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 خبر 215 شامل بولتن

 روزنامه خبرگزاری خبری پایگاه

(%86.047) - 185 (%9.767) - 21 (%4.186) - 9 

 خبری منبع 107 شامل بولتن

 خبرگزاری روزنامه خبری پایگاه

(%82.243) - 88 (%7.477) - 8 (%10.28) - 11 
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 14 .................................................................... یسنت و میقد یها شگاهینما انیپا بر ستیآغاز 98 امپکس

 15 .............................................. استانداردها تیفیک ارتقا /شگاهینما یمجر زبان از 98 امپکس تیوضع نیآخر

 16 ......... شگاهینما هیحاش در یعلم کنفرانس نیاول یبرگزار /هستند دکنندهیتول 98 امپکس در کنندگان شرکت تمام

 17 ......................................................... ینفر ونیلیم 400 ازین به ییگو پاسخ در رانیا کفش صنعت ییتوانا

 18 وابسته عیصنا و کفش ف،یک چرم، یالملل نیب شگاهینما نیششم یاختصاص گزارش کند؛یم یبررس وزین مراسم رانیا
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 25 .................................................................................... 98 امپکس در برجسته دوز دست چرم هنر با
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 29 ................................................................................................. رانیا کفش صنعت حق در اجحاف
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 32 ....................................................... رانیا در بار نینخست یبرا کفش و فیک صنعت ازین مورد چسب دیتول
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 36 ....................................................................................... کنند یدگیرس دیتول مشکالت به مسئوالن

ابدی اختصاص امپکس به یشتریب یشگاهینما یفضا /نشد 98 امپکس شگاهینما از دکنندگانیبازد حضور مانع یبارندگ
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 45 ................... برد خواهد انیم از را کشور فالکت و فقر د،یتول رونق چرم شگاهینما از دیبازد هیحاش در صنعت ریوز

 46 .................................................... یساختمان ساتیتاس و التیش چرم، یها شگاهینما از صنعت ریوز دیدباز

 عیصنا و چرم کفش، ف،یک یالملل نیب شگاهینما نیششم در البرز یفناور و علم پارک انیبن دانش موثرشرکت حضور

 47 .................................................................................................................................. وابسته

 48 .............................................. صمت وزارت کار دستور در دکنندگانیتول «یس یو یپ یا» یحداکثر نیتام

 49 ....... وابسته عیصنا و چرم کفش، ف،یک یالملل نیب شگاهینما نیششم در البرز یفناور و علم پارک انیبن دانش شرکت حضور

 50 ....................................................................................................................................اخبار

 52 .........................................................................................یسنت یشگاههاینما بر ینایپا 98 امپکس

 53 ................................................................. دارد را یجهان یبازارها تصاحب تیظرف کفش و فیک صنعت

 54 .................................................................... یجهان یبازارها تصاحب یبرا کفش و فیک صنعت تیظرف

 55 ...................................................................... رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت یدرصد 25 سهم

 56 ................................................................. دارد را یجهان یبازارها تصاحب تیظرف کفش و فیک صنعت

 57 .....................................ستهواب عیصنا و چرم کفش، ف،یک یالملل نیب شگاهینما نیششم از صمت ریوز دیبازد

 58 .....................................وابسته عیصنا و چرم کفش، ف،یک یالملل نیب شگاهینما نیششم از صمت ریوز دیبازد

 59 ..................................................................................... ستین ییاروپا یکشورها از کمتر یرانیا چرم

| چرم صنعت  60 ................................................................... رانیا ینفت ریغ صادرات از یدرصد 25 سهم 

 61 .............................................................................. رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت جالب سهم

 62 .............................................................................. رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت جالب سهم

 63 ...................................................................... رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت یدرصد 25 سهم

 65 .............................................................................. رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت جالب سهم

 66 ........................................................................................ یرنفتیغ صادرات از چرم یدرصد25 سهم

 67 ...................................................................... رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت یدرصد 25 سهم

 68 .................................................................... یجهان یبازارها تصاحب یبرا کفش و فیک صنعت تیظرف

 باور کی به دیبا یرانیا یکاال مصرف و دیتول از تیحما /است یجهان معتبر برند تراز در رانیا چرم محصوالت دیتول

 69 ................................................................................................................... شود لیتبد یعموم

 71 ...................................................................... رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت یدرصد 25 سهم

 71 ...................................................................... رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت یدرصد 25 سهم

 72 ..................................................... دارد را یجهان بازار تصاحب تیظرف ما کفش و فیک صنعت :صمت ریوز

 باور کی به دیبا ینرایا یکاال مصرف و دیتول از تیحما /است یجهان معتبر برند تراز در رانیا چرم محصوالت دیتول

 73 ................................................................................................................... شود لیتبد یعموم

 75 .....................................وابسته عیصنا و چرم کفش، ف،یک یالملل نیب شگاهینما نیششم از صمت ریوز دیبازد
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 76 ............................................ دارد را یجهان یبازارها تصاحب تیظرف رانیا کفش و فیک صنعت :صمت ریوز

 77 ...................................................................... رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت یدرصد 25 سهم

 78 ............................................................................ یجهان یابازاره تصاحب راه در کفش و فیک صنعت

 79 .................................................................................. برد خواهد انیم از را کشور در فقر د،یتول رونق

 80 ...................................................................... رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت یدرصد 25 سهم

 81 ...................................................................... رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت یدرصد 25 سهم

 82 ........................................................ چرم کفش، ف،یک یالملل نیب شگاهینما نیششم از صمت ریوز دیبازد

 83 .................................................................... است یجهان معتبر برند تراز در رانیا چرم محصوالت دیتول

 85 ...................................................................... رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت یدرصد 25 سهم

 86 .................................................................................. برد خواهد انیم از را کشور در قرف د،یتول رونق

 87 .................................................................................. برد خواهد انیم از را کشور در فقر د،یتول رونق

 88 ................................................ رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت یدرصد 25 سهم   سنایا یخبرگزار

 89 ...................................................................... رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت یدرصد 25 سهم

 90 ...................................................................... رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت یدرصد 25 سهم

 91 ...................................................................... رانیا ینفت ریغ صادرات از چرم صنعت یدرصد 25 سهم

 92 .....................................وابسته عیصنا و چرم کفش، ف،یک یالملل نیب شگاهینما نیششم از صمت ریوز دیبازد

 باور کی به دیبا یرانیا یکاال مصرف و دیتول از تیحما /است یجهان معتبر یبرندها تراز در رانیا چرم محصوالت دیتول

 93 ................................................................................................................... شود لیتبد یعموم

 95 ........................................................................... برد خواهد انیم از را کشور فالکت و فقر د،یتول رونق

 96 ................................................... وابسته عیصنا و چرم کفش ف،یک شگاهینما نیششم از صمت ریوز دیبازد

 97 .....................................وابسته عیصنا و چرم کفش، ،فیک یالملل نیب شگاهینما نیششم از صمت ریوز دیبازد

 97 ............................................................................... التیش و ساتیتاس شگاهینما از صمت ریوز دیبازد

 98 ......................................................... هستند بورس در اروند EPVC عرضه شیافزا خواستار دکنندگانیتول

 100 .................................................................................................. کفش و فیک شگاهینما نیششم

 101 ....................... است اروند EPVC تشنه یا منطقه ی،بازارها اروند یمیپتروش غرفه از دیبازد در فعال یدرهایتر

 102 ................................................................. میبدوز میتوان یم تیفیک با کفش جفت ونیلیم 400 یسال

 103 .................................................................... انهیخاورم در EPVC دکنندهیتول نیدوم اروند؛ یمیپتروش

 105 .......................................................................است اروند «یس یو یپ یا» تشنه یا منطقه یبازارها

 106 ................................................................................... ندهیآ هفته از کاال بورس در یبرابر دو عرضه

 108 ............................................................................................... رانیا کفش نعتص حق در اجحاف

 109 ................................................................................... ندهیآ هفته از کاال بورس در یبرابر دو عرضه
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 111 .................................................................... انهیخاورم در EPVC دکنندهیتول نیدوم اروند؛ یمیپتروش

 113 ................................................................................... ندهیآ هفته از کاال بورس در یبرابر دو عرضه

 115 ....................... یدست نییپا عیصنا ییاشتغالزا در اروند یمیپتروش لیبد یب نقش :اروند یمیپتروش عامل ریمد

 116 ............................................ چرم و کفش ف،یک یالملل نیب شگاهینما در اروند یمیپتروش غرفه از استقبال

 117 .................................................................... انهیخاورم در EPVC دکنندهیتول نیدوم اروند؛ یمیپتروش

 119 .............................دارند اذعان اروند یمیپتروش محصوالت یباال تیفیک به یخارج و یداخل کنندگان مصرف

 121 ................................................................. تهران وابسته عیصنا و چرم کفش، ف،یک شگاهینما بکار آغاز

 122 ................................... یصادرات مقاصد در برندها یبرخ شعب سیتأس / چرم صنعت در افزوده ارزش شیافزا

 یپ یا” کیاستراتژ دیتول با ارز جخرو از یریجلوگ/عربستان از بعد یس یو یپ کننده دیتول نیبزرگتر اروند یمیپتروش

 123 ............................................................................................................................. “یس یو

 EPVC ......................................................... 124 یساز یفیک در عربستان کیساب از اروند یمیپتروش سبقت

 126 .................................................................... انهیخاورم در EPVC دکنندهیتول نیدوم اروند؛ یمیپتروش

 128 .................................................................... انهیخاورم در EPVC دکنندهیتول نیدوم اروند؛ یمیپتروش

 130 .................................................... نفت رتوزا   انهیخاورم در EPVC دکنندهیتول نیدوم اروند؛ یمیپتروش

 132 ............................................ چرم و کفش ف،یک یالملل نیب شگاهینما در اروند یمیپتروش غرفه از استقبال

 133 ....... !سال کی عرض در تن، هزار 20 به ”یس یو یپ یا“ دیتول شیافزا /میتحر مشکالت از اروند یمیپتروش عبور

 134 .................................................................... انهیخاورم در EPVC دکنندهیتول نیدوم اروند؛ یمیپتروش

 136 .................................................................... انهیخاورم در EPVC هدکنندیتول نیدوم اروند؛ یمیپتروش

 138 .................................................................... انهیخاورم در EPVC دکنندهیتول نیدوم اروند؛ یمیپتروش

 140 .................................................................... انهیخاورم در EPVC دکنندهیتول نیدوم اروند؛ یمیپتروش

 142 ..................................................................... کاال بورس در اروند یمیپتروش محصوالت عرضه شیافزا

 144 ................................................. دارند اذعان اروند یمیپتروش محصوالت یباال تیفیک به کنندگان مصرف

نفت دست نییپا عیصنا ییشکوفا با دیتول رونق شعار تحقق /شوند تر فعال ارز خروج از یریجلوگ یبرا ها یمیپتروش
 ........................................................................................................................................ 146 

 147 ............................................................. 2 کفش و فیک یالملل نیب شگاهینما نیششم یریتصو گزارش

 147 ............................................................. 1 کفش و فیک یالملل نیب شگاهینما نیششم یریتصو گزارش

 شرکت یس یو یپ یا دیتول شیفزاا/اروند یمیپتروش شرکت یاصل تیاولو یداخل ازین نیتام-اخبار صفحه تیسا

 148 ............................................. 1۳97 سال در تن 20000 به 1۳96 درسال تن 11000 از اروند یمیپتروش

 149 .................................................... تهران وابسته عیصنا و چرم کفش، ف،یک یالملل نیب شگاهینما نیششم

 151 ............................ شد منتشر کفش و فیک شگاهینما نیششم و ساتیتاس شگاهینما نیهجدهم یرسم هینشر

 151 ............................ یصادرات مقاصد در مختلف شعب سیتاس /کفش و فیک چرم، صنعت افزوده ارزش شیافزا
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 152 .................. شد افتتاح (2019 امپکس) تهران وابسته عیصنا و چرم کفش، ف،یک یالملل نیب شگاهینما نیششم

 154 .......................... 97 سال در فشک یدالر ونیلیم 115 صادرات /کشور کفش و فیک صنعت یباال ییخوداتکا

 کفش ف،یک شگاهینما در یخارج و یداخل شرکت 164 حضور رانیا یالملل نیب یها شگاهینما یسهام شرکت رعاملیمد

 155 .................................................................................................................................. چرم

 156 .......................... 97 سال در کفش یدالر ونیلیم 115 صادرات /کشور کفش و فیک صنعت یباال ییخوداتکا

 157 .......................................................... یدست نییپا عیصنا ییاشتغالزا در اروند یمیپتروش لیبد یب نقش

 158 .............................................................................. گذشته سال در کفش صادرات یدرصد 61 رشد

 160 ................................................................................... 97 سال در کفش صادرات یدرصد 61 رشد

 161 ................................................................. است شده مجاز کشورها از یاریبس از نیسنگ پوست واردات

 163 ................................................ وابسته عیصنا و چرم کفش، ف،یک یالملل نیب شگاهینما نیششم بکار آغاز

 164 ................................................................... یخارج یکشورها به یرانیا چرم یکاالها صادرات شیافزا

 165 .............................................................................. امپکس یالملل نیب شگاهینما نیششم کار به آغاز

 166 .................................................................................. کشور کفش و فیک صنعت در باال ییخوداتکا

 167 ............................................................. یصادرات مقاصد در کفش و فیک یرانیا یبرندها شعب سیتاس

 168 .......................... 97 سال در کفش یدالر ونیلیم 115 صادرات /کشور کفش و فیک صنعت یباال ییخوداتکا

 169 .............................................. چرم و کفش ف،یک امپکس، یالملل نیب شگاهینما در اروند یمیپتروش حضور

 170 .............................................................................................تهران در ”امپکس ” شگاهینما افتتاح

 171 .............................................................................. امپکس یالملل نیب گاهشینما نیششم کار به آغاز

 172 ................................................................................... 97 سال در کفش صادرات یدرصد 61 رشد

 174 .................................................................................... کفش و فیک یرانیا یبرندها شعب سیتاس

 175 ......................................... خبرداد گذشته سال در کفش یدالر ونیلیم 115 صادرات از صمت ریوز معاون

 176 ............................................................. یصادرات مقاصد در کفش و فیک یرانیا یبرندها شعب سیتاس

 177 ............................................................. یصادرات مقاصد در کفش و فیک یرانیا یبرندها شعب سیتاس

 178 ....................................... یصادرات مقاصد در کفش و فیک یرانیا یبرندها شعب سیتاس   اسنیا یخبرگزار

 179 ................................................................................... 97 سال در کفش صادرات یدرصد 61 رشد

 181 ................................................................................... 97 سال در کفش صادرات یدرصد 61 رشد

 183 ................................................................................... 97 سال در کفش صادرات یدرصد 61 رشد

 184 ......................................................................... چرم صنعت تیمز باال ییزا اشتغال و صادرات تیقابل

 185 ............................................................. یصادرات مقاصد در کفش و فیک یرانیا یبرندها شعب سیتاس

 186 ................................................................................... 97 سال در کفش صادرات یدرصد 61 رشد

 187 ............................................................. یصادرات مقاصد در کفش و فیک یرانیا یبرندها شعب سیتاس
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 188 ............................................................. یصادرات مقاصد در کفش و فیک یرانیا یبرندها شعب سیتاس

 189 ............................................................. یصادرات مقاصد در کفش و فیک یرانیا یبرندها شعب سیتاس

 190 ................................................................................... 97 سال در کفش صادرات یدرصد 61 رشد

 191 .................. شد افتتاح (2019 امپکس) تهران وابسته عیصنا و چرم کفش، ف،یک یالملل نیب شگاهینما نیششم

 193 ................................................................. یخارج یها رکشو به یرانیا چرم یها کاال صادرات شیافزا

 194 ........................ وابسته عیصنا و چرم کفش ف،یک یالملل نیب شگاهینما در یخارج و یداخل شرکت 164حضور

 195 ................................................................. یخارج یها کشور به یرانیا چرم یها کاال صادرات شیافزا

 196 ........................ وابسته عیصنا و چرم کفش ف،یک یالملل نیب شگاهینما در یخارج و یداخل شرکت 164حضور

 197 .................................................................................. شود یم قمحق دیتول به نهادن ارج با صادرات

 550 صادرات بر ها شگاهینما یبرگزار مثبت ریتاث : کرد مطرح رانیا یالملل نیب یها شگاهینما یسهام شرکت رعاملیمد

 210 ....................................................................................................... رانیا التیش یدالر ونیلیم

 211 ...................................................... رانیا التیش یدالر ونیلیم 550 صادرات بر ها شگاهینما مثبت ریتأث

 212 .......................................................................... گذشته سال در التیش یدالر ونیلیم 550 صادرات

 213 ............................................................................. فردا از ساتیتاس شگاهینما نیهجدهم کار به آغاز

 214 ........................................... رانیا التیش یدالر ونیلیم 550 صادرات بر ها شگاهینما یبرگزار مثبت ریتاث

 215 ........................................... رانیا التیش یدالر ونیلیم 550 صادرات بر ها شگاهینما یبرگزار مثبت ریتاث

 216 ........................................... رانیا التیش یدالر ونیلیم 550 صادرات بر ها شگاهینما یبرگزار مثبت ریتاث

 217 ........................................... رانیا التیش یدالر ونیلیم 550 صادرات بر ها شگاهینما یبرگزار مثبت ریتاث

 218 ........................................... رانیا التیش یدالر ونیلیم 550 صادرات بر ها شگاهینما یبرگزار مثبت ریتاث

 219 ........................................... رانیا التیش یدالر ونیلیم 550 صادرات بر ها شگاهینما یبرگزار مثبت ریتاث

 220 ........................................... رانیا التیش یدالر ونیلیم 550 صادرات بر ها شگاهینما یبرگزار مثبت ریتاث

 221 .......................................................................... گذشته سال در التیش یدالر ونیلیم 550 صادرات

 222 .......................................................................... گذشته سال در التیش یدالر ونیلیم 550 صادرات

 223 ........................................... رانیا التیش یدالر ونیلیم 550 صادرات بر ها شگاهینما یربرگزا مثبت ریتاث

 224 ........................................... رانیا التیش یدالر ونیلیم 550 صادرات بر ها شگاهینما یبرگزار مثبت ریتاث

 225 .................................. میدار را نفر ونیلیم 400 کفش نیتام ییتوانا :تهران دوز دست کفاشان هیاتحاد سیرئ

 226 ..........رانیا یالملل نیب یها شگاهینما یدائم محل در داخل دیتول شگاهینما ۳ افتتاح صادرات یمل روز با همزمان

 227 ................................................................................................... یداخل دیتول شگاهینما ۳ افتتاح

 یدالر ونیلیم 550 صادرات بر ها شگاهینما مثبت ریتاث رانیا یالملل نیب یها شگاهینما یسهام شرکت رعاملیمد

 228 ......................................................................................................................... رانیا التیش

 229 .................................................................................................. کفش و فیک شگاهینما نیششم
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 230 .................................................................................................. کفش و فیک شگاهینما نیششم

 231 .................................................................................................. کفش و فیک شگاهینما نیششم

 232 .................................................................................................. کفش و فیک شگاهینما نیششم

 233 .................................................................................................. کفش و فیک شگاهینما نیششم

 234 ................................................................... 1۳98 ماه آبان یداخل و یالملل نیب یها ه شگاینما میتقو

 235 .......................................................................................... میدار را کشور کفش ازین نیتام ییتوانا

 236 .......................................................................................... میدار را کشور کفش ازین نیتام ییتوانا

 237 .......................................................................................... میدار را کشور کفش ازین نیتام ییتوانا

 238 ....................................................... ینفر ونیلیم 400 ازین به ییگو پاسخ در رانیا کفش صنعت ییتوانا

 239 ...... شگاهینما هیحاش در یعلم کنفرانس نیاول یبرگزار هستند دکنندهیتول 98 مپکسیا در کنندگان شرکت تمام

 عیصنا و کفش ف،یک چرم، یالملل نیب شگاهینما نیششم یبرگزار /میدار را نفر ونیلیم 400 کفش نیتام ییتوانا

 240 ............................................................................... کفش واردات یدالر ونیلیم 610 کاهش/وابسته

 241 ....................................................... ینفر ونیلیم 400 ازین به ییگو پاسخ در رانیا کفش صنعت ییتوانا

 242 ...................................................................................... منطقه یکشورها به یرانیا کفش صادرات

 243 ..................................................................................................... کشور 4 بازار در یرانیا کفش

 244 ...................................................................................... منطقه یکشورها به یرانیا کفش صادرات

 245 ...................................................................................... منطقه یکشورها به یرانیا کفش صادرات

 246 ........................... واردات دالر ونیلیم 610 کاهش /کفش و فیک چرم، یالملل نیب شگاهینما نیششم یبرگزار

 247 ............................................. تیجمع ینفر ونیلیم 400 ازین به ییگو پاسخ در رانیا کفش صنعت ییتوانا

 248 ...................................................................................... منطقه یکشورها به یرانیا کفش صادرات

 249 .......................................................................................... میدار را کشور کفش ازین نیتام ییتوانا

 250 ...................................................................................... منطقه یکشورها به یرانیا کفش صادرات

 و افغانستان عراق، به صادرات /میدار را نفر ونیلیم 400 کفش نیتام ییتوانا/کفش واردات یدالر ونیلیم 610 کاهش

 251 .............................................................................................................. یجار سال در هیروس

 و افغانستان عراق، به صادرات /میدار را نفر ونیلیم 400 کفش نیتام ییتوانا/کفش واردات یدالر ونیلیم 610 کاهش

 252 .............................................................................................................. یجار سال در هیروس

 253 ................................................................... کفش و فیک چرم، یالملل نیب شگاهینما نیششم یبرگزار

 254 .......................................................................................... میدار را کشور کفش ازین نیتام ییتوانا

 255 ..................................................................................................... کشور 4 بازار در یرانیا کفش

 256 ......................................................................... کنند یم صادر هیهمسا یکشورها به کفش ها یرانیا

 257 ................................................................ منطقه یکشورها به یرانیا کفش راتصاد   سنایا یخبرگزار
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 258 ...................................................................................... منطقه یکشورها به یرانیا کفش صادرات

 259 ...................................................................................... منطقه یکشورها به یرانیا کفش صادرات

 260 ...................................................................................... منطقه یکشورها به یرانیا کفش صادرات

 261 ...................................................................................... منطقه یکشورها به یرانیا کفش صادرات

 262 ...................................................................................... منطقه یکشورها به ینرایا کفش صادرات
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 جهانی بازارهای تصاحب برای کفش و کیف صنعت ظرفیت

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 11:11:20 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /8636144064031 

 :کرد عنوان صمت وزیر

 صنایع و یفک کفش، چرم، نمایشگاه ششمین از بازدید در تجارت و معدن صنعت، وزیر : زنیو مراسم ایران

 و ترکیه چون کشورهایی در ها آن نمونه با شده عرضه نمایشگاه این در امسال که محصوالتی :گفت وابسته

 را دنیا زارهایبا میتواند رو این از است تر پایین خوشبختانه نیز قیمت نظر از و میکند برابری ایتالیایی

 .است اولیه مواد تامین برای الزم تمهیدات داشتن امر این تحقق ی الزمه .کنند تصاحب

 98 امپکس یشگاهنما از بازدید در رحمانی رضا نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 همتراز شده ادهد نمایش جا این در که محصوالتی دیدیم نمایشگاه در امروز :کرد عنوان خبرنگاران جمع در

  .رنددا گفتن برای حرفی و اند کرده فعالیت ها سال صنعت این در که است کشورهایی محصوالت با

 کنیم باور یاید .ستا ما باورهای تغییر بپردازیم آن به میتوانیم اکنون که ای نکته مهمترین :داد ادامه وی

 هایی شرکت کنونا ما زیرا گیرد قرار نام صاحب کشورهای با ابترق عرصه در میتواند دنیا در ایرانی کاالی

  .است مردم بولق مورد ها آن برند و دارند شعبه چندین کشور از خارج در که کنند می فعالیت ما کشور در

 خوبی هضتن اولیه مواد تامین بحث در امروز تا گذشته سال از :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزیر

 داخلی دکنندگانتولی و پتروپشیمی با که دیدیم را مورد ها ده نمایشگاه در امروز که طوری هب گرفته شکل

 وارداتی ما دموا از بخشی هرچند .کنند می تامین داخل از را خود مواد و اند کرده ایجاد مشرک همکاری

 نیز جزیی ردموا در و گیرد صورت ها آن سازی داخلی که ایم گرفته درنظر هایی برنامه آن برای که است

 .بگیریم جدی باید را مواد تامین صورت هر به .ندهد رخ اتفاق این است ممکن

 به باید ما داخلی عمناب .داشتند گله نقدینگی نبود از نمایشگاه این در امروز تولیدکنندگان :افزود رحمانی

