
دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران با بيان اينکه مسئله قاچاق 
اينکه  جای  به  کرد:  تصريح  برود،  بين  از  ريشه ای  طور  به  بايد 
مغازه ها  کردن  پلمپ  با  يعنی  انتهايی  قسمت  از  قاچاق  مسئله 
پيگيری شود، بايد از سرچشمه اين موضوع بررسی و ريشه آن 

خشکانده شود.
محمد مهدی رييس زاده در مراسم افتتاحيه يازدهمين نمايشگاه 
خدمات  و  ماشين آالت  اوليه،  (مواد  نساجی  صنعت  بين المللی 
وابسته) در محل نمايشگاه های استان اصفهان به مسئله قاچاق 
با  وزارتخانه  در  جلساتی  کرد:  اظهار  و  اشاره  نساجی  صنعت  در 
کمک انجمن های همگن و انجمن صنايع نساجی ايران برگزار 
شده است که در هفته جاری با موضوع جلوگيری از قاچاق پتو 

شروع به کار کرده است.
توليد  موانع  رفع  قانون  به  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل 
شده  گرفته  نظر  در  که  خوبی  موارد  از  يکی  گفت:  و  کرد  اشاره 
است، بحث برندينگ است. در اين راستا وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با همکاری سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و 
اتاق اصناف در حال شناسايی و احراز برندهای ثبت شده واقعی 

هستند.
نساجی  صنعت  درصد   ۹۵ تا   ۹۰ حدود  اينکه  بيان  با  رييس زاده 
فضای  به  ورود  با  اميدواريم  داد:  ادامه  است،  خصوصی  ايران 
پساتحريم، مشارکت طرف خارجی و اتکای به توان توليد داخلی و 
صدور بخشی از محصوالت توليدی به خارج از کشور فراهم شود.

در  ها،  تحريم  و  مسايل  تمام  علی رغم  کرد:  خاطرنشان  وی 
بخش فرش ماشينی و کفپوش ها صادرات خوب و حاشيه سود 
مناسبی وجود داشته است. در بخش پوشاک نيازمند به يک سری 
فعاليت های فرهنگی و رسانه ای هستيم که در کنار آن بحث مد 
و لباس مطرح می شود و در زمينه مد و لباس همکاری هايی با 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وجود داشته اما اين همکاری ها 

کافی نبوده است.
که  زمانی  کرد:  تصريح  ايران،  نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل 
با  را  پوشاک  برخی  می افتيم،  عقب  مد  از  فصل  يک  داخل،  در 
صورت  به  و  کرده  کشور  وارد  قاچاق  صورت  به  و  پايين  قيمت 
محصوالت  اين  درصد   ۹۵ می کنند.  توزيع  بازار  در  خارجی  برند 
موارد تقلبی هستند و درنهايت باعث ضربه زدن به توليد داخلی 

می شوند.
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پيگيری نوسازی و توسعه صنعت نساجی/ صنعتگران طرح ارائه دهند
پوشاک  و  نساجی  دفتر  مديرکل 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
معدن  صنعت،  وزير  تاکيد  گفت: 
و تجارت بر اين موضوع است که 
بحث بازسازی و نوسازی و توسعه 
پيگيری  جديت  با  نساجی  صنعت 

شود. 
در  که  صنعتگرانی  تمام  بنابراين 
می توانند  دارند  آمادگی  رابطه  اين 
طرح های بازسازی و نوسازی خود 

را تهيه و به وزارتخانه ارائه دهند.
گلنار نصراللهی در مراسم افتتاحيه يازدهمين نمايشگاه بين المللی 
در  وابسته)  خدمات  و  ماشين آالت  اوليه،  (مواد  نساجی  صنعت 
بر  کرد:  اظهار  اصفهان،  استان  بين المللی  نمايشگاه های  محل 
خانوار  در  پوشاک  هزينه  سهم  درصد   ۴,۸ آمارها  آخرين  اساس 
دالر  ميليارد   ۱۱ حدود  کشور  در  پوشاک  بازار  سهم  و  می شود 
است. در صورتی که سهم خانوار به ۶,۸ درصد که در چند سال 
گذشته وجود داشته، بازگردد، سهم بازار پوشاک بالغ بر ۲۰ ميليارد 

