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بولتن خبری اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران3

 به یمن وجه تسمیه سال 98 به شعار "رونق تولید" از جانب مقام معظم
 رهبری مدظله العالی و با امعان نظر به رویکرد سیاست های کالن اقتصادی،
 بر محوریت حمایت از تولید، به عنوان راهبردی مؤثر که می تواند راهکار
 اصلی در برون رفت از وضعیت ناعادالنه ایجاد شده از ناحیه استکبار جهانی
 باشد که با وضع تحریم ها متوجه بنیان های اقتصادی جامعه شده است،
 همواره دغدغه و تالش مجموعه مدیران اتحادیه بر صیانت و حمایت از
 تولید پوشاک و نساجی به عنوان صنعت و کاالیی استراتژیک استوار بوده
 است، زیرا اعتقاد راسخ دارد استفاده بهینه از پتانسیل های نهفته و مغفول
 در این صنعت می تواند گام اولیه برای رهایی از اقتصاد تک محصولی و
 هدفی برای توسعه و پایداری اقتصاد متکی به توانایی صاحبان بنگاه های
ارزآوری، حوزه  در  را  ارزش افزوده  باالترین  هزینه،  کمترین  با  که   باشد 
دنبال به  وابستگی ها  از  رهایی  و  کسب و کار  رونق  پایدار،  اشتغال   ایجاد 
 داشته باشد. قدر مسلم حرکت به سمت و سوی مقاصد و اهداف کالن
پوشاک زنجیره  با کل  تشریک مساعی  و   نیازمند همفکری، هم اندیشی 
 سراسر کشور می باشد تا با اجماع تفکرات و اندیشه های پویای رؤساء و
 اعضاء محترم هیئت مدیره های اتحادیه های تولیدکنندگان و فروشندگان
 پوشاک به عنوان پشتوانه روند اجرایی اهداف و مقاصد، بتوانیم در آینده
محبت و  لطف  با  باشیم.  کالن  حوزه  این  در  اقتصادی  شکوفایی   شاهد 
 همکاران ارجمندم در اتحادیه های پوشاک سراسر کشور، توفیق برگزاری
 و میزبانی آنان در نشست هم  اندیشی رؤساء اتحادیه های پوشاک سراسر
 کشور در مورخ 98/4/30 در محل سالن همایش های هتل بزرگ فردوسی
 تهران فراهم گردید. فرصت به دست آمده عالوه برفزونی مودت ها، حاصل
 حضور جناب آقای دکتر عباس قبادی، معاونت محترم بازرگانی داخلی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای زندی، ریاست محترم مرکز
 امور اصناف و بازرگانان ایران، جناب آقای دکتر حسن پور، ریاست محترم
 بسیج اصناف و بازاریان کشور، جناب آقای دکتر حمید قبادی، دبیر محترم
اسالمی، جناب ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  لباس  و  مد   کارگروه ساماندهی 
 آقای درستی، نماینده محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف
 ایران، جناب آقای مهندس صادقی، ریاست محترم سازمان صنعت، معدن
اتاق محترم  ریاست  فراهانی،  نوده  آقای  جناب  تهران،  استان  تجارت   و 
 اصناف تهران، جناب آقای ابراهیمی نیا، نایب رئیس محترم اتاق اصناف
 تهران، جناب آقای دکتر گرزین، ریاست محترم سازمان فنی و حرفه ای
 استان تهران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی؛ حجت االسالم
ری، تهران،  شریف  مردم  محترم  نماینده  مازنی،  دکتر   والمسلمین 
 اسالمشهر، شمیرانات و پردیس، حجت االسالم والمسلمین دکتر موسوی
 الرگانی، ریاست محترم فراکسیون نساجی و پوشاک، جناب آقای دکتر
جناب فناوری،  و  تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  محترم  ریاست   زاهدی، 
 آقای دکتر کواکبیان، نماینده محترم مردم شریف تهران، ری، اسالمشهر،
 شمیرانات و پردیس، جناب آقای دکتر وکیلی، عضو هیئت رئیسه، جناب
 آقای دکتر بیرانوندی، نماینده محترم مردم شریف خرم آباد، جناب آقای
بابایی دکتر  آقای  جناب  اصناف،  فراکسیون  ریاست  پور،  حسن   دکتر 
 صالح، ریاست فراکسیون جاده ابریشم را در پی داشت که با رهنمودهای
الهی تصمیمات مهم و مؤثری در به لطف  افزودند.  بر غناء جلسه   خود 
د گردید.  اتخاذ  گرامی  حضار  قاطع  اکثریت  آراء  با  که  گردهمایی  این 
 به منظور پیشبرد امور و استفاده  بهینه از خرد جمعی، شورای هماهنگی
 صنوف پوشاک ایران متشکل از 11 عضو انتخاب و اساسنامه آن نیز در
و الزم  تشکیالت  و  ساختار  تا  رسید  تصویب  به  تبصره   28 و  ماده   16 
 هدفمندی به منظور تحقق اهداف و در راستای حوزه فعالیت های تعیین
 شده شکل گیرد. اهمیت و کاربرد سند راهبردی در صنعت و تجارت بر
 کسی پوشیده نیست که به حول قوه الهی و به پشتوانه حمایت و قدردانی
 رؤساء و اعضاء محترم هیئت مدیره های اتحادیه های پوشاک سراسر کشور،
 این سند در نشست موصوف رونمایی شد تا به عنوان نقشه راه مجموعه
 زنجیره پوشاک را از صدر تا ذیل پوشش داده و به عنوان سند باالدستی،
 خط مشی، راهکار و ساز و کار متولیان دولتی و بخش خصوصی را معین

و احصاء نماید. ددد

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

سرمقاله
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هم اندیشی با رؤسای اتحادیه های پوشاک استان تهران
پیرامون مواد اولیه و مالیات 

