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سرمقاله

حمد و ثنا خداوند یکتا را سزاست که واجب الوجود است .آفریدگاری که

آنچه مسلم است پایداری و مقاومت این صنعت در شرایط جنگ

اثبات وحدانیت او در هر ذره کائنات موجود است.

اقتصادی ظالمانه ناشی از اهتمام و تعصب تالشگران ،مدیران صنایع و

آثار و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا کماکان در تمامی بخشهای
جامعه مشهود است .اما تالشهای بیشائبه و قابل تقدیر کادر پزشکی
و رهنمودهای واالی مقام عظمای والیت در سیاستورزی امور موجب
حفظ آرامش اجتماعی شد که باید قدردان آنها باشیم.
اعضاء تولیدکننده خانواده بزرگ صنف پوشاک نیز به یمن وحدت ایجاد
شده و با تالش و همت خود گام در این عرصه نهادند تا سهم خود
را در مبارزه با این ویروس منحوس ادا نمایند .الزم به ذکر است که
توانمندیهای این حوزه به لطف الهی و همت عزیزان همکار در حدی

کسبه و پیشهورانی است که با روحیه جهادی و با تکیه بر قابلیتهای
منحصربهفرد در این عرصه حضوری فعال و پویا دارند و هرگز سنگر تولید
ِ
فرصت ناشی از تهدی ِد دشمن زبون
را بدونسرباز رها نخواهند کرد .این
حاوی این نعمت بزرگ و درس آموختنی است که هر زمان به خود اتکاء
کردیم و خودباوری را سرلوحه کار خود قرار دادیم توفیق مضاعفی را نیز
تحصیل نمودیم .لیکن این امر نباید مغفول بماند که همدلی ،هماهنگی،
یکسانسازی مدیریتها ،ادغام تشکلهای همسو ،ایجاد وحدت رویه در
تصمیمات و پرهیز از پراکندگی و فردیت نقشه راهی خواهد بود که امید
به دسترسی به اهداف واالی اقتصادی را پُررنگتر خواهد نمود.

قرار گرفت که امکان صادرات این اقالم نیز فراهم و مهیا گردید .شایان
توجه است که به سبب تالش بیوقفه تمامی اعضاء این صنف ،کد آیسیک
.رسته تولید ماسک نیز به این اتحادیه واگذار شد.
بی شک تکیه بر تولیدات داخلی و توانمندیهای آن ،نقطه اتکاء اقتصاد

و من ا ..توفیق
ابوالقاسم آقاحسین شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران

مقاومتی است .اقتصادی که در قوانین و سیاستهای کالن نظام درونزا
و برونگراست .حال این پرسش مهم مطرح است که در دستیابی به آمال
و اهداف اقتصاد مقاومتی با چه موانعی مواجهیم ،چه فرصتهایی داریم
و چگونه میتوانیم با تهدید و چالشهای مختلف و متفاوت و خلقالساعه
سیاستورزی کنیم.
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بولتن خبری اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

در نشست صمیمانه با حجتاالسالم و المسلمین دکتر الرگانی مطرح شد:

رسیدگی جدی به مشکالت کارآفرینان صنف و صنعت پوشاک

ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران در نشست صمیمانهای که
با عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی داشتند ،خواستار رسیدگی
جدی به مشکالت کارآفرینان صنف و صنعت پوشاک شد و ظرفیتهای
این حوزه را راهبردی و بسیار اشتغالزا توصیف نمود.
حجتالسالم و المسلمین دکتر موسوی الرگانی عضو و دبیر هیأترئیسه
مجلس شورای اسالمی در دیدار با رؤسای اتحادیههای استراتژیک و
راهبردی اصناف کشور ،گزارش جامعی را در خصوص مشکالت و مصائب
پیش روی اصناف و بازاریان از جانب این رؤسا دریافت نمود.
ِ
با توجه به اینکه با انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی حجت
السالم و الملسلمین سید ناصر موسوی الرگانی عالوه بر دبیری
هیأترئیسه مجلس شورای اسالمی و عضویت در کمیسیون اقتصادی
مجلس ،عهدهدار ریاست فراکسیون کارآفرینان مجلس شد ،مقرر گشت
به زودی با تشکیل کارگروههای تخصصی در این فراکسیون دغدغههای
قانون نظام صنفی و موانع توسعه کارآفرینی و اشتغال در اصناف مطرح و
پیگیری شود تا زمینه حمایت و توسعه کارآفرینان در کشور هموار شده
و فضای کسبوکار کشور با تجربه و نگاههای تخصصی رونق بیشتری
گیرد.
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در این دیدار ابوالقاسم شیرازی به نمایندگی از اتحادیههای پوشاک
گزارش کاملی از مشکالت و موانع واحدهای تولیدی پوشاک ارائه نمود
و ضمن درخواست برای حمایت از صنوف آسیبدیده ،خواستار پیگیری
در سهولت تأمین مواداولیه کارگاههای تولیدی ،مقابله با نوسات ارزی و
چارهاندیشی برای سایر مشکالت کارآفرینان از جمله مالیات آن هم پس
از شیوع ویروس کرونا پرداخت.
شیرازی اظهار داشت پوشاک از جمله رستههای شغلی است که میتوان
از آن به عنوان یکی از راهبردیترین حوزههای صنفی نام برد چراکه
میتواند در صورت شکوفایی ،در اشتغالزایی میلیونها فرد بیکار نقش
داشته باشد تا به اقتصاد کشور هم کمک شایان توجهی کند.
در پایان شیرازی با اشاره به سند تدوین شده از جانب اتحادیه پوشاک،
خواستار تعامل بیشتر مجلس و این اتحادیه برای تبدیل این صنف و
صنعت به قطب پوشاک خاورمیانه شد.
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رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروسندگان پوشاک تهران مطرح کرد

هیچ لباسی نباید خارج از فرهنگ عفاف و حجاب باشد

مراسم گرامیداشت صیانت از فرهنگ عفاف و حجاب با حضور
تولیدکنندگان و فعاالن حوزه پوشاک در محل اتحادیه تولیدکنندگان و
فروشندگان پوشاک تهران و با حفظ پروتکلهای بهداشتی برگزار شد.
ابوالقاسم شیرازی ریاست اتحادیه طی سخنانی با اشاره به اهمیت مسئله
عفاف و حجاب و لزوم تولید کاالهایی با حفظ حجاب اسالمی اظهار
داشت :هیچ مد و لباسی نمیتواند خارج از عفاف و حجاب باشد و هر
پوشاکی که تولید میشود باید این مساله را رعایت کند زیرا ما در یک
کشور اسالمی زندگی میکنیم و هر مدی باید تابع قوانین اسالم و کشور
باشد.
وی با اشاره به اینکه باید فرهنگ ایرانی و اسالمی را در تولیدات پوشاک
رعایت کنیم ،ادامه داد :پیشینه فرهنگ ایران نشان میدهد که ما همیشه
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مردمی سربلند و عفیف بودهایم .این عفت ریشه در فرهنگ ایرانی و
اسالمی ما دارد چراکه ما در طول تاریخ همیشه از حجاب ،پوشیدگی و
عفت دفاع کرده و مخالف برهنگی بودهایم .فرهنگ اسالم ناب محمدی
نیز بر عفت ،حیا و حجاب تاکید ویژهای دارد.
زینت همه ما این است که مسلمان هستیم و مد ما نیز باید به اسالمی
بودن مزین باشد .برگزاری مراسمهایی به نام صیانت از عفاف و حجاب
نیز تأکید بر اهمیت این موضوع دارد .البته الزم به ذکر است که همه
تولیدکنندگان پوشاک و بازاریان ،تولیدات خود را بر اساس رعایت اصل
عفاف و حجاب عرضه میکنند.

