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ک  مدیــرکل صنایــع نســاجی و پوشــا
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت معتقد 
است: حمایت از صنعت نساجی از جمله 

راهکارهای توسعه اقتصادی است.
ســتاد  نشســت  در  محرابــی  افســانه 
مقاومتــی  اقتصــاد  مدیریــت  و  راهبــری 
اســتان یزد با محوریت صنعت نساجی، 

اظهــار داشــت: گلوگاه ما در زمینه نســاجی پارچه اســت 
که بخشــی از آن به طور غیررســمی وارد کشــور می شود، 
بنابرایــن تدویِن برنامــه جامع زنجیره صنعت نســاجی 

امری مهم است.
بــه گفته او، تامین مــواد اولیه، ماشــین آالت و تامین 
نقدینگــی ســه موضــوع مهمی اســت کــه ارتقــاء تمامی 

صنایع به ویژه صنعت نساجی را رقم می زند.
محرابی به قدمِت بسیاِر صنعت نساجی در یزد اشاره 
و اظهار کرد: در حال حاضر تامین کل زنجیره نساجی در 
ک  استان یزد انجام می شــود، هرچند در زمینه ی پوشا
ضعیف تــر عمل شــده، امــا اقدامات مطلوبی در دســت 

اقدام است.
کیــد بــر لــزوم تکمیــل زنجیــره صنعت  محرابــی بــا تا

و  حمایــت  یــزد،  اســتان  در  نســاجی 
همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در این زمینه را اعالم کرد.
او با اشاره به وارداِت بی رویه و قاچاق 
وارداِت  آمــار  درگذشــته  گفــت:  پارچــه 
غیررســمی پارچه باال بود، اما با اقدامات 
صــورت گرفتــه، از واردات غیررســمی به 

شکل جدی تری جلوگیری شده است.
کید کرد: تا زمانی کــه پارچه داخلی تامین  محرابــی تا
نشــود، نمی توانیم اجازه واردات ندهیم، اما هر اقدامی 
الزم باشــد انجــام خواهیــم داد تــا تولید پارچه در کشــور 

افزایش یابد.
ک وزارت صنعت،  مدیــرکل صنایــع نســاجی و پوشــا
معــدن و تجــارت برندســازی و ســاماندهی واحدهــای 
ح  کوچک نســاجی در یزد را بــه عنواِن یک اولویت مطر

کرد.
محرابی همچنین با اشاره به درخواست های استان 
یــزد در حــوزه ی نســاجی بیــان کــرد: در کنــار آمــوزش، 
تکمیــل  آزمایشــگاهی،  مرکــز  نــوآوری،  مرکــز  مباحــث 

هنرستان نیز در نظر گرفته شده است.

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:

ضرورِت تدویِن برنامه جامِع زنجیره صنعت نساجی 
برندسازی و ساماندهی واحدهای کوچک نساجی در یزد
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از َبذر تا پارچه و پوشاک، ِاستراتژی استان 
در حوزه ی َنساجی

 نســاجی یکی از محورهای اصلی توســعه و تولید در کشــور و یکی از 
حرفه های ســنتی با قدمتی بســیار در اســتان یزد اســت که امروز به طور 
ویــژه روی آن تمرکــز کــرده و در صــدد هســتیم بــا مدرن کــردن این هنر 

صنعت در استان، آن را به تراِز شایسته ی خود برسانیم.
تحول آفرینی در هر حوزه با انجام امور با روال موجود ممکن نیست 
و الزمــه آن برخورداری از برنامه ی دقیق، عالمانه و کارشناســانه، همت 
کثــری ذینعفان آن  بلنــد، تــالش جهادی و هماهنگــی و هم افزایی حدا
حــوزه اســت، در فــاز اوِل برنامــه ی تحولــی اســتان ده محور بــه عنواِن 
پیشران های تعالی و پیشرفت استان انتخاب و پروژه های تحولی آن ها 

تعریف شده که یکی از این محورها نساجی و پوشاک است.
 محورهای تحولی هر حوزه شامل چشم اندازها، راهبردها، سیاست ها 
و ریزپروژه هــای آن حوزه اســت، بنابراین کل فرآینــد حکمرانی در حوزه 
صنعت نساجی استان در برنامه تحولی دیده شده و اکنون دارای یک 
برنامه ی مشــخص و عملیاتی در این حوزه هســتیم و استراتژی استان 
نیز در این حوزه »از بذر تا پارچه و پوشــاک« اســت که این امر با جدیت 
دنبال می شود، هرچند تحقق آن، امری سخت به نظر می رسد اما الزم 
اســت به ســمت این تحول بزرگ حرکت و امکانات الزم را در این راســتا 

بسیج کنیم.
نقــش دولــت نیــز در ایــن زمینــه تســهیل گری و حمایــت از بخــش 
خصوصی استان است تا این هنر صنعت به عنواِن یکی از اساسی ترین 
محورهای توسعه استان بیش از پیش بالنده و شکوفا شود. البته نگاه ما 
به صنعت نساجی، صرفا نگاه اقتصادی نیست، چراکه نساجی صنعتی 
آمیختــه به فرهنگ، هنر، دانش و علم بوده و بخشــی از تاریخ، هویت 
و تمــدن ایرانی ما اســت، لــذا باید هدفگذاری های ایــن حوزه با جدیت 

دنبال شود.
نکته مهم دیگر در این میان اهتمام ویژه ی استان به ایجاد توسعه 
متوازن در شهرستان های مختلف است؛ با وجود اینکه نساجی، صنعتی 
اشتغال آفرین، غیرآالینده و متناسب با سند آمایش استان است، اما این 
صنعت در حال حاضر تنها در یکی دو شهرستان استان مستقر شده که 
باید توســعه ی این صنعت در ســایر شهرســتان ها نیز در دستور کار قرار 
گیــرد. حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان جهت ســاخت تجهیزات و 
دستگاه های وارداتی حوزه ی نساجی و قطع وابستگی به سایر کشورها و 
پیگیری جدی برنامه های حوزه نساجی نیز از جمله موارِد قابِل اهمیتی 

است که توجه ویژه ای می طلبد.
 نمایشــگاه ها درواقــع ویتریــن فعالیت هــا، فرصت هــا، مزیت هــا و 
دســتاوردهای هر حوزه اســت و این نمایشگاه نیز ویترین فعالیت های 
حوزه نساجی بود که خوشبختانه شاهِد حضور پرشوِر شرکت های فعال 
در این حوزه و عرضه ی دستاوردها و محصوالت باکیفیِت آن ها بودیم.

