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يازدهمين نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آالت
و محصوالت نساجی ،چرم ،پوشاک و فرش استان یزد
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یادداشت
مهرانفاطمی
استانداریزد

از َبذر تا پارچه و پوشاکِ ،استراتژی استان
َ
در حوزهی نساجی

نســاجی یکی از محورهای اصلی توســعه و تولید در کشــور و یکی از
حرفههای ســنتی با قدمتی بســیار در اســتان یزد اســت که امروز بهطور
ویــژه روی آن تمرکــز کــرده و در صــدد هســتیم بــا مدرن کــردن این هنر
تراز شایستهی خود برسانیم.
صنعت در استان ،آن را به ِ
تحولآفرینی در هر حوزه با انجام امور با روال موجود ممکن نیست
و الزمــه آن برخورداری از برنامهی دقیق ،عالمانه و کارشناســانه ،همت
بلنــد ،تــاش جهادی و هماهنگــی و همافزایی حداکثــری ذینعفان آن
عنوان
اول برنام ـهی تحولــی اســتان ده محور بــه
حــوزه اســت ،در فــاز ِ
ِ
پیشرانهای تعالی و پیشرفت استان انتخاب و پروژههای تحولی آنها
تعریف شده که یکی از این محورها نساجی و پوشاک است.
محورهایتحولیهر حوزهشاملچشماندازها،راهبردها،سیاستها
و ریزپروژ ههــای آن حوزه اســت ،بنابراین کل فرآینــد حکمرانی در حوزه
صنعت نساجی استان در برنامه تحولی دیده شده و اکنون دارای یک
برنامهی 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 میشود ،هرچند تحقق آن ،امری سخت به نظر میرسد اما الزم
اســت به ســمت این تحول بزرگ حرکت و امکانات الزم را در این راســتا
بسیجکنیم.
نقــش دولــت نیــز در ایــن زمینــه تســهیلگری و حمایــت از بخــش
عنوان یکی از اساسیترین
خصوصی استان است تا این هنر صنعت به
ِ
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 هدفگذاریهای ایــن حوزه با جدیت
دنبال شود.
نکته مهم دیگر در این میان اهتمام ویژهی استان به ایجاد توسعه
متوازندر شهرستانهایمختلفاست؛باوجوداینکهنساجی،صنعتی
اشتغالآفرین ،غیرآالینده و متناسب با سند آمایش استان است ،اما این
صنعت در حال حاضر تنها در یکی دو شهرستان استان مستقر شده که
باید توســعهی این صنعت در ســایر شهرســتانها نیز در دستور کار قرار
گیــرد .حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان جهت ســاخت تجهیزات و
دستگاههای وارداتی حوزهی نساجی و قطع وابستگی به سایر کشورها و
قابل اهمیتی
پیگیری جدی برنامههای حوزه نساجی نیز از جمله ِ
موارد ِ
است که توجه ویژهای میطلبد.
تهــا و
تهــا ،مزی 
تهــا ،فرص 
نمایشــگاهها درواقــع ویتریــن فعالی 
دســتاوردهای هر حوزه اســت و این نمایشگاه نیز ویترین فعالیتهای
پرشور شرکتهای فعال
شاهد حضور
حوزه نساجی بود که خوشبختانه ِ
ِ
باکیفیت آنها بودیم.
محصوالت
در این حوزه و عرضهی دستاوردها و
ِ

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

جامعزنجیرهصنعتنساجی
ضرورت
ِ
ِ
تدوینبرنامه ِ
برندسازی و ساماندهی واحدهای کوچک نساجی در یزد

مدیــرکل صنایــع نســاجی و پوشــاک
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت معتقد
است :حمایت از صنعت نساجی از جمله
راهکارهای توسعه اقتصادی است.
افســانه محرابــی در نشســت ســتاد
راهبــری و مدیریــت اقتصــاد مقاومتــی
اســتان یزد با محوریت صنعت نساجی،
اظهــار داشــت :گلوگاه ما در زمینه نســاجی پارچه اســت
که بخشــی از آن به طور غیررســمی وارد کشــور میشود،
تدوین برنامــه جامع زنجیره صنعت نســاجی
بنابرایــن
ِ
امری مهم است.
بــه گفته او ،تامین مــواد اولیه ،ماشــینآالت و تامین
نقدینگــی ســه موضــوع مهمی اســت کــه ارتقــاء تمامی
صنایع به ویژه صنعت نساجی را رقم میزند.
بسیار صنعت نساجی در یزد اشاره
قدمت
محرابی به
ِ
ِ
و اظهار کرد :در حال حاضر تامین کل زنجیره نساجی در
یشــود ،هرچند در زمینهی پوشاک
استان یزد انجام م 
فتــر عمل شــده ،امــا اقدامات مطلوبی در دســت
ضعی 
اقدام است.
محرابــی بــا تاکیــد بــر لــزوم تکمیــل زنجیــره صنعت

نســاجی در اســتان یــزد ،حمایــت و
همراهی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در این زمینه را اعالم کرد.
واردات بیرویه و قاچاق
او با اشاره به
ِ
واردات
پارچــه گفــت :درگذشــته آمــار
ِ
غیررســمی پارچه باال بود ،اما با اقدامات
صــورت گرفتــه ،از واردات غیررســمی به
شکل جدیتری جلوگیری شده است.
محرابــی تاکید کرد :تا زمانیکــه پارچه داخلی تامین
نشــود ،نمیتوانیم اجازه واردات ندهیم ،اما هر اقدامی
الزم باشــد انجــام خواهیــم داد تــا تولید پارچه در کشــور
افزایش یابد.
مدیــرکل صنایــع نســاجی و پوشــاک وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت برندســازی و ســاماندهی واحدهــای
عنوان یک اولویت مطرح
کوچک نســاجی در یزد را بــه
ِ
کرد.
محرابی همچنین با اشاره به درخواستهای استان
یــزد در حــوزهی نســاجی بیــان کــرد :در کنــار آمــوزش،
مباحــث مرکــز نــوآوری ،مرکــز آزمایشــگاهی ،تکمیــل
هنرستان نیز در نظر گرفته شده است.