 رؤساء اتحادیه های پوشاک استان تهران، مورخ 11 اردیبهشت ماه 98 
بررسی منظور  به  که  نظر  تبادل  و  هم اندیشی  نشست  گردهمایی   در 
 پیشنهادات و راهکارهای اجرایی برون رفت و گذار از وضعیت خطیر حاضر
تولید کشور اساس  استکبار جهانی  تحریم های ظالمانه   در شرایطی که 
 را نشانه گرفته است، حضور یافته و متفق القول ضمن قدردانی از اتخاذ
 تدابیر و تصمیماتی که منجر به  تشکیل کارگروه بررسی و پیگیری تأمین
 مواد اولیه پوشاک گردیده و سبب انسجام در مدیریت و تنظیم بازار در
از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت خواستار  این عرصه شده است، 

شدند

تداوم بر  مبنی  شایسته  دستورات  صدور  با  همیشه،  همانند  تا   شدند 
موجبات کارگروه،  از  جانبه  همه  و  مضاعف  پشتیبانی های  و   حمایت ها 
 تأمین رضایت مصرف کنندگان و کنترل بهینه تر قیمت ها و امکان مدیریت
 مطلوبتر تقاضای تولیدکنندگان را در راستای تأمین کلیه نیازمندی های
 داخلی و با رویکردی صادرات محور فراهم و بستر سازی نمایند. در پایان
اتحادیه های محترم  روسای  امضاء  به  و  تنظیم  بیانیه ای  نیز  مراسم   این 

پوشاک استان تهران رسید. دد

شرح جلسه اول
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-

-

 رؤسای اتحادیه های پوشاک استان تهران در دومین جلسه هم اندیشی که
 روز شنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه برگزار شد، در ابتدا با توجه به اجرای
 طرح تسهیم وجوه که موجبات اخالل در امور جاری غالب اتحادیه  های
تا امکان مدیریت منابع و تأمین وجوِه  صنفی را رقم زده و سبب شده 
 مورد نیاز، جهت اداره بهینه و مطلوب سازمان اتحادیه و انجام به موقع
آن مهم  ترین بخش  و  از جمله شاخص  ترین  وظایف سازمانی  و   تکالیف 
 یعنی نظارت و بازرسی بر حوزه تأمین و تولید و توزیع با مانع جدی و
 نقصان مواجه گردد، بیانیه ای خطاب به جناب آقای زندی ریاست محترم
 مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های
 صنفی کشور تنظیم کردند. سپس در حمایت مجدد از کارگروه بررسی
 و پیگیری تأمین مواد اولیه، با توجه به کمبود مواد اولیه و بی  نظمی در
 زنجیره تأمین و توزیع، مخاطرات و خسارات جبران  ناپذیری را که متوجه
دارند، قرار  اقتصادی خرد  بنگاه  های   تولیدکنندگان که عمدتاً در ردیف 
بیانیه ای را خطاب جناب آقای دکتر رحمانی وزیر محترم  نموده است، 

صنعت، معدن و تجارت تنظیم نمودند. دد

 مصرف کنندگان از سوی دیگر به عنوان اهرم های اصلی، موجب کاهش
 درآمِد قابل توجه و چشمگیری در بخش تولید و توزیع پوشاک گردیده
استان پوشاک  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه های  رؤسای   است. 
 تهران به نمایندگی از اعضای خود، مصراً از جناب آقای پناهی سرپرست

سازمن مالیاتی کشور موارد ذیل را خواستار شدند: دد

،96 سال  عملکرد  به  نسبت   97 سال  عملکرد  مالیات  تعیین   در 
 کاهشی حدود %20  را پیش بینی و لحاظ نمایید. رر

 در تشخیص و تعیین مالیات بر در آمد اعضای این صنف رعایت
 عدالت و انصاف را در حد اعالء معمول و لزوماً ممیزی و تشخیص
 درآمدها و تعیین مالیات های این صنف با اولویت دادن و توجه کامل
شهر هر  صنفی  اتحادیه های  ومطلع  خبره  کارشناسان  نظریه   به 

صورت پذیرد. ذذ

شرح جلسه دوم
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چهارمین هم اندیشی رؤسای اتحادیه های پوشاک سراسر کشور

اتفاق یکدیگر  کنار  در  پوشاک  صنف  خانواده  بزرگ  اجتماع  دیگر   بار 
نیز اتحادیه های شهرستانهای کوچک  تمامی  این بار  زد.  رقم  را   مبارکی 
نشستی تا  بودند  شده  دعوت  گردهمایی  این  در  استانها  مراکز   عالوه بر 
هم اندیشی نشست  چهارمین  گردد.  برگزار  پیشین  سالهای  از   پربارتر 
هتل اجتماعات  سالن  در  کشور  سراسر  پوشاک  اتحادیه های   رؤسای 
صنف اتحادیه  میزبانی  به   1398 تیرماه   30 تاریخ  در  تهران   فردوسی 
صنف ساالنه  نشست های  این  آنجاییکه  از  شد.  تشکیل  تهران   پوشاک 
کمک پوشاک  خانواده  بیشتر  همبستگی  و  تقویت  به  کشور   پوشاک 
 می کند، در این گردهمایی 200 اتحادیه پوشاک از سراسر ایران دعوت
 شدند که رؤسا و هیئت مدیره های 81 اتحادیه پوشاک در این نشست
 شرکت کردند. تجمع صنفی مذکور با شعار رونق تولید به ارائه دیدگاه ها
 و نظرات برای رفع موانع و توسعه همه جانبه پوشاک کشور در راستای

منافع ملی پرداختند. دد
عموم به  تهران  پوشاک  صنف  اتحادیه  متعدد  نامه نگاری های   طی 
 اتحادیه های پوشاک ایران، دغدغه ها و راهکارهای حل مشکالت را از هر
 اتحادیه جمع آوری و از این طریق اهم مسائل و معضالت هر شهر ایران به
 تفکیک استخراج و دسته بندی گردید و این اطالعات در بولتن ویژه این
 همایش به چاپ رسید تا به دست سران حکومتی و دولتی و همچنین

