
استقبال چشمگیر تولید کنندگان
 از نمایشگاه های صنعت پوشاک و نساجی

توزیع رایگان در نمایشگاه 

تنها هفته نامه تخصصی صنعت نمایشگاهی ایران 

 صفحه2

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللي ماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگي، ماشینهاي گلدوزي و نسـاجي و نهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک برگذار شد

پیام دکتر حسن زمانی مشاور وزیر، رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین 

المللی جمهوری اسالمی ایران:

نمایشگاه  های نساجی  و پوشاک
 تعامل چند وجهی میان تولید کنندگان

 صاحبان صنایع، متخصصان و مشتریان
 داخلی و خارجی است

 صفحه2

محمد جواد قنبری
 معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها: 

علی مرادی
 مدیرعامل شرکت »سامع پاد نوین«:

برگزاری نمایشگاه های بین المللی 
با حضور متخصصان

 و بدون فروش مستقیم

 رضایت مشارکت کنندگان
 از مدل جدید برگزاری 

نمایشگاه های نساجی و پوشاک 

 صفحه2

 صفحه2

مهندس تیام حبیبی مدیر عامل 
شرکت »الیاف نمونه شرق گستر«:

مهندس عباس نجفی
مدیرعامل »شرکت الیاف ابریشم ماهان دلیجان«

امیر جان بزرگی مدیرعامل
 »شرکت جان یار نسج«:

الیاف نمونه با تولید بیش از
 ۱۵۰۰۰ تن الیاف پلی استر سالید
 همچنان پیشرو 
در صنعت نساجی ایران

برنامه »شرکت الیاف ابریشم ماهان 
دلیجان« برای صادرات 
نیمی از تولید 

رونمایی »شرکت جان یار نسج«
 از غلظت دهنده ها

 در نمایشگاه صنعت نساجی 

 صفحه8

 صفحه4

 صفحه6

www.namayeshgahha.ir

هفته نامه بین المللی                        سال سیزدهم- دوره جدید - شماره 392 -  هفته دومدی  ماه 1400

رضایت شرکت کنندگان از مدل جدید برگزاری نمایشگاه ها

15 الی 18 آبان 1395 - شماره اول

با همکاری روابط عمومی

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نساجیبیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نساجی

 ایران تکس ایران تکس20212021
برگزار کننده:

شرکت سامع پاد نوین

الیاف گستر یزد - سالن8 و 9الوان ثابت - سالن8 و 9 معتمد تکس- سالن7 الیاف نمونه شرق گسترسرامیک کوثرالیاف ابریشم ماهان



شماره 392 - دی 21400

صنایع نساجی در کشور های توسعه یافته از دیر باز نقش تعیین کننده ای در رشد 
و شکوفایی صنعتی آنها ایفا نموده است. به گونه ای که این کشور ها بخشی از موقعیت 
های خود را مدیون گســترش این صنعت در مراحل اولیه صنعتی شــدن می دانند. 
انقالب صنعتی با ماشینی شدن تولیدات منسوجات آغاز شد و صنعت  نساجی  به دلیل 

ماهیت و ویژگی های خاص خود زمینه رشد سایر صنایع راه فراهم آورد .
صنایع نساجی و پوشــاک همچنان رو به گسترش اســت و در نتیجه بسیاری از 
کشور های دنیا مایل هستند از این بازار بزرگ ســهم داشته باشند. افزایش تقاضای 
محصوالت نساجی ، ناشــی از نیاز انسان به پوشــاک ،تغییر ساختار جمعیتی دنیا و 
تمایل نسل جدید به نوگرایی و پوشاک متفاوت نیز باعث افزایش رشد صنعت نساجی 
خواهد شد تولید محصوالت زیباتر و چشــم نواز تر نیز باعث افزایش مبادالت تجاری 
خواهد شد.در ایران نیز صنعت نساجی از قدمت طوالنی برخوردار بوده و یکی از مهم 
ترین  بخشهای اشتغال زایست به ویژه در شرایط کنونی کشور که رفع بحران بیکاری 
و افزایش درآمدهای ارزی حاصــل از صادرات غیر نفتی از مهم ترین اهداف اقتصادی 
کشور است. توجه به این صنعت از اهمیت خاص برخوردار است .در سالهای اخیر صنایع 
نساجی و پوشاک شاهد تغییراتی اساسی در محصوالت برآیندها و تکنولوژی،تجارت 
تحریف بازارها فرم و تنوع بوده اند . در نتیجه امروزه شرکت ها نگاهی متفاوت به نقاط 
قوت در زمینه ســرمایه گذاری و تکنیک و توانایی های آنها در تجارت و چشم انداز و 
ساختن روابط تجاری آنها داشته و در حال ســازماندهی جایگاه خود در این صنعت 
هستند.نقش نمایشگاه ها به منظور انتقال تکنولوژی، بازاریابی و برند سازی بسیار حائز 
اهمیت می باشد. در همین راستا بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، 
مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصوالت نساجی بعنوان فضای 
برای تعامل چند وجهی میان تولید کنندگان، صاحبان صنایع، تخصصان و مشتریان 
داخلی و خارجی برگزار می گردد.شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری 
اسالمی ایران از کلیه مجریان، سازمانها، اتحادیه ها، تعاونی ها، مشارکت کنندگان داخلی 
و خارجی که در برگزاری این نمایشگاه تالش نموده اند قدردانی کرده و توفیق روزافزون 

ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماید.
 نمایشگاه سکوی بســیار مهم در معرفی و شناسایی توانمندی ها و 

قابلیت های فنی واحدهای تولیدی و خدماتی است
پوشش و لباس سابقه ای به اندازه حیات انســان دارد و یکی از امتیازات انسان در 
مقایسه با موجودات دیگر ، تهیه پوشش مناسب برای اندام خویش است .بر این اساس 
لباس پوشیدن یکی از شئون و ویژگی های انسان است. لباس افزون بر حفظ انسان از 
ســرما و گرما و یاری دادن وی در حفظ عفت و شرم ،در آراستگی و زیبایی آدمی نیز 
نقشی مهم ایفا میکند و میتوان آن را نشان دهنده گرایش اعتقادی فرد و تعلق وی به 
فرهنگی خاص دانست . پوشــش زن و مرد ایرانی از جمله مسائلی است که از دوران 
باستان دارای اهمیت بوده است و از ابتدای تاریخ باستانی این کشور تا کنون دستخوش 

تحوالت عمیق نشده و مفهوم آن در فرهنگ ایرانی حفظ شده است.
یکی از دیداری ترین و در عین حال زنده ترین نمونه های حیات فرهنگی یک جامعه 
، پوشاک و نوع لباس مردم آن جامعه اســت . در بین انبوه ضروریات زندگی ،پوشاک 
مناسب از نظر گستردگی و ضرورت استفاده از آنها اهمیت و حساسیت خاصی دارد. 
صنعت پوشاک یکی از صنایع فعال در عرصه اقتصاد جهان به شمار می رود و عمدتاً 
رکود و رونق آن به رکود و رونق اقتصاد کشــورها وابســته است . این صنعت به دلیل 
اهمیتی که دارد با صنایع بســیاری در ارتباط است .حیات این صنعت و گسترش آن 
با توجه به جنبه های اقتصادی گسترده آن از قبیل اشتغال و ایجاد ارزش افزوده ، می 
تواند برای هر کشوری از جمله اهداف مهم باشد . رسیدن به بازارهای گسترده جهانی ، 
مستلزم حرکت به سوی اقتصاد باز، به کارگیری استراتژی های صادراتی و نگاه مدیرانه 
به نیاز ها و خواسته های مشتریان گوناگون در بازارهای مختلف می باشد .توفیق در 
دستیابی به این هدف ، نیازمند حضور پر رنگ  بخش خصوصی و نیز بخشهای وابسته 
دولتی در بازار های مختلف می باشد. یکی از سکوهای بسیار مهم در معرفی و شناسایی 
توانمندی ها و قابلیت های فنی واحدهای تولیدی و خدماتی نمایشگاه ها می باشند. 
نمایشگاه مرکزی برای تبادل اطالعات و دست یافتن به پدیده های نوین علم و صنعت 
و انتقال فناوری است.در همین راستا نهمین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران با اهداف 
، نشان دادن پیشــرفت های تولیدی و نمایش توانمندی های صنعت پوشاک ایران و 
بازدیدکنندگان ،ایجاد ارتباط مســتقیم بین خریدار بالقوه و فروشنده و توسعه روابط 
و مناسبت های تجاری در این صنعت برگزار میگردد. شرکت سهامی نمایشگاه های 
جمهوری اسالمی ایران ضمن ابراز خرســندی از تداوم برپایی این نمایشگاه ، مراتب 
سپاسگزاری خود را شرکت ها و نهادها که با مشارکت و حضور در این نمایشگاه و عرضه 

تولیدات خود امکان برپایی این رویداد را فراهم نموده اند ، اعالم می دارد .

ـاجي و نهمین نمایشگاه بین المللی پوشاك برگذار شد بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللي ماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگي، ماشینهاي گلدوزي و نس

استقبال چشمگیر تولید کنندگان از نمایشگاه های صنعت پوشاک و نساجی

روز یکشنبه 14 آذرماه 1400، 
بین  نمایشگاه  هفتمین  و  بیست 
اولیه،  مواد  آالت،  ماشین  المللي 
ماشینهاي  خانگي،  منسوجات 
گلدوزي و محصوالت نسـاجي و نهمین نمایشگاه 
بین المللی پوشاک با رعایــت کامل پروتکل های 
بهداشــتی در محــل دائمی نمایشــگاه های بین 
المللی تهران و  با حضور مهــدی صادقی نیارکی 
معاون امور صنایع وزارت صمت،  افســانه محرابی 
مدیرکل دفتر صنایع نســاجی، پوشاک و سلولزی 
وزارت صمت، علی مؤیدی خرم آبادی رییس ستاد 
مرکزی مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز، دکتر زمانی 
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های 

بین المللی ج.ا.ایران و هیات همراه افتتاح شد.
این دو نمایشــگاه  تخصصی صنایع پوشــاک و 
نساجی با استقبال چشــمگیر شرکت های داخلی 
فعال صنعتی در محل دائمی نمایشــگاه های بین 
المللی تهران آغاز به کار کرده اند و فضای مناسبی 
جهت بازدیدهای تخصصی کارشناسان، گفت وگو 
با همکاران و مشــتریان و طرح موضوعات مختلف 

مرتبط با صنعت و بازار ایجاد شده است. 
به گزارش اقتصاد و نمایشگاه،  در شرایط کنونی 
اقتصاد ایران، که موضوع حمایــت از تولید، رونق 
و جهش تولید و پشــتیبانی از صنایع کشــور  در 

