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عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها می توانند كلیه 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.(

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: تعــداد کاالهــای ممنوعــه 
وارداتــی تاکنــون بــه ۱۴۴۸ قلــم رســیده اســت.

رضــا رحمانــی بــا اشــاره بــه ســاخت داخــل بــه عنــوان محــور اصلــی 
برنامه هــا در وزارت صنعــت، معــدن تجــارت گفــت: امســال ســاخت 
داخــل، توســعه بخــش معــدن و صنایــع معدنــی، توســعه صــادرات و 

توســعه فنــاوری را اولویــت خــود قــرار دادیــم.
ــا، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: در ســال  بــه گــزارش ایبِن
گذشــته ممنوعیــت واردات هــزار و ۳۳۹ قلــم انــواع کاال بــه کشــور از 
طــرف وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و در ثبــت ســفارش هــا اعمال 
شــده بــود کــه امســال تاکنــون و بنابــر گزارش هــای دریافتــی مبنــی 
بــر تولیــد نمونــه مشــابه داخلــی، بــرای ۱۴۸ قلــم کاالی دیگــر هــم 

ممنوعیــت واردات لحــاظ کردیــم.  
ــاه اســت کــه  ــدن و تجــارت گفــت: حــدود ۱۴ م ــر صنعــت، مع وزی
ــده  ــل ش ــا تحمی ــور م ــه کش ــه ای ب ــادی ناجوانمردان ــگ اقتص جن

برنامه های توسعه ساخت داخل اعالم شد
معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت برنامه هــای 
توســعه ســاخت داخــل در ایــن وزارتخانــه را در پنــج محــور تشــریح 

کــرد.  
فرشــاد مقیمــی بــا اشــاره بــه برنامــه توســعه ســاخت داخــل در ســال 
۱۳۹۸ گفــت: برنامه ریــزی و اجــرای زیرســاخت های موردنیــاز اجــرای 
ــی کشــور و  ــوان تولیــدی و خدمات ــر اســتفاده ت ــد حداکث ــون جدی قان
ــل  ــاخت داخ ــعه س ــت توس ــور نخس ــی،  مح ــت از کاالی ایران حمای
ــای  ــازی کااله ــه داد: داخلی س ــاتا، او ادام ــزارش ش ــه گ ــت.  ب اس
خارجــی پر مصــرف و بــا ارزش افــزوده بــاال، مدیریــت واردات کاالهای 
خارجــی، پیگیــری بهبــود کیفیــت کاالهــای داخلــی، ترویــج مصــرف 

ادامه در صفحه 2

تصویر بنگاه های فعال و غیرفعال صنعتی به روز شد. توسعه شهرک های 
از  صنعتی و استقرار واحدهای تولیدی در این شهرک ها همواره یکی 

مهم ترین اهداف سیاست گذاران و متولیان صنعت کشور بوده است.
استقرار  که  است  این  صنعتی  سیاست گذاران  تمام  مشترک  نقطه نظر 
واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی عالوه بر ایجاد زیرساخت های 
مناسب نظیر آب و تامین انرژی در قالبی ساختاریافته و با هزینه اجرایی 

پایین تر، امکان حضور صنایع مرتبط در کنار همدیگر را نیز میسر می کند.
به گزارش  دنیای اقتصاد، به اعتقاد آنها، نحوه چیدمان بنگاه های صنعتی 
به مراتب از هزینه های واسطه ای و مبادله ای فعاالن حوزه صنعت کاسته و 

به تبع این موضوع قدرت رقابت پذیری آنها را افزایش می دهد. 
و  وسیع تر  روزبه روز  صنعتی  شهرک های  فعالیت   دامنه  که  حالی  در 
گسترده تر می شود، این پرسش مطرح است که آیا تمام واحدهای تولیدی 
مستقر در این شهرک ها با ظرفیت کامل فعالیت دارند یا در گوشه ای 
خاک می خورند و دوران رکود خود را از سر می گذرانند؟ مطابق آمارها در 
حال حاضر ۸۵۰ شهرک صنعتی در کشور جانمایی شده اند و حدود ۴۴ هزار 
واحد تولیدی در آنها فعالیت دارند. این در حالی است که طبق اطالعات 
دریافتی از سامانه برخطی که نوع فعالیت واحدها را ثبت می کند، فعالیت ۲۲ 
درصد یعنی حدود ۱۰ هزار واحد از بنگاه های استقراریافته در شهرک های 

صنعتی راکد هستند. 
این  تولید  رونق  نشان می دهد عمده ترین دالیلی که  آسیب شناسی ها 
نقدینگی«،  »کمبود  ضلع  سه  شامل  کرده  تبدیل  رکود  به  را  واحدها 
»مالیات« و »تامین اجتماعی« است. با این حال، سیاست گذاران صنعت 
کشور امیدوارند با هدف گذاری ها و برنامه هایی که برای حل این سه 
چالش در دستور کار قرار گرفته است، بتوانند دو هزار واحد تولیدی راکد در 
شهرک های صنعتی را به چرخه اقتصادی بازگردانند. بر این اساس، طبق 
تبصره ۱۸ برای »نوسازی«، »سرمایه در گردش« و »تکمیل طرح ها«، 
۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت در نظر گرفته شده که این مبلغ توسط 
بانک ها به صورت ترکیبی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی، سپرده گذاری 

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

ممنوعیت واردات ۱۴۴۸ قلم کاال به کشور
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عامل موثر در خروج بنگاه ها از چرخه تولید اعالم شد؛ 

به روزرسانی آمار صنایع راکد
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وزیــر کشــور از اتصــال ۴۰ ســامانه بــرای مبــارزه بــا قاچــاق کاال و 
ســوخت تــا پایــان امســال خبــر داد.