کلیه اتحادیه های حاضر در نشست برسد. زز
 در راستای نظرات و دیدگاه های اتحادیه های پوشاک سراسر کشور و به
باالدستی اسناد  و  )مدظله العالی(  رهبری  معظم  مقام  فرامین  از   پیروی 
و تدبیر  مؤثر دولت  برنامه های  و  اقدامات  با  و همسو  مقننه  قوه   مصوبه 
رونق و  ایرانی  کاالی  از  مقاومتی، حمایت  اقتصاد  تحقق  با هدف   امید، 
سراسر اتحادیه های  رؤسای  هم اندیشی  نشست  چهارمین  بیانیه   تولید 
 کشور تدوین شد. این بیانیه شامل 11 بند است که به تأیید و امضای
تمامی شد  بنا  و  رسید  نشست  در  حاضر  اتحادیه های  رؤسای   تمامی 

 اتحادیه ها تالش خود را برای اجرایی و عملی شدن مفاد بیانیه در طی
سال پیشرو به کار ببندند. دد

 در این بیانیه موارد مختلفی که می تواند راهگشای صنف پوشاک باشد،
تخصصی نمایشگاه های  برگزاری  جمله  از  مواردی  است.  شده   ذکر 
سربار هزینه های  در  جدی  بازنگری  یا  حذف  پوشاک،   توانمندی های 
 تولید و خدمات، جلوگیری از موازی کاری و ورود اتحادیه فروشگاه های
تسهیم اصالح محتوای طرح  پوشاک،  فروشگاه های  در حوزه   زنجیره ای 
پوشاک و صنعت  توسعه صنف  راهبردی  اجرای سند  در  تسریع   وجوه، 

ایران و ... را شامل می شود. دد
با ارتباط  اخیر صنف و صنعت پوشاک در  به مشکل  توجه  با   همچنین 
 کمبود مواداولیه و از طرفی تاثیرات مثمر ثمر “کارگروه بررسی و تامین
 مواد اولیه پوشاک” در تهران، بیانیه ای در این راستا نیز تدوین شد. در این
 بیانیه از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر رحمانی
 خواسته شد تا حوزه فعالیت و خدمات کارگروه مذکور را به سراسر کشور

به عنوان کارگروه کشوری توسعه دهند. زز
اتحادیه های رؤسای  امضا  و  رتایید  تمامی  امضاء   و  تایید  به  بیانیه   دو 
 پوشاک حاضر در نشست رسید و قرار بر این شد تا موارد خواسته شده
 توسط هیئت مدیره شورای هماهنگی صنوف پوشاک ایران به دست سران
پوشاک پشتکار صنوف  و  همت  با  است  امید  برسد.  دولتی  و   حکومتی 
 ایران و حمایت همه جانبه دولت، اینگونه گردهمایی ها راهی برای رفع

معضالت این صنف و شکوفایی و توسعه همه جانبه آن شود. دد

در پوشاک  صنف  خانواده  بزرگ  اجتماع  دیگر   بار 
 کنار یکدیگر اتفاق مبارکی را رقم زد. این بار تمامی
عالوه بر نیز  کوچک  شهرستانهای   اتحادیه های 
 مراکز استانها در این گردهمایی دعوت شده بودند
 تا نشستی پربارتر از سالهای پیشین برگزار گردد.
اتحادیه های رؤسای  هم اندیشی  نشست   چهارمین 
هتل اجتماعات  سالن  در  کشور  سراسر   پوشاک 
به  1398 تیرماه   30 تاریخ  در  تهران   فردوسی 
 میزبانی اتحادیه صنف پوشاک تهران تشکیل شد.
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اتحاد و یکدستی خانواده صنف پوشاک راهی برای رونق تولید

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران :

فروشندگان و  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  رئیس  شیرازی   ابوالقاسم 
و رؤسا  مهر  پر  و  پررنگ  از حضور  تقدیر  ابتدا ضمن  در  تهران   پوشاک 
 هیئت مدیره های اتحادیه های پوشاک سراسر کشور، این حضور گسترده
 و لبیک به دعوت را نشان از دغدغه مندی رؤسا و تالش برای رونق صنف

پوشاک دانست. ذذ
 وی با این باور که کل صنوف پوشاک باید همچون خانواده در کنار یکدیگر
 باشند تا اتحادیه های پوشاک در سراسر ایران حتی در شهرستان های دور
 افتاده نیز با اقتدار فعالیت کنند، اتحاد و همبستگی اتحادیه ها را راهی
 برای برون رفت از مشکالت و مسائل صنفی دانست. شیرازی اضافه کرد،
 خانواده به این معنی که اگر شهری دچار بالیای طبیعی یا مشکلی شد،
 همه به یاری اعضاء صنف پوشاک در آن شهر بشتابیم تا با همدلی بتوانیم
این روحیه باشیم. بهتر است  اول داشته   در کنار یکدیگر عملکرد طراز 
 امدادگری و همکاری را در خود تقویت کنیم و در خدمت به ملت ایران .

همیشه پیشتاز و پیشگام باشیم. دد
را پوشاک سراسر کشور  اتحادیههای  و هیئت مدیره های   شیرازی رؤسا 
با کرد:  نشان  خاطر  و  کرد  قلمداد  پوشاک  صنف  پیشتازان  و   سرداران 
 هم صدایی، یکرنگی و یکدستی شما سرداران پوشاک می توان معضالت

 پوشاک را با کمک دولت حل کرد تا مردم از رونق و بهبود کیفیت پوشاک
بهره مند شوند. د

 هدف از این نشست همچون نشست های پیشین هم اندیشی، بیان مسائل
 و مشکالت است تا بتوان با هم اندیشی یکدیگر جهت رونق تولید و اعتالء
 جایگاه صنف پوشاک در بازار داخلی و بین المللی تالش کرد. همچنین از
 دیگر اهداف این نشست اطالع از کلیه مسائل موجود در پوشاک کشور
بوده تا بتوان یک صدا راهکارهای رفع مشکالت را از دولت مطالبه کرد. ذ
 وی افزود: برای اطالع از دغدغه های صنفی این حوزه در کل کشور، نقطه
 نظرات و پیشنهادات تمامی اتحادیه های پوشاک سراسر کشور جمع آوری
 و دسته بندی شد و در بولتن خبری ویژه نامه این نشست به چاپ رسید تا
 کلیه افراد از نظرات یکدیگر با خبر شوند. همچنین با توجه به خواسته ها
 و چالش های تمامی اتحادیه ها بیانیه ای در 11 بند تدوین شد و به امضاء
 کلیه رؤسای حاضر در نشست رسید. این بیانیه همانند نشست پیشین به
 دست کارشناسان و افراد دولتی و حاکمیتی تاثیرگذار در صنف و صنعت
 پوشاک می رسد تا با کمک آنها موانع و کاستی های پیش رو رفع گردد.
 همچنین بیانیه به عنوان چراغ راهی برای تمامی اتحادیه ها خواهد بود که