بولتن خبری اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

وی با اشاره به گسترش دوباره ویروس کرونا در کشور اشاره داشت:
همه ما باید پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنیم زیرا ما شاهدیم که
در هفتههای اخیر متأسفانه تعداد زیادی از دوستان و هموطنان ما به
ویروس کرونا مبتال شدند و به رحمت الهی پیوستند.
شیوع ویروس کرونا لطمات زیادی به تولیدکنندگان پوشاک زده و باعث
کاهش رونق و درآمد تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در کشور شده
است ،از اینرو دولت نیز باید از این تولیدکنندگان حمایت کند تا با جبران
خسارات وارده مسیر جهش تولید هموار گردد.
شیرازی افزود :اکثر قریب به اتفاق تولیدکنندگان پوشاک (مخصوصاً
رسته پوشاک زنانه) ،کاالهای تولید شدهشان در راستای فرهنگ ایرانی
اسالمی و عفاف و حجاب است و تعداد کمی از آنها بعضاً تخلفاتی دارند
که خوشبختانه با تذکر و بازرسیهایی که انجام میشود آن موارد هم
قابل رفع است.
رئیس اتحادیه پوشاک تهران ادامه داد :باید کاالهایی که به صورت ویژه
بر اساس فرهنگ ایرانی و اسالمی تولید میشود به صورت مستمر در
معرض دید عموم قرار گیرد و برای آنها تبلیغ شود .این امر سبب میشود
مشتریان ،فروشگاههای عرضهکننده را بهتر بشناسند و این موضوع باعث
رونق فروش اینگونه محصوالت میشود.
شیرازی افزود :ویروس کرونا باعث تغییر رفتار خرید مشتریان شده است و
امروز اگر خرید حضوری کاهش پیدا کرده اما شاهد هستیم که خریدهای
اینترنتی و استفاده از اپلیکیشنها گسترش یافته و رونق بیشتری پیدا
کردهاند.
وی ادامه داد :ما نیز باید در حوزه پوشاک به فروش اینترنتی و عرضه
کاالهای خود در فروشگاههای اینترنتی توجه بیشتری داشته باشیم.
اتحادیه پوشاک تهران قصد دارد به زودی یک اپلیکیشنی رونمایی نماید
که امکان عرضه تولیدات پوشاک بخصوص محصوالتی با تأکید بر فرهنگ
عفاف و حجاب را به صورت اینترنتی و حضوری آسانتر و سهلتر خواهد
نمود.
شیرازی افزود :هر چند با توجه به نگاه سنتی برخی تولیدکنندگان به
مقوله فروش این تغییر از فروش حضوری به غیرحضوری سخت خواهد
بود اما اگر بخواهیم کسب و کار ما از رونق نیفتد و کساد نشود .باید خود
را با علم روز هماهنگ کنیم و به فضای اینترنت و فروش مجازی اهمیت
بدهیم همانگونه که اتحادیه پوشاک در این سالها ساختار اداری خود را
الکترونیکی و به روز کرده است.
وی ادامه داد :با اپلیکیشنی که به زودی رونمایی خواهد شد یک بازار
جدید برای پوشاک ایرانی و اسالمی راهاندازی میشود ،در فاز اول قصد
بر آن است که محصوالتی همچون چادر و مانتو عرضه شود ،سپس در
ادامه با همکاری تولیدکنندگان محصوالت دیگری نیز به آن اضافه خواهد
شد.
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در این مراسم افرادی همچون حمید بهکار ،حبیب سلیم بیات ،جمال
پیرانی ،محمد توکلی ،مصطفی پروانه ،احمد داورزنی ،محمدرضا شمس
اشکذری ،بهنام محمدی ،امیرعباس محمودیان ،محمود فکری هلآباد،
محمدرضا ملکشاهی ،حمیدرضا یوسفیفر ،احمد کشوری ،لیال روزبهانی،
ابوالفضل یاوری ،بهزاد گرجی ،حسین رجبی و علی ابوطالبی اسکوئی
به عنوان جمعی از تولیدکنندگان پوشاک حضور داشتند و با توجه به
موضوع جلسه مسائل و مشکالت خود را مطرح نمودند.
همچنین به همه تولیدکنندگان برتر پوشاک که تولیدات آنها در راستای
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است لوح تقدیر اهدا شد و از تالشهای
آنها در راستای تولید محصوالت ایرانی و اسالمی تشکر شد.
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کرونا و تورم توان توليد بخش پوشاک را کاهش داده است /براي توسعه
صنعت پوشاک بايد به بخش خصوصي اختيارات بيشتري داده شود

ریاست اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در مصاحبه با
اتاق اصناف تهران با اشاره به آسيب و ضربه سخت اقتصادي توليدکنندگان
و فروشندگان پوشاک از شيوع ويروس کرونا و تداوم آن ،بیان داشت:
از يک سو ويروس کرونا و از سوي ديگر تورم توان توليد را کاهش داده
است.
شیرازی با اشاره به آسيب و ضربه سخت اقتصادي توليدکنندگان و
فروشندگان پوشاک از شيوع ويروس کرونا و تداوم آن ،اظهار کرد :از يک
سو ويروس کرونا و از سوي ديگر تورم توان توليد را کاهش داده است.
متاسفانه از اواخر سال گذشته که ويروس کرونا در کشور شيوع يافت
.ضربه سخت اقتصادي بر واحدهاي توليد پوشاک وارد شد.
عدم استقبال مردم از بازار شب عيد به علت ويروس کرونا باعث شد
توليدات که با قصد فروش در شب عيد تهيه و آماده شده بود بر روي
دست توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک بماند و به اين ترتيب اين
بخش از صنوف دچار ضرر مالي فراواني شدند .وي با بيان اينکه با ادامه
رکود بازار امکان عرضه اين توليدات از بين رفت ،ادامه داد :عرضه پوشاک
بايد در فصل مناسب انجام شود و وقتي که زمان آن طي شود امکان
استقبال مشتريان از آن کاال کاهش مي يابد.
وی با بيان اينکه در اوايل تابستان جهش خوبي در بازار پوشاک احساس
شد ،بیان داشت :اما زمان آن بسيار کوتاه بود زيرا با شيوع موج دوم
کرونا دوباره بازار کساد شد.رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان
پوشاک تهران با بيان اينکه يکي از مشکالت تأمين مواد اوليه است،
افزود :توليدکنندگان در حال حاضر براي تأمين نخ ،برخي پارچهها ،زيپ
و حتي دکمه با مشکل مواجهند.وي با اشاره به وابستگي اصناف مختلف
به يکديگر گفت :رونق بازار پوشاک بستگي به برگزاري مراسم جشن و
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سوگواري به دليل کرونا وجود نداشته باشد لذا مردم نيز اقدام به خريد
لباس نميکنند.
وي افزود :افزايش هزينه هاي توليد از قبيل افزايش قيمت مواد اوليه،
دستمزد کارگر ،اجاره بها از ديگر مشکالت بخش توليد است .تورم توان
خريد توليدکنندگان را کاهش داده است .افزايش تورم ،سرمايه را تحليل
داده و ادامه اين وضعيت رکود و در نتيجه منجر به شکست بخشهاي
مختلف توليد پوشاک ميشود.
وي با بيان اينکه عليرغم وجود مشکالت بايد به آينده اميدوار بود ،اظهار
داشت :توليدکنندگان بايد خود را با شرايط جديد تطبيق دهند و براساس
شرايط و ميزان تقاضا توليد کنند تا توليداتشان به فروش رود .براي
رونق توليد پوشاک بايد صادرات را توسعه داد .شرايط اقتصادي کشور
ايجاب ميکند که با يافتن بازارهاي خارجي صنعت پوشاک را توسعه
دهيم و براي اين کار بايد مطابق استانداردهاي جهاني توليد کرد .براي
توسعه صنعت پوشاک بايد به بخش خصوصي اختيارات بيشتري داده
شود ،بيان داشت :پوشاک موتور محرک و پيشران صنعت نساجي است
لذا اگر صنعت نساجي رونق يابد و پوشاک رونق نداشته باشد اين چرخه
فلج ميشود .بنابراين بايد با توسعه بازارهاي صادراتي بازار پوشاک را رونق
دهيم تا صنعت نساجي هم به حرکت خود ادامه دهد .بايد تقاضاي مردم
به سمت مصرف پوشاک داخلي تحريک شود ،لذا دولت بايد با بستههاي
حمايتي از توليدکنندگان حمايت کنند تا توليدات داخلي با حداقل
قيمت به مصرفکننده داخلي برسد .رئيس اتحاديه توليد کنندگان و
فروشندگان پوشاک اظهار داشت :حدود  ۹۵درصد توليدکنندگان پوشاک
را واحدهاي کوچک و متوسط تشکيل ميدهند که کمتر مورد حمايت
قرار دارند.

