
 

 

 یزد  استان و پوشاک انجمن صنایع نساجی
 

 

همت تشکیالتی غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیر دولتی است که به    یزد  استان  و پوشاک  انجمن صنایع نساجی

تا مکانی برای هم اندیشی و همکاری صنعتگران تاسیس گردید    1381در سال  صاحبان صنایع این گروه    واالی

با توجه به رویکرد   .باشد  فائق آمدن بر مشکالت و مسایل روز صنایع نساجی کشورماناین مرز و بوم به جهت  

دولت در فعال نمودن اصناف و به طور کلی انجمن های تخصصی برای رساندن صدای بخش خصوصی به تصمیم 

بهبود  انجمن قصد دارد ضمن هماهنگ نمودن خواسته های منطقی صنعت نساجی جهت  این  گیران دولتی، 

کرد و استیفای حقوق صنعتگران و هماهنگ نمودن آنها جهت بالندگی و رشد اقتصادی تالش نموده و با هدف کار

 .رقابتی نمودن تولیدات نساجی استان و نیل به اهداف صادراتی و اشتغالزایی دولت و بخش خصوصی تالش نماید

دست اندرکاران این صنعت، به صورت   اکنون با گذشت سالها از تاسیس این تشکل و با تالش بی وقفه بزرگان و

به   قریب  با  توانمند و خوشنام  تولیدی تحت پوشش  دویستتشکلی  واحد  اصلی و صدها  های   عضو   در حوزه 

تکمیل  و  رنگریزی  و  بافندگی، چاپ  نساجی  ریسندگی،  پوشاک   انواع محصوالت  است  و  برافراشته  صنعت   .قد 

الزم برخوردار بوده   ی از غنا  ی و تکنولوژ  ی , فرهنگیخیاز بعد تار  و   یک صنعت بومی و دیرینه استاستان    ی نساج

, داریاز توسعه پا تیاز اهداف انجمن حما یبخش .منطقه بوده است  یاقتصاد هاشتغال و توسع ت یو قرن ها محور

 ی م  یالملل  ن یو ب  ی, ملیدر سطح استان  دکنندگانیتول  ریاعضا, دولت و سا  نی, رفع مشکالت, ارتباط بییشکوفا

 دولتی است. بخش  میان بخش خصوصی و    ی و پوشاک استان یزد به عنوان پل ارتباطی واقع انجمن نساج   در  باشد

را در جهت احیاء و توسعه صنعت نساجی   مصوبه اقتصاد مقاومتی   30بیش از  تاکنون    1396سال  از  انجمن  این  

احیاء هنرستان در حال اجرا می باشد از جمله    هم اکنوناز این مصوبات    که تعدادیتصویب نموده است  استان  

موزه نساجی راه اندازی  ،  در این مکان  نساجی استان یزدصنعت    و توسعه   راه اندازی مرکز نوآوریشهید ابراهیمی و  

در جهت   و .... . همچنین صنعت نساجی و ارئه راهکارها    حوزه  ، پیگیری مشکالت در کارخانه جنوباستان یزد  

با طی دو سال اخیر  در  به گونه ای که  گام های اساسی برداشته شده است  سهیل و رفع موانع تولیدکنندگان  ت

سرمایه یکی از اولویت های    است ی، کم آب خواه و دیرینه  توجه به اینکه صنعت نساجی استان یک صنعت بوم

سال ها تالش نموده است با  . این انجمن در طی این  است  گردیدهگذاری استان یزد صنعت نساجی و پوشاک  

ایجاد همگرایی بین صاحبان این صنعت و صدای واحد، مشکالت این صنعت را بصورت منطقی منعکس و حل 

و مسائل   و مشکالت  در جهت رفع مشکالت این صنعت از جمله مواد اولیه اقدامات اساسی انجام شده است نماید.  

نساجی  پیگیری    صنعت  و  نگاه کارشناسانه مطرح  اطالع رسانی  .  است  گردیده از  درخصوص وضعیت همچنین 



از طریق رسانه های صدا و سیما، رادیو، مجالت تخصصی )نساجی امروز، مجله   نساجی  صنعت  تولیدکنندگان و

( انجام شده روزنامه ها    ی صنعت نساجی و پوشاک، مجله مثبت و جراید وفصلنامه علمی، فنی و اقتصاد  کهن،

ای    .است تعامالت سازنده  است  توانسته  انجمن  ها و سازمان های دولتی و همچنین این  ارگان  نامه   با  تفاهم 

سعی نموده است جایگاه واقعی صنعت نساجی  ونماید ای سراسری کشور ایجاد همکاری با انجمن ها و تشکل ه

جایگاه صنعت نساجی استان یزد را مستحکم و   مجدداً  در این راستا توانستهاستان یزد را بیابد و به نظر میرسد  

را   نساجی و پوشاک استان یزد جهت توسعه و رشد صنعت نساجی و پوشاک چشم انداز انجمن    ، امروزپویا نماید.  
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