با اهتمام و تالش بتوان بندهای بیانیه را اجرایی کرد. ذذ
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از غیر  افزود:  و  نمود  تلقی  مهم  بسیار  را  لباس  فرهنگی  ابعاد   شیرازی 
 ابعاد اقتصادی لباس، مسئله فرهنگی آن بسیار بااهمیت است و نمایانگر
 فرهنگ و هویت افراد و ملت ها است. از اینرو خدمت در این حوزه که از
 منظرهای مختلف در کشور حائز اهمیت است، توفیقی الهی است که باید

قدردان آن باشیم. ذذ
 باید یادآور شویم، بیش از یکسال است که از واردات پوشاک به صورت
 مجاز و غیر مجاز به داخل کشور جلوگیری می شود. در این برهه زمانی با
 وجود تمامی چالش ها و مشکالت پیشرو، صنف پوشاک توانست با اقتدار
 عمل کند به طوریکه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در روز اصناف
دغدغه صنفی  هر  مورد  در  اگر  فرمودند  و  شدند  یادآور  را  مسئله   این 
 داشتیم در مورد صنف پوشاک خیالمان آسوده بود. این نشان از آن دارد
 که سرداران پوشاک کار تولید و توزیع را به درستی در کل کشور انجام

داده اند. اا
 در پایان ایشان از جناب آقای دکتر ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران بابت
اصناف، کردن  دانش بنیان  جهت  وقفه شان  بی  تالش های  و   همکاری ها 
 جناب سرهنگ رضادوست رئیس پلیس نظارت بر اماکن کل کشور بابت
 همکاری همیشگی آنها و  جناب آقای دکتر حسن پور رئیس بسیج اصناف
 کشور که در برگزاری این همایش بسیار به این اتحادیه یاری رساندند
بسیج رهنمودهای  داشتند  اظهار  ایشان  آوردند.  بعمل  تقدیر  و   تشکر 
 همیشه در همه بخش های حوزه صنف پوشاک همیار و راهگشا بوده و

بزرگترین دغدغه اش رونق تولید در کل کشور است. رر
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تفکر جمعی اتحادیه های پوشاک سراسر کشور در قامت
شورای هماهنگی صنوف پوشاک ایران 

 در چهارمین نشست هم اندیشی رؤسای اتحادیه های پوشاک سراسر کشور
 که در تاریخ 30ام تیرماه 1398برگزار شد، به منظور هماهنگی و انسجام
 فعالیت ها، انتخاباتی میان رؤساء محترم اتحادیه های حاضر صورت گرفت.
 روند انتخابات توسط هیئت رئیسه موقت جلسه که شامل 6 نفر رئیس
صنف اتحادیه  هیئت مدیره  از  نفر   1 و  شهرستان  پوشاک   اتحادیه های 
 پوشاک تهران بودند نظارت و شمارش آراء انجام گرفت. قابل ذکر است
ایران” پوشاک  صنوف  هماهنگی  “شورای  مدیره  هیئت  اعضاء   که 
 شامل 10 نفر )7 نفر عضو اصلی و 3 نفر علی البدل( و یک نفر نماینده

وزیر در اتاق اصناف ایران، است که جمعاً به 11 نفر می رسند. دد

به ایران”  پوشاک  صنوف  هماهنگی  “شورای  هیئت مدیره   اعضاء 
ترتیب آراء به شرح ذیل است: 

 هدف از تشکیل شورای هماهنگی صنوف پوشاک ایران، ایجاد هماهنگی و
 تالش در برنامه ریزی، سیاستگذاری و انجام اقدامات تخصصی هماهنگ و
 منسجم با تفکر جمعی برای پیشبرد اهداف و تکالیف قانونی اتحادیه های
 صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک کشور است. همچنین تبادل

 نظر، انتقال دانش و تجربیات موجود و پیگیری مطالبات و خواسته های
 اعضاء اتحادیه های پوشاک از نهادهای رسمی و غیررسمی به منظور دفاع
و ارتقاء  در  اعضاء صنف  و  قانونی تشکل ها  و  منافع مشروع  و   از حقوق 
 پیشرفت صنف پوشاک کشور و حفظ منابع ملی کشور با لحاظ قوانین و

سیاست های کالن اقتصادی اهداف دیگر این شورا است. دد
 این شورا به صورت تخصصی میان اتحادیه های همگن پوشاک ایجاد شده
صنوف هماهنگی  شورای  مأموریت  مهمترین  ندارد.  قانونی  مرجعیت   و 
امر در  هماهنگی  ایجاد  پیداست،  نامش  از  که  همانطور  ایران   پوشاک 
 سیاستگذاری و برنامه ریزی در کلیه فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی
 اعضاء اتحادیه ها و کلیه فعالیت های سازمانی اتحادیه های ذیربط است تا
 سبب کمک به صنوف پوشاک گردد. همچنین این شورا تمامی دغدغه های
 صنف پوشاک در کل کشور را شناسایی و جمع آوری می نماید تا به دست

دولت و مسئوالن ذیربط برساند. دد
روز در  که  شده  تدوین  تبصره   28 و  ماده   16 در  شورا  این   اساسنامه 
 همایش به امضای هیأت رئیسه موقت سنی مجمع و تایید کلیه روساء
شرایط از  موارد  تمامی  رسید.  همایش  در  حاضر  پوشاک   اتحادیه های 
عضویت در شورا تا اهداف و مأموریت های آن در اساسنامه ذکر شده است
 امید است این شورا که با خواست و حمایت اتحادیه های صنفی پوشاک
و آن  هیئت مدیره  درایت  با  بتواند  است  شده  ایجاد  کشور   سراسر 
 پشتیبانی و همکاری دولت و مسئوالن ذیربط در هموار نمودن مشکالت
 تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک سراسر کشور گامی مؤثر و راهگشا