سرمقاله
احمدقافی
مدیرعاملشرکتنمایشگاههایتجاریبینالمللیمنطقهیزد

رونق صنعت نساجی
توسعهی پایدار با ِ
با رویکرد فناورانه

قدمت بســیاری دارد ،هرچند امروز بسیاری از
یزد در صنعت نســاجی
ِ
تولیدات آن به خاطرهها پیوسته و بافت آنها منسوخ شده است ،با این
ِ
حال هنوز هم هستند کسانی که با عالقهشان اجازه نمیدهند این هنر
به طور کامل از بین برود و برای احیای آن تالشمیکنند.
ظرفیتاشتغالزایی
عنوانصنعتیپایدار با
بیشکنساجیدر یزدبه
ِ
ِ
ـورت حمایــت و
بــاال و مزیتهایــی از جملــه کمآبخــواه بــودن در صـ ِ
برنامهریــزی درســت برای رونـ ِـق آن ،توجه به حوز ههــای دانش بنیان و
توسعهی صادرات ،توسعهای پایدار را در استان رقم خواهد زد.
مارکوپولــو در ســفرنامهاش دربــارهی نســاجی یــزد گفتــه اســت:
ـهرت فراوانی
«پارچههای ابریشــمی موســوم به «یزدی» نزد بازرگانان شـ ِ
دارد و به همهجای دنیا صادر میشود».
در اصلی مسجد جامع
دهلیز
در
ســنگ نوشتهی قدیمی کشف شده
ِ
مشاغل
گذشته
در
شهر
این
مردم
شغل بیشتر
ِ
یزد هم گواهی میدهد که ِ
مرتبط با آن مانند نخریسی ،رنگرزی و شعربافی بوده است.
منسوجات
ورود
افتادن
باوجود از رونق
یزد
ِ
دلیل ِ
ِ
ِ
ِ
صنعت نســاجی به ِ
ـه(دوران ســکوت) و در
ـ
ی
زند
و
ـاریه
ـ
ش
اف
ـون
ـ
چ
هم
ـی
ـ
ی
ها
ه
دور
در
ـی
خارجـ
ِ
حضور
و
رقابت
ـوان
ـ
ت
و
محصوالت
بــاالی
کیفیت
دلیل
به
قاجــار،
ادامــه
ِ
ِ
ِ
ِ
مورد توجه بوده است.
نساجان هنرمند با
شهرت جهانی همواره ِ
ِ
ِ
ـدان این
ـ
ن
دوچ
ـد
ـ
ش
ر
و
ـم
ـ
ش
ابری
جاده
مســیر
در
شــهر
این
گرفتــن
قــرار
ِ
ِ
ِ
ِ
ل مهم دیگری بر توســعه و اعتبــار این
صنعــت بــه این واســطه نیز دلیــ 
صنعتاست.
قدمت نساجی و ارزش و اعتبار این صنعت در یزد
از
نشان
همه
اینها
ِ
رغم محدودیتها و تحریمها
ی
عل
صنعت
این
نیز
حاضر
حــال
دارد ،در
ِ
آالت فرسوده و تکنولوژی قدیمی ،قیمت
ن
ماشی
جمله
از
هایی
ش
و چال
ِ
نبود برنامهای مشــخص بــرای حمایت و رشـ ِـد این
و
اولیــه
مــواد
بــاالی
ِ
جایگاه خود را
اقتصاد پایــدار دارد،
نقش مهمی که در
ِ
ِ
صنعــت ،به ِ
دلیل ِ
از دست نداده است.
تولیدات شــناخته شده در
صنعت نســاجی ایران بهواســطه قدمت و
ِ
تقویت این بخش ،به
صــورت حمایت و تدوین برنامههــای راهبردی و
ِ
ِ
راحتــی میتوانــد بــه بازارهای جهانــی راه یابــد و این امر رشـ ِـد تولید و به
ـوازات آن رونــق صــادرات و جهش اقتصادی را در پی خواهد داشــت و
مـ ِ
بخش صنعت نســاجی ،توجــه به پژوهش و
مهم نجات
یکــی از
عوامل ِ
ِ
ِ
اختصاص بودجه به این امر است.
نمایشگاه بینالمللی 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.
بیشــک اقتصــاد ایــران عزیــز بــا همــت و تالش نخبــگان ،فعــاالن و
دلسوزان صنعت بر قلههای ترقی خواهد درخشید.
یادداشت
محمدرضاعلمداریزدی
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان یزد

اقتصاد غیرنفتی
قدرتمند
نساجی ،بازوی
ِ
ِ

صنعت پوشــاک بهواســطه ارتباط مســتقیم آن با زندگی روزمره
و نیازهای اساســی خانوار ،حائز اهمیت میباشد .صنعت پوشاک،
صنعتی کاربر با هزینه اشــتغالزایی پایین و وابستگی وارداتی کم در
قیــاس با ســایر صنایع یکی از رشــته صنعتهای کلیــدی و در زمره
صنایع پیشــران و دارای اولویت برای توســعه صنعتی کشور تعیین
شده است که میتواند با توجه شرایط کنونی کشور و بازارهای هدف
قابل دسترس ،ضمن صرفهجویی 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  20هزار نفر را به اشتغال بگیرد و به طور
کلی  27درصد از سهم اشتغال استان را سهم خود کند.
صنعت نســاجی یزد همچنان از جمله صنایع پیشرو در کشــور
اســت که تولید  80درصدی پارچه مبلی تولید داخل کشــور و تولید
 90درصد تولیدات روفرشــی کشور نیز تنها بخشــی از دستاوردهای
فعالیت این صنعت در استان یزد میباشد.
اســتان یزد به عنوان یکی از شــاخصترین استانهای کشور در
صنعت نساجی از دیرباز نقش پررنگ و موثری را در عرضه این هنر
داشته است به گونهای که یکی از نمادهای مهم فرهنگی یزد ،حوزه
نساجی اســت .هنرمندان و صنعتگران سختکوش ،خوشذوق و
ریزبین یزدی با تکیه بر باورهای عمیق دینی و فرهنگی توانستهاند
صنعت نساجی استان را به عنوان یک نماد فرهنگی معرفی کنند.
آنچه که در این زمینه یاریرســان صنعت نســاجی است حضور
پررنگ و هرچه بیشتر دانشگاهیان و متخصصان صنعت نساجی
در عرصه تولید میباشــد .انتظار میرود ارتقاء این صنعت در ســایه
دانش فنی و تکنولوژی با حضور موثر نخبگان این حوزه اتفاق افتد.
همچنین برگزاری نمایشگاه بین المللی که سریعترین و در عین
حــال کمهزینهتریــن راه بــرای ارتبــاط جامــع و کامــل عرضه کننده
و تقاضــا کننــده اســت ،عــاوه بر ایــن کــه دســتاوردهای روز دنیای
تکنولــوژی را بــه منصــه ظهــور میگذارد ،فضــا و موقعیتــی را فراهم
مــیآورد تــا ذینفعــان و عالقهمنــدان این حــوزه در زمــان و مکانی
مشخص بتوانند ضمن بازدید از نمایشگاه مسائل روز این صنعت
را بررسی کنند.
در خاتمه خاطر نشان میسازد سال  1401که با تدابیر حکیمانه
مقــام معظم رهبــری ســال " «تولید دانشبنیــان و اشــتغالآفرین»
نــام گرفته اســت همت ویژهای در همه زمین ههــا میطلبد ،به ویژه
صنعت نساجی و پوشاک که میتواند به عنوان بازویی برای اقتصاد
غیرنفتی سهم قابل مالحظه و ویژهای در اشتغالزایی و توسعهی
کشور ایفا کند.
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رشد تولید و رفع دوگانگی اقتصادی نتیجهی افزایش صادرات غیرنفتی
ِ

