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مهندس حسن نیلفروش زاده -دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- از 
ضرورت ساماندهی بازار تأمین مواد اولیه نساجی به عنوان یک گام مهم و 

اثرگذار برای واحدهای نساجی کشور یاد کرد.
وی در مورد راه اندازی »شبکه اطالع رسانی قیمت محصوالت تولیدی 
شرکت های عضو انجمن صنایع نساجی ایران« توضیح داد: سال گذشته 
به دلیل بی نظمی های فراوان در زمینه قیمت گذاری مواد اولیه نساجی و 
سبقت بی رویه بعضی از تولیدکنندگان در زمینه اعالم قیمت محصوالت 
تولیدی خود، بازار نساجی دچار اختالل و آشفتگی جدی شد به همین دلیل 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از شرکت دسترنج 
رضا بافت در استان قزوین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما در 

انجمن صنایع نساجی ایران برای ایجاد فضایی آرام و متعادل در بازار و 
احیای اعتماد شاخه های مختلف نساجی، تصمیم گرفت اخبار و اطالعات 
مستند را به اطالع مصرف کنندگان برساند و قرار است هر دو هفته یک بار 
میانگین نرخ واقعی محصوالت کارخانه های نساجی از قبیل چیپس، الیاف، 

نخ و ... ) بدون ذکر نام و به طور کلی( اعالم شود.
مهندس نیلفروش زاده، تصریح کرد: بیش از 70 درصد واحدهای معتبر 
و مطرح نساجی کشور، عضو انجمن نساجی ایران هستند بنابراین دایره 
کمتر  و  است  گسترده  بسیار  محصوالت  قیمت گذاری  جهت  شمول 
تولیدکننده ای می تواند از ارائه مواد اولیه بدون توجه به فهرست قیمت 
مصوب انجمن صنایع نساجی ایران خودداری نماید.  به گفته وی، اعتقاد 
راسخ انجمن بر کنترل و محدودیت واردات در راستای حمایت از تمام 
تولیدکنندگان نساجی کشور است و زمانی که توانمندی نیروی انسانی و 
دانش فنی تولید مواد اولیه در کشور وجود دارد، واردات محصوالت مشابه 

فاقد توجیه منطقی است.
این نکته که برخی  ایران در پاسخ به  دبیرکل انجمن صنایع نساجی 
صنعتگران معتقدند در حال حاضر می توانند مواد اولیه نساجی به خصوص 
نخ را از هند یا چین با قیمت ارزان تر از تولید داخل تهیه کنند، گفت: 

کشورمان ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه نساجی، پوشاک و تولید 
پارچه داریم که باید مورد توجه قرار گیرد. 

به  بازار  نیاز  از  عمده ای  بخش  گذشته  در  گفت:  رحمانی  رضا 
انجام می  از طریق واردات  از خارج کشور و  محصوالت نساجی 
شد، که در بخش تامین چادر مشکی این رقم ۸0 درصد مصرف 
این محصول را به خود اختصاص داده بود. به گزارش شاتا، وی 
افزود: با توجه به اهمیت خودکفایی در این بخش شرکت دسترنج 
رضا بافت در این حوزه سرمایه گذاری خوبی انجام داده و یکی از 
واحدهای پیشرو ما در تامین مواد اولیه تولید پارچه چادر مشکی 

در کشور است.
رحمانی ادامه داد: خوشبختانه واحد هایی از این دست که با همکاری 

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: چرخه کامل 
تولید بذر و بخش بازرگانی و ریسندگی پنبه از ویژگی های منحصر 

به فرد این محصول است و هرچه بیشتر زنجیره ها از مزرعه تا تولید 
پوشاک و مصارف جانبی کامل تر باشد به پایداری تولید کمک می کند.

 30 کشور عضو »انجمن بین المللی پنبه« براساس درک جایگاه این 
محصول در کشاورزی، صنعت و اقتصاد جهان، که از آن به عنوان 
»طالی سفید« یاد می شود؛ هفتم ماه اکتبر )مقارن با 15 مهرماه( را 
برای نخستین بار روز جهانی پنبه نامیده اند و اولین اجالس بین المللی 
 )WTO( پنبه را نیز با همکاری انجمن مذکور، سازمان تجارت جهانی
و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )FAO( در همین تاریخ در 

ژنو سوییس برگزار می کنند. 
 به گزارش خبرگزاری تسنیم، همایش ملی روز جهانی پنبه در راستای 
طرح ارائه شده از سوی رزم حسینی استاندار خراسان رضوی با عنوان 

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران اعالم کرد: 

ساماندهی عرضه مواد اولیه نساجی در قالب یک شبکه منسجم

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

تا ۳ سال آینده در تولید چادر مشکی به خودکفایی خواهیم رسید
علیرضا حائری عضو هیأت مدیره 
وتجارت  معدن  صنعت،  خانه 
استان تهران در گفت وگو با آفتاب 
یزد گفت: آقای روحانی با سفر به 
اتحادیه  با  ایران  قرارداد  ارمنستان 
حدود  که  کرد  نهایی  را  اوراسیا 
۸00 قلم کاال با تعرفه ترجیحی به 
این  بر  می پیوندند.  جهانی  تجارت 
اساس ما کاالها را با تعرفه کمتر به 
کشورهای اوراسیا صادر می کنیم و در مقابل آنها با تعرفه های پایین تر 
کاال به ایران صادر می کنند. وی گفت: بنده این اتفاق را مثبت ارزیابی 
می کنم اما قبلش اطالع رسانی نشده که این کاالها چیست و با نظر 
چه کسانی تصویب شده است. بازرگانان ما نمی دانند اسم و رسم این 
کاالها چیست و به نظر می رسد نظرات بخش خصوصی در این مورد 

اخذ نشده است.
اینکه آیا مجلس فی البداهه این تصمیم را گرفته و یا نظر اتاق های 
بازرگانی را برای صادرات کاالها جویا شده هنوز مشخص نیست. آیا 
سازمان توسعه تجارت لیست کاالهای مورد نظر را رصد کرده است؟

