
 تاکنون: 1396از سال  نساجی و پوشاک استان یزد   اهم اقدامات انجمن         

 

 اولویت و اهمیت صنعت نساجی و پوشاک یزد در سند آمایش استان یزد ➢

 در کارگروه استان و رونق تولید مربوط به حوزه نساجی 18کلیه طرح ها و تسهیالت تبصره  تصویب ➢

ویب   ➢ اد مماومتی و تصو ات اصتصو ور در جلسو اد مماومتی  30بیش از حضو وبه اصتصو عه    مصو در جهت احیاء و توسو

 در حال اجرا می باشد( 99)تعدادی از این مصوبات در سال  صنعت نساجی استان

 احیاء هنرستان شهید ابراهیمی  ➢

تان یزد   ➢ اجی اسو اتت و راه انداز  مرکز نوآور  و نناور  نسو با رایزنی و جلسااات  ی در  ی و در نیایج ج    سو

ه اعضوو  دو ج هر  سوو   کمک بالعوض از سوو  عاونت  یاوسو  همروی  عبوبت اهو ن توعبیساج میلیارد ریال تاا   

یاوسو  همروی   به عمواد انلین  مکوی  بخش  صوویو  ن عاونت     98عرکز توآنی  تسووه  اسونود  ی اسوهم  عوج  

اعنبوی   ریال  20،000،000،000 ی سوب  کوووی   بو بخش  صوویو  ن نای ای  ا نیویا  به اتدمن  ی هر   زامه  

 هر  یاج ات از  اان عرکز 

 رنع مشکالت حوزه تامین مواد اولیهع تولیدکنندگان از جمله پیگیر  در جهت تسهیل و رنع موان ➢

 انجمن صنایع نساجی ایران  در کمیته بافندگی تشکیل ➢

ا    ➢ تان از سو اجی اسو ه نسو و ساعی    99و   98،  97 یگیری برنامه های مصاو  ووشاه نسااجی در ساال های  )  96متولی توشو

 تولید کنندگان فعال در حوزه نساجی(در ج   حاایج شرکج شیرک های صنعتی از 

 حضور فعال در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی ➢

 شرکت موثر در جلسات به عنوان نماینده بخش نساجی استان ➢

حضووور انجمن نسوواجی و کوشووان اسووتان یید در دبیرخانه مشووترن تشووکل اای کشوووری و انعکا    ➢

 استان به عنوان قطب صنعت نساجی کشوراا و ظرفیت اای واحداای نساجی کتانسیل

 



 

 

 

 نشست مشترن انجمن، دارایی و بازرسی جهت کیگیری مشکالت مالیاتی واحداای نساجی استان یید ➢

ا ل   ➢ کالت و مسو ورتی و حل پاره ا  از مشو نایع در جهت نمش مشو ازنده با وزارت صو همکار  مثبت و سو

 تشکیل کارگروه طراحی روپوش مدارس استان یزد راهکارهاصنعت نساجی از نگاه کارشناسانه و ار ه 

انه ها   ➢ ی)همکار  با رسو صو یمار رادیور متالت تصصو دا و سو نعت  (  صو کالت حوزه صو جهت مطرح نمودن مشو

 نساجی و تالش در جهت بازگردندان جایگاه واصعی و صبلی صنعت نساجی به استان

اتت ها   ➢ یدن و ایتاد زیرسو میت بصشو ارتباطی موثر انتمن به عنوان پل ارتباطی میان بصش  هویت و رسو

  -طراح  سربرگ، پوک  توعه، کواولوگ ن بسنر و  ایابوط    -)طراح  ن اریه عرر اتدمن    :تصوصی و بصش دولتی

اادو  حسوب بوتک    -بریر ات د کلیه اسمو  ن ع ایک  ثبن  اتدمن تسوه  اسنود از  از ا ایج ثب  ن اسمو  اسنود از 

 ثب  عول  اموم فاولی   و  اتدمن بصوی  یسم (-اادو  سیسنن بواگوت  ن ثب  کلیه اطالعو  اتدمن -اتدمن 

ازنده ➢ ازمان ها  دولتی و همینین تهاهن نامه همکار  با انتمن ها و    ایتاد تعامالت سوو با ارگان ها و سوو

ور ر  کشو راسو کل ها  سو سووزعود یوما ، عا د ن   -اسونود   زان برتوعه ی   اراسووزعود ع    -ز ا  اسونوت ای)  تشو

ا ایج کل    -ز ااسونود    عاو د ن کووونیز  ع،ایومو  ، ااوق بوزییوت  -ز ا   یومان   ادوی  اسونود، دورک  دوررا  و

اسونود،   رنیش ا ایج کل آعوزش ن پ-ز ا   دورر ای-  سووزعود بوزیسو  -ا ا ایج  ایا  -ز ا  کوی، ااوند ن یفوج اهنموع

ایومو  ن .... ن  ی  -ز ا   پویا علن ن فمونی- اتووگوج-سونو  عبوزیج بو اواوق کوا-ن ادوی  اسونود   وته یوما  ن عا د

 (   کووی   ی حوزج تسوه زایاخوته، اوکل  و ن اتدمن  ون  سب  کووی

 

 

 

 



 

 

 

تشوکیل کمیته اای تخصوصوی ریسوندگی و بافندگی و ام نین هماده سوازی کمیته اای  ان و رنگرییی و   ➢

 :تکمیل

  زدی  لگونیشارکج ن- ور  ینیحسا  دیساع  یانآقان اتنخوب   01/09/98اتدمن تسووه   ی اویا    کمینه یاسوم ی یاج ات از    •

محادرضاا نعاج   ؛کوتاه(  افیال  یساندگیر  ندهیطره )ناا  یشارکج نسااج-یانتظار  نیمحادحسا  ؛بلند(  افیال  یساندگیر  ندهی)ناا

  ی ل   یسایذو  ر  ندهی)ناا  زدیشارکج  ا   ود    -یاریمحاد  ؛  (لنی رو   ی ل  یسایذو  ر  ندهی)ناا  زدی  یشارکج متتا  صانعت-یالی

 به عنوان ناایندگان این بخش از صنعج (یفانتز ینخ ها ندهینخ )ناا اایشرکج س -رئوف  دیحا ؛استر(

منطقه    ندهی)ناا  یزدی  یمحادرضاا تااحیان  آقان اتنخوب    04/10/98اتدمن تسوووه   ی اویا    کمینه بوفم ی یاج ات از    •

  ین یرحساایم  رضااایعل؛  (یمنطقه شاایرک صاانعت  ندهیوتسااته )ناا  دیحا؛  منطقه گردفرامرز(  ندهی)ناا  یساالطان  یمید؛  آباد(  میمر

                        به عنوان ناایندگان این بخش از صنعج (تهیکا ری)دب انیعباس تات؛ منطقه محاودآباد( ندهی)ناا

 ارا ه پیشنهادات و طرح ها  سرمایه گذار  در حوزه صنعت نساجی در سطح استانی و ملی  ➢

 

                                                      

 