نساجی، بازوی قدرتمنِد اقتصاِد غیرنفتی
صنعت پوشــاک به واســطه ارتباط مســتقیم آن با زندگی روزمره 
و نیازهای اساســی خانوار، حائز اهمیت می باشد. صنعت پوشاک، 
صنعتی کاربر با هزینه اشــتغالزایی پایین و وابستگی وارداتی کم در 
قیــاس با ســایر صنایع یکی از رشــته صنعت های کلیــدی و در زمره 
صنایع پیشــران و دارای اولویت برای توســعه صنعتی کشور تعیین 
شده است که می تواند با توجه شرایط کنونی کشور و بازارهای هدف 
قابل دسترس، ضمن صرفه جویی ارزی قابل توجه و ارزآوری بسیار 
باال، باشــتاب قابل توجهی در دســتیابی به اهداف توســعه صنعتی 
کشــور، همچون گذشــته با مشارکت بســیار باالی بخش خصوصی 

گام بردارد.
استان یزد به عنوان قطب نساجی کشور با بیش از دو هزار واحد 
نساجی فعال توانسته است 20 هزار نفر را به اشتغال بگیرد و به طور 

کلی 27 درصد از سهم اشتغال استان را سهم خود کند.
صنعت نســاجی یزد همچنان از جمله صنایع پیش  رو در کشــور 
اســت که تولید 80 درصدی پارچه مبلی تولید داخل کشــور و تولید 
90 درصد تولیدات روفرشــی کشور نیز تنها بخشــی از دستاوردهای 

فعالیت این صنعت در استان یزد می باشد.
اســتان یزد به عنوان یکی از شــاخص ترین استان های کشور در 
صنعت نساجی از دیرباز نقش پررنگ و موثری را در عرضه این هنر 
داشته است به گونه ای که یکی از نمادهای مهم فرهنگی یزد، حوزه 
نساجی اســت. هنرمندان و صنعتگران سخت کوش، خوش ذوق و 
ریزبین یزدی با تکیه بر باورهای عمیق دینی و فرهنگی توانسته اند 

صنعت نساجی استان را به عنوان یک نماد فرهنگی معرفی کنند.
آنچه که در این زمینه یاری رســان صنعت نســاجی است حضور 
پررنگ و هرچه بیشتر دانشگاهیان و متخصصان صنعت نساجی 
در عرصه تولید می باشــد. انتظار می رود ارتقاء این صنعت در ســایه 
دانش فنی و تکنولوژی با حضور موثر نخبگان این حوزه اتفاق افتد.

همچنین برگزاری نمایشگاه بین المللی که سریع ترین و در عین 
حــال کم هزینه تریــن راه بــرای ارتبــاط جامــع و کامــل عرضه کننده 
و تقاضــا کننــده اســت، عــالوه بر ایــن کــه دســتاوردهای روز دنیای 
تکنولــوژی را بــه منصــه ظهــور می گذارد، فضــا و موقعیتــی را فراهم 
مــی آورد تــا ذی نفعــان و عالقه منــدان این حــوزه در زمــان و مکانی 
مشخص بتوانند ضمن بازدید از نمایشگاه مسائل روز این صنعت 

را بررسی کنند. 
در خاتمه خاطر نشان می سازد سال 1401 که با تدابیر حکیمانه 
مقــام معظم رهبــری ســال " »تولید دانش بنیــان و اشــتغال آفرین« 
نــام گرفته اســت همت ویژه ای در همه زمینه هــا می طلبد، به ویژه 
صنعت نساجی و پوشاک که می تواند به عنوان بازویی برای اقتصاد 
غیرنفتی سهم قابل مالحظه و ویژه ای در اشتغال زایی و توسعه ی 

کشور ایفا کند. 

یادداشتیادداشت

مهران فاطمی
استاندار یزد

محمدرضا علمدار یزدی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آالت
توسعه ی پایدار با رونِق صنعت نساجیو محصوالت نساجی، چرم، پوشاک و فرش استان یزد

با رویکرد فناورانه
یزد در صنعت نســاجی قدمِت بســیاری دارد، هرچند امروز بسیاری از 
تولیداِت آن به خاطره ها پیوسته و بافت آن ها منسوخ شده است، با این 
حال هنوز هم هستند کسانی که با عالقه شان اجازه نمی دهند این هنر 

به طور کامل از بین برود و برای احیای آن تالش می کنند.
بی شک نساجی در یزد به عنواِن صنعتی پایدار با ظرفیِت اشتغال زایی 
و  بــودن در صــورِت حمایــت  کم آبخــواه  از جملــه  و مزیت هایــی  بــاال 
برنامه ریــزی درســت برای رونــِق آن، توجه به حوزه هــای دانش بنیان و 

توسعه ی صادرات، توسعه ای پایدار را در استان رقم خواهد زد.
اســت:  گفتــه  یــزد  نســاجی  دربــاره ی  ســفرنامه اش  در  مارکوپولــو 
»پارچه های ابریشــمی موســوم به »یزدی« نزد بازرگانان شــهرِت فراوانی 

دارد و به همه جای دنیا صادر می شود.«
ســنگ نوشته ی قدیمی کشف شده در دهلیز دِر اصلی مسجد جامع 
یزد هم گواهی می دهد که شغِل بیشتر مردم این شهر در گذشته مشاغِل 

مرتبط با آن مانند نخ ریسی، رنگرزی و شعربافی بوده است.
یزد باوجوِد از رونق افتادِن صنعِت نســاجی به دلیِل وروِد منسوجاِت 
خارجــی در دوره هایــی همچــون افشــاریه و زندیــه)دوراِن ســکوت( و در 
ادامــه قاجــار، به دلیِل کیفیِت بــاالی محصوالت و تــواِن رقابت و حضوِر 

نساجاِن هنرمند با شهرِت جهانی همواره مورِد توجه بوده است.
قــرار گرفتــِن این شــهر در مســیِر جاده ابریشــم و رشــِد دوچنــداِن این 
صنعــت بــه این واســطه نیز دلیــل  مهم دیگری بر توســعه و اعتبــار این 

صنعت است.
این ها همه نشان از قدمِت نساجی و ارزش و اعتبار این صنعت در یزد 
دارد، در حــال حاضر نیز این صنعت علی رغِم محدودیت ها و تحریم ها 
و چالش هایی از جمله ماشین آالِت فرسوده و تکنولوژی قدیمی، قیمت 
بــاالی مــواد اولیــه و نبوِد برنامه ای مشــخص بــرای حمایت و رشــِد این 
صنعــت، به دلیِل نقِش مهمی که در اقتصاِد پایــدار دارد، جایگاِه خود را 

از دست نداده است.
صنعت نســاجی ایران به واســطه قدمت و تولیداِت شــناخته شده در 
صــورِت حمایت و تدوین برنامه هــای راهبردی و تقویِت این بخش، به 
راحتــی می توانــد بــه بازارهای جهانــی راه یابــد و این امر رشــِد تولید و به 
مــوازاِت آن رونــق صــادرات و جهش اقتصادی را در پی خواهد داشــت و 
یکــی از عوامِل مهِم نجات بخِش صنعت نســاجی، توجــه به پژوهش و 

اختصاص بودجه به این امر است.
نمایشگاه بین المللی یزد با این رویکرد و به منظور تبادل اطالعات و 
تجربیــات و گــرد آوردن متخصصان و صاحبان ایــده و تجربه، با افتخار 
میزبان یازدهمین دوره نمایشــگاه صنعت نســاجی استان یزد است و در 
این راستا خانواده بزرگ نمایشگاهی استان، همه توان خود را برای به بار 

نشستن اهداف صنعت نمایشگاهی به کارخواهد گرفت.
بی شــک اقتصــاد ایــران عزیــز بــا همــت و تالش نخبــگان، فعــاالن و 

دلسوزان صنعت بر قله های ترقی خواهد درخشید.