دالر خواهد شد.
وی به قاچاق پوشاک اشاره کرد و افزود: در حال پيشبرد طرح 
مبارزه با قاچاق کاالهای نساجی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق 

مرحله  سه  در  که  هستيم  کاال 
عملياتی خواهد شد. مرحله نخست 
برداشتن  و  توليد  به  دادن  اولويت 
نساجی،  محصوالت  توليد  موانع 
به  مربوط  اقدامات  دوم  مرحله 
محصوالت  ورود  مبادی  کنترل 
فعاليت های  سوم،  مرحله  و  قاچاق 

فرهنگی در اين خصوص است.
پوشاک  و  نساجی  دفتر  مديرکل 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
که  است  شده  قرار  داد:  ادامه 
و  نساجی  صنعتگران  بين  ارتباط  ايجاد  درخصوص  وزارتخانه 
انجام  را  اقداماتی  بانکی  واحدهای  و  مالياتی  امور  سازمان های 

دهد که جلساتی در اين خصوص برگزار شده است.
نصراللهـی اضافـه کـرد: در راسـتای پيگيـری بحث بازسـازی و 
نوسـازی و توسـعه صنعت نسـاجی تمـام صنعتگرانی کـه در اين 
رابطـه آمادگـی دارنـد می تواننـد طرح هـای خـود را تهيـه و بـه 
وزارتخانـه ارائـه دهنـد. وزارتخانـه نيـز تسـهيالت ارزی از محل 
صنـدوق توسـعه ملـی بـرای ايـن موضـوع در نظر گرفته اسـت 
کـه بـه صنعتگـران و واحدهـای صنعتـی دارای طـرح و برنامـه 

ادامه در صفحه 4ارائـه خواهـد کرد.
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دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران:

مديركل دفتر نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت:

خشکاندن ريشه قاچاق با پلمب 
مغازه ها عملی نمی شود

صنايع  انجمن  کنفرانس  سالن  ماه  دی  نهم  و  بيست  شنبه  سه 
نساجی ايران ميزبان جمعی از مديران و متخصصين عضو انجمن 
فرصت های  جستجوی  وبينار  و  سمينار  در  حضور  جهت  که  بود 
جمع  هم  دور  تجاری  همبستگی  و  ارتباط  ايجاد  برای  نوظهور 

شده بودند.
دبيرکل  زاده  رئيس  محمدمهدی  نشست  اين  آغازين  بخش  در 

به  را  مختصری  توضيحات  حاضرين  به  خيرمقدم  ضمن  انجمن 
زبان انگليسی برای ميهمانان اين نشست که از بخش بازرگانی 

سفارت اسپانيا حضور داشتند، ارائه فرمودند. 
پس از خير مقدم دبيرکل انجمن، آقای اميرحسين روشن ضمير 
و  بازاريابی  و  برندينگ  نقش  موضوع  با  خود  مطالب  ارائه  به 

و  پرداختند  جهانی  بازاريابی  در  بازار  تحقيقات 

جستجوی فرصت های نوظهور برای ايجاد ارتباط و همبستگی تجاری
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اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
نشست شماره 887 هيات مديره مورخ 94/09/29 در محل 
ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و موارد زير مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت: 
به  مروج  مهندس  آقاى  جلسه  دستور  به  ورود  از  پيش   -1
هماهنگى هائى كه براى جلسه مشترك با برخى از اعضاى هيئت 
مديره در مورد ارائه گزارش هاى مالى و منابع انجمن اشاره نمود كه با 
توجه به عدم تشكيل جلسه مذكور، خالصه اى از وضعيت واحدهاى 

ساختمان تحت مالكيت انجمن را به اطالع حاضرين رساندند 
2- آقاى رئيس زاده گزارش كاملى از نشستى كه با همراهى آقايان 
مهندس مروج و مهندس سلطانى در مركز مطالعات آزاد انديشى 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز برگزار شده بود، ارائه نمودند و با 
اشاره به جلسات كارگروه پوشاك، حضور تشكل هاى مختلف در اداره 
كل نساجى و پوشاك و انجمن صنايع پوشاك، از مساعدت رياست 