ــه  ــیه جلس ــور در حاش ــر كش ــی وزی ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
ــه در محــل  ــاق کاال و ارز ک ــوزه قاچ ــه ح ــوط ب ــامانه های مرب س
ــه ای  ــن جلس ــروز چهارمی ــت: ام ــد، گف ــزار ش ــور برگ وزارت کش
ــه حــوزه قاچــاق  ــوط ب اســت کــه در خصــوص ســامانه های مرب
کاال و ارز داشــتیم و طبــق قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز کــه 
در ســال ۹۲ تصویــب و ابــالغ شــد، مهــم تریــن محــور ایــن قانون 
بــرای بازدارندگــی و پیشــگیری در امــر قاچــاق بحــث ســامانه ها 
ــامانه ها را  ــن س ــد ای ــی بای ــتگاه اجرای ــدود ۱۲ دس ــه ح ــت ک اس

ــد. ــام دادن ــی را انج ــد و تالش های ــی می کردن عملیات
وزیــر کشــور افــزود: علیرغــم اینکــه بخشــی از ســامانه ها فعــال 
ــی  ــرویس ده ــم و  س ــا ه ــامانه ها ب ــاط س ــا ارتب ــود، ام ــده ب ش
ــا  ــود و امــروز جلســه ای ب دســتگاه های مختلــف دچــار اشــکال ب
حضــور نماینــدگان دســتگاه های مختلــف بــا هم توافــق نامــه ای 
را در ایــن زمینــه بــه امضــا رســاندیم و  در آن تمــام مراحــل نهایــی 
کــردن ســامانه ها امضــا شــد. رحمانــی فضلــی بــا بیــان اینکــه تــا 
پایــان امســال ۴۰ ســامانه بــرای مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ســوخت 
ــن  ــخ اتمــام قطعــی ای ــان کــرد: تاری بهــم متصــل می شــوند، بی
ــد  ــال ۹۸ خواه ــای س ــامانه در انته ــد س ــز چن ــه ج ــامانه ها ب س
ــت  ــوان گف ــی می ت ــه طــور قطع ــد ب ــاق بیافت ــن اتف ــود و اگرای ب
در امــر پیشــگیری بازدارندگــی، هدایــت موثــر و نظــارت بــر رونــد 
ــی را  ــای خوب ــی کنترل ه ــاری و مال ــادی، تج ــای اقتص فعالیت ه
شــاهد خواهیــم بــود و امیــدوارم از میــزان تخلفــات کاســته شــود و 

ســرعت عمــل کار افزایــش پیــدا کنــد.

وزیر كشور خبر داد
۴۰ سامانه برای مبارزه با قاچاق کاال و سوخت

 تا پایان سال متصل می شوند
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خالصه مذاکرات  هزار و بیست و پنجمین  نشست هیئت  مدیره
هزار و بیست و پنجمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع 
نساجی ایران  با حضور اکثریت اعضای  هیات مدیره در روز 
یکشنبه مورخ98/04/16 در محل دفتر انجمن صنایع نساجی 
ایران تشکیل و برگزار شد و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل 

نظر و نسبت به برخی از آن ها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
۱- خالصــه مذاکــرات هــزار و بیســت و چهارمیــن  نشســت 
هیــات مدیــره انجمــن صنایــع نســاجی ایــران مــورخ 
۹۸/۰۴/۰۹ قرائــت و بــه امضــاء حاضریــن در نشســت مذکور 

رســید.
۲- در خصــوص موضــوع رعایــت مــاده ۱۹-۲۵ اساســنامه 
ــره  ــات مدی در خصــوص موضــوع غیبت هــای اعضــای هی
بحــث و تبــادل نظــر شــد و در نهایــت مصــوب گردیــد که در 
اساســنامه جدیــد هریــک از اعضــای موظــف هیــات مدیــره 
مکلــف اســت حداقــل در ســه چهــارم جلســات هیــات مدیره 
در ســال حضــور داشــته باشــد. تصمیــم گیــری در خصــوص 
اعضایــی کــه بیــش از یــک چهــارم جلســات را غیبــت دارند 

بــر عهــده هیــات رییســه محــول گــردد.
۳- آقــای مهنــدس نیلفــروش زاده گزارشــی از وضعیــت واحد 
ــه در خصــوص  ــد و در ادام ــه فرمودن ــت انجمــن ارائ عضوی
ــی بحــث و  ــع عموم ــه مجم ــت پیشــنهادی ب حــق عضوی
ــا افزایــش  ــادل نظــر شــد و در مجمــوع مصــوب شــد ت تب
ــی  ــع عموم ــه مجم ــا ب ــق عضویت ه ــدی ح ــاه درص پنج

پیشــنهاد گــردد.
۴- گــزارش کمیســیون مــاده ۱ در خصــوص تعرفــه واردات 
مــواد اولیــه پایــه مــورخ ۹۸/۰۴/۱۵ توســط دبیــر کل ارائــه 

گردیــد.
۵- در خصــوص موضــوع انتخــاب نماینــده انجمــن در اتــاق 
بازرگانــی صنایــع ، معــادن و کشــاورزی ایــران بحــث و تبادل 
نظــر شــد و در نهایــت مصــوب گردیــد کــه آقــای مهنــدس 
علــی فرهــی بــه عنــوان نماینــده انجمــن صنایــع نســاجی 
ایــران در اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران 

ــی گردند. معرف
عدم حضور با اطالع قبلی آقایان: 

عبدالحسین اخوان مقدم، محمدرضا مقدم

ادامه از صفحه 1صورتجلسه

کــه معــاش و امنیــت مــردم را نشــانه رفتــه اســت؛ در ایــن شــرایط 
همــه تولیدکننــدگان مــا فرماندهــان ایــن جنــگ اقتصــادی به شــمار 
می آینــد کــه بــا تمــام وجــود درحــال ایســتادگی و مقاومتنــد بایــد بــه 

ــر کــرد.  ــزاد گفــت و از آن هــا تقدی همــه آن هــا دســت مری
وی اعــالم کــرد: بخشــی از اختیــارات وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
ــده و  ــض دارد، احصــاء ش ــت تفوی ــته و قابلی ــی نداش ــع قانون ــه من ک
بــه زودی بــه تشــکل های بخــش خصوصــی از جملــه خانــه صنعــت، 
معــدن و تجــارت، انجمن هــای تخصصــی و اتــاق بازرگانــی و صنایــع 

و معــادن واگــذار خواهــد شــد. 
ــوص  ــه خص ــی ب ــر کاالی ــادرات ه ــرد: ص ــان ک ــی خاطرنش رحمان
ــد و در  ــازاد تولی ــت م ــر رعای ــروط ب ــور مش ــروری کش ــای ض کااله
صــورت تامیــن نیــاز داخلــی، آزاد اســت. وی اضافــه کــرد: هــم اکنــون 