  .است مهم یاربس زمینه ینا در نیز دولتی های دستگاه رفتار نحوه مواردی در .شود داده سوق تولید سمت

 خصوص به همه رهبری فرمایش طبق و است جامعه اعضای بیچارگی و فقر رفع تولید رونق :کرد تاکید وی

  .شوند متمرکز تولید رونق بر باید دولتی های دستگاه

 دیدم الیع بسیار و توجه قابل را رشد روند امسال :گفت 98 امپکس درخصوص تجارت و معدن صنعت، وزیر

 تداوم باید همت این و داریم فاصله آن با و نرسیده داریم را توانش که ای نقطه و آل ایده نقطه به هنوز اما

 .یابد
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 سنتی و قدیم های نمایشگاه پایان بر آغازیست 98 امپکس

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 11:6:49 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /07B9144063337 

 :کفش و کیف چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری

 یک اب :گفت وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری : نیوز مراسم ایران

 از کدام هیچ .است قدیم سنتی های نمایشگاه پایان بر آغازی چرم صنعت نمایشگاه ششمین دوباره بازتعریف

 و تجار برای نهات و است تجاری کامال نمایشگاه و ندارند مستقیم فروش نمایشگاه این در ما دگانتولیدکنن

 .است شده طراحی خارجی و داخلی بازرگانان

 نمایشگاه تتامیهاخ حاشیه در مازندرانی ادریس نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 کفش و کیف چرم، صنعت المللی بین نمایشگاه ششمین :گفت گارانخبرن جمع در 98 امپکس المللی بین

 نمایشگاه ایه سالن همه از صنعت وزیر پایانی روز در خوشحالیم و کرد سپری را خود پایانی روز امروز

 و ها آپ ارتاست کفش، تولیدکننده بنیان، دانش شرکت 18۳ حضور با امسال نمایشگاه این .کردند بازدید

 .زد رقم را کشور در تولید رونق بارز نمونه و شد برگزار صنعت ینا سازان ماشین

 حضورشان و نداشت حضور شده تمام محصول عنوان به کفش خارجی برند هیچ نمایشگاه این در :افزود وی

 .داریم صادراتی رویکرد و داخل بازار توسعه بر سعی زیرا است ممنوع نمایشگاه این در

 با چرم نندهتولیدک انگیزه :کرد عنوان وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، هنمایشگا ششمین برگزاری مجری

 و ایم اشتهد نمایشگاه برگزاری در مشکالتی قطعا .است رفته باال استانداردی نمایشگاه چنین برگزاری

 سال در ار نمایشگاه ظرفیت که میدهیم انجام را نمایشگاه شناسی آسیب اما نداریم صدی در صد رضایت

 با ستانداردا نمایشگاه یک کفش و کیف چرم، صنعت تولیدکنندگان حمایت با بتوانیم و ببریم باال آینده

 .کنیم برگزار آینده های سال در باالتر کیفیت

 داشته ورحض نمایشگاه در مدت این در که همسایه کشورهای از تجاری های هیئت حضور :گفت مازندرانی

 کرده ریزی رحط که هایی برنامه با نیز ما و کرده پیدا ای منطقه مقبولیت ما چرم صنعت میدهد نشان اند

 اگر امسال و نیمک معرفی خاورمیانه چرم نمایشگاه ترین تخصصی عنوان به را نمایشگاه این داریم تمایل ایم

 افزایش تجاری15 تا 10 از بیش به آینده سال در ایم داشته تجاری هیئت 5 حضور کشور اقتصادی شرایط با

 هم را ای نطقهم فرا صادرات توسعه بتوانیم فرامنطقه چرم های نمایشگاه های پاویون در حضور با و مدهی

 .دهیم قرار هدف

 کشور صادرات عهتوس بتوانیم خارجی های پاویون در نمایشگاه این افزایش با امیدواریم :کرد خاطرنشان وی

 .بدهیم افزایش چرم بخش در را
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 استانداردها کیفیت ارتقا /نمایشگاه مجری زبان از 98 امپکس وضعیت آخرین

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 11:6:48 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /1A1F144063336 

  
 

 سازی آماده یپایان ساعات نمایشگاه :گفت 98 امپکس نمایشگاه ششمین برگزاری مجری : نیوز مراسم ایران

 امشب 12 ساعت تا و هستیم چیدمان مرحله در اکنون شده، ساخته ها غرفه تمام کند، می سپری را خود

 .میرسیم صبح فردا افتتاحیه به بعد و میرسد پایان به نیز مرحله این

 خبرنگار با اختصاصی وگوی گفت در مازندرانی ادریس نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه گزارش به

 و بنیان دانش های شرکت خارجی، داخلی، های شرکت مجموع از شرکت 18۳ :کرد عنوان خبری پایگاه این

 .دارند حضور نمایشگاه این در ها آپ استارت

 تهران المللی بین نمایشگاه یک شماره همایش سالن محل در صبح 10:۳0 راس فردا افتتاحیه :داد ادامه وی

 خلیج لنسا ورودی محل در صبح 11:۳0 ساعت در آن از پس و ودمیش برگزار مدعوین و مقامات حضور با

 ها رسانه و مدعوین مقامات، حضور با رسمی طور به را وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، نمایشگاه فارس،

  .کرد خواهیم افتتاح

 خوبی ربسیا نمایشگاه گذشته سال نمایشگاه  :کرد تصریح 98 امپکس نمایشگاه ششمین برگزاری مجری

 استانداردها کیفیت ارتقا سوی و سمت به را نمایشگاه این جدید ریزی برنامه و نوآوری یک با امسال اما بوده

 .باشیم داشته نمایشگاه از بهتری وری بهره بتوانیم تا بردیم
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 حاشیه در علمی کنفرانس اولین برگزاری /هستند تولیدکننده 98 امپکس در کنندگان شرکت تمام

 اهنمایشگ

 
 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 11:۳:0 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /663F144062860 

 

 کیف، چرم، لیالمل بین نمایشگاه ششمین :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس : نیوز مراسم ایران

 شد خواهد رگزارب اللملی بین های نمایشگاه محل در اهم آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته صنایع و کفش

 در ایتالیا و مانآل نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه از دوره این در که

 .دارند حضور ایران

 نششمی خبری نشست در شجری رسول نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 سال هشتمین ایبر نمایشگاه این :کرد عنوان شد برگزار مهرماه 2۳ امروز که امپکس المللی بین هنمایشگا

 مشابه اردمو با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته های سال در .شود می برگزار متوالی

 دنیا، روز لوژیتکنو با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این برگزاری با اما شد؛ ایجاد آن خارجی

 ترکیه، چین، یکشورها ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی دنیا به را ایران کفش و کیف صنعت

 و حاصل ریبسیا های موفقیت گذشته های سال طی .اند داشته حضور نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند،

  .است داده تغییر را صنعت این شرایط

 هیچ که ستا این کند حفظ سال هشت این طی توانسته که ایمپکس نمایشگاه بارز  ژگیوی :داد ادامه وی

 تمام و تاس تولید صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت

 خارجی های شرکت این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین ولوژی،تکن

 از یداخل تولید از حمایت سال در است ضروری :کرد تاکید تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 حصوالتم از چیزی ما تولیدات باشیم داشته اطمینان و کنیم حمایت داخلی تولیدات و تولیدکنندگان

 .است مناسب قیمت و اکیفیتب بسیار و ندارد کم خارجی

 ینا به مربوط علمی کنفرانس اولین امسال نمایشگاه در که شد مطرح خبری نشست این در همچنین

 حوزه این در بیشتر شکوفایی و رشد شاهد و ایجاد صنعت و دانشگاه بین ارتباطی تا شود می برگزار صنعت

 .باشیم
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 نفری میلیون 400 نیاز هب گویی پاسخ در ایران کفش صنعت توانایی

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 11:2:59 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /B440144062858 

 :کرد عنوان تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 ورکش فشک صنعت حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس : نیوز مراسم ایران

 و تولید میزان هب توجه با اولیه مواد تامین صورت در که است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی

 .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند می دارد، که هایی توانایی

 نششمی خبری نشست در شجری رسول نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 سوی از شده عالما رسمی آمار طبق :کرد عنوان شد برگزار مهرماه 2۳ امروز که امپکس المللی بین نمایشگاه

 سوی از دهش اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک،

 610 اخیر های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای

 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون

 صورت به الرد میلیون 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :داد ادامه وی

 .است رسیده دالر میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر

 بازار سخگویپا راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :کرد تاکید تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 .دهد می امانج نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای به صادرات و بوده ایران داخل
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 و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ینششم اختصاصی گزارش میکند؛ بررسی نیوز مراسم ایران

 وابسته صنایع

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 11:1:48 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /CAEA144062668 

  

 رویدادی .وابسته یعصنا و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین اختصاصی گزارش میکند؛ بررسی نیوز مراسم ایران

 در ترقی های پله کردن طی نهایت در و فروش بازار ایجاد کفش، و کیف تولیدکنندگان به تکنولوژی و دانش ارایه دنبال به که

 .است صنعت این

  رویداد عنوان 

 (امپکس) وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین

  برگزاری تاریخ 

 98/08/02 لغایت 98/07/29

  بازدید ساعات 

 17 الی 9

  برگزاری محل 

 تهران المللی بین نمایشگاه

  مجوز صدور 

 ایران تجارت توسعه سازمان

  برگزارکننده 

 تهران دوز دست کفاشان صنف اتحادیه

  الستیکی و ماشینی های کفش صنف اتحادیه

 کفش لوازم و مصنوعی چرم طبیعی چرم فروشندگان صنف اتحادیه

 ایران مصنوعی چرم صادرکنندگان و تولیدکنندگان اتحادیه

 ایران چرم صنایع انجمن

 تهران سراجان صنف اتحادیه

 ایران کفش صنعت متخصصین و مدیران جامعه

  برگزاری مجری 

 ایرانیان موفق آوای نمایشگاهی شرکت

  ملی سطح 

 ب

  المللی بین سطح 

 ج

  اهداف 

 صادرات توسعه

 وابسته صنایع و کفش و چرم صنعت در دنیا روز دانش به یابی دست و فناوری ارتقای

 تولید در مشارکت و خارجی گذاران سرمایه جذب
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 تولیدکنندگان میان رقابت عرصه هموارسازی

 توزیع نظام سازی بهینه

  قوت نقاط 

  خارجی و داخلی شرکت 180 از بیش مشارکت

  مترمربع 15000 از بیش فضایی در نمایشگاه برگزاری

  ایتالیایی برجسته اساتید توسط کفش گیری مدل و طراحی آموزشی کالسهای تشکیل

 وابسته صنایع و آالت ماشین چرم، کیف، کفش، حوزه در صنعتی و صنفی های تشکل کلیه عالی همدلی

  رقابتی بازارهای متنوع سالیق به پاسخگویی

 یخصوص و دولتی مدیران و مسئولین و صنعت عالی مقامات و وزرا بازدید

 خارجی های هیئت گسترده فعالیت

  علمی کنفرانس برگزاری

  بنیان دانش شرکتهای حضور

 ها استارتاپ حضور

  B 2 B متعدد جلسات برگزاری

 نوشتاری و دیداری های رسانه حضور با خبری ستاد مجری توسط عالی بسیار خبری پوشش

 نمایشگاهی رویداد شروع از قبل هفته یک خبری نشست برگزاری

 خارجی، کنندگان مشارکت اولیه، مواد کیف، کفش، چرم، تولیدکنندگان و شرکتها بین متمرکز صورت به ها سالن صاصاخت

 استارتاپی و بنیان دانش شرکتهای

 سالن مدیران موقع به و فعال حضور

 کنندگان مشارکت به ها غرفه دادن تحویل آن متعاقب و جهانی استانداردهای با برگزاری های سالن سازی آماده

 نمایشگاهی رویداد برگزاری حین و قبل برگزاری مجری فعال حضور

 رویداد برگزاری مجری و برگزارکننده گروه بین هدفمند ارتباط

  ضعف نقاط 

 آالت ماشین های غرفه جانمایی

 نام صاحب کشورهای و ها شرکت حضور عدم

 آلمانی و ایتالیایی های شرکت حضور برای خارجه وزارت و دولت حمایت عدم

 جمعه روز خصوص به و تعطیل روزهای در نمایشگاه برگزاری عدم

  جهان و ایران در صنعت وضعیت 

 ایران در کفش جفت میلیون 177 ساالنه و داده اختصاص خود به جهان در را دوازدهم جایگاه کفش، تولید زمینه در ایران

 صادراتی گرایش و درصد 0.0 جهانی صادرات از سهم درصد، 0.8 جهانی تولید از ایران سهم که نحوی به شود می  تولید

 اختصاص خود به را تولیدکنندگان نخست مقام سال در کفش جفت میلیون 1۳52۳ تولید با چین .است درصد 0.5 نیز کشور

 صاصاخت خود به را جهانی صادرات سهم درصد ۳4.9 کشور این حال درعین .است درصد 57 جهانی تولید از آن سهم و داده

 .است داده

 و بوده درصد 1.1 جهانی مصرف از ایران سهم که است شده برآورد سال در جفت میلیون 227 ایران در کفش مصرف میزان

 اما بوده؛ سال در زوج 7 آمریکا و اروپا در کفش مصرف ضریب تر، ساده بیان به .است درصد 22.4 نیز مصرف از واردات سهم

 .است 2 ایران در ضریب این

  هکاررا 

 المللی بین های نمایشگاه برگزاری با بایست می داده، قرار اقتصادی فشار تحت را ما جهانی استکبار که کشور فعلی شرایط در

 توسعه و تولید پیشرفت برای راهی منطقه، و ایران تولیدی های شرکت بین تجاری مراودات و گوناگون صنایع حوزه در
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 تواند می رو این از است، تر پایین دیگر کشورهای به نسبت ایرانی کفش و یفک صنعت محصوالت قیمت .گشود صادرات

 باور باید همچنین .است اولیه مواد تامین برای الزم تمهیدات داشتن امر این تحقق ی الزمه .کند تصاحب را دنیا بازارهای

 فعالیت ما کشور در هایی شرکت اکنون .گیرد قرار نام صاحب کشورهای با رقابت عرصه در تواند می دنیا در ایرانی کاالی کنیم

 کفش ورود ممنوعیت بجای است بهتر .است مردم قبول مورد ها آن برند و دارند شعبه چندین کشور از خارج در که کنند می

 به خارجی محصوالت ورود از بتواند خود، قیمت و کیفیت های مزیت از استفاده با داخلی تولیدکننده است بهتر کشور، به

 مناسب قیمت با و روز به محصوالت و شود وارد ایران به تکنولوژی باید محصوالت کیفیت باالرفتن برای .کند جلوگیری کشور

 .شود می کوتاه بازار از خارجی تولیدکننده دست خود به خود اینگونه .دهند ارائه بازار به

  نتیجه 

 رونق .شود داده سوق تولید سمت به باید ما داخلی منابع .داشتند هگل نقدینگی نبود از نمایشگاه این در امروز تولیدکنندگان

 صادرات از حاصل درآمد که است ای گونه به کفش صادرات درآمدزایی .است جامعه اعضای بیچارگی و فقر رفع موجب تولید

 روی پیش مشکالت حل و کفش و کیف صنعت تولید رونق با بایست می پس .است نفت بشکه یک با برابر کفش دوجفت

 مشکالت حل که مسیری .آورد روی نفتی اقتصاد از گرفتن فاصله و صنعتی اقتصاد شکوفایی به صنف، این تولیدکنندگان

 .آورد خواهد همراه به نیز را تحریم از حاصل

 تهیه وزنی مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه حمایت با و کشور رویدادهای گری تسهیل و توانمندسازی مرکز در گزارش این

 .است بالمانع خبر منبع درج با گزارش این از استفاده .است شده
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 خاوران چرم آذین بلند گام مصنوعی چرم صادرات و تولید افزایش

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:44:18 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /49E4144060311 

 

 نایعص و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین در خاوران چرم آذین شرکت مدیریت : نیوز مراسم ایران

 صوصخ به کشورها سایر به صادرات و داخلی نیاز رفع جهت در تولید افزایش ما هدف :گفت وابسته

 .است افغانستان

 این برنگارخ با تخصصی وگوی گفت در خزایی نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 در یرجندب ویژه منطقه در مصنوعی چرم انواع تولیدکننده خاوران چرم آذین :کرد عنوان خبری پایگاه

 زمینه در یما توانسته رسیده تولید به کارخانه که ای ماهه 4 زمان در خوشبختانه .است جنوبی خراسان

 .کنیم عرضه خوبی بسیار محصوالت تولید،

 و ایم رسانده یدتول به ماه 4 مدت در را کارخانه اسمی ظرفیت از درصد ۳0 حداقل اکنون هم :داد دامها وی

 به را ما کاری نهزمی که شده برقرار ارتباطات برای مناسبی فضای امسال چرم نمایشگاه در حضور به توجه با

 .یابیم ستد کارخانه اسمی یتظرف تمام به امسال نوروز تا امیدواریم و میدهد افزایش درصد 40 میزان

 تمام که است این خاوران چرم آذین قوت نقاط از یکی :کرد تصریح خاوران چرم آذین شرکت مدیریت

 تنوع لحاظ از کبودی و است روز تکنولوژی با آالت ماشین و ساخته خودش را استفاده مورد های دستگاه

 .نداریم تولید

 روز ندارهایاستا با را خود است ناگزیر گیرد می قرار رقابت عرصه در که واحدی هر :کرد تاکید خزایی

 .نیستیم مستثنی امر این از نیز ما و دهد تطبیق
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 تبریز در کفش و کیف تولیدی محصوالت مستقیم عرضه مرکز اولین

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:44:17 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /1F45144060310 

  :نیوز مراسم ایران

 درآمد بصورتیکه است، کشور برای سرمایه جذب منابع ترین مهم از یکی آن به توجه و کفش کیف، تولید

 ای گذشته در که صنعت این به توجه اینرو از .است نفت بشکه یک با برابر کفش جفت دو صادرات از حاصل

 از یکی که تبریز شهر در راستا همین در .است اهمیت حائز بسیار بوده، منطقه رد مطلوب صنایع از نزدیک

 در ساالری صنعت چالیش صنعتی  شهرک اندازی راه است، کشور برای صنعت این از مهم قطبی و منابع

 گذاران سرمایه جذب و صادرات تولید، برای مهم منبعی که صنعتی شهرکی .است گرفته قرار کار دستور

 با گفتگویی وابسته؛ صنایع و کفش کیف،   چرم،   نمایشگاه ششمین حاشیه در .شد خواهد خارجی

 توجه که ایم داده انجام ساالری صنعت چالیش صنعتی  شهرک مجموعه مدیرعامل باقری، محمدحسین

 .نماییم می جلب گفتگو این به ادامه در را شما

 خبری پایگاه این مخاطبان برای الریسا صنعت چالیش صنعتی شهرک گیری شکل خصوص در لطفا 

 شده ساخته صنعتی های شهرک دیگر با را شهرک این مزایای و ها تفاوت همچنین و دهید توضیح

 بفرمایید؟

 استانی مقامات به وی دستور با و 97 سال در تبریز به جمهور رئیس سفر از بعد صنعتی شهرک این مجوز 

 تا شده واگذار واحد 160 و مساحت هکتار 40 با صنعتی احیهن این .شد حاصل مطلب، این پیگیری برای

 .شد خواهد تولیدی محصوالت مستقیم عرضه مرکز اواین و کشور صنعتی نواحی ترین بزرگ از یکی امروز

 ای آینده در .است آن بودن تجاری و بودن صنعتی دیگر، صنعتی های مجموعه سایر با شهرک این تفاوت

 چالیش صنعتی شهرک در کفش و کیف های فروش عمده اولیه، مواد روشندگانف تولیدکنندگان، نزدیک،

 یک در خدمات رائه با تا دارد وجود ما برنامه در نیز هتل ساخت برنامه .شد خواهند جمع هم دور صنعت

 صادرات رونق موجب و کرده فراهم را همسایه کشورهای مشتریان و تولیدکنندگان حضور شرایط مجموعه،
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 تا شویم جمع آنجا در صنعت سازان چرم کلیه که است این بر ما سیاست همچنین .شویم رکشو برای

 دفتر مجموعه این در تهرانی، تولیدکنندگان بصورتیکه .باشند نداشته تهران در حضور به نیاز تولیدکنندگان

 .کرد خواهد پیدا بیشتری سرعت ها آن تولیدات روند و تولیدکنندگان کار اوصاف این با .باشند داشته کار

 .بگویید برایمان صنعتی شهرک این ساخت های مزیت دیگر از 

 فاصله شهر با دقیقه 10 نهایتا که روستایی منطقه به آن انتقال و صنعت چالیش صنعتی شهرک ساخت 

 این حفظ و آنجا به قدیمی های ساختمان از ها کارگاه انتقال تبریز، شهر ترافیک کاهش موجب دارد،

 .شد خواهد ها ساختمان

 است؟ داشته پیشرفت مقدار چه عمل در پروژه این ساخت 

 کشی، برق .است گرفته صورت سال سه معادل کاری گذشته سال یک در و شده انجام کامال ها زیرساخت 

 فروخته واحد 160 شده، ساخته واحدهای از .است گشته آغاز ها سوله ساخت و شده نهایی فاضالب و آب

 .است مانده باقی فاز این در دیگر واحد 10 و شده

 دارد؟ اهمیت شما برای میزان چه خارجی گذاری سرمایه 

 صادرات و تولید کیفیت با برندهایی خارجی و داخلی متخصصان آوردن گردهم با تا است این بر مان سعی 

 منطقه مانمسل کشورهای برای موضوع این و است حالل چرم کشورمان چرم .باشیم داشته منطقه به خوبی

 گذر ها تحریم بدلیل خارجی های شرکت حضور شدن کمرنگ از نباید البته .است اهمیت حائز بسیار ما

  .کرد

 چیست؟ صنعت چالیش صنعتی شهرک ساخت از شما نهایی بینی پیش 

 مشکالت که خواستارم استانی مقامات از .شوند کار به مشغول مجموعه این در نفر هزار 5 باالی است امید 

 این در را خود جای بیشتری سرعت با تا کنند طرف بر را صنعت چالیش تاسیس حال در صنعتی شهرک

  .کند پیدا آور ارز صنعت

 جدیداسالم نرگس :خبرنگار

 جعفرآبادی محمدرضا :گزارشگر
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 جهانی برند به ایرانی مارک تبدیل /شود ممنوع چرم کفش و کیف صنعت در واردات

 

 نیوز مراسم یرانا تحلیلی خبری پایگاه

 10:44:15 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /D8FF144060307 

 

 :گفت ابستهو صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین در تاپ تک مجموعه مدیریت : نیوز مراسم ایران

 محصول وادم تمام و شود ممنوع چرم صنعت در واردات کشور، مسئولین و صنفان هم تدبیر با امیدواریم

 .شود تبدیل جهانی برند یک به ایرانی مارک راه این از تا باشد ایرانی تولید

 با خصصیت وگوی گفت در سلطانی محمدرضا نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 شاهد تا شودن انجام خام جنس واردات مجلس مصوبه طبق امیدواریم :کرد عنوان خبری پایگاه این خبرنگار

 .باشیم جامعه در تولید رونق و اشتغال

 و بودن مناسب آن برگزاری زمان اما بود باال نمایشگاه کیفیت :کرد تصریح 98 امپکس درخصوص وی

 شود برگزار دی یا آذر ایه ماه در نمایشگاه این اگر داریم اعتقاد .یابد بهبود نظر این از آینده سال امیدواریم

 .بود خواهد یزترآم موفقیت

 همکاری بتوانیم یندهآ در امیدواریم که ایم شده آشنا تولیدکنندگانی با نمایشگاه این در :داد ادامه سلطانی

 .باشیم داشته ها آن با خوبی

 تیمهس کار به مشغول کفش صنعت در که است سال 20 حدود :کرد خاطرنشان تاپ تک مجموعه مدیریت

 .میکنیم فعالیت مصنوعی طبیعی چرم عنو از مردانه کفش زمینه در و
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 98 امپکس در برجسته دوز دست چرم هنر با

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:44:1۳ 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /74BE144060303 

 

  .میدهد نجاما زنی قلم صورت به را رمچ روی حکاکی کار که است ای مجموعه 12 برند : نیوز مراسم ایران

 نمایشگاه شمینش در 12 برند تولیدی از تکلو نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 :کرد عنوان خبری پایگاه این خبرنگار با تخصصی وگوی گفت در زنی قلم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم،

 با امروزه اما است میشده استفاده ساده حد در مشابه موارد و کتاب دجل روی بیشتر گذشته در فعالیت این

  .میکنند ایجاد تری متنوع های طرح تکنولوژی پیشرفت

 حال در .میشود انجام خارجی و داخلی های رنگ از استفاده با و خودمان توسط کارها طراحی :داد ادامه وی

 برنامه حال در اما میکنیم استفاده خارجی های نگر از بیشتر کار، این آن خاص تکنولوژی به بنا حاضر

 .شود استفاده گذشته از بیش داخلی های رنگ از که هستیم ریزی

 استفاده صوصیمخ چرم از ما .داریم مشکل اولیه مواد تهیه زمینه در تولید فرآیند در :کرد تصریح تکلو

 استاندارد یفیتک با که هستند تالش در نیز داخلی های شرکت اما است ایتالیا در آن تکنولوژی که میکنیم

 .کنند تولید

 و است هرسید خوبی نتایج به زمینه این در که شدیم آشنا آفتاب چرم با نمایشگاه این در :گفت وی

  .گیرد صورت خوبی همکاری آینده در امیدواریم

 های چرم رابرب 5 اما بوده باالتر معمولی محصوالت به نسبت محصول این شده تمام قیمت :کرد تاکید تکلو

 .دارد دوام معمولی

 .دارد هدف بازار در معرفی به نیاز و نیست شده شناخته هنوز هنر این :افزود وی
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 کند می کمک ارزی ذخیره به که کفشی صادرات

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:44:11 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /16B3144060301 

 

 وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین در پاپیا تولیدی از مصیبی علیرضا : نیوز مراسم ایران

 کمک ایران داخل در ارزی ذخیره به حتی و بوده توجه قابل تاکنون ما محصول صادرات میزان :است معتقد

 حدود اکنون ایم کرده آماده ساخته پیش ورتص به پا کف های قوس براساس ما که هایی کفی .است کرده

 تولید خودمان کشور در تر پایین بسیار قیمت با ما اما رسد می فروش به کشور خارج در یورو 50 تا 40

 .میشود محسوب ارزی ذخیره خود نوعی این و میکنیم

 این خبرنگار با تخصصی وگوی گفت در مصیبی نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 پا به مربوط جانبی لوازم تبی، های کفش تبی، های کفی انواع ما تولیدی محصول :کرد عنوان خبری پایگاه

 تشخیص را آن فشارهای و پا کف قوس میتواند که ایم کرده تولید پا اسکن دستگاه یک همچنین .است ..