ســال »تولید، پشــتیبانی هــا و مانع زدایی ها« 
مطرح است و مســووالن ارشد اقتصادی و سیاسی 
کشور  بر حمایت از تولید  و معرفی دستاوردهای 
صنعتی کشــور تاکید دارند، برگزاری نمایشــگاه 
های تخصصی بین المللــی  می تواند فرصت ویژه 
ای برای رونق بخشــی به تولیــد ملی و به گردش 
درآمدن چرخ اقتصاد کشــور ایجــاد کند. در این 
هفته نیز شاهد رونق صنعت نمایشگاهی کشور با 
برپایی نمایشــگاه های تخصصی صنایع پوشاک و 
نساجی و معرفی دستاوردهای این دو صنعت مهم 
هســتیم که در تاریخ ایران سوابق و دستاوردهای 

درخشانی داشته اند. 
شــرکت ســامع پاد نوین، برگزار کننده این دو 
رویداد مهم، این نمایشــگاه ها را امســال با مدل 
جدیدی از نحــوه ارائه خدمات و دســتاوردهای 

صنعتی، برگزار کرده است.
ایجاد فضــای B2B، بیان مشــکالت و دغدغه 
های مشــارکت کنندگان با برپایی نشست تجاری 
فعاالن برتر صنعت نساجی و پوشاک با کارگزاران 
تجاری، برگزاری ۲۵ کارگاه آموزشــی به مدت 4 
روز، فراهم کردن امکان ارائه محصوالت و بازاریابی 
آن ها از طریق نمایشگاه آنالین، با نام »ایروکسپو« 
برای شــرکت های داخلی و خارجــی که امکان 
حضور در نمایشگاه را نداشــتند از جمله شاخص 
های مدل جدید برگزاری نمایشــگاه ها است که 

توسط شرکت سامع پاد نوین ارائه شده است. 
و  نساجی  صنعت  دستاوردهای  نمایش   

پوشاک در تهران
در نمایشگاه های صنعت نساجی و پوشاک، در 
مجموع 16۲ شرکت داخلی و 9 شرکت خارجي از 
4 کشور شــامل آلمان، چین، هند و ترکیه و چین 
در فضای نمایشگاهی به وسعت بیش از 13,000 
مترمربع در ســالن های شماره ۵ و 6،  7، 8 و 9 و 
۲7 در این نمایشگاه ها حضور دارند که در زمینه 
تولید انواع ماشین آالت نساجي، چـرخ خیـاطي، 
گلـدوزی و دوخـت و بـرش، مواد اولیه، انواع نخ، 
پوشاک  خانگي،  منسوجات  خواب،  کاالی  رنگ، 
مردانه، زنانه، بچه گانه و پارچه های مجلسي فعال 
بوده و ازآخرین دستاورها، تکنولوژی ها و نوآوری 

هایی خود رونمایی کرده اند.
اتحادیه تولید و  رئیس هیأت مدیــره   
صادرات نساجی و پوشــاک ایران: ایران مد 

پرچم صنعت پوشاک را بر افراشته است
  همچنین مهــرداد زکی پور رئیس هیأت مدیره 
اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک ایران 
گفت: در زمانی نه چندان دور، همین چند ســال 
قبل، جوالن و  ترکتازی عرضه کنندگان پوشــاک 
خارجی، اصــل و بــدل، در یک رقابــت نابرابر با 
برخــورداری از همه امکانات مالــی و تبلیغاتی از 
گذرگاه های قانونی و غیر قانونی در سایه حمایت 

های رسماً اعالم نشــده، فضایی را ساخته بود که 
فرزنــدان این مرز و بوم با تمام جــان و توان خود 
با همه ســرمایه های مادی و معنوی خود، در زیر 
سایه سنگین فشــار آنان ذره ذره آب می شدند و 
امیدشــان به آینده و به بار نشستن تالش هایشان 
به آرامــی رنگ می باخــت. وی افــزود: ایمان به 
ایران و ایرانی بــاور و اعتقاد به توانســتن، اتحاد 
صنعت گران و تشکل ها، در ایران مد، با  همراهی 
برخی مسئولین میهن پرســت تقویت شده است. 
بسیاری از صنعتگران و مســووالن در مقابل فشار 
و شــانتاژ خود باختــگان و قاچاقچیان و ســیل 
واردات ایســتادگی کردنــد و با ایــران مد، پرچم 
رو به ســرنگونی یک صنعت را افراشــته کردیم .  
شایســتگی و توان خود را به رخ  آنها کشــاندیم، 
جایشــان را گرفتیم و به مردمی که فراموش مان 

کرده بودند، خودی نشان دادیم . 
زکی پور رئیــس هیأت مدیــره اتحادیه تولید و 
صادرات نســاجی و پوشــاک ایــران تصریح کرد: 
ایران مد را جایگاه نمایش توان، تخصص و مهارت 
جوانانمان کردیــم و به امروز رســیدیم که همه 
فعاالن این صنعت، ســرافراز و مغرور با اعتماد تام 
و تمام فریاد می زنند : » ما میتوانیم » را در ایران 
مد ببینید .او عنوان کرد: باشد که این پرچم را در 
سالیان پیش رو  در بازار کشور های دیگر جهان به 

اهتزاز در آوریم.

علی مرادی مدیرعامل شــرکت 
ســامع پاد نوین و رئیس ســتاد 
برگزاری نمایشــگاه بیــن المللی 
صنعت نساجی و پوشاک در گفت 
و گو با اخبار نمایشــگاه ها گفت: بیست و هفتمین 
نمایشــگاه بین المللی ماشــین آالت، مــواد اولیه، 
منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصوالت 
نســاجی با حضور 9۲ شــرکت داخلی و ۲0 شرکت 
خارجی از کشــورهای آلمان، چین، هند و ترکیه در 
فضای نمایشگاهی به مساحت بیش از 1۲ هزار متر 

مربع برگزار می شود.
 وی افزود: این نمایشــگاه با نظارت انجمن صنایع 
نســاجی ایران و همکاریجامعه متخصصین نساجی 
ایران، انجمن تولیدکنندگان ماشین آالت و قطعات 
نساجی ایران به همراه متخصصان صنعت نساجی روز 
14 آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران برپا می شود.
مدیرعامل شرکت سامع پاد نوین با اشاره به کیفیت 
برگزاری نمایشگاه بین المللی پوشــاک اظهار کرد: 
نهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک با مجوز سازمان 
توســعه تجارت ایران و کارگروه ُمــد و لباس وزارت 
ارشاد اسالمی و با نظارت و همکاری اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک ایران و همچنین با حضور 
7۵ شرکت داخلی و ۲ نماینده از شرکت های خارجی 
در فضایی به مســاحت بیش از 7 هزار متر مربع برپا 

خواهد شد.

مرادی با بیان اینکه در دو ســال گذشته به دلیل 
همه گیری کرونا و در نتیجه کم شدن فعالیت های 
اقتصادی یک نمایشگاه مجازی نیز پیش بینی شده 
اســت؛ عنوان کرد: نمایشــگاه مجازی به عنوان یک 
ابتکار جدید، فرصت خوبی برای شرکت های خارجی 
و داخلی است که به دلیل شرایط و محدودیت های 
کرونایی موفق به حضور در نمایشگاه فیزیکی نشده 
اند، این شرکت ها می توانند با استفاده از  نمایشگاه 
مجازی اقدام به بازاریابی و نمایش محصوالت خود در 

این سامانه کنند.
وی افزود: این نمایشــگاه به مدت 3 ماه در سامانه 
نمایشگاه آنالین، با نام ایروکسپو،IROXPO، برقرار 

است .
 رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی نساجی 
و پوشــاک خاطر نشان ســاخت: در نمایشگاه های 
پیش رو، با همراهی کارگروه ُمد و لباس وزارت ارشاد 
اســالمی، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران و جامعه متخصصین نساجی ایران، برگزاری ۲۵ 
کارگاه آموزشــی را به مدت 4 روز در تاالر اصفهان و 
سالن 6 محل دائمی نمایشگاه های تهران، پیش بینی 

کرده ایم.
مرادی با بیان اینکه در راستای کمک به شرکت ها 
برای توسعه تعامالت اقتصادی داخلی و بین المللی، 
ایجاد فضای B2B و بیان مشکالت و دغدغه هایشان، 
برای اولین بار در سطح نمایشگاه ها، ایده جدیدی را 
پیاده سازی کردیم؛ بر این اساس در روز دوم برگزاری 

نمایشــگاه ها، نشســت تجاری فعاالن برتر صنعت 
نساجی و پوشاک با کارگزاران تجاری برگزار خواهد 

شد.
این نشســت با حضور بخش بازرگانی سفارتخانه 
های خارجی، روسا و مدیران سازمان توسعه تجارت 
ایران، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران 
و بسیاری از ســازمان ها و نهاد های قانونگذار و سایر 
تشکل های مرتبط با صنعت نســاجی و پوشاک روز 
1۵ آذرماه از ســاعت 19 تا ۲۲ در محل تهران هتل 

پارسیان اوین برگزار می شود.
او افزود: شــرکت های تولیدی در دو سال گذشته 
با محدودیت هــای فراوانی در زمینــه فعالیت های 
اقتصادی مواجه بوده اند و با این امید در نمایشــگاه 
شــرکت می کنند که بتوانند چرخ اقتصادی خود را 
به حرکت درآورند، امیــدوارم اقدامات و برنامه هایی 
که برای چهار روز نمایشگاه پیش بینی شده ثمرات 

اقتصادی خوبی برای مشارکت کنندگان داشته باشد.
وی اظهار کــرد: من بــه ســایر برگزارکنندگان 
رویدادهای نمایشگاهی پیشــنهاد می کنم از مدل 
جدید برگزاری نمایشگاه ها در راستای کمک بیشتر به 
فعاالن و تولیدکنندگان در صنف هایی که مسئولیت 

برگزاری نمایشگاه های آنان را دارند، استفاده نمایند.
این مدل جدید برگزاری که امسال در نمایشگاههای 
صنعت نساجی و پوشاک پیاده سازی کرده ایم قطعا 
موجبات رونق و توسعه بیشــتر بازارهای تجاری این 
صنایع را در بر خواهد داشت و از طرف دیگر رضایت و 

خوشنودی مشارکت کنندگان را نیز به همراه خواهد 
داشت .

در پایان از کلیه ی شــرکت کننــدگان در این دو 
نمایشگاه، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی 
نمایشــگاههای بین المللی .ج.ا.ایران، کارگروه ُمد و 
لباس وزارت ارشاد اســالمی، انجمن صنایع نساجی 
ایران،  اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک 
ایران، جامعه متخصصین نســاجی ایــران،  انجمن 
ماشین آالت و قطعات نســاجی ایران، مرکز نوآوری 
و شــتاب دهی صادرات ایران، فن بازار ملی ایران  و 
انجمن کارگزاران تجاری که ما را در برگزاری هر چه 
موفق تر این نمایشــگاهها یاری نموده اند، تشــکر و 

سپاسگذاری می نمایم.