در بخــش فــوالد، ۲/۵ برابــر نیــاز داخلــی تولیــد انجــام می شــود و الزم 
ــود و  ــال ش ــن بخــش فع ــی در ای ــای صادرات ــه ظرفیت ه اســت هم
همچنیــن در صنایعــی مثل ســیمان، پتروشــیمی، کاشــی و ســرامیک، 

ــوازم خانگــی و ...؛ هــم ایــن شــرایط حاکــم اســت.  ل
وزیــر صنعــت اظهــار داشــت: بــرای هــم افزایــی تولیــدات و 
ــداث  ــمت اح ــه س ــد ب ــدی، بای ــوالت تولی ــازار محص ــازی ب بهینه س
شــهرک های صنعتــی تخصصــی در ســطح کشــور حرکــت کنیــم و با 
توجــه بــه تغییــرات موجــود در صنایــع مختلف در ســال های آتــی، این 
موضــوع دارای اهمیــت بیشــتری در آینــده خواهــد بــود. در مناطــق کم 
ــاخت های الزم  ــر س ــا و زی ــذاری زمین ه ــروم در واگ ــوردار و مح برخ
ــی، بیشــترین مســاعدت در حــق ســرمایه گذاران  شــهرک های صنعت

در دســتور کار اســت.

ــق  ــعه و تعمی ــای توس ــر محوره ــی، از دیگ ــات داخل ــا و خدم کااله
ــزی  ــه اجــرای محــور برنامه ری ــا اشــاره ب ســاخت داخــل اســت.  او ب
ــر  ــد حداکث ــون جدی ــرای قان ــاز اج ــاخت های مورد نی ــرای زیرس و اج
اســتفاده تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی 
گفــت: بنــا بــه تکلیــف قانــون مبنــی بــر ملــزم شــدن وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت بــرای طراحــی ســامانه ای به منظــور ثبــت فهرســت 
توانمندی هــای تولیــدی و خدماتــی کشــور و نیازمندی هــای خارجــی 
دســتگاه ها ســامانه www.tavaniran.ir بــه زودی رونمایــی مــی 

شــود. 
ــراض  ــی اعت ــازوکار بررس ــراری س ــی و برق ــح داد: هماهنگ او توضی
تشــکل های تخصصــی بــه تعییــن اســتانداردهای غیرمتعــارف توســط 
ــی اســتاندارد و تشــکیل  ــی از طریــق ســازمان مل دســتگاه های اجرای
ــای  ــه برنامه ه ــون ازجمل ــرای قان ــر اج ــارت ب ــأت نظ ــه هی دبیرخان
زیرســاختی ایــن قانــون اســت.  معاون امــور صنایــع دربــاره برنامه های 
ــای  ــازی کااله ــورد داخلی س ــارت درم ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
خارجــی پرمصــرف و بــا ارزبــری بــاال گفــت: در ایــن زمینــه براســاس 
قانــون حداکثــری تعییــن کاالهــای مشــمول، بررســی امکان پذیــری 

تولیــد و هماهنگــی جهــت تولیــد انجــام شــده اســت. 
او همچنیــن گفــت: پیگیــری اجــرای طــرح جایگزین کــردن کاالهای 
مصرفــی بــا دوام فرســوده بــا محصــوالت جدیــد بــا اعمــال روش های 
ــای  ــازی کااله ــای داخلی س ــر برنامه ه ــده از دیگ تشــویقی و انگیزانن
خارجــی پرمصــرف اســت. مقیمــی مدیریــت واردات را از دیگــر 
محورهــای برنامــه ســاخت داخــل عنــوان کــرد و گفــت: در این راســتا 
قانــون حداکثــر از ســوی دســتگاه های مشــمول قانــون، اجــرای قانون 
حداکثــر در خریدهــای دولتــی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

)ســتادیران( و همچنیــن اجــرای ســاخت داخــل کاالهــا و خدمــات در 
پروژه هــای دولتــی و پیگیــری اعمــال آن در دســتور کار قــرار دارد. 

ــه میــزان کافــی و  ــه اعمــال ممنوعیــت واردات کاالهایــی کــه ب او ب
ــا کیفیــت مناســب در داخــل کشــور تولیــد می شــود اشــاره کــرد و  ب
گفــت: بازنگــری تفصیلــی مقــررات صــادرات و واردات و تعرفه گمرکی 
ــی از دیگــر برنامه هــای  ــدات داخل ــت از تولی ــا در جهــت حمای کااله

ســاخت داخــل در مدیریــت واردات اســت.
معــاون امــور صنایــع در خصــوص محــور بهبــود کیفیــت کاالهــای 
داخلــی گفــت: در ایــن خصــوص نظــارت دقیقــی بــر انجــام 
آیین نامه هــای رعایــت حقــوق مصرف کننــدکان )عمومــی و خــودرو(، 
و همچنیــن تعریــف ســازوکار صالحیت ســنجی فنــاوری تولیــد کاال و 

ــی( و اعمــال آن، هســتیم. ــش فن ــه دان خدمــات )از جمل
او ادامــه داد: درحــال حاضــر می خواهیــم انــواع بنگاه هــای اقتصــادی 
را رتبه بنــدی کینــم و بدیــن منظــور شــیوه نامه آن را در حــال تدویــن 
بــا رعایــت اولویت هــا هســتیم. مقییمــی همچیــن از تصویــب و ارائــه 
مشــوق های الزم جهــت ایجــاد و توســعه مراکــز R&D در واحدهای 
صنعتــی خبــرداد.  مقیمــی ترویــج مصــرف کاالهــا و خدمــات داخلــی 
را از محوری تریــن برنامه هــای ســاخت داخــل قلمــداد کــرد و گفــت: 
در ایــن زمینــه تهیــه و اجــرای برنامه هــای تبلیغــی و ترویجــی، ترویــج 
مصــرف کاالهــای ایرانــی از طریــق عرضه کننــدگان، توســعه هدفمند 
ــانه ها، در  ــی در رس ــای داخل ــغ کااله ــرای تبلی ــر ب ــای موث تخفیف ه
دســتور کار قــرار دارد.  او فعال ســازی کمیســیون ســاماندهی تبلیغــات 
ــج  ــی تروی ــای آموزش ــرای برنامه ه ــه و اج ــی، تهی ــای داخل کااله
ــاجد را  ــدارس، دانشــگاه ها، مس ــی در م ــات ایران مصــرف کاال و خدم

از دیگــر برنامه هــا ایــن محــور عنــوان کــرد.