 کرده سازی بومی اروپایی محصول یک از را دستگاه این ما .دهد پیشنهاد طبی کفی یک آن براساس و دهد

  .ایم داده قرار وطنان هم خدمت در پایین بسیار قیمت با و ایم

 در اگر حتی و نداریم کشور از خارج به وابستگی گونه هیچ ها مدل و ها قالب ساخت لحاظ از :داد ادامه وی

 تولید را آن شده سازی بومی بهتر بسیار نمونه ایم توانسته ایم گرفته ایده خارجی محصوالت از مواردی

  .هستیم باال کیفیت با اولیه مواد واردات نیازمند همچنان ها زمینه از سری یک در وجود این با .کنیم

 بالروس اوقات برخی و عراق افغانستان، چون همسایه کشورهای با صادرات زمینه در :کرد تصریح مصیبی

 از مدت این در .باشیم داشته صادرات نیز عمان چون ورهاییکش به زودی به امیدواریم و داریم همکاری

 خوشبختانه اما ایم برخورده مشکل به اوقات گاهی ایم فروخته که محصولی پول گرفتن و ارز تخصیص لحاظ

 .کنیم حل را آن ایم توانسته

 ۳0 و است گرفته قرار استقبال مورد خیلی خودمان کشور در ما فعالیت خوشبختانه :کرد تاکید وی

 و کارگر 80 تا 70 بین ایم کرده ایجاد مدت این در که مستقیمی اشتغال .داریم ایران کل در نمایندگی

 .است زیاد بسیار آن تعداد نیز غیرمستقیم صورت به و است بوده پرسنل

 هتولیدکنند از ها این از تر بیش خیلی بود می بهتر و است ملی تولید رونق سال امسال :کرد تاکید مصیبی

 .کند بیشتر ملی تولیدکننده و تولید از را خود حمایت دولت امیدواریم و میشد حمایت ایرانی
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 نفت تحریم از پس تولیدکنندگان از دولت بیشتر حمایت

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:44:9 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /A97E144060299 

 
 از نفت اتصادر کاهش ها، تحریم اجرای از پس :نواندیش صنعت یورتان پلی سازی ماشین شرکت دیرعاملم

 یافته افزایش یداخل تولید به اهمیت تولید، رونق بر رهبری معظم مقام تاکید نیز و تجاری مبادالت چرخه
  .است

 و فشک کیف،   چرم،   اهنمایشگ ششمین در نواندیش صنعت یورتان پلی سازی ماشین شرکت مدیرعامل
 تاکید نیز و ریتجا مبادالت چرخه از نفت صادرات کاهش ها، تحریم اجرای از پس :کرد اظهار وابسته صنایع

 داخل در تولید وعموض به باور .است یافته افزایش داخلی تولید به اهمیت تولید، رونق بر رهبری معظم مقام
 .است شده تقویت کشور
 و توجه عدم :کرد عنوان نیوز مراسم ایران خبری پایگاه خبرنگار با اختصاصی گوی و گفت در نظری عقید

 ورشسکستگی و کشور در تولید روند تضعیف موجب واردات، موضوع به این از پیش دولت نظارت
 و توجه بموج و کرده رشد داخلی تولیدکنندگان از حمایت فرهنگ امروزه اما .بود شده تولیدکنندگان

 .است شده تولید صنعت تقویت
 .کنند می درامد کسب و کرده فعالیت او کنار افراد از تعدادی بلکه .نیست نفر یک کارآفرین، :داد ادامه نظری

 در نهساال :کرد بیان خود تولیدات درخصوص نواندیش صنعت یورتان پلی سازی ماشین شرکت مدیرعامل
 .رسد می فروش به و شود می لیدتو تزریقی های ماشین حوزه در دستگاه 25 الی 15 ما شرکت
 دستگاه :کرد عنوان و دانست خارجی نمونه از بهتر گاها و برابر را شده ساخته تزریقی های ماشین نظری
 جهانی دهایاستاندار کسب دنبال به آن صادرات برای .است شده اختراع ثبت کنید، می مشاهده که موجود
 .هستیم

 اضافه و زیابیار مثبت بسیار را یورتان پلی سازی ماشین شرکت های دستگاه از تولیدکنندگان استقبال وی
 ها ستگاهد این وسیله به آن جایگزینی و خود تولید خط تعویض دنبال به تولیدکنندگان از برخی :کرد

 .هستند
 این از دهاستفا در تولیدکنندگان سربار های هزینه کاهش از یورتان پلی سازی ماشین شرکت مدیرعامل

 هزار5 دستگاه این حالیکه در کند می تولید بار هزار 4 روزی معمولی دستگاه یک :گفت و داد خبر دستگاه
 .مانز اتالف و هزینه بدون روز در بیشتر تولید جفت هزار یعنی این .دارد روز در تولید مرتبه
 شرایط در :کرد حتصری و اشاره ایتالیا توسط افریقا و هند ازبکستان، عراق، کشورهای به صادرات به نظری
 .است رسیده صفر به ما صادرات خارجی مشتری نبود و پول جابجایی عدم علت به اقتصادی جنگ

 بود بهتر :فزودا و داد پیشنهاد وابسته صنایع و کفش کیف،    چرم،   نمایشگاه برگزاری زمان خصوص در وی
 به هایشان هکارگا تعطیلی زمان در تولیدکنندگان تا داشت جای نیز جمعه نمایشگاه، برگزاری روز 4 در

 نمایشگاه باز یطمح در سازان ماشین های غرفه برپایی همچنین .کردند می بازدید آن از و مراجعه نمایشگاه
 .شد ما های غرفه از تولیدکنندگان بازدید عدم موجب باران بارش و

 انتقاد ردمو نیز را ابستهو صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین در سازان قالب حضور عدم نظری
 تا باشند تهداش حضور نمایشگاه در همگی کفش و کیف به وابسته صنایع بایست می :کرد بیان و داد قرار

  .نمایند بازدید الزم های بخش همه از تولیدکنندگان
 اسالم جدید نرگس :خبرنگار
 جعفرآبادی محمدرضا :گزارشگر
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 سنتی و قدیم های نمایشگاه پایان بر آغازیست 98 امپکس

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:44:8 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /F0C4144060296 

 :کفش و کیف چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری

 یک اب :گفت وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری : نیوز مراسم ایران

 از کدام هیچ .است قدیم سنتی های نمایشگاه پایان بر آغازی چرم صنعت نمایشگاه ششمین دوباره بازتعریف

 و تجار برای نهات و است تجاری کامال نمایشگاه و ندارند مستقیم فروش نمایشگاه این در ما تولیدکنندگان

 .است شده طراحی خارجی و داخلی بازرگانان

 نمایشگاه تتامیهاخ حاشیه در مازندرانی ادریس نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری هپایگا خبرنگار گزارش به

 کفش و کیف چرم، صنعت المللی بین نمایشگاه ششمین :گفت خبرنگاران جمع در 98 امپکس المللی بین

 نمایشگاه ایه سالن همه از صنعت وزیر پایانی روز در خوشحالیم و کرد سپری را خود پایانی روز امروز

 و ها آپ ارتاست کفش، تولیدکننده بنیان، دانش شرکت 18۳ حضور با امسال نمایشگاه این .کردند بازدید

 .زد رقم را کشور در تولید رونق بارز نمونه و شد برگزار صنعت این سازان ماشین

 حضورشان و نداشت حضور شده تمام محصول عنوان به کفش خارجی برند هیچ نمایشگاه این در :افزود وی

 .داریم صادراتی رویکرد و داخل بازار توسعه بر سعی زیرا است ممنوع نمایشگاه این در

 با چرم نندهتولیدک انگیزه :کرد عنوان وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری

 و ایم شتهاد نمایشگاه برگزاری در مشکالتی قطعا .است رفته باال استانداردی نمایشگاه چنین برگزاری

 سال در ار نمایشگاه ظرفیت که میدهیم انجام را نمایشگاه شناسی آسیب اما نداریم صدی در صد رضایت

 با ستانداردا نمایشگاه یک کفش و کیف چرم، صنعت تولیدکنندگان حمایت با بتوانیم و ببریم باال آینده

 .کنیم برگزار آینده های سال در باالتر کیفیت

 داشته ورحض نمایشگاه در مدت این در که همسایه کشورهای از تجاری های هیئت رحضو :گفت مازندرانی

 کرده ریزی رحط که هایی برنامه با نیز ما و کرده پیدا ای منطقه مقبولیت ما چرم صنعت میدهد نشان اند

 اگر مسالا و نیمک معرفی خاورمیانه چرم نمایشگاه ترین تخصصی عنوان به را نمایشگاه این داریم تمایل ایم

 افزایش تجاری15 تا 10 از بیش به آینده سال در ایم داشته تجاری هیئت 5 حضور کشور اقتصادی شرایط با

 هم را ای نطقهم فرا صادرات توسعه بتوانیم فرامنطقه چرم های نمایشگاه های پاویون در حضور با و دهیم

 .دهیم قرار هدف

 کشور صادرات عهتوس بتوانیم خارجی های پاویون در ایشگاهنم این افزایش با امیدواریم :کرد خاطرنشان وی

 .بدهیم افزایش چرم بخش در را
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 ایران کفش صنعت حق در اجحاف

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:44:6 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /A072144060289 

 

 اجحاف اربسی کفش صنعت حق در متاسفانه: وطن مریم چرم مجموعه کتینگمار مدیر : نیوز مراسم ایران

 از را آن ضربه ایرانی تولیدکننده که است توجهی قابل رقم کشور به سال در کفش میلیون 50 واردات و شده

 .خورد می ها مدیریت و ها حمایت عدم این

 در در وطن یممر چرم مجموعه مارکتینگ مدیر نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 حافاج بسیار کفش صنعت حق در متاسفانه :گفت وابسته صنایع و کیف کفش، چرم، نمایشگاه ششمین

 از را آن ضربه ایرانی تولیدکننده که است توجهی قابل رقم کشور به سال در کفش میلیون 50 واردات و شده

 .خورد می ها مدیریت و ها حمایت عدم این

 چرمی حصوالتم تولید حوزه در ما :کرد عنوان خبری پایگاه این خبرنگار با تخصصی وگوی گفت در تام ارض

 تولید از ایتحم برای که است این بر تالش اولیه مواد با دررابطه و داریم فعالیت کفش و کیف خصوص به

 کامل طور به ار تولید ردهک تالش مجموعه این چند هر .باشد ایرانی های کننده تامین با اولویت ایرانی

  .دهد انجام خودش توسط

 جهانی سطح رد نوآوری تواند می ایران در ای مجموعه که بگوییم حتم طور به توانیم نمی :داد ادامه وی

 یک برای ایران رد را تکنولوژی این که است هایی مجموعه اولین جزو مجموعه این وجود این با .باشد داشته

 .کند می ایجاد بادوام و راحت طبیعی، کامال محصول

 چیزی نآ با زیادی ارتباط کفش و کیف در طراحی :کرد تصریح وطن مریم چرم مجموعه مارکتینگ مدیر

 طراحی اگر و است خورده گره طراحی با تکنولوژی این .دارد شود می برداشت محصول بنفیت عنوان به که

 می نجاما دنیا مطرح برندهای مطالعه اساس بر توسعه و تحقیق با شک بدون گیرد صورت خودمان توسط

  .شود

 عقب هانیج صنعت از زمینه این در وجود این با گردد برمی ایران به تاریخ در کفش زادگاه :گفت تام

 .باشیم خودکفا نیز زمینه این در نزدیک آینده در بتوانیم تالشیم در اما .هستیم

 سال در یممستق صادرات برای اما است بوده ای واسطه صورت به تاکنون ما صادراتی فعالیت :افزود وی

 پر بسیار ایبازاره ایران اطراف کشورهای بازارهای مسلما و ایم گرفته درنظر مشخصی های برنامه جدید

 .است ظرفیتی
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 جهانی بازارهای تصاحب برای کفش و کیف صنعت ظرفیت

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:44:6 1۳98/08/1۳  یافتدر زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /0DBF144060292 

 :کرد عنوان صمت وزیر

 صنایع و یفک کفش، چرم، نمایشگاه ششمین از بازدید در تجارت و معدن صنعت، وزیر : نیوز مراسم ایران

 و ترکیه چون اییکشوره در ها آن نمونه با شده عرضه نمایشگاه این در امسال که محصوالتی :گفت وابسته

 را دنیا بازارهای میتواند رو این از است تر پایین خوشبختانه نیز قیمت نظر از و میکند برابری ایتالیایی

 .است اولیه مواد تامین برای الزم تمهیدات داشتن امر این تحقق ی الزمه .کنند تصاحب

 98 امپکس یشگاهنما از بازدید در نیرحما رضا نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 همتراز شده ادهد نمایش جا این در که محصوالتی دیدیم نمایشگاه در امروز :کرد عنوان خبرنگاران جمع در

  .رنددا گفتن برای حرفی و اند کرده فعالیت ها سال صنعت این در که است کشورهایی محصوالت با

 کنیم باور یاید .ستا ما باورهای تغییر بپردازیم آن به میتوانیم اکنون که ای نکته مهمترین :داد ادامه وی

 هایی شرکت کنونا ما زیرا گیرد قرار نام صاحب کشورهای با رقابت عرصه در میتواند دنیا در ایرانی کاالی

  .است مردم بولق مورد ها آن برند و دارند شعبه چندین کشور از خارج در که کنند می فعالیت ما کشور در

 خوبی هضتن اولیه مواد تامین بحث در امروز تا گذشته سال از :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، یروز

 داخلی دکنندگانتولی و پتروپشیمی با که دیدیم را مورد ها ده نمایشگاه در امروز که طوری به گرفته شکل

 وارداتی ما دموا از خشیب هرچند .کنند می تامین داخل از را خود مواد و اند کرده ایجاد مشرک همکاری

 نیز جزیی ردموا در و گیرد صورت ها آن سازی داخلی که ایم گرفته درنظر هایی برنامه آن برای که است

 .بگیریم جدی باید را مواد تامین صورت هر به .ندهد رخ اتفاق این است ممکن

 به باید ما داخلی عمناب .اشتندد گله نقدینگی نبود از نمایشگاه این در امروز تولیدکنندگان :افزود رحمانی

  .است مهم یاربس زمینه این در نیز دولتی های دستگاه رفتار نحوه مواردی در .شود داده سوق تولید سمت

 خصوص به همه رهبری فرمایش طبق و است جامعه اعضای بیچارگی و فقر رفع تولید رونق :کرد تاکید وی

  .شوند زمتمرک تولید رونق بر باید دولتی های دستگاه

 دیدم الیع بسیار و توجه قابل را رشد روند امسال :گفت 98 امپکس درخصوص تجارت و معدن صنعت، وزیر

 تداوم باید همت این و داریم فاصله آن با و نرسیده داریم را توانش که ای نقطه و آل ایده نقطه به هنوز اما

 .یابد
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 ایران چرم صنعت در پوست کمبود معضل

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری هپایگا

 10:44:4 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /CEA0144060280 

 
  :گفت ابستهو صنایع و کیف کفش، چرم، نمایشگاه ششمین در امین سازی چرم مدیریت : نیوز مراسم ایران

 گرم تولید دهایواح از بسیاری متاسفانه اام دارد وجود کشور چرم صنعت در زیادی های زیرساخت و توانایی
 .هستند تعطیل یا و فعالیت حال در پایین های ظرفیت با
 با صیتخص وگوی گفت در ترکمان عباس نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 بودیم ایران در ویگا چرم صادرکننده اولین گذشته در که این وجود با :کرد عنوان خبری پایگاه این خبرنگار
 بازارهای متاسفانه داده رخ داخلی تورم و ارز نرخ بحث در که مشکالتی دلیل به و نداریم صادرات فعال اکنون
 .ایم داده دست از را خود
 که باشیم داشته یهاول مواد باید صادرات برای .است اولیه مواد نبود صنعت اصلی مشکل اکنون :داد ادامه وی
 .دارد پوست کمبود مشکل چرم صنعت دام پایین کشتار و گوشت گرانی دلیل به

 و دارند کامل طور هب را داخل نیاز برای تولید توانایی ما تولیدکنندگان :کرد تصریح امین سازی چرم مدیریت
 .کنیم صادر نهایی محصول صورت به را آن از قسمتی میتوانیم حتی

 .دارد یبهتر بسیار شرایط گذشته های سال به نسبت امسال نمایشگاه خوشبختانه :کرد تاکید ترکمان

  

 97 سال در چرمی مصنوعات دالری هزار 800 و میلیون یک صادرات

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:44:۳ 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /06F7144060277 

 :خبرداد جهان صنعتی مدیرگروه

 نمایشگاه ششمین در جهان گلباف هدیه شرکت مدیرعامل و جهان صنعتی مدیرگروه : نیوز ممراس ایران
 ها آن جمله از که داریم فعالیت و تولید متعددی های زمینه در ما :گفت وابسته صنایع و کیف کفش، چرم،
 داشته اتصادر دالر هزار 800 و میلیون یک حدود گذشته سال راستا این در .است چرمی مصنوعات تولید

 .ایم
 با تخصصی وگوی گفت در محمدی محمدرضا نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 جامپینگ دلیل به محصول واردات زمینه گذشته سال از خوشبختانه :کرد عنوان خبری پایگاه این خبرنگار
 بهتر کشور تولیدکنندگان برای را شرایط امر این و شده بسته دارند محصول این تجار که مشکالتی و ارز نرخ

 .است کرده
 .کند می چندبرابر را ما های هزینه که داریم مشکل اولیه مواد واردات بحث در اوقات گاهی :داد ادامه وی

 روزانه تدوین معضل و ارز تخصیص اولیه، مواد واردات و تولید بحث مسئولین بیشتر توجه با امیدواریم
 .دشو رفع جدید قوانین

 حدود ما امسال صادرات :کرد خاطرنشان جهان گلباف هدیه شرکت مدیرعامل و جهان صنعتی مدیرگروه
 .است بوده دالر هزار 700
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 ایران در بار نخستین برای کفش و کیف صنعت نیاز

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:44:1 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /36E1144060275 

 

 صنایع و کیف کفش، چرم، نمایشگاه ششمین در ایران آذین چسب شرکت مدیرعامل : نیوز مراسم ایران

 سه تا دو ساالنه و ماست ملی تولید و افتخار که  شده تولید ایران در بار اولین برای چسب این :گفت وابسته

 .کند می جلوگیری کشور ارز خروج از دالر میلیون

 خبرنگار با یتخصص وگوی گفت در زارعی امیر نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار شگزار به

 پوشاک فش،ک و کیف صنعت در و بوده گسترده بسیار چسب این کاری زمینه :کرد عنوان خبری پایگاه این

 .شود می استفاده مبلمان و

 مدتی از پس ماا بودیم آن واردکننده ما و شد می تولید کشورها دیگر در درگذشته چسب این :داد ادامه وی

 .خریمن آماده صورت به را چسب این دیگر و کرده وارد کشور به را آن آالت ماشین گرفتیم تصمیم

 این که هستیم شرکتی اولین ایران در حاضر حال در :کرد تصریح ایران آذین چسب شرکت مدیرعامل

 را ایرادات یتوانیمم زیرا کنیم می استقبال مسیر این در همکار ای رقبا داشتن از و کنیم می تولید را محصول

 .شود حاصل همگانی منفعت گروهی کار با و کنیم برطرف همدیگر کمک با

 تبدیل چسب به نآ از پس و وارد اسپانیا و کره کشورهای از آذین چسب کارخانه نیاز مورد مواد :گفت زارعی

  .است یتاولو کشور داخلی نیاز حاضر حال در اما ایم کرده ریزی برنامه نیز صادرات برای .شود می

 برای که هایی شتال تمام به باتوجه و نیستند ما با رقابت به قادر چین و ترکیه قیمت لحاظ از :افزود وی

 .کنند تسهیل را امور و درک را ما مسئولین رود می انتظار داریم داخل تولید از حمایت
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 هستند متکی خود به کفش و کیف صنعت مشکالت رفع در تولیدکنندگان

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:4۳:59 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /E621144060273 

 :کرد مطرح تولیدکننده یک

 :گفت وابسته صنایع و کیف کفش، چرم، نمایشگاه ششمین در گانا ایران مجموعه مدیر : نیوز مراسم ایران

 و تمشکال که ایم رسیده نتیجه این به کفش و کیف صنعت در تولید عرصه در تالش ها سال از پس

  .مانیم می باز حرکت از کنیم تکیه کسی به اگر و کنیم حل باید خودمان را معضالت

 با صصیتخ ویوگ گفت در عابدی علیرضا نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 است گردش در سرمایه تولیدکنندگان تمام اصلی مشکل اولین اکنون :کرد عنوان خبری پایگاه این خبرنگار

 آن از .است تر بواج ای مساله هر از تولیدکننده یک برای اولیه مواد .است اولیه مواد نیز مشکل دومین و

 .است شده مشکل دچار تولیدکننده دارد قرار یمتحر شرایط در کشور و است وارداتی ما اولیه مواد که جایی

 اگر و افتی بهبود بسیار تولیدکنندگان اوضاع شد ممنوع کشور به کفش واردات که آن از پس :افزود وی

 .کردیم می پیشرفت و رشد کارمان در ای مالحظه قابل طور به نداشتیم اولیه مواد واردات مشکل اکنون

 کنندهصادر همگی که میکنم همکاری هایی شرکت با اکنون من :کرد تصریح گانا ایران مجموعه مدیر

 چون اییکشوره به صادرات داد دست از را خود ارزش کشور پول و شد گران دالر که آن از پس .هستند

 و داخل نیاز ندتوان می خوبی به ما تولیدکنندگان دهد می نشان موارد این .یافت رونق افغانستان و عراق

  .کنند تامین را کشور خارج حتی

 در ما رحضو دوره چهارمین 98 امپکس :کرد خاطرنشان ایران در فوالدی شانگ و فنر تولیدگننده این

 .است بوده قبل های سال از بهتر بسیار افراد بازدید و نمایشگاه شرایط امسال و است نمایشگاه
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 دوز دست و چرمی والتمحص تولیدکننده یک زبان از امپکس نمایشگاه در حضور مزایای

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:4۳:58 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /55E8144060268 

 

 :گفت ابستهو صنایع و کیف کفش، چرم، نمایشگاه ششمین در بهپا کفش مجموعه مدیر : نیوز مراسم ایران

 زمینه رد جدیدی ارتباطات و کند می کمک بسیار تولیدکنندگان یتفعال گسترش به نمایشگاه در شرکت

 می بهبود را بترقا عرصه و است مفید ما برای که کنیم می کسب موارد سایر و تبلیغات فروش، مواد، تامین

 .بخشد

 با تخصصی یوگو گفت در مردان احمدی فتاح نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 اگر .دارد وجود زنی نمایشگاه کار ساعت مانند معضالتی نمایشگاه در :کرد عنوان خبری پایگاه این نگارخبر