 محمــد جــواد قنبــری معــاون امور 
نمایشگاهی شرکت ســهامی نمایشگاه ها 
در مصاحبه با خبرگزاری صدا و ســیما در 
حاشیه برگزاری نمایشــگاه های تخصصی 
نســاجی و پوشــاک و همچنین نمایشگاه 
های متالورژی و ادوات کشاورزی و آبیاری 
با بیان این مطلب که برگزاری نمایشــگاه 
ها به صــورت کاماًل تخصصــی و با حضور 
متخصصان انجام می شــود، اذعان داشت 

که حضور بیش از ۵00 شــرکت داخلی در 
نمایشگاه های در حال برگزاری بستر بسیار 
مناســبی را در راســتای حضور و نمایش 
توانمندی های مشــارکت کنندگان فراهم 

آورده است.
قنبری همچنین به این نکته نیز اشــاره 
کرد که نمایشگاه های دایر در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران فاقد 
هرگونه فروش مســتقیم کاال و خدمات به 

بازدیدکنندگان می باشــند و تنها برگزاری 
نمایشگاه ها در جهت آشنایی متخصصان با 
آخرین دستاوردهای شرکت های حاضر در 
این رویدادها بوده و سیاست گذاری شرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران 
هموراه بر این بوده اســت که نمایشگاه ها 
با رویکردی متفاوت نســبت به بازارچه ها 
و مکان های عرضــه کال و خدمات محلی 

باشد.

پیام دکتر زمانی مشاور وزیر صمت،رئیس هیأت مدیره 
و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 

جمهوری اسالمی ایران به مناسبت برگزاری 
نمایشگاه های نساجی و پوشاك

نمایشگاه  های نساجی  و پوشاک
 تعامل چند وجهی میان تولید کنندگان
 صاحبان صنایع، متخصصان و مشتریان

 داخلی و خارجی است

دفتر نشریه: اشرفی اصفهانی، بعد از نیایش،  ابتدای خیابان طالقانی، 
 خیابان شهید سوری، پالک ۲9، طبقه اول،  تلفن: 4480۲041   

www.namayeshgahha.ir  - چاپ: هنر سرزمین سبز

با همکاری: 
 روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد زرین پور

رضایت شرکت کنندگان از مدل جدید برگزاری نمایشگاه ها

علی مرادی مدیرعامل شرکت سامع پاد نوین:

 رضایت مشارکت کنندگان از مدل جدید برگزاری نمایشگاه های نساجی و پوشاک 

محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها: 

برگزاری نمایشگاه های بین المللی با حضور متخصصان و بدون فروش مستقیم
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مهندس عباس نجفی، مدیرعامل »شرکت الیاف ابریشم ماهان دلیجان«

برنامه »شرکت الیاف ابریشم ماهان دلیجان« برای صادرات نیمی از تولید 

 ضمــن معرفی 
خــود، بفرمایید در 
شرکت الیاف ابریشم 
به  دلیجان  ماهــان 
و  محصوالت  چه  مشــخص  طور 

خدماتی تولید و عرضه می شود؟
اینجانــب مهندس عبــاس نجفی، 
ابریشــم  الیاف  مدیرعامل »شــرکت 
آموخته  دانــش  دلیجــان«  ماهــان 
رشــته مدیریت بازرگانی هســتم که 
تحصیالتــم را در مقطع کارشناســی 
ارشــد گذرانده ام. از ســال 1379 به 
عضویت هیات مدیره گــروه صنعتی 
بازرگانی ابریشــم ماهان درآمدم و از 
الیاف  مدیریت شــرکت  سال 1389 
ابریشــم ماهان دلیجــان را، که یکی 
از هفت زیر مجموعه گــروه صنعتی 
بازرگانــی ابریشــم ماهان اســت، بر 
مهم ترین محصوالت  از  دارم.  عهــده 
این شرکت می توان به الیاف پلی استر 
کتــان تایپ و بــا ظرافت بــاال )1/۵ 
دنیــر( و همچنیــن الیاف پلی اســتر 
سالید با ظرافت ها و رنگ های متنوع 
اشــاره کرد که این الیاف از مواد اولیه 
ویرجیــن، ریســایکل و ترکیبی تهیه 
می شــوند. قابل ذکر است که شرکت 
ما با اســتفاده از مواد اولیه ریسایکل 
)بازیافت شــده( رســالت خود را در 

 شرکت الیاف ابریشم ماهان دلیجان که یکی از زیر مجموعه های گروه صنعتی 
بازرگانی ابریشم ماهان می باشد، در سال 1389 به بهره برداری رسید و هم اکنون 
یکی از برجسته ترین تولیدکنندگان الیاف پلی استر در ایران با ظرفیت تولید ساالنه 
15000 تن می باشد. از مهم ترین محصوالت این شرکت می توان به الیاف کتان تایپ 
با ظرافت باال )1/5دنیر( و همچنین الیاف سالید با ظرافت و رنگ های متنوع، تهیه 
شده از مواد اولیه ویرجین، ریسایکل و ترکیبی اشاره نمود. این شرکت تولیدی با 
بهره گیری از روش های نوآورانه، محصوالت اش را به برندی برتر و منحصر به فرد برای 

انبوه مشتریان خود در هر سطحی از تقاضا، تبدیل نموده است. 
الیاف تولید شــده در شرکت الیاف ابریشــم ماهان دلیجان با توجه به کیفیت 

باالی خود، دارای کاربرد گســترده در صنایع ریسندگی و پوشاک، منسوجات بی 
بافت، موکت ســازی و نخ فرش، صنایع خواب و پرکنی، مبلمان و عروسک سازی، 
خودروســازی، چرم مصنوعی و ... می باشد. شرکت الیاف ابریشم ماهان همچنین 
شرکتی پویا در زمینه پاسخگویی به نیاز مشتریان می باشد و خود را ملزم به ارائه 

خدمات مشاوره ای و پشتیبانی به آن ها در سراسر ایران می داند. 
در حاشیه نمایشگاه بین المللی فرش ماشــینی، سراغ مهندس عباس نجفی، 
مدیرعامل کوشا و توانمند شرکت الیاف ابریشم ماهان دلیجان رفتیم تا در گفت و گو 
با وی از چند و چون فعالیت ها و موفقیت های شرکت تحت مدیریت ایشان بیشتر 

بدانیم.

با توجه به 
کیفیت ویژه 

محصوالت تولید 
شده، این الیاف 
دارای کاربرد در 

صنایع ریسندگی 
و پوشاک، 

منسوجات بی 
بافت، موکت 

سازی و نخ فرش، 
صنایع خواب و 

پرکنی، مبلمان و 
عروسک سازی، 

خودروسازی، 
چرم مصنوعی و 

... می باشد

پاک سازی و حفظ محیط زیست انجام 
الیاف  داده اســت. شــرکت تولیدی 
با بهره گیری  ابریشم ماهان همچنین 
از روش های نوآورانه و تعهد به تعالی 
ســازمانی، محصوالت اش را به برندی 
برتر و منحصر به فرد برای مشــتریان 
خود در هر ســطحی از تقاضا تبدیل 

نموده است.
کاربرد محصوالت شــرکت   

شما کجاست؟
با توجه به کیفیت ویژه محصوالت 
تولید شــده، این الیاف دارای کاربرد 
در صنایــع ریســندگی و پوشــاک، 
موکــت  بافــت،  بــی  منســوجات 
ســازی و نخ فرش، صنایــع خواب و 
پرکنی، مبلمان و عروســک ســازی، 
 ... خودروســازی، چرم مصنوعــی و 

می باشد.
  مهم تریــن دســتاورد این 

شرکت تا کنون چه بوده است؟
شــرکت الیــاف ابریشــم ماهان با 
به کارگیری ماشــین آالت پیشــرفته 
و کارکنــان متعهــد و مجــرب خود 
قادر به تولیــد محصوالت بســیار با 
کیفیت می باشــد که در سطح کشور 
پیشــرو بوده و به راحتی توان رقابت 
را  خارجــی  مشــابه  محصــوالت  با 
دارد. قابل ذکر اســت که تعدادی از 

محصوالت تولید شده در این شرکت 
منحصر به فرد بوده و در هیچ شرکت 
دیگری در کشورمان تولید نمی شوند. 
از جمله این محصــوالت می توان به 
الیاف ضد آتش و آنتی باکتریال اشاره 
کرد که در ایران فقط در شرکت الیاف 

ابریشم ماهان تولید می شود.
به چه  دارید؟  آیا صــادرات 

کشورهایی؟
مانند  اروپایــی  بلــه، کشــورهای 
ایتالیا و آلمان و همچنین کشورهای 
همســایه مانند ترکیه و افغانستان از 
محصوالت  صادرات  مقاصد  مهم ترین 

ما هستند.
 برای گســترش فعالیت های 
طرح های  و  برنامــه   چــه  خود 
توســعه ای را در دســت اقدام 

دارید؟
در دســت  برنامه های  مهم ترین  از 
اجرا در این شــرکت افزایش تنوع و 
ظرفیت تولید می باشــد. همین طور، 
با توجه بــه اینکه یکــی از مهم ترین 
خط مشی های شــرکت الیاف ابریشم 
ماهان ارتقاء ســطح کیفی محصوالت 
می باشــد، ســرمایه گذاری در بخش 
تحقیق و توســعه از دیگــر طرح های 
مد نظر ماســت. عالوه بر موارد ذکر 
شده، رسیدن به صادرات حداقل ۵0 

درصدی تولید نیز در دســتورکار ما 
قرار دارد.