ادامه از صفحه 1

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

ممنوعیت واردات ۱۴۴۸ قلم کاال به کشور

برنامه های توسعه ساخت داخل اعالم شد

و منابع داخلی بانک ها از ابتدای سال جاری در حال پرداخت است. در این 
بین استان هایی که در جذب تسهیالت موضوع تبصره ۱۸ فعال عمل کنند 

هیچ گونه محدودیتی در سهمیه اختصاص داده شده نخواهند داشت. 
ماموریت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به عنوان یک 
برنامه های  تدوین  و  برنامه ریزی  سیاست گذاری،  توسعه ای،  سازمان 
ایجاد  است.  صنعتی  شهرک های  توسعه  و  ایجاد  جهت  راهبردی 
زیرساخت ها و بسترهای الزم برای توسعه صنایع در محدوده شهرک های 
صنعتی نیز از وظایف و ماموریت های این سازمان است که در استان ها 

توسط شرکت شهرک های مستقر در استان ها انجام می شود. 
در همین راستا، سیاست گذاران صنعت کشور همواره تمایل باالیی نسبت 
به ساخت شهرک های صنعتی و استقرار بنگاه ها در این مکان ها داشته اند. 
به اعتقاد آنها، شهرک های صنعتی بستر مناسبی برای ایجاد خوشه های 
صنعتی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد می کنند. وقتی صنایع همگن و 
مرتبط در کنار یکدیگر شروع به فعالیت می کنند فاصله بین اجزای تولید 
بسیار کم شده و زنجیره تولید در بهترین فرم با کمترین هزینه شکل خواهد 

گرفت. در این میان کسب مزیت رقابتی و سهم بیشتر از بازارها از اهداف 
اصلی همه سازمان هاست. 

وجود هماهنگی و همکاری بین اعضای زنجیره تامین همواره از عواملی 
بوده است که مدیران زنجیره تامین در جهت آن گام برداشته اند زیرا تعامل 
تغییر  تصمیم گیری،  افزایش سرعت  هزینه ها،  کاهش  موجب  مستمر 
محصول طبق نظر مشتریان و افزایش توان رقابتی در مقابل تغییرات 
سریع و ناگهانی خواهد شد؛ این موضوع از طریق شبکه خوشه های صنعتی 
و کنسرسیوم های صادراتی قابل انجام است که در دستور کار شهرک های 
صنعتی قرار دارد. این بسترسازی ها در حالی جزو هدف گذاری های اصلی 
متولیان در جهت توسعه و رشد واحدهای صنعتی قرار دارد که تازه ترین 
آمارهای اعالم شده نشان می دهد ۱۰ هزار واحد تولیدی مستقر در این 
شهرک ها راکد هستند و هیچ فعالیت تولیدی ندارند. مطابق با ارزیابی ها از 
۴۴ هزار واحد تولیدی در حال فعالیت در شهرک های صنعتی، ۲۲ درصد 
از بنگاه ها گرفتار رکود شده اند.  این اولین تصویر آماری است که تاکنون از 

بنگاه های فعال و غیرفعال در شهرک های صنعتی ارائه شده است.

عامل موثر در خروج بنگاه ها از چرخه تولید اعالم شد؛ 

به روزرسانی آمار صنایع راکد

ادامه از صفحه 1

لزوم تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان صنایع نساجی

نماینــده مــردم کاشــان و آران بیــدگل در مجلــس خطــاب بــه وزیر 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــواد اولی ــن م ــت: تأمی ــاری گف ــت در اخط صنع
صنایــع نســاجی و نــوردی فــوالد و مــس ضــروری اســت، 

ــد. ــک کنن ــه کم ــن زمین ــد در ای ــز بای ــا نی بانک ه
ــورای  ــس ش ــی مجل ــت علن ــژاد در نشس ــاداتی ن ــیدجواد س س
ــه  ــد ب ــق تولی ــال رون ــرا در س ــت: چ ــاری گف ــالمی، در اخط اس
مشــکالت تولیدکننــدگان توجهــی نمی شــود، متأســفانه در صنایــع 
ــا  ــه ب ــواد اولی ــد م ــدگان در خری ــی تولیدکنن ــاجی و فرش باف نس
ــا  ــدود ۳ ت ــه ح ــواد اولی ــت م ــرا قیم ــده اند زی ــه ش مشــکل مواج
ــه  ــد ب ــن بانک هــا بای ــدا کــرده اســت بنابرای ــر افزایــش پی ۴ براب

کمــک تولیدکننــدگان بیاینــد.
ــردم کاشــان و  ــده م ــت، نماین ــه مل ــزاری خان ــزارش خبرگ ــه گ ب
آران بیــدگل در مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: صنایــع 
نــوردی فــوالد و مــس نیــز کــه مــواد اولیه شــان شــمش فــوالد و 

ــورس عرضــه نمی شــود.  ــدازه کافــی در ب ــه ان مــس اســت ب
وی افــزود: ایــن موضــوع ســبب شــده تــا صنایــع پاییــن دســتی 
مشــکل پیــدا کننــد، ایــن رونــد در نهایــت موجــب تعطیلــی صنایع 
نیــز خواهــد شــد بنابرایــن از صــادرات باید جلوگیــری و مــواد اولیه 
تولیدکننــدگان داخلــی تأمیــن شــود.  عضــو کمیســیون آمــوزش و 
تحقیقــات مجلــس شــورای اســالمی تأکیــد کــرد: وزیــر صنعــت، 
ــد  ــر بای ــدن وزی ــت مع ــوص معاون ــه خص ــارت و ب ــدن و تج مع

تکلیــف ایــن وضعیــت را مشــخص کنــد.
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فهرست صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگردانده اند به قوه قضائیه ارسال شد