وی خاطرنشان کرد: معتقدم تعرفه و تجارت ترجیحی و پیمان های 
منطقه ای آزاد میان ایران وکشورهای همسایه برای کشورمان در این 
شرایط تحریم کامال الزم است چرا که در دوران تحریم مبادالت 
تجاری با اروپا بسیار سخت شده و اگر ما با کشورهای منطقه ای 
کار کنیم بسیار به نفعمان است.اما به نظر می رسد لیست کاالها 
اطالع رسانی نشده و باید این کار صورت می گرفت تا کار کارشناسی 
روی آن انجام گیرد. وی افزود: از آنجایی که یک سال قرار است 
این کار انجام شود بخش خصوصی نیز باید نظر کارشناسی خود را 
می داد و سوال این است که آیا این کار انجام شده است یا خیر؟ ما 
مخالف محدودیت ها نیستیم و از این کار استقبال می کنیم اما باید 
اطالع رسانی الزم انجام شود تا بازرگانان، تاجران و بخش خصوصی 

بتوانند برنامه ریزی کنند و وارد این تجارت شوند.
گفتنی است که چند سال پیش تر نیز دولت اقدام به عقد قرارداد تجارت 
ترجیحی با کشور ترکیه نمود که به موجب آن در صنایع نساجی و 
پوشاک اقالم متعددی در ردیف تعرفه تجارت ترجیحی قرار داشت و 
صنایع نساجی و پوشاک کشور را تحت تاثیر بسیاری قرار داد تا آنجا که 
بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شدند و این درحالی بود 
که ترک ها روی لیست کاالهای مشمول تعرفه ترجیحی به شدت کار 
کارشناسی انجام داده بودند و در واقع در کلیه کاالهایی که مزیت رقابتی 
و توان صادراتی داشتند از کشور ما امتیاز تخفیف تعرفه ای گرفته بودند 
و در مقابل برای یکسری کاالهایی که تولیدکنندگان ما توان تولید و 
رقابت نداشتند تخفیف لحاظ نموده  بودند که این ردیف تعرفه ها بعدها با 
انتقادات کارشناسان و تشکل های نساجی کشور و باالخص نمایندگان 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همراه شد.

تکمیل زنجیره تولید پنبه از بذر تا تولید پوشاک

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

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

بخش خصوصی نمی داند کدام کاالها 
تعرفه ترجیحی دارد

https: //telegram. me/aiti1395
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خالصه مذاکرات  هزار و سی و چهارمین  نشست هیئت  مدیره

هزاروسی و چهارمین  نشست هیأت مدیره انجمن صنایع 
نساجی ایران  با حضور اکثریت اعضای  هیات مدیره در 
روز یکشنبه مورخ 98/06/31 در محل دفترانجمن صنایع 
نساجی ایران  برگزار شد و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل 

نظر و نسبت به برخی از آن ها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
ــت  ــومین  نشس ــی و س ــزار و س ــرات ه ــه مذاک 1- خالص
ــورخ  ــران  م ــاجی ای ــع نس ــن صنای ــره انجم ــات مدی هی
9۸/06/24 قرائــت و بــه امضــاء حاضریــن در نشســت مذکور 

رســید.
2- در خصــوص ســاعت برگــزاری جلســات هیات مدیــره در 
نیمــه دوم ســال رای گیــری بــه عمــل آمــد و همــان ســاعت 

15:00 بــه تصویب رســید.
3- آقــای مهنــدس مقصــودی توضیحاتــی را در خصــوص 
ــنبه  ــه در روز یکش ــات پنب ــرکت خدم ــی ش ــع عموم مجم
گذشــته ارائــه فرمودنــد و از هیــات مدیــره انجمــن خواســتند 
کــه درخصــوص تعییــن تکلیف ایــن شــرکت و ارتبــاط آن با 
انجمــن تصمیــم گیــری نمایــد کــه در ایــن خصــوص بحث 

و تبــادل نظــر شــد.
4- آقــای مهنــدس شــهالیی گزارشــی از نشســت مشــترک 
بــا اتحادیــه پنبــه کاران و صنــدوق پنبــه و آقای هــزار جریبی 
مجــری طــرح پنبــه وزارت جهــاد کشــاورزی در روز یکشــنبه 
9۸/06/31 در محــل دفتــر انجمــن صنایــع نســاجی ایــران 
ارائــه فرمودنــد و در نهایــت مقــرر شــد تــا نماینــده انجمــن 
ــا حضــور  د رکارگــروه خریــد محصــول پنبــه کشــور کــه ب
نماینــدگان انجمــن، وزارت جهــاد کشــاورزی ، صنــدوق پنبه 
و تعاونــی پنبــه کاران تشــکیل مــی شــود در جهــت حمایــت 
از تولیــد پنبــه داخــل و اخــذ حمایــت هــای مالــی از وزارت 

صنعــت، معــدن و تجــارت همــکاری نمایــد.
ــری از  ــزارش مختص ــروش زاده گ ــدس نیلف ــای مهن 5- آق
ــز توســعه صــادرات نســاجی در شــهر اصفهــان  جلســه می
در روز شــنبه مــورخ 9۸/06/30 کــه بــا حضــور وزیــر 
صنعت،معــدن و تجــارت و معــاون امــور صنایــع و مدیــرکل 
نســاجی ،پوشــاک و ســلولزی وزارت صنعــت برگــزار شــده 
ــوان  ــه عن ــر ب ــنهادات زی ــه پیش ــد ک ــه فرمودن ــود ارائ ب
ــت. ــده اس ــه گردی ــه ارائ ــن جلس ــی در ای ــنهادات اصل پیش

1- بحــث قیمــت گــذاری مــواد اولیــه پتروشــیمی هــا و لزوم 
ــر قیمــت  ــورس و رعایــت 5 درصــد زی عرضــه آن هــا در ب

FOB خلیــج فــارس
ــروه  ــاجی در کارگ ــت نس ــده صنع ــور نماین ــزوم حض 2- ل
قیمت گــذاری محصــوالت مــواد اولیــه پتروشــیمی مورد نیــاز 