محمدمیرجلیلی
مجری نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک یزد

یک ــی از تاثیرگذارتری ــن صنایع در زندگی بش ــر در طول دوران
گذشته صنعت نس ــاجی و صنایع وابس ــته به آن بوده است ،که
ب ــا بهرهگیری از آخرین دس ــتاوردهای علمی و ب ــا در نظر گرفتن
آرام ــش و آس ــایش مصرفکنن ــده ب ــه عن ــوان یک ــی از اه ــداف
اصل ــی ،بی ــش از پی ــش باع ــث متحول ش ــدن نیازه ــای روزانه
انسان ش ــده است.
صنعت نس ــاجی یک ــی از متنوعتری ــن و پراکندهترین صنایع
در جهان اس ــت که تجارت پراهمیتی را نیز ایجاد نموده اس ــت.
این صنعت ش ــاید یکی از اولین فعالیتهای صنعتی میباش ــد
که به ص ــورت ابتدایی در کارگاههای ش ــخصی و خانگی پارچه
تولی ــد مینم ــوده اس ــت .در ای ــران نیز ش ــواهد باستانشناس ــی
یه ــای ش ــوش ب ــه دس ــت آمده اس ــت ،نخس ــتین
ک ــه از حفار 
نش ــانههای وج ــود پارچه در ای ــران را به چهار هزار س ــال قبل از
می ــاد برمیگردان ــد .با توجه ب ــه این دیرین ــه طوالنی در صنعت
نس ــاجی و ش ــاخصههای هنری ارزش ــمند در این صنعت کشور
م ــا ای ــران نیز هم ــگام با کش ــورهای پیش ــرفته و مط ــرح در این
صنعت توانس ــته اس ــت در ش ــاخههای گوناگون صنعت عظیم
نس ــاجی و صنایع وابس ــته ،موجب ــات ارتقاء و گس ــترش را فرهم
ته ــای فن ــی ،نیازه ــای اساس ــی این
آورده و ب ــا ات ــکا ب ــه مهار 
صنعت را مرتفع س ــازد.
در ح ــال حاض ــر معرف ــی و آ گاه ــی دادن در م ــورد تولیدات و
دس ــتاوردهای مدرن و پیش ــرفته صنایع نس ــاجی و پوش ــاک که
حاص ــل ت ــاش واندیش ــه علم ــی صنعتگ ــران ،دانشپژوهان و
محققی ــن این کش ــور اس ــت ،از طری ــق رس ــانههای جمعی چه
روزنامه و س ــایتهای خب ــری جهان و چه رس ــانههای دیداری
و ش ــنیداری ک ــه در جه ــان دارای بینن ــده و ش ــنوندگان زیادی

میباش ــد ،بس ــیار دارای اهمیت اســـت .امـــا هیچکـــدام از آنها
نتوانس ــتهاند بهاندازه یک نمایش ــگاه که این محصـــوالت را در
مع ــرض دی ــد مردم ق ــرار میده ــد ،موفـــق و موثر واقع شـــوند.
یازدهمین نمایش ــگاه بی ــن المللی تخصصی ماشـــینآالت و
محص ــوالت نس ــاجی ،پوش ــاک و فرش ماشـــینی در اســـتان یزد
ب ــا کول هب ــاری از تجربی ــات بدس ــت آمـــده از برگزاری موفـــق و با
ش ــکوه اولین نمایش ــگاه تخصصی تولیدکنندگان ماشـــینآالت
و س ــازندگان م ــواد اولی ــه نس ــاجی در ســـال  79و برپایـــی اولین
ال ــی دهمی ــن نمایش ــگاه بینالمللـــی تخصصـــی ماشـــینآالت
و محص ــوالت نس ــاجی ،چ ــرم ،پوشـــاک و فـــرش در ســـالهای
 1385ال ــی  1397و همچنی ــن س ــه دوره نمایشـــگاه تخصصی
منس ــوجات و پوش ــاک و چهار دوره نمایشـــگاه تخصصی فرش
ماش ــینی (س ــال  1395ال ــی  )1398در اســـتان یـــزد بهعنـــوان
یک ــی از قطبهای صنعت نس ــاجی ایران با قدمـــت دیرینهای
ته ــای نس ــاجی دارد و بـــا حضـــور بیـــش
ک ــه در راس ــتای فعالی 
از  100صده ــا واحد نس ــاجی ،پوش ــاک و چـــرم از داخـــل و خارج
از کش ــور توسط ش ــرکت مهندس ــی تحقیقاتی سیما نســـاج یزد،
بر آن اس ــت ت ــا ب ــا معرف ــی نمونههایـــی ارزشـــمند از قابلیتها،
یه ــا و ظرفیتهای تولیدکنندگان نســـاجی و پوشـــاک
توانمند 
در اقص ــی نق ــاط کش ــور یکب ــار دیگر عظمـــت و توانمنـــدی این
صنع ــت دیرینه را به منصه بروز و ظهور رســـاند .نمایشـــگاه ابزار
تعام ــات بازرگانی ،فرهنگ ــی و علمی قدرتمنـــد ،انعطافپذیر و
مق ــرون ب ــه صرفهای اس ــت ک ــه در جایـــگاه خود منابـــع کالن و
گونا گ ــون ثروت را به حرک ــت در آورده و میتوان ــد از راهکارهای
موث ــر در برق ــراری و حفظ ارتباط با مشـــتری باشـــد.
در کش ــور ،نمایش ــگاه 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
بازدیدکنن ــدگان موث ــر در داخل و خ ــارج از کش ــور بپردازد.
افزایـــش صـــادرات غیرنفتـــی اگـــر از ایـــن منظـــر نگریســـته
شـــود ،ضمـــن ارزآوری مناســـب موجـــب رشـــد تولیـــد ،کســـب
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 برنامهریزی مناســـب و عملـــی در راس
امـــور مربوطه قـــرار گیرد کـــه این خود مســـتلزم شـــناخت دقیق
تواناییهـــای بالقـــوه اقتصـــاد کشـــور ،وضعیت اقتصـــاد جهانی
و ارائـــه راهکارهایی مناســـب و عزم ملی و هماهنگی مســـئوالن
میباشـــد.
از ایـــنرو بـــا اســـتعانت از خداونـــد متعال شـــرکت مهندســـی
تحقیقاتـــی ســـیما نســـاج یـــزد بهعنـــوان واحـــد دارای پروانـــه
پژوهش از وزارت صنایع و در زمینه صنعت نســـاجی و پوشـــاک
در اســـتان یـــزد پـــس از کســـب موفقیتهـــای چشـــمگیری در
راســـتای اجـــرای فعالیتهـــای تحقیقاتی ،تولیـــدی ،خدماتی و
آموزشـــی به جامعه نســـاجی کشور ســـعی دارد فضای مناسبی را
جهت دســـتیابی بـــه اهداف ذکـــر شـــده بهویژه محورهـــای زیر
را فراه ــم آورد:
 آشـــنا شـــدن مـــردم کشـــورمان بـــا آخریـــن دســـتاوردهایصنعـــت نســـاجی ایـــران و جهـــان
 مقایسه صنعت نساجی کشـــورمان با آخرین دستاوردهایصنعت نساجی جهان
 -تبـــادل اطالعـــات جهـــت برقـــراری مـــراودات تجـــاری و

همکاریهـــای متقابـــل شـــرکتهای داخل ــی و خارج ــی
 بیـــان دردهـــا ،مشـــکالت و تنگناه ــای صنعت نس ــاجی وپوشـــاک کشـــور در حضـــور دولتمردان
 شناساندن و معرفی محصوالت جدید تحقیق در مورد مشتریان ،رقبا و محصوالت جدید آنها 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 تج ــاری ب ــا ش ــرکتکنندگانخا ر جی
 اطـــاع از آخریـــن دســـتاوردهای تولی ــدی و خدمات ــیکشـــورهای خارجـــی
 شناســـاندن توانمندی و پیشرفتهای فنی تولیدکنندگانمحترم ایرانی به شـــرکتکنندگان خارجی و بازدیدکنندگان
 ارتبـــاط مســـتقیم بیـــن شـــرکتکنندگان و مصرفکنندگاننها یی
انتظـــار میرود برپایـــی این نمایش ــگاه در ش ــهر صنعتی یزد
بـــا قدمت دیرینـــه در صنعت نســـاجی کش ــور با حض ــور فعاالنه
واحدهای موفق نســـاجی و صنایع وابس ــته بتواند دس ــتیابی به
اهداف مورد نظر را میســـر ســـازد.