بولتن خبری اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

عقد تفاهمنامه همکاری میان سازمان دانشآموزی شهر تهران و اتحادیه پوشاک تهران

طراحی و تولید لباس فرم دانشآموزان یکسانسازی و نظاممند میشود

عقد تفاهمنامه همکاری مشترک فیمابین سازمان دانشآموزی شهر
م شیرازی ریاست اتحادیه
تهران و اتحادیه پوشاک تهران با حضور ابوالقاس 
و باستانی ریاست سازمان دانشآموزی در محل اتحادیه انجام پذیرفت.
باستانی اظهار داشت :سازمان دانش آموزی شهر تهران برای انعقاد
این تفاهمنامه اهداف بلندمدتی دارد .در شهر تهران سالها لباس فرم
سلیقهای عمل میشد و آمار دقیقی در این موضوع نداشتیم .ما با پایش
اطالعات سعی شد شفافیتی ایجاد شود تا دست واسطهها کوتاه شود.
وی افزود :در این زمینه از اتحادیه انتظار نظارت داریم چون امر نظارت،
یک امر فنی است .همچنین بحث یکسانسازی قیمتها مدنظر است
چون در کالنشهر تهران ممکن است نرخها متفاوت باشد.
رییس سازمان دانش آموزی شهر تهران ادامه داد :سال گذشته این
یکسانسازی نرخ انجام شد تا با بخشنامه ارسالی به مدارس این مهم
درنظر گرفته شود .همچنین با توجه به شرایط اقتصادی باید نرخ عادالنه
باشد.
باستانی یکی دیگر از اهداف این طرح را حمایت از تولیدکنندهها بیان
داشت :امسال سال جهش تولید است و باید تولیدکنندهها عدالتی را در
این طرح حس کنند .چشمانداز ما این است که بتوانیم لباس فرمهایی
را طراحی کنیم که هویت ایرانی و جنس و رنگ و تنوع شادابی در این
طرح لحاظ شود.
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باستانی از اجباری نبودن لباس فرم خبر داد و افزود :مدارس فقط در
پایههای جدیدالورود میتوانند لباس فرم جدید تعریف کنند وگرنه به
هیچ عنوان لباس فرم اجباری نیست و اگر مدرسهای بنا داشت لباس فرم
جدیدی تعریف کند باید به تأیید انجمن اولیاء و مربیان مدرسه برسد.
همچنین شیرازی ،ریاست اتحادیه پوشاک استان تهران اظهار داشت:
موضوع لباس دانشآموزی رها و سلیقهای بود .حضور سازمان دانشآموزی
بارقه امیدی برای ساماندهی این مهم شد زیرا تولیدکننده واقعی شناخته،
ساماندهی و قانونمند شد.
وی افزود :همچنین یکسانسازی قیمت برای دانشآموزها صورت
پذیرفت و ما توان انجام نقش نظارتی را داریم .همچنین توان طراحی
لباس فرم را دارا هستیم تا برای دانشآموز جاذبه داشته باشد .در این
طرح استانداردسازی در مصرف پارچهها نیز مورد نظر قرار گرفت.
شیرازی با اشاره به اینکه ساماندهی این مهم گامبهگام انجام میشود،
ادامه داد :شاید دو سال پیش امکان این ساماندهی نبود اما به مرور زمان
این مهم ممکن شد.
ابوالقاسم شیرازی افزود :بحث لباس دانشآموزی زمینه اجتماعی دارد.
درست است دانشآموز لباس را میپوشد اما اصل مسئله این است که
در حوزه اجتماعی کار ارزشمندی است و امیدوارم در این حوزه بتوانیم
مثمر ثمر باشیم.

8

تفاهمنامه همکاری فیمابین اتحادیه پوشاک تهران و انجمن صنفی هنرمندان تئاتر شهر تهران امضاء شد

ایجاد یک فرصت تعاملی برای تبلیغ پوشاک ایرانی
شیرازی ریاست اتحادیه پوشاک تهران در نشست امضاء این تفاهمنامه با
اشاره به اینکه همکاری با صنوف فرهنگی و هنری بسیار مهم است ،اظهار
داشت :امضاء این تفاهمنامه بسیار ضرورت داشت زیرا به نوعی پوشاک
عالوهبر مسائل اجتماعی ،بُعد فرهنگی و هنری نیز دارد.
وی ادامه داد :امضاء چنین تفاهمنامههایی و همکاری با هنرمندان و
صنوف مختلف هنری میتواند در نهایت به یک نقشه راه تبدیل شود تا
همه ما به اهداف متعالی که داریم برسیم.
دریابیگی رئیس انجمن صنفی هنرمندان تئاتر شهر تهران نیز با تشکر
از همکاری اتحادیه پوشاک اظهار داشت :این اولین تفاهمنامهای است
که بین اتحادیه پوشاک و یک صنف هنری امضاء میشود .هدف ما از
امضاء این تفاهمنامه استفاده از ظرفیت طراحان و برندهای پوشاک است
و همچنین ایجاد یک فرصت تعاملی برای تبلیغ پوشاک ایرانی به عنوان
یک کاالی ایرانی است.
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وی ادامه داد :مشارکت در تولید و اجرای نمایشهای ایرانی با همکاری
تولیدکنندگان پوشاک ایرانی ،ایجاد فضایی برای سرمایهگذاری فرهنگی
و تبلیغ کاالی ایرانی و تولید نمایشهای ایرانی ،مشارکت گروههای هنری
در برگزاری سمپوزیومهای پوشاک ایرانی و با استفاده از شیوههای اجرای
نمایشهای ایرانی ،برگزاری جشنوارههای مختلف فرهنگی و بینالمللی
به صورت مشترک و با همکاری اتحادیه پوشاک و هنرمندان از جمله
اهداف این تفاهمنامه است.
دریابیگی افزود :همکاری بیشتر با اتحادیه پوشاک و تولیدکنندگان
پوشاک در تولید برنامههای تلویزیونی شامل فیلمهای سینمایی ،داستانی
و مستند .چاپ و نشر انواع کتاب با هدف معرفی تاریخچه و ریشه لباس
و فرهنگ ایرانی ،برگزاری کارگاههای آموزشی و تخصصی مهارتافزایی،
تاسیس باشگاه هواداری لباس ایرانی برای هنرمندان از جمله اهداف دیگر
این تفاهمنامه است که امیدواریم طی مدت اجرا به آن دست یابیم.