راه اندازی رشته مهندسی نساجی در مقطع کارشناسی و مهندسی پوشاک در 
مقطع کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد سالمی

ــت ۱۵۰  ــزی فهرس ــک مرک ــت: بان ــزی گف ــک مرک ــس کل بان رئی
ــارد دالر ارز  ــدود ۴ میلی ــوع ح ــه در مجم ــی ک ــری از صادرکنندگان نف
حاصــل از صــادرات داشــته انــد و بــه کشــور بازنگرداندنــد را بــه قــوه 

ــه ارســال کــرده اســت. قضایی
عبدالناصــر همتــی رئیــس کل بانــک مرکــزی  بــا بیــان اینکــه ایــن 
ــدارد  ــور ن ــی کش ــای اساس ــن ارز کااله ــرای تامی ــکلی ب ــک مش بان
ــزان الزم وارد  ــه می ــی ب ــای اساس ــر کااله ــای اخی ــت: در ماهه گف

کشــور شــده اســت.
ــتان  ــادی اس ــاالن اقتص ــع فع ــزی در جم ــک مرک ــس کل بان رئی
ــا تشــکر از اقدامــات آنهــا در راســتای شــکوفایی اقتصــاد  اصفهــان ب
ــت و  ــده اســت و هم ــن کنن ــرایط، ســخت و تعیی ــزود: ش کشــور، اف

ــد داشــت. ــرای کشــور خواه ــی ب ــع خوب ــا مناف ــما حتم ــت ش فعالی
ــک  ــه بان ــان اینکــه بایســتی ب ــا بی ــار ب ــول و اعتب رئیــس شــورای پ
مرکــزی بــه عنــوان مســئول سیاســت ارزی کشــور و تامیــن کننــده 
ارز خدمــات و کاالهــای اساســی و واردات کشــور حــق بدهیــد کــه در 
تامیــن و تخصــص ارز ســخت گیــری کنــد افــزود: صادرکنندگانــی که 
خواســتار تخصیــص کل ارزشــان بــرای واردات هســتند هنــوز تعهد ۵۰ 
درصــدی خــود را نیــز انجــام نــداده انــد و اگــر ایــن تعهــد انجــام شــود 
بانــک مرکــزی مــی توانــد در خصــوص ۵۰ درصــد بقیه نیــز همکاری 

کنــد و بــا صادرکننــدگان بــه توافــق برســد.
همتــی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف اصلــی بانــک مرکــزی تامیــن ارز 
بــرای واردات اســت و ممانعتــی در ایــن خصــوص ایجــاد نمــی کنــد، 
ــه در بازگشــت ارز حاصــل از  ــدگان ک ــه برخــی صادرکنن ــاد ب در انتق
صــادرات همــکاری ندارنــد گفــت: بانک مرکــزی فهرســت ۱۵۰ نفری 
از صادرکنندگانــی کــه در مجمــوع حــدود ۴ میلیــارد دالر ارز حاصــل از 
ــه قــوه قضاییــه  ــد را ب ــه کشــور بازنگرداندن ــد و ب صــادرات داشــته ان
ارســال کــرده اســت البتــه متاســفانه هیــچ نشــانی از ایــن افــراد بــه 

صــورت صحیــح موجــود نیســت.

دكتــر ابوســعید رشــیدی- مدیرگــروه نســاجی واحــد علــوم و 
تحقیقــات - »تربیــت نیروهــای متناســب بــا تولیــدات صنعتــی« 
ــن  ــاک در ای ــی پوش ــته مهندس ــدازی رش ــی راه ان ــدف اصل را ه

واحــد دانشــگاهی عنــوان داشــت.
ــع نســاجی، پوشــاک اســت  ــی صنای ــزود: محصــول نهای وی اف
کــه ارزش افــزوده باالیــی بــرای کشــور خلــق می کنــد و 
ــدک،  ــرمایه گذاری ان ــا س ــد ب ــت می توانن ــن صنع ــاالن ای فع
اشــتغال قابــل توجهــی بــه وجــود آورنــد؛ از ســوی دیگــر یکــی 
ــی  ــاجی، »مهندس ــی نس ــته مهندس ــم رش ــای مه از گرایش ه
پوشــاک« اســت  کــه در آن فارغ التحصیــالن بــا تکیــه بــر دانــش 
فنــی و تخصصــی خــود در ارتقــای کیفیــت پوشــاک واحدهــای 
تولیــدی نقــش مهمــی ایفــا می نماینــد؛ بــه همیــن دلیــل پــس 
ــته  ــط، رش ــای مرتب ــت مجوزه ــتندات الزم و دریاف ــه مس از ارائ
مهندســی نســاجی و مهندســی پوشــاک در دفترچــه الکترونیکــی 

دانشــگاه آزاد جهــت انتخــاب رشــته دانشــجویان درج شــد.

رئیــس کل بانــک مرکــزی افــزود: شــاید در برخــی مواقــع فشــارهای 
ناخواســته ای بــه همــه صادرکننــدگان وارد شــود لیکن برای شناســایی 
و برخــورد بــا متخلفــان ناچــار هســتیم برخــی شــیوه هــا را در پیــش 
ــی شــدن  ــرای اجرای ــم ب ــن اســاس درخواســت داری ــر ای ــم؛ ب بگیری
سیاســت هــای درســتی کــه بانــک مرکــزی در حــال طراحــی اســت 

همــکاری الزم انجــام گیــرد.
همتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه واردات بیهــوده در تضــاد بــا رونــق تولیــد 
اســت گفــت: بایــد صــادرات بــه منظــور رونــق تولیــد و بهبــود فضــای 
ــور  ــتغال در کش ــزوده  و اش ــا ارزش اف ــود ت ــویق ش ــب و کار تش کس

افزایــش یابــد.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــه ماموریــت هــای قانونی بانــک مرکزی 
اشــاره کــرد و گفــت: بانــک مرکــزی ماموریــت هــای اصلــی در زمینــه 
» حفــظ ارزش پــول ملی«،»کنتــرل تــورم« و » تعــادل تــراز پرداختها« 