 رسیده انپای به نمایشگاه کار ساعت کند مراجعه نمایشگاه به بخواهد کارش تعطیلی از پس عصر فردی

 به هدف بازار در صخصو به رسانی اطالع و بوده ضعیف بسیار نمایشگاه محیطی تبلیغات همچنین .است

 .کنیم غیبتر نمایشگاه از بازدید به را افراد تبلیغات با است ضروری .است نگرفته صورت کافی صورت

 گر نظاره فقط ما و ودش برقرار بیشتری مراوده و ارتباط داریم انتظار نمایشگاه برگزاری مسئوالن از :افزود وی

 .نباشیم کننده اطاعت و

 ولیدت زمینه در را خود فعالیت 91 سال از بهپا کفش مجموعه :کرد صریحت بهپا کفش مجموعه مدیر

 هب مویرگی صورت به و خودمان توسط محصوالت بیشتر .است کرده آغاز دوز دست و چرمی محصوالت

 کنیم نمی راتصاد مستقیم صورت به نیز صادرات زمینه در .داریم فعالیت ایران سراسر در و رسد می فروش

  .رسد می فروش به خوبی به آذربایجان و عراق کشورهای در ام محصوالت اما

 هزینه و داریم هزینه مشکل صنعت در خود فعالیت زمینه در ما اکنون :کرد خاطرنشان مردان احمدی

 .داریم ..و دارایی بیمه، تبلیغات، حمل، هزینه چون مسائلی
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 وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، صنعت فعالیت ادامه حل راه کنونی بازار ثباتی بی مهار

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:4۳:56 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /76C8144060260 

 

 کنونی بازار ثباتی بی :گفت 98 امپکس نمایشگاه در مدل تهران پاشنه مجموعه مدیر : نیوز مراسم ایران

 با ارز و تورم خنر که کنند مهار را امر این بتوانند مسئوالن اگر و هستیم رو روبه آن با که است مشکلی

 ادامه خود فعالیت به توانیم می و یابد می بهبود بسیار ما اوضاع نکند تغییر انتظار غیرقابل کاهش یا افزایش

 .دهیم

 این خبرنگار اب تخصصی وگوی گفت در احمدنیا نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 کار در نیز نآ از پیش و ایم کرده آغاز 58 سال از را پالستیک کفش پاشنه کار :کرد عنوان خبری پایگاه

 .ایم بوده چوبی های پاشنه و سازی قالب

 های نمونه در و ودش می انجام خودمان توسط اولیه مواد جز به را کار نمونه صد تا صفر تمام :داد ادامه وی

 کشورها یگرد از را درصد 20 تنها اولیه مواد تامین درخصوص .هستند تک محصوالت و نداریم کپی داخلی

 .کنیم می تامین کشور داخل از را مابقی و کنیم می وارد

 ما اما دارد وجود مشکالتی ارز انتقال و نقل و واردات زمینه در :کرد تصریح مدل تهران پاشنه مجموعه مدیر

 برندهای وجز قیمت و تولید کیفیت نظر از همچنین .دهیم سامان را مسائل تمام خودمان ایم کرده سعی

 .هستیم کشور اول سطح

 شوروی زا هایی قسمت و عراق افغانستان، به کفش نهایی محصول درنهایت و ما محصول :افزود احمدنیا

 .شود می صادر سابق
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 کنند رسیدگی تولید مشکالت به مسئوالن

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری گاهپای

 10:4۳:54 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /C2FB144060255 

 :پرستیژ شرکت فروش مدیر

 ابستهو صنایع و کیف کفش، چرم، نمایشگاه ششمین در پرستیژ شرکت فروش مدیر : نیوز مراسم ایران

 اولیه، مواد تواردا چون معضالتی مورد در و کنند رسیدگی ولیدت مشکالت به مسئوالن داریم انتظار :گفت

 .کنند کمک تولیدکنندگان به بانکی تسهیالت و بیمه مالیاتی، مسائل

 خبرنگار با یتخصص وگوی گفت در ژاله توحید نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 بحث در اکنون که است علت همین به و است ارز با اولیه دموا فعالیت اساس :کرد عنوان خبری پایگاه این

 دارد فاصله ما ستهخوا با بسیار است اولیه مواد درخصوص که داخلی تولیدات .داریم مشکل اولیه مواد واردات

 .شود می نمایانگر محصول در آن ومشکالت

 کستان،پا از مشتریانی که است سال 4 به نزدیک هایی نمایشگاه چنین واسطه به ما :کرد تصریح وی

 .کنیم یم صادرات کشورها این به را خود محصول و داریم ارمنستان در تازگی به و عراق افغانستان،

 .است بوده آمیز موفقت ایم برداشته راه این در که قدمی خوشبختانه

 ترکش یک میشود موجب نمایشگاه :گفت نمایشگاه برگزاری اهمیت درخصوص پرستیژ شرکت فروش مدیر

 نمایشگاه هخوشبختان .شود آشنا جدید مشتریان و ها شرکت با و دهد نشان را اش پویایی و رشد تولیدی

 .است بوده بخش رضایت بسیار تاکنون امسال
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 امپکس به بیشتری نمایشگاهی فضای /نشد 98 امپکس نمایشگاه از بازدیدکنندگان حضور مانع بارندگی

 یابد اختصاص

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:4۳:5۳ 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /2304144060250 

 

 وابسته عصنای و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین در آور بهین شرکت فروش مدیر : نیوز مراسم ایران

 نیز بیشتر یتجمع حتی و داشتهن بازدیدکنندگان حضور بر تاثیری نمایشگاه دوم روز در ها بارندگی :گفت

 .داشتیم کمتری بازدیدکننده نمایشگاه اول روز که طوری به است شده

 خبرنگار با صیتخص وگوی گفت در کرمی علیرضا نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 صورت به که تاس ایران رد آ وی ای فوم تولیدکننده اولین آور بهین شرکت :کرد عنوان خبری پایگاه این

 آسیای ایکشوره به حاضر حال در و میکند تولید را فومی محصوالت سایر و فوم های ورق انواع تخصصی

 .داریم صادرات میانه

 ما .خورد می چشم هب صادرات در بهتری اوضاع یافته افزایش دالر نرخ اینکه به توجه با اکنون :داد ادامه وی

  .ممیکنی وارد هم را نیاز مورد خارجی مواد و میکنیم تهیه روشیمیپت از را خود اولیه مواد

 هک داریم چرم کفش و کیف صنعت در قوی تولیدکنندگان :کرد تصریح آور بهین شرکت فروش مدیر

 کنون تا سفانهمتا .شود حمایت دولتی تسهیالت و آالت ماشین اولیه، مواد زمینه در ها آن از است ضروری

 .هستند خودکفا ها آن تمام و نشده ها آن از الزم حمایت

 معموال که است چرم کفش و کیف صنعت در تخصصی گردهمایی یک امپکس نمایشگاه :افزود کرمی

 شدن آشنا و یدجد های ایده گرفتن کاالها، نمایش به این و میکنند شرکت نمایشگاه این در تولیدکنندگان

 .کند می کمک بسیار خارجی و داخلی های مشتری با

 داشته اختیار رد بزرگتری های غرفه تا یابد اختصاص نمایشگاه به بیشتری های سالن داریم انتظار :گفت وی

  .بگذاریم نمایش به را تولیدات و

 اگر است لیم تولید از حمایت سال که رهبری فرمایش به توجه با :کرد تاکید آور بهین شرکت فروش مدیر

 این رنهایتد که داشت نخواهیم بیکاری مشکل ما کند حمایت کشور در کاال تولیدکنندگان تمام از دولت

 .میشود تولیدکنندگان از حمایت موجب امر
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 97 سال در کفش دالری میلیون 115 صادرات /کشور کفش و کیف صنعت باالی خوداتکایی

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:4۳:51 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  درسآ tps://mcut .net /DB68144060247 

 :داد خبر صمت وزیر معاون

 :گفت پکسام نمایشگاه ششمین در تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاون : نیوز مراسم ایران

 باال، بسیار خوداتکایی بحث کرد توجه باید کشور کفش و کیف و چرم صنعت در که ای نکته مهمترین

 .است آن زایی شتغالا و صادرات قابلیت

 مراسم در نیارکی صادقی مهدی نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 در شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در مهرماه 29 امروز که امپکس نمایشگاه ششمین افتتاحیه

 از و دارد ما کشور در دیرینه سابقه کیف و کفش و چرم صنعت خوشبختانه :کرد عنوان خبرنگاران جمع

 بلکه نیمک تامین توانیم می را کشور نیاز کل ما تنها نه امروز .شود می محسوب ما نسبی های مزیت

 .داریم صادرات برای باالیی پتانسیل

 مواد نواعا و طبیعی چرم تا مصنوعی چرم از محصول این تامین زنجیره که این دلیل به :داد ادامه وی

 وجود مچنینه گرفته، شکل ما کشور در مدلینگ و طراحی تا دارند ما کشور در تولید قابلیت که شیمیایی

 شکل اه سال این در خوبی بسیار برندهای شده موجب صنفی واحدهای وجود و کشور در صنعتی واحدهای

 شورهایک در برندها این از بعضی هم و دارند توجهی قابل شعبات کشور داخل در هم برندها این که گیرد

 .اند شده تاسیس صادرات هدف

 دالر میلیون 115 از بیش 97 سال در ما  :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاون 

 این در زشار افزایش راستای در گرفته صورت کفش جامعه خود با که ریزی برنامه .داشتیم کفش صادرات

 برای شتریبی نتیجه که کنیم صادر تر کیفی و باالتر هافزود ارزش با کاالی بتوانیم ما که است بخش

 .باشیم داشته صادرکننده و تولیدکننده

 بحث یعصنا این در که دارند حضور متوسط و کوچک صنایع عمدتا صنعت این در :افزود نیارکی صادقی

 این است وریرض دارند باالیی بسیار سازی فعال قابلیت و میشود انجام سرعت به ها آن تاسیس و استقرار

 .شوند سازماندهی صادراتی و تولیدی های کنسرسیوم از ای مجموعه قالب در باید صنایع

 بهم و شود داده نمایش خوبی به دستاوردها شود می موجب هایی نمایشگاه چنین برگزاری :کرد تاکید وی

 دهد رخ یدبا که یاتفاق مهمترین .گیرد صورت اولیه مواد تولیدکنندگان و کنندگان تامین بین رسانی

 افزایش میدهیم انجام که کیفی تولیدات با باید ما صادرات متوسط و است بخش این در افزوده ارزش افزایش

 .یابد
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 شد افتتاح امپکس المللی بین نمایشگاه ششمین

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:4۳:49 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /97BE144060239 

 

 در 98 مهرماه 29 امروز وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین : نیوز مراسم ایران
 .شد برگزار تهران المللی بین های نمایشگاه محل

 مهدی رحضو با 98 اپکس المللی بین نمایشگاه نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به
 یسیونکم عضو و سخنگو ملکی، ولی تجارت، و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاون نیارکی، صادقی
 ایران.ا.ج لیالمل بین نمایشگاه شرکت مدیرعامل زاده، حسین بهمن و اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع

 .شد افتتاح نمایشگاه محل در ها رسانه و مدعوین مقامات، از کثیری جمع و
 شرکت مجموع از کتشر 18۳ حضور با دارد ادامه ماه آبان دوم تا و شده آغاز مهرماه 29 از که نمایشگاه این

 .است همراه ها آپ استارت و بنیان دانش های شرکت خارجی، داخلی، های
 .تاس آزاد عموم برای بازدید و شده تعیین بعدازظهر 17 تا صبح 9 از نمایشگاه بازدید ساعت

  

 استانداردها کیفیت ارتقا /نمایشگاه مجری زبان از 98 امپکس عیتوض آخرین

 

 نیوز مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه

 10:4۳:47 1۳98/08/1۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /6F9F144060236 

 

 سازی آماده یپایان ساعات نمایشگاه :گفت 98 امپکس نمایشگاه ششمین برگزاری مجری : نیوز مراسم ایران

 امشب 12 ساعت تا و هستیم چیدمان مرحله در اکنون شده، ساخته ها غرفه تمام کند، می سپری را خود

 .میرسیم صبح فردا افتتاحیه به بعد و میرسد پایان به نیز مرحله این

 ارخبرنگ با اختصاصی وگوی گفت در مازندرانی ادریس نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه گزارش به

 و بنیان دانش های شرکت خارجی، داخلی، های شرکت مجموع از شرکت 18۳ :کرد عنوان خبری پایگاه این

 .دارند حضور نمایشگاه این در ها آپ استارت

 تهران المللی بین نمایشگاه یک شماره همایش سالن محل در صبح 10:۳0 راس فردا افتتاحیه :داد ادامه وی

 خلیج لنسا ورودی محل در صبح 11:۳0 ساعت در آن از پس و میشود زاربرگ مدعوین و مقامات حضور با

 ها رسانه و مدعوین مقامات، حضور با رسمی طور به را وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، نمایشگاه فارس،

  .کرد خواهیم افتتاح

 خوبی ربسیا نمایشگاه گذشته سال نمایشگاه  :کرد تصریح 98 امپکس نمایشگاه ششمین برگزاری مجری

 استانداردها کیفیت ارتقا سوی و سمت به را نمایشگاه این جدید ریزی برنامه و نوآوری یک با امسال اما بوده

 .باشیم داشته نمایشگاه از بهتری وری بهره بتوانیم تا بردیم
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 ایران چرم اتحادیه اعضای با اروند پترشیمی مدیران اندیشی هم نشست برگزاری

 

 خورنا خبری پایگاه

 0:4:۳ 1۳98/08/05  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /FCE7143442874 

  

 ایران چرم اتحادیه اعضای و اروند پتروشیمی مختلف بخشهای مدیران اندیشی هم نشست  :فر باقرگل|خورنا

   شد، برگزار چرم و کفش کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین در اروند پتروشیمی غرفه در

 ملی شرکت دستی پایین صنایع توسعه دفتر رئیس پور منصوری پتروشیمی؛ و نفت سرویس گزارش بنابه

 رئیس پور ملک ابتدا در .پرداخت کاال بورس در EPVC تامین مورد در توضیحاتی ارائه به پتروشیمی، صنایع

 که کردند اعالم چرم اتحادیه رییسه هیات اعضای عرب و داورپناه محمدی، اتحادیه، دبیر فالح چرم، اتحادیه

 کافی، عرضه عدم صورت در و داشت نخواهد وجود بازار در کمبودی باشد، داشه وجود کافی عرضه اگر

 در .شد خواهند تعطیل ناچار به کنند تامین آزاد بازار از را خود نیاز مود سی وی پی ای نتوانند که اعضایی

 .شدند شرکت رانبا کف موجودی برای قرمز خط یک خواستار اعضا ادامه

 بیشتری رصد و شده انجام تولید ظرفیت تن هزار 4 آن مبنای بر که شدند مکانیزمی خواستار اعضا همچنین

 کمیته در حضور خواستار چرم اتحادیه اعضای .شود انجام سی وی پی ای مصرفی گرید نوع تولید برای

 مربع متر میلیون 40 ساالنه تواند می اتحادیه ،EPVC تن هزار ۳ تامین صورت در گفتند و شدند تخصصی

 .کند تولید صادرات، و داخل مصرف برای چرم

 آن تامین و اتحادیه EPVC تامین و سهمیه افزایش خواستار چرم اتحادیه اعضای نشست این در مجموع، در

 .شدند بلندمدت قرارداد طریق از

 چرم اتحادیه اساسنامه در :گفت پاسخ در پتروشیمی دستی پایین صنایع توسعه دفتر رئیس پور منصوری

 سهمیه بتواند تا بدهد تشکیل تعاونی باید اتحادیه لذا ندارد، وجود فروش و خرید و قیدشده غیرانتفاعی

 .دارد را کار این انجام توان اتحادیه و بگیرد اختیار در را اروند پتروشیمی EPVC از بیشتری

 لذا .است اتحادیه اعضای توسط بازرگانی شرکت لتشکی دیگر راهکار:کرد بیان ادامه در پور منصوری

 .باشند داشته بورسی کد و یاب بهین باید اعضا و کند تهیه توانند می اتحادیه اعضای را چارچوبش

 و کند تامین را خود نیازهای کاال بورس از و داشته صادرات و واردات تواند می جدید شرکت این :افزود وی

 .باشد داشته EPVC مینتا بلندمدت قرارداد جمله از

 بازرگانی شرکت یا تعاونی زودی به :کرد امیدواری ابراز پتروشیمی دستی پایین صنایع توسعه دفتر مدیر

 .ببندیم EPVC تامین بلندمدت قرارداد بتوانیم تا شود تشکیل چرم اتحادیه

 . است شده آن لیتفعا باعث اروند پتروشیمی با اتحادیه اعضای خوب همکاری :کرد اضافه پور منصوری

 سوی از امر این و باشد داشته کنترل و نظارت خواهد می صمت وزارت اینکه دارد وجود که بحثی

 .ندارد مشکلی اروند پتروشیمی

 یک تخصصی کمیته در اینکه مهمتر نکته :کرد تصریح پتروشیمی دستی پایین صنایع توسعه دفتر رئیس

 اصالح نیازمند اتحادیه اعضای و نیست ما اختیار حوزه در یهاتحاد EPVC بلندمدت تامین لذا داریم رای
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 .بکند عرضه EPVC بورس از خارج بتواند اروند پتروشیمی تا هستند اساسنامه

 100 ، ضمانت درصد 20-10 با داخلی سی ال که ایم کرده صحت هم تجارت بانک با حتی :داد ادامه وی

 مدیرعامل آبادی دولت شود می برگزار مشهد در که پتروشمی عامل مدیران اجالس در .بدهد LC درصد

 طرف که شرطی به کمک جهت حمایت صندوق و داخلی LC مورد در تا است شده دعوت هم تجارت بانک

 .بکند صحبت باشد دشته را شرایط هم مقابل

 تواند نمی اروند پتروشیمی توزیع سیستم در :کرد اعالم اروند پتروشیمی بازرگانی مدیر کریمی محمدرضا

 هم فنی مسائل به توجه با لذا .باشیم بورس در رقابت با EPVC عرض شاهد نداریم دوست و کنند دخالت

 EPVC تن 400 میزان به کاال بورس در برابری دو عرضه آینده هفته از تولید ظرفیت درصد 50 با اکنون

 .است چرم اتحادیه سهمیه هم تن 1۳2 و عادی سهمیه تن 264 که داشت خواهیم

 بودن اولویت در خاطر به را خارجی فروش قرارداد 4 اخیرا ما حتی :افزود اروند پتروشیمی بازرگانی رئیس

 اتحادیه اعضای لذا .دهیم می SPVC آن جای به و ایم کرده لغو پرداخت پیش دریافت علیرغم داخل تامین

 .یابد افزایش بورس در شده ضهعر EPVC درصد 80 تا مثال اتحادیه سهمیه که بدهند خواست در توانند می

 و چرم اتحادیه از وظیفه بنابر شرکت این :گفت پتروشیمی دستی پایین صنایع توسعه دفتر رئیس پایان در

 دست از و دارد برعهده را نظارت که است صمت وزارت این ولی کند می حمایت مشابه های انجمن

 اساس این بر و شود عرضه کاال بورس در شیمیپترو مواد ، دولت مصوبه است،طبق خارج اروند پتروشیمی

 خرید مدت بلند قرارداد وزارتخانه این و .گیرد می صورت مواد این خرید صمت وزارت های العمل دستور

EPVC کند نمی قبول یاب، بهین داشتن بدون را 
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 (تصویری گزارش) وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه از صنعت وزیر بازدید

 

 صنایع خبرگزاری

 1۳:4۳:4۳ 1۳98/08/04  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /2C64143404199 

  

  .کرد بازدید وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از تجارت و معدن صنعت، وزیر

    وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، نمایشگاه از صمت وزیر بازدید ***   

 صنایع    و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه از بازدید در رحمانی رضا ، صنایع خبرگزاری  گزارش به 

  :داشت اظهار تهران، المللی بین های نمایشگاه محل در وابسته  

 نیاز تأمین بر عالوه امروز و است داشته چشمگیری العاده فوق پیشرفت ما چرم و کفش کیف، صنعت 

 .نماید اقدام و ریزی برنامه نیز جدید صادراتی بازارهای توسعه روی موجود، صادرات از بیش تواند می داخلی،

  :افزود همچنین صنعت وزیر 

 و جهانی معتبر های شرکت و برندها تولیدات تراز در که شده عرضه محصوالتی نمایشگاه این در امروز 

  .است جهان سطح در   تصنع    این روی پیش کشورهای

 می و دارند را جهانی معتبر برندهای و محصوالت با رقابت امکان ایرانی تولید محصوالت نیز قیمت ازنظر 

  .کنند عمل موفق جهانی بازار در توانند

    داخلی صنایع نیاز مورد اولیه مواد سازی داخلی ای توسعه روند تداوم **   

 است توجه مورد چرم صنعت این اصلی هایی دغدغه از یکی عنوان به اولیه ادمو تأمین :کرد تصریح رحمانی 

 بسترهای همچنین و پتروشیمی تولیدات ازجمله موجود های ظرفیت به عنایت با موضوع این در باید که

 خواهد تداوم صنعت این در ای توسعه روند این حتماً نیاز، مورد مواد برخی سازی داخلی برای ایجادشده

  .داشت

  :داشت اظهار پایان، در صنعت وزیر صنایع، خبرگزاری گزارش به 

 کشورمان محصوالت از مردم حمایت و باورها تغییر ایرانی تولیدات و صنایع از حمایت در نخست اولویت 

  .شود کشور در مختلف صنایع موفقیت ضامن تواند می که است

 را وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، نمایشگاه از عتصن وزیر بازدید تصویری گزارش توانید می ادامه در 

 :فرمائید مالحظه
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 چرم اتحادیه اعضای با اروند پترشیمی مدیران اندیشی هم نشست برگزاری

 

 ما نفت تحلیلی خبری پایگاه

 1۳:4:48 1۳98/08/04  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /5742143400842 

  

 عرض شاهد داریمن دوست و بکند دخالت تواند نمی اروند شرکت خود توزیع سیستم در :گفت اروند پتروشیمی یبازرگان مدیر

 هفته از کنیم یم تولید ظرفیت درصد 50 با اکنون هم فنی مسائل به توجه با لذا .باشیم بورس در بارقابت سی وی پی ای

 تن 1۳2 و دیعا سهمیه تن 264 که داشت خواهیم سی وی پی ای تن 400 میزان به کاال بورس در برابری دو عرضه اینده

 .است چرم اتحادیه سهمیه هم

 

 مختلف بخشهای مدیران اندیشی هم نشست در ،   ما نفت انرژی و نفت مهم رویدادهای آژانس گزارش به

 کیف، لیالمل بین نمایشگاه ششمین در اروند پتروشیمی غرفه در که چرم اتحادیه اعضای و اروند پتروشیمی

 پتروشیمی، صنایع ملی شرکت دستی پایین صنایع توسعه دفتر رییس پور منصوری شد، برگزار چرم و کفش

 رییس پور ملک آقایان ابتدا در .پرداخت کاال بورس در سی وی پی ای تامین مورد در توضیحاتی ارائه به

 که کردند اعالم چرم اتحادیه رییسه هیات اعضای عرب و داورپناه محمدی، اتحادیه، دبیر فالح چرم، اتحادیه

 کافی، عرضه عدم صورت در و داشت نخواهد وجود بازار در کمبودی باشد، داشه وجود کافی عرضه اگر

 در .شد خواهند تعطیل ناچار به کنند تامین آزاد بازار از را خود نیاز مود سی وی پی ای نتوانند که اعضایی

  .شدند شرکت انبار کف موجودی برای قرمز خط یک خواستار اعضا ادامه

 رصد و شده انجام تولید ظرفیت تن 40000 آن مبنای بر که شدند مکانیزمی خواستار اعضا همچنین 

 در حضور خواستار چرم اتحادیه اعضای .شود انجام سی وی پی ای مصرفی گرید نوع تولید برای بیشتری

 40 ساانه تواند می اتحادیه سی، وی پی ای تن ۳0000 تامین صورت در گفتند و شدند تخصصی کمیته

  .کند تولید صادرات، و داخل مصرف برای چرم مربع متر میلیون

 و اتحادیه سی وی پی ای تامین و سهمیه افزایش خواستار چرم اتحادیه اعضای نشست این در مجموع، در 

  .شدند بلندمدت قرارداد طریق از آن تامین

 چرم اتحادیه اساسنامه در :گفت پاسخ در پتروشیمی دستی پایین ایعصن توسعه دفتر رییس پور منصوری 

 سهمیه بتواند تا بدهد تشکیل تعاونی باید اتحادیه لذا ندارد، وجود فروش و خرید و قیدشده غیرانتفاعی

  .دارد را کار این انجام توان اتحادیه و بگیرد اختیار در را اروند سی وی پی ای از بیشتری

 را چارچوبش لذا .است اتحادیه اعضای توسط بازرگانی شرکت تشکیل دیگر راهکار یک پور، یمنصور باور به 