مداری  مشتری  خصوص  در   
و خدمات پس از فروش شــرکت 

توضیح دهید.
شرکت الیاف ابریشم ماهان شرکتی 
پویــا در زمینه پاســخ گویی بــه نیاز 
مشتریان می باشــد و خود را ملزم به 
ارائه خدمات مشــاوره ای و پشتیبانی 

فنی به آنها در سراسر ایران می داند.
نحوه  بــه  راجع  نظرتــان   
ســایت  و  نمایشــگاه  برگزاری 
تهران  بین المللــی  نمایشــگاه 

چیست؟
باعــث  نمایشــگاه  در  مشــارکت 
می شود توانمندی واحدها و بنگاه های 

تولیــدی به معرض نمایش گذاشــته 
شود و زمینه  دست یافتن به بازارهای 

جدید فراهم گردد.
در همین راستا نمایشگاه بین المللی 
فرش ماشــینی با اهدافــی همچون 
ارائه  توانمندی هــای صنعت،  معرفی 
نوآوری هــا و ابتــکارات در چرخــه 
تولید، ایجــاد فضایی بــرای تحقیق 
و ارزیابــی صنعتگــران، متخصصان، 
کارشناسان و دانش پژوهان از صنعت 
مناسبی  فضای  ایجاد  ماشینی،  فرش 
برای مذاکرات تجاری و توســعه بازار 
داخلی و صادرات این صنعت، برگزار 
 می شــود که امید است به این اهداف 

برسیم.
 با چه موانع و مشــکالتی در 

مسیر تولید و توسعه شرکت رو به 
رو هستید؟

پــاره ای از مواد کمکــی و قطعات 
این شــرکت صرفــا وارداتــی بوده و 
از کشــورهایی نظیر چیــن و آلمان 
تامیــن می شــوند، که متاســفانه به 
دلیل تحریم های یک جانبه با مشــکل 
عــدم واردات آنهــا مواجه هســتیم. 
البته امیدواریم این مشــکل به زودی 
رفع شــود. همچنین، معضل اصلی ما 
مبحث مالی و فاینانس خارجی است 
که متاســفانه در حال حاضر به هیچ 
 LC at sight وجه حتی به صورت
هم این امکان فراهم نیست و این خود 
به دلیل کاهش نقدینگی منشــا بروز 

مشکالت بیشتری می شود.
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شــرکت تعاونی تولیدی ســیرنگ , در ســال 
1373 با هدف تولید انواع نــخ های پلی پروپلینی 
, با ظرفیت تولید 400 تن در ســال و با تعداد 1۲ 
نفر پرسنل تولیدی در زمینی به مساحت 70 هزار 
متر مربع شــروع به فعالیت نمود . این شــرکت در 
راستای حمایت از اشــتغال استان و بهبود وضعیت 
معیشتی اهالی شهرســتانهای یزد و اشکذر و سایر 
شهرهای اطراف , با افزایش تولید طی سالیان اخیر 
, هم اکنون با تعداد 700 نفر پرسنل شاغل مستقیم 
و 3000 نفر بصورت غیر مســتقیم و ظرفیت تولید 
1۵0 هــزار تن انواع نخ در ســال , به عنوان یکی از 
مهم ترین قطب های نساجی خاورمیانه مطرح شده 
است .سیاســتهاي کاري سیرنگ با تبعیت از اصول 
کســب و کار وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگاني 
ایران تعیین شده و مشتري مداري در رقابتي سالم را 
سرلوحه خود قرار داده است . کیفیت برتر محصوالت 
، تنوع رنگ و پرسنل مجرب با دانش روز و همچنین 
تنوع محصوالت از نظر شماره ی نخ )از دنیر ۵0 الی 
1۲00 دنیر ( موجب شده اســت تا این شرکت به 
بیش از ده ها عنوان و افتخار استانی ، کشوری و بین 
المللی دست یابد. با حسن نصریانی مدیرعامل این 
شرکت درباره اهداف و برنامه های سیرنگ گفت و 

گویی انجام داده ایم که می خوانید:
 لطفا خودتان را معرفی کرده، ســوابق 

اجرایی و مدیریتی تان را شرح دهید؟
اینجانب حســن نصیریانی متولد سال 1338 از 
شــهر یزد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 

هستم، سابقه فعالیت بنده در زمینه نساجی به بیش 
از 40 سال می رسد که ابتدا با تولید فرش دستباف 
و مدیر عاملی شــرکت موژان فرش آغاز کردم و با 
توجه به تجربه تولید نخهای رنگی از سال 1373 با 
تاسیس شــرکت تعاونی تولیدی سیرنگ با 1۲ نفر 
پرسنل و در مساحت70 هزار متر مربع به تولید انواع 
نخ های پلی استر با تنوع رنگ باال شروع نمودیم که 
بحمدهلل امروز با 600 نفر پرســنل و تولید انواع نخ 
 MICRO FILAMENT–LYCRA POY های
مقوایــی  دوک  و   –FDY –DTY-TFO-BCF
یکی از بزگترین کارخانجات تولید نخ در خاورمیانه 

می باشیم.
 لطفا تاریخچه تأسیس و فعالیت شرکت 
را برای مخاطبان نشریه شرح دهید؟ چه کاال و 

خدماتی ارائه می دهد؟
شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ , در سال 1373 با 
هدف تولید انواع نخ های پلی پروپلینی , با ظرفیت 
تولید 400 تن در ســال و  با تعداد 1۲ نفر پرسنل 
تولیدی در زمینی به مســاحت 70 هزار متر مربع 
شــروع به فعالیت نمود .  این شــرکت در راستای 
حمایت از اشتغال استان و بهبود وضعیت معیشتی 
اهالی شهرســتانهای یزد و اشکذر و سایر شهرهای 
اطراف , با افزایش تولید طی سالیان اخیر , هم اکنون 
با تعداد 600 نفر پرسنل شاغل مستقیم و 3000 نفر 
بصورت غیر مستقیم و ظرفیت تولید 1۵0 هزار تن 
انواع نخ  در سال , به عنوان یکی از مهم ترین قطب 
های نساجی خاورمیانه مطرح شده است .سیاستهاي 
کاري سیرنگ با تبعیت از اصول کسب و کار وزارت 
صنایع و معادن و اتاق بازرگاني ایران تعیین شده و 
مشتري مداري در رقابتي سالم را سرلوحه خود قرار 
داده اســت . افزایش مداوم کیفیــت و کمیت تنوع 
محصوالت با استفاده از بروز ترین  تجهیزات صنعت 
نســاجي جهان و بهترین مواد اولیه موجود در بازار 
داخل کشور , مسیري است که شرکت سیرنگ به 

عنوان هدف در آن گام بر مي دارد
محصوالت شرکت شما چه ویژگی های 
منحصر به فــردی دارد؟ و در عرصه تولید و 

صادرات تاکنون چه دستاوردهایی داشته اید؟

کیفیت برتــر محصوالت ، تنوع رنگ و پرســنل 
مجرب بــا دانش روز و همچنیــن تنوع محصوالت 
از نظر شــماره ی نخ )از دنیر ۵0 الی 1۲00 دنیر ( 
موجب شده است تا این شــرکت به بیش از ده ها 
عنوان و افتخار استانی ، کشوری و بین المللی دست 

یابد.
 ســیرنگ تاکنون موفق به کسب چه 

دستاوردها و افتخاراتی شده است؟
افتخارات شــرکت ما به این شرح است: عضویت 
در انجمن نســاجی ایران ، عنوان تعاونی برتر سال 
1389 ، تندیس یازدهمین جشــنواره تعاونی های 
برتر استان یزد در سال 1391، تعاونی برتر استان در 
سال 1394، دریافت تندیس به عنوان کار آفرین برتر 
در سال 1394، دریافت تندیس و گواهینامه تعهد به 
تعالی مدیریت تعاون در سال 1394، صنعتگر برتر 
در سال 1390، مشتری برتر بانک صنعت و معدن در 
 ،ISO9001:۲01۵ سال 1394، کسب گواهینامه
 ،10004:2012  ISO  ،ISO14001:2015
بزرگداشت  تندیس   ،2007: OHSAS18001
روز ملی صنعت و معدن در ســال 1394، مشتری 
برتر بانک صنعت و معدن در ســال 139۵، تندیس 
بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در سال 139۵، 
تندیس مدیر واحد تولیدی نمونه استان داری یزد در 
سال 139۵، دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف 
کنندگان اســتان ســال 1393، برگزیده نام آوران 
اقتصاد و فرهنگ کشور 1393، تندیس یازدهمین 
جشــنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان یزد در 
ســال 139۵، واحد نمونه صنعتی در سال 1394، 
تعاونی برتر استان در سال 1396، مشتری برتر بانک 
صادرات در سال 1396، صادرکننده برتر استان در 
سال 1398، دریافت گواهی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان در سال 139۵، تعاونی برتر استان در سال 
1397 . کیفیت برتر محصوالت ، تنوع رنگ و پرسنل 
مجرب بــا دانش روز و همچنیــن تنوع محصوالت 
از نظر شــماره ی نخ )از دنیر ۵0 الی 1۲00 دنیر ( 
موجب شده است تا این شــرکت به بیش از ده ها 
عنوان و افتخار استانی ، کشوری و بین المللی دست 

یابد.

حسن نصریانی مدیرعامل شرکت سیرنگ: 

شــرکت جان یار نســج شرکت تعاونی تولیدی» سیرنگ« یکی از بزرگترین کارخانجات تولید نخ در خاورمیانه
فعالیت خود را از ســال 98 
در زمینه تامیــن مواد اولیه 
صنعت نســاجی آغاز کرده 
است و موفق شده در طی فعالیت خود نقش 
مهمی در تامین مواد اولیه این صنعت ایفا کند.

نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه به مناســبت 
برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی 
با آقای امیر جان بزرگــی مدیرعامل جوان و 
توانمند شرکت جان یار نســج گفت و گویی 

انجام داده است که می خوانید: 
 لطفاً ضمن معرفی ســوابق خود ، 
تاریخچه ای از فعالیت های شرکت جان 

یار نسج را شرح دهید ؟
من امیر جان بزرگی مدیرعامل شرکت جان 
یار نسج هستم ؛ این شــرکت توسط پدرم با 
هدف تامین مواد اولیه صنعت نساجی تاسیس 
شد، ایشان سی سال سابقه فعالیت تخصصی 

در زمینه واردات رنگ را در کارنامه خود دارد. 
شــرکت ما از ســال 98 فعالیت خود را در 
زمینه تامین مواد اولیه و مواد تعاونی نساجی 
آغاز کرد که بخشــی از فعالیت های شرکت 
مربوط به واردات و بخش دیگری نیز به تامین 

مواد اولیه در داخل کشور مرتبط است .
شــرکت ما عمدتاً از مواد و تولیدات داخلی 
اســتفاده می کند، بــه نظر من، بــا توجه به 
وضعیت شرکت های تولیدی در داخل، ظرفیت 
تولید مــواد اولیه داخلی بــا کیفیت و قیمت 
مناسب تری نسبت به اجناس وارداتی در کشور 

وجود دارد.
 شاخصه ها ،ویژگی ها و وجه تمایز 
محصوالت شما نسبت به سایر محصوالت 

مشابه در بازار چیست؟
عمده ی محصوالت شــرکت ما ، در زمینه 
تامین مواد صنعت نســاجی است  و در بخش  
نرم کن ها ،آنتی اســتاتیک هــا ، یک نواخت 
کننده هــا و تمامی مــواد قابل اســتفاده در 
صنعت نساجی کاربرد دارد، البته نقطه ی قوت 
محصوالت تولیدی شــرکت جان یار نسج در 
زمینه نرم کن ها ،صابون ها ، دیسپرس کننده 

و آنتی استاتیک ها است .
هدف شــما از شــرکت در این   
نمایشگاه چیســت و قرار است از چه 