بولتن خبری اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

بسترسازی سبک پوشش ایرانی -اسالمی با همکاری آیسسکو
مراسم امضاء تفاهمنامه همکاریهای آموزشی ،فرهنگی و هنری فیمابین
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران و کمیسیون
ملی آیسسکو در جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  7مهرماه  1399در
محل دفتر آیسسکو ایران با حضور ابوالقاسم شیرازی ،ریاست اتحادیه و
دکتر غالمرضا کریمی ،دبیرکل کمیسیون فوقالذکر برگزار شد.
آیسسکو یا سازمان جهانی اسالمی برای آموزشو پرورش ،علوم و فرهنگ
سازمانی تخصصی است که تحت حمایت سازمان همکاری اسالمی فعالیت
میکند و در زمینههای آموزش ،علوم ،فرهنگ و ارتباطات در کشورهای
اسالمی و به منظور حمایت و تقویت روابط بین کشورهای عضو به فعالیت
مشغول است.
در خصوص فعالیتهای آیسسکو ،کریمی افزود :از  57کشور اسالمی در
دنیا 54 ،کشور عضو این کمیسیون هستند .از اینرو آیسسکو با همکاری
این  54کشور اسالمی عضو ،میتواند فعالیتهای مختلف آموزشی ،علمی
و فرهنگی را انجام دهد.
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شیرازی با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهمنامه بیان داشت :این
تفاهمنامه میتواند بسترهای الزم را برای ارتقاء مد و پوشاک اسالمی در
سطح بینالمللی داشته باشد .همچنین آیسسکو با توجه به اینکه نهادی
بینالمللی بوده و یکی از ارکان آن انجام فعالیتهای فرهنگی است،
میتواند تعامل و همکاری مناسبی با اتحادیه پوشاک رقم زند ،زیرا لباس
بخش مهمی از فرهنگ جامعه را تشکیل میدهد .امید است با شروع
همکاری این اتحادیه و کمیسیون ملی آیسسکو و همراهی صاحبنظران
و فعاالن صنف پوشاک بتوان سبک پوشش ایرانی -اسالمی را در سطح
کشورهای اسالمی ایجاد نمود.
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نشستی با معاون رئیس قوه قضاييه و رئیس مرکز توسعه حل اختالف کشور

نشست ابراهيم درستي نماينده وزارت صمت در اصناف کشور و عضو
هیأترئیسه اتاق اصناف ايران و تهران با حجتاالسالم هادی صادقی
معاون رییس قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختالف کشور با
حضور غالمرضا مهدوي رئیس توسعه حل اختالف استان تهران ،تعدادي
از رؤسای اتحايههاي صنفي و نمايندگان هیأت امناء بازار تهران برگزار
گرديد.
در اين نشست ابراهيم درستي ضمن ارائه گزارشي از وضعيت و اقدامات
اصناف در ايام شيوع ويروس کرونا ،بر لزوم تقويت و حمايت از شوراهاي
حل اختالف مستقر در اتحاديههاي صنفي و بازار تهران تأکيد نمود.
همچنين رؤسای اتحاديههاي صنفي حاضر در جلسه و نمايندگان هیأت
امناء بازار تهران در خصوص مسائل و موارد مربوط با شوراهاي حل
اختالف مستقر در اتحاديهها و بازار تهران نکاتي را بيان کردند.
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در پايان حجتاالسالم هادي صادقي معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس
مرکز توسعه حل اختالف کشور ،فعاليت در شوراهاي حل اختالف را
نمونه بارز ايثارگري دانست و اظهار داشت :در شرايط کنوني که با شيوع
ويروس کرونا ايجاد شده است ،شاهد افزايش احتمالي مشکالت حقوقي
در حوزه اصناف خواهيم بود و کاهش اختالفات کسبه و بازاريان از طريق
مداخله و انجام مذاکرات اصالحي بين طرفين بسيار مؤثر است.
حجت االسالم هادي صادقي نیز آمادگی شوراهاي حل اختالف را در
استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت افراد توانمند از بين بزرگان و معتمدين
جامعه اصناف و حل و فصل اختالفات حقوقی و مالي کسبه و بازاريان
اعالم نمود.

بولتن خبری اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

نشست مشترک هیأترئیسه اتاق اصناف تهران
با رؤساي کميسيونهای این اتاق

رؤساي کميسيونهاي اتاق اصناف تهران در راستاي تشريک مساعي،
پيگيري مصوبات کميسيونها ،ارزيابي و بيان نقطه نظرات و راهکارهاي
خود در جهت پيشبرد اهداف تشکيل کميسيونها با اعضاء هیأترئیسه
اتاق اصناف تهران جلسه مشترکي برگزار کردند.
در اين جلسه که با حضور قاسم نوده فراهاني رئیس ،ابراهيم درستي
نايب رئیس اول ،علي فاضلي و حسين دروديان اعضاء هیأترئیسه اتاق
اصناف تهران و همچنين حسين قدياني رئیس کميسيون نرخگذاری،
علی توسطی رئیس کميسيون امور اجتماعي ،فرهنگي و ارتباطات،
علي اژدرکش رئیس کميسيون امور اقتصادي ،محمدباقر معتمد رئیس
کميسيون آموزش و پژوهش ،محمود آموزگار رئیس کميسيون حقوقي،
حبيبا ...بشارتي رئیس کميسيون تشخيص و حل اختالف ،محمدخادم
منصوري رئیس کميسيون بودجه و تشکيالت و ابوالقاسم شيرازي رئیس
کميسيون بازرسي ماده  ۳۹اتاق اصناف تهران؛ با محوريت سه موضوع
مبني بر ارزيابي عملکرد و اقدامات هیأترئیسه ،مسائل مربوط به امور
کميسيونها و شرايط و مسائل روز برگزار شد .رؤساي کميسيونها به
بيان برخي نکات ،پيشنهادات و راهکاري مرتبط با محورهاي جلسه به
شرح ذيل پرداختند.
حسين قدياني رئیس کميسيون نرخگذاری با تأکید بر اهميت جايگاه
اتاق اصناف ،جامعه صنوف و درک ارزش و تأثير اين موضوع از سوي خود
اصناف اظهار داشت :براي تحکيم جايگاه اتحاديهها و اتاقهاي اصناف و
کليت اصناف نياز به بازنگري در رفتارها و مديريتها هستيم تا جايگاه
و اصالت واقعي اصناف را بازگردانيم .پروانه کسب به عنوان يک مدرک
تخصصي بايد جايگاه و ارزش واقعي خود را در ميان تمامي مراکز ،نهادها
و مصرفکنندهها داشته باشد .بايد يک واحد صنفي که به صورت قانوني
صاحب پروانه کسب است با فردي که بدون پروانه کار ميکند از جايگاه
ويژه برخوردار باشد نه اينکه مشکالتش بيشتر شود .بايد اتاق اصناف در
پيگيري مشکالت و چالش هاي متعدد اتحاديهها پيگيري منسجمتر و
محکمتري داشته باشد.
علي توسطي رئیس کميسيون امور اجتماعي ،فرهنگي و ارتباطات با
تأکيد بر همافزايي و تعامل ميان اتحاديهها و اتاق اصناف بیان داشت:
تعامل ،شور همگاني ،همگرايي و خرد جمعي موجب رشد و بالندگي هر
گروه و نهاد اجتماعي ميشود.
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در راستاي ارايه گزارش کارگروه احيا فرهنگ خمس در اصناف کشور