جمهورى در اين خصوص خبر داد.
٣- در بند ٢ دستور جلسه دبيرکل گزارشی از هماهنگی های انجام 
شده با مجری نمايشگاه نساجی اصفهان و نيز اداره کل صنايع نساجی 
و پوشاک و ساير تشکلهای نساجی برای برگزاری نشست مشترک 

همزمان با نمايشگاه ارائه داد.
4- آقاى دكتر شيبانى گزارش مختصرى از نشست هيئت نمايندگان 
اتاق و سخنرانى پروفسور نجاتى در اين نشست ارائه فرمودند كه 
مقرر شد متن كامل سخنرانى پروفسور نجاتى توسط ايشان در اختيار 

انجمن قرار گيرد. 
خصوص  در  انجمن  پيگيرى  خواستار  حميدى  مهندس  آقاى   -5
اعتبارى  كارتهاى  توزيع  در  تسريع  منظور  به  اجرائى  دستورالعمل 
خريد 100ميليون ريالى و نيز تدابير الزم براى عدم استفاده از اين 
تسهيالت براى خريد كاالهاى خارجى شدند. همچنين ايشان به 
برگزارى همايش كسب و كار و سخنرانى خودشان دراين همايش 
تشكيل  تا  خواستند  انجمن  دبيرخانه  از  پايان  در  نمودند.  اشاره 
فدراسيون نساجى و پوشاك را با جديت دنبال كنند. ايشان با اشاره به 
نواقص اسناد راهبردى نساجى و پوشاك كه پيش از اين توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تدوين شده بود خواستار تدوين سند راهبردى 

نساجى توسط انجمن شد.
6- آقاى مهندس مقصودى با اشاره به شرايط حاكم بر بازار و نيز 
مشكالت مربوط به تعرفه ترجيحى پيشنهاد نمودند كه انجمن با 
كميسيون ماده يك در خصوص بازنگرى تعرفه ها براى سال آتى 

همكارى جدى ترى داشته باشد.
صندوق  گزارش  به  جلسه  دستور  بند 3  در   زاده  رئيس  آقاى   -7
ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك اشاره نمودند و مصوب شد تا 

تفاهم نامه همكارى بين انجمن و اين صندوق منعقد گردد. 
8- آقاى رئيس زاده از برگزارى نمايشگاه نساجى دهلى نو از 30 ديماه 
لغايت 2 بهمن ماه خبر داد با اين توضيح كه هند براى خريداران ايرانى 
حائز شرايط خدماتى منجمله هتل براى 3 شب اقامت و پرواز رفت و 
برگشت پيش بينى كرده است. همچنين ايشان از نمايشگاه نساجى 
texpo Pakistan در آوريل 2016 خبر داد كه آن نيز خدماتى براى 

خريداران ايرانى حائز شرايط خدمات ويژه اى در نظر گرفته است.
9- در بند 5 دستور جلسه  طبق قرار آقايان دكتر مسعود لطيفى، 
دكتر باقرزاده و دكتر قاسمى به ارائه گزارشى از برنامه جامع راهبردى 
نمايندگان  كه  نشست  اين  ادامه  در  پرداختند.  پوشاك  صنعت 
نظر  تبادل  و  بحث  از  پس  داشتند  حضور  نيز  نساجى  تشكل هاى 
در نهايت، قاچاق، كمبود نقدينگى و برندينگ به عنوان مهمترين 

اولويتهاى صنعت پوشاك مورد توافق قرار گرفت. 

غائبين آقايان
مهندس على فرهى، دكتر محمدعلى عامرى، آقاى اكبر لباف، دكتر 

حسن كاردان ، دكتر بهروز محمدى، مهندس نيلفروش زاده

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
94/10/02شركت پلى اكريل/ بدون احتساب ارزش افزوده61500 ريالبازار ايران 
2/46094/08/07 دالربازار تايوان
1/61094/10/30 دالربازار چين

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

0/821.4D*38mm FOB94/10/21 دالربازار جهان 
0/7951.4D*38mm FOB94/10/30 دالربازار چين
94/10/02شركت 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