بردارد. دد

ابوالقاسم آقاحسین شیرازی با 65 رأی - اتحادیه پوشاک تهران
حجت اهلل ناصری شاد با 55 رأی - اتحادیه پوشاک همدان

علی عابدینی با 41 رأی - اتحادیه پوشاک تبریز
اسماعیل صدیق بطحائی با 31 رأی - اتحادیه پوشاک کرج

جعفر آسوده با 22 رأی - اتحادیه پوشاک قم
محرمعلی احمدی با 22 رأی - اتحادیه پوشاک چالوس
ابوالفضل اشرفی با 20 رأی - اتحادیه پوشاک پاکدشت

محمود خاکسارپور با 19 رأی - اتحادیه پوشاک سیرجان
ابراهیم خطابخش با 19 رأی - اتحادیه پوشاک اصفهان

عبداهلل فرجی با 19 رأی - اتحادیه پوشاک ورامین
ابراهیم درستی نماینده وزیر در اتاق اصناف ایران

صنوف هماهنگی  “شورای  مدیره  هیئت   اعضاء 
و اصلی  عضو  نفر   7( نفر   10 شامل  ایران”   پوشاک 
 3 نفر علی البدل( و یک نفر نماینده وزیر در اتاق
اصناف ایران، است که جمعًا به 11 نفر می رسند. دد
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رونمایی از سند راهبردی توسعه صنف و صنعت پوشاک

 صنف و صنعت ٌمد و پوشاک از چند منظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
از یکی  دارد.  قرار  توسعه  در حال  و  توسعه یافته  توجه کشورهای   مورد 
صنعت و  است  بیکاری  معضل  و  اشتغالزایی  مبحث  کشور   دغدغه های 
می تواند و  دارد  باالیی  اشتغالزایی  توان  اندک  سرمایه گذاری  با   پوشاک 
ایفا اقتصادی در کشور نقش ویژه ای را  پایدار و رونق  ایجاد اشتغال   در 
 کند. در برنامه راهبردی وزارت صمت که در سال 1394 رونمایی گردید
برنامه، این  قابل ذکر است که در  است.  توجه شده  نیز  این موضوع   به 
 سرمایه گذاری الزم برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی معادل یک

چهارم متوسط صنعت اعالم گردیده است. دد
معظم رهبر  که  است  کرده  دغدغه  ایجاد  جایی  تا  پایدار  اشتغال   ایجاد 
 انقالب با توجه به این موضوع، شعار امسال را حول همین محور انتخاب
 فرمودند و از دست اندکاران و مسئولین دولتی درخواست کردند تا در

داشته اشتغال  مسئله  به  نیز  ویژه ای  نگاه   ، تولید  رونق  به  توجه   کنار 
یکی می تواند  پوشاک  و صنعت  بر صنف  اینرو سرمایه گذاری  از   باشند. 
 از دغدغه های مهم کشور را تا حدی زیادی برطرف نماید؛ همانطور که
 کشورهای پیشرفته ای چون چین، ترکیه، اسپانیا، تایلند و حتی بنگالدش
 از طریق توسعه صنعت پوشاک خود توانستند به رونق اقتصادی دست

پیدا کنند. دد
 به همین سبب برای توسعه صنف و صنعت پوشاک وزارت صنعت، معدن
با همکاری اتحادیه صنف پوشاک تهران  ایران و  اتاق اصناف   و تجارت، 
 یکدیگر و با درنظر گرفتن مشکالت این حوزه در سالهای اخیر و با هدف
“سند به تدوین  اشتغالزا، تصمیم  این صنعت درآمدزا و   رشد و توسعه 

راهبردی توسعه صنف پوشاک” گرفتند. دد
زنجیره مختلف  حوزه های  جامع  نگاهی  با  مذکور،  راهبردی  سند   در 
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 ارزش پوشاک مورد بررسی قرار گرفته و زمانبدی ها و برنامه ریزی ها در
 این سند در سه سطح کوتاه مدت )حداکثر تا دو سال آینده(، میان مدت
که است  ذکر  شایان  است.  شده  تدوین  ساله(   6( بلند مدت  و   )4ساله( 
 سیاستگذاری های کالن در قالب پروژه های اجرایی متعدد در 25 کاربرگ
از اعم  پوشاک  توسعه صنف و صنعت  اهداف کالن  با   راهبردی، همسو 
 افزایش کیفیت و بهره وری زنجیره ارزش، توسعه اشتغال پایدار، افزایش
 سهم صادرات، ساماندهی نظام توزیع پوشاک، هویت سازی و برندسازی

تولیدات ملی در نظر گرفته شده است. دد
چالش های و  فرصت ها  شناسایی  کنار  در  تنگناها  و  مسائل   شناخت 
 پیشروی صنف و صنعت پوشاک که قطعاً در بهبود زنجیره تأمین و عرضه
 پوشاک کشور بسیار تاثیرگذار است، موجبات تدوین برنامه جامع پوشاک
 را بصورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت فراهم نموده است. در این
متعهد در حوزه های و  توانمند، متخصص  کارشناسان  و  نیروها  از   طرح 
 مختلف زنجیره ارزش پوشاک جهت شناخت جامع به این حوزه استفاده