اصناف و بازاراریان همواره پشتوانه بزرگ حوزه بوده اند
در اين ديدار ابراهيم درستي رئيس کارگروه احياء فرهنگ خمس در
اصناف گزارشي از اقدامات صورت گرفته توسط دفاتر کارگروه در تهران و
شهرستانها به رياست بنياد بينالمللي احياء فرهنگ خمس ارائه نمود.
رئيس بنياد بينالمللي احياء فرهنگ خمس در ادامه بیان داشت :ارتباط
بازاريان و روحانيت از قديم مرسوم بوده است و اصناف و بازاراریان همواره
پشتوانه بزرگ حوزه بودهاند.
آيتاهلل نعيمآبادي افزود :اميدواريم با همراهي اصناف بتوانيم کاري
کنيم که در محضر امام زمان (عج) سربلند باشيم .بنابراين عمل به امر
خير خمس به خود اصناف واگذار شده است و اين کارگروه تنها جنبه
فرهنگسازي دارد.
در پايان اين ديدار آيتاهلل نعيمآبادي رئيس بنياد بينالمللي احياء فرهنگ
خمس با اهداء لوح سپاس به ابراهيم درستي ریاست کارگروه فوقالذکر و
ابوالقاسم شیرازی از اعضاء توانمند این کارگروه ،از اقدامات صورت گرفته
توسط کارگروه احياء فرهنگ خمس در اصناف تقدير به عمل آورد.
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بولتن خبری اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

رسیدگی و حل مشکالت کسبه میدان هفت تیر

از جمله اهداف تشکیل و تأسیس اتحادیههای صنفی ،رسیدگی به مسائل
و مشکالت مبتالبه اعضاء و تالش در گشایش امور آنها میباشد .استفاده
از خِ رد جمعی و نظریات کارشناسان و مطلعین امر در اینگونه مسائل
از اهمیت ویژهای برخوردار است و مسلماً در دستیابی به راهحلهایی
که مرضیالطرفین بوده و بتواند با جلب رضایت خاطر اعضاء اطمینان و
اعتماد مضاعفی را در ادامه فعالیتهای کسبی آنان به وجود آورد مهم و
تأثیرگذار خواهد بود.
ارائه مشکالت و چالشهای روزمرهای که واحدهای صنفی مستقر در
منطقه میدان  7تیر با آن مواجهاند به دلیل ویژگی منطقه و بورسبودن
آن و قرارگرفتن آن محدوده به عنوان قطب پوشاک زنانه بروز و ظهور
تفاوت دیدگاهها و طرز تلقی متصدیان واحدهای صنفی مستقر در
آن محدوده را اجتنابناپذیر مینماید زیرا انسان ذاتاً تکثرگرا است و
ناخودآگاه به راهحلهای متفاوتی میاندیشد.
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علیهذا به دلیل اینکه حسب تصمیمات شهرداری منطقه و در اجرای طرح
تفصیلی مورد نظر مقرر بود تا بنبست رضوی واقع در منطقه یادشده
از حالت بنبست خارج گردد و این اقدام باعث طرز تلقی متفاوتی از
نتیجه امر را به دنبال داشت و پس از انعکاس موضوع از ناحیه اعضاء
محترم تولیدکننده و فروشنده نسبت به انعقاد جلسه هماهنگی و
تبادل نظر به منظور دستیابی به حصول نتیجهای که مفید حال تمامی
اعضاء در رفاهیت مصرفکننده باشد از ناحیه اتحادیه اقدام و با دعوت
از کارشناسان حقوقی ،صنفی ،معمرین و معتمدین آن ناحیه حسبه
هماهنگی با حسننظر و در فضایی آکنده از محبت ،تفاهم ،همدلی و
همبستگی همیشگی برگزار و به نتایج مطلوبی که خواسته دو طرف را
پوشش دهد دست یافت.
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با حضور اعضاء فراکسيون اصناف مجلس و اتحاديه هاي صنفي حوزه پوشاک

ِ
تهران فراکسيون اصناف
اصناف
دومين نشست کميته
ِ
مجلس شوراي اسالمي در اتحاديه پوشاک برگزار شد

دومين نشست کميته اصنافِ
تهران فراکسيون اصناف مجلس شوراي
ِ
اسالمي با حضور نمایندگان محترم مجلس آقایان آرا شاورديان و
مجتبي توانگر ،رؤسا و اعضاء هیأتمدیره اتحادیههای صنوف همگن در
حوزه پوشاک و نساجی و با حضور ابراهیم درستی نماینده محترم وزیر
صنعت ،معدن و تجارت و نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران و به میزبانی
ابوالقاسم شیرازی ریاست اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان
پوشاک تهران در تاریخ  18دی ماه در محل این اتحادیه برگزار گردید.
با راهبردی که در اینگونه گردهماییها ترسیم شده ،اهداف کوتاهمدت
و بلندمدتی در افقی روشن ،به منظور رفع تنگناها و چارهجویی برای
دغدغههای روزمره بنگاههای اقتصادی محقق و عملیاتی در نظر گرفته
میشود .اصل هماهنگی و تبادل نظر بهعالوه انعکاس کارشناسانه و فنی
موضوعات همراه با پیشنهادات و انتقادات سازنده و کارآمد از اولویتهای
نشستهای این چنینی است که امید است با اتفاق نظر و صمیمیتی که
در نگاه نمایندگان محترم فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسالمی و
همدلی و همفکری که در بدنه اقتصادی اصناف قدمی مؤثر در جهت رفاه
جامعه برداشته شود.