920/048F94/10/30 دالر بازار چين 
POY100D

845/096F94/10/30 دالربازار چين 
POY150D

775/048F94/10/21 دالربازار جهان 
815/048F94/10/30 دالربازار چين 

POY300D
760/096F94/10/21 دالربازار جهان
805/096F94/10/30 دالربازار چين 

FDY50D
295/148F full dull94/10/21دالربازار جهان 
48F94/10/30 205/1دالربازار چين 

FDY100D
920/072F94/10/21دالربازار جهان 
94/10/23گريد AA سفيد905/0دالربازار چين 

FDY150D
880/084F super bright94/10/21 دالربازار جهان 
430/196F94/08/07دالربازار چين 

FDY300D
970/096F bright94/10/09دالربازار چين 

DTY50D
820/172F interlaced yarns94/10/21دالربازار جهان 
905/172F full dull94/10/30دالربازار چين 

DTY100D
48F94/10/21-155/136دالربازار جهان 
105/194/10/23دالربازار چين 

DTY150D
995/048F94/10/21دالربازار جهان 
430/196F94/08/18دالربازار چين 

DTY300D 
960/096F94/10/21دالربازار جهان 
135/196F-AA94/08/07دالربازار چين 

الياف اکريليک

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
1894/11/03 متريك سه ال 167500 ريالبازار ايران 
2794/11/03 متريك سه ال 137500 ريالبازار ايران 

نخ اکريليک 
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ليست قيمت مواد اوليه منتخب صنعت نساجى

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
1/5D*38mm94/10/07 1/65 دالر بازار جهان 
1/6451/2D*38mm94/10/30  ريالبازار چين

VSF- الياف ويسکوز

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

PET(filament Grade)0/68094/10/30 دالر

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

3- بورس كاال                       
4- شركت هاى معتبر توليدى تركيه و بنگالدش

ادامه از صفحه 2

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
هفته آخر دى ماه ياخچى نوع 62000GM ريال پنبه ازبكستان در بازار ايران

هفته آخر دى ماهدو سفيد 56500-57500 ريال گلستان 
هفته آخر دى ماهدو پست54000-54500 ريال گلستان 

هفته آخر دى ماهيك سفيد 55000-56000 ريال خراسان رضوى
هفته آخر دى ماهيك پست54000-55000 ريال خراسان رضوى
هفته آخر دى ماهدو سفيد53000 ريال خراسان رضوى
هفته آخر دى ماهدو پست51500-52000 ريال خراسان رضوى
هفته آخر دى ماهيك سفيد55500-56500 ريال خراسان شمالى
هفته آخر دى ماهيك پست54500-55500 ريال خراسان شمالى
هفته آخر دى ماهدو سفيد53500 ريال خراسان شمالى
هفته آخر دى ماهدو پست52000-52500 ريال خراسان شمالى
هفته آخر دى ماهيك سفيد54500-55000 ريال خراسان جنوبى
هفته آخر دى ماهيك پست53500-54500 ريال خراسان جنوبى
هفته آخر دى ماهدو سفيد52500 ريال خراسان جنوبى
هفته آخر دى ماهدو پست51100-51500 ريال خراسان جنوبى
هفته آخر دى ماهيك سفيد58000ريال داراب فارس
هفته آخر دى ماهيك پست 56000-56500 ريال داراب فارس
هفته آخر دى ماهدو سفيد 56500 ريال داراب فارس
هفته آخر دى ماهدو پست 52500-53000 ريال داراب فارس

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

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
Lea2/8 94/04/05 1/70 دالربازار بنگالدش
Lea94/04/05 2/0510/2 دالربازار بنگالدش

نخ پنبه

پنبه

Tow اکريليک 

نخ کنف

وی با بيان اينکه ماهيت صنعت نساجی قاچاق پذير است، ادامه 
صنعت  توسعه  به  می تواند  نمايشگاه هايی  چنين  برگزاری  داد: 

نساجی کمک کند.
رييس زاده، اظهار کرد: تا پايان سال ۲۰۱۴، چين، اتحاديه اروپا 
و هند به ترتيب با ميزان ۱۱۲، ۷۵ و ۱۸ ميليارد دالر صادرات، 
رتبه های اول تا سوم صادرات نساجی جهان را به خود اختصاص 

دادند.
وی افزود: اتحاديه اروپا با ۸۳ ميليارد دالر، آمريکا با ۲۸ ميليارد 
دالر و چين با ۲۰ ميليارد دالر بيشترين وارد کنندگان نساجی دنيا 