صنایــع نســاجی 
3- پیشــنهاد بازســازی و توســعه ای بــرای بهــره منــدی از 
معافیــت مالیاتــی ســرمایه گذاری های جدیــد بــرای نوســازی 
و بازســازی واحدهــای بافندگــی )حتــی بــرای شــرکت هایی 

کــه خــارج از شــهرک های صنعتــی هســتند(
4- لــزوم ممنوعیــت واردات کلیــه محصوالتــی کــه تولیــد 

داخــل بــه حــد کفایــت دارد.
5- در خصــوص مبــارزه بــا قاچــاق و همچنیــن حمایــت از 
پنبــه کاران بــا تخصیــص سوبســید بــه کشــاورزان مقرر شــد 

کــه پیگیــری هایــی توســط وزیــر محتــرم بــه عمــل آیــد.
ــرخ 4200  ــن ن ــی جایگزی ــرخ نیمای ــه ن ــد ک ــرر ش 6- مق

ــود. ــرکات ش ــذاری گم ــان در ارزش گ توم
7-جلســه در ســاعت 17:00 بــا ذکــر صلــوات بر محمــد و آل 

محمــد خاتمــه یافت.  
عدم حضور با اطالع قبلی آقایان: 

محمدرضــا مقــدم، شــاهین کاظمــی، ســیدرضا الجــوردی، 
اکبــر لبــاف   

صورتجلسه

دانش بنیان  شرکت های  و  کشور  علمی  بخش های  و  دانشگاه ها 
قدم های بسیار خوبی در توسعه فناوری های الزم در این صنایع 
برداشته اند، در سطح کشور در حال افزایش هستند که مورد حمایت 

جدی ما قرار خواهند گرفت.
وی خاطر نشان کرد: تولید چادر مشکی در کشور دارای کیفیت 
بسیار باالیی است و همتراز با تولیدات کشورهای ژاپن و کره جنوبی 
می تواند بخش اعظمی از نیاز بازار داخل به این کاال را در کشور 

پوشش دهد.
انجام  زمان بندی  و  برنامه ریزی  طبق  کرد:  نشان  خاطر   رحمانی 
گرفته از سوی وزارت صنعت، امیدواریم تا سه سال آینده در تولید 

چادر مشکی در کشور به طور کامل به خودکفایی برسیم.
میکروفیالمنتی  نخ های  تولید  با هدف  رضابافت   شرکت دسترنج 

)ابریشم مصنوعی( احداث شده است.
پلی استر  آرایش یافته  نیمه  نخ  تولید  توان  با  این شرکت  اول   فاز 
از  بهره گیری  با  و  میکروفیالمنتی(  و  )فیالمنتی   )POY(
با  و  آلمان  کشور  ساخت  آالت  ماشین  تکنولوژی  پیشرفته ترین 

ظرفیت باال به بهره برداری رسیده و در حال تولید است.

 فاز دوم این واحد تولیدی که طرح توسعه آن در حال اجرا است، با 
 FDY ظرفیت مشابه فاز نخست به عالوه تولید نخ میکروفیالمنت
)نخ کشیده شده( در حال اجراء و اضافه شدن به ظرفیت تولید اولیه 

می باشد.
 واحد تکسچرایزینگ این کارخانجات با توان تولید انواع نخ پلی استر 
استرچ و با 13 خط تولید و با تکنولوژی پیشرفته کشور آلمان احداث 
شده که تا کنون 4 خط تولید آن به بهره برداری رسیده و هر چهار 

ماه یک خط به ظرفیت تولید آن اضافه می شود.
باالدستی  محصوالت  عنوان  به  شرکت  این  تولیدی   محصوالت 
پرده،  انواع  پتو،  انواع  ماشینی،  فرش  انواع  تولید کننده  واحدهای 
پارچه های گردبافت، تخت بافت، انواع پوشاک آنتی باکتریال ورزشی 
و همچنین محصوالت میکرو فیالمنت این کارخانجات در تولید 

انواع پارچه های ظریف )به ویژه چادر مشکی( استفاده می شود. 
هم اکنون شرکت دسترنج رضابافت با سرمایه گذاری ریالی بالغ بر 
2 هزار میلیارد ریال و ارزی بیش از 21 میلیون یورو، زمینه اشتغال 

حدود 476 نفر را به طور مستقیم فرآهم آورده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

تا ۳ سال آینده در تولید چادر مشکی به خودکفایی خواهیم رسید
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ممکن است در مقطع خاصی، کاالی مشابه خارجی، پنج درصد ارزان تر از 
تولید داخلی باشد، یکی از دالیل مهم این اختالف مسائل گمرکی است 
به عبارت بهتر در گمرکات کشور، نرخ برابری ریالی برمبنای دالر 4200 
تومان محاسبه می شود در حالی که نرخ تولید ما 12 هزار تومان می باشد و 

به این ترتیب تعرفه گمرکی، خاصیت خود را از دست داده است. 
اداره می شود،  آزاد  ابراز داشت: امروز یک کارخانه ، بر مبنای دالر  وی 
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده هم بر این اساس صورت می گیرد؛ در 
حالی که واردات همان کاال در گمرک طبق دالر 4200 تومانی محاسبه 
می شود، لذا قیمت کاالی وارداتی، به همین دلیل به کمتر از یک سوم 
کاالی داخلی کاهش پیدا می کند قطعاً چنین تفاوت هایی باید از بین بروند.