نساجی ،صنعتی کمآبخواه و ُپربازده
ظرفیت
خود از یک طرف و از ســـوی دیگر تکمیل
ِ
تولیـــد در بازههایـــی از زمـــان ،بخشـــی از ظرفیـــت
شـــامل ریســـندگی،
تولید خود را در تمامی فرآیندها
ِ
چلهکشـــی ،آهارزنـــی ،بافندگی ،تکمیـــل و رنگرزی
پارچـــه و همچنی خدمات منحصر به فرد توســـط
آالت خاص (تنظیم عرض پارچه ،تنظیم
ماشـــین ِ
آبرفت ،ســـمبادهزنی ،خارزنـــی ،مرســـریزه و ) ...را
در اختیار مشـــتریان قرار میدهـــد .انجام خدمات
بـــا توافـــق مشـــتری و به صـــورت کارمـــزدی با عقد
قرارداد میســـر است.

"ایج ــاد امنی ــت اقتص ــادی و س ــرمایهگذاری در
صنع ــت نس ــاجی ،اصلیتری ــن نی ــاز ای ــن صنعت
فعاالن حوزه نساجی میگویند.
اکثر
ِ
اس ــت "،این را ِ
نس ــاجی دومی ــن صنع ــت اس ــتراتژیک کش ــور
اس ــت ،صنعت ــی باهوی ــت ،بوم ــی ،کمآبخ ــواه،
ُپربازده و دارای ظرفیتهای ارزش ــمند در زمینهی
تولی ــد ،اش ــتغالزایی و ص ــادرات.
ای ــن هن ــر صنع ــت میتوان ــد ضم ـ ِـن تامی ــن
نی ــاز بازاره ــای داخلی ،با پوشـ ـشدهی ص ــادرات
منس ــوجات مختل ــف ب ــه کش ــورهای منطق ــه ب ــه
افزای ــش ذخای ــر ارزی و نیز درآمد ملی منجر ش ــود.
بس ــیاری از متخصصان این حوزه معتقدند ،هیچ
صنعت ــی بهان ــدازه نس ــاجی اش ــتغالزایی و ارزش
اف ــزوده به دنب ــال نخواهد داش ــت.
َ
ُ
َیزدباف،کهنریشها ّما،نواندیش ه
ش ــرکت یزدباف تولیدکنندهی انواع محصوالت
نس ــاجی ،ب ــه عن ــوان یک ــی از برتری ــن و بزرگترین
ـال  1335در ش ــهر
کارخانهها نس ــاجی ایران ،از س ـ ِ
تاریخ ــی ی ــزد فعالیت خ ــود را آغ ــاز ک ــرد و در حال
حاض ــر یک ــی از بزرگتری ــن کارخانجات نس ــاجی در

خاورمیـانه است.
ان ــواع پارچ هه ــای ش ــلواری (جی ــن و کت ــان)،
پیراهن ــی ،ملحفـ ـهای ،پ ــردهای ،مانتوی ــی ،چادر
مش ــکی ،رومبل ــی و پتوی س ــبک با ترکی ــب پنبه،
نه ــا از جمل ــه
الی ــاف مصنوع ــی و ی ــا مخل ــوط آ 

تولیـــدات ایـــن مجموعـــه اســـت .البتـــه ســـهم
ِ
عمـــدهای از محصـــوالت کارخانـــه جدیـــد ،بـــه
کشــــورهای آلمان ،ایتالیا ،ترکیه ،یونان و فرانســــه
صـــادر میشـــود.
شـــرکت یزدباف به منظور تامین نیاز مشـــتریان

َ
َ
نساجیاردکان
کارخانجات صنایع نســـاجی اردکان اســـتان یزد
با ســـرمایهگذاری سازمان پزشـــکی خیریه حضرت
ّ
سیدالشـــهدا(ع) یـــزد احـــداث و دارای ســـه بخش
ریســـندگی ،بافندگـــی ،رنگـــرزی ،چـــاپ و تکمیـــل
بـــرای تولید انواع نـــخ و پارچههای خـــام و تکمیل
شـــدهی پنبـــهای و الیاف مصنوعی اســـت.
بخش ریســـندگی این شـــرکت توان تولید انواع
نـــخ با سیســـتمهای رینگ و اپنانـــد از الیاف پنبه
و مخلـــوط پنبه با الیاف مصنوعی اســـت.

کارخانجـــات صنای ــع نس ــاجی اردکان دارای
محصـــوالت متنوعـــی اع ــم از پارچ هه ــای خ ــام،
ضه ــای از ی ــک
رنگـــرزی شـــده و چاپ ــی در عر 
متروچهل تا ســـه متر اس ــت که با مواد اولیه بس ــیار
مرغوب تولید میشـــود .ای ــن مجموعه همچنین
در تولیـــد انواع مختلف نخ با نم ــره از  20به باال نیز
فعالیت تولیدی دارد .این ش ــرکت توان تولید نخ و
پارچـــه مطابق با ســـفارش مش ــتری را نی ــز دارد.
نوربافت
انـــواع نخهـــای ریس ــیده ش ــده ی ــک ال و دوال و
ِ
تنوع جنـــس 100درصد پنب ــه100 ،درصد ویس ــکوز،
مخلـــوط پلیاســـتر ویس ــکوز و پلیاس ــتر پنب ــه ب ــا
ـواع پارچ هه ــای س ــبک و
سیســـتم اپنانـــد و ان ـ ِ
ـوالت
وزن  130grت ــا  800grازمحص ـ ِ
ســـنگین از ِ
شـــرکت نوربافـــت اس ــت.