شده است. دد

سراسر پوشاک  اتحادیه های  رؤسای  هم اندیشی  نشست  “چهارمین   در 
 کشور” که مورخ 30 تیرماه برگزار شد، سند راهبردی توسط جناب آقایان
بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت،  قبادی معاونت محترم 
هیئت دبیر  و  ایران  بازرگانان  و  اصناف  امور  مرکز  محترم  رئیس   زندی 
 عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، حسن پور رئیس محترم بسیج
نماینده محترم مجلس، وکیلی دبیر بازاریان کشور، کواکبیان   اصناف و 
 هیئت رئیسه مجلس، درستی نماینده محترم وزیر و عضو هیئت رئیسه
 اتاق اصناف ایران، صادقی رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت
رونمایی تهران  اصناف  اتاق  محترم  رئیس  فراهانی  نوده  تهران،   استان 
گردید و به تایید رؤسای اتحادیه های پوشاک حاضر در جلسه رسید. دد
بهبود در  و حاکمیتی  دولتی  سازمان های  و  نهادها  نقش  که  آنجایی   از 
زنجیره با  مرتبط  کسب و کارهای  و  کشور  کل  صنفی  فعاالن   عملکرد 
 تأمین و عرضه پوشاک بسیار مهم و اساسی است، اجرایی شدن طرح های
با است  امید  می گردد.  میسر  دولت  درایت  و  حمایت  با  تنها   راهبردی 
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 حمایت مسئوالن محترم حاضر در رونمایی سند و دیگر مسئوالن ذیربط
با و  کند  را طی  اجرایی خود  مراحل  راهبردی  این سند  زودتر   هر چه 
 هم افزایی کلیه ذینفعان و حمایت دولت، این سند ضمن تأثیر در توسعه
پایدار اشتغال  ایجاد  در  مثبتی  عملکرد  پوشاک کشور،  و صنعت   صنف 

داشته و سبب حضور محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی گردد. ددد
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پوشاک اتحادیه های  رؤساء  نشست هم اندیشی  نوبت عصر چهارمین   در 
 سراسر کشور که با حضور مسئوالن و سران دولتی برگزار شد، برخی به
 ایراد سخنرانی در مورد معضالت و راهکارهای رونق صنف پوشاک ایران
 پرداختند تا تمامی اتحادیه های پوشاک سراسر کشور تالش کنند به این

راهکارها جامه عمل بپوشانند و سبب رونق تولید شوند. ددد

از ورود و  تأمین  تولید داخلی  بازار توسط  تقریباً %95  نوروز   در عید 
این نکته بر  باید   محصوالت پوشاک قاچاق و خارجی جلوگیری شد. 
تا دارند  هم  به  نسبت  متقابلی  وظایف  اصناف  و  دولت  کرد   تأکید 
فعالیت های در  اصناف  نقش  باشند.  یکدیگر  مکمل  کشور  توسعه   در 
در دولت  دوشادوش  که  است  بدیل  بی  نقشی  اجتماعی  و   اقتصادی 
 حال حرکت هستند. هرگونه تغییر در اصناف در سطح گسترده جامعه

 د“شیوه نامه جشنواره محصوالت صنفی”  به اصناف کل کشور ابالغ
 شده است. در این جشنواره ها فقط برندهای صنفی شرکت می کنند
 که از این طریق اصناف می توانند محصوالت خود را در نمایشگاه های

 تخصصی در سطح شهرستانها ارائه و عرضه کنند.ددد

 امسال در نظر داریم جشنواره پوشاک ایرانی اسالمی برگزار کنیم. از
 کل اتحادیه ها تقاضا می شود شیوه نامه را از ادارات شهرستان ها گرفته

 و نظرات خود را به وزارت صمت ابالغ کنند.ددد

 این وزارتخانه مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی کشور داشته و خواستار
 رسیدگی هر چه سریع تر و جدی تر به وضعیت اصناف در شرایط فعلی

 شده است.ددد
 به دلیل عملکرد خوب “کارگروه بررسی و پیگیری تأمین مواداولیه
ملی و  شهرستانی  استانی،  سطح  در  را  آن  داریم  نظر  در   پوشاک” 
به بتوانیم  را  پوشاک  صنف  مواداولیه  کمبود  معضل  تا  دهیم   توسعه 

 خوبی حل کنیم.ددد

 حمایت از نماد برند ایرانی اسالمی به طرق مختلف.ددد
تقاضا افزایش  و  رقابتی  توان  افزایش  برای  داخلی  تولید  از   حمایت 

 مصرف کنندگان.ددد
دستورالعمل های چارچوب  در  پوشاک  و  منسوجات  واردات   مدیریت 

 مربوطه.ددد
 تعریف رسته طراحی پوشاک در ساختار اتحادیه های پوشاک سراسر

 کشور.ددد
 ترویج استفاده طرح های مناسب فرهنگ ایرانی اسالمی در واحدهای

 تولیدی صنفی- صنعتی.ددد

حمایت با  فراگیر  حرکت  یک  در  تا  دارد  ضرورت  لذا   تاثیرگذاربوده، 
 همه عزیزان، بتوانیم شرایط جنگ اقتصادی حال حاضر را پشت سر

 بگذاریم.ددد

پیشنهادات و عملکردهای سران دولتی در خصوص صنف پوشاک

وظایف دولت و اصناف در قبال یکدیگر

 قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت:
 باعث افتخار است که بیش از 95% تولید پوشاک در قالب صنفی انجام
بازار توسط تولید داخلی تأمین و  می شود. برای عید نوروز تقریباً %95 
 از ورود محصوالت پوشاک قاچاق و خارجی جلوگیری شد. باید بر این
 نکته تأکید کرد دولت و اصناف وظایف متقابلی نسبت به هم دارند تا در
 توسعه کشور مکمل یکدیگر باشند. نقش اصناف در فعالیت های اقتصادی
بدیل است که دوشادوش دولت در حال حرکت بی  نقشی  اجتماعی   و 
 هستند. هرگونه تغییر در اصناف در سطح گسترده جامعه تاثیرگذاربوده،
 لذا ضرورت دارد تا در یک حرکت فراگیر با حمایت همه عزیزان، بتوانیم

شرایط جنگ اقتصادی حال حاضر را پشت سر بگذاریم. ددددد

 همچنین قبادی در ارتباط با سیاست های وزارت صمت در خصوص مد و
لباس موارد ذیل را نیز یادآور شد : ددددد

وی درباره وظایف دولت در قبال اصناف و برنامه های پیشرو افزود :ددددد

 حمایت از ایجاد و توسعه فروشگاه های ویژه منسوجات، پوشاک، کیف،
 کفش و سایر محصوالت تولیدی در کشور.ددد
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با اسالمی   - ایرانی  لباس  و  مد  تخصصی  نمایشگاه های  از   حمایت 
 همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.ددد

حمایت از روش های مختلف تبلیغاتی برای ترویج مد ایرانی- اسالمی.
 هماهنگی و تعامل با نیروی انتظامی برای جلوگیری از عرضه کاالهای