محصول جدیدی رونمایی کنید و فضای 
کلی این نمایشگاه را چگونه ارزیابی می 

کنید ؟
امیدواریم با وجود شــیوع کرونــا، فضای 
نمایشــگاه امســال بهتر و پر رونق  و اثرگذار 
باشد و بازدیدهای تخصصی در این نمایشگاه 
و رعایت پروتکل های بهداشتی، بتواند به رونق 
صنعت و تولید کشور کمک کند. اصلی ترین 
مانور شــرکت ما امسال بر روی غلظت دهنده 
ها بوده اســت، این محصول تا کنون در ایران 
تولید نشده و از مواد کاربردی این صنعت است 
و صد در صد آن از طریــق واردات تامین می 
شود. شرکت ما در حاضر به مراحل پیش تولید 
این محصول دست یافته است، در واقع نتایج و 
تست ها انجام شــده و در مرحله ی  بازاریابی 
این محصول هســتیم  که در این نمایشــگاه 

رونمایی خواهد شد.
 آیا در سال های آتی برنامه ای جهت 

افزایش ظرفیت و اشتغال زایی دارید ؟
در حال حاضر 6 نیــروی فعال و متخصص 
در مجموعه جان یار نسج مشغول به فعالیت 
هستند و بر اســاس طرح های توسعه ای در 
دستور کار، تا ابتدای سال 140۲ با راه اندازی 
خطوط جدید تولیــدی و امور بازاریابی، تعداد 
نیروهای فعال در شرکت جان یار نسج به بیش 

از ده نیرو افزایش خواهد یافت.
 در زمینه ی مشتری مداری چه گام 
هایی برداشــته اید؟ ویژگی محصوالت 
از فروش شــرکت شما  و خدمات پس 

چیست؟
در صنعت نساجی نمی توان بدون دیجیتال 
مارکتینگ یا همان فروشــگاه اینترنتی پیش 
رفت و ما نیز با توجه به شرایط بازار تالش می 
کنیم از طریق سایت و فضای مجازی کار خود 
را پیش ببریم تا محصوالت ما به ســهولت در 

اختیار مشتریان قرار بگیرد.
در زمینه ی مشــتری مداری ، مزیت ویژه 
شــرکت ما به دلیل تجربه  ای اســت که در 
فرموالسیون، رفع اشــکال  و راه اندازی خط 
تولید ارائه مــی دهیم، از ســوی دیگر ما به 
مشتری های خود مشاوره ی رایگان در زمینه 
خرید می دهیم و چنانچه هر مشــکلی ایجاد 
شود جدای از اینکه مشتری شرکت ما باشند 

و یا نباشــند، ما صد در صد کمال همکاری را 
با ایشــان داریم، زیرا مهم تریــن موضوع این 
است که صنعت نساجی پا برجا بماند، زیرا  این 

صنعت در حال حاضر  رو به افول است.
 برنامه ای برای حضور در بازار های 

خارجی دارید ؟
بله قطعا ، شرکت ما با کشور همسایه ترکیه 
در زمینــه واردات و صــادرات ارتبــاط کاری 
دارد، همچنین ما قصد حضــور فعال تری در 
بازارهای بین المللی داریــم . ما در این زمینه 
بازارهای آســیای شــرقی را مد نظر داریم.  با 
وجود اینکه آسیای شرقی خود یکی از قطب 
های تولید کننده مواد نساجی در جهان است 
، ما با کمک یک سری فرموالسیون های ویژه 
ای که داریم، خواســتار تعامل با شرکت های 
خارجی،کار کردن با آن ها و حضور چشمگیر 

تر در بازارهای صادراتی هستیم.
 در مورد مشکالت صنعت نساجی 
ارائه  بفرمایید که چه راهکاری برای آن 

می دهید؟
به دلیــل قاچاق هایی که انجام می شــود، 
صنعت نســاجی همواره مظلوم واقع شــده 
اســت، امیدواریم که تدابیــری برای حمایت  
فعال از شــرکت هــای داخلی فعــال در این 
صنعــت و جلوگیری از قاچــاق کاال و واردات 
بی رویه اندیشیده شود و از ورود کاالی قاچاق 
جلوگیری کنند، زیرا شــرکت های داخلی از 
جمله مجموعه ما خود دارای پتانســیل های 
زیادی هســتند، اما متاســفانه داغ بودن بازار 

قاچاق زمینه ساز نابودی این صنعت است.

امیر جان بزرگی مدیرعامل »شرکت جان یار نسج«:

رونمایی »شرکت جان یار نسج« از غلظت دهنده ها در نمایشگاه صنعت نساجی 
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کارخانه الیاف نمونه در استان مازندران ، شهرک 
صنعتی جویبار در ســال 1393 به بهــره برداری 
رسید . در محل یاد شــده کارخانه تولید الیی های 
پلی استر و کارخانه بازیافت شیمی پالست تاسیس 
و راه انــدازی گردید که کارخانــه اول جهت تامین 
مواد اولیه کارخانه ایزوگام نمونه و کارخانه بازیافت با 
هدف تامین مواد اولیه کارخانه الیاف به بهره برداری 
رسیده است . کارخانه الیاف نمونه با ظرفیت 40000 
کیلوگرم در روز به تولید الیاف سالید پلی استر می 
پردازد که تــا امروز به لطف مهندســین مجرب و 
کارشناســان خبره در تولید محصول های داخلی و 
صادراتی دارای سهم به سزایی از عرضه است که به 
لطف کیفیت محصول ها دارای بازار هدف مشخص 
نیز اســت .با تیام حبیبی مدیر عامل جوان و خالق 
شرکت الیاف نمونه شرق گستر گفت و گویی انجام 

داده ایم که در ادامه می خوانید:
 خودتان را معرفی کنید؟

اینجانب تیام حبیبی متولد 1367 دانشــجوی 
کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی می باشم 
و در حال حاضر با ســمت مدیر عامل شرکت الیاف 

نمونه شرق گستر فعالیت می نمایم .
 تاریخچه فعالیت شرکت الیاف نمونه را 

شرح دهید؟
کارخانه الیاف نمونه با همت و تالش گروه صنعتی 
نمونه در استان مازندران ، شهرک صنعتی جویبار در 
سال 1393 به بهره برداری رسید . در محل یاد شده 

کارخانه تولید الیی های پلی استر و کارخانه بازیافت 
شیمی پالســت تاســیس و راه اندازی گردید که 
کارخانه اول جهت تامین مواد اولیه کارخانه ایزوگام 
نمونه و کارخانه بازیافت با هــدف تامین مواد اولیه 

کارخانه الیاف به بهره برداری رسیده است .
 در عرصه تولید چه گام هایی برداشته 

اید؟
کارخانه الیاف نمونه با ظرفیت 40000 کیلوگرم 
در روز به تولید الیاف ســالید پلی استر می پردازد 
که تا امروز به لطف مهندسین مجرب و کارشناسان 
خبره در تولید محصول های داخلی و صادراتی دارای 
سهم به ســزایی از عرضه است که به لطف کیفیت 

محصول ها دارای بازار هدف مشخص نیز است .
تولیدکنندگان متعددی در کشور ( چه در قالب 
کارخانه های صنعتی یا واحدهای ســنتی ( به ارائه 
الیاف هالو، سالید و … می پردازند اما تفاوت موجود 
در کیفیت محصوالت کارخانه های مختلف را فقط 
متخصصین و صنعتگران در مــی یابند که با تکیه 
بر تخصص و تجارب خود، مــواد اولیه موردنیاز را از 

برندهای معتبر و شناخته شده تهیه می کنند.
 به کدام کشورها صادرات دارید؟

محصوالت صادراتی این کارخانه در کشــورهای 
روسیه ، ترکیه ، عراق و افغانستان عرضه می شود.

 برای توسعه فعالیت شرکت الیاف نمونه 
چه برنامه هایی در دست اجرا دارید؟

با توجه به نیاز مشتریان، تصمیم به توسعه کارخانه 
با هدف تولید الیاف هالو و ســالید تخصصی مورد 
استفاده در صنایع ریسندگی گرفته شد .بدین منظور 
در جوار کارخانه فعلی زمینی به مســاحت ده هزار 
مترمربع خریداری و مقدمات احداث کارخانه فراهم 
گردید و هم اکنون ضمن انعقاد قرارداد با شــرکت 
سازنده ماشــین االت در کره جنوبی، ساخت آن در 
حال انجام است و امید داریم تا انشاهلل ظرف حداکثر 

۲4 ماه آینده این پروژه به بهره برداری نیز برسد .
همچنین با توجه به حضور ایــن کارخانه ها در 
منطقه مازندران و ازدیــاد ضایعات بطری های پت، 
تصمیم بــه راه اندازی بزرگتریــن مجتمع بازیافت 

ضایعات PET در کشــور گرفته ایم که هم اکنون 
زمین آن به مساحت یازده هزار مترمربع خریداری 
و ماشین االت مربوطه با ظرفیت تولید روزانه یکصد 
تن پرک هات واش شــده است و در حال نصب می 
باشد و انشــاهلل در پایان سال 1400 به بهره برداری 

خواهد رسید.
 محصوالت شرکت شما چه مزیت هایی 

دارد؟
مزیت محصوالت تولیدی این شــرکت، استفاده 
از مواد اولیه درجه یک با کیفیــت منحصر به فرد 
می باشد که به دلیل تولید آن توسط زیر مجموعه 
های گروه صنعتی نمونه همواره در ارایه محصوالت 
با کیفیت به مشتریان موفق بوده ایم . در مجموعه 
کارخانه های گروه صنعتی نمونه در ســطح کشور 
بیش از 860 نفر نیروی انســانی به صورت مستقیم 
مشغول به کار می باشــند . روند عرضه و تقاضای 
الیاف مصنوعی همواره دارای رشد جهانی بوده است 
و طی بررســی های بازار آنچه پیش بینی می شود 
در آینده نزدیک جهــت تولید نخ های فیالمنتی از 
پرک و مواد بازیافتی بیشــتر استفاده شده و از آنجا 
که این مواد اولیه در کشور به وفور استفاده می شود و 
تقاضای مصرف در کشورهای آسیایی افزایش داشته 

است، آینده روشنی متصور هستیم .
 با چه مشکالت و موانعی روبرو هستید؟

مهم ترین معضل این صنعت، عدم ثبات و نظارت 
بر نــرخ خرید مواد اولیه می باشــد کــه در فصول 
مختلف و شرایط متغییر بازار منتج به نا به سامانی در 

تصمیم گیری های بلند مدت می گردد
 سخن آخر؟

امیدوارم تا بر اساس برنامه های تبیین شده بتوانیم 
با ارایه محصوالت برتر پاسخ اعتماد مشتریان گرانقدر 
را با افزایش ظزفیت خطوط تولیدی و اســتفاده از 
تکنولوژی های روز دنیا با به کارگیری متخصصین 
این امر داده و در آینده نزدیک با حذف نیازهای آنها 
از واردات محصوالت خارجی ســهم قابل توجهی از 
توانمندی های داخلی را برای میهن عزیزمان ایران 

داشته باشیم .