15

در انتها نظر به اینکه ارائه پیشنهادات و راهکارها و تبیین دقیق مشکالت
تنها با همت همگانی میسر خواهد شد ،با مغتنم شمردن این فرصت ایجاد
شده از کلیه صاحب نظران و مدیران و متصدیان و مباشران واحدهای
صنفی عضو در اتحادیه و صنوف همگن تقاضا دارد با انعکاس مطالب
و موضوعات مهم و اساسی ،خادمان خود را در هیأتمدیره اتحادیهها
یاری رسانند تا با توفیق بتوانیم از سختیهایی که تحریمهای ظالمانه و
سوءمدیریتها متوجه اقتصاد پایدار و مولد نموده است عبوری مقتدرانه
و با عزت داشته باشیم.
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با حضور ابراهيم درستي نماينده وزير صمت در اصناف کشور و مدير کل تعزيرات استان تهران

آغاز عرضه نخ پنبه به توليدکنندگان  ۳۰درصد کمتر از قيمت بازار توسط
کارگروه تامين مواد اوليه پوشاک /حذف واسطه ها از توزيع نخ پنبه

با هدف حذف واسطهها و نظارت بيشتر برعرضه مستقيم مواد اوليه با
قيمت متعادل تنظيم بازار ،توزيع نخ پنبه وارداتي به توليدکنندگان
۳۰درصد کمتر از قيمت بازار توسط کارگروه بررسی و پیگیری تأمين
مواد اوليه پوشاک از  17دی ماه آغاز شد.
زين پس اين نخ پنبه وارداتي با همکاري وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
اتاق اصناف تهران و اتحاديه پوشاک با نظارت مستقيم سازمان تعزيرات
حکومتي ،توسط کارگروه بررسی و پیگیری تأمين مواد اوليه پوشاک به
قيمت مصوب حمايتي به توليدکنندگان عرضه ميشود.
در اين مرحله که با حضور محمدعلي اسفناني مديرکل تعزيرات
حکومتي استان تهران ،ابراهيم درستي نماينده وزير صمت در اصناف
کشور و عضو هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران و نمايندگاني از
اتحاديههاي کشبافان ،پوشاک ،خياطان ،پيراهندوزان ،معتمدين بازار
تهران و نمايندگاني از وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد ،براي
هر توليدکننده پارچه و تريکو ،حواله يک تُن نخ پنبه با قيمت حمايتي
تحويل ميشود که در کاهش قيمت مواد اوليه در بازار و قيمت پوشاک
بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
محمدعلي اسفناني مديرکل تعزيرات استان تهران در حاشيه توزيع
مواداوليه مورد نياز توليد پارچه و پوشاک به توليدکنندگان تاکيد کرد:
امروز با حضور در محل کارگروه بررسی و پیگیری تأمين مواد اوليه
پوشاک از همان ابتدا ما به دنبال نظارت بر توزيع عادالنه نخ پنبه به
توليدکنندگان هستيم تا مجبور نشويم در آينده به علت گرانفروشي به
دنبال مجازات متخلفين باشيم.
وي تصريح کرد :در توليد پوشاک نخ نقش اول را دارد و اگر نخ و
مواداوليه به درستي در بين توليدکنندگان توزيع نشود ،نتيجه قطعي آن
گرانفروشي است.
مديرکل تعزيرات استان تهران بر مبارزه با هرگونه گرانفروشي و کم
فروشي به مردم تأکيد کرد و اظهار داشت :با اين کار که امروز شاهد آن
هستيم راهکار مبارزه با گرانفروشي را در حوزه توليد پوشاک تسهيل
کرديم تا مجبور نشويم با متخلفان برخوررد کنيم ،زيرا معتقديم که اين
روش و راهکار ،تاثير منطقي براي توليد پوشاک با قيمت مناسب در بازار
خواهد داشت.
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کارگروه بررسی و پیگیری تأمين مواد اوليه پوشاک با فراخوان عمومي
و توليدي خود ،صحت مستندات آن توسط نمايندگان اتحاديههاي براي
توزيع نخ پنبه مورد نياز توليدکنندگان ،اعضاي اتحاديه هاي همگن
پوشاک با حضور در اين کارگروه و با ارائه مدارک مورد نياز کسب و کار و
همگن مورد بررسي و سپس حواله يک تن نخ پنبه براي متقاضيان صادر
ميشود.
همزمان با دريافت حواله سهميه توليدکنندگان با امضاء طوماري از
اقدامات عليرضا رزم حسيني وزير صنعت ،معدن و تجارت براي تداوم اين
روش تأمين مواد اوليه توليدکنندگان پارچه را خواستار شدند تا همچنان
توليدکنندگان بتوانند مواد اوليه مورد نياز کارگاه هاي توليدي خود را با
قيمت مصوب و تنظيم بازار دريافت کنند.
هدف کارگروه تأمين مواداوليه پوشاک از توزيع مستقيم و حذف واسطهها
و داللها در بازار ،کاهش قيمت مواد اوليه تا ۳۰درصد بازار و متعادلکردن
قيمت پوشاک براي مردم و مصرفکنندگان است.
محمد توکلي ،دبير کارگروه بررسی و پیگیری تأمين مواد اوليه پوشاک
و عضو هيأت امناء بازار تهران در اين مراسم تأکيد کرد :بر اساس آمار
وزارت صمت سال گذشته در مجموع  ۳۸هزار تن نخ وارد کشور شده
است که  ۲هزار تن آن توسط اين کارگروه به توليدکنندگان توزيع شده
و مابقي معلوم نيست به چه قيمتي در بازار فروخته شده است.
محمد توکلي بيان کرد :هدف کارگروه بررسی و پیگیری تأمين مواداوليه
پوشاک از توزيع مستقيم مواد اوليه و حذف واسطهها و داللها در بازار،
کاهش قيمت مواد اوليه تا  ۳۰درصد بازار و متعادل کردن قيمت پوشاک
براي مردم و مصرفکنندگان است و توزيع نخ پنبه وارداتي تا تأمين نياز
بازار در بين اعضاء اتحاديههاي همگن پوشاک در تهران ادامه خواهد
داشت.
اين مقام مسئول در کارگروه بررسی و پیگیری تأمين مواد اوليه پوشاک با
بيان اينکه با توليدکنندگان مواد اوليه که با قيمتهاي غير واقعي بازار را
ملتهب نمايند توسط تعزيرات حکومتي برخورد قانوني خواهد شد ،يادآور
شد :ما با اين روش توزيع مواد اوليه به دنبال متعادلسازي قيمتها
هستيم و انتظار داريم براي تداوم اين نحوه توزيع همه توليدکنندگان با
ما همکاري نمایند تا با نظارت معتمدين بازار و مسئوالن سازمان تعزيرات
حکومتي تمام نيازهاي توليدکنندگان پوشاک را تأمين کنيم.
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آئیننامه اجرایی نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
مورخ 99/7/22
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شورای هماهنگی صنوف پوشاک ایران و فعالیتهای مشترک اتحادیهها

با تأسیس شورای هماهنگی صنوف پوشاک ایران در سال  ،98همدلی و
فعالیت اتحادیههای پوشاک بیش از پیش محقق شد .بواسطهی این شورا
اتحادیهها همواره تالش میکنند تا ضمن همفکری با یکدیگر بر مشکالت
صنفی پوشاک فائق آیند.
قریب به یکسال است که به دلیل شیوع ویروس کرونا ،میزان فروش
پوشاک کاهش پیدا کرده که همین امر سبب شده تا در کل زنجیره
ارزش صنف و صنعت پوشاک مشکالت متعددی ایجاد شود .از اینرو
روز یکشنبه مورخ  12بهمن ،ابراهیم خطابخش ریاست اتحادیه صنف
فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک دوخته شهرستان اصفهان با حضور
در محل اتحادیه پوشاک تهران در جلسهای مشترک با ریاست و اعضاء
هیأتمدیره به بررسی راهکارهای رفع موانع و مسائل صنف پوشاک
اصفهان و تهران پرداختند .همچنین در این جلسه در خصوص نحوه
برگزاری فروش فوق العاده برای پوشاک شب عید مطالبی را مطرح شد
تا از این طریق به فروش بیشتر پوشاک با رعایت پروتکلهای بهداشتی
دست پیدا کرد.
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موانع تولید پوشاک در یکسال گذشته از زبان تولیدکنندگان