برای اطالع از رویدادهای نمایشگاه و شرکت در قرعهکشی عدد  1400را به  100090ارسال کنید
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سطحبازارهایبینالمللی
تولیداتیدر
ِ
فعاالن هن ــر صنع ـ ِـت نس ــاجی و تولیدکنندگان
دلیل
ن ــخ معتقدند :ن ــخ نس ــاجی تولید داخل ب ــه ِ
کیفی ــت و تن ــوع ب ــاال در س ــطح بازاره ــای جهانی
اس ــت ،ام ــا در س ــالهای اخی ــر تامین م ــواد اولیه
چالش آنها تبدیل ش ــده اس ــت،
ب ــه بزرگتری ــن
ِ
ـش
ـ
خ
ب
ـر
ـ
ض
حا
ـال
ـ
ح
در
ـه
ـ
ک
ـت
ـ
س
ی
ای ــن در حال 
ِ
ِ
ـش خصوصی
عظیم ــی از تولیدکنن ــدگان نخ ،بخ ـ ِ
قدرتمندی هس ــتند ک ــه محصوالتی قاب ــل رقابت
تولی ــد میکنند.
سیرنگ
ش ــرکت تعاون ــی تولی ــدی ن ــخ س ــیرنگ یکی از
مجموع هه ــای حاضر در این نمایش ــگاه بود .این
اشتغال استان و بهبود وضعیت
ش ــرکت حمایت از
ِ
معیش ــتی اهال ــی شهرس ــتانهای ی ــزد ،اش ــکذر و
هدف نخست
س ــایر ش ــهرهای اطراف را به
عنوان ِ
ِ
ب ــرای فعالیت خ ــود تعریف کرده اس ــت.
س ــیرنگ از تولید کننده تنها یکنوع محصول
ب ــا  ۱۰۰ن ــوع رن ــگ و دنی ــر ،ب ــه دومی ــن خری ــدار
محصوالت پتروشیمی ش ــهید تندگویان و تولید ۱۱
ن ــوع محصول با تنوع هزاران رن ــگ و دنیر در این
حوزه تبدیل ش ــده اس ــت.

خه ــای پلیاس ــتر و پلیپروپیلن از قبیل
انواع ن 
 POYمیکروفیالمن ــت DTY ،میکروفیالمن ــت،
 ،ITY، POY، FDY، DTYالیک ــرا ،مالن ــژ،
ش ــوایتری TFO، BCF ،و همچنی ــن ان ــواع دوک
تولیدات این
پالس ــتیکی و دوک مقوایی از جمل ــه
ِ
ش ــرکت اس ــت و ب ــه دلی ـ ِـل ن ــوع چیپ ــس مصرفی

و مجهـــز بـــودن ماشـــینآالت بـــه سیســـتم رنگ،
تولیـــد نخهـــای بـــراق
قابلیـــت
خطـــوط تولیـــدی
ِ
ِ
(برایت) و نیمهمـــات (ســـمیدال) را در انواع خام،
مشـــکی یا خود رنـــگ ،با تنوع بیـــش از  ۳۰۰۰رنگ
دارند.
تولیـــدات ســـیرنگ بـــرای مصـــارف مختلـــف
ِ

صنعتی و غیرصنعتی ،انواع پارچه و فرش و ســـایر
میـــزان تولید نیز
منســـوجات اســـتفاده میشـــود و
ِ
بســـته به تقاضای مشـــتریان و نمره نـــخ تولیدی،
از  ۷۰تـــا  ۱۰۰تـــن در روز متغیر اســـت.
کیفیـــت ســـیرنگ
آزمایشـــگاه و واحـــد کنتـــرل
ِ
مجهـــز بـــه انـــواع دســـتگاههای ســـنجش
واندازهگیـــری اســـت و پارامترهایـــی از قبیـــل عدم
یکنواختـــی وزنـــی ،اســـتحکام و ازدیاد طـــول نخ،
درصـــد آب رفتگـــی ،تعـــداد اینترمینـــگل بـــه طـــور
مکرراندازهگیـــری و کنتـــرل میشـــود.
صـــورت
محصـــوالت ایـــن شـــرکت به
صـــادرات
ِ
ِ
ِ
مســـتقیم بـــه کشـــورهای ترکیـــه ،عـــراق ،ســـوریه،
افغانســـتان ،پاکســـتان ،روســـیه ،مصـــر و تونس و
طـــور
بـــه واســـطهی تحریمهـــای اقتصـــادی ،به ِ
غیرمســـتقیم به کشـــورهای اروپایـــی نظیر بلژیک
و ایتالیا اســـت.
شـــرکت تعاونی تولیدی نخ ســـیرنگ به عنوان
یکـــی از مهمترین قطبهای نســـاجی خاورمیانه
مطرح است.
آقای نخ
این مجموعه با  22ســـال ســـابقه بـــا دارا بودن

دو کارخانـــه در اصفه ــان و بروج ــن ،فعالی ــت در
خه ــای پلیاس ــتر
ـواع ن 
زمینـــه تامیـــن و تولی ــد ان ـ ِ
فیالمنتـــی نیمـــه آرای ــش یافت ــه( ،)POYن ــخ
خه ــای پلیاس ــتر
تکســـچره بـــا تـــاب مج ــازی ،ن 
مالنـــژ و نـــخ پلیاســـتر الیک ــرا ی ــا ن ــخ اس ــپاندکس
ظرفیت س ــاالنه ح ــدود  50هزار
فعالیـــت میکنـــد و
ِ
تـــن دارد.
تولیـــدات ایـــن گ ــروه صنعت ــی ب ــرای مص ــارف
ِ
مختلـــف تولیـــد ازجمل ــه ان ــواع پارچ هه ــای
ِ
لباســـی(تاری پودی و حلقوی) ،پردهای ،رومبلی،
منســـوجات خانگی و پتو استفاده میشود.
فرش،
ِ
ـئوالن این گ ــروه تولیدی،
ـ
س
م
از
یکی
گفتـــه
به
ِ
آالت تولی ـ ِـد
ن
ـی
ـ
ش
ما
ـز
ـ
ی
تجه
و
نصـــب
عملیـــات
ِ
ِ
ِ
ـواع نخ
ـ
ن
ا
و
ـده
ـ
ش
ـیده
ـ
ش
ک
کامال
اســـتر
ی
پل
نخهای
ِ
ـال انجام اس ــت.
فیالمنـــت تابیـــده نیز در ح ـ ِ