  .باشند داشته هم بورسی کد و داشته یاب بهین باید اعضا . بکنند تهیه توانند می اتحادیه اعضای

 تامین را ودخ نیازهای کاال بورس از و باشد داشته صادرات و واردات تواند می جدید شرکت این :افزود وی 

 دستی پایین صنایع توسعه دفتر مدیر .باشد داشته سی وی پی ای تامین بلندمت قرارداد جمله از و کند
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 بتوانیم تا بشود تشکیل چرم اتحادیه بازرگانی شرکت یا تعاونی زودی به کرد امیدواری ابراز پتروشیمی

  .ببندیم سی وی پی ای تامین بلندمدت قرارداد

 . است شده آن فعالیت باعث اروند پتروشیمی با اتحادیه اعضای خوب همکاری :کرد فهاضا پور منصوری 

 جانب از مشکل و باشد داشته کنترل و نظارت خواهد می صمت وزارت اینکه دارد وجود که بحثی

  .نیست اروند پتروشیمی

 یک تخصصی میتهک در اینکه مهمتر نکته :کرد تصریح پتروشیمی دستی پایین صنایع توسعه دفتر رییس 

 نیازمند اتحادیه اعضای و نیست ما اختیار حوزه در اتحادیه سی وی پی ای بلندمدت تامین لذا داریم رای

  .بکند عرضه سی وی پی ای بورس از خارج بتواند اروند پتروشیمی تا هستند اساسنامه اصالح

 100 ، ضمانت درصد 20-10 با داخلی سی ال که ایم کرده صحت هم تجارت بانک با حتی :داد ادامه وی 

 آبادی دولت آقای شود می برگزار مشهد در که پتروشمی عامل مدیران اجالس در .بدهد سی ال درصد

 به کمک جهت حمایت صندوق و داخلی سی ال مورد در تا است شده دعوت هم تجارت بانک مدیرعامل

  .بکند صحبت باشد دشته را شرایط هم مقابل طرف که شرطی

 نمی اروند شرکت خود توزیع سیستم در کرد اعالم هم اروند پتروشیمی بازرگانی مدیر کریمی امحمدرض 

 به توجه با لذا .باشیم بورس در بارقابت سی وی پی ای عرض شاهد نداریم دوست و بکند دخالت تواند

 به کاال بورس در برابری دو عرضه اینده هفته از کنیم می تولید ظرفیت درصد 50 با اکنون هم فنی مسائل

 چرم اتحادیه سهمیه هم تن 1۳2 و عادی سهمیه تن 264 که داشت خواهیم سی وی پی ای تن 400 میزان

  .است

 بودن اولویت در خاطر به را خارجی فروش قرارداد 4 اخیرا ما حتی :افزو اروند پتروشیمی بازرگانی رییس 

 اعضای لذا .مدهیم سی وی پی اس آن جای به و ایم کرده لغو پرداخت پیش دریافت علیرغم داخل تامین

 بورس در شده عرضه سی وی پی ای درصد 80 تا مثال شان سهمیه که بدهند خواست در توانند می اتحادیه

  .یابد افزایش

 بنابر شرکت این که گفت پتروشیمی دستی پایین صنایع توسعه دفتر رییس پور منصوری هم پایان در 

 برعهده را نظارت که است صمت وزارت این ولی کند می حمایت مشابه منهایانج و چرم اتحادیه از وظیفه

 کاال بورس در پتروشیمی مواد که است دولت مصوبه که چرا است خارج اروند پتروشیمی دست از و دارد

 وزارتخانه این و .گیرد می صورت مواد این خرید صمت وزارت های العمل دستور اساس بر و بشود عرضه

 .کند نمی قبول یاب، بهین داشتن بدون را سی وی پی ای خرید مدت ندبل قرارداد
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 برد خواهد میان از را کشور فالکت و فقر تولید، رونق چرم نمایشگاه از بازدید حاشیه در صنعت وزیر

 
 

 ها نمایشگاه اخبار خبری پایگاه

 12:19:۳2 1۳98/08/04  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /EC0C143396872 

  

 ردب خواهد میان از را کشور فالکت و فقر تولید، رونق   :چرم نمایشگاه از بازدید حاشیه در صنعت وزیر

 

 خواهد میان از ار کشور فالکت و فقر تولید، رونق :گفت تولید، در رونق ایجاد ضرورت بر تاکید با رحمانی

 .برد

 نمایشگاه سهامی تشرک الملل بین امور و عمومی روابط از نقل به ها نمایشگاه اخبار خبری پایگاه گزارش به

 نمایشگاه شمینش از بازدید حاشیه در تجارت و معدن صنعت، وزیر رحمانی رضا ایران،.ا.ج المللی بین های

 آوری ارز یزانم که نکته این به اشاره با خبرنگاران جمع در وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین

 تغییر را یرانیا کاالهای به نسبت نگاهمان باید ما :گفت است، اهمیت حائز بسیار کشور برای چرم تمحصوال

 .هستند دارا را اول تراز کشورهای با رقابت قابلیت ایرانی کاالهای که باشیم داشته را باور این و دهیم

 صنعت ندگانکن تولید خصوص به ها زمینه تمام در کنندگان تولید مشکالت حل لزوم بر تاکید با رحمانی

 افتخار تولیدکنندگان هب نیز ها دستگاه همه یابد، تغییر ایرانی کاالهای به نسبت ما باور اگر :کرد عنوان چرم،

 .دهند می قرار اولویت در ها آن امورات به رسیدگی و کرده

 افزایش دلیل به ذشتهگ سال از که بپردازیم صنعت این یاری به باید نیز اولیه مواد تامین زمینه در :افزود وی

 .ستا یافته افزایش داخل در اولیه مواد تامین ایرانی های پتروشیمی با صنعت این های همکاری

 :ظهارداشتا و کرد تاکید چرم صنعت فعاالن برای نقدینگی تامین ضرورت به تجارت و معدن صنعت، وزیر

 .شود داده قسو تولید رونق سمت به ایرانی منابع باید خصوص همین در

 در رونق ایجاد رتتجا و معدن صنعت، وزارت توجه تمام تولید رونق سال در که نکته این به اشاره با رحمانی

 که است زمال و شده عنوان رهبری معظم مقام سوی از امر این :کرد خاطرنشان هاست، تولیدی کار و کسب

 این در نیز یدولت های بخش همچنین .باشند داشته توجه تولید در رونق ایجاد به جهات جمیع از کشور کل

 .شوند پیشتاز توانند می زمینه

 در فالکت و فقر رفتن میان از موجب تولید در رونق ایجاد که مطلب این تصریح با دولت هیات عضو این

 به هنوز اما هبود رشد به رو 98 سال در ایرانی تولید به بخشیدن رونق روند :شد یادآور شود، می جامعه

 .است نرسیده انتظار مورد جایگاه
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 ساختمانی تاسیسات و شیالت چرم، های نمایشگاه از صنعت وزیر بازدید

 

 ها نمایشگاه اخبار خبری پایگاه

 12:4:21 1۳98/08/04  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /9200143395539 

  

 ساختمانی تاسیسات و شیالت چرم، های نمایشگاه از صنعت وزیر بازدید

 

 تاسیسات و تشیال چرم، های نمایشگاه از ایران المللی بین نمایشگاههای دائمی محل در حضور با رحمانی

 .کرد بازدید ساختمانی

 نمایشگاه سهامی تشرک الملل بین امور و عمومی روابط از نقل به ها نمایشگاه اخبار خبری پایگاه گزارش به

 نمایشگاههای دائمی محل در حضور با تجارت و معدن صنعت، وزیر رحمانی رضا ،ایران.ا.ج المللی بین های

 از ایران لمللیا بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر زاده حسین بهمن همراهی با ایران المللی بین

 .کرد بازدید وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین

 لمللیا بین نمایشگاه چهارمین و ساختمانی تاسیسات المللی بین ایشگاهنم هجدهمین از همچنین وی

 .کرد دیدن شیالت

 پایان را ارشانک امروز و شده افتتاح صادرات ملی روز با همزمان مهر 29 از نمایشگاه سه این است گفتنی

 .دهند می
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 کفش، کیف، المللی بین ایشگاهنم ششمین در البرز فناوری و علم پارک بنیان دانش موثرشرکت حضور

 وابسته صنایع و چرم

 

 ایران کارآفرینی اکوسیستم رسانه

 11:15:4۳ 1۳98/08/04  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /8717143390421 

 

 محل در نماهآبا دوم لغایت مهرماه 29 از وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین

 بنیان دانش رکتش عنوان به لیا بسپار شیمیایی شرکت و شد برگزار تهران المللی بین های نمایشگاه دائمی

   .    ذاشتگ نمایش به را خود های توانمندی نمایشگاه این در البرز فناوری و علم پارک کارآفرین و

 بنیان انشد شرکت ینا مدیرعامل دهدشتیان رامین البرز، فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به  

 ارتباط در گوناگونی صنایع با ، خود محصوالت گسترده طیف به توجه با لیا بسپار شیمیایی شرکت :گفت

 نیازهای به اسیاس توجه ، کنون تا خود فعالیت ابتدای همان از شرکت این تا گردیده موجب امر این و است

   .    هدد قرار خود کار دستور در را، ایشاننیازه به موثر پاسخگویی برای ریزی برنامه و مشتریان

 شرکت این :ودافز البرز فناوری و علم پارک عضو لیا بسپار شیمیایی شرکت مدیرعامل دهدشتیان رامین   

 شرکت الیتفع ابتدا در آغازنمود، صنعتی پوششهای و رنگ تولید زمینه در را خود فعالیت 1۳68 درسال

 فنی دانش ، تخصصی امکانات توسعه اهمیت بر تاکید با 1۳7۳ سال از ماا گردید می چرم صنعت به منحصر

 به ار خود محصوالت دامنه توانست شرکت این خارجی، محصوالت به مشتریان وابستگی قطع همچنین و

   .    دهد گسترش ابرصنعتی و خودرو قطعات نساجی، مصنوعی، چرم کفش، نظیر صنایعی

 از فناورانه احدو مجوز اخذ به موفق 97 سال از توانمند و بنیان دانش رکتش یک عنوان به بسپارلیا شرکت  

   .    شد مستقر پارک این در و گردید البرز استان فناوری و علم پارک

 المللی ینب نمایشگاههای دائمی محل در حضور با تجارت و معدن صنعت، وزیر رحمانی رضا است گفتنی  

 ششمین از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر زاده حسین بهمن همراهی با ایران

   .کرد بازدید وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه

 عنوان به البرز ناستا در کشور فعال فناوری و علم های پارک از یکی عنوان به البرز فناوری و علم پارک  

 داده جای ودخ درون در را مولد و کارآفرین و فناور بنیان، انشد شرکت 170 از بیش فناوری و علم قطب

   .    است

 البرز فناوری و علم پارک سایت در خبر اصل لینک   
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 صمت وزارت کار دستور در تولیدکنندگان «سی وی پی ای» حداکثری تامین

 

 ما نفت تحلیلی خبری پایگاه

 11:۳:۳0 1۳98/08/04  دریافت زمان

ht  درسآ tps://mcut .net /1ECF143389329 

  

 و دوستان و داریم هبرنام کشور تولیدی واحدهای کل پتروشیمیایی و شیمیایی اولیه مواد تامین برای امسال :گفت صمت وزیر

 .کنند می پیگیری را موضوع این ساماندهی ی برنامه وزارتخانه در من همکاران

 تجارت و معدن صنعت، وزیر «انیرحم رضا» ،     ما نفت     انرژی و نفت مهم رویدادهای آژانس گزارش به

 کیف، کنندگانتولید و اروند پتروشیمی مدیران جمع در المللی بین نمایشگاه ششمین از بازدید جریان در

 استارخو اروند پتروشیمی سی وی پی ای نهایی کنندگان مصرف که پرسش این به پاسخ در چرم و کفش

 این :گفت ،دارد امر این تسهیل برای ای برنامه چه صمت وزارت و هستند کاال بورس از مدت بلند خرید

 کشور ولیدیت واحدهای کل پتروشیمیایی و شیمیایی اولیه مواد تامین برای امسال ما و شده مطرح مساله

 .کنند می گیریپی را موضوع این ساماندهی ی برنامه وزارتخانه در من همکاران و دوستان و داریم برنامه

 غیر کننده لیدتو که دالالن دست به داخل تولید اولیه مواد این که اینست حالت بدترین :افزود رحمانی 

 .رسدب واقعی کنندگان تولید دست به باالتر قیمت با و بشود دستگردانی و برسد ، هستند واقغی

 را الزم نظارت و کنترل موضوع این بر ما همکاران و شده برگزار مختلفی جلسات لذا :داد ادامه صمت وزیر 

 و بشود وگیریجل داللی از تا بدهند پیشنهاد توانند می هم کفش و کیف چرم، اتحادیه اعضای خود .دارند

 با و ندارد نهزمی این در اغماضی گونه هیچ هم صمت وزارت .برسد واقعی کننده تولید دست به اولیه مواد

 تشکیل را هجلس این سریعا خواهم می خودم همکاران از بنده و کند می و کرده برخورد شدت به متخلفان

 . بدهند

 نیاز تنها نه هک بدینصورت بودیم شاهد را ای العاده فوق پیشرفت نمایشگاه همین در :کرد تصریح رحمانی 

 نای در چرم و فشک کیف، کنندگان تولید :افزود وی .دهیم توسعه نیز را صادرات بلکه کنیم، تامین را داخل

 هم قیمت نظر زا و کند می برابری ای ترکیه و ایتالیایی مشابه با ومحصوالتشان دارند جدی حرف نمایشگاه

 .است ارزانتر

 دستور در برنامه نای و است اولیه مواد حداکثر تامین روند این استمرار الزمه لذا :داشت اظهار صمت وزیر 

 .شد خواهد پیگیری و دارد قرار ما کار
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 و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین در البرز فناوری و علم پارک بنیان دانش شرکت ورحض

 وابسته صنایع

 

 دانشگاهی جهاد

 10:26:5 1۳98/08/04  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /2420143385774 

  

 های نمایشگاه ائمید محل در ماه آبان دوم تا مهرماه 29 از وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین

 در البرز فناوری و علم پارک کارآفرین و بنیان دانش شرکت عنوان به لیا بسپار شیمیایی شرکت و شد برگزار تهران المللی بین

 .گذاشت نمایش به را خود های توانمندی نمایشگاه این

 :گفت بنیان شدان شرکت این نماینده دهدشتیان رامین ز،البر فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به

 این و اس رتباطا در گوناگونی صنایع با ، خود محصوالت گسترده طیف به توجه با لیا بسپار شیمیایی شرکت

 و مشتریان زهاینیا به اساسی توجه ، کنون تا خود فعالیت ابتدای همان از شرکت این تا گردیده موجب امر

 .دهد قرار خود کار دستور در را، نیازهایشان به موثر پاسخگویی رایب ریزی برنامه

 شرکت این :فزودا البرز فناوری و علم پارک در مستقر لیا بسپار شیمیایی شرکت مدیرعامل دهدشتیان رامین

 شرکت الیتفع ابتدا در آغازنمود، صنعتی پوششهای و رنگ تولید زمینه در را خود فعالیت 1۳68 درسال

 فنی دانش ، تخصصی امکانات توسعه اهمیت بر تاکید با 1۳7۳ سال از اما گردید می چرم صنعت به منحصر

 به ار خود محصوالت دامنه توانست شرکت این خارجی، محصوالت به مشتریان وابستگی قطع همچنین و

 .دهد گسترش ابرصنعتی و خودرو قطعات نساجی، مصنوعی، چرم کفش، نظیر صنایعی

 از فناورانه حدوا مجوز اخذ به موفق 97 سال از توانمند و بنیان دانش شرکت یک عنوان به بسپارلیا شرکت

 .شد مستقر پارک این در و گردید البرز استان فناوری و علم پارک

 المللی نبی نمایشگاههای دائمی محل در حضور با تجارت و معدن صنعت، وزیر رحمانی رضا است، گفتنی

 ششمین از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر زاده ینحس بهمن همراهی با ایران

 .کرد بازدید وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه

 عنوان به البرز استان در کشور فعال فناوری و علم های پارک از یکی عنوان به البرز فناوری و علم پارک 

 داده جای ودخ درون در را مولد و کارآفرین و فناور بنیان، دانش کتشر 170 از بیش فناوری و علم قطب

 .است
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 اخبار

 

 صنعت اخبار روزنامه

 18:55:50 1۳98/08/0۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /9B7C143352160 

  

 ها سازمان با  داده تبادل طریق از کشور فرامرزی تجارت درصد 75 سهم

 تجارت تامین زنجیره اطالعات کل از درصد75 اینکه بیان با گمرک الملل بین وامور ریزی مهبرنا معاون 

 اختصاص خود به را اطالعات تبادل درصد25ها سازمان سایر:گفت شود، می تولید گمرک توسط فرامرزی

 عملکرد زا دفاع با سیما خبر شبکه «امشب تیتر» برنامه در بعیدی علی ایران، گمرک گزارش به.اند داده

 را الکترونیک های سامانه بکارگیری در گمرک عملکرد ارز، و کاال قاچاق با مبارزه در الکترونیک گمرک

 از مرزها سر در جنگ این پیکان خط در گمرک اقتصادی جنگ شرایط در اینکه بیان با بعیدی.کرد تشریح

 باید تجارت امر در دخیل های نسازما :گفت است، کشور اقتصادی مرزبان و کند می حفاظت کشور اقتصاد

 اطالعات آنها به ما صرفا اینکه نه کنند پشتیبانی سازمان این از و کمک اطالعات ارائه در گمرک به

 واحد پنجره حوزه در پیشتاز عنوان به 92 و 91 سال از گمرک که اقداماتی برخی در :افزود وی.بدهیم

 داده تبادل گمرک شود می گفته که بوده توافقاتی داده، جامان ها سازمان سایر با اطالعات تبادل و فرامرزی

 را فرامرزی تجارت حجم درصد 75 حدود اینکه بیان با گمرک الملل بین امور و ریزی برنامه معاون .ندارد

 سایر که درحالی :افزود است، داده انجام ها سازمان با تبادل و دیتا ایجاد با تجارت تامین زنجیره در گمرک

 گیگابایت 121 اینکه به اشاره با وی.اند داده اختصاص خود به را اطالعات تبادل درصد 25 ها سازمان

 :گفت ایم، گرفته اطالعات هم گیگابایت 21 و ایم داشته ماه مهر و شهریور در ها سازمان به ارسالی اطالعات

 .است تهداش اخیر ماه دو در تراکنش هزار 217 و میلیون ۳ گمرک تراکنش نظر از همچنین

 امسال ماهه شش طی فارس خلیج ویژه منطقه دالری میلیون 710 صادرات 

 منطقه این دالری میلیون 710 صادرات از فارس خلیج فلزی و معدنی صنایع ویژه منطقه مدیرعامل 

 :افزود طهرانی خلج حسن ایمیدرو، عمومی روابط گزارش به.داد خبر امسال نخست ماهه شش طی اقتصادی

 وارد فارس خلیج ویژه منطقه تولیدی محصوالت تن میلیون ۳.1 از بیش جاری سال نخست ههما شش در

 تن هزار 720 حدود :داشت اظهار اقتصادی، منطقه این تولیدات تشریح در وی.شد منطقه و داخل بازار

 720 تولید مدت، این طی همچنین .است شده تولید هرمزگان فوالد در اسفنجی آهن تن هزار 820 و اسلب

 فارس خلیج اقتصادی ویژه منطقه مدیرعامل.رسید ثبت به جنوب کاوه فوالد توسط اسفنجی آهن تن هزار

 .است بوده تن هزار ۳ از بیش نیز تولیدی روی شمش و تن هزار ۳1 از بیش تولیدی آلومینوم شمش :افزود

 بیلت آمار به وی.است شده ولیدت فوالد صبا در گرم بریکت تن هزار 2۳5 امسال ابتدای ماهه 6 در :افزود وی

 بیلت تن هزار 9 جنوب فوالد و تن هزار 595 جنوب کاوه فوالد :افرود و کرد اشاره نیز منطقه این در تولیدی

 .اند کرده تولید زمانی برهه این در

 و دانست کشور برای بیشتر ی افزوده ارزش ایجاد سبب را صادراتی اندازهای چشم به توجه طهرانی خلج 

 و معدنی صنایع ویژه منطقه از فلزی و معدنی محصوالت انواع تن هزار 800 و میلیون یک از بیش :تگف
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 710 حدود را صادرات این دالری ارزش وی.است شده صادر امسال نخست ماهه شش در فارس خلیج فلزی

 دالر میلیون 177 با هرمزگان فوالد اسلب و دالر میلیون 276 با مبارکه رول :افزود و خواند دالر میلیون

 فارس خلیج اقتصادی ویژه منطقه مدیرعامل.اند آورده ارمغان به منطقه برای را صادراتی ارزش بیشترین

 هم خواستار فارس، خلیج فلزی و معدنی صنایع اقتصادی ویژه منطقه کارکنان خدمات از سپاس ضمن

 .شد اقتصادی منطقه این در وری بهره افزایش راستای در افزایی

 ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت درصدی 25 همس 

 25 سهم حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری 

 ، نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس.دارد ایران نفتی غیر صادرات در درصدی

 و محصوالت آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید شرکت 18۳ فعلی نمایشگاه در :کرد اظهار

 حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه .اند گذاشته نمایش به را خود های فناوری

 بیان با وی.است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله همین و دهند گسترش را خود های توانایی

 برای شرایط شد تالش نمایشگاه این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم که این

 جدید قراردادهای آن چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره

 کفش کیف، م،چر نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به.بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای

 به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ایتالیایی اساتید نمایشگاه این در وابسته صنایع و

 اشاره با مازندرانی.بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز کیفیت بهبود حوزه در شودو فراهم ایرانی های شرکت

 وزارت طریق از گذشته های ماه در ما :کرد اظهار آسیااورا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به

 این به تجاری های هیئت فرستادن با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت

 ایران آن کنار در ایم گذاشته نمایش به برایشان را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از پذیرایی یا کشورها

 برای ظرفیت این از تا باشد داشته فعالی حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های هنمایشگا تمام در

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش
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 سنتی نمایشگاههای بر پایانی 98 امپکس

 

 آنالین ساالری مردم

 11:2:28 1۳98/08/0۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /0CE2143326056 

 صنعت ایشگاهنم ششمین دوباره بازتعریف یک با :گفت وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری
 و ندارند مستقیم روشف نمایشگاه این در ما تولیدکنندگان از کدام هیچ .است قدیم سنتی های نمایشگاه پایان بر آغازی چرم

 .است شده طراحی خارجی و داخلی بازرگانان و تجار برای اتنه و است تجاری کامال نمایشگاه

 ششمین رهدوبا بازتعریف یک با :گفت وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری
 این در ما دگانتولیدکنن از کدام هیچ .است قدیم سنتی های نمایشگاه پایان بر آغازی چرم صنعت نمایشگاه
 خارجی و داخلی انبازرگان و تجار برای تنها و است تجاری کامال نمایشگاه و ندارند قیممست فروش نمایشگاه
 .است شده طراحی

 نمایشگاه ختتامیها حاشیه در مازندرانی ادریس نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به 
 کفش و کیف چرم، صنعت لمللیا بین نمایشگاه ششمین :گفت خبرنگاران جمع در 98 امپکس المللی بین

 نمایشگاه ایه سالن همه از صنعت وزیر پایانی روز در خوشحالیم و کرد سپری را خود پایانی روز امروز
 و ها آپ ارتاست کفش، تولیدکننده بنیان، دانش شرکت 18۳ حضور با امسال نمایشگاه این .کردند بازدید
 .زد رقم را کشور در تولید رونق بارز نمونه و شد برگزار صنعت این سازان ماشین

 حضورشان و نداشت حضور شده تمام محصول عنوان به کفش خارجی برند هیچ نمایشگاه این در :افزود وی 
 .داریم صادراتی رویکرد و داخل بازار توسعه بر سعی زیرا است ممنوع نمایشگاه این در
 با چرم کنندهتولید انگیزه :کرد عنوان هوابست صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری 

 و ایم اشتهد نمایشگاه برگزاری در مشکالتی قطعا .است رفته باال استانداردی نمایشگاه چنین برگزاری
 سال در ار نمایشگاه ظرفیت که میدهیم انجام را نمایشگاه شناسی آسیب اما نداریم صدی در صد رضایت

 با ستانداردا نمایشگاه یک کفش و کیف چرم، صنعت تولیدکنندگان تحمای با بتوانیم و ببریم باال آینده
 .کنیم برگزار آینده های سال در باالتر کیفیت