مهندس نیلفروش زاده با این موضوع که تولیدکنندگان پوشاک از کیفیت، 
تنوع طرح و امکان تولید در تیراژ پایین تولیدکنندگان داخلی گالیه مند 
هستند و به همین دلیل به واردات روی می آورند، مخالفت کرد و گفت: 
پیش از را ه اندازی این شبکه، بی نظمی های بسیاری در قیمت گذاری وجود 
داشت و به مرور زمان و با تثبیت نسبی نرخ دالر، انبار کارخانه ها )به 
خصوص تولیدکنندگان نخ( مملو از محصوالت باکیفیت به فروش نرفته 
شد زیرا به دلیل واردات بی رویه، تعداد مشتریان به شدت کاهش پیدا کرد، 
در حالی که هیچ مشکلی از نظر شیوه تولید، تنوع، کیفیت و طراحی ندارند 

و به خوبی قادر به رقابت با مشابه وارداتی هستند.  
به گفته وی، شبکه اطالع رسانی قیمت محصوالت تولیدی شرکت های 
عضو انجمن صنایع نساجی ایران علی رغم تمام مشکالت و موانع، ماندگار 
خواهد ماند مشروط به رفع مسائل گمرکی. تولیدکنندگان پوشاک هم از 
نظر تهیه و تأمین مواد اولیه باکیفیت داخلی آسوده خاطر باشند البته برخی 
تولیدکنندگان خواستار پارچه های بسیار خاص یا فانتزی هستند که واردات 
آن اجتناب ناپذیر است اما در مورد تولید پارچه های متداول بازار، هیچ کمبود 

یا نقصی وجود ندارد. 
طرح پایش واحدهای نساجی در  آستانه اتمام

تولید بخش  اذعان داشت: ظرفیت  این  گفت وگو  وی در بخش دیگر 
ریسندگی سیستم پنبه ای حدود 465-470 هزار تن و میزان مصرف حدود 
10 درصد کمتر از این رقم است. منتها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، 
شرکت ها نمی توانند با تمام ظرفیت کار کنند. در بخش پلی استر  )کتان 
تایپ( ظرفیت تولید در حدود 2۸0 هزار تن است و به نظر می رسد با 
ظرفیت مازاد در این بخش روبرو هستیم و نیازی به واردات وجود ندارد، 
در بخش الیاف بلند هم میزان تولید داخلی در حدود 170 هزار تن است 
که نیاز کشور به این الیاف 150 هزار تن می باشد و مازاد باید صادر شوند.

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران با یادآوری این مطلب که اجرای طرح 
پایش صنایع نساجی از یک سال پیش آغاز شده، گفت: فاز اول طرح یعنی 
برآورد مصرف طبق استانداردهای جهانی و آمارهای بانک مرکزی و سرانه 
جمعیت انجام شده است، در فاز دوم که وضعیت موجود کارخانه ها مورد 
بررسی قرار می گیرد؛ اطالعات بخش تولید الیاف، فیالمنتی، پلی استر، 
سیستم های پنبه ای، ریسندگی سیستم پنبه ای، اکرلیک، پتو، کف پوش ها، 
فرش ماشینی)حدود ۸0درصد( استخراج و جمع آوری شده و فقط در بخش 
بافت به دلیل گستره باال و پراکندگی آن در سراسر کشور، بررسی ها ادامه 
دارد. به گفته این صنعتگر، کسب اطالعات از استان های نساجی خیز مانند 
اصفهان حدود ۸5 درصد به اتمام رسیده و آمار شهرک های صنعتی باقی 
مانده است، متأسفانه در استان یزد، با مقاومت های بسیار جدی واحدهای 

تولیدی به خصوص کارگاه های کوچک مواجهیم. 
وی ضمن انتقاد از عدم همکاری شرکت های مطرح و شاخص صنایع 
تولید،  میزان  نوع و  به  آمار و اطالعات مربوط  ارائه  در  نساجی کشور 
افزود: برخی به اشتباه تصور می کنند این اطالعات در اختیار سازمان امور 
مالیاتی قرار داده می شود! در حالی که هدف انجمن صنایع نساجی ایران 
در اجرای این پروژه، ظرفیت سنجی شاخه های مختلف نساجی است و 
در پرسشنامه های انجمن صنایع نساجی مواردی مانند سال ساخت و 
مشخصات فیزیکی ماشین آالت، تعداد پرسنل شاغل و ... مدنظر قرار دارد و 
در گزارش نهایی، هیچ اشاره ای به نام و عناوین شرکت ها نمی شود و طبق 
طراحی محاسباتی انجمن ، تجمیع آمار و اطالعات گزارش خواهد شد. 
تولیدکنندگان می دانند آمار،  ضرورت برنامه ریزی صحیح و دقیق محسوب 
می شود و شایسته نیست با توسل به سیستم های پلیسی و قضایی، دنبال 

کسب آمار واحدهای نساجی باشیم!
به گفته مهندس نیلفروش زاده، با دسترسی به چنین آمار و اطالعاتی، 
مسئوالن و متولیان امر در جریان کمبود یا خودکفایی محصوالت مختلف 
نساجی قرار خواهند گرفت و می توانند به برنامه ریزی و ایجاد بسترهای 
مناسب برای صادرات ظرفیت مازاد )مانند بخش الیاف، فرش ماشینی و 
کف پوش ها( و همچنین اعطای تسهیالت الزم به تولیدکنندگان جهت 

واردات ) به خصوص در بخش بافت( مورد نیاز بپردازند. 
وی از اتمام اجرای طرح پایش و تکمیل آمار و اطالعات واحدهای فعال 
نساجی ایران تا اواخر آبان خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا اندیشه ها و 
تفکرات مردم، بلندمدت تر و در راستای تقدم منافع عمومی بر منفعت 

شخصی قرار گیرد.