حضور دانشبنیانها
ترمیم زنجیرهی ارزش و بهبود رقابتپذیری با
ِ
ِ

سالهاس ــت ب ــر ارتب ــاط صنع ــت ب ــا دانش ــگاه
ـائل موج ــود در
حل بس ــیاری از مس ـ ِ
ب ــا اعتقاد ب ــر ِ
ـدات صنعت ــی و ارتق ــاء ای ــن بخ ــش تاکی ــد
تولی ـ ِ
ـوان
ـ
ن
ع
ـه
ـ
ب
ـه
ـ
ج
باتو
ـا
ـ
م
ا
ـاری
ـ
ج
ـال
ـ
س
ـود،
یش ـ
م
ِ
ِ
انتخاب ــی از س ــوی رهب ــر معظ ــم انق ــاب "تولید،
نه ــا
دانشبنی ــان و اش ــتغالآفرین" دانشبنیا 
نه ــا بی ــش از گذش ــته
ته ــای آ 
ـترش فعالی 
و گس ـ ِ
م ــورد توج ــه قرار گرفت ــه که این امر فرصتی اس ــت
ـاالن ه ــر دوعرصه.
متقاب ــل ب ــرای فع ـ ِ
ـوان صنعت ــی اس ــتراتژیک ب ــه
نس ــاجی ب ــه عن ـ ِ
ـان ای ــن ح ــوزه ب ــه
اعتق ـ ِـاد بس ــیاری از کارشناس ـ ِ
بودن برند ،مش ــتری ،نیروهای انس ــانی
دلیل دارا ِ
ِ
توانمند و آم ــوزش دیده ،کانالهای دسترس ــی به
ب ــازار و تاسیس ــات و تجهی ــزات ب ــرای تولی ــد انبوه
میتوان ــد ب ــا ارتب ــاط ب ــا ش ــرکتهای دانشبنیان
فعـــال در این حوزه ضمن ارتقـــاء دانش فنی خود،
نیازه ــای فناورانـ ـهاش را تامین کن ــد ،بهخصوص
ـرایط فعل ــی ک ــه تحری مه ــا و نوس ــانات ارزی
در ش ـ ِ
باعث بروز مش ــکالتی در این صنعت ش ــده و حتی
در ش ــرایط رقابتپذی ــری آن را ب ــه خطرانداخت ــه
اس ــت ،بنابرای ــن ش ــرکتهای دانشبنی ــان،
ش ــرکتهای فن ــاور و هس ــتههای پوی ــا و توانمند
ایران ــی ک ــه عمدت ــا برآم ــده از دانش ــگاه هس ــتند؛
میتوانن ــد در ترمی ـ ِـم زنجی ــرهی ارزش و بهب ــود
رقابتپذی ــری در صنع ــت نس ــاجی نق ــش مهمی
داش ــته باشند.
َ
آپافن
س ــاخت و بروزرس ــانی دس ــتگاههای بوم ــی
عنوان
صنع ــت نس ــاجی با فن ــاوری دانش مح ــور
ِ
فعالیت ــی اس ــت ک ــه ش ــرکت تعاونی دان ــش بنیان
آپاف ــن ب ــا ش ــعار تولی ــد ایران ــی ،کیفی ــت جهانی و
پارک
مجوز فناوری دانش بنیان از ســـال  1390در ِ
علم و فن ــاوری یزد آغاز کرده و هدفش توس ــعهی
خودکفای ــی و تامین نیازهای فنی صنایع نس ــاجی
است.
تولید
در
ـه
ـ
ک
معتقدند
ـه
ـ
ع
مجمو
این
ـران
ـ
ی
مد
ِ
ـوالت خ ــود ضم ــن اس ــتفاده از تکنول ــوژی،
محص ـ ِ
نس ــبت ب ــه نمون هه ــای خارج ــی دارای قیمت ــی
بس ــیار مق ــرون ب ــه صرفهتر هس ــتند.
نه ــا ،تنه ــا رقب ــای خارج ــی ای ــن
ب ــه گفت ــه آ 
ـوالت س ــاخت کش ــورهای ترکیه و
ش ــرکت ،محص ـ ِ

ـاخت ترکیه از
ایتالیا اس ــت ک ــه البته محصوالت س ـ ِ
کیفیت پایینتری نسبت به محصوالت ایتالیایی
و ش ــرکت آپاف ــن برخ ــوردار اس ــت .ع ــدم وج ــود
نمایندگ ــی مجاز و خدمات پ ــس از فروش و اینکه
ـوالت غیرایرانی دس ــت
بی ــش از درص ــد 90محص ـ ِ
دوم و مس ــتعمل ب ــوده ک ــه توس ــط واردکنن ــدگان
دس ــتگاههای ریس ــندگی برای تامی ــن حداقل نیاز
محصوالت
معایب
یش ــوند ،از جمله
خریدار وارد م 
ِ
ِ
خارجی اس ــت.
ای ــن ش ــرکت ن ــکات مثب ــت موج ــود در ان ــواع
ماش ــینآالت مش ــابه را در طراح ــی ص ــورت گرفته
ـوالت خ ــود لحاظ ک ــرده و ب ــا طراحی
ب ــرای محص ـ ِ
جدی ــد و هوش ــمندانه ،اس ــتهالک موتوره ــای
تولی ــدی خ ــود را نس ــبت ب ــه نمون هه ــای خارجی
پایی ــن آورده اس ــت .عملک ــرد ،س ــرعت و مکانیزم
دس ــتگاهها نی ــز باتوج ــه ب ــه نی ــاز مش ــتری
یس ــازی ش ــده اس ــت.
بوم 
فالت قاره
ِ
ش ــرکت مهندس ــی ف ــات ق ــاره نی ــز از جمل ــه
ش ــرکتهای دانشبنی ــان اس ــت ک ــه ب ــا ه ــدف
ارتقاء بهرهوری صنایع و افزایش ســـامت جامعه و
حفظ محیط زیس ــت در س ــال  1393در پارک علم
وفن ــاوری ی ــزد فعالی ــت خ ــود را آغاز کرده اس ــت.
ب ــه گفت ــه محمدمه ــدی آرم ــان مدیرعام ــل
ـام جه ــان تصفی ــه ،در
ای ــن ش ــرکت ب ــا ن ـ ِ
حوز هه ــای مش ــاوره ،طراح ــی ،س ــاخت ،نص ــب
و راهان ــدازی سیس ــتمهای تصفی ــه آب و
بش ــیرینکنهای صنعتی و تصفیهی
فاضالب(آ 
پس ــابهای صنعت ــی) فع ــال و ب ــه عن ــوان اولین
ش ــرکت دانشبنی ــان در زمین ــه طراحی و س ــاخت

آب شـــیرین کنها در کشـــور شناخته شـــده است.
او معتقـــد اســـت در ســـالهای اخیـــر بـــه دلیل
خشکســـالی ،کیفیـــت آبهـــای زیرزمینـــی در یزد
محصـــوالت این شـــرکت میتواند
پاییـــن آمده که
ِ
در ایـــن زمینـــه بســـیار مورد اســـتفاده قـــرار گیرد.
سمير اسپندار کوير
شـــرکت اســـپندار کویـــر نیـــز بـــه عنـــوان
مجموعهای فناور مســـتقر در مرکز رشـــد و فناوری
دانشـــگاه آزاد اســـامی یـــزد
ســـیدابوالفضل وارســـته مدیـــر ایـــن شـــرکت
نـــخ  100درصد
میگویـــد :ایـــن مجموعـــه با
ِ
تولیـــد ِ
پنبـــه ،پارچه تخـــت و گردبـــاف و رنگـــرزی گیاهی
انـــواع منســـوجات و پوشـــاک گیاهـــی
تولیـــد
بـــه
ِ
ِ
میپـــردازد.

پوشـــاک تولیدی این مجموعه را
البته وارسته
ِ
تمامـــا ارگانیـــک نمیداند زیـــرا به گفتـــه او ،به غیر
از پوســـت گردوُ ،رناس و پوســـت انار ،بقیه گیاهان
مـــورد اســـتفاده در رنگآمیـــزی تولیـــدات از بـــازار
تهیه میشـــود.
پســـاب رنگرزی گیاهـــان تا 7
از
کویـــر
اســـپندار
ِ
مرتبـــه و از حشـــره قرمزدانـــه تا  16مرتبه اســـتفاده
میکند .
فـــرش  100درصـــدی گیاهی دســـتباف
تولیـــد
ِ
نمـــاد ســـرو ابرکـــوه ،بادگیـــر و کاشـــیکاری
نیـــز بـــا
ِ
تولیـــدات این مجموعه
مســـجد جامع یزد از دیگر
ِ
صـــورت محدود اســـت کـــه به مســـقط عمان
بـــه
ِ
صادر میشـــود.
َ
الوانثابت
عنـــوان
شـــرکت دانشبنیـــان الـــوان ثابـــت به
ِ
بزرگتریـــن ســـنتز کننـــده رنـــگ و مواد شـــیمیایی
هدف پوشـــش صنایع نســـاجی
در خاورمیانـــه بـــا ِ
و چـــرم فعالیـــت خـــود را آغاز کـــرد و در چهـــار گروه
رنگهـــای نســـاجی اســـیدی ،مســـتقیم ،راکتیـــو
وخمیـــر پیگمنـــت مـــورد بهرهبـــرداری قـــرار گرفت
کیفیت
و رفتـــه رفته بـــا ارتقاء دانـــش فنی تولیـــد،
ِ
محصـــوالت خـــود را تـــا ســـطح اســـتانداردهای
بینالمللـــی ارتقـــاء داد و در حال حاضر نیز ســـاالنه
بیـــش از  100نـــوع از رنگهـــای اســـیدی ،راکتیـــو،
مســـتقیم ،خمیر پیگمنت و مواد تعاونی نساجی،
چـــرم و کاغـــذ را بـــرای مشـــتریان خـــود در سراســـر
کشـــور و برخی کشورهای همســـایه تامین میکند.
ماشینسازیراعی
شـــرکت دانشبنیـــان ماشینســـازی راعـــی،