به گزارش خبرنگار ایلنا نشست بررسی مشکالت صنف تولیدکنندگان
و فروشندگان پوشاک تهران با حضور اعضاء در محل اتحادیه برگزار
شد.
ابوالقاسم شیرازی ریاست اتحادیه با اشاره به وضعیت اعضاء صنف پوشاک
در سال  99اظهار داشت :از آنجاییکه که مقام معظم رهبری در چند سال
اخیر سالها را با موضوع اقتصاد نامگذاری نمودند ،حاکی از آن است که
مساله اقتصاد در زندگی مردم بسیار مهم و پایه همه مسایل اقتصادی
است.
وی با اشاره به اینکه یکی از نشانههای اقتصاد درست گردش پولی سالم
است ادامه داد :وقتی گردش پول سالم باشد اقتصاد نیز قوی میشود پس
ما باید به گونهای برنامهریزی میکردیم که پول ملی را تقویت کنیم .در
این راستا و با توجه به منویات مقام معظم رهبری تالش کردیم تا در
صنف خود تولیدکنندگان را حمایت کنیم تا مسائلی همچون تحریمها و
قاچاق بیحساب کاالها تاثیر زیادی بر روی آنها نگذارد.
شیرازی افزود :متأسفانه در یکی دو سال اخیر به دلیل برخی سیاستهای
غلط و تحریمها بخشی از تولیدکنندگان مجبور شدند تولیدی خود را
تعطیل کنند و به کارهای واسطهای و شغلهای کاذبی همچون فروش
اجناس به صورت بساطگستری و دستفروشی روی بیاورند.
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وی ادامه داد :در پایان سال  97تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک بر
اساس پایشی که انجام شد وضعیت خوبی داشتند .با شعار “ایرانی کاالی
ایرانی بخر” استقبال مردم از کاالی ایرانی خوب شده بود و این روند و
استقبال از کاالهای ایرانی تا پایان سال  98نیز ادامه پیدا کرد .حتی
برخی تولیدکنندگان هم که فعالیت خود را تعطیل کرد ه بودند با انگیزه
بازگشتند و تولیدکنندگانی که میزان تولید خود راکاهش داده بودند
با توجه به استقبال مشتریان آن را افزایش دادند .از سوی دیگر ورود
پوشاک نیز به صورت کامل ممنوع شده بود و همین مسئله باعث شد که
ارز نیز کمتر از کشور خارج شود و کشورهای همسایه هم از داخل کشور
محصوالت ایرانی میخریدند.
وی با اشاره به اینکه در همه صنوف تولیدی دالل وجود دارد اما در صنف
پوشاک داللها نقش کمرنگی دارند بیان داشت :بهمن و اسفند سال 98
ما هم از لحاظ میزان تولید و هم تنوع جهش زیادی را شاهد بودیم .حتی
وضعیت فروش به گونهای بود که حدود  80الی  90درصد کاالها نقدی
خریداری میشد و تولیدکنندگانی که کاالی خیلی خوبی داشتند فقط
نقدی میفروختند و بازار آماده فروش بود که متاسفانه کرونا باعث شد
تا وضعیت به قدری خراب شود که ما تا مرز ویرانگری حرکت کنیم.
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وی ادامه داد :تولیدکنندگان بخش پوشاک سه گروه هستند .گروهی
بعد از گسترش ویروس کرونا نتوانستند به کار خود ادامه بدهند ،کسانی
که تولیدکننده بوده اما کارگاه تولیدی نداشتند و محصوالت را سفارش
میدادند .لذا چون مشتری برای محصول نبود دیگر سفارش ندادند.
گروهی دیگر کارگاه تولیدی دارند و خودشان نیز برند معتبری هستند
که بین  100الی  150کارگر دارند اما نتوانستند تعطیل کنند زیرا
برخی از کارگران آنها حدود  10سال است که کار میکنند و به نوعی
آموزشدیده و ماهر شدند و اگر تعطیل کنند و کارگر را اخراج کنند دیگر
نمیتوانند او را جذب کنند .از سوی دیگر بسیاری از کارفرماها با کارگران
خود زندگی کردند چگونه میتوانند آنها را رها کنند امروز بیشتر این
تولیدکنندگان کاالهای خود را تولید کرده و منتظر شب عید هستند.
اگر شاهد موج چهارم کرونا باشیم و دوباره مشاغل تعطیل شود ما شاهد
نابودی فعاالن پوشاک خواهیم بود و اگر امسال همان اتفاقی که سال
پیش برای تولیدکنندگان رخ داد بیفتد قطعاً خسارتهای جبرانناپذیر و
سنگینی را شاهد خواهیم بود.
کمال سیدسقا یکی از تولیدکنندگان پوشاک کودک نیز گفت :تا چند
سال پیش پوشاک کودک توسط تولیدکنندگان به صورت عمدهای و
فلهای فروخته میشد اما امروز خوشبختانه با توجه به کیفیت کاال فروش
بهتر شده و مشکل اصلی امروز کمبود مواد اولیه است .البته مواد اصلی
پوشاک کامال داخلی است ولی برخی از مواد جانبی آن مانند عروسک
و گل سینه که در داخل تولید نمیشود باید وارد شود و نوسانات ارز
کام ً
ال بر روی تولیدات ما تاثیر گذاشته است .بخشی از کاالی مورد نیاز
به صورت قاچاق وارد میشود زیرا زمانی که میخواهند کاال را به صورت
رسمی وارد کنند در گمرک دچار مشکالت میشوند .البته امروز حدود
 70درصد نیاز داخل را تأمین میکنیم.
محمودرضا آقاپور علیشاهی که 30سال است در حوزه پوشاک آقایان
فعالیت میکند اظهار داشت :هر ساله ما حدود  80هزار قلم کاال تولید
میکنیم که تحت برندهای جامهگستر و پارسیان عرضه میشود و
خوشبختانه وضعیت ما در بازار خوب است .وضعیت فروش ما در داخل به
شکلی است که به صادرات فکر نمیکنیم.
محمدرضا شمس اشکذری تولیدکننده لباس زنانه نیز گفت :کرونا تأثیر
زیادی بر تولیدیها گذاشته و ما تا آنجا که میتوانستیم تالش کردیم
تا تعدیل نیرو نکنیم .امروز خوشبختانه میتوانیم کاالی مورد نیاز داخل
را به صورت کامل تأمین کنیم .کاالهایی که در داخل تولید میکنیم با
مشابه خارجی از لحاظ کیفیت برابری میکنند.
مصطفی پروانه تولیدکننده لباس زنانه نیز بیان داشت :میزان تولیدات
امسال نسبت به سال گذشته کامال نصف شده است و از بهمن و اسفند
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سال گذشته که بحث کرونا به وجود آمد بیشتر جنسهای ما برگشت
خورد زیرا فروشندگان نتوانسته بودند بفروشند و از سوی دیگر چکهای
بانکی ما نیز برگشت خورد.
وی با اشاره به اینکه تعطیلی مشاغل دیگر بر روی صنف پوشاک نیز تاثیر
گذاشته ادامه داد :وقتی تاالرها تعطیل است و مجالس برگزار نمیشود
قطعاً مردم نیز لباس نو نمیخرند .این مشکل فقط در تهران نیست
بلکه در شهرستانها نیز چنین مشکلی وجود دارد .امسال بیش از 10
شهرستان کاالهای ما را برای شب عید به دلیل عدم فروش مرجوع کردند.
ما هنوز جنسهایی که پارسال تولید کردهایم را نتوانستیم بفروشیم و
همه را دپو کردیم.
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اعطاء تسهیالت جهت حمایت از تولید داخلی
به گزارش روابط عمومی اتحادیه پوشاک تهران ،در جلسهای رسمی با
موضوع اعطاء تسهیالت جهت حمایت از تولید داخلی و انجام پروژههای
تولیدکنندگان و فروشندگان این صنف با حضور آقایان احمدرضا رهبر
رئیس بانک ملت شعبه ممتاز سه راه طالقانی ،هوشنگ علیمحمدی
رئیس امور اعتبارات بانک ملت ،بهنام شیرازی معاونت اجرایی اتحادیه،
مهناز امیرمعز دبیر هیأتمدیره ،قربان محمد پورقاز مشاور علمی اتحادیه
و ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه برگزار گردید.
شیرازی ریاست اتحادیه بیان داشت :با توجه به توانایی باالی اعضاء این
صنف ،انتظارات بیشتری نسبت به همکاریهای فیمابین وجود دارد و
امیدواریم با انعقاد تفاهمنامهای ،سطوح همکاریهای طرفین در مسیر
مشخص و از پیش تعیینشده افزایش یابد.
در ادامه رهبر رئیس شعبه ممتاز بانک ملت اظهار داشتند با گشایش این
فصل تازه از توسعه همکاریهای مشترک ،در روزهای کنونی با وجود
شیوع بیماری کرونا و شرایط دشوار معیشتی با رویکردهای نوین ارائه
خدمت ،درکنار اعضاء صنف پوشاک خواهیم بود.
وی در ادامه با ابراز خرسندی از این همکاری مشترک ،اظهار داشت :بانک
ملت با ارائه سبدهای خدماتی و تسهیالتی متنوع و تکمیل محصوالت
توانسته است به یک بانک پیشرو در نظام بانکی کشور تبدیل شود.
در پایان جلسه چنین تصمیم گرفته شد که در مرحله نخست اتحادیه
نسبت به معرفی اعضاء خود به واحد امور اعتبارات بانک اقدام نماید تا
بانک بعد از اعتبار سنجی و تشکیل پرونده نسبت به پرداخت تسهیالت
به آنان اقدام نماید.
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بولتن خبری اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