مهندس تیام حبیبی مدیر عامل شرکت »الیاف نمونه شرق گستر«:
الیاف نمونه با تولید بیش از 1۵000 تن الیاف پلی استر سالید

شرکت سرامیک کوثر  همچنان پیشرو در صنعت نساجی ایران
تولید کنندگان  از  یکی 
صنعــت  در  پیشــرو 
برای  سرامیکی  قطعات 
صنایع مختلف در کشــور اســت و در 
صنعت نســاجی بالغ بر 4 هزار و ۵00 
قطعه سرامیکی تولید می کند. ناظرها 
و راهنمای نــخ که به دو صورت پولیش 
و لعاب دار، بســته به سفارش مشتری و 
بر اساس دســتگاه مورد استفاده آن ها 
از جمله قطعاتی اســت که در شرکت 

سرامیک کوثر تولید می شود. 
ســپیده تبریزی مدیر عامل شرکت 
ســرامیک کوثر  در گفت و گو با نشریه 
اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری 
نمایشــگاه بین المللی صنعت نساجی 
تصریح کرد: کیفیــت محصول برای ما 
شرکت ما یک اصل اساسی است. بر این 
اساس شرکت سرامیک کوثر در زمینه 
مشــتری مداری اقدامات زیادی انجام 
داده است و توجه به خواسته ها و نظرات 
مشــتریان خود را در راس فعالیت های 

خود قرار داده است.
مدیر عامل شــرکت سرامیک کوثر با 
اشــاره به تاریخچه فعالیت این شرکت 
اظهار داشــت: حدود چهل سال پیش 
پدرم، اصغر سالم تبریزی به همراه برادر 
خود این شرکت را در تهران بنیان نهاد، 
پس از فوت برادرشــان با جــدا کردن 
کسب و کار خود کارخانه را از نو در شهر 
میبد راه اندازی کردند، شرکت سرامیک 
کوثر ســرامیک هایی کــه در صنعت 
نساجی، صنعت برق، صنعت تاسیسات و 

… به کار می روند را تولید می کند.
وی افزود: شــرکت مــا تولید کننده 
قطعات سرامیکی برای صنایعی است که 
سرامیک را به عنوان یکی از مواد مورد 
اســتفاده  قرار می دهند. به عنوان مثال 
برای صنعت نساجی که سرامیک یکی 
از پر کاربردترین قطعات مورد استفاده 
آن ها است، حدود 4 هزار و ۵00 قطعه 

ســرامیکی تولید می کنیــم که طبق 
درخواست مشتری روزانه به این تعداد 
اضافه می شود. ناظرهای نخ، راهنمای نخ 
که به دو صورت پولیش و لعاب دار، بسته 
به سفارش مشتری و بر اساس دستگاه 
مورد استفاده آن ها، نمونه ای از قطعاتی 
است که شرکت سرامیک کوثر تولید می 

کند.
مدیرعامل شرکت ســرامیک کوثر با 
اشاره به چالش های پیش روی شرکت 
تحت مدیریت خود اظهار داشت:  اخیرا 
به علت مشــکالت ارزی، شــتری های 
زیادی نسبت به ســال های پیش به ما 
مراجعه می کنند. این موضوع از جهتی 
برای ما خــوب تلقی می شــود ولی از 
جهت تهیه ی مواد اولیه با کمبود مواجه 

هستیم.
وی با اشــاره بــه حفــظ نیروهای با 
تجربه شرکت سرامیک کوثر خاطرنشان 
ســاخت: از زمان فوت پدرم که حدود 
شــش ســال می گذرد من مدیر عامل 
شرکت شــدم؛ در این مدت تالش شده 
اســت نیروهای باتجربــه و متخصص 
شرکت را حفظ نماییم. عمده نیروهای 
فعال در شــرکت ســرامیک کوثر جزو 
نیروهایی هســتند که قبل از مدیریت 
من مشغول به فعالیت بودند. ما سعی می 
کنیم از نیروهای متخصص و جوان نیز 

استفاده نماییم. با قطعیت می توان گفت 
شرکت ســرامیک کوثر از لحاظ نیروی 
انســانی دچار کمبود یا مشکل خاصی 

نیست.
ســپیده تبریزی با بیان اینکه مشکل 
اصلی ما کمبود مواد اولیه است؛ عنوان 
کرد: یکی از مشکالتی که سال گذشته با 
آن روبرو شدیم در مواجه با همین مورد 
بود، مواد اولیه خارجی اصــالً در ایران 
یافت نمی شد و مواد ایرانی هم برای کار 
ما چندان مناســب نبود در نتیجه برای 
تهیه مواد اولیه سختی زیادی متحمل 
شــدیم و در نهایت مواد اولیه را قیمت 

بسیار باال تهیه کردیم.
وی در پایان با تاکید بر اصل مشتری 
مــداری، در این رابطه بــه خبرنگار ما 
گفت: کیفیت محصول برای ما مهم ترین 
مساله است و هدف ما رفع نیاز مشتری 
است. این موضوع برای من خیلی مهم 
اســت که مشــتری راضی باشد و یکی 
از افتخارات شــرکت ما اســت. گاهی 
اوقات مشــتری قطعه ای می خواســته 
ولی امکانات تولیدش را نداشــتم اما از 
راه های دیگر قطعه را را فراهم کردیم که 
در مواقعی حتی از قطعه ســفارش داده 
شده نیز بهتر بوده است. فکر می کنم این 
قطعاتی که شرکت ما جایگزین کرده در 

هیچ جایی از دنیا نتوان پیدا کرد.

سپیده تبریزی مدیر عامل شرکت سرامیک کوثر: 

تولید 4۵00 قطعه سرامیکی در شرکت» سرامیک کوثر«

برای توسعه بازارهای صادراتی ، بهبود کیفیت و تنوع تولید محصوالت از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد
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گزارش تصویری

  رعایت  پروتکل  های بهداشتی در بیست و هفتمین منایشگاه بین املللی صنعت نساجی و پوشاک

»ایران تکس2021« به روایت تصویر

شرکت الیاف گستــر یزد در سال 1393 
در منطقه ویژه اقتصادی یزد، با هدف تولید 
انواع الیاف پلی استرجهت استفاده در صنایع 
داخلی و کاهش وابستگی کشور به این مواد 
استراتژیک، فعالیت رسمی خود را با ظرفیت 
اسمی ۵0,000 تن در ســال آغاز کرد. این 
شــرکت از بدو راه اندازی با بکارگیری عالی 
ترین مواد اصلی و کمکی، ضمن آماده سازی 
آزمایشــگاهی مدرن و تجهیــز آن به انواع 
دستگاه های پیشرفته اندازه گیری وتشکیل 
واحد مهندســی خدمات پــس از فروش، 
توجه ویژه به امــر کیفیت و ایجاد اطمینان 
نزد مشــتریان در خصوص تضمین کیفیت 
محصوالت و اهمیت رضایتمندی اســتفاده 
کنندگان از این محصوالت را ســرلوحه کار 
خود قرار داده، این مهــم را به عنوان هدف 

راهبردی خود بنا نهاد.
اقتصاد نمایشگاه در رابطه با چشم انداز ها 
و برنامه های این شرکت گفت و گویی را با 
احمد عبدالرزاقی مدیر فــروش و بازاریابی 
شرکت الیاف گستر یزد انجام داده است که 

در ادامه می خوانید:
 لطفا فعالیت های شــرکت خود 
را برای مخاطبان اقتصاد و نمایشــگاه 

تشریح فرمایید؟
شرکت الیاف گستــر یزد در سال 1393 
در منطقه ویژه اقتصادی یزد، با هدف تولید 
انواع الیاف پلی اســترجهت اســتفاده در 
صنایع داخلی و کاهش وابستگی کشور به 

این مواد استراتژیک، فعالیت رسمی خود 
را با ظرفیت اســمی ۵0,000 تن در سال 
آغاز کرد. در ادامه، مدیریت عالی شــرکت 
با اتخــــاذ رویکرد پیشــرفت و توسعه و 
ظـــرفــیت  از  مطـــلــوب  استـفــاده 
هــــای علمی و فنــــی مجمـــــوعه 
مدیران، مهنــدسیـــن و سایــر کارکنان 
زحمتکــش خــــود، اقدام به سرمــایه 
گذاری های قابل توجــه دیگری نمود که 
تنوع بخشیدن بیشــتر به الیاف تولیدی و 
ورود به جرگه تولیــد کنندگان الیاف پلی 
اســتر رنگی، همچنین نصب و راه اندازی 
نیــروگاه گازی تولیــد بــرق از مهمترین 
دســتاوردهای این رویکرد می باشد. این 
گروه صنعتی مفتخر اســت که در مقطع 
فعلی موفق شده است با تولید سالیانه بیش 
از 40 هزار تن انواع الیاف پلی استر با ویژگی 
های متنوع و مصارف گوناگون و تولید بیش 
از 100 هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه 
گازی و ارســال آن برای شبکه برق استان 
یزد، در دو حوزه بزرگ و تاثیر گذار صنعت 
نســاجی و صنعت برق از جایگاهی ممتاز 
برخوردار شــود. مدیریت عالی این شرکت 
عمیقا به این امر معتقد اســت که کسب 
این جایگاه توفیقی مهم و قابل توجه، لیکن 
حفظ و ارتقاء آن بسیار دشوار و از اهمیت 
بیشتــــری برخوردار است، لذا به منظور 
پرهیز از هـــرگونه سکون که بطور معمول 
زمینه ســاز از بین رفتن بنگاه ها است، به 
طور مســتمر با تعیین اهــداف رو به جلو 
و اجـــــرای برنامه های پیش بینی شده 
جهت تحقق این اهداف، پیوسته شرکت در 

مسیر رشد و بالندگی حرکت می کند. 
 در عرصه تولید و صادرات تاکنون 

چه دستاوردهایی داشته اید؟
شرکت الیاف گستــر یزد با ظرفیت تولید 
ساالنه ۵0 هزار تن در سال  یکی از بزرگترین 
شــرکت های تولید کننده الیاف پلی استر 
اســت و عالوه بر عرضه محصوالت در بازار 
داخل، صادرات الیاف به کشور های ترکیه و 

ازبکستان و ایتالیا در کارنامه صادراتی خود 
دارد.