اولیـــن طـــراح و تولیدکننده ماش ــین آه ــار در ایران
اســـت .ایـــن مجموع ــه موفق ب ــه طراح ــی و تولید
اولیـــن ماشـــین چلهپیچی بخش ــی ش ــیب ثابت،
مجهز به شـــیبیابی هوش ــمند در ایران شده و به
اذعـــان خود عـــاوه بر داش ــتن س ــهم ۸۰درصدی
ِ
بـــازار داخل موفق بـــه صادرات ای ــن محصول نیز
شـــده است.
همـــکاری بـــا ش ــرکتهای ب ــزرگ اروپای ــی
همچون شـــرکت سوئیس ــی برادران مگ و ساخت
ماشـــین کنارهنویســـی پارچه تحت لیس ــانس این
شـــرکت از جمله افتخ ــارات این مجموعه اس ــت.
بهروزتریـــن محص ــول طراحی و س ــاخته ش ــده
ایـــن شـــرکت ،ماشـــینهای گ ــروه  FHاس ــت که از
جملـــه مزایـــای منحص ــر ب ــه ف ــرد این ماش ــینها
میتـــوان بـــه اســـتفاده از الگوریت ــم هوش ــمند
دســـتگاه در تعییـــن ش ــیب چلهپیچ ــی ،حرک ــت
دقیق ســـاپورت با دقت هزارم میلیمتر با اس ــتفاده
از ســـروو موتورهـــا و کنترلره ــای پیش ــرفته ،امکان
تنظیم نقطـــه صفـــر در ابتدای هر بخش توس ــط
یـــک فرمـــان الکترونیک ــی و همچنی ــن ق ــدرت
ترمزهای پیشـــرفته در نگه داشتن ماشین در یک
ششـــم ثانیه اســـت.
ماشـــین  D&Sاز دیگ ــر محصوالت این ش ــرکت
اســـت کـــه بـــر اســـاس تکنولوژیه ــای روز دنی ــا ب ــا
هـــر دو قابلیـــت چلهگی ــری در حال ــت مس ــتقیم و
بخشـــی ،طراحـــی و تولی ــد ش ــده اس ــت .ه ــر چند
کلیـــه دســـتگاههای س ــاخت ای ــن ش ــرکت دارای
سنســـورهای لیـــزری هش ــداردهنده ب ــه اپراتور به
دلیـــل پارگی نـــخ و کنترل کش ــش نخ هس ــتند ،اما
عـــاوه بر آن ،در ماش ــین  D&Sکنترل کشـــش نخ
در هنـــگام پیچـــش آن ب ــر روی بیم چله ،توس ــط
یک سیســـتم جدید هوش ــمند ب ــا کیفیت منحصر
یش ــود.
بـــه فـــرد و بـــدون دخالت اپرات ــور انجام م 
َ
َرسامتجهیزِرایا
نس ــازی رس ــام تجهی ــز رایا
گـــروه صنایـــع ماشی 
در زمینه اورحال ،اتوماســـیون ،نصـــب و راهاندازی
ماشـــین آالت صنعت نس ــاجی فعالیت دارد ،عالوه
ب ــر ایران ،روس ــیه ،اوکرایـــن ،بالروس ،ارمنس ــتان،
ازبکســـتان ،پاکســـتان ،ترکی ــه ،یون ــان از جمل ــه
کشـــورهایی اســـت که این ش ــرکت تا امروز با آنها
همکاری داشـــته است.
گروهصنعتیجهانتابانشریف
ایـــن مجموعـــه مبتک ــر ،ط ــراح و س ــازنده
آالت تبدیلی نساجی و بازیافت منسوجات
ماشـــین ِ
ضایعـــات نســـاجی اس ــت.
و
ِ
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یازدهمین نمايشگاه بينالمللی تخصصی ماشينآالت ،محصوالت نساجی و پوشاک برگزار شد

قطب صنعت نساجی ایران
یزدِ ،

يازدهمي ــن نمایش ــگاه بی ــن الملل ــی تخصصی
ماش ــین آالت و محص ــوالت نس ــاجی ،چ ــرم،
پوش ــاک و ف ــرش اس ــتان ی ــزد باحضور اس ــتاندار

ی ــزد و جمعی از مس ــئولین کش ــوری و اس ــتانی در
ی ــزد افتتاح ش ــد.
هدف از برپایی این نمایش ــگاه برقراری تعامل

میـــان صنعـــت ،دانشـــگاه و فعـــاالن این حـــوزه و
عالقهمنـــدان بـــه آن و رونمایـــی از بهروزتریـــن
دســـتاوردها و محصـــوالت ،ایـــن صنعـــت بود.
فعـــال صنعت
ـــور حدود 90
ِ
ایـــن رویداد با حض ِ
نســـاجی از اســـتانهای تهـــران ،مازنـــدران ،البرز،
اصفهـــان ،گیالن ،مشـــهد ،تبریز ،زاهـــدان ،ارومیه
مختلـــف صنعـــت نســـاجی
و یـــزد در زمینههـــای
ِ
از جملـــه ریســـندگی و بافندگـــی ،رنگـــرزی ،چاپ،
تولیـــد مـــواد صنعـــت نســـاجی ،تولید الیـــاف و نخ
برگزار شـــد.