سرمقاله

احمد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های تجاری بین المللی منطقه یزد
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"ایجـــاد امنیـــت اقتصـــادی و ســـرمایه گذاری در 
صنعـــت نســـاجی، اصلی تریـــن نیـــاز ایـــن صنعت 
کثِر فعاالِن حوزه نساجی می گویند.  اســـت،" این را ا
کشـــور  اســـتراتژیک  نســـاجی دومیـــن صنعـــت 
کم آبخـــواه،  بومـــی،  باهویـــت،  صنعتـــی  اســـت، 
ُپربازده و دارای ظرفیت های ارزشـــمند در زمینه ی 

تولیـــد، اشـــتغال زایی و صـــادرات. 
تامیـــن  ایـــن هنـــر صنعـــت می توانـــد ضمـــِن   
نیـــاز بازارهـــای داخلی، با پوشـــش دهی صـــادرات 
منســـوجات مختلـــف بـــه کشـــورهای منطقـــه بـــه 
افزایـــش ذخایـــر ارزی و نیز درآمد ملی منجر شـــود. 
بســـیاری از متخصصان این حوزه معتقدند، هیچ 
صنعتـــی به انـــدازه نســـاجی اشـــتغال زایی و ارزش 

افـــزوده به دنبـــال نخواهد داشـــت. 

َیزدباف، ُکهن ریشه َاّما، نو اندیشه 
شـــرکت یزدباف تولید کننده ی انواع محصوالت 
نســـاجی، بـــه عنـــوان یکـــی از برتریـــن و بزرگترین 
کارخانه ها نســـاجی ایران، از ســـاِل 1335 در شـــهر 
تاریخـــی یـــزد فعالیت خـــود را آغـــاز کـــرد و در حال 
حاضـــر یکـــی از بزرگتریـــن کارخانجات نســـاجی در 

است. خاورمیـانه 
کتـــان(،  انـــواع پارچه هـــای شـــلواری )جیـــن و 
پیراهنـــی، ملحفـــه ای، پـــرده ای، مانتویـــی، چادر 
مشـــکی، رومبلـــی و پتوی ســـبک با ترکیـــب پنبه، 
الیـــاف مصنوعـــی و یـــا مخلـــوط آن هـــا از جملـــه 

ســـهم  البتـــه  اســـت.  مجموعـــه  ایـــن  تولیـــداِت 
بـــه  جدیـــد،  کارخانـــه  محصـــوالت  از  عمـــده ای 
کشــــورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، یونان و فرانســــه 

می شـــود. صـــادر 
شـــرکت یزدباف به منظور تامین نیاز مشـــتریان 

خود از یک طرف و از ســـوی دیگر تکمیل ظرفیِت 
تولیـــد در بازه هایـــی از زمـــان، بخشـــی از ظرفیـــت 
تولید خود را در تمامی فرآیندها شـــامِل ریســـندگی، 
چله کشـــی، آهارزنـــی، بافندگی، تکمیـــل و رنگرزی 
پارچـــه و همچنی خدمات منحصر به فرد توســـط 
ماشـــین آالِت خاص )تنظیم عرض پارچه، تنظیم 
آب رفت، ســـمباده زنی، خارزنـــی، مرســـریزه و... ( را 
در اختیار مشـــتریان قرار می دهـــد. انجام خدمات 
بـــا توافـــق مشـــتری و به صـــورت کارمـــزدی با عقد 

قرارداد میســـر است.

َنساجی َاردکان
کارخانجات صنایع نســـاجی اردکان اســـتان یزد 
با ســـرمایه گذاری سازمان پزشـــکی خیریه حضرت 
سّیدالشـــهدا)ع( یـــزد احـــداث و دارای ســـه بخش 
ریســـندگی، بافندگـــی، رنگـــرزی، چـــاپ و تکمیـــل 
بـــرای تولید انواع نـــخ و پارچه های خـــام و تکمیل 

شـــده ی پنبـــه ای و الیاف مصنوعی اســـت. 
بخش ریســـندگی این شـــرکت توان تولید انواع 
نـــخ با سیســـتم های رینگ و اپن انـــد از الیاف پنبه 

و مخلـــوط پنبه با الیاف مصنوعی اســـت.

دارای  اردکان  نســـاجی  صنایـــع  کارخانجـــات 
محصـــوالت متنوعـــی اعـــم از پارچه هـــای خـــام، 
یـــک  از  رنگـــرزی شـــده و چاپـــی در عرض هـــای 
متروچهل تا ســـه متر اســـت که با مواد اولیه بســـیار 
مرغوب تولید می شـــود. ایـــن مجموعه همچنین 
در تولیـــد انواع مختلف نخ با نمـــره از 20 به باال نیز 
فعالیت تولیدی دارد. این شـــرکت توان تولید نخ و 

پارچـــه مطابق با ســـفارش مشـــتری را نیـــز دارد. 

نوربافت
انـــواِع نخ هـــای ریســـیده شـــده یـــک ال و دوال و 
تنوع جنـــس 100درصد پنبـــه، 100درصد ویســـکوز، 
مخلـــوط پلی اســـتر ویســـکوز و پلی اســـتر پنبـــه بـــا 
و  ســـبک  پارچه هـــای  انـــواِع  و  اپن انـــد  سیســـتم 
ازمحصـــوالِت   800gr تـــا   130gr وزِن  از  ســـنگین 

شـــرکت نوربافـــت اســـت.

نساجی، صنعتی کم آبخواه و ُپربازده

رشِد تولید و رفع دوگانگی اقتصادی نتیجه ی افزایش صادرات غیرنفتی
محمد میرجلیلی
مجری نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک یزد 

پنج شنبه 5 خرداد 1401    یازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آالت و محصوالت نساجی، چرم، پوشاک و فرش استان یزد

یکـــی از تاثیرگذارتریـــن صنایع در زندگی بشـــر در طول دوران 
گذشته صنعت نســـاجی و صنایع وابســـته به آن بوده است، که 
بـــا بهره گیری از آخرین دســـتاوردهای علمی و بـــا در نظر گرفتن 
آرامـــش و آســـایش مصرف کننـــده بـــه عنـــوان یکـــی از اهـــداف 
اصلـــی، بیـــش از پیـــش باعـــث متحول شـــدن نیازهـــای روزانه 

انسان شـــده است.
کنده ترین صنایع  صنعت نســـاجی یکـــی از متنوع تریـــن و پرا
در جهان اســـت که تجارت پراهمیتی را نیز ایجاد نموده اســـت. 
این صنعت شـــاید یکی از اولین فعالیت های صنعتی می باشـــد 
که به صـــورت ابتدایی در کارگاه های شـــخصی و خانگی پارچه 
تولیـــد می نمـــوده اســـت. در ایـــران نیز شـــواهد باستان شناســـی 
کـــه از حفاری هـــای شـــوش بـــه دســـت آمده اســـت، نخســـتین 
نشـــانه های وجـــود پارچه در ایـــران را به چهار هزار ســـال قبل از 
میـــالد برمی گردانـــد. با توجه بـــه این دیرینـــه طوالنی در صنعت 
نســـاجی و شـــاخصه های هنری ارزشـــمند در این صنعت کشور 
ح در این  مـــا ایـــران نیز همـــگام با کشـــورهای پیشـــرفته و مطـــر
گون صنعت عظیم  صنعت توانســـته اســـت در شـــاخه های گونا
نســـاجی و صنایع وابســـته، موجبـــات ارتقاء و گســـترش را فرهم 
آورده و بـــا اتـــکا بـــه مهارت هـــای فنـــی، نیازهـــای اساســـی این 