 نامتعارف و ساماندهی فضای بازار، ویترین ها و غیره.ددد
 تعامل و همکاری فعال با ادارات کل سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی و

 کارگروه ساماندهی مد و لباس جهت اجرای قوانین مرتبط.ددد

و باال  مقیاس  در  صرفه جویی  و  انبوه  تولید  برندسازی،   شبکه سازی، 
 رقابت پذیر کردن محصوالت خود.ددد

 برنامه ریزی صادرات به کشورهای همسایه که در این راه دولت به طور
 کامل پشتیبانی و حمایت می کند.ددد

 اصناف از عرضه و فروش محصوالت قاچاق اکیداً خودداری کنند.ددد

 توسعه برندهای ایرانی در قالب فرنچایز.ددد

 دولت از تولیدکنندگان درخواست می کند تا در تولیدات خود به هیچ
 عنوان برندهای خارجی را تبلیغ نکنند و کاالها را با افتخار تحت برند
فاخر برندهای  آِن  از  بازار  آینده سهم  در  که  چرا  کنند  تولید   ایرانی 

 ایرانی است.ددد
 اصناف تولیدی و توزیعی، کسب و کار خود را با روش های نوین همسو
 کنند و فروش خود را به صورت آنالین و مجازی نیز انجام دهند.ددد

 همانطور که گفته شد ارتباط دولت و اصناف رابطه ای دو طرفه است و
 انتظارات دولت از اصناف شامل موارد ذیل است :ددد

 لباس ایرانی بر تن فرد خارجی می تواند از یک سفیر

فرهنگی هم موفق تر عمل کند

 وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس در این نشست فرمودند: در کشور ما
جمله از  باشند.  دولت  وظایف  متولی  هستند  قادر  صنفی   اتحادیه های 
 صنف پوشاک که نقش مهمی در سبک زندگی و اقتصاد دارد نیز می تواند
پوشش کند.  محقق  را  تولید  رونق  شعار  و  باشد  دولت  نقش   عهده دار 
این زیر  ما  اسالمی  ایرانی  هویت  و  است  افراد  هویت  نمایانگر  لباس   و 
 پوشش گمشده است. ما ممکن است منش ایرانی اسالمی داشته باشیم
داریم هویت  دوگانگی  ما  یعنی  نشود  هویدا  پوشش مان  در  وقتی  تا   اما 
 که به مرور زمان تبدیل به دوگانگی رفتار می شود  و در نهایت تبدیل
 به جامعه ای می شویم که نسبیتی با هویت و پیشینه خود ندارد.  لباس
ابعاد فرهنگی آن بسیار مهم تلقی می شود چراکه وقتی لباس  از منظر 
 خارجی می پوشیم یعنی فرهنگ و اِلمان خارجی را بر تن کرده ایم. لباس
 به قدری ابعاد فرهنگی تاثیرگذاری دارد که حتی لباس ایرانی بر تن فرد

خارجی می تواند از یک سفیر فرهنگی هم موفق تر عمل کند. ددددد
 شایان ذکر است سند راهبردی توسعه صنف و صنعت پوشاک که توسط
 اتحادیه صنف پوشاک تهران تدوین شده، کار بسیار فاخری است و به
 ابعاد مختلف موانع، مشکالت و مسائل این صنف توجه کرده و راهکارهای

مناسبی را ارائه کرده است. دد  به دلیل عملکرد خوب “کارگروه بررسی و پیگیری
در را  آن  داریم  نظر  در  پوشاک”  مواداولیه   تأمین 
تا دهیم  توسعه  ملی  و  شهرستانی  استانی،   سطح 
 معضل کمبود مواداولیه صنف پوشاک را بتوانیم به

خوبی حل کنیم. دد
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تجارت الکترونیک راهی برای رونق صادرات پوشاک

راهکارهای رشد صنف پوشاک

رونق تولید پیشکش، از رکود داخلی جلوگیری کنید

نکته سه  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس  زاهدی   دکتر 
 مهم را جهت رونق تولید پوشاک یادآور شدند: اولین نکته حائز اهمیت
 تقویت و حمایت ویژه از صنعت نساجی کشور است و باید به قدری در
 این زمینه قوی شویم و کاالی با کیفیت تولید کنیم که دیگر نیازی به
 واردات نداشته باشیم. این ُمهم غیر از حمایت های همه جانبه دولت و

علی الخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت میسر نمی شود. ددددد
همان یا  الکترونیک  تجارت  مسئله  به  اصناف  توجه  و  تمرکز  دوم   نکته 
رونق صادرات  و  فروش  طریق  این  از  تا  است  اینترنتی  فروش  و   خرید 
 گیرد. اصناف باید با در زمینه تجارت الکترونیک اطالعات و دانش خود را

افزایش دهند و با ابزارهای نوین آشنا شوند.  ددد
 نکته سوم هم توجه به دانش بنیان شدن تولید است تا تمام مراحل کار از
 طراحی تا دوخت دانش بنیان شود. برای ارتقای کسب و کار اصناف، باید
 از روش های سنتی به سمت روش های نوین حرکت کرد و افزایش دانش

و مهارت در این زمینه بسیار راهگشا است. دد

 دکتر حسن پور رئیس سازمان بسیج اصناف کشور در چهارمین نشست
 هم اندیشی رؤساء اتحادیه های پوشاک سراسر کشور از مولفه های اقتصاد
 مستقل و اهمیت آن ایراد سخنرانی کردند. همچنین در مورد راهکارهای

توسعه صنف و صنعت پوشاک به چند مورد ذیل اشاره کردند : دد

 مصطفی کواکبیان نماینده مجلس نقش بخش خصوصی در کشور را مهم
 دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور بسیار

 کارآمد است و توسط دولتمردان به مرور کوچکتر شد که باید توجه به
 نقش بخش خصوصی بیشتر شود. رونق تولید مسئله شایان توجهی است
 اما نکته مهمتر رکود داخلی است؛ بنابر این رونق تولید پیشکش، از رکود
اتحادیه تا  شد  آن  خواستار  کواکبیان  آخر  در  کنید.  جلوگیری   داخلی 
 پوشاک معضالت، مسائل و راهکارهای مد نظر خود در صنف پوشاک را