در سال ۲۰۱۴ بوده اند.
دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران ادامه داد: در ايران تعداد ۹ 
هزار و ۸۱۸ واحد صنعتی پوشاک و نساجی وجود دارد که حدود 
کل  تعداد  می شود.  شامل  را  کشور  صنعتی  واحدهای  درصد   ۱۱
کارگران شاغل مستقيم در صنعت نساجی ۲۸۸ هزار نفر (حدود 
 ۷۷ ريالی  گذاری  سرمايه  کل  ميزان  و  صنعت)  کل  درصد   ۱۲

هزارو ۸۹۴ ميليارد ريال (حدود پنج درصد کل صنعت) است.
رييس زاده اضافه کرد: ارزش افزوده صنايع نساجی و پوشاک در 
سال ۱۳۹۰، حدود ۱۸هزارو ۳۴۰ ميليارد ريال (حدود سه درصد از 
کل واحدهای صنعتی)، ارزش صادرات صنايع نساجی و پوشاک 
دستباف  فرش  و  ماشين آالت  رنگ،  احتساب  بدون   ۹۳ سال  در 
در  پوشاک  و  نساجی  صنايع  صادرات  ارزش  دالر،  ميليون   ۶۶۰
سال ۱۳۹۳ با احتساب رنگ، ماشين آالت و فرش دستباف:۱,۰۱۸ 
سال  در  پوشاک  و  نساجی  صنايع  واردات  ارزش  دالر،  ميليارد 
۱۳۹۳ بدون احتساب رنگ و ماشين آالت:۱,۴۵۲ ميليارد دالر و 
ارزش واردات صنايع نساجی و پوشاک در سال ۱۳۹۳ با احتساب 

رنگ و ماشين آالت: ۲,۰۸۷ ميليارد دالر بوده است.
صادرات  در  سال۲۰۱۴  در  ايران  کرد:  خاطرنشان  رييس زاده 
نساجی رتبه ۴۰، در صادرات پوشاک رتبه ۹۱، در واردات نساجی 
رتبه ۶۱ و در واردات رسمی پوشاک رتبه ۱۴۰ دنيا را دارا بوده 

است.
وی با بيان اينکه حدود ۵۰۰ واحد عضو انجمن صنايع نساجی 
ايران هستند، گفت: بدنه کارشناسی انجمن متشکل از کميته های 
مختلفی است که کميته سيستم پنبه ای، کميته الياف پلی استر، 
کميته نخ فيالمنت پلی استر و کميته سيستم فاستونی و هايبالک، 
پتوهای راشل، پارچه های پرده ای، رومبلی و حوله از جمله اين 

کميته ها محسوب می شوند.
تدوين  موضوع  کرد:  تاکيد  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل 
انجمن  در  پوشاک  و  نساجی  صنعت  صادرات  توسعه  استراتژی 
صنايع نساجی ايران بررسی و حدود يک سوم از آن تکميل شده 

است و در آينده آن را به مراجع مربوط ارائه خواهيم کرد.

خشکاندن ريشه قاچاق با پلمب 
مغازه ها عملی نمی شود

www.nasajinews.com

قابل توجه اعضاى محترم
اطالعيه هاى  و  اخبار  باالى  حجم  به  توجه  با 
محدوديت  و  انجمن  خبرى  سايت  در  مندرج 
توصيه  ها،  بافته  و  ها  رشته  بولتن  صفحات 
مى شود وب سايت را روزانه بازديد فرماييد.
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به گزارش دفتر مطالعات امارى و راهبردى انجمن 
 WTiN نشريه  از  نقل  به  و  ايران  نساجى  صنايع 
پيش بينى مى شود ميزان توليد پشم استراليا در سال 
2015/16 با كاهش 7 درصدى نسبت به ميزان توليد 
اين محصول در سال 2014/15 از خود نشان دهد. 
به طوريكه حجم توليد از 350 ميليون كيلوگرم در 
سال  در  كيلوگرم  ميليون   325 به   2014/15 سال 

2015/16 خواهد رسيد. 
كميته پيش بينى توليد پشم استراليا (AWPFC) با 
بررسى ميزان پشم چيده شده در ماه گذشته اعالم 

و  درصد   4/8 اند  شده  چينى  پشم  كه  گوسفندانى  تعداد  كرد  
ميانگين پشم چيده شده از آنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