 در زمینه مشتری مداری چه گام 
هایی برداشته اید؟ 

اعتماد عمیق و راســخ به این امر مهم که 
رابطه شرکت الیاف گستر با مشتریان به هیج 
وجه رابطه فروشــنده با خریدار نبوده است 
بلکه این دو شرکای تجاری یکدیگر هستند و 
دراین راستا رضایت مندی مشتریان به کلیه 
سطوح و بدنه سازمان و اندازه گیری مداوم 
این رضایت مندی بر اساس استفاده از داده 

های واقعی است.
اهداف شــرکت الیاف گستــــر یزد در 
راســتای حفظ و ارتقای جایگاه ممتاز خود 
در بین تولید کنندگان مشابه الیاف، از طریق 
رقابت کیفی دائــم و تنگاتنگ با محصوالت 
معتبر خارجی، حفظ جایــگاه ویژه خود در 
عرصه تولید کنندگان برق کشــور و ادامه 
مشارکت فعال در تامین برق مورد نیاز شبکه 
برق استان یزد، تعمیم و انتقال اهمیت میزان 
رضایتمندی مشتریان به کلیه سطوح و بدنه 
سازمان و اندازه گیری مداوم این رضایتمندی 
بر اساس استفاده از داده های واقعی، ایفای 
هرچه بیشتر و موثرتر نقش خود در تحقق 
اهداف عالیه » اقتصاد مقاومتی » کاهش و 
قطع وابستگی کشور به واردات در این حوزه 
مهم و استراتژیک، توجهات خاص به« اجرا و 
رعایت الزامات و استانداردهای سیستم جامع 
مدیریت کیفیت، ایمنی و محیط زیست » از 
طریق ایجاد و جاری سازی ارکان آن، ایمان و 
اعتقاد پایدار به لزوم » رعایت حقوق و حفظ 
کرامت نیروی انسانی » به عنوان مهمترین 
رکن تولید محصوالت با کیفیت و بکارگیری 
انواع تکنیک های مدیریتی به منظور تحقق 
این مهم، تعامالت ســالم و پایدار مبتنی بر 
قانون و قانونمداری با کلیه سازمان ها، ادارات، 
تامین کننــدگان، مشــتریان و پیمانکاران 
دولتی و غیر دولتــی و توجه ویژه به احترام 
و رعایت حقوق آنها از اهداف اصلی شرکت 

الیاف گستــر یزد است.

احمد عبدالرزاقی مدیر فروش و بازاریابی شرکت »الیاف گستر یزد«:
» الیاف گستــر یزد« یکی از بزرگترین شرکت های تولید الیاف پلی استر است

حضور چشمگیر شرکت » الوان ثابت « در نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی
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صنعت پوشــاک و نساجی کشــور که می 
تواند سهم باالیی در اشتغالزایی، رشد صنعت 
و حتی صادرات داشــته باشــد، گرفتار موانع 
و مشــکالت متعددی شــده که دستگاه های 
مســئول باید برای مانع زدایی در این صنعت 

مهم تعجیل کنند.
 به گــزارش اقتصاد و نمایشــگاه - صنعت 
نســاجی کــه یکــی از مهمتریــن صنایــع 
کشــور بوده و نقش مهمی در اشــتغالزایی و 
رشــد اقتصادی داشــته اســت، طی سالهای 
گذشــته دچار رکود شدید شــده و هر روز با 
مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کند، 
گویا صنعتی کــه در زمانی ســهم باالیی در 
درآمدزایی کشور داشــته، به فراموشی سپرده 
شــده  و کمتر مســئولی به صورت جدی در 

صدد رفع مشکالت آن است.
بی مهری ها به این صنعــت مهم در حالی 
است که صنعت پوشاک یکی از صنایع پیشرو 
و پرطرفدار در جهان اســت که توجه بسیاری 
از کشــورها را به خود جلب کرده اســت. در 
ایران نیــز اواخر دهــه 70 صنعتگران متوجه 
صنعت پوشاک شدند و از همان ابتدا، کیفیت 
تولیدات ایرانی باعث شد پوشاک ایرانی جای 
خود را در بازارهای اروپایــی باز کند، اما عمر 

این محبوبیــت کوتاه بــود و کم توجهی های 
بســیاری باعث شــد که این صنعت در مسیر 
سراشیبی قرار گیرد به طوری که امروزه بخش 
بســیار اندکی از صنایع را بــه خود اختصاص 
داده است و کشــورهایی که روزگاری قابلیت 
رقابت با پوشــاک ایرانی را نداشتند، در حال 
حاضر جای تولیــدات ایرانــی را در بازارهای 

اروپایی تصاحب کرده اند.
به اعتقاد فعاالن این حوزه سیاستگذاری های 
غلــط و کم توجهی بــه این بخــش، صنعت 
پوشاک کشــور را در سراشــیبی قرار داده و 
افول ایــن صنعت را رقــم زده اســت. امروز 
ایران می توانســت از مزیت خود در توســعه و 
رشــد اقتصادی بهره بگیرد اما جای خود را به 
رقبایی همچون چین و بنگالدش داده اســت 
که یک چهارم پوشــاک مصرفی جهان را تولید 
می کنند. متأســفانه کشــورمان امروز به یکی 
از عمده تریــن واردکنندگان پوشــاک از این 
کشورها تبدیل شــده  و در قاچاق پوشاک نیز 

رتبه نخست را در اختیار دارد.
این در حالیســت کــه همچنــان، صنعت 
پوشــاک ایــران به لحــاظ کیفیــت قابلیت 
رقابت پذیری با دیگر کشــورهای تولیدکننده 
پوشــاک را دارد، چراکــه به لحــاظ دوخت و 

طراحی هنوز جزو کشــورهای برتر به شــمار 
می رویم، اما مشــکالتی از جملــه هزینه های 
باالی تأمین مواد اولیه، باال بودن سود بانکی، 
قوانین و مقررات دست وپاگیر، واردات بی رویه 
یا قاچاق، تأمین مواد اولیه و... باعث شــده تا 
فرصت رقابت برابر را در بازار پوشــاک جهانی 
از دست بدهیم و نیمی از بازار داخلی را نیز به 

تولیدکنندگان خارجی واگذار کنیم.
به اعتقــاد صنعتگران حوزه نســاجی امروز 
ایــن صنعت لنگ پول اســت بــه نحوی که 
بــرای واردات الیاف و انواع ماشــین آالت به 
حدود یک میلیارد دالر ارز نیازمند اســت که 
این میزان ارز فقط بــرای نیازهای ضروری و 
حل مشــکالت آنهم به صورت مقطعی است 
اما دولت به جای تأمین ایــن ارز تولیدکننده 
را معطل کــرده و در نهایت بــه صورت قطره 

چکانی تخصیص ارز را انجام می دهد.
به گفتــه غدیری دبیــر اتحادیــه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک« در صنعت نساجی 
بیش از یک میلیون نیروی کار مشغول فعالیت 
هســتند و باید دولت برای حفظ این اشتغال 
و رفع مشــکالت این بخش چاره اساســی به 
کار گیــرد، در غیر این صــورت روند بیکاری 
و تعطیلی واحدهای تولیــدی در این صنعت 

تشدید خواهد شد”. 
البته در حال حاضــر واردات کاالی خارجی 
به کشــور ممنوع اســت امــا تولیدکنندگان  
معتقدنــد کــه قیمت مــواد اولیه در کشــور 
باال اســت و از ســوی دیگر با توجــه به اینکه 
برخی از لــوازم جانبی تولید پوشــاک تحریم 
اســت و تولیدکنندگان هنگام تولید پوشــاک 
با مشــکالتی مانند کمبود دکمه هــای فلزی 
و گرانی پارچه مواجه هستند، همین امر باعث 
شده که میزان تولیدات آنها روند نزولی به خود 
بگیرد. عالوه بر این یکی از مشــکالت صنعت 
پوشــاک در کشــور وضعیت نامناســب تولید 
پارچه اســت  چراکه تعداد محــدودی در این 
حوزه فعال هستند و از این رو سرمایه گذاری و 

ارتقای کیفیت در این کاال ضروری است.
با توجه به مطالعات انجام شــده، مهمترین 
تهدیدهای شناسایی شده در صنعت نساجی و 

پوشاک شامل موارد زیر است؛
1- باال بــودن هزینه های تولیــد و قیمت 

تمام شده نسبت به کشورهای رقیب 
۲. عــدم توســعه و نوســازی الیه هــای 
پایین دستی صنعت تکمیل منسوجات، تولید 

پوشاک، خدمات و توزیع
و  )عمده فروشــی  توزیــع  شــبکه   .3
خرده فروشــی( به شــدت ســنتی، ناکارآمد، 
ســازمان نیافته و متفرق و هزینه و سهم باالی 
آن از زنجیره های تأمین نســاجی بدون ارائه 

خدمات ارزش افزوده الزم
4. عدم وجــود حمایت هــای الزم از نام و 
نشان تجاری ملی منســوجات و پوشاک و در 
نتیجه کمبود تعداد نام و نشــان تجاری قوی 

داخلی
۵. محدودیت هــای فرهنگی و اجتماعی در 
طراحی محصوالت و ایجاد محتوای فرهنگی و 
مـد در منسوجات و پوشاک مبتنی بر تقاضای 

بازار
6. خأل هدف گذاری و چشــم انداز در سطح 

بنگاه های صنعت
7. فرهنگ استفاده از پوشاک خارجی

8. ضعف در طراحی محصــوالت مبتنی بر 
تقاضای بازار

9. استفاده از ماشین آالت قدیمی و فرسوده 
در تولید

10. بــروز نبودن فنــاوری تولیــد برخی 
محصوالت

11. عدم نگاه زنجیــره ای دولت و ذینفعان 
به کل صنایع نساجی و پوشاک

1۲. عدم اتصال مالیات بــر ارزش افزوده و 
عدم اخذ مالیات از مصرف کننده نهایی

13.ایجــاد محدودیــت هــای زیــاد برای 
برندهای داخلی

14.عــدم برنامــه ریزی صحیــح در حوزه 
صادرات و عدم ســاز و کار مناسب در تجارت 

بین المللی و حمل و نقل پول و کاال
1۵.عدم دسترسی سهل و با قیمت مناسب 
به مــواد اولیه اعــم از صنایع پایین دســتی 

پتروشیمی و پنبه و ملحقات
 عالوه بر موضوعات فوق، صنعت نساجی به 
صــورت کالن  نیازمند تصمیمات  و مشــوق 
هایی  اســت که بتواند با بکارگیزی آنها روند 

توسعه خود را طی کند.
 از جملــه این تصمیمات و مشــوق ها می 

توان به موارد زیر اشاره کرد:  
اصــالح قوانیــن مرتبــط بــا کار و تامین 
اجتماعــی مبتنی بــر بنگاه هــای کوچک و 
مشاغل زیر 10 نفر و تسهیل و تشویق قوانین 
مرتبط با تامین اجتماعی در جهت اشــتغال 

بیشتر
اصــالح قوانیــن مربوط بــه بیمــه تامین 
اجتماعــی پیمانکاران تامین کننده پوشــاک 