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران اعالم کرد: 

ساماندهی عرضه مواد اولیه نساجی در قالب یک شبکه منسجم
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در حال حاضر ایران برترین صادر کننده به کشور عراق است و 
روابط بسیار مناسبی با این کشور دارد اما کشور هایی از جمله ترکیه 

قصد تصاحب این جایگاه را دارند.
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان این مطلب گفت: 
بنابراین هر نوع خدمت و سرویسی می تواند برگ برنده ای برای 
فعالیت ایران در بازار عراق باشد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان،  حمید حسینی با تاکید بر کاالمحور شدن روابط اقتصادی 
ایران و عراق اظهار کرد: اگر بنا باشد صرفا به صادرات کاال اکتفا 
کنیم بدون شک در مقابل رقبایی که در بازار عراق فعالیت می کنند 
با مشکل مواجه خواهیم شد. از این رو باید در زمینه خدمات و 

فعالیت های دانش بنیان هم جایگاه مناسبی کسب کنیم .
به گفته وی، یکی از ظرفیت های مناسبی که در بازار عراق وجود 
دارد و کمتر از آن استفاده می شود، پتانسیل فعالیت شرکت های 
دانش بنیان ایرانی است. حسینی با تاکید بر پتانسیل های موجود 
در زمینه تولید اپلیکیشن و نرم افزار بیان کرد: در حال حاضر زمینه 
شرکت های  است.  آمده  وجود  به  نرم افزار  تولید  برای  مناسبی 
دانش بنیان می توانند در شاخه هایی مثل گردشگری، رشته های 
مدیریتی،  و  مالی  مباحث  آموزش،  مهندسی،  و  فنی  مختلف 
حسابداری و ... فعالیت کنند که بدون شک این تولیدات در بازار 
عراق مورد استقبال قرار خواهد گرفت و به پایدار شدن حضور ایران 

در بازار عراق کمک خواهد کرد.

سرپرست معاونت صنایع وزارت صنعت از تشکیل شورای هم افزائی 
رونق تولید با حضور دستگاه های متولی و تصمیم ساز با محوریت 

وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد.
به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی، در نشست تبادل نظر با 
کارآفرینان جوان حوزه صنعت که با حضور وزیر صنعت، معدن 
وتجارت و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزارشد، از ایجاد بسترهای الزم 
برای ارتقاء هم افزایی در بخش صنعت خبر داد و گفت: وزارت 
صنعت ، معدن و تجارت سامانه توان ایران را برای بهم رسانی 
نیازها و توانمندی های صنعتی در داخل کشور طراحی  کرده است 

که مراحل فعالیت آزمایشی آن  به اتمام رسیده است.
او ادامه داد: این سامانه، بستر جامعی برای حمایت از تولید داخل و 

اعالم نیازمندی ها و توانمندی های صنعتی و معدنی کشور است.
برگزاری  به  اشاره  با  ادامه  در  صنایع  امور  معاونت  سرپرست 
سلسله نشست های تخصصی در این معاونت از برگزاری شورای 
هم اندیشی خبرگان صنعت با حضور تعدادی از خبرگان خبر داد و 
گفت: در این شورا سیاست های کالن اقتصادی با محوریت اقتصاد 
صنعتی و موضوعات کالن حوزه صنعت کشور مطرح خواهد شد. 
همچنین صادقی نیارکی از برگزاری سلسله نشست های مستمر با 
تشکل های تخصصی خبرداد و گفت: این نشست ها از مهرماه به 

صورت ماهیانه و موضوع محور تشکیل خواهد شد.
وی همچنین از تشکیل شورای هم افزائی رونق تولید نیز خبرداد 
و توضیح داد: از تمامی دستگاه هایی که می توانند در رونق تولید 
نقش آفرینی و کمک کنند برای عضویت در این شورا دعوت بعمل 
موضوعات کالن،  پیگیری  نشست ها  این  محور  و  آمد  خواهد 
راهبردی با هدف بهبود فضای کسب و کار تولیدکنندگان خواهد 

بود.

چشم طمع ترکیه به جایگاه ایران در بازار عراق

تشکیل شورای هم افزایی رونق تولید 
با حضور متولیان تصمیم ساز

»مثلث اقتصاد مقاومتی«، با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی 
و صنعت، معدن و تجارت و نیز مرکز آموزش عالی کاشمر و حمایت 
گروه سرمایه گذاری دماوند و کارخانجات نساجی کاشمر به  عنوان 

معین های اقتصاد مقاومتی در منطقه »ترشیز کهن« برگزار می شود.
 هدف از برگزاری این همایش ملی، تبیین برنامه های وزارت جهاد 
کشاورزی در حوزه پنبه و ایجاد هماهنگی در زنجیره صنعت پنبه 
بوده و محورهای آن شامل توسعه کشت وتولید پنبه با ارتقای کیفیت 
انتقال دانش به مزرعه، بررسی زنجیره  محصول، بهبود فناوری و 
ارزش از مزرعه تا صنعت، بازرگانی و اقتصاد پنبه و درنهایت نوسازی 

و توسعه صنایع اصلی و جانبی پنبه است.
 به گفته علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی، سه ضلع مثلت 
توسعه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی کارگزاران حکومتی، سرمایه گذران و 
کارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی هستند که ائمه جمعه 

نیز به عنوان ناظران عالی در درون آن جای دارند.
 برای اجرای این طرح، استان خراسان رضوی به 12 منطقه تقسیم 
شده و ۸4 معین اقتصادی در میانه مثلث به عنوان کارآفرین عهده دار 
این مناطق شده اند که ۸0 درصد آن ها را فعاالن بخش خصوصی 
تشکیل می دهند و طبق برنامه تا 100 مورد افزایش خواهند یافت. 
گروه سرمایه گذاری دماوند و کارخانجات نساجی کاشمر نیز در زمره 
معین های اقتصادی منطقه ترشیز کهن شامل کاشمر و کوه سرخ، 
بردسکن و خلیل آباد هستند که در این چارچوب تفاهم نامه هایی را با 

مسئوالن استانی و محلی منعقد کرده اند. 
بر این اساس، برگزارکنندگان این همایش ملی در جهت برداشتن 
به عنوان  پنبه  فرآوری  و  تولید  در  خودکفایی  به سوی  مؤثر  گامی 
محصولی استراتژیک در کشور و در منطقه استان خراسان رضوی، 
برگزاری نخستین همایش ملی روز جهانی پنبه را در دستور کار خود 

قرار داده اند.
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس  اورانی   محمدرضا 
رضوی، در این باره می گوید: »خراسان رضوی از مناطقی است که از 
دیرباز میزبان کشت پنبه بوده و ما امیدواریم این حرکت باعث شود 
وزارتخانه های تصمیم گیر و تأثیرگذار در حوزه کشت پنبه و صنایع 
مربوط به آن، با هم افزایی خود، موجب رونق تولید و اشتغال بیشتر 
شوند و افزایش حمایت از تولید ملی و قشر روستایی، کشاورزان و 