ِمل ِتک
تولیدکنن ــده ان ــواع سیس ــتمهای تهوی ــه مطبوع ،چیلر کندانس ــورها ،ان ــواع فن کویل و هواس ــاز اس ــپلیت کانالی و
ایرواش ــر است.
ایرفاگ(هوارس ــان نخصوص صنایع ریس ــندگس و بافندگی) این ش ــرکت
محصول
کاربرد
ِ
ِ
در کارخانههای نس ــاجی این است که دس ــتگاه تهویه روی سقف کارخانههای نساجی
ق ــرار میگی ــرد ،ه ــوا را از داخل س ــالن گرفت ــه و ضمن تهوی ــه و گرفتن پرزه ــا به داخل
جایگزین "ایرواش ــر" و مجهز به سیستم
س ــالن برمی گرداند .این دس ــتگاه درواقع
ِ
کنترل دما و رطوبت اس ــت.
یزدچله
ای ــن ش ــرکت با ه ــدف س ــاخت انواع دس ــتگاههای نس ــاجی در س ــال
ـوان س ــازندهی انواع
 ۱۳۷۴تاس ــیس ش ــد و در ح ــال حاض ــر نیز بهعن ـ ِ
دس ــتگاههای چلهپیچ ــی بخش ــی وچلهپیچ ــی مس ــتقیم ،آه ــار
س ــیلندری ،تهوی ــه مرک ــزی و نیم ــه مرک ــزی ،کنت ــرل پارچ ــه ،ماش ــین
ایندیگ ــو ،دس ــتگاههای ش ــانل و ش ــل پیچ فعال اس ــت .ی ــزد چله در
زمینهی اتوماس ــیون ماش ــینآالت نس ــاجی نیز فعالیت دارد .از جمله
مزای ــای منحصر به فرد دس ــتگاههای چله پیچ این ش ــرکت میتوان
ب ــه کامال  Cncب ــودن دس ــتگاه ،دارا ب ــودن س ــانتریفیوژ جهت خنک
کردن دیس ــک ترمز ،داش ــتن قفس ــه مجهز به تنظیم تنش ــن ،ج ــک باال و
پایین گذاش ــتن چله ،تنظیم بند خودکار با دقت ه ــزارم میلیمتر ،ترمز
دیس ــکی دس ــتگاه ،سیس ــتم ش ــیبیاب ،داش ــتن ری ــل و واگن جهت
س ــهولت در حرکت دس ــتگاه و همینطور امکان تمام محاس ــبات چله
ب ــه ص ــورت خودکار اش ــاره کرد که در نهای ــت این مزایا قابلی ــت صادرات
دس ــتگاه را نی ــز فراهم نموده اس ــت.

مراکـــز تحقیقاتـــی ،دانشـــگاهی و پژوهشـــی،
انجمنهـــای صنعـــت نســـاجی کشـــور و
تولیدکنندگان ماشینآالت نســـاجی و قطعات آن
برای تعامل بیشـــتر میـــان صنعت و دانشـــگاه نیز
ایـــن نمایشـــگاه حضـــور داشـــتند.
نماینـــدگان صنعـــت نســـاجی از کشـــورهای
اســـپانیا ،اندونـــزی ،ترکیـــه و ســـنگاپور از جملـــه
حاضـــران ایـــن رویـــداد بودنـــد.
ِ
سه دوره آموزشـــی نیز در روزهای مختلف این
نمایشگاه برگزار شد.

صنعـــت نســـاجی ب ــه دلی ــل اش ــتغالزایی باال،
ِ
ســـرمایهگذاری پاییـــن نس ــبت ب ــه دیگ ــر صنایع،
آلودگـــی زیســـتمحیطی بس ــیار پایی ــن ،صادرات
محـــور بودن و ارزآوری باال بس ــیار م ــورد توجه قرار
رفع مس ــائل آن دارند.
گرفته و مســـئولین سعی در ِ
گفتنی اســـت ،يازدهمين نمایشگاه بین المللی
تخصصـــی ماشـــین آالت و محص ــوالت نس ــاجی،
چـــرم ،پوشـــاک و فرش اس ــتان یزد از تاریخ س ــوم
تا ششـــم خـــرداد ماه  1401از س ــاعت  ۱۷ت ــا  ۲۲در
محل دائمی نمایشـــگاههای اس ــتان برگزار ش ــد.

دالیل موفقیت کیان جامه ایرانیان
توجه به دانش نوین و بهکارگیری جدیدترین شـــیوهها در زمینه مد و پوشـــاک از جمله ِ
است.
رویالتکس
کارخانجـــات تولیدی رویال تکس از ســـال  ۱۳۷۶فعالیت خود را آغاز ک ــرد و در حال حاضر
بـــا تولید ماهیانـــه  ۱۸۰۰۰۰متر مربع پارچه یکی از بزرگتریـــن کارخانههای بافندگی ایران
اســـت .انـــواع پارچههـــای مردانـــه ،تـــاری و پـــودی و مانتوی ــی از محصوالت ای ــن واحد
تولیدی است.
هیرادکاراماشین
شـــرکت مهندســـی بازرگانی هیراد کارا ماش ــین از س ــال  1385فعالیت
خـــود را در زمینـــه تولید ،تهیه و توزیع کلیـــه قطعات محصوالت صنعتی
مربـــوط بـــه کارخانجات رنگـــرزی ،چـــاپ و تکمیل و همچنی ــن فروش
نس ــازی،
خرید امکانات شابلو 
ماشـــینآالت نســـاجی آغاز و ســـال  96با ِ
اقدام به ارائه خدمات شابلونســـازی و عکاس ــی برای چ ــاپ روتاری کرد.

نساجی ،دومین صنعت استراتژیک کشور

کیانجامهایرانیان
ای ــن مجموعه بهعن ــوان تولیدکننده پوش ــاک جین و کتان با ش ــعار م ــد ایرانی،
آرم ــان جهان ــی در س ــال  ۱۳۹۳ب ــا ج ــذب س ــرمایهگذاری خارج ــی و حض ــور جمع ــی از
متخصصی ــن صنع ــت پوش ــاک کش ــور در منطقه وی ــژه اقتصادی یزد تاس ــیس ش ــد.
ن المللی ،هم ــکاری با برترین
به گفته کارشناس ــان این ش ــرکت ،اس ــتفاده از مواد اولیه باکیفیت بی 
تامینکنن ــدگان م ــواد اولیه ،رعایت اس ــتانداردهای بین المللی و فرآیندهای تولید س ــازگار با محیط زیســـت و

ساينرايانهساینا
ایـــن شـــرکت بـــا هـــدف معرفـــی و شناس ــاندن امتی ــازات چ ــاپ
دیجیتـــال کشـــور بـــا قدمتـــی بـــاالی دو ده ــه ب ــه ارائ ــه جدیدتری ــن
دســـتگاهها و تکنولوژیهـــای روز صنع ــت چ ــاپ دیجیتال نس ــاجی
بهصـــورت چـــاپ مســـتقیم پارچه با هده ــای صنعتی کیوس ــرا و ریکو
اصـــل ژاپـــن و اســـتارفایر آمریکا بهصـــورت  4هد الی  36ه ــد در عرض
های  180و  260و  320ســـانتیمتر با جوهرهای سابلیمیشن و ریاکتیو و
پیگمنت برای پارچههای نخ و پنبه و ویســـکوز و حریر و کتان و دس ــتگاه
چـــاپ ترانســـفر( سابلیمیشـــن ) بـــرای پارچ هه ــای پلیاس ــتر در عرضهای
 180الـــی  320ســـانتیمتر بـــا کلندرهای صنعتی رول ت ــو رول ب ــا درام  40الی 80
بهصورت تمام اســـتیل و فول روغن در ســـایزهای  180الی  320س ــانتیمتر و مواد
مصرفـــی مانند انواع جوهر و کاغذهای متنوع ،طیف وســـیعی از فع ــاالن ،کارخانجات و
تولیدکنندگان پوشـــاک ،پـــرده ،کاالی خـــواب ،روســـری و رومبلی را پوش ــش میدهد.

نامدارانتجارتجهانی
ِ
این شرکت نخستین وارد کنندهی دستگاههای دستکشبافی به ایران است.