دارد تــا نهایتــاً رونــق و رشــد اقتصــادی ایجاد شــود.
همتــی با اشــاره بــه انتظــارات تولیدکننــدگان از سیســتم بانکی کشــور 
ــل اصــالح اســت،  ــوارد قاب ــه اینکــه برخــی از م ــه ب ــا توج ــت: ب گف
درخواســت هــای شــما را در اولیــن جلســه بــا مدیــران عامــل بانک هــا 

مطــرح خواهــم کــرد.
ــا اعــالم اینکــه در جلســه کمیســیون  ــک مرکــزی ب رئیــس کل بان
اقتصــادی دولــت در خصــوص تبصــره ۵ قانــون چــک در مــورد چــک 
ــه  ــوص ب ــن خص ــزود: در ای ــد اف ــوب ش ــی مص ــتی اصالحات برگش
شــوراهای تامیــن اســتان هــا اختیاراتــی داده میشــود کــه در راســتای 

کمــک بــه تولیــد کننــده هــا اقــدام کننــد.
همتی افزود: این آئین نامه تا هفته آینده تصویب خواهد شد.

ــا مشــکالت  ــاط ب ــح کــرد: در ارتب رئیــس کل بانــک مرکــزی تصری
تامیــن نقدینگــی واحدهــای تولیــدی طــرح هایی داریــم که بــه زودی 
اعــالم خواهــد شــد و قطعــا کمــک خوبــی بــرای تامیــن نقدینگــی 

مولــد واحدهــا خواهدبــود.

ــان  ــن بی ــات ضم ــوم و تحقیق ــد عل ــاجی واح ــروه نس مدیرگ
ــوان یکــی  ــت نســاجی و پوشــاک به عن ــه صنع ــب ک ــن مطل ای
ــد  ــی در تولی ــل توجه ــهم قاب ــور، س ــع کش ــن صنای از بزرگتری
و توســعه پایــدار و اشــتغال زایی دارد، اذعــان داشــت: بایــد 
ــه عنــوان یــک فرصــت مدنظــر قــرار  تحریم هــای موجــود را ب
داد و بــرای افزایــش کیفیــت محصــوالت نســاجی بــا محوریــت 

ــم. ــل آوری ــه عم ــود را ب ــالش خ دانشــگاه ت
ــی محصــول  ــت« ، بازاریاب ــد »کیفی ــه داد: مســائلی مانن وی ادام
نهایــی« و »نحــوه ارائــه« از مهم تریــن بخش هــای توســعه هــر 
ــالن  ــتا فارغ التحصی ــن راس ــود و در ای ــی محســوب می ش صنعت
ــات( ضمــن  ــوم وتحقیق ــد عل ــش مهندســی پوشــاک )واح گرای
آشــنایی بــا صنایــع نســاجی با اصــول طراحــی، فــروش، بازاریابی 
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــد ش ــنا خواهن ــز آش ــاک نی ــت پوش و مدیری
ــا در  ــای روز دنی ــری از روش ه ــه و الگوگی ــای روز جامع نیازه
ــت و  ــان صنع ــاط می ــش ارتب ــد ، در افزای ــی و تولی ــه طراح زمین

ــود.   دانشــگاه موثــر خواهنــد ب
دکتــر رشــیدی، از دانشــگاه ها به عنــوان بــازوی علمــی و 
ــد در  ــت گذاری های هدفمن ــرد و سیاس ــاد ک ــت ی ــران صنع پیش
راســتای تربیــت نیروهــای متخصــص و بازارشــناس در صنعــت 

ــاجی را ضــروری دانســت. نس
گفتنــی اســت بــا پیگیری هــای انجــام شــده در معاونــت آمــوزش 
ــع  ــاجی در مقط ــی نس ــته مهندس ــی، رش ــالت تکمیل و تحصی
کارشناســی و رشــته مهندســی پوشــاک در مقطــع کارشناســی 

ــرد. ــجو می پذی ــر ۱۳۹۸ دانش ــده و از مه ــاد ش ــد ایج ارش

ــزار  ــدود ۹۴ ه ــی ح ــه ارزش ــک ب ــره چ ــزار فق ــدود ٦۱٧ ه ح
ــت داده  ــور برگش ــاه ۹۸، در کل کش ــال در خردادم ــارد ری میلی
ــد  ــداد ٦/۱ درص ــر تع ــل از نظ ــاه قب ــه م ــبت ب ــه نس ــده ک ش
ــغ ۱/۲ درصــد افزایــش نشــان می دهــد.  کاهــش و از نظــر مبل
ــون  ــر ٦ میلی ــغ ب ــک مرکــزی، بال ــار بان ــن آم براســاس تازه تری
و ۵۰۰ هــزار فقـــره چــک بــه ارزشــی حــدود ۸۴۲ هــزار میلیــارد 
ریــال در خردادمــاه ۱۳۹۸، در کل کشــور مبادلــه شــد که نســبت 
بــه مــاه قبــل از نظــر تعــداد و مبلـــغ بــه ترتیــب ۹/۲ درصــد و 
ــزارش  ــورد گ ــاه م ۱۵/۱ درصــد کاهــش نشــان می دهــد. در م
در اســتان تهــران حــدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار فقـــره چک بـــه 

ارزشــی بالــغ بــر ۴۴۰ هــزار میلیــارد ریــال مبادلــه شــد.
بــه گــزارش ســایت نســاجی امــروز بــه نقــل از ایبِنــا، در خــرداد 
ــه ای  مــاه ســال جــاری ۵۰/۹ درصــد از تعــداد چک هــای مبادل
کل کشــور در ســه اســتان تهــران، اصفهان و خراســان رضـــوی 
مبادلــه شــده کــه به ترتیــب بــا ۳۳/۱ درصــد، ۹/۹ درصــد و ۹/٧ 
ــایر اســتان ها دارا  ــا س درصــد بیشــترین ســهم را در مقایســه ب
ــوق در  ــای ف ــد از ارزش چک ه ــن ٦۴/۲ درص ــد. همچنی بوده ان
ســه اســتان تهــران )۵۲/۳ درصــد(، خراســان رضــوی )٦ درصــد( 
و اصفهــان )۵/۹ درصــد( مبادلــه شــده که بیشــترین ســـهم را در 

ــد. ــتان ها دارا بوده ان ــایر اس ــا س مقایســه ب
چک های وصولی

بالــغ بــر ۵ میلیــون و ۹۰۰ هــزار فقـــره چــک بــه ارزشــی بالــغ 
بـــر ٧۴۸ هــزار میلیــارد ریــال در خردادماه ۱۳۹۸، در کل کشـــور 
وصــول شــد کــه نســبت بــه مــاه قبــل از نظــر تعــداد و مبلــغ 
بــه ترتیــب ۹/۵ درصــد و ۱٦/٧ درصــد کاهــش نشــان می دهــد.