 داشته ضورح نمایشگاه در مدت این در که همسایه کشورهای از تجاری های هیئت حضور :گفت مازندرانی 
 کرده ریزی رحط که هایی برنامه با نیز ما و کرده پیدا ای منطقه مقبولیت ما چرم صنعت میدهد نشان اند
 اگر امسال و نیمک معرفی خاورمیانه چرم نمایشگاه ترین تخصصی عنوان به را نمایشگاه این داریم تمایل ایم
 افزایش تجاری15 تا 10 از بیش به آینده سال در ایم داشته تجاری هیئت 5 حضور کشور اقتصادی شرایط با

 هم را ای نطقهم فرا صادرات توسعه بتوانیم فرامنطقه چرم های ایشگاهنم های پاویون در حضور با و دهیم
 .دهیم قرار هدف

 کشور صادرات سعهتو بتوانیم خارجی های پاویون در نمایشگاه این افزایش با امیدواریم :کرد خاطرنشان وی 
 .بدهیم افزایش چرم بخش در را
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 اردد را جهانی بازارهای تصاحب ظرفیت کفش و کیف صنعت

 

 بازار روند خبری پایگاه

 10:۳4:۳8 1۳98/08/0۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /5FCD143324689 

 و رکیهت چون کشورهایی در ها آن نمونه با ایرانی چرم محصوالت  :گفت تجارت و معدن صنعت، وزیر
 .کند می برابری ایتالیایی

 از بازدید در  رتتجا و معدن صنعت، وزیر  رحمانی رضا  نالین،خبرآ از نقل به   بازار روند   گزارش به
 از رانیای کفش و کیف صنعت محصوالت :کرد اظهار وابسته، صنایع و کیف کفش، چرم، نمایشگاه ششمین

 تحقق ی الزمه .دکنن تصاحب را دنیا بازارهای تواند می رو این از است تر پایین خوشبختانه نیز قیمت نظر
 .است اولیه مواد تامین برای الزم تمهیدات نداشت امر این

 با مترازه شده داده نمایش جا این در که محصوالتی دیدیم نمایشگاه در امروز :کرد عنوان صمت وزیر
 .دارند گفتن برای حرفی و اند کرده فعالیت ها سال صنعت این در که است کشورهایی محصوالت

 کنیم باور یاید .ستا ما باورهای تغییر بپردازیم آن به یتوانیمم اکنون که ای نکته مهمترین :داد ادامه وی
 هایی شرکت کنونا ما زیرا گیرد قرار نام صاحب کشورهای با رقابت عرصه در میتواند دنیا در ایرانی کاالی

 .است مردم بولق مورد ها آن برند و دارند شعبه چندین کشور از خارج در که کنند می فعالیت ما کشور در
 خوبی هضتن اولیه مواد تامین بحث در امروز تا گذشته سال از :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزیر

 داخلی دکنندگانتولی و پتروپشیمی با که دیدیم را مورد ها ده نمایشگاه در امروز که طوری به گرفته شکل
 وارداتی ما ادمو از شیبخ هرچند .کنند می تامین داخل از را خود مواد و اند کرده ایجاد مشترک همکاری

 نیز جزیی ردموا در و گیرد صورت ها آن سازی داخلی که ایم گرفته درنظر هایی برنامه آن برای که است
 .بگیریم جدی باید را مواد تامین صورت هر به .ندهد رخ اتفاق این است ممکن

 به باید ما داخلی بعمنا .اشتندد گله نقدینگی نبود از نمایشگاه این در امروز تولیدکنندگان :افزود رحمانی 
  .است مهم یاربس زمینه این در نیز دولتی های دستگاه رفتار نحوه مواردی در .شود داده سوق تولید سمت

 خصوص به همه رهبری فرمایش طبق و است جامعه اعضای بیچارگی و فقر رفع تولید رونق :کرد تاکید وی
 .شوند زمتمرک تولید رونق بر باید دولتی های دستگاه

 دیدم عالی ربسیا و توجه قابل را رشد روند امسال :گفت رویداد این درخصوص تجارت و معدن صنعت، وزیر
 تداوم باید همت این و داریم فاصله آن با و نرسیده داریم را توانش که ای نقطه و آل ایده نقطه به هنوز اما

 .یابد
 ممنوعیت :عتصن وزیر     شد دیجیتال ارز تولید برای مجوز صدور مسئول صنعت وزارت    :مرتبط مطالب 

 :صنعت زیرو     شود می متوقف خودرو چهار تولید :صنعت وزیر     نیست کار دستور در کاالیی هیچ واردات
 اتاق ئیسر     شد گران طال و ارزان نفت جهانی، بازارهای در شد ارزان ضروری و اساسی کاالی قلم 9۳

 دارد درصد 6.5 منفی شدر صنعت :ایران بازرگانی

  
 



54 
 

 جهانی بازارهای تصاحب برای کفش و کیف صنعت ظرفیت

 

 نیوز جامع

 1:28:46 1۳98/08/0۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /3D18143313314 

  

 و کیف کفش، چرم، نمایشگاه ششمین از بازدید در تجارت و معدن صنعت، وزیر:(نیوز جامع)خبر جامع

 چون ورهاییکش در ها آن نمونه با شده عرضه نمایشگاه این در امسال که محصوالتی :گفت ابستهو صنایع

 دنیا بازارهای میتواند رو این از است تر پایین خوشبختانه نیز قیمت نظر از و میکند برابری ایتالیایی و ترکیه

 .است اولیه وادم تامین برای الزم تمهیدات داشتن امر این تحقق ی الزمه .کنند تصاحب را

 دیدیم ایشگاهنم در امروز :کرد عنوان خبرنگاران جمع در 98 امپکس نمایشگاه از بازدید در رحمانی رضا

 ها سال تصنع این در که است کشورهایی محصوالت با همتراز شده داده نمایش جا این در که محصوالتی

 .دارند گفتن برای حرفی و اند کرده فعالیت

 کنیم باور یاید .ستا ما باورهای تغییر بپردازیم آن به میتوانیم اکنون که ای نکته مترینمه :داد ادامه وی 

 هایی شرکت کنونا ما زیرا گیرد قرار نام صاحب کشورهای با رقابت عرصه در میتواند دنیا در ایرانی کاالی

 .است مردم بولق مورد ها آن برند و دارند شعبه چندین کشور از خارج در که کنند می فعالیت ما کشور در

 خوبی نهضت اولیه مواد تامین بحث در امروز تا گذشته سال از :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزیر 

 داخلی دکنندگانتولی و پتروپشیمی با که دیدیم را مورد ها ده نمایشگاه در امروز که طوری به گرفته شکل

 وارداتی ما دموا از بخشی هرچند .کنند می تامین داخل از را خود مواد و اند کرده ایجاد مشرک همکاری

 نیز جزیی ردموا در و گیرد صورت ها آن سازی داخلی که ایم گرفته درنظر هایی برنامه آن برای که است

 .بگیریم جدی باید را مواد تامین صورت هر به .ندهد رخ اتفاق این است ممکن

 به باید ما داخلی بعمنا .داشتند گله نقدینگی نبود از اهنمایشگ این در امروز تولیدکنندگان :افزود رحمانی 

 .است مهم یاربس زمینه این در نیز دولتی های دستگاه رفتار نحوه مواردی در .شود داده سوق تولید سمت

 خصوص به ههم رهبری فرمایش طبق و است جامعه اعضای بیچارگی و فقر رفع تولید رونق :کرد تاکید وی 

 .شوند متمرکز تولید رونق بر باید دولتی های دستگاه

 دیدم عالی بسیار و توجه قابل را رشد روند امسال :گفت 98 امپکس درخصوص تجارت و معدن صنعت، وزیر 

 تداوم باید همت این و داریم فاصله آن با و نرسیده داریم را توانش که ای نقطه و آل ایده نقطه به هنوز اما

 یابد
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 ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت درصدی 25 سهم

 

 نیوز اتاق

 22:4۳:5 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /468B143307069 

 صادرات رد درصدی 25 سهم حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری

 .دارد ایران نفتی غیر

 نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس ایسنا، از نقل به ،  برخ اتاق   گزارش به

 و حصوالتم آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید شرکت 18۳ فعلی نمایشگاه در :کرد اظهار

 حوزه این رد اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه .اند گذاشته نمایش به را خود های فناوری

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله همین و دهند گسترش را خود های توانایی

 شرایط شد الشت نمایشگاه این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم که این بیان با وی

 قراردادهای نآ چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید

 ساتیدا نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به

 زهحو در شودو راهمف ایرانی های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ایتالیایی

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز کیفیت بهبود

 گذشته یها ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی

 های هیئت دنفرستا با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از

 در ایم گذاشته یشنما به برایشان را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از پذیرایی یا رهاکشو این به تجاری

 این از تا دباش داشته فعالی حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش برای ظرفیت

 /پیام انتهای
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 دارد را جهانی بازارهای تصاحب ظرفیت کفش و کیف نعتص

 

 خوب اخبار تحلیلی خبری پایگاه

 22:15:0 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /5230143305871 

 و رکیهت چون کشورهایی در ها آن نمونه با ایرانی چرم محصوالت  :گفت تجارت و معدن صنعت، وزیر

 .کند می ریبراب ایتالیایی

 از بازدید در  تجارت و معدن صنعت، وزیر  رحمانی رضا  خبرآنالین، از نقل به   خوب اخبار   گزارش به

 از رانیای کفش و کیف صنعت محصوالت :کرد اظهار وابسته، صنایع و کیف کفش، چرم، نمایشگاه ششمین

 تحقق ی الزمه .دکنن تصاحب را دنیا ایبازاره تواند می رو این از است تر پایین خوشبختانه نیز قیمت نظر

 .است اولیه مواد تامین برای الزم تمهیدات داشتن امر این

 با مترازه شده داده نمایش جا این در که محصوالتی دیدیم نمایشگاه در امروز :کرد عنوان صمت وزیر

 .دارند گفتن برای حرفی و اند کرده فعالیت ها سال صنعت این در که است کشورهایی محصوالت

 کنیم باور یاید .ستا ما باورهای تغییر بپردازیم آن به میتوانیم اکنون که ای نکته مهمترین :داد ادامه وی

 هایی شرکت کنونا ما زیرا گیرد قرار نام صاحب کشورهای با رقابت عرصه در میتواند دنیا در ایرانی کاالی

 .است مردم بولق مورد ها آن برند و دارند شعبه چندین کشور از خارج در که کنند می فعالیت ما کشور در

    

 خوبی هضتن اولیه مواد تامین بحث در امروز تا گذشته سال از :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزیر

 داخلی دکنندگانتولی و پتروپشیمی با که دیدیم را مورد ها ده نمایشگاه در امروز که طوری به گرفته شکل

 وارداتی ما دموا از بخشی هرچند .کنند می تامین داخل از را خود مواد و اند هکرد ایجاد مشرک همکاری

 نیز جزیی ردموا در و گیرد صورت ها آن سازی داخلی که ایم گرفته درنظر هایی برنامه آن برای که است

 .بگیریم جدی باید را مواد تامین صورت هر به .ندهد رخ اتفاق این است ممکن

 به باید ما داخلی بعمنا .داشتند گله نقدینگی نبود از نمایشگاه این در امروز کنندگانتولید :افزود رحمانی 

  .است مهم یاربس زمینه این در نیز دولتی های دستگاه رفتار نحوه مواردی در .شود داده سوق تولید سمت

 خصوص به ههم رهبری فرمایش طبق و است جامعه اعضای بیچارگی و فقر رفع تولید رونق :کرد تاکید وی

 .شوند متمرکز تولید رونق بر باید دولتی های دستگاه

 دیدم عالی ربسیا و توجه قابل را رشد روند امسال :گفت رویداد این درخصوص تجارت و معدن صنعت، وزیر

 تداوم باید همت این و داریم فاصله آن با و نرسیده داریم را توانش که ای نقطه و آل ایده نقطه به هنوز اما

 .دیاب
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 وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از صمت وزیر بازدید

 

 اقتصاد فصل تخصصی سایت

 20:51:54 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /4D42143301958 

 و کیف نمایشگاه از نتهرا المللی بین نمایشگاه محل در حضور با تجارت و معدن صنعت وزیر - اقتصاد فصل

 آورد عمل به بازدید وابسته صنایع و چرم کفش

 انجام کشور سطح رد چرم تولید مربع فوت میلیون 140 بر بالغ اکنون شاتا، از نقل به اقتصاد فصل گزارش به

 است آورده وجود به را نفر هزار 5 برای مستقیم اشتغال ظرفیت که شود می

 .است داده انجام گذشته سال در صادرات میلیون 70 از بیش کشورمان چرم صنعت 

 فیصن و صنعتی تولیدی واحدهای توسط کفش انواع زوج میلیون 210 بر بالغ 97 سال در همچنین 

 .است شده انجام کشورمان

 این از تحمای برای همچنین و انجام 97 سال در کفش صادرات دالر میلیون 115 بر بالغ است؛ گفتنی 

 .است ممنوع کشور به کفش انواع واردات صمت وزارت سوی از صنعت،

  
  
  
  

 
 



58 
 

 وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از صمت وزیر بازدید

 

 تجارت فصل تحلیلی خبری سایت

 20:40:55 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /E777143301369 

 و کیف نمایشگاه از تهران المللی بین نمایشگاه محل در حضور با تجارت و معدن صنعت وزیر - تجارت فصل

 آورد عمل به بازدید وابسته صنایع و چرم کفش

 کشور سطح در چرم تولید مربع فوت میلیون 140 بر بالغ اکنون شاتا، از نقل به تجارت فصل گزارش به

 است آورده وجود به را رنف هزار 5 برای مستقیم اشتغال ظرفیت که شود می انجام

 .است داده انجام گذشته سال در صادرات میلیون 70 از بیش کشورمان چرم صنعت 

 فیصن و صنعتی تولیدی واحدهای توسط کفش انواع زوج میلیون 210 بر بالغ 97 سال در همچنین 

 .است شده انجام کشورمان

 این از تحمای برای همچنین و انجام 97 سال در کفش صادرات دالر میلیون 115 بر بالغ است؛ گفتنی 

 .است ممنوع کشور به کفش انواع واردات صمت وزارت سوی از صنعت،
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 نیست اروپایی کشورهای از کمتر ایرانی چرم

 

 نوین اعتبار

 20:1۳:20 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /BB79143300013 

 صنعت حصوالتم :کرد اظهار وابسته، صنایع و کیف کفش، چرم، نمایشگاه ششمین از دیدباز در رحمانی رضا

 تصاحب را دنیا ایبازاره تواند می رو این از است تر پایین خوشبختانه نیز قیمت نظر از ایرانی کفش و کیف

 .است اولیه مواد تامین برای الزم تمهیدات داشتن امر این تحقق ی الزمه .کنند

 با مترازه شده داده نمایش جا این در که محصوالتی دیدیم نمایشگاه در امروز :کرد عنوان صمت وزیر

 .دارند گفتن برای حرفی و اند کرده فعالیت ها سال صنعت این در که است کشورهایی محصوالت

 کنیم اورب یاید .ستا ما باورهای تغییر بپردازیم آن به میتوانیم اکنون که ای نکته مهمترین :داد ادامه وی

 هایی شرکت کنونا ما زیرا گیرد قرار نام صاحب کشورهای با رقابت عرصه در میتواند دنیا در ایرانی کاالی

 .است مردم بولق مورد ها آن برند و دارند شعبه چندین کشور از خارج در که کنند می فعالیت ما کشور در

  

 اولیه مواد امینت بحث در امروز تا گذشته سال زا :کرد تصریح چرم، به اشاره با تجارت و معدن صنعت، وزیر

 و یمیپتروپش با که دیدیم را مورد ها ده نمایشگاه در امروز که طوری به گرفته شکل خوبی نهضت

  . کنند می تامین داخل از را خود مواد و اند کرده ایجاد مشرک همکاری داخلی تولیدکنندگان

 ها آن سازی داخلی که ایم گرفته درنظر هایی برنامه آن ایبر که است وارداتی ما مواد از بخشی هرچند

 جدی باید ار مواد تامین صورت هر به .ندهد رخ اتفاق این است ممکن نیز جزیی موارد در و گیرد صورت

 .بگیریم

   است جامعه اعضای بیچارگی و فقر رفع تولید رونق  

 به باید ما داخلی عمناب .داشتند گله نقدینگی بودن از نمایشگاه این در امروز تولیدکنندگان :افزود رحمانی

  . است مهم یاربس زمینه این در نیز دولتی های دستگاه رفتار نحوه مواردی در .شود داده سوق تولید سمت

  

 خصوص به همه رهبری فرمایش طبق و است جامعه اعضای بیچارگی و فقر رفع تولید رونق :کرد تاکید وی

 .شوند متمرکز تولید رونق بر باید دولتی های دستگاه

 دیدم عالی ربسیا و توجه قابل را رشد روند امسال :گفت رویداد این درخصوص تجارت و معدن صنعت، وزیر

 تداوم باید همت این و داریم فاصله آن با و نرسیده داریم را توانش که ای نقطه و آل ایده نقطه به هنوز اما

 .یابد
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| چرم صنعت  ایران نفتی غیر صادرات از یدرصد 25 سهم 

 

 اقتصادی شفقنا

 19:55:0 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /C694143299160 

_اقتصادی شفقنا  این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری 

 .دارد ایران نفتی غیر صادرات در درصدی 25 سهم حوزه

 فعلی نمایشگاه رد :کرد اظهار نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس :نوشت ایسنا

 نمایش هب را خود های فناوری و محصوالت آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید شرکت 18۳

 دهند گسترش را خود های اناییتو حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه .اند گذاشته

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله همین و

 شرایط شد الشت نمایشگاه این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم که این بیان با وی

 قراردادهای نآ چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید

 ساتیدا نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به

 حوزه در شودو راهمف ایرانی های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ایتالیایی

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز فیتکی بهبود

 گذشته یها ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی

 های هیئت دنفرستا با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از

 در ایم گذاشته یشنما به برایشان را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از اییپذیر یا کشورها این به تجاری

 این از تا دباش داشته فعالی حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش برای ظرفیت
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 ایران نفتی غیر اتصادر از چرم صنعت جالب سهم

 

 پژوهش دفتر تحلیلی پایگاه

 19:2:27 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /510B143296079 

  

 سهم حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری / ایسنا

 .دارد ایران نفتی غیر صادرات در درصدی 25

 شرکت 18۳ علیف نمایشگاه در :کرد اظهار نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی یسادر

 .اند ذاشتهگ نمایش به را خود های فناوری و محصوالت آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید

 همین و ندده گسترش ار خود های توانایی حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله

 شرایط شد الشت نمایشگاه این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم که این بیان با وی

 قراردادهای نآ چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای دیدج

 ساتیدا نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به

 حوزه در شودو راهمف ایرانی های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ایتالیایی

 .بگیرد شکل جدید ایارتق یک نیز کیفیت بهبود

 گذشته یها ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی

 های هیئت دنفرستا با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از

 در ایم گذاشته یشنما به برایشان را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از پذیرایی یا کشورها این به تجاری

 این از تا دباش داشته فعالی حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش برای ظرفیت
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 رانای نفتی غیر صادرات از چرم صنعت جالب سهم

 

 بازار آریا تحلیلی خبری پایگاه

 19:0:5 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /1DC0143295922 

  

  ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت جالب سهم - آریا بازار

 سهم حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری / ایسنا 

 .دارد ایران نفتی غیر صادرات در درصدی 25

 شرکت 18۳ فعلی نمایشگاه در :کرد اظهار نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس

 .اند گذاشته نمایش به را خود های فناوری و محصوالت آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید

 همین و دهند گسترش را خود های توانایی حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله

 شرایط شد تالش نمایشگاه این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم که این بیان با وی

 قراردادهای آن چارچوب در و شود فراهم خارجی دگانکنن وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید

 اساتید نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به

 حوزه در شودو فراهم یرانیا های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ایتالیایی

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز کیفیت بهبود

 گذشته های ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی

 های تهیئ فرستادن با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از

 در ایم گذاشته نمایش به برایشان را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از پذیرایی یا کشورها این به تجاری

 این از تا باشد داشته فعالی حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش برای ظرفیت
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 ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت درصدی 25 سهم

 

 فوری خبر رسانی اطالع پایگاه

 18:57:58 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /DEFA143295792 

 

 25 سهم حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری

  .دارد ایران نفتی غیر صادرات در درصدی

 شرکت 18۳ فعلی نمایشگاه در :کرد اظهار نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس

 .اند گذاشته نمایش به را خود های فناوری و محصوالت آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید

 همین و دهند گسترش را خود های توانایی حوزه ینا در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله

 شرایط شد تالش نمایشگاه این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم که این بیان با وی

 قراردادهای آن چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید

 اساتید نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به

 هحوز در شودو فراهم ایرانی های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ایتالیایی

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز کیفیت بهبود

 گذشته های ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی

 های هیئت فرستادن با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از

 در ایم گذاشته نمایش به برایشان را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از پذیرایی یا هاکشور این به تجاری

 این از تا باشد داشته فعالی حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش برای ظرفیت

 25 سهم حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، هنمایشگا ششمین برگزاری مجری 

  .دارد ایران نفتی غیر صادرات در درصدی

khabarf) فوری خبر خبری پایگاه  oori .com)   

  صنعت و تولید  / اقتصادی 

  18:۳5  -  1۳98 آبان 2 

 شرکت 18۳ فعلی نمایشگاه در :دکر اظهار نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس

 .اند گذاشته نمایش به را خود های فناوری و محصوالت آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید

 همین و دهند گسترش را خود های توانایی حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه
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 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله

 شرایط شد تالش نمایشگاه این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم که این بیان با وی

 قراردادهای آن چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید

 اساتید نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین اریبرگز مجری گفته به

 حوزه در شودو فراهم ایرانی های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ایتالیایی

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز کیفیت بهبود

 گذشته های ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه رد ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی

 های هیئت فرستادن با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از

 در ایم گذاشته نمایش به برایشان را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از پذیرایی یا کشورها این به تجاری

 این از تا باشد داشته فعالی حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش برای ظرفیت
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 ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت جالب سهم

 

 خبر آخرین

 18:۳4:55 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /88C7143294562 

 

 سهم حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری / ایسنا

 .دارد ایران نفتی غیر صادرات در درصدی 25

 شرکت 18۳ یفعل نمایشگاه در :کرد اظهار نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس

 .اند گذاشته نمایش به را خود های فناوری و محصوالت آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید

 همین و دهند گسترش را خود های توانایی حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله

 شرایط شد تالش نمایشگاه این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم هک این بیان با وی

 قراردادهای آن چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید

 اساتید نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به

 حوزه در شودو فراهم ایرانی های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ایتالیایی

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز کیفیت بهبود

 گذشته های ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی

 های هیئت فرستادن با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از

 در ایم گذاشته نمایش به برایشان را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از پذیرایی یا کشورها این به تجاری

 این از تا باشد داشته فعالی حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های یشگاهنما تمام در ایران آن کنار

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش برای ظرفیت
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 غیرنفتی صادرات از چرم درصدی25 سهم

 

 آنالین ساالری مردم

 18:21:28 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /3BBD143293671 

 صادرات رد درصدی 25 سهم حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری یمجر

 .دارد ایران نفتی غیر

 25 مسه حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری

 .دارد ایران نفتی غیر صادرات در درصدی

 در :کرد ظهارا ایسنا، با وگو گفت در نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در انیمازندر ادریس 

 خود های ریفناو و محصوالت آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید شرکت 18۳ فعلی نمایشگاه

 را خود های ییناتوا حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه .اند گذاشته نمایش به را

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله همین و دهند گسترش

 شرایط شد تالش نمایشگاه این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم که این بیان با وی 

 قراردادهای نآ چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید

 اساتید نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به 

 حوزه در شودو راهمف ایرانی های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ایتالیایی

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز یتکیف بهبود

 های ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی 

 فرستادن با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از گذشته

 نمایش به انبرایش را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از اییپذیر یا کشورها این به تجاری های هیئت

 داشته عالیف حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار در ایم گذاشته

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش برای ظرفیت این از تا باشد
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 ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت درصدی 25 سهم

 

 24 ساعت تحلیلی خبری سایت

 16:11:56 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /5E88143285772 

  

 در درصدی 25 سهم حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری-24ساعت

 .دارد ایران نفتی غیر صادرات

 در :کرد هاراظ ایسنا، با وگو گفت در نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در ندرانیماز ادریس

 خود های ریفناو و محصوالت آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید شرکت 18۳ فعلی نمایشگاه

 را خود های ناییاتو حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه .اند گذاشته نمایش به را

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله همین و دهند گسترش

 شرایط شد الشت نمایشگاه این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم که این بیان با وی

 قراردادهای نآ چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید

 ساتیدا نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به

 حوزه در شودو راهمف ایرانی های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ایتالیایی