جلسه هیأتمدیره
در جلسه روز چهارشنبه مورخ  17دی ماه ،پیرامون مشارکت در برگزاری
هشتمین نمایشگاه بینالمللی پوشاک ایران (ایران ُمد  )99به تبادل نظر
پرداخته شد و تصمیم بر آن شد تا با توجه به شرایط حاصل از شیوع
ویروس کرونا ،اتحادیه در این دوره از نمایشگاه شرکت نداشته باشد.
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اعضاء هیئت مدیره
ابوالقاسم شیرازی
مدیری زحمتکش ،توانمند ،متواضع ،صبور و خدمتگزار صنف پوشاک کشور ،کاسبی موفق در کسب و کار با  40سال سابقه تولید و فروش پوشاک
نماینده اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی پوشاک کشور
عضو فدراسیون جهانی پوشاک)(IAF
عضویت در پژوهشکده زنان ،شورای راهبردی دانشگاه جامع علمی کاربردی و صندوق های قرض الحسنه
مشاور رییس دانشگاه ،نماینده مجلس و توسعه کارآفرینی و اشتغال اتاق اصناف ایران
دانشجوی تجاری سازی دانشگاه عالمه طبرسی
کارشناسی کسب و کار ) ( MBAلیسانس دوره کارآفرینی
محقق و نویسنده  13جلد کتاب تخصصی مرتبط با پوشاک
کامبیز مروت جو
مدیر خوشنام ،نیکوکار و از خیرین مؤسسات عام المنفعه ،بهزیستی ،مدارس و سایر نهادهای مدد جویی و مردم نهاد
مدیر عامل شرکت تولیدی بازرگانی پوشاک آیالر با  35سال سابقه
تولیدکننده و کارآفرین موفق و توانمند پوشاک
عضویت در کارگروه مد و لباس ،کمیسیون فرهنگی و آموزشی پوشاک
لیسانس کارشناسی حفاظت از محیط کار
محمد حسین عرب کرمی
مدیر و کارشناس طراحی ،تولید و فروش پوشاک در کارگروه تولید اتحادیه
مدیر عامل شرکت تولیدی و بازرگانی پوشاک زنبق آبی با  35سال سابقه
کارشناس ارشد و مشاور اتحادیه در امر تولید پوشاک
نماینده اتحادیه در روابط بین الملل و مسلط به زبان انگلیسی
عضو مرکز پژوهش ها و کمیسیون فنی اتحادیه

مهناز امیرمعز
مدیر جوان و کارشناس امور صنفی با  15سال سابقه اجرایی
لیسانس کامپیوتر با  10سال سابقه فعالیت در حوزه پوشاک
عضو کمیسیون علمی و آموزشی اتحادیه

محمود رفیع پور
کاسبی متعهد ،مؤمن و پیشکسوت و معتمد صنف با  40سال سابقه
فردی دارای تحصیالت کالسیک ،حوزوی و قرآنی
دبیر انجمن اسالمی ،دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر و فرمانده بسیج صنف پوشاک

منصور الیاسی
مدیر عامل شرکت ال سی من بزرگترین کارخانه صنعتی تولید پوشاک مردانه
لیسانس مدیریت بازرگانی با بیش از  40سال تجربه فعالیت در حوزه تولید و توزیع پوشاک مردانه
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات و نساجی و پوشاک ایران و عضو مؤسسین انجمن صنایع پوشاک ایران
منتخب کارآفرین برتر سال  95و منتخب برند برتر از پنجمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر
عضویت در مجمع مدیران دانش بنیان و کارگروه کشوری مد و لباس اتحادیه
مجید افتخاری
دکترای کارآفرینی گرایش کسب و کار
استاد دانشگاه (طراحی لباس تهران جنوب(
محقق و پژوهشگر در حوزه مد و لباس
بیش از  20سال سابقه تولید ،توزیع و فروش پوشاک
مدیر عامل گروه تولیدی عصر جدید
اکرم قاضی دیزجی
مدیری توانمند و مسلط به امور نظارت با  20سال سابقه
دارا بودن کارشناسی ارتباطات ،لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و کارشناس کسب و کار)(MBA
مدیری ایده پرداز در حوزه طراحی پوشاک و موفق در حوزه فروش پوشاک با  20سال سابقه
عضو کمیسیون فرهنگی آموزشی و استاد کالس های مشتری مداری صنف پوشاک