در مــاه مــورد بررســی، در کل کشــور ۹۰/٦ درصــد از کل تعــداد 
ــای  ــغ چک ه ــد از کل مبل ــه ای و ۸۸/۹ درص ــای مبادلـ چک ه
ــه ای وصــول شــد. در خردادمــاه ۱۳۹۸، در اســتان تهــران  مبادل
ــه ارزشــی حــدود ۳۹۵ هــزار  ــره چــک ب ــون فق حــدود دو میلی

میلیــارد ریــال وصــول شــد.
ــداد ۹۱/۴  ــر تع ــران از نظ ــتان ته ــی در اس ــورد بررس ــاه م در م
ــای  ــغ چک ه ــد از کل مبل ــر ارزش ۸۹/۸ درص ــد و از نظـ درص

ــه ای وصــول شــده اســت. مبادل
چک های برگشتی 

ــزار  ــدود ۹۴ ه ــی ح ــه ارزش ــک ب ــره چ ــزار فق ــدود ٦۱٧ ه ح
میلیــارد ریــال در خردادمــاه ۱۳۹۸، در کل کشــور برگشــت 
داده شــده کــه نســبت بــه مــاه قبــل از نظــر تعــداد ٦/۱ درصــد 
ــغ ۱/۲ درصــد افزایــش نشــان می دهــد.  کاهــش و از نظــر مبل
ــر ۱۸٦ هــزار  ــغ ب در مــاه مــورد گــزارش، در اســتان تهــران بال
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــر ۴۵ ه ــغ ب ــی بال ــه ارزش ــک ب ــره چ فق
ــورد بررســی، در کل کشــور ۹/۴  ــاه م ــد. در م برگشــت داده ش
ــد از  ــه ای و ۱۱/۱ درص ــای مبادل ــداد چک ه ــد از کل تع درص
ــده اســت. در  ــه ای برگشــت داده ش ــای مبادل ــغ چک ه کل مبل
مــاه مــورد بررســی، در اســتان تهــران ۸/٦ درصــد از کل تعــداد 
ــای  ــغ چک ه ــد از کل مبل ــه ای و ۱۰/۲ درص ــای مبادل چک ه

ــده اســت. ــه ای برگشــت داده ش مبادل
چک های برگشتی به تفکیک علل

ــر ۸۸ هــزار  ــغ ب ــه ارزشــی بال حــدود ۵۹۳ هــزار فقــره چــک ب
ــل  ــه دالی ــور ب ــاه ۱۳۹۸، در کل کش ــال در خردادم ــارد ری میلی
کســری یــا فقــدان موجــودی برگشــت داده شــده اســت. در واقع 
ــر ارزش  ــد و از نظ ــداد ۹٦/۱ درص ــر تع ــور از ن ظ در کل کش
۹۴/۴ درصــد از کل چک هــای برگشــتی بــه دالیــل کســری یــا 

فقــدان موجــودی بــوده اســت.
در مــاه مــورد بررســی، در اســتان تهــران حــدود ۱٧٦ هــزار فقــره 
ــل  ــه دالی ــال ب ــارد ری ــه ارزشــی حــدود ۴۲ هــزار میلی چــک ب
کســری یــا فقــدان موجــودی برگشــت داده شــده اســت. در واقع 
ــداد ۹۴/۳ درصــد و از نظــر ارزش  در اســتان تهــران از نظــر تع
۹۳/۱ درصــد از کـــل چک هــای برگشــتی بــه دالیــل کســری 

یــا فقــدان موجــودی بــوده اســت.

در خرداد ماه ۹۸؛ 
تعداد چک های برگشتی ۶ درصد کاهش یافت
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صدور ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه در فاز نخست طرح ملی پوشاک

رئیس هیأت مدیره انجمن نساجی مطرح كرد:

 رشد صنعت نساجی در تحریم ها

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچک گفت: 
درباره  نگرانی ها  رفع  منظور  به  و  سیاستگذاران کشور  تصمیم  با 
صندوق  این  عامل،  بانک  مالی  تامین  از  حاصل  وجوه  بازگشت 
نسبت به صدور حدود ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه مربوط به طرح 

ملی پوشاک در پنج استان کشور اقدام خواهد کرد.
مشارکت  دغدغه های  و  دالیل  درخصوص  مقیسه  محمدحسین 
بازگشت  خصوص  در  نگرانی هایی  افزود:  طرح،  این  در  صندوق 
وجوه حاصل از تامین مالی بانک عامل وجود دارد، به همین منظور 
سیاست گذاران خواستار ورود صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 

کوچک شدند. 
مدیره  هیئت  رئیس  تجارت،  و  معدن  وزارت صنعت،  گزارش  به 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک بیان کرد: این نهاد 
با صدور ضمانت نامه برای واحدهای مشارکت کننده، بستر مناسب و 

اطمینان خاطری را برای دیگر عناصر درگیر ایجاد می کند. 
اما مشکل اصلی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، 

تولیدات  اینکه  بیان  با  یزد  نساجی  انجمن  مدیره  هیأت  رئیس 
نساجی افزایش یافته است، گفت: صنعت نساجی در تحریم ها رشد 
تولیدات  افزایش  پارچه،  و  پوشاک  در  واردات  کاهش  با  و  داشته 

داخل را داشتیم.
از  یکی  نساجی  داشت: صنعت  اظهار   سید مجتبی دستمالچیان 
هنرها و صنایع اصیل ایرانی است و استان یزد نامدارترین شهر در 

زمینه صنعت نساجی در ایران است. 
وی با بیان اینکه قطعًا در گذشته یزد را به خاطر پارچه های زیبا 
را  یزدی  صنعتگران  هنر  و  ذوق  داد:  ادامه  می شناختند  فاخر  و 
در تولیداتی از جمله پارچه های ترمه، پرده ای، پیراهنی، رومبلی، 
روفرشی، شال و روسری و همچنین سایر محصوالتی به شکل 
سجاده، روتختی، پتو، دستمال ابریشمی، زری و مخمل می توان 

یافت. 
به گزارش ایلنا، وی اضافه کرد: بیش از ۸۰ درصد پارچه های رو مبلی 
و پرده ای تولید داخل کشور است و بیشترین تولیدات روفرشی به 

کشور های اروپایی صادر می شود. 
ایشان با تاکید بر اینکه رشد و توسعه نساجی به عنوان صنعتی که 
در یزد قدمتی دیرینه دارد و بیشترین سازگاری را با محیط زیست 

به کفایت سرمایه مربوط  این طرح  برای اجرای وظایف خود در 
می شود. 