كاهش 2/3 درصدى داشته است. 
راشل پتينسون، رئيس AWPFC گفت پيش بينى مى شود فصل 
خواهد  گذشته  سالهاى  بهار  از   تر  خشك  امسال  در  پشم  توليد 
به  نسبت  شده  توليد  پشم  ميزان  در  كاهش  شاهد  بنابراين  بود  
 Victoria، مدت مشابه سال قبل خواهيم بود. وى افزود مناطق
Tasmania، شمالغربى و جنوب غربى استراليا عالى الخصوص 
مشكل  كرد.  خواهند  تجربه  را  متفاوتى  فصل  جنوبى  مناطق 
ميزان  كاهش  باشد  داشته  وجود  مى شود  پيش بينى  كه  ديگرى 

ذخيره آب مورد مصرف گوسفندان است.  
به  مجبور  و  بود  خواهند  مواجه  مشكل  اين  با  كه  اصلى  مناطق 
ممكن  مى باشد.  كوئينزلند  هستند  شرايط  همين  در  دادن  ادامه 
اما  باشد  تر  سخت   New South Wales در  شرايط  است 
شرقى  شمال  و  منطقه  اين  از  بخشهايى  در  مساعدتر  شرايط 
استراليا ممكن است كاهش توليد در مناطق سخت را جبران كند. 
پس از گذشت شش فصل با ميزان توليد تقريبًا ثابت شاهد افت 7 

درصدى از 350 به 340 ميلون كيلوگرم خواهيم بود. 
ميزان   2014/15 فصل  در  كه  بود  كرده  پيش بينى   AWPFC
آن  از  قبل  سال  به  نسبت  كه  باشد  كيلوگرم  ميليون  توليد 346 

1/7 درصد افزايش داشت. 

بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 

طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦- ٢٦٢٠٠٣٧٢- ٢٦٢٠٠٢٩٤

فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٢ - ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

عضو جديد

شركت مهندسى بهينه سازان سجاد
مديرعامل: سيد على اكبر سجادى
سابقه فعاليت شركت: 7 سال

دفتر مركزى: تهران
زمينه فعاليت: توليد پارچه هاى ژتوتكستايل و 

پارچه هاى منسوجات خانگى
بهينه  مهندسى  شركت  عضويت  ايران  نساجي  صنايع  انجمـن 
سازان سجاد را به مديران آن واحـد به ويژه جناب آقاى سيد على اكبر 
شركت  و  ايشان  روزافزون  موفقيت  و  نموده  عرض  خوش آمد  سجادى 

مهندسى بهينه سازان سجاد را آرزومند است. 

  WTiN :منبع 
 ترجمه: مهندس حميده تشكرى شاد

اخبار جهانکاهش ٧ درصدی توليد پشم استراليا در فصل ٢٠١٥/١٦

تسليت

خانواده محترم مهاجری
(همکار سابق دبيرخانه انجمن)

را  وارده  مصيبت  تالم  و  تاسف  نهايت  با 
متعال  ايزد  درگاه  از  نموده  عرض  تسليت 
و  الهى  رحمت  و  غفران  مرحوم  آن  براى 

براى وابستگان محترم صبر جميل و اجر جزيل آرزومنديم. 

انجمن صنايع نساجى ايران 

نوئنو  لوئيس  خوزه  پروفسور  با  آنالين  ارتباط  ادامه  در 
برقرار  اسپانيا  زارای  شرکت  مشاور  و  دانشگاه  استاد 
مصرف  بازار  به  خود  تحليل های  ارائه  با  ايشان  که  شد 
کنندگان آينده پرداختند و اطالعات جالبی را به حاضرين 
انتقال دادند. در ادامه اين نشست پس از پرسش و پاسخ، 
درخصوص پنبه ارگانيک و ظرفيت های برندسازی آن در 

سطح بين المللی بحث و تبادل نظر شد.
مديرعامل  فررو  جوردی  آقای  برنامه  بعدی  بخش  در 
تحقيقات  درخصوص  آنالين  صورت  به  کاتروم  شرکت 
بازاريابی و تحليل محيط های بازاريابی و تحليل بازار در 