تدوین و در اختیار مجلس شورای اسالمی قرار دهد. ددددد

 کارگروه مشترک نساجی و پوشاک تشکیل شود. بسیار مهم است که
 نساجی در کنار پوشاک باشد و با هم به رشد و ترقی برسند.ددد

 به موضوع نشان سازی یا برندسازی توجه ویژه شود.ددد
 کسب و کار به سمت دانش بنیان شدن سوق داده شود.ددد

 در بازارهای داخلی و خارجی حضور یابند.ددد

 ایشان درباره طرح تسهیم وجوه افزود: با شفاف سازی موافق هستیم اما
 طرح تسهیم وجوه ایراداتی دارد و طرح جایگزین آن نوشته شده است.
 زیرا عموم اتحادیه ها با طرح تسهیم مشکل دارند و بهتر است این طرح

 بازنگری شود.ددد
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نیاز فعلی صنعت پوشاک، حمایت بیشتر دولت است

 کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک توانست قیمت مواد

اولیه را در بازار تثبیت کند

 موسوی الرگانی نماینده مجلس شورای اسالمی مهمترین مشکل صنف و
 صنعت پوشاک در اوضاع کنونی را کمبود مواد اولیه دانست و سپس عدم
 حمایت کافی دولت از این صنعت اشتغالزا را بیان کرد. در ادامه افزود: در
 زمان وزیر سابق صمت، کشور ترکیه محصوالت نساجی و پوشاک خود را
 با تعرفه ترجیحی وارد کشورمان می کرد و برندهای پوشاک ترکیه در هر
 جای ایران که نمایندگی رسمی خود را افتتاح می کردند %75 هزینه ها
 با دولت ترکیه بود. آیا دولت ما هم در این حد از تولیدکنندگان حمایت
 می کند؟ اینگونه قدرت رقابت تولیدکننده پوشاک ایرانی با برندهای دیگر

کشورها رقابتی ناعادالنه است. دد

 مهندس صادقی ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران در
 ارتباط با مواد اولیه پوشاک تصریح کرد: سال گذشته با افزایش صعودی
 قیمت مواد اولیه، امنیت کاری و روحی تولیدکنندگان محترم پوشاک به
 هم ریخت و همین امر باعث شد تا کارگران تولیدیها اعتراض کنند که
 این اعتراضها کامال به جا و به حق بود. به تدریج با استقرار “ کارگروه
 بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه پوشاک” همگرایی افراد بیشتر شد و
 تثبیت قیمت در بازار پوشاک روند خوبی را گرفت. ادعا نمیکنیم که این
 کارگروه توانسته تمام نیازهای مواد اولیه صنف پوشاک را تامین کند اما
 به خوبی توانسته بخشی از نیازها را جبران و قیمتهای متزلزل بازار مواد

اولیه را تثبیت کند. دد

 با شفاف سازی موافق هستیم اما طرح تسهیم وجوه
شده نوشته  آن  جایگزین  طرح  و  دارد   ایراداتی 
 است. زیرا عموم اتحادیه ها با طرح تسهیم مشکل

دارند و بهتر است این طرح بازنگری شود. دد
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پویش تخفیف در دهه مبارک والیت

 اتحادیه پوشاک تهران با همکاری سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران
 و اتاق اصناف تهران در راستای رونق تولید ملی، اقدام به راه اندازی پویش
 تخفیف به منظور خرید کاال و محصوالت رهنگی در دهه مبارک والیت

نمود. دد



اعضاء هیئت مدیره

مدیری زحمتکش، توانمند، متواضع، صبور و خدمتگزار صنف پوشاک کشور، کاسبی موفق در کسب و کار با 40 سال سابقه تولید و فروش پوشاک
نماینده اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی پوشاک کشور

 )IAF(عضو فدراسیون جهانی پوشاک 
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 )MBA ( لیسانس دوره کارآفرینی
محقق و نویسنده 13 جلد کتاب تخصصی مرتبط با پوشاک

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 35 سال 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

مدیر عامل شرکت ال سی من بزرگترین کارخانه صنعتی تولید پوشاک مردانه
لیسانس مدیریت بازرگانی با بیش از 40 سال تجربه فعالیت در حوزه تولید و توزیع پوشاک مردانه

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات و نساجی و پوشاک ایرانو  عضو مؤسسین انجمن صنایع پوشاک ایران
منتخب کارآفرین برتر سال 95 و 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

 مدیری توانمند و مسلط به امور نظارت با 20 سال سابقه
 )MBA(دارا بودن کارشناسی ارتباطات، لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و کارشناس کسب و  کار 

مدیری ایده پرداز در حوزه طراحی پوشاک و موفق در حوزه فروش پوشاک با 20 سال سابقه
عضو کمیسیون فرهنگی آموزشی و استاد کالس های مشتری مداری صنف پوشاک

دکترای کارآفرینی گرایش کسب و کار
استاد دانشگاه )طراحی لباس تهران جنوب(

محقق و پژوهشگر در حوزه مد و لباس
بیش از 20 سال سابقه تولید، توزیع و فروش پوشاک

مدیر عامل گروه تولیدی عصر جدید

مدیر و کارشناس طراحی، تولید و فروش پوشاک در کارگروه تولید اتحادیه
مدیر عامل شرکت تولیدی و بازرگانی پوشاک زنبق آبی با 35 سال 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

کاسبی متعهد، مؤمن و پیشکسوت و معتمد صنف با 40 سال 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

مدیر جوان و کارشناس امور صنفی با 15 سال سابقه اجرایی
لیسانس کامپیوتر با 10 سال سابقه فعالیت در حوزه پوشاک

عضو کمیسیون علمی و آموزشی اتحادیه
مشاور آی تی در مرکز پژوهش ها و اتحادیه

ابوالقاسم شیرازی

کامبیز مروت جو

منصور الیاسی

اکرم قاضی دیزجی

مجید افتخاری

محمد حسین عرب کرمی

محمود رفیع پور

مهناز امیرمعز