صنعت را مرتفع ســـازد.
گاهـــی دادن در مـــورد تولیدات و  در حـــال حاضـــر معرفـــی و آ
ک که  دســـتاوردهای مدرن و پیشـــرفته صنایع نســـاجی و پوشـــا
حاصـــل تـــالش و اندیشـــه علمـــی صنعتگـــران، دانش پژوهان و 
محققیـــن این کشـــور اســـت، از طریـــق رســـانه های جمعی چه 
روزنامه و ســـایت های خبـــری جهان و چه رســـانه های دیداری 
و شـــنیداری کـــه در جهـــان دارای بیننـــده و شـــنوندگان زیادی 

می باشـــد، بســـیار دارای اهمیت اســـت. امـــا هیچ کـــدام از آن ها 
نتوانســـته اند به اندازه یک نمایشـــگاه که این محصـــوالت را در 

معـــرض دیـــد مردم قـــرار می دهـــد، موفـــق و موثر واقع شـــوند.
یازدهمین نمایشـــگاه بیـــن المللی تخصصی ماشـــین آالت و 
ک و فرش ماشـــینی در اســـتان یزد  محصـــوالت نســـاجی، پوشـــا
بـــا کوله بـــاری از تجربیـــات بدســـت آمـــده از برگزاری موفـــق و با 
شـــکوه اولین نمایشـــگاه تخصصی تولیدکنندگان ماشـــین آالت 
و ســـازندگان مـــواد اولیـــه نســـاجی در ســـال 79 و برپایـــی اولین 
الـــی دهمیـــن نمایشـــگاه بین المللـــی تخصصـــی ماشـــین آالت 
ک و فـــرش در ســـال های  و محصـــوالت نســـاجی، چـــرم، پوشـــا
1385 الـــی 1397 و همچنیـــن ســـه دوره نمایشـــگاه تخصصی 
ک و چهار دوره نمایشـــگاه تخصصی فرش  منســـوجات و پوشـــا
ماشـــینی )ســـال 1395 الـــی 1398( در اســـتان یـــزد به عنـــوان 
یکـــی از قطب های صنعت نســـاجی ایران با قدمـــت دیرینه ای 
کـــه در راســـتای فعالیت هـــای نســـاجی دارد و بـــا حضـــور بیـــش 
ج  ک و چـــرم از داخـــل و خار از 100 صدهـــا واحد نســـاجی، پوشـــا
از کشـــور توسط شـــرکت مهندســـی تحقیقاتی سیما نســـاج یزد، 
بر آن اســـت تـــا بـــا معرفـــی نمونه هایـــی ارزشـــمند از قابلیت ها، 
ک  توانمندی هـــا و ظرفیت های تولیدکنندگان نســـاجی و پوشـــا
در اقصـــی نقـــاط کشـــور یکبـــار دیگر عظمـــت و توانمنـــدی این 
صنعـــت دیرینه را به منصه بروز و ظهور رســـاند. نمایشـــگاه ابزار 
تعامـــالت بازرگانی، فرهنگـــی و علمی قدرتمنـــد، انعطاف پذیر و 
مقـــرون بـــه صرفه ای اســـت کـــه در جایـــگاه خود منابـــع کالن و 
گـــون ثروت را به حرکـــت در آورده و می توانـــد از راهکارهای  گونا

موثـــر در برقـــراری و حفظ ارتباط با مشـــتری باشـــد.
در کشـــور، نمایشـــگاه باید بتواند کاال و دستاوردهای تولیدی 

را، بـــه ســـمت و ســـویی جهـــت دهـــد کـــه ضمـــن بـــه نمایـــش 
گذاشـــتن، زمینه صـــادرات آن نیز فراهم و در کنـــار آن، به جذب 

ج از کشـــور بپردازد.  بازدیدکننـــدگان موثـــر در داخل و خـــار
گـــر از ایـــن منظـــر نگریســـته  افزایـــش صـــادرات غیرنفتـــی ا
کســـب  تولیـــد،  ارزآوری مناســـب موجـــب رشـــد  شـــود، ضمـــن 
فنـــاوری پیشـــرفته، رفـــع دوگانگی اقتصـــادی، رهایـــی از حالت 
تـــک تولیـــدی و... خواهد شـــد. افزایـــش صـــادرات غیرنفتی به 
صورت راهبردی و در قالب سیاســـت تشـــویقی در رشد و توسعه 
اقتصـــادی کشـــور باید با برنامه ریزی مناســـب و عملـــی در راس 
امـــور مربوطه قـــرار گیرد کـــه این خود مســـتلزم شـــناخت دقیق 
توانایی هـــای بالقـــوه اقتصـــاد کشـــور، وضعیت اقتصـــاد جهانی 
و ارائـــه راهکارهایی مناســـب و عزم ملی و هماهنگی مســـئوالن 

می باشـــد.
از ایـــن رو بـــا اســـتعانت از خداونـــد متعال شـــرکت مهندســـی 
تحقیقاتـــی ســـیما نســـاج یـــزد به عنـــوان واحـــد دارای پروانـــه 
ک  پژوهش از وزارت صنایع و در زمینه صنعت نســـاجی و پوشـــا
در اســـتان یـــزد پـــس از کســـب موفقیت هـــای چشـــم گیری در 
راســـتای اجـــرای فعالیت هـــای تحقیقاتی، تولیـــدی، خدماتی و 
آموزشـــی به جامعه نســـاجی کشور ســـعی دارد فضای مناسبی را 
جهت دســـتیابی بـــه اهداف ذکـــر شـــده به ویژه محورهـــای زیر 

را فراهـــم آورد:
-  آشـــنا شـــدن مـــردم کشـــورمان بـــا آخریـــن دســـتاوردهای 

صنعـــت نســـاجی ایـــران و جهـــان
- مقایسه صنعت نساجی کشـــورمان با آخرین دستاوردهای 

صنعت نساجی جهان
مـــراودات تجـــاری و  برقـــراری  تبـــادل اطالعـــات جهـــت   -

خارجـــی و  داخلـــی  شـــرکت های  متقابـــل  همکاری هـــای 
-  بیـــان دردهـــا، مشـــکالت و تنگناهـــای صنعت نســـاجی و 

ک کشـــور در حضـــور دولتمردان پوشـــا
-  شناساندن و معرفی محصوالت جدید 

-  تحقیق در مورد مشتریان، رقبا و محصوالت جدید آن ها
-  جذب سرمایه

-  شناسایی و انتخاب نمایندگان فروش جدید
-  فروش بیشتر و افزایش سهم بازار

-  ارتباط مستقیم بین خریداران بالقوه و فروشندگان
-  گســـترش روابـــط و مناســـب تجـــاری بـــا شـــرکت کنندگان 

جی ر خا
خدماتـــی  و  تولیـــدی  دســـتاوردهای  آخریـــن  از  اطـــالع    -

خارجـــی کشـــورهای 
- شناســـاندن توانمندی و پیشرفت های فنی تولیدکنندگان 

محترم ایرانی به شـــرکت کنندگان خارجی و بازدیدکنندگان
- ارتبـــاط مســـتقیم بیـــن شـــرکت کنندگان و مصرف کنندگان 

یی نها
انتظـــار می رود برپایـــی این نمایشـــگاه در شـــهر صنعتی یزد 
بـــا قدمت دیرینـــه در صنعت نســـاجی کشـــور با حضـــور فعاالنه 
واحدهای موفق نســـاجی و صنایع وابســـته بتواند دســـتیابی به 

اهداف مورد نظر را میســـر ســـازد.