صنعتگران این حوزه را در سیاست گذاری ها لحاظ کنند.«
به گفته وی، استان خراسان رضوی با سطح زیرکشت 24525 هکتار 
این محصول در 21  دارد؛  را درکشور  اول سطح کشت  مقام  پنبه 
شهرستان استان کشت می شود و ساالنه حدود 50هزارتن تولید دارد 
که قسمت اعظم آن درکارخانجات پنبه پاک کنی استان تصفیه شده و 
قسمتی از وش تولیدی نیز به سایر استان ها حمل می شود. در استان 
خراسان رضوی، تعداد 20 کارخانه پنبه پاک کنی وجود دارد که کار 
تصفیه وش های تولیدی استان را بر عهده دارند. در سال 97 تعداد 
52275 عدل به وزن ۸420 تن محلوج محصول این کارخانه های 
پنبه پاک کنی بوده که در صنایع ریسندگی داخلی مورد استفاده قرار 

گرفته است.
 رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به تاریخچه 
محصول پنبه بیان می کند: »کشت پنبه به منظور استفاده از الیاف آن 
در حدود سه هزار سال قبل از میالد مسیح رایج بوده است. کشت آن 

در ایران نیز به دوره هخامنشیان باز می گردد.« 
 وی می افزاید: »پنبه گیاهی زراعی است که به دلیل قابلیت استفاده 
از تمام قسمت های این گیاه در صنایع مختلف واشتغال زایی آن و 
ازمهم ترین  محصول  این  فرآورده های  به  صنایع  بیشتر  وابستگی 

گیاهان گروه صنعتی محسوب می شود.«  
اورانی ادامه می دهد: خصوصیات ویژه الیاف پنبه باعث شده است 
به رغم توسعه سریع و فراگیر الیاف مصنوعی، الیاف پنبه همچنان 
حدود 4۸ درصد از مصرف جهانی را به خود اختصاص دهد و حتی در 
برخی موارد هیچ فرآورده دیگری، قابلیت جایگزینی با آن را نداشته 
باشد. عالوه بر اهمیت پنبه در صنایع نساجی، این محصول در بین 

نباتات روغنی مقام دوم را در جهان داراست و کنجاله باقی مانده آن 
پس از روغن کشی نقش مناسبی در تغذیه دام دارد.

 وی تصریح کرد: بیش از 50 نوع فرآورده مختلف از محصول پنبه 
به دست می آید که در صنایع مختلف کاربرد دارد؛ بنابراین از نظر 
است،  اهمیت  حائز  بسیار  محصول  افزوده  ارزش  و  اشتغال زایی 
به طوری که دارای بیشترین اشتغال زایی در بین محصوالت زراعی 
افزایش  با  همراه  ویژگی ها  این  است.  برابری  افزوده 10  ارزش  و 
روزافزون جمعیت بشر، باعث شده است پنبه در بین گیاهان زراعی از 
اهمیت خاصی برخوردار باشد و به همین دلیل، توجه به افزایش تولید 

آن در درجه اهمیت باالیی قرار گرفته است.
 بنا بر آمارهای موجود، تولید محصول پنبه سال  به  سال در کشورمان 
کاهش یافته است که دالیل گوناگونی دارد؛ صنایع وابسته نیز به 
دلیل نوسانات تولید و تکنیک پایین و نداشتن انسجام کامل، کارایی و 
بازده اقتصادی الزم را نداشته اند. از این رو، حفظ سطح کشت موجود 

نیازمند بازنگری فرایندهای این بخش است. 
 رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این باره می گوید: 
»ازجمله اقدامات مهم به نژادی درخصوص تولید پنبه، تکثیر و تولید 
ارقام مختلف پنبه شامل ورامین، ارمغان، ساجدی، خورشید، شایان و 
خرداد در سطح استان بوده است تا کشاورزان با توجه به شرایط بتوانند 

رقم مناسب منطقه خود را کشت کنند.
وی اظهار داشت: تا یک دهه گذشته صرفا رقم ورامین در اختیار 
نیز  استان  در  کشت  مورد  پنبه  بذر  عمده  بود؛  استان  کشاورزان 
به صورت بدون کرک است که این بذور در تنها کارخانه کرک زدایی 
فعال کشور واقع در شهرستان کاشمر تولید می شود. بر این اساس، 
کارخانه لینترگیری کاشمر نقش موثری در تولید بذر برای کشت 
مکانیزه دارد، به طوری که بدون کرک گیری امکان کشت مکانیزه 

وجود ندارد. 
وی می افزاید: تا یک دهه قبل عمده بذر پنبه استان در منطقه ترشیز 
شامل کاشمر، خلیل آباد و بردسکن تولید می شده است، اما امروزه 
فقط مجموعه کشاورزی استان قدس در انابد شهرستان بردسکن 

تولید بذر دارد.
 توسعه کشت نشایی پنبه و استفاده از سیستم های نوین آبیاری و 
کشاورزی  جهاد  وزارت  برنامه های  از  پنبه  زودرس  ارقام  معرفی 

درراستای کاهش مصرف و افزایش بهره وری آب بوده است.
 اورانی در این خصوص یادآور می شود: »پنبه از گیاهان زراعی است که 
نقش مهمی در تناوب غالت دارد و به دلیل ریشه عمیق باعث بهبود 
تهویه در خاک می شود که افزایش عملکرد غالت را به دنبال دارد.« 

و  بازرگانی  بخش  و  بذر  تولید  کامل  »چرخه  می کند:  اضافه   وی 
ریسندگی پنبه در استان از ویژگی های منحصر به فرد این محصول 
است، اما به نظر می رسد پیوند هرچه بیشتر زنجیره های این محصول 
از مزرعه تا تولید پوشاک و مصارف جانبی از سایر قسمت های این 
در  رو،  این  از  کند.  این محصول کمک  پایداری  به  گیاه می تواند 
راستای حمایت های آموزشی از پنبه کاران، برنامه آموزشی روزمزرعه 
با هدف بیان آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی، کشت مکانیزه 
و برداشت مکانیزه برگزار شده و سایت های الگویی و کانون های 