جهت توسعه برندهای پوشاک

تشــویق برندهای تولیدکننده پوشــاک که 
در سیستم خرده فروشی خود بصورت شفاف 
عمل نموده و کل فرایند خود را به ســازمان 
امــور مالیاتی ارائــه می نماینــد. تخفیف در 

مالیات عملکرد بصورت پلکانی تا ۵ سال
توســعه آموزش های تخصصی تولید، بهره 

وری و کیفیت در صنعت پوشاک
جذب سرمایه گذاریها و مشارکت کنندهای 

خارجی در تولید داخل کشور
رســمیت بخشــی به تولید بدون کارخانه 
جهــت توســعه برندهــای پوشــاک مطابق 
دســتورالعمل های موجود در خصوص برون 
سپاری و اجازه فعالیت به برندهای پوشاک در 
قالب رســته های مختلف پوشاک، کیف چرم، 

کفش، عطر و ...
تســهیل در واگذاری پروانه بهره برداری به 

برندهای پوشاک
تسهیل در به رسمیت شناخته شدن صنعت 
پوشــاک بعنوان صنعت ســبز و صدور پروانه 
بهره برداری برای کارگاه های بیش از ۵0 نفر 
در شهرهای بزرگ بدون در نظر گرفتن شعاع 

1۲0 کیلومتری
ایجاد مشــوق هــای الزم جهت شــفافیت 
تولیدکنندگان و کاهش تولیدات موســوم به 

زیر پله ای
استقرار تدریجی اخذ شناسه کاال با توجه به 
آیین نامه های اجرایی ماده 13 قانون مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز  

صنعت نساجی و پوشاک ایران گرفتار ۱۵ مانع بزرگ، دستگاه های مسئول مانع زدایی کنند
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متالورژي  المللي  بین  نمایشگاه  هجدهمین 
)فوالد، صنایع معدني،آهنگري و ماشین کاري، 
قالب سازي و ریخته گري( و ششمین نمایشگاه 
سیستم  و  کشاورزي  آالت  ماشین  المللي  بین 
هاي نوین آبیاري، صنایع، فناوري ها و خدمات 
وابسته با حضور مقامات و مســئولین ذیربط با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران افتتاح 

شد.
متالورژی  المللی  بین  نمایشــگاه  هجدهمین 
)فوالد،صنایع معدنی،آهنگری و ماشــین کاری، 
قالب ســازی و ریخته گری( بــا حضور مهدی 
صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت 
– معدن و تجارت و حســن زمانی مشاور وزیر 
صنعت – معدن و تجــارت، رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شــرکت سهامی نمایشــگاه های 
بین المللی ج.ا.ایران و هیات همراه شــروع بکار 
کرد که در این نمایشــگاه تعداد ۲70 شــرکت 
داخلی و ۲ شــرکت خارجی از کشورهای چین 
و اســپانیا در فضای نمایشگاهی به وسعت بیش 
از ۲8,000 مترمربع در ســالن های شماره 31 
– 38B – 38A – 38 – 3۵ و 41 حضــور 
دارند که این مشارکت کنندگان در زمینه تولید 
فلزات غیر آهني، ریخته  فوالد، صنایع معدني، 
گـری، قالــب ســازی، آهنگــری، کـوره هـای 
صنعتي، عملیات حرارتي و دیگر صنایع وابسته 
با این حــوزه فعالیت داشــته و آخرین نوآوری 

هایی خود را در این عرصه بــه بازدیدکنندگان 
محترم ارایه می نمایند.

ششمین نمایشــگاه بین المللی ماشین آالت 
کشاورزی و سیســتم های نوین آبیاری، صنایع، 
فناوری ها و خدمات وابســته نیز با حضور سید 
جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشــاورزی، علی 
سالجقه معاون رئیس جمهور و رییس سازمان 
محیط زیست به همراه حسن زمانی مشاور وزیر 
صنعت – معدن و تجــارت، رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین 
المللی ج.ا.ایران و هیات همراه آغاز بکار کرد که 
در آن 100 شرکت داخلی در فضای نمایشگاهی 
به وسعت بیش از 9,000 مترمربع در سالن های 
40 و 44 حضور داشــته و محصــوالت خود در 
زمینه تولید انواع لوله و اتصاالت آبیاری، ماشین 
آبیاری،  نوین  های  سیستم  کشاورزی،  آالت 
نهاده های کشاورزی و دیگر محصوالت مرتبط 
با این صنعــت را در معرض دید عالقمندان قرار 

داده اند.
قابل ذکر اســت، این نمایشــگاه هــا تا روز 
چهارشــنبه 17 آذرماه 1400 از ساعت 9 صبح 
لغایت ۵ بعدازظهر ادامه خواهند یافت که بازدید 
از آنها فقط با داشــتن کارت دعوت برای بازدید 
کنندگان خــاص و متخصص امــکان پذیر می 

باشد.
همچنین دیگر عالقه منــدان نیز می توانند به 
صورت مجازی از این نمایشگاه ها بازدید نمایند.

 دکتر عبدالکریم جاللی رییس ســتاد 
نمایشگاه ایران متافو:

هدف از برگزاری نمایشــگاه متالورژی معرفی 
توانمندی های داخلی بــا آخرین فناوری های 

روز دنیا است
دکتر عبدالکریم جاللی با بیان اینکه امیدوارم 
از این فرصت چهار روزه ی نمایشــگاه بهترین 
اســتفاده شــود، گفت: با اســتفاده ی بهینه از 
نمایشگاه امســال باید در جهت تعامل و تکمیل 
زنجیــره ی کامل که از معدن تا ســاخت قطعه 
ی نهایی محســوب می شــود را فراهم آورند تا 
بتواننــد بازار هــای جدیدی را تجربــه کنند و 
امید اســت با حضور هیــات های تجــاری از 
خارج کشــور در نمایشــگاه  که دعوت شــده 
اند، رویکــرد صادراتی بهتری داشــته باشــند 
 و منجر بــه افزایش صــادرات در این شــرایط 

شود .
اقتصــاد نمایشــگاه در رابطــه بــا برگزاری 
نمایشــگاه متالورژی گفت و گویــی را با دکتر 
عبدالکریم جاللی رییس ســتاد نمایشگاه ایران 

متافو انجام داده است که در ادامه می خوانید:
 نمایشــگاه متالوژی با چــه هدف و 

رویکردی برگزار میشود ؟
هــدف از برگــزاری نمایشــگاه در تمامــی 
نمایشگاه ها یکســان است که معرفی توانمندی 
های داخلی با آخرین فناوری هــای روز دنیا و 
امکان تبادل اطالعات بین تولید کننده و مصرف 
کننده نهایی ، معرفی و کسب بازار های جدید، 
تکمیل زنجیره ی تولید و موارد دیگر از اهداف 

این نمایشگاه است.
 تعداد شــرکت کننده های داخلی و 
فضای نمایشــگاه و سالن ها به چه صورت 

است ؟
نمایشگاه در فضایی به وسعت بیش از بیست و 
هشت هزار متر مربع برگزار می شود . قریب به 
سیصد شرکت تولید کننده داخلی در نمایشگاه 
حضور خواهند داشــت و بر اساس برآورد ها در 
صورتی که مشکالتی در بحث کوید ایجاد نشود 
که مشــتری های خارجــی در آخرین لحظات 
حضور خود را در نمایشگاه کنسل نکنند ، بیش 
از ده شــرکت و نمایندگی خارجی در نمایشگاه 

حضور خواهند داشت. 
 برنامه هــای جانبی این نمایشــگاه 

چیست ؟
چنــد کارگاه آموزشــی و پنل های پرســش 
و پاســخ در حوزه صنعــت فلزات ایــران گرد 
همایی شــده اســت. چند هیئــت مختلف از 
کشــورهای افغانســتان و عراق از نمایشــگاه 
بازدیــد و مذاکــرات تجاری خواهند داشــت و 
 میزبــان بازدید کنددگان بســیاری  از کشــور

 روسیه بودیم.
نکتــه مهم این اســت کــه مدیــران صنعت 
متالورژی کشور دور هم جمع می شوند  که در 
رابطه با مباحث مختلــف گفتگو خواهند کرد و 
یک هم اندیشــی در خصوص وضعیت انرژی و 
حاشــیه هایی که در خصوص محدودیت هایی 
کــه در رابطه با آب بــرق و گاز اســت، بزگزار 

خواهد شد.
 قرار اســت در این نمایشــگاه از چه 

دست آورد هایی رو نمایی شود؟
بخشی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه ، 
شرکت های دانش بنیان هستند که محصوالتی 
جهت رونمایی دارند که نوآوری محسوب میشود 

و در نمایشگاه رونمایی خواهند شد .
 تفاوت های نمایشگاه امسال نسبت به 

نمایشگاه سال گذشته چیست ؟
یکی از ویژگی های شــرایط امسال، این است 
که نــگاه امیدوار کننــده ای به آینــده ایجاد و 
باعث شده است که  تعداد کثیری از شرکت ها 
تمایل به حضور در نمایشــگاه را داشته باشند. 

بعد از مدت طوالنی درگیری با ویروس کرونا و 
پاندمی سبب شد که بخشی با تمام توانشان در 
نمایشگاه حضور پیدا کنند و تعداد معدودی نیز 
حضور نداشتند . امثال سالی است که امیدواریم 
که این نگاهمان چندان مثبت باقی بماند و این 
موضوع سبب شده اســت با رشد فزاینده تقاضا، 
افزایش متراژ مشــارکت کنندگان و هم با موج 
قابــل توجهی از مشــتریان جدید و با مشــکل 
کمبود شدید جا مواجه شده ایم که بالغ بر صد 
شرکت امکان حضور در نمایشگاه بین المللی را 
نداشــتند. امیدواریم این امیدواری و نگاه مثبت 
به آینــده ثمربخش باشــد و امیدواریــم با رد 
تحریم های ظالمانه و محو و نابودی این بیماری 
ملموس شرایط و فضای کســب و کار مناسبی 
برای همه ی فعالیــن صنعتی به ویژه این حوزه 

باشد .
برای شــرکت کنندگان   پیام شــما 

چیست؟
امیدوارم از این فرصت چهار روزه ی نمایشگاه 
بهترین اســتفاده جهت تعامل و تکمیل زنجیره 
ی کامل که از معدن تا ســاخت قطعه ی نهایی 
محســوب می شــود را فراهم آورند تا بتوانند 
بازار های جدیدی را تجربه کنند و امید اســت 
با حضور هیات های تجاری از خارج کشــور در 
نمایشگاه  که دعوت شده اند، رویکرد صادراتی 
بهتری داشته باشند و منجر به افزایش صادرات 

در این شرایط شود .

آغاز به کار نمایشگاه های متالورژي و ماشین آالت کشاورزي با رعایت پروتکل های بهداشتی
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