برای اطالع از رویدادهای نمایشگاه و شرکت در قرعه کشی عدد 1400 را به 100090 ارسال کنید
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سال هاســـت بـــر ارتبـــاط صنعـــت بـــا دانشـــگاه 
بـــا اعتقاد بـــر حِل بســـیاری از مســـائِل موجـــود در 
کیـــد  تولیـــداِت صنعتـــی و ارتقـــاء ایـــن بخـــش تا
می شـــود، ســـاِل جـــاری امـــا باتوجـــه بـــه عنـــواِن 
انتخابـــی از ســـوی رهبـــر معظـــم انقـــالب "تولید، 
دانش بنیان هـــا  اشـــتغال آفرین"  و  دانش بنیـــان 
و گســـترِش فعالیت هـــای آن هـــا بیـــش از گذشـــته 
مـــورد توجـــه قرار گرفتـــه که این امر فرصتی اســـت 

متقابـــل بـــرای فعـــاالِن هـــر دوعرصه. 
نســـاجی بـــه عنـــواِن صنعتـــی اســـتراتژیک بـــه 
کارشناســـاِن ایـــن حـــوزه بـــه  اعتقـــاِد بســـیاری از 
دلیِل دارا بودِن برند، مشـــتری، نیروهای انســـانی 
توانمند و آمـــوزش دیده، کانال های دسترســـی به 
بـــازار و تاسیســـات و تجهیـــزات بـــرای تولیـــد انبوه 
می توانـــد بـــا ارتبـــاط بـــا شـــرکت های دانش بنیان 
فعـــال در این حوزه ضمن ارتقـــاء دانش فنی خود، 
نیازهـــای فناورانـــه  اش را تامین کنـــد، به خصوص 
در شـــرایِط فعلـــی کـــه تحریم هـــا و نوســـانات ارزی 
باعث بروز مشـــکالتی در این صنعت شـــده و حتی 
در شـــرایط رقابت پذیـــری آن را بـــه خطر انداختـــه 
دانش بنیـــان،  شـــرکت های  بنابرایـــن  اســـت، 
شـــرکت های فنـــاور و هســـته های پویـــا و توانمند 
ایرانـــی کـــه عمدتـــا برآمـــده از دانشـــگاه هســـتند؛ 
و بهبـــود  ارزش  ترمیـــِم زنجیـــره ی  می تواننـــد در 
رقابت پذیـــری در صنعـــت نســـاجی نقـــش مهمی 

باشند. داشـــته 

آپاَفن
بومـــی  دســـتگاه های  بروزرســـانی  و  ســـاخت 
صنعـــت نســـاجی با فنـــاوری دانش محـــور عنواِن 
فعالیتـــی اســـت کـــه شـــرکت تعاونی دانـــش بنیان 
آپافـــن بـــا شـــعار تولیـــد ایرانـــی، کیفیـــت جهانی و 
مجوز فناوری دانش بنیان از ســـال 1390 در پارِک 
علم و فنـــاوری یزد آغاز کرده و هدفش توســـعه ی 
خودکفایـــی و تامین نیازهای فنی صنایع نســـاجی 

. ست ا
مدیـــران این مجموعـــه معتقدند کـــه در تولیِد 
محصـــوالِت خـــود ضمـــن اســـتفاده از تکنولـــوژی، 
بـــه نمونه هـــای خارجـــی دارای قیمتـــی  نســـبت 

بســـیار مقـــرون بـــه صرفه تر هســـتند.
گفتـــه آن هـــا، تنهـــا رقبـــای خارجـــی ایـــن  بـــه 
شـــرکت، محصـــوالِت ســـاخت کشـــورهای ترکیه و 

ایتالیا اســـت کـــه البته محصوالت ســـاخِت ترکیه از 
کیفیت پایین تری نسبت به محصوالت ایتالیایی 
اســـت. عـــدم وجـــود  برخـــوردار  آپافـــن  و شـــرکت 
نمایندگـــی مجاز و خدمات پـــس از فروش و اینکه 
بیـــش از درصـــد90 محصـــوالِت غیرایرانی دســـت 
دوم و مســـتعمل بـــوده کـــه توســـط واردکننـــدگان 
دســـتگاه های ریســـندگی برای تامیـــن حداقل نیاز 
خریدار وارد می  شـــوند، از جمله معایِب محصوالِت 

اســـت. خارجی 
ایـــن شـــرکت نـــکات مثبـــت موجـــود در انـــواع 
ماشـــین آالت مشـــابه را در طراحـــی صـــورت گرفته 
بـــرای محصـــوالِت خـــود لحاظ کـــرده و بـــا طراحی 
موتورهـــای  ک  اســـتهال هوشـــمندانه،  و  جدیـــد 
تولیـــدی خـــود را نســـبت بـــه نمونه هـــای خارجی 
پاییـــن آورده اســـت. عملکـــرد، ســـرعت و مکانیزم 
مشـــتری  نیـــاز  بـــه  باتوجـــه  نیـــز  دســـتگاه ها 

اســـت. شـــده  بومی ســـازی 

فالِت قاره
شـــرکت مهندســـی فـــالت قـــاره نیـــز از جملـــه 
بـــا هـــدف  کـــه  شـــرکت های دانش بنیـــان اســـت 
ارتقاء بهره وری صنایع و افزایش ســـالمت جامعه و 
حفظ محیط زیســـت در ســـال 1393 در پارک علم 

وفنـــاوری یـــزد فعالیـــت خـــود را آغاز کرده اســـت.
مدیرعامـــل  آرمـــان  محمدمهـــدی  گفتـــه  بـــه 
در  تصفیـــه،  جهـــان  نـــاِم  بـــا  شـــرکت  ایـــن 
نصـــب  ســـاخت،  طراحـــی،  مشـــاوره،  حوزه هـــای 
و  آب  تصفیـــه  سیســـتم های  راه انـــدازی  و 
فاضالب)آب شـــیرین کن های صنعتی و تصفیه ی 
پســـاب های صنعتـــی( فعـــال و بـــه عنـــوان اولین 
شـــرکت دانش بنیـــان در زمینـــه طراحی و ســـاخت 

آب شـــیرین کن ها در کشـــور شناخته شـــده است.
او معتقـــد اســـت در ســـال های اخیـــر بـــه دلیل 
خشکســـالی  ، کیفیـــت آب هـــای زیرزمینـــی در یزد 
پاییـــن آمده که محصـــوالِت این شـــرکت می تواند 

در ایـــن زمینـــه بســـیار مورد اســـتفاده قـــرار گیرد. 