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز فیتکی بهبود

 گذشته یها ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی

 های هیئت دنفرستا با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از

 در ایم گذاشته یشنما به برایشان را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از اییپذیر یا کشورها این به تجاری

 این از تا دباش داشته فعالی حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش برای ظرفیت
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 جهانی بازارهای حبتصا برای کفش و کیف صنعت ظرفیت

 

 آنالین تجارت

 16:6:41 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /A3D2143285464 

 :کرد عنوان صمت وزیر

 در امسال که تیمحصوال :گفت وابسته صنایع و کیف کفش، چرم، نمایشگاه ششمین از بازدید در تجارت و معدن صنعت، وزیر

 خوشبختانه نیز قیمت نظر از و میکند برابری ایتالیایی و ترکیه چون کشورهایی در ها آن نمونه با شده عرضه نمایشگاه این

 مواد تامین برای الزم اتتمهید داشتن امر این تحقق ی الزمه .کنند تصاحب را دنیا بازارهای میتواند رو این از است تر پایین

 .است اولیه

 

 دیدیم ایشگاهنم در امروز :کرد عنوان خبرنگاران جمع در 98 سامپک نمایشگاه از بازدید در رحمانی رضا

 ها سال تصنع این در که است کشورهایی محصوالت با همتراز شده داده نمایش جا این در که محصوالتی

  .دارند گفتن برای حرفی و اند کرده فعالیت

 کنیم باور یاید .ستا ما باورهای تغییر بپردازیم آن به میتوانیم اکنون که ای نکته مهمترین :داد ادامه وی

 هایی شرکت کنونا ما زیرا گیرد قرار نام صاحب کشورهای با رقابت عرصه در میتواند دنیا در ایرانی کاالی

  .است مردم بولق مورد ها آن برند و دارند شعبه چندین کشور از خارج در که کنند می فعالیت ما کشور در

 خوبی هضتن اولیه مواد تامین بحث در امروز تا گذشته سال از :ردک تصریح تجارت و معدن صنعت، وزیر

 داخلی دکنندگانتولی و پتروپشیمی با که دیدیم را مورد ها ده نمایشگاه در امروز که طوری به گرفته شکل

 وارداتی ما دموا از بخشی هرچند .کنند می تامین داخل از را خود مواد و اند کرده ایجاد مشرک همکاری

 نیز جزیی ردموا در و گیرد صورت ها آن سازی داخلی که ایم گرفته درنظر هایی برنامه آن برای که است

 .بگیریم جدی باید را مواد تامین صورت هر به .ندهد رخ اتفاق این است ممکن

 به باید ما داخلی عمناب .داشتند گله نقدینگی نبود از نمایشگاه این در امروز تولیدکنندگان :افزود رحمانی

  .است مهم یاربس زمینه این در نیز دولتی های دستگاه رفتار نحوه مواردی در .شود داده سوق تولید سمت

 خصوص به همه رهبری فرمایش طبق و است جامعه اعضای بیچارگی و فقر رفع تولید رونق :کرد تاکید وی

  .شوند متمرکز تولید رونق بر باید دولتی های دستگاه

 دیدم الیع بسیار و توجه قابل را رشد روند امسال :گفت 98 امپکس درخصوص ارتتج و معدن صنعت، وزیر

 تداوم باید همت این و داریم فاصله آن با و نرسیده داریم را توانش که ای نقطه و آل ایده نقطه به هنوز اما

 .یابد

  
  
  



69 
 

 باید ایرانی کاالی صرفم و تولید از حمایت /است جهانی معتبر برند تراز در ایران چرم محصوالت تولید

 شود تبدیل عمومی باور یک به

 

 نیوز اهلل حزب تحلیلی خبری شبکه

 16:2:56 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /E0F4143285200 

 محل در هوابست یعصنا و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از بازدید در تجارت و معدن صنعت، وزیر :اهلل حزب

 چشمگیری العاده فوق پیشرفت ما چرم و کفش کیف، صنعت :گفت خبرنگاران جمع در تهران المللی بین های نمایشگاه

 نیز جدید صادراتی یبازارها توسعه روی موجود، صادرات از بیش تواند می داخلی، نیاز تامین بر عالوه امروز و است داشته

 .نماید اقدام و ریزی برنامه

 

 عرضه محصوالتی نمایشگاه این در امروز :افزود رحمانی ،رضا  اهلل حزب تحلیلی خبری شبکه  شگزار به

 سطح در صنعت این روی پیش کشورهای و جهانی معتبر های شرکت و برندها تولیدات تراز در که شده

 .است جهان

 را جهانی معتبر برندهای و محصوالت با رقابت امکان ایرانی تولید محصوالت نیز قیمت نظر از :داد ادامه وی 

 .کنند عمل موفق جهانی بازار در توانند می و دارند

 که است توجه مورد صنعت این اصلی هایی دغدغه از یکی عنوان به اولیه مواد تامین :کرد تصریح رحمانی 

 ایجاد بسترهای همچنین و پتروشیمی تولیدات جمله از موجود های ظرفیت به عنایت با موضوع این در باید

 .داشت خواهد تداوم صنعت این در ای توسعه روند این حتما نیاز، مورد مواد برخی سازی داخلی برای شده

 تغییر ایرانی تولیدات و صنایع از حمایت در نخست اولویت :کرد نشان خاطر تجارت و معدن صنعت، وزیر 

 کشور در مختلف صنایع قیتموف ضامن تواند می که است کشورمان محصوالت از مردم حمایت و باورها

 .شود

 و دارند را جهانی معتبر تولیدات با رقابت ظرفیت و امکان کشورمان تولیدات از بسیاری :کرد اعالم رحمانی 

 .بگیرند قرار انجام تری جدی حمایت مورد نیز خودمان طرف از باید

 کشور سطح در چرم و کفش کیف، حوزه در خوبی بسیار صنعتی و صنفی واحدهای اکنون هم :گفت وی 

 کشورها این در ایرانی برند و هستند خوبی بسیار فروش شعبات دارای جهان مختلف کشورهای در که داریم

 .است اعتبار دارای و شده شناخته خوبی به

 هر از حمایت نوع هر از موثرتر و تر مهم مردم مختلف آحاد میان در نگرش و باور تغییر :افزود صمت وزیر 

 .است مختلف سطوح در ها حمایت از دیگری شکل

 های شرکت و تولیدی واحدهای مشترک همکاری برای شده ایجاد های زمینه به اشاره با رحمانی 

 این اولیه مواد های نیاز از دیگری بخش خوشبختانه :کرد خاطرنشان اولیه، مواد تامین برای پتروشیمی

 کار دستور در نیز اولیه مواد حداکثری تامین برای قطعاً و است تکمیل حال در سازی داخلی طریق از صنعت

 .است تجارت و معدن صنعت، وزارت

 از شده مطرح موارد از دیگر یکی نیز واحدها نیاز مورد گردش در سرمایه و نقدینگی تامین :کرد اضافه وی 
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 به گردانسر داخلی منابع دادن سوق با که است حوزه این جمله از مختلف صنایع کنندگان تولید سوی

 .برسانیم ممکن حداقل به توانیم می را مشکل این تولید سمت

 همکاری عدم بابت ها دغدغه برخی طرح شاهد گاهی البته :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزیر 

 همان ملزومات از یکی موضوع این که هستیم صنعتگران با تولید حوزه متولیان و ها دستگاه برخی مناسب

 .بردارد قدم صنعت و تولید قبال در مسئوالنه نگاه یک با باید کشور این در فردی هر که تاس عمومی باور

 و مرز این جانان برای شغلی جدید فرصتهای عمل در تولید و صنعت از حمایت :کرد خاطرنشان رحمانی 

 .شود می کشور مختلف های عرصه در ها وابستگی قطع و خودکفایی فقر، رفع بوم،

 های دستگاه از یک هر اینکه و تولید رونق اهمیت خصوص در رهبری معظم مقام تاکیدات به اشاره با وی 

 باشند، داشته بخش این توسعه برای را الزم های همکاری اند مکلف تولید حوزه در موثر عوامل و دولتی

 باید و داریم لهفاص آل ایده نقطه با البته بوده، مثبت کامالً تولید بخش رشد روند امسال مجموع در :گفت

 به توانیم می ما دهیم خرج به تالش و کنیم همت این از بیش تولید رونق متعالی اهداف به دستیابی برای

 .یابیم دست داریم را آن شان و جایگاه که ای نقطه
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 ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت درصدی 25 سهم

 

 پویا ایران خبری پایگاه

 16:0:47 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /4E66143285073 

 

 25 مسه حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری

 .دارد ایران نفتی غیر صادرات در درصدی

  

 

 

 
 
  
  
  

 ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت درصدی 25 سهم

 

 نفت نبض تحلیلی خبری پایگاه

 16:0:8 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /D701143285035 

 

 صادرات رد درصدی 25 سهم حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری

 .دارد ایران نفتی غیر
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 دارد را جهانی بازار تصاحب ظرفیت ما کفش و کیف صنعت :صمت وزیر

 

 اقتصاد دنیای روزنامه

 15:56:11 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /D7AA143284854 

 ایتالیایی و ترکیه ونچ کشورهایی در ها آن نمونه با ایرانی چرم محصوالت  :گفت تجارت و معدن صنعت، وزیر   : آنالین خبر

 .کند می بریبرا

 وابسته، ایعصن و کیف کفش، چرم، نمایشگاه ششمین از بازدید در تجارت و معدن صنعت، وزیر رحمانی رضا

 می رو این زا است تر پایین خوشبختانه نیز قیمت نظر از ایرانی کفش و کیف صنعت محصوالت :کرد اظهار

 اولیه مواد امینت برای الزم تمهیدات شتندا امر این تحقق ی الزمه .کنند تصاحب را دنیا بازارهای تواند

 .است

 با مترازه شده داده نمایش جا این در که محصوالتی دیدیم نمایشگاه در امروز :کرد عنوان صمت وزیر

 .دارند گفتن برای حرفی و اند کرده فعالیت ها سال صنعت این در که است کشورهایی محصوالت

 کنیم باور یاید .ستا ما باورهای تغییر بپردازیم آن به میتوانیم اکنون که ای نکته مهمترین :داد ادامه وی

 هایی شرکت کنونا ما زیرا گیرد قرار نام صاحب کشورهای با رقابت عرصه در میتواند دنیا در ایرانی کاالی

 .است مردم بولق مورد ها آن برند و دارند شعبه چندین کشور از خارج در که کنند می فعالیت ما کشور در

 خوبی هضتن اولیه مواد تامین بحث در امروز تا گذشته سال از :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، یروز

 داخلی دکنندگانتولی و پتروپشیمی با که دیدیم را مورد ها ده نمایشگاه در امروز که طوری به گرفته شکل

 وارداتی ما دموا از خشیب هرچند .کنند می تامین داخل از را خود مواد و اند کرده ایجاد مشرک همکاری

 نیز جزیی ردموا در و گیرد صورت ها آن سازی داخلی که ایم گرفته درنظر هایی برنامه آن برای که است

 .بگیریم جدی باید را مواد تامین صورت هر به .ندهد رخ اتفاق این است ممکن

 به باید ما داخلی عمناب .اشتندد گله نقدینگی نبود از نمایشگاه این در امروز تولیدکنندگان :افزود رحمانی

 .است مهم یاربس زمینه این در نیز دولتی های دستگاه رفتار نحوه مواردی در .شود داده سوق تولید سمت

 خصوص به همه رهبری فرمایش طبق و است جامعه اعضای بیچارگی و فقر رفع تولید رونق :کرد تاکید وی

 .شوند متمرکز تولید رونق بر باید دولتی های دستگاه

 دیدم عالی ربسیا و توجه قابل را رشد روند امسال :گفت رویداد این درخصوص تجارت و معدن صنعت، وزیر

 تداوم باید همت این و داریم فاصله آن با و نرسیده داریم را توانش که ای نقطه و آل ایده نقطه به هنوز اما

 .یابد
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 باید ایرانی کاالی مصرف و تولید از حمایت /است جهانی رمعتب برند تراز در ایران چرم محصوالت تولید

 شود تبدیل عمومی باور یک به

 

 شبستان خبرگزاری

 15:5۳:57 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /8694143284629 

 :کرد تاکید وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از بازدید در صمت وزیر

 بر عالوه وزامر و است داشته چشمگیری العاده فوق پیشرفت ما چرم و کفش کیف، صنعت :گفت رحمانی:شبستان خبرگزاری

 .نماید اقدام و یزیر برنامه نیز جدید صادراتی بازارهای توسعه روی موجود، صادرات از بیش تواند می داخلی، نیاز تامین

 

 المللی بین نمایشگاه ششمین از بازدید در تجارت و معدن صنعت، وزیر ،  شبستان خبرگزاری   گزارش به

 :گفت خبرنگاران جمع در تهران المللی بین های نمایشگاه محل در وابسته صنایع و چرم کفش، کیف،

 داخلی، نیاز تامین بر عالوه امروز و است داشته چشمگیری العاده فوق پیشرفت ما چرم و کفش کیف، صنعت

  .نماید اقدام و ریزی برنامه نیز جدید صادراتی بازارهای توسعه روی موجود، صادرات از بیش تواند می

 های شرکت و برندها تولیدات تراز در که شده عرضه محصوالتی نمایشگاه این در امروز :افزود رحمانی رضا

 .است جهان سطح در صنعت این روی پیش کشورهای و جهانی معتبر

 را جهانی معتبر برندهای و محصوالت با رقابت امکان ایرانی تولید محصوالت یزن قیمت نظر از :داد ادامه وی

 .کنند عمل موفق جهانی بازار در توانند می و دارند

 که است توجه مورد صنعت این اصلی هایی دغدغه از یکی عنوان به اولیه مواد تامین :کرد تصریح رحمانی

 ایجاد بسترهای همچنین و پتروشیمی تولیدات جمله از ودموج های ظرفیت به عنایت با موضوع این در باید

 .داشت خواهد تداوم صنعت این در ای توسعه روند این حتما نیاز، مورد مواد برخی سازی داخلی برای شده

 تغییر ایرانی تولیدات و صنایع از حمایت در نخست اولویت :کرد نشان خاطر تجارت و معدن صنعت، وزیر

 کشور در مختلف صنایع موفقیت ضامن تواند می که است کشورمان محصوالت از مردم حمایت و باورها

 .شود

 و دارند را جهانی معتبر تولیدات با رقابت ظرفیت و امکان کشورمان تولیدات از بسیاری :کرد اعالم رحمانی

 .بگیرند قرار انجام تری جدی حمایت مورد نیز خودمان طرف از باید

 کشور سطح در چرم و کفش کیف، حوزه در خوبی بسیار صنعتی و صنفی واحدهای اکنون هم :گفت وی

 کشورها این در ایرانی برند و هستند خوبی بسیار فروش شعبات دارای جهان مختلف کشورهای در که داریم

 .است اعتبار دارای و شده شناخته خوبی به

 هر از حمایت نوع هر از موثرتر و تر مهم مردم مختلف آحاد میان در نگرش و باور تغییر :افزود صمت وزیر

 .است مختلف سطوح در ها حمایت از دیگری شکل

 های شرکت و تولیدی واحدهای مشترک همکاری برای شده ایجاد های زمینه به اشاره با رحمانی

 این اولیه مواد های نیاز از دیگری بخش خوشبختانه :کرد خاطرنشان اولیه، مواد تامین برای پتروشیمی



74 
 

 کار دستور در نیز اولیه مواد حداکثری تامین برای قطعاً و است تکمیل حال در سازی داخلی طریق از صنعت

 .است تجارت و معدن صنعت، وزارت

 از شده مطرح موارد از دیگر یکی نیز واحدها نیاز مورد گردش در سرمایه و نقدینگی تامین :کرد اضافه وی

 به سرگردان داخلی منابع دادن سوق با که است حوزه این جمله از مختلف صنایع کنندگان تولید سوی

 .برسانیم ممکن حداقل به توانیم می را مشکل این تولید سمت

 مناسب همکاری عدم بابت ها دغدغه برخی طرح شاهد گاهی البته :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزیر

 باور همان ملزومات از یکی وضوعم این که هستیم صنعتگران با تولید حوزه متولیان و ها دستگاه برخی

 .بردارد قدم صنعت و تولید قبال در مسئوالنه نگاه یک با باید کشور این در فردی هر که است عمومی

 و مرز این جانان برای شغلی جدید فرصتهای عمل در تولید و صنعت از حمایت :کرد خاطرنشان رحمانی

 .شود می کشور مختلف های هعرص در ها وابستگی قطع و خودکفایی فقر، رفع بوم،

 های دستگاه از یک هر اینکه و تولید رونق اهمیت خصوص در رهبری معظم مقام تاکیدات به اشاره با وی

 باشند، داشته بخش این توسعه برای را الزم های همکاری اند مکلف تولید حوزه در موثر عوامل و دولتی

 باید و داریم فاصله آل ایده نقطه با البته بوده، مثبت کامالً تولید بخش رشد روند امسال مجموع در :گفت

 به توانیم می ما دهیم خرج به تالش و کنیم همت این از بیش تولید رونق متعالی اهداف به دستیابی برای

 /.یابیم دست داریم را آن شان و جایگاه که ای نقطه

 50 /پیام پایان 
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 وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از صمت وزیر بازدید

 

 شبستان خبرگزاری

 15:5۳:56 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /C9ED143284626 

  

 وابسته نایعص و چرم کفش و کیف نمایشگاه از تهران المللی بین نمایشگاه محل در حضور با تجارت و معدن صنعت وزیر

 .آورد عمل به دبازدی

 تهران لمللیا بین نمایشگاه محل در حضور با تجارت و معدن صنعت وزیر ،  شبستان خبرگزاری   گزارش به

 .آورد عمل به بازدید وابسته صنایع و چرم کفش و کیف نمایشگاه از

 ستقیمم غالاشت ظرفیت که شود می انجام کشور سطح در چرم تولید مربع فوت میلیون 140 بر بالغ اکنون

 است آورده وجود به را نفر هزار 5 برای

 .است داده انجام گذشته سال در صادرات میلیون 70 از بیش کشورمان چرم صنعت

 یصنف و صنعتی تولیدی واحدهای توسط کفش انواع زوج میلیون 210 بر بالغ 97 سال در همچنین

 .است شده انجام کشورمان

 این از حمایت برای همچنین و انجام 97 سال در کفش دراتصا دالر میلیون 115 بر بالغ است؛ گفتنی

 /.است ممنوع کشور به کفش انواع واردات صمت وزارت سوی از صنعت،
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 دارد را جهانی بازارهای تصاحب ظرفیت ایران کفش و کیف صنعت :صمت وزیر

 

 آنالین خبر

 15:48:4 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /F151143284154 

 .کند می برابری لیاییایتا و ترکیه چون کشورهایی در ها آن نمونه با ایرانی چرم محصوالت  :گفت تجارت و معدن صنعت، وزیر

 نمایشگاه ینششم از بازدید در تجارت و معدن صنعت، وزیر رحمانی رضا  خبرآنالین  خبرگزاری گزارش به

 نیز تقیم نظر از ایرانی کفش و کیف صنعت محصوالت :کرد اظهار وابسته، صنایع و کیف کفش، چرم،

 داشتن امر این ققتح ی الزمه .کنند تصاحب را دنیا بازارهای تواند می رو این از است تر پایین خوشبختانه

 .است اولیه مواد تامین برای الزم تمهیدات

 با مترازه شده داده نمایش جا نای در که محصوالتی دیدیم نمایشگاه در امروز :کرد عنوان صمت وزیر

 .دارند گفتن برای حرفی و اند کرده فعالیت ها سال صنعت این در که است کشورهایی محصوالت

 کنیم باور یاید .ستا ما باورهای تغییر بپردازیم آن به میتوانیم اکنون که ای نکته مهمترین :داد ادامه وی

 هایی شرکت کنونا ما زیرا گیرد قرار نام صاحب کشورهای با رقابت عرصه در میتواند دنیا در ایرانی کاالی

 .است مردم بولق مورد ها آن برند و دارند شعبه چندین کشور از خارج در که کنند می فعالیت ما کشور در

 خوبی هضتن اولیه مواد تامین بحث در امروز تا گذشته سال از :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزیر

 داخلی دکنندگانتولی و پتروپشیمی با که دیدیم را مورد ها ده نمایشگاه در امروز که یطور به گرفته شکل

 وارداتی ما دموا از بخشی هرچند .کنند می تامین داخل از را خود مواد و اند کرده ایجاد مشرک همکاری

 نیز جزیی درموا در و گیرد صورت ها آن سازی داخلی که ایم گرفته درنظر هایی برنامه آن برای که است

 .بگیریم جدی باید را مواد تامین صورت هر به .ندهد رخ اتفاق این است ممکن

 به باید ما داخلی بعمنا .داشتند گله نقدینگی نبود از نمایشگاه این در امروز تولیدکنندگان :افزود رحمانی 

   .است مهم یاربس مینهز این در نیز دولتی های دستگاه رفتار نحوه مواردی در .شود داده سوق تولید سمت

 خصوص به همه رهبری فرمایش طبق و است جامعه اعضای بیچارگی و فقر رفع تولید رونق :کرد تاکید وی

 .شوند متمرکز تولید رونق بر باید دولتی های دستگاه

 دیدم عالی ربسیا و توجه قابل را رشد روند امسال :گفت رویداد این درخصوص تجارت و معدن صنعت، وزیر

 تداوم باید همت این و داریم فاصله آن با و نرسیده داریم را توانش که ای نقطه و آل ایده نقطه به هنوز اام

 .یابد
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 ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت درصدی 25 سهم

 

 فانوس خبری پایگاه

 15:41:11 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /AF6E143283777 

 صادرات رد درصدی 25 سهم حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری

 .دارد ایران نفتی غیر

 

 نمایشگاه در :کرد راظها نمایشگاه، این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس ، فانوس  گزارش به

 به را دخو های فناوری و محصوالت آخرین که دارند حضور رتاپیاستا و کننده تولید شرکت 18۳ فعلی

 گسترش را خود ایه توانایی حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه .اند گذاشته نمایش

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله همین و دهند

 شرایط شد الشت نمایشگاه این در :گفت باالست بسیار نایرا اقتصاد در چرم صنعت سهم که این بیان با وی

 قراردادهای نآ چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید

 ساتیدا نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به

 حوزه در شودو راهمف ایرانی های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ایتالیایی

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز کیفیت بهبود

 گذشته یها ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی

 های هیئت دنفرستا با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از

 در ایم گذاشته یشنما به برایشان را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از پذیرایی یا کشورها این به تجاری

 این از تا دباش داشته فعالی حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش برای ظرفیت
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 جهانی بازارهای تصاحب راه در کفش و کیف صنعت

 

 آنالین ساالری مردم

 15:25:22 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /9E6A143282743 

 در امسال که تیمحصوال  :گفت وابسته صنایع و کیف کفش، چرم، نمایشگاه ششمین از بازدید در تجارت و نمعد صنعت، وزیر

 خوشبختانه نیز قیمت نظر از و میکند برابری ایتالیایی و ترکیه چون کشورهایی در ها آن نمونه با شده عرضه نمایشگاه این

 مواد تامین برای الزم اتتمهید داشتن امر این تحقق ی الزمه .کنند احبتص را دنیا بازارهای میتواند رو این از است تر پایین

 .است اولیه

  :فتگ وابسته صنایع و کیف کفش، چرم، نمایشگاه ششمین از بازدید در تجارت و معدن صنعت، وزیر

 ایتالیایی و ترکیه چون کشورهایی در ها آن نمونه با شده عرضه نمایشگاه این در امسال که محصوالتی

 .کنند تصاحب را نیاد بازارهای میتواند رو این از است تر پایین خوشبختانه نیز قیمت نظر از و میکند برابری

 .است اولیه مواد تامین برای الزم تمهیدات داشتن امر این تحقق ی الزمه

 دیدیم مایشگاهن در امروز :کرد عنوان خبرنگاران جمع در 98 امپکس نمایشگاه از بازدید در رحمانی رضا 

 ها سال تصنع این در که است کشورهایی محصوالت با همتراز شده داده نمایش جا این در که محصوالتی

 .دارند گفتن برای حرفی و اند کرده فعالیت

 کنیم باور یاید .ستا ما باورهای تغییر بپردازیم آن به میتوانیم اکنون که ای نکته مهمترین :داد ادامه وی 

 هایی شرکت کنونا ما زیرا گیرد قرار نام صاحب کشورهای با رقابت عرصه در میتواند یادن در ایرانی کاالی

 .است مردم بولق مورد ها آن برند و دارند شعبه چندین کشور از خارج در که کنند می فعالیت ما کشور در

 خوبی نهضت اولیه مواد تامین بحث در امروز تا گذشته سال از :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزیر 

 داخلی دکنندگانتولی و پتروپشیمی با که دیدیم را مورد ها ده نمایشگاه در امروز که طوری به گرفته شکل