یادگیری نیز در سال 139۸ ایجاد شده است.«
 یادآور می شود: در حاشیه اولین همایش ملی روز جهانی پنبه که 
در منطقه ترشیز کهن )کاشمر، بردسکن، خلیل آباد،کوهسرخ( برگزار 
بذر،  بخش های  فعاالن  حضور  با  نیز  جانبی  نمایشگاه  می شود، 
سموم، کود، اتحادیه های فعال در حوزه پنبه و نساجی و سازندگان 
ماشین آالت کشاورزی با هدف معرفی تکنولوژی های زنجیره تولید 

برگزار می شود.
 اولین همایش ملی روز جهانی پنبه روز 15 مهرماه از ساعت ۸ تا 17 
در محل سالن سرو شهرستان کاشمر برگزار شده و این شهرستان 
میزبان مدیران ارشد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و سایر میهمانان 

ملی در این حوزه خواهد بود.

تکمیل زنجیره تولید پنبه از بذر تا تولید پوشاک
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راه اندازی سامانه عرضه پوشاک حجاب با برند ملی

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح 4 گام این وزارتخانه 
برای اصالح بخشی از نظام توزیع کاال و خدمات در کشور گفت: 
این سامانه ها که با همکاری اتحادیه های صنفی عملیاتی خواهند 
با قیمت رقابتی به دست  را  تا کاالها و خدمات  شد، تالش دارند 

مصرف کنندگان برسانند.
اصالح  با  مرتبط  پروژه های  طراحی  از  مدرس  خیابانی  حسین 
اجرای  ادامه  در  گفت:  و  داد  خبر  کشور  در  کاال  توزیع  شبکه 
توانمندسازی  برای  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه های 
شبکه توزیع کشور و با هدف کاهش هزینه مبادله کاال و قیمت 
مصرف کنندگان، 4 اپلیکشن مجزا از سوی حوزه قائم مقام در این 
حوزه طراحی شده تا در نهایت بتوانند با نقش آفرینی اتحادیه های 
صنفی، زمینه ای را برای افزایش رقابت میان عرضه کنندگان کاال 

فراهم آورند.
به گزارش اعتماد آنالین، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
لوازم خانگی و مواد غذایی،  اتحادیه  با همکاری دو  این اساس  بر 
سامانه ای طراحی شده تا در ادامه با تبدیل شدن به یک اپلیکیشن 
کاالهای  قیمت  کمترین  تا  سازد  فراهم  را  زمینه ای  جستجوگر، 
زیرمجموعه مواد غذایی و لوازم خانگی و نیز مراکز فروش و عرضه آنها 
که این قیمت های پایین را ارایه می دهند، در اختیار مصرف کنندگان 

قرار گیرد.
 وی تصریح کرد: این سامانه در واقع می تواند محل عرضه کاال با 
کمترین قیمتی را که از سوی عرضه کنندگان، ارایه شده است، در 
اختیار مردم قرار دهد و دسترسی آسان مردم به کاالها با قیمت مناسب 

را به دنبال داشته باشد.
 مدرس خیابانی، هدف از راه اندازی این سامانه را افزایش قدرت رقابت 
صنوف و عرضه کاالها با قیمت مناسب دانست و اظهار داشت: هزینه 
مبادله و قیمت تمام شده در این فضای رقابتی، به نفع مصرف کنندگان 
کاهش خواهد یافت و مردم با قیمت مناسب تری کاالها را خریداری 

خواهند کرد.
 مدرس خیابانی یکی از سامانه های دیگر برای توزیع کم هزینه تر 
خدمات  نرخ  درج  سامانه  را  مصرف کنندگان  دست  به  کاالها 
دانست و گفت: این سامانه  به عنوان مکمل سامانه 124 سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آغاز به کار خواهد کرد 
در  مردم  نیاز  مورد  خدمت  قلم   100 قیمت  اساس،  این  بر  که 
اساسی و ضروری مورد نیاز عرضه  قلم کاالهای  نرخ 100  کنار 

خواهد شد.
و  قیمت ها  افزایش  از  بخشی  امروزه  داشت:  اظهار   وی 
نابسامانی هایی که در حوزه کاالها رخ می دهد، از جنس خدمات 
و  با همکاری  که  سامانه  این  با طراحی  اساس،  این  بر  و  است 
همراهی اتحادیه های صنفی عملیاتی خواهد شد، تالش می شود 
تا نظام ارایه نرخ به مردم، ساختاریافته تر شده و خدمات به صورت 
رقابتی عرضه شوند؛ بر این اساس تالش شده تا از ظرفیت سامانه 

قیمتی استفاده شود.
 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سامانه 
اعالم قیمت 100 قلم کاالی اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز 
مردم هم اکنون در تمامی گوشی های هوشمند با سیستم عامل 
اندروید و IOS فعال بوده و بر روی آن، گزینه آیکون شکایات 

نیز فعال شده است و مردم می توانند به صورت آنالین شکایات 
خود را به ثبت برسانند؛ ضمن اینکه از مصرف کنندگان نیز تقاضا 
می شود تا نقطه نظرات خود را برای تکمیل این سامانه ها اطالع 

دهند.
وی معتقد است که راه اندازی چنین سامانه هایی می تواند یک روند 
اطالع رسانی مطمئن از قمیت کاالها و خدمات را در اختیار مردم قرار 
دهد و شرایطی را فراهم آورد تا اگر در روند طبیعی نوسانات قیمت 
کاالها، برخی مراکز فروش بر روی فروش کاالها به مصرف کنندگان 
استقبال  و  فروش  افت  و  کاهش  با  تنها  نه  می کنند،  اجحاف 
مصرف کنندگان مواجه شوند؛ بلکه زمینه ای نیز برای رهگیری تخلفات 