سمیر اسپندار کویر
عنـــوان  بـــه  نیـــز  کویـــر  اســـپندار  شـــرکت 
مجموعه ای فناور مســـتقر در مرکز رشـــد و فناوری 

یـــزد اســـالمی  آزاد  دانشـــگاه 
شـــرکت  ایـــن  مدیـــر  وارســـته  ســـیدابوالفضل 
می گویـــد: ایـــن مجموعـــه با تولیـــِد نـــِخ 100 درصد 
پنبـــه، پارچه تخـــت و گردبـــاف و رنگـــرزی گیاهی 
گیاهـــی  ک  بـــه تولیـــِد انـــواِع منســـوجات و پوشـــا

می پـــردازد. 

ِک تولیدی این مجموعه را  البته وارسته پوشـــا
تمامـــا ارگانیـــک نمی داند زیـــرا به گفتـــه او، به غیر 
از پوســـت گردو، ُرناس و پوســـت انار، بقیه گیاهان 
مـــورد اســـتفاده در رنگ آمیـــزی تولیـــدات از بـــازار 

تهیه می شـــود. 
اســـپندار کویـــر از پســـاِب رنگرزی گیاهـــان تا 7 
مرتبـــه و از حشـــره قرمزدانـــه تا 16 مرتبه اســـتفاده 

. می کند
تولیـــد فـــرِش 100 درصـــدی گیاهی دســـت باف 
نیـــز بـــا نمـــاِد ســـرو ابرکـــوه، بادگیـــر و کاشـــی کاری 
مســـجد جامع یزد از دیگر تولیـــداِت این مجموعه 
بـــه صـــورِت محدود اســـت کـــه به مســـقط عمان 

می شـــود. صادر 

َالوان ثابت
الـــوان ثابـــت به عنـــواِن  شـــرکت دانش بنیـــان 
بزرگ تریـــن ســـنتز کننـــده رنـــگ و مواد شـــیمیایی 
در خاورمیانـــه بـــا هدِف پوشـــش صنایع نســـاجی 
و چـــرم فعالیـــت خـــود را آغاز کـــرد و در چهـــار گروه 
کتیـــو  رنگ هـــای نســـاجی اســـیدی، مســـتقیم، را
وخمیـــر پیگمنـــت مـــورد بهره بـــرداری قـــرار گرفت 
و رفتـــه رفته بـــا ارتقاء دانـــش فنی تولیـــد، کیفیِت 
اســـتانداردهای  ســـطح  تـــا  را  خـــود  محصـــوالت 
بین المللـــی ارتقـــاء داد و در حال حاضر نیز ســـاالنه 
کتیـــو،  بیـــش از 100 نـــوع از رنگ هـــای اســـیدی، را
مســـتقیم، خمیر پیگمنت و مواد تعاونی نساجی، 
چـــرم و کاغـــذ را بـــرای مشـــتریان خـــود در سراســـر 
کشـــور و برخی کشورهای همســـایه تامین می کند.

ماشین سازی راعی
راعـــی،  ماشین ســـازی  دانش بنیـــان  شـــرکت 

اولیـــن طـــراح و تولیدکننده ماشـــین آهـــار در ایران 
اســـت. ایـــن مجموعـــه موفق بـــه طراحـــی و تولید 
اولیـــن ماشـــین چله پیچی بخشـــی شـــیب ثابت، 
مجهز به شـــیب یابی هوشـــمند در ایران شده و به 
اذعـــاِن خود عـــالوه بر داشـــتن ســـهم 80درصدی 
بـــازار داخل موفق بـــه صادرات ایـــن محصول نیز 

شـــده است.
اروپایـــی  بـــزرگ  شـــرکت های  بـــا  همـــکاری 
همچون شـــرکت سوئیســـی برادران مگ و ساخت 
ماشـــین کناره نویســـی پارچه تحت لیســـانس این 
شـــرکت از جمله افتخـــارات این مجموعه اســـت.

به روزتریـــن محصـــول طراحی و ســـاخته شـــده 
ایـــن شـــرکت، ماشـــین های گـــروه FH اســـت که از 
جملـــه مزایـــای منحصـــر بـــه فـــرد این ماشـــین ها 
هوشـــمند  الگوریتـــم  از  اســـتفاده  بـــه  می تـــوان 
دســـتگاه در تعییـــن شـــیب چله پیچـــی، حرکـــت 
دقیق ســـاپورت با دقت هزارم میلیمتر با اســـتفاده 
از ســـروو موتورهـــا و کنترلرهـــای پیشـــرفته، امکان 
تنظیم نقطـــه صفـــر در ابتدای هر بخش توســـط 
قـــدرت  همچنیـــن  و  الکترونیکـــی  فرمـــان  یـــک 
ترمزهای پیشـــرفته در نگه داشتن ماشین در یک 

ششـــم ثانیه اســـت.
ماشـــین D&S از دیگـــر محصوالت این شـــرکت 
اســـت کـــه بـــر اســـاس تکنولوژیهـــای روز دنیـــا بـــا 
هـــر دو قابلیـــت چله گیـــری در حالـــت مســـتقیم و 
بخشـــی، طراحـــی و تولیـــد شـــده اســـت. هـــر چند 
کلیـــه دســـتگاههای ســـاخت ایـــن شـــرکت دارای 
سنســـورهای لیـــزری هشـــداردهنده بـــه اپراتور به 
دلیـــل پارگی نـــخ و کنترل کشـــش نخ هســـتند، اما 
عـــالوه بر آن، در ماشـــین D&S کنترل کشـــش نخ 
در هنـــگام پیچـــش آن بـــر روی بیم چله، توســـط 
یک سیســـتم جدید هوشـــمند بـــا کیفیت منحصر 
بـــه فـــرد و بـــدون دخالت اپراتـــور انجام می شـــود.

َرسام َتجهیزِ رایا
گـــروه صنایـــع ماشین ســـازی رســـام تجهیـــز رایا 
در زمینه اورحال، اتوماســـیون، نصـــب و راه اندازی 
ماشـــین آالت صنعت نســـاجی فعالیت دارد، عالوه 
بـــر ایران، روســـیه، اوکرایـــن، بالروس، ارمنســـتان، 
از جملـــه  ترکیـــه، یونـــان  کســـتان،  ازبکســـتان، پا
کشـــورهایی اســـت که این شـــرکت تا امروز با آن ها 

است.  داشـــته  همکاری 

گروه صنعتی جهان تابان شریف
ســـازنده  و  طـــراح  مبتکـــر،  مجموعـــه  ایـــن 
ماشـــین آالِت تبدیلی نساجی و بازیافت منسوجات 

و ضایعـــاِت نســـاجی اســـت.