کسب و کار بين الملل برای حاضرين سخنرانی نمودند.
رو  گوئه  اوليوير  با  آنالين  ارتباط  نشست،  ادامه  در 
که  شد  برقرار  وردلينگ  فرانچيز  شرکت  مديرعامل 
تخصص اين شرکت توسعه بازار با روش فرانچايز است 
سرمايه  فرصت های  به  خود  سخنان  طی  نيز  ايشان  که 

گذاری در ايران با مدل فرانچيز اشاره نمودند.
در ادامه آقای روشن ضمير به تشريح روش های مختلف 
بحث  به  روش ها  اين  جمله  از  که  پرداختند  بازاريابی 

فرانجايز اشاره شد.
روشن ضمير در بخش پايانی مباحث خود به بحث برند 
و برندينگ در بازارهای جهانی و بسترسازی های مربوط 

به آن پرداخت.
در پايان اين برنامه محمدمهدی رئيس زاده با اشاره به 
پايان يافتن تحريم ها و نهايی شدن برجام، ابراز اميدواری 
نقش  جديد،  شرايط  در  بتواند  خصوصی  بخش  که  کرد 
با  زاده  رئيس  گيرد.  عهده  به  کشور  اقتصاد  در  کليدی 
بين المللی،  تحريم های  لغو  رغم  علی  اينکه  به  اشاره 
است  داخلی  تحريم های  درگير  صنعت  هنوز  متاسفانه 
برای  را  بهتری  شرايط  دولت  که  اميدواريم  گفت: 

واحدهای توليدی فراهم کند.

ادامه از صفحه 1ادامه از صفحه 1

جستجوی فرصت های نوظهور برای ايجاد 
ارتباط و همبستگی تجاری

پيگيری نوسازی و توسعه صنعت نساجی/ 
صنعتگران طرح ارائه دهند

وی به رقابت پذيری صنعت نساجی اشاره کرد و 
افزود: برای رقابت پذيری صنعت نساجی اقداماتی 
به  می توان  آن  جمله  از  که  است  گرفته  انجام 
يکسان سازی تعرفه های ورودی و واردات پارچه 
از شکل کيلويی به شکل متری اشاره کرد. چنين 
اقداماتی باعث شده که واردات نخ و پارچه حدود 

۲۰ درصد کاهش يابند.
صنعت،  وزارت  پوشاک  و  نساجی  دفتر  مديرکل 
زنجيره  پوشاک  اينکه  بيان  با  تجارت  و  معدن 
اصلی و نهايی صنعت نساجی است، گفت: بخش 
پوشاک در صنعت نساجی از بيشترين ارزش افزوده 
درخصوص  پوشاک  بخش  در  است.  برخوردار 
هدايت واردات به سمت واردات رسمی، اقداماتی 
انجام گرفته است، اما همچنان در قاچاق پوشاک 

با مشکل مواجه هستيم.
شهرک  کلنگ  اينکه  به  اشاره  با  نصراللهی 
اظهار  است،  شده  زده  تهران  در  پوشاک  صنعتی 
کرد: آمادگی خود را اعالم می کنيم که در استان 

اصفهان نيز چنين شهرک صنعتی ايجاد شود. 
برای  حرفی  می تواند  پوشاک،  صنعت  صورتی  در 
گفتن و صادرات داشته باشد که حتما پارامترهای 

پوشاک در اشل صنعتی در آن موجود باشد.
سند  در  بار  نخستين  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
راهبردی  سند  کشور،  صنعتی  توسعه  راهبردی 
اين  بر  است.  شده  ضميمه  نيز  پوشاک  و  نساجی 
 ۱۰۰ از  پوشاک  صادرات  که  شده  تعهد  اساس 
ميليون دالر فعلی به يک ميليارد دالر رسانده شود. 
صنعتی  واحدهای  ايجاد  مستلزم  مهم  اين  انجام 
کاهش  و  برندسازی  و  رقابت  قابليت  با  پوشاک 

هزينه های توليد است.

با نظارت انجمن صنايع نساجى ايران برگزار مى شود:

نمايشگاه تخصصى پتو 

زمان برگزارى: 
18 لغايت 21 اسفند ماه 1394 

مكان برگزارى: 
سالن خليج فارس محل دائمى نمايشگاههاى

 بين المللى تهران
مجرى: شركت سامع پاد نوين
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