مقیسه گفت: به منظور رفع این مشکل سازمان برنامه و بودجه 
در نظر دارد، منابع مالی این صندوق را افزایش دهد تا با احتساب 

ضرایبی سنجیده و منطقی، عهده دار تعهدات خود باشیم. 
وی افزود: با تایید نهایی سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص 
اعتباری )طبق تبصره ۱۸ منابع مالی (، بخش قابل توجهی از افزایش 
سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به این طرح 

اختصاص داده خواهد شد. 
برای  این صندوق  افزایش سرمایه  به  اشاره  با  مقام مسئول  این 
اجرای طرح ملی پوشاک، ادامه داد: پایلوت طرح ملی پوشاک در 
تولیدی  استان ۲۰ کارگاه  اجرا در می آید و در هر  به  استان  پنج 

فعالیت می کند. 
مقیسه اضافه کرد: در نخستین فاز اجرایی این طرح ۱۰۰ میلیارد 
تومان ضمانت نامه برای واحدهای مشارکت کننده صادر خواهد شد 

و در مراحل بعدی این مقدار افزایش خواهد یافت. 
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارتخانه های  داشت:  اظهار  وی 
صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه وبودجه، انجمن پوشاک و 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در طرح ملی پوشاک 
مشارکت خواهند داشت و سهم مشارکت صندوق در اجرای این 

طرح، صدور ضمانت نامه برای واحدهای مربوطه است. 
رئیس هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
خاطرنشان کرد: این صندوق ضمانت نه فقط در مرحله اعتبارسنجی 
تقاضاها، بلکه همه مراحل پس از صدور ضمانت نامه ها را به دقت 

رصد و نظارت می کند.

استان، صنعت  در  آبی  کم  مسأله  به  توجه  با  افزود:  است  داشته 
نساجی از جمله صنایع پاک و کم آب خواه است و یزد به عنوان 
قطب نساجی کشور دارای ۲ هزار واحد با اشتغالزایی ۲۰ هزار نفر 

است. 
دستمالچیان با تاکید بر لزوم سرمایه گذرای در طرح ها و پروژه های 
نساجی استان عنوان کرد: برای توسعه نساجی اجرای سه پروژه را 
پیشنهاد داریم که اگر حمایت مسئوالن را داشته باشیم قطعاً بخش 

عمده ای از مشکل بیکاری استان حل خواهد شد. 
نخ  و  کوتاه  الیاف  نساجی  ریسندگی  کارخانه  احداث  افزود:  وی 

پنبه ای می تواند با سرمایه گذاری مناسب ایجاد شود. 
دستمالچیان با بیان اینکه به میزان مصرف این ماده اولیه در داخل 
تولید نداریم اظهار داشت: اجرای این پروژه ماشین آالت نیاز دارد و 

باید وارد کنیم که به حمایت مالی بانک ها نیز نیاز است. 
یزد،  پارچه و تکمیل  انجمن صنایع نساجی  رئیس هیأت مدیره 
دومین پروژه را تولید پارچه جین و کتان دانست و عنوان کرد: 
اجرای این پروژه توجیه اقتصادی دارد اما سرمایه گذاری زیادی 
الزم دارد که در این زمینه نیز باید بانک ها مشارکت داشته باشند 

تا به کمک سرمایه گذار بیایند. 
شده  عوض  فرش  به  نگاه ها  نیز  دنیا  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  مخمل  تولید  افزود:  است،  مورد توجه  سبک  فرش های  و 
تولید  پروژه  بیشتر مورد توجه است و  امروزه  فانتزی  فرش های 
نیز  بیکاری  نرخ  یزد قطعًا در کاهش  استان  در  این محصوالت 

تاثیر بسیار باالیی دارد. 
این  اجرای  برای  سرمایه گذار  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
طرح ها آمادگی دارد اما بخشی از حمایت ها را باید بانک ها داشته 
باشند و امید است با حمایت مسئوالن و بانک ها این پروژه ها را 

به نتیجه برسانیم.

عضو جدید

مدیرعامل: محسن زرکش
محل كارخانه: زنجان

زمینه فعالیت: رنگ و مواد تعاونی نساجی
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
مدیران  به  را  سلیس  شیمیایی  شرکت 
محسن  آقای  جناب  ویژه  به  واحد  آن 
زرکش خوش آمد عرض نموده و موفقیت 

روزافزون ایشان و شرکت شیمیایی سلیس را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت شیمیایی سلیس

عضو جدید

رئیس هیئت مدیره: حسین محمدپور
محل شركت: تهران

زمینه فعالیت: بازرگانی
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت آوان تاوا تاو را به مدیران آن واحد 
محمدپور  حسین  آقای  جناب  ویژه  به 
موفقیت  و  نموده  عرض  آمد  خوش 

روزافزون ایشان و شرکت آوان تاوا تاو را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت آوان تاوا تاو

عضو جدید

رئیس هیأت مدیره: علی دیانت
محل كارخانه: کاشان

زمینه فعالیت: تاپس اکریلیک و نخ نیمه 
فاستونی

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
به  را  کاشان  شیماریس  صنایع  شرکت 
آقای  جناب  ویژه  به  واحد  آن  مدیران 

علی دیانت خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان 
و شرکت صنایع شیماریس کاشان را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت صنایع شیماریس كاشان
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