ترمیِم زنجیره ی ارزش و بهبود رقابت پذیری با حضوِر دانش بنیان ها

تولیداتی در سطِح بازارهای بین المللی
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فعاالن هنـــر صنعـــِت نســـاجی و تولیدکنندگان 
نـــخ معتقدند: نـــخ نســـاجی تولید داخل بـــه دلیِل 
کیفیـــت و تنـــوع بـــاال در ســـطح بازارهـــای جهانی 
اســـت، امـــا در ســـال های اخیـــر تامین مـــواد اولیه 
بـــه بزرگ تریـــن چالِش آن ها تبدیل شـــده اســـت، 
کـــه در حـــاِل حاضـــر بخـــِش  ایـــن در حالی ســـت 
عظیمـــی از تولیدکننـــدگان نخ، بخـــِش خصوصی 
قدرتمندی هســـتند کـــه محصوالتی قابـــل رقابت 

می کنند.  تولیـــد 

سیرنگ
شـــرکت تعاونـــی تولیـــدی نـــخ ســـیرنگ یکی از 
مجموعه هـــای حاضر در این نمایشـــگاه بود. این 
شـــرکت حمایت از اشتغاِل استان و بهبود وضعیت 
معیشـــتی اهالـــی شهرســـتان های یـــزد، اشـــکذر و 
ســـایر شـــهرهای اطراف را به عنواِن هدِف نخست 

بـــرای فعالیت خـــود تعریف کرده اســـت.
ســـیرنگ از تولید کننده تنها یک نوع محصول 
بـــا 100 نـــوع رنـــگ و دنیـــر، بـــه دومیـــن خریـــدار 
محصوالت پتروشیمی شـــهید تندگویان و تولید 11 
نـــوع محصول با تنوع هزاران رنـــگ و دنیر در این 

حوزه تبدیل شـــده اســـت.

انواع نخ هـــای پلی اســـتر و پلی پروپیلن از قبیل 
میکروفیالمنـــت،   DTY میکروفیالمنـــت،   POY
مالنـــژ،  الیکـــرا،   ،ITY، POY، FDY، DTY
شـــوایتری، TFO، BCF و همچنیـــن انـــواع دوک 
پالســـتیکی و دوک مقوایی از جملـــه تولیداِت این 
شـــرکت اســـت و بـــه دلیـــِل نـــوع چیپـــس مصرفی 

و مجهـــز بـــودن ماشـــین آالت بـــه سیســـتم رنگ، 
خطـــوط تولیـــدی قابلیـــِت تولیـــِد نخ هـــای بـــراق 
)برایت( و نیمه مـــات )ســـمیدال( را در انواع خام، 
مشـــکی یا خود رنـــگ، با تنوع بیـــش از 3000 رنگ 

دارند.
 تولیـــداِت ســـیرنگ بـــرای مصـــارف مختلـــف 

صنعتی و غیرصنعتی، انواع پارچه و فرش و ســـایر 
منســـوجات اســـتفاده می شـــود و میـــزاِن تولید نیز 
بســـته به تقاضای مشـــتریان و نمره نـــخ تولیدی، 

از 70 تـــا 100 تـــن در روز متغیر اســـت.
کیفیـــِت ســـیرنگ  کنتـــرل  آزمایشـــگاه و واحـــد 
ســـنجش  دســـتگاه های  انـــواع  بـــه  مجهـــز 
و اندازه گیـــری اســـت و پارامترهایـــی از قبیـــل عدم 
یکنواختـــی وزنـــی، اســـتحکام و ازدیاد طـــول نخ، 
درصـــد آب رفتگـــی، تعـــداد اینترمینـــگل بـــه طـــور 

می شـــود. کنتـــرل  و  مکرر اندازه گیـــری 
صـــادراِت محصـــوالِت ایـــن شـــرکت به صـــورِت 
مســـتقیم بـــه کشـــورهای ترکیـــه، عـــراق، ســـوریه، 
کســـتان، روســـیه، مصـــر و تونس و  افغانســـتان، پا
بـــه واســـطه ی تحریم هـــای اقتصـــادی، به طـــوِر 
غیرمســـتقیم به کشـــورهای اروپایـــی نظیر بلژیک 

ایتالیا اســـت. و 
شـــرکت تعاونی تولیدی نخ ســـیرنگ به عنوان 
یکـــی از مهم ترین قطب های نســـاجی خاورمیانه 

است. ح  مطر

آقای نخ
این مجموعه با 22 ســـال ســـابقه بـــا دارا بودن 

کارخانـــه در اصفهـــان و بروجـــن، فعالیـــت در  دو 
زمینـــه تامیـــن و تولیـــد انـــواِع نخ هـــای پلی اســـتر 
نـــخ   ،)POY(یافتـــه آرایـــش  نیمـــه  فیالمنتـــی 
تکســـچره بـــا تـــاب مجـــازی، نخ هـــای پلی اســـتر 
مالنـــژ و نـــخ پلی اســـتر الیکـــرا یـــا نـــخ اســـپاندکس 
فعالیـــت می کنـــد و ظرفیِت ســـاالنه حـــدود 50 هزار 

تـــن دارد. 
تولیـــداِت ایـــن گـــروه صنعتـــی بـــرای مصـــارف 
پارچه هـــای  انـــواع  ازجملـــه  تولیـــد  مختلـــِف 
لباســـی)تاری پودی و حلقوی(، پرده ای، رومبلی، 
فرش، منســـوجاِت خانگی و پتو استفاده می شود.
به گفتـــه یکی از مســـئوالِن این گـــروه تولیدی، 
تولیـــِد  ماشـــین آالِت  تجهیـــِز  و  نصـــب  عملیـــاِت 
نخ های پلی اســـتر کامال کشـــیده شـــده و انـــواِع نخ 

فیالمنـــت تابیـــده نیز در حـــاِل انجام اســـت.
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یازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آالت
و محصوالت نساجی، چرم، پوشاک و فرش استان یزد

یازدهمیـــن نمایشـــگاه بیـــن المللـــی تخصصی 
چـــرم،  نســـاجی،  محصـــوالت  و  آالت  ماشـــین 
ک و فـــرش اســـتان یـــزد باحضور اســـتاندار  پوشـــا

یـــزد و جمعی از مســـئولین کشـــوری و اســـتانی در 
یـــزد افتتاح شـــد.

هدف از برپایی این نمایشـــگاه برقراری تعامل 

میـــان صنعـــت، دانشـــگاه و فعـــاالن این حـــوزه و 
به روزتریـــن  از  رونمایـــی  و  آن  بـــه  عالقه منـــدان 

دســـتاوردها و محصـــوالت، ایـــن صنعـــت بود.
ایـــن رویداد با حضـــوِر حدود 90 فعـــاِل صنعت 
نســـاجی از اســـتان های تهـــران، مازنـــدران، البرز، 
اصفهـــان، گیالن، مشـــهد، تبریز، زاهـــدان، ارومیه 
و یـــزد در زمینه هـــای مختلـــِف صنعـــت نســـاجی 
از جملـــه ریســـندگی و بافندگـــی، رنگـــرزی، چاپ، 
تولیـــد مـــواد صنعـــت نســـاجی، تولید الیـــاف و نخ 

برگزار شـــد.

پژوهشـــی،  و  دانشـــگاهی  تحقیقاتـــی،  کـــز  مرا
و  کشـــور  نســـاجی  صنعـــت  انجمن هـــای 
تولیدکنندگان ماشین آالت نســـاجی و قطعات آن 
برای تعامل بیشـــتر میـــان صنعت و دانشـــگاه نیز 

ایـــن نمایشـــگاه حضـــور داشـــتند.
کشـــورهای  از  نســـاجی  صنعـــت  نماینـــدگان 
اســـپانیا، اندونـــزی، ترکیـــه و ســـنگاپور از جملـــه 

حاضـــراِن ایـــن رویـــداد بودنـــد.
سه دوره آموزشـــی نیز در روزهای مختلف این 

شد. برگزار  نمایشگاه 

صنعـــِت نســـاجی بـــه دلیـــل اشـــتغال زایی باال، 
ســـرمایه گذاری پاییـــن نســـبت بـــه دیگـــر صنایع، 
آلودگـــی زیســـت محیطی بســـیار پاییـــن، صادرات 
محـــور بودن و ارزآوری باال بســـیار مـــورد توجه قرار 
گرفته و مســـئولین سعی در رفِع مســـائل آن دارند. 
گفتنی اســـت، یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
تخصصـــی ماشـــین آالت و محصـــوالت نســـاجی، 
ک و فرش اســـتان یزد از تاریخ ســـوم  چـــرم، پوشـــا
تا ششـــم خـــرداد ماه 1401 از ســـاعت 17 تـــا 22 در 
محل دائمی نمایشـــگاه های اســـتان برگزار شـــد.