از سوی مردم فراهم شود.
 وی دومین ابزار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصالح بخشی 
از نظام توزیع را راه اندازی سامانه ای برای عرضه پوشاک با محوریت 
مانتو، روسری و چادر دانست و گفت: در راستای سیاست عفاف و 
تا  شده  طراحی  سامانه ای  پوشاک،  اتحادیه  همکاری  با  و  حجاب 
محصوالت مذکور که با کمترین قیمت به مصرف کنندگان عرضه 
می شوند، معرفی نموده و محل های عرضه این کاالها با نرخ درج شده 

در سامانه را ارایه نماید.
 مدرس خیابانی این اقدام را راستای اجرای الگوی عفاف و حجاب که 
یکی از سیاست های دولت است، دانست و گفت: اتحادیه های صنفی 
از این طرح بسیار استقبال کرده و در اجرای آن پیشگام هستند؛ ضمن 
اینکه این سامانه قرار است با برند اتحادیه پوشاک معرفی شود و در 
آن، کاالهای ایرانی که 100 درصد تولید داخلی هستند، با برند ملی 

عرضه شوند.
 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دسترسی به کاالهای 
ارزان و مورد نظر مصرف کنندگان، حذف کاالهای قاچاق در حوزه 
پوشاک، توسعه برند ایرانی و حذف واحدهای غیرمجاز و فاقد پروانه 

کسب از جمله مزایای راه اندازی این سامانه بزرگ ملی است.
وی اظهار داشت: رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان در تمامی 
بخش های این سامانه ها تدارک دیده شده و محلی فراهم آمده 
است که مصرف کنندگان به عنوان بزرگترین گروه ناظر بر بازار، 

تخلفات را به صورت آنالین گزارش دهند.
کاالهای  برگشت  کارهای  و  ساز  مورد  در  خیابانی  مدرس   
خریداری شده در قالب این سامانه ها نیز گفت: مهلتی در هر یک 
از این سامانه ها به لحاظ نوع کاال تعیین خواهد شد تا بر اساس 
داشت،  را  کاال  تعویض  یا  مرجوعی  قصد  مشتری  چنانچه  آن، 
بتواند به عنوان یکی از حقوق خود، مطابق با قانون نظام صنفی 

آن را پیگیری نماید. 
یکی  بازرگانی،  امور  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  قائم مقام 
و  دانست  وقت  کمبود  را  شهرنشینی  جامعه  امروز  معضالت  از 
اساسی،  کاالهای  رایگان  و  سریع  دسترسی  کرد:  خاطرنشان 
از  یکی  زمان  کمترین  در  مردم  نیاز  مورد  ضروری  و  حساس 
نیازهای امروز مصرف کنندگان است و بر این اساس، سامانه ای 
طراحی شده تا زمینه دسترسی رایگان مردم به کاالهای مورد نیاز 

خود درب منزل را فراهم آورد.
فروش  برای  را  سامانه ای  کار  این  واقع،  در  داشت:  اظهار   وی 
در  و  می آورد  فراهم  مردم  پرمصرف  خدمات  و  کاالها  اینترنتی 
تره بار  و  میوه  و  پوشاک  غذایی،  مواد  خانگی،  لوازم  حوزه  چهار 
با همکاری واحدهای صنفی عرضه کننده کاالها که مورد تائید 
اتحادیه های صنفی نیز هستند، در محالت مختلف شهر تهران 

اقدام به خدمات رسانی خواهند کرد.
اول در شهر تهران  فاز  این سامانه ها در   به گفته مدرس خیابانی، 
راه اندازی خواهند شد و قابلیت ارایه خدمات خواهند داشت و با برطرف 
کردن مشکالت پیش روی آن، در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد؛ 
اما هدف اصلی و غایی این است که مصرف کنندگان از کاالها با قیمت 
رقابتی بهره مند شوند و از سوی دیگر، اصالح نظام توزیع که یکی 
از پروژه های مهم برای بخش بازرگانی کشور است، در این بخش 

تکمیل شود.

تخصصی  نوآوری  مرکز  نخستین  ایجاد  همکاری  نامه  تفاهم 
نساجی و صنایع وابسته در کشور میان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و استانداری یزد منعقد شد. تفاهم نامه همکاری 
ایجاد نخستین مرکز نوآوری تخصصی نساجی و صنایع وابسته 
با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
به امضای پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری 

معاونت علمی و محمدعلی طالبی استاندار یزد رسید.  
به گزارش  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  این مرکز به 
عنوان نخستین مرکز نوآوری تخصصی نساجی و صنایع وابسته در 
استان یزد راه اندازی خواهد شد و هدف از تاسیس آن، بسترسازی 
و  نساجی  صنعت  در  فناوری  و  نوآوری  کردن  کاربردی  برای 
شناسایی و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه کاربردی 
است.  از دیگر اهداف این تفاهم نامه می توان به بسترسازی برای 
بازارسازی و توسعه بازار محصوالت حوزه صنعت نساجی و حمایت 
از شکل گیری ایده های نو و ارائه خدمات فنی و تخصصی به 

مخاطبان اشاره کرد. 
نخستین مرکز نوآوری تخصصی نساجی و صنایع وابسته به آن 
با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استانداری 
یزد، انجمن نساجی، اداره کل آموزش و پرورش و سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان یزد در فضایی به مساحت حدود یک هزار و 
700 متر مربع در محل هنرستان نساجی شهید ابراهیمی استان 

یزد راه اندازی می شود. 
مفاد تفاهم نامه و برنامه ریزی های الزم برای اجرایی شدن آن در 
قالب کارگروهی مشترک، متشکل از نمایندگان طرفین تفاهم نامه 

پیگیری خواهد شد.

با حمایت معاونت علمی و فناوری؛ 
زیست بوم نوآوری در صنعت نساجی رونق می گیرد

عضو جدید

مدیرعامل: منصور نخ باف
محل شرکت: اصفهان

زمینه فعالیت: نخ BCF/ الیاف پلی استر 
دوجزئی

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
به  را  اسپادان  تجارت  پردیس  شرکت 
مدیران آن واحد به ویژه جناب آقای منصور 

نخ باف خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و 
پردیس تجارت اسپادان یزد را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شرکت پردیس تجارت اسپادان
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