 يازدهمین نمايشگاه بین المللی تخصصی ماشین آالت، محصوالت نساجی و پوشاک برگزار شد

یزد، قطِب صنعت نساجی ایران

ِمل ِتک
تولیدکننـــده انـــواع سیســـتم های تهویـــه مطبوع، چیلر کندانســـورها، انـــواع فن کویل و هواســـاز اســـپلیت کانالی و 

ایرواشـــر است.
کاربرد محصوِل ایرفاِگ)هوارســـان نخصوص صنایع ریســـندگس و بافندگی( این شـــرکت 

در کارخانه های نســـاجی این است که دســـتگاه تهویه روی سقف کارخانه های نساجی 
قـــرار می گیـــرد، هـــوا را از داخل ســـالن گرفتـــه و ضمن تهویـــه و گرفتن پرزهـــا به داخل 

ســـالن برمی گرداند. این دســـتگاه درواقع جایگزیِن "ایرواشـــر" و مجهز به سیستم 
کنترل دما و رطوبت اســـت.

یزد چله
ایـــن شـــرکت با هـــدف ســـاخت انواع دســـتگاه های نســـاجی در ســـال 

1374 تاســـیس شـــد و در حـــال حاضـــر نیز به عنـــواِن ســـازنده ی انواع 
آهـــار  مســـتقیم،  وچله پیچـــی  بخشـــی  چله پیچـــی  دســـتگاه های 
ســـیلندری، تهویـــه مرکـــزی و نیمـــه مرکـــزی، کنتـــرل پارچـــه، ماشـــین 
ایندیگـــو، دســـتگاه های شـــانل و شـــل پیچ فعال اســـت. یـــزد چله در 
زمینه ی اتوماســـیون ماشـــین آالت نســـاجی نیز فعالیت دارد. از جمله 
مزایـــای منحصر به فرد دســـتگاه های چله پیچ این شـــرکت می توان 
بـــه کامال Cnc بـــودن دســـتگاه، دارا بـــودن ســـانتریفیوژ جهت خنک 

کردن دیســـک ترمز، داشـــتن  قفســـه مجهز به تنظیم تنشـــن، جـــک باال و 
پایین گذاشـــتن چله، تنظیم بند خودکار با دقت هـــزارم میلیمتر، ترمز 
دیســـکی دســـتگاه، سیســـتم شـــیب یاب، داشـــتن ریـــل و واگن جهت 

ســـهولت در حرکت دســـتگاه و همین طور امکان تمام محاســـبات چله 
بـــه صـــورت خودکار اشـــاره کرد که در نهایـــت این مزایا قابلیـــت صادرات 

دســـتگاه را  نیـــز فراهم نموده اســـت.

کیان جامه ایرانیان
ایـــن مجموعه به عنـــوان تولیدکننده پوشـــاک جین و کتان با شـــعار مـــد ایرانی، 

آرمـــان جهانـــی در ســـال 1393 بـــا جـــذب ســـرمایه گذاری خارجـــی و حضـــور جمعـــی از 
متخصصیـــن صنعـــت پوشـــاک کشـــور در منطقه ویـــژه اقتصادی یزد تاســـیس شـــد.

به گفته کارشناســـان این شـــرکت، اســـتفاده از مواد اولیه باکیفیت بین  المللی، همـــکاری با برترین 
تامین کننـــدگان مـــواد اولیه، رعایت اســـتانداردهای بین المللی و فرآیندهای تولید ســـازگار با محیط زیســـت و 

توجه به دانش نوین و به کارگیری جدیدترین شـــیوه ها در زمینه مد و پوشـــاک از جمله دالیِل موفقیت کیان جامه ایرانیان 
است.

رویال تکس
کارخانجـــات تولیدی رویال تکس از ســـال 1376 فعالیت خود را آغاز کـــرد و در حال حاضر 
بـــا تولید ماهیانـــه 180000 متر مربع پارچه یکی از بزرگ تریـــن کارخانه های بافندگی ایران 
اســـت. انـــواع پارچه هـــای مردانـــه، تـــاری و پـــودی و مانتویـــی از محصوالت ایـــن واحد 

است. تولیدی 

هیراد کارا ماشین
شـــرکت مهندســـی بازرگانی هیراد کارا ماشـــین از ســـال 1385 فعالیت 
خـــود را در زمینـــه تولید، تهیه و توزیع کلیـــه  قطعات محصوالت صنعتی 
مربـــوط بـــه کارخانجات رنگـــرزی، چـــاپ و تکمیل و همچنیـــن فروش 
ماشـــین آالت نســـاجی آغاز و ســـال 96 با خریِد امکانات شابلون ســـازی، 
اقدام به ارائه خدمات شابلون ســـازی و عکاســـی برای چـــاپ روتاری کرد.

ساین رایانه ساینا
ایـــن شـــرکت بـــا هـــدف معرفـــی و شناســـاندن امتیـــازات چـــاپ 
دیجیتـــال کشـــور بـــا قدمتـــی بـــاالی دو دهـــه بـــه ارائـــه جدیدتریـــن 
دســـتگاه ها و تکنولوژی هـــای روز صنعـــت چـــاپ دیجیتال نســـاجی 
به صـــورت چـــاپ مســـتقیم پارچه با هدهـــای صنعتی کیوســـرا و ریکو 
اصـــل ژاپـــن و اســـتارفایر آمریکا به صـــورت 4 هد الی 36 هـــد در عرض 
های 180 و 260 و 320 ســـانتی متر با جوهرهای سابلیمیشن و ری اکتیو و 
پیگمنت برای پارچه های نخ و پنبه و ویســـکوز و حریر و کتان و دســـتگاه 
چـــاپ ترانســـفر) سابلیمیشـــن ( بـــرای پارچه هـــای پلی اســـتر در عرض های 
180 الـــی 320 ســـانتی متر بـــا کلندرهای صنعتی رول تـــو رول بـــا درام 40 الی 80 
به صورت تمام اســـتیل و فول روغن در ســـایزهای 180 الی 320 ســـانتی متر و مواد 
مصرفـــی مانند انواع جوهر و کاغذهای متنوع، طیف وســـیعی از فعـــاالن، کارخانجات و 

تولیدکنندگان پوشـــاک، پـــرده، کاالی خـــواب، روســـری و رومبلی را پوشـــش می دهد.

نامداراِن تجارت جهانی
این شرکت نخستین وارد کننده ی دستگاه های دستکش بافی به ایران است.

نساجی، دومین صنعت استراتژیک کشور