 وارداتی ما دموا از بخشی هرچند .کنند می تامین داخل از را خود مواد و اند کرده ایجاد مشرک همکاری

 نیز جزیی ردموا در و گیرد صورت ها آن سازی داخلی که ایم گرفته درنظر هایی برنامه آن برای که است

 .بگیریم جدی باید را مواد تامین صورت هر به .ندهد رخ اتفاق این است ممکن

 به باید ما داخلی بعمنا .داشتند گله نقدینگی نبود از نمایشگاه این در امروز تولیدکنندگان :افزود رحمانی 

 .است مهم یاربس زمینه این در نیز دولتی های گاهدست رفتار نحوه مواردی در .شود داده سوق تولید سمت

 خصوص به ههم رهبری فرمایش طبق و است جامعه اعضای بیچارگی و فقر رفع تولید رونق :کرد تاکید وی 

 .شوند متمرکز تولید رونق بر باید دولتی های دستگاه

 دیدم عالی بسیار و وجهت قابل را رشد روند امسال :گفت 98 امپکس درخصوص تجارت و معدن صنعت، وزیر 

 تداوم باید همت این و داریم فاصله آن با و نرسیده داریم را توانش که ای نقطه و آل ایده نقطه به هنوز اما

 .یابد
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 برد خواهد میان از را کشور در فقر تولید، رونق

 

 خبر همراهان خبری پایگاه

 15:16:۳6 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /D7ED143282194 

 المللی بین های اهنمایشگ سهامی شرکت الملل بین امور و عمومی روابط از نقل به میزان خبرگزاری اقتصاد گروه گزارش به

 در وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از بازدید حاشیه در رحمانی رضا ایران، اسالمی جمهوری

 ...بسیا کشور برای چرم محصوالت آوری ارز میزان که نکته این به اشاره با خبرنگاران جمع

 

 نمایشگاه هامیس شرکت الملل بین امور و عمومی روابط از نقل به میزان خبرگزاری اقتصاد گروه گزارش به

 المللی ینب نمایشگاه ششمین از بازدید حاشیه در رحمانی رضا ایران، اسالمی جمهوری المللی بین های

 محصوالت وریآ ارز میزان که نکته این به اشاره با خبرنگاران جمع در وابسته صنایع و چرم کفش، یف،ک

 تغییر را یرانیا های کاال به نسبت نگاهمان باید ما :کرد اظهار است، اهمیت حائز بسیار کشور برای چرم

 .هستند دارا را ولا تراز های ورکش با رقابت قابلیت ایرانی های کاال که باشیم داشته را باور این و دهیم

 صنعت ندگانکن تولید خصوص به ها زمینه تمام در کنندگان تولید مشکالت حل لزوم بر تاکید با رحمانی

 تولیدکنندگان به نیز ها دستگاه همه یابد، تغییر ایرانی های کاال به نسبت ما باور اگر :کرد عنوان چرم،

 .دهند می قرار اولویت در اه آن امورات به رسیدگی و کرده افتخار

 افزایش دلیل به ذشتهگ سال از که بپردازیم صنعت این یاری به باید نیز اولیه مواد تامین زمینه در :افزود وی

 .ستا یافته افزایش داخل در اولیه مواد تامین ایرانی های پتروشیمی با صنعت این های همکاری

 در :داد دامها و کرد تاکید چرم صنعت فعاالن برای ینگینقد تامین ضرورت به تجارت و معدن صنعت، وزیر

 .شود داده سوق تولید رونق سمت به ایرانی منابع باید خصوص همین

 در رونق ایجاد رتتجا و معدن صنعت، وزارت توجه تمام تولید رونق سال در که نکته این به اشاره با رحمانی

 که است زمال و شده عنوان رهبری معظم مقام سوی زا امر این :کرد خاطرنشان هاست، تولیدی کار و کسب

 این در نیز یدولت های بخش همچنین .باشند داشته توجه تولید در رونق ایجاد به جهات جمیع از کشور کل

 .شوند پیشتاز توانند می زمینه

 در تفالک و فقر رفتن میان از موجب تولید در رونق ایجاد که مطلب این تصریح با دولت هیات عضو این

 به هنوز اما ه،بود رشد به رو 98 سال در ایرانی تولید به بخشیدن رونق روند :شد یادآور شود، می جامعه

 .است نرسیده انتظار مورد جایگاه

 /پیام انتهای
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 ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت درصدی 25 سهم

 

 ایران بازتاب تحلیلی خبری رسانه

 15:16:۳1 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /11E3143282186 

 

 25 مسه حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری

 .دارد ایران  نفتی غیر صادرات  در درصدی

 شرکت 18۳ علیف گاهنمایش در :کرد اظهار نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس

 .اند ذاشتهگ نمایش به را خود های فناوری و محصوالت آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید

 همین و ندده گسترش را خود های توانایی حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله

 شد تالش هنمایشگا این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در  چرم صنعت  سهم که این نبیا با وی

 آن ارچوبچ در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای شرایط

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید قراردادهای

 این رد وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری ریمج گفته ،به ایسنا گزارش به

 ایرانی های رکتش به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ایتالیایی اساتید نمایشگاه

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز کیفیت بهبود حوزه در شودو فراهم

 گذشته یها ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی

 های هیئت دنفرستا با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از

 در ایم گذاشته یشنما به برایشان را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از پذیرایی یا کشورها این به تجاری

 این از تا دباش داشته فعالی حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش برای ظرفیت
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 ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت درصدی 25 سهم

 

 خبر همراهان خبری پایگاه

 15:14:9 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /BE62143281949 

 18۳ فعلی نمایشگاه در :کرد اظهار ایسنا، با وگو گفت در نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس

 خوشبختانه .اند گذاشته نمایش به را خود های فناوری و محصوالت آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید شرکت

 ...همی و دهند گسترش را خود های توانایی حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید

 در :کرد هاراظ ایسنا، با وگو گفت در نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس

 خود های ریفناو و والتمحص آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید شرکت 18۳ فعلی نمایشگاه

 را خود های ناییتوا حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه .اند گذاشته نمایش به را

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله همین و دهند گسترش

 شرایط شد الشت ایشگاهنم این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم که این بیان با وی

 قراردادهای نآ چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید

 ساتیدا نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به

 حوزه در شودو راهمف ایرانی های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور یاییایتال

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز کیفیت بهبود

 گذشته یها ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی

 های هیئت دنفرستا با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از

 در ایم گذاشته یشنما به برایشان را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از پذیرایی یا کشورها این به تجاری

 این از تا دباش داشته فعالی حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش برای ظرفیت
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 چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از صمت وزیر بازدید

 

 ایران اقتصاد و صنعت تحلیلی خبری پایگاه

 15:11:47 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /1DC9143281775 

  

 صنایع و چرم فشک و کیف نمایشگاه از تهران المللی بین نمایشگاه محل در حضور با تجارت و معدن صنعت وزیر :اکوفارس

 آورد عمل به بازدید وابسته

 انجام کشور طحس در چرم تولید مربع فوت میلیون 140 بر بالغ اکنون شاتا، از نقل به اکوفارس گزارش به

 است آورده وجود به را نفر هزار 5 برای قیممست اشتغال ظرفیت که شود می

 .است داده انجام گذشته سال در صادرات میلیون 70 از بیش کشورمان چرم صنعت

 یصنف و صنعتی تولیدی واحدهای توسط کفش انواع زوج میلیون 210 بر بالغ 97 سال در همچنین

 .است شده انجام کشورمان

 این از حمایت برای همچنین و انجام 97 سال در کفش اتصادر دالر میلیون 115 بر بالغ است؛ گفتنی

 .است ممنوع کشور به کفش انواع واردات صمت وزارت سوی از صنعت،
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 است جهانی معتبر برند تراز در ایران چرم محصوالت تولید

 

 ایران اقتصاد و صنعت تحلیلی خبری پایگاه

 15:11:47 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  سآدر tps://mcut .net /8AF3143281776 

 محل در وابسته عصنای و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از بازدید در تجارت و معدن صنعت، وزیر :اکوفارس

 چشمگیری العاده فوق پیشرفت ما چرم و کفش کیف، صنعت :گفت خبرنگاران جمع در تهران المللی بین های نمایشگاه

 نیز جدید صادراتی یبازارها توسعه روی موجود، صادرات از بیش تواند می داخلی، نیاز تامین بر عالوه امروز و است داشته

 .نماید اقدام و ریزی برنامه

 در که شده عرضه محصوالتی نمایشگاه این در امروز :افزود رحمانی رضا شاتا، از نقل به اکوفارس گزارش به

 .است جهان سطح در صنعت این روی پیش کشورهای و جهانی تبرمع های شرکت و برندها تولیدات تراز

 را جهانی معتبر برندهای و محصوالت با رقابت امکان ایرانی تولید محصوالت نیز قیمت نظر از :داد ادامه وی

 .کنند عمل موفق جهانی بازار در توانند می و دارند

 که است توجه مورد صنعت این اصلی هایی هدغدغ از یکی عنوان به اولیه مواد تامین :کرد تصریح رحمانی

 ایجاد بسترهای همچنین و پتروشیمی تولیدات جمله از موجود های ظرفیت به عنایت با موضوع این در باید

 .داشت خواهد تداوم صنعت این در ای توسعه روند این حتما نیاز، مورد مواد برخی سازی داخلی برای شده

 تغییر ایرانی تولیدات و صنایع از حمایت در نخست اولویت :کرد شانن خاطر تجارت و معدن صنعت، وزیر

 کشور در مختلف صنایع موفقیت ضامن تواند می که است کشورمان محصوالت از مردم حمایت و باورها

 .شود

 و دارند را جهانی معتبر تولیدات با رقابت ظرفیت و امکان کشورمان تولیدات از بسیاری :کرد اعالم رحمانی

 .بگیرند قرار انجام تری جدی حمایت مورد نیز خودمان طرف از باید

 کشور سطح در چرم و کفش کیف، حوزه در خوبی بسیار صنعتی و صنفی واحدهای اکنون هم :گفت وی

 کشورها این در ایرانی برند و هستند خوبی بسیار فروش شعبات دارای جهان مختلف کشورهای در که داریم

 .است اعتبار اراید و شده شناخته خوبی به

 هر از حمایت نوع هر از موثرتر و تر مهم مردم مختلف آحاد میان در نگرش و باور تغییر :افزود صمت وزیر
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 .است مختلف سطوح در ها حمایت از دیگری شکل

 های شرکت و تولیدی واحدهای مشترک همکاری برای شده ایجاد های زمینه به اشاره با رحمانی

 این اولیه مواد های نیاز از دیگری بخش خوشبختانه :کرد خاطرنشان اولیه، مواد تامین برای پتروشیمی

 کار دستور در نیز اولیه مواد حداکثری تامین برای قطعاً و است تکمیل حال در سازی داخلی طریق از صنعت

 .است تجارت و معدن صنعت، وزارت

 از شده مطرح موارد از دیگر یکی نیز احدهاو نیاز مورد گردش در سرمایه و نقدینگی تامین :کرد اضافه وی

 به سرگردان داخلی منابع دادن سوق با که است حوزه این جمله از مختلف صنایع کنندگان تولید سوی

 .برسانیم ممکن حداقل به توانیم می را مشکل این تولید سمت

 مناسب همکاری عدم تباب ها دغدغه برخی طرح شاهد گاهی البته :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزیر

 باور همان ملزومات از یکی موضوع این که هستیم صنعتگران با تولید حوزه متولیان و ها دستگاه برخی

 .بردارد قدم صنعت و تولید قبال در مسئوالنه نگاه یک با باید کشور این در فردی هر که است عمومی

 و مرز این جانان برای شغلی جدید هایفرصت عمل در تولید و صنعت از حمایت :کرد خاطرنشان رحمانی

 .شود می کشور مختلف های عرصه در ها وابستگی قطع و خودکفایی فقر، رفع بوم،

 های دستگاه از یک هر اینکه و تولید رونق اهمیت خصوص در رهبری معظم مقام تاکیدات به اشاره با وی

 باشند، داشته بخش این توسعه برای را الزم های همکاری اند مکلف تولید حوزه در موثر عوامل و دولتی

 باید و داریم فاصله آل ایده نقطه با البته بوده، مثبت کامالً تولید بخش رشد روند امسال مجموع در :گفت

 به توانیم می ما دهیم خرج به تالش و کنیم همت این از بیش تولید رونق متعالی اهداف به دستیابی برای

 .یابیم دست داریم ار آن شان و جایگاه که ای نقطه
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 ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت درصدی 25 سهم

 

 خبر صلح خبری پایگاه

 14:48:57 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /DBDC143280114 

  
 

    صلح   اقتصادی مجله گزارش به

  

 25 مسه حوزه این که کرد اعالم وابسته نایعص و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری

 .دارد ایران نفتی غیر صادرات در درصدی

 نمایشگاه در :کرد راظها صلح، با وگو گفت در نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس

 به را دخو های فناوری و محصوالت آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید شرکت 18۳ فعلی

 گسترش را خود ایه توانایی حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه .اند گذاشته نمایش

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله همین و دهند

 ایطشر شد الشت نمایشگاه این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم که این بیان با وی

 قراردادهای نآ چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید

 ساتیدا نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به

 حوزه در شودو راهمف ایرانی های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند یقدرت پر حضور ایتالیایی

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز کیفیت بهبود

 گذشته یها ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی

 های هیئت دنفرستا با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از

 در ایم گذاشته یشنما به برایشان را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از پذیرایی یا کشورها این به تجاری

 این از تا دباش داشته فعالی حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش رایب ظرفیت

  

  اند بیکاری معرض در مردان از بیش انگلیسی زن شاغالن   
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 برد خواهد میان از را کشور در فقر تولید، رونق

 

 تجارت فصل تحلیلی خبری سایت

 14:45:2۳ 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /E3E2143279806 

 

 در فالکت و فقر د،تولی رونق :گفت تولید، در رونق ایجاد ضرورت بر تاکید با صنعت وزیر - تجارت فصل

 .برد خواهد میان از را کشور

 المللی بین یها نمایشگاه سهامی شرکت الملل بین امور و عمومی روابط از نقل به تجارت فصل گزارش به 

 و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از بازدید حاشیه رد رحمانی رضا ایران، اسالمی جمهوری

 بسیار کشور رایب چرم محصوالت آوری ارز میزان که نکته این به اشاره با خبرنگاران جمع در وابسته صنایع

 هداشت را باور این و دهیم تغییر را ایرانی های کاال به نسبت نگاهمان باید ما :کرد اظهار است، اهمیت حائز

 .هستند دارا را اول تراز های کشور با رقابت قابلیت ایرانی های کاال که باشیم

 صنعت ندگانکن تولید خصوص به ها زمینه تمام در کنندگان تولید مشکالت حل لزوم بر تاکید با رحمانی

 یدکنندگانتول به نیز ها دستگاه همه یابد، تغییر ایرانی های کاال به نسبت ما باور اگر :کرد عنوان چرم،

 .دهند می قرار اولویت در ها آن امورات به رسیدگی و کرده افتخار

 افزایش دلیل به ذشتهگ سال از که بپردازیم صنعت این یاری به باید نیز اولیه مواد تامین زمینه در :افزود وی

 .تسا یافته افزایش داخل در اولیه مواد تامین ایرانی های پتروشیمی با صنعت این های همکاری

 در :داد دامها و کرد تاکید چرم صنعت فعاالن برای نقدینگی تامین ضرورت به تجارت و معدن صنعت، وزیر

 .شود داده سوق تولید رونق سمت به ایرانی منابع باید خصوص همین

 در رونق ایجاد رتتجا و معدن صنعت، وزارت توجه تمام تولید رونق سال در که نکته این به اشاره با رحمانی

 که است زمال و شده عنوان رهبری معظم مقام سوی از امر این :کرد خاطرنشان هاست، تولیدی کار و سبک

 این در نیز یدولت های بخش همچنین .باشند داشته توجه تولید در رونق ایجاد به جهات جمیع از کشور کل

 .شوند پیشتاز توانند می زمینه

 در فالکت و فقر رفتن میان از موجب تولید در رونق ادایج که مطلب این تصریح با دولت هیات عضو این

 به هنوز اما ه،بود رشد به رو 98 سال در ایرانی تولید به بخشیدن رونق روند :شد یادآور شود، می جامعه

 .است نرسیده انتظار مورد جایگاه

 /پیام انتهای
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 برد خواهد میان از را کشور در فقر تولید، رونق

 

 قضاییه وهق خبرگزاری

 14:4۳:18 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /2D7B143279669 

 :چرم نمایشگاه از بازدید حاشیه در صنعت وزیر

 میان از را کشور در کتفال و فقر تولید، رونق :گفت تولید، در رونق ایجاد ضرورت بر تاکید با صنعت وزیر -میزان خبرگزاری

 .برد خواهد

 

 نمایشگاه هامیس شرکت الملل بین امور و عمومی روابط از نقل به میزان خبرگزاری اقتصاد گروه گزارش به

 المللی ینب نمایشگاه ششمین از بازدید حاشیه در رحمانی رضا ایران، اسالمی جمهوری المللی بین های

 محصوالت وریآ ارز زانمی که نکته این به اشاره با خبرنگاران جمع در وابسته صنایع و چرم کفش، کیف،

 تغییر را یرانیا های کاال به نسبت نگاهمان باید ما :کرد اظهار است، اهمیت حائز بسیار کشور برای چرم

 .هستند دارا را ولا تراز های کشور با رقابت قابلیت ایرانی های کاال که باشیم داشته را باور این و دهیم

 صنعت ندگانکن تولید خصوص به ها زمینه تمام در کنندگان تولید مشکالت حل لزوم بر تاکید با رحمانی

 تولیدکنندگان به نیز ها دستگاه همه یابد، تغییر ایرانی های کاال به نسبت ما باور اگر :کرد عنوان چرم،

 .دهند می قرار اولویت در ها آن امورات به رسیدگی و کرده افتخار

 افزایش دلیل به ذشتهگ سال از که بپردازیم صنعت این یاری به باید نیز اولیه مواد تامین زمینه در :افزود وی

 .ستا یافته افزایش داخل در اولیه مواد تامین ایرانی های پتروشیمی با صنعت این های همکاری

 در :داد دامها و کرد تاکید چرم صنعت فعاالن برای نقدینگی تامین ضرورت به تجارت و معدن صنعت، وزیر

 .شود داده سوق تولید رونق سمت به ایرانی عمناب باید خصوص همین

 در رونق ایجاد رتتجا و معدن صنعت، وزارت توجه تمام تولید رونق سال در که نکته این به اشاره با رحمانی

 که است زمال و شده عنوان رهبری معظم مقام سوی از امر این :کرد خاطرنشان هاست، تولیدی کار و کسب

 این در نیز یدولت های بخش همچنین .باشند داشته توجه تولید در رونق یجادا به جهات جمیع از کشور کل

 .شوند پیشتاز توانند می زمینه

 در فالکت و فقر رفتن میان از موجب تولید در رونق ایجاد که مطلب این تصریح با دولت هیات عضو این

 به هنوز اما ه،بود رشد به رو 98 سال در ایرانی تولید به بخشیدن رونق روند :شد یادآور شود، می جامعه

 .است نرسیده انتظار مورد جایگاه
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 ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت درصدی 25 سهم   ایسنا خبرگزاری

 

 نیوز پارسی

 14:42:56 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /32C7143279649 

  

 صادرات رد درصدی 25 سهم حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری

 .دارد ایران نفتی غیر

 در :کرد هاراظ ایسنا، با وگو گفت در نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس

 خود های ریفناو و تمحصوال آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید شرکت 18۳ فعلی نمایشگاه

 را خود های ناییتوا حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه .اند گذاشته نمایش به را

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله همین و دهند گسترش

 شرایط شد الشت شگاهنمای این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم که این بیان با وی

 قراردادهای نآ چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید

 ساتیدا نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به

 حوزه در شودو راهمف ایرانی های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ییایتالیا

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز کیفیت بهبود

 گذشته یها ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی

 های هیئت دنفرستا با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از

 در ایم گذاشته یشنما به برایشان را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از پذیرایی یا کشورها این به تجاری

 این از تا دباش داشته فعالی حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش برای ظرفیت
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 ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت درصدی 25 سهم

 

 اقتصاد فصل تخصصی سایت

 14:۳9:7 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /1DD1143279409 

 حوزه این که کرد اعالم وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، هنمایشگا ششمین برگزاری مجری - اقتصاد فصل

 .دارد ایران نفتی غیر صادرات در درصدی 25 سهم

 شرکت 18۳ فعلی هنمایشگا در :کرد اظهار ، نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس

 .اند ذاشتهگ نمایش به را خود ایه فناوری و محصوالت آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید

 همین و ندده گسترش را خود های توانایی حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله

 شرایط شد تالش نمایشگاه این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم که این بیان با وی 

 قراردادهای نآ چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید

 اساتید نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به 

 حوزه در شودو راهمف ایرانی های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ایتالیایی

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز کیفیت بهبود

 های ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی 

 فرستادن با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده اکراتمذ اتحادیه و صمت وزارت طریق از گذشته

 نمایش به انبرایش را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از پذیرایی یا کشورها این به تجاری های هیئت

 داشته عالیف حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار در ایم گذاشته

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید افزایش برای فیتظر این از تا باشد
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 ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت درصدی 25 سهم

 

 تجارت فصل تحلیلی خبری سایت

 14:2۳:52 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /7BA8143278207 

 حوزه این که ردک اعالم وابسته صنایع و فشک کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری - تجارت فصل

 .دارد ایران نفتی غیر صادرات در درصدی 25 سهم

 شرکت 18۳ فعلی هنمایشگا در :کرد اظهار ، نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس

 .اند ذاشتهگ نمایش به را خود های فناوری و محصوالت آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید

 همین و ندده گسترش را خود های توانایی حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله

 شرایط شد تالش نمایشگاه این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم که این بیان با وی 

 قراردادهای نآ چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان ذاکرهم برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید

 اساتید نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به 

 حوزه در شودو راهمف ایرانی های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ایتالیایی

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز کیفیت بهبود

 های ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی 

 فرستادن با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از گذشته

 نمایش به انبرایش را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از پذیرایی یا کشورها این به تجاری های هیئت

 داشته عالیف حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار در ایم گذاشته

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید یشافزا برای ظرفیت این از تا باشد
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 ایران نفتی غیر صادرات از چرم صنعت درصدی 25 سهم

 

 ایران دانشجویان خبرگزاری

 14:21:2 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /2A70143277927 

  

 صادرات رد درصدی 25 سهم حوزه این که کرد اعالم هوابست صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری

 .دارد ایران نفتی غیر

 در :کرد هاراظ ایسنا، با وگو گفت در نمایشگاه این از صنعت وزیر بازدید حاشیه در مازندرانی ادریس

 خود های ریفناو و محصوالت آخرین که دارند حضور استارتاپی و کننده تولید شرکت 18۳ فعلی نمایشگاه

 را خود های ناییتوا حوزه این در اند توانسته داخلی کنندگان تولید خوشبختانه .اند گذاشته نمایش به را

 .است کرده کمک بخش این در تولید رونق به مسئله همین و دهند گسترش

 شرایط شد الشت نمایشگاه این در :گفت باالست بسیار ایران اقتصاد در چرم صنعت سهم که این بیان با وی

 قراردادهای نآ چارچوب در و شود فراهم خارجی کنندگان وارد و ایرانی کنندگان تولید میان مذاکره برای

 .بگیرد شکل حوزه این در صادرات افزایش برای جدید

 ساتیدا نمایشگاه این در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین برگزاری مجری گفته به

 حوزه در شودو راهمف ایرانی های شرکت به آنها فنی دانش انتقال امکان تا داشتند قدرتی پر حضور ایتالیایی

 .بگیرد شکل جدید ارتقای یک نیز کیفیت بهبود

 گذشته یها ماه در ما :کرد اظهار اوراآسیا اقتصادی اتحادیه در ایران حضور شدن نهایی به اشاره با مازندرانی

 های هیئت دنفرستا با و کردیم آغاز خارجی های طرف با گسترده مذاکرات اتحادیه و صمت وزارت طریق از

 در ایم گذاشته یشنما به برایشان را داخلی محصوالت ایران، در ها آن از پذیرایی یا کشورها این به تجاری

 این از تا دباش داشته فعالی حضور کند می تالش جهان چرم صنعت های نمایشگاه تمام در ایران آن کنار

 .شود استفاده نفتی غیر صادرات و تولید یشافزا برای ظرفیت
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 وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از صمت وزیر بازدید

 

 تجارت و معدن صنعت، وزارت پورتال

 1۳:45:24 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /857B143275139 

  

 وابسته نایعص و چرم کفش و کیف نمایشگاه از تهران المللی بین نمایشگاه محل در حضور با تجارت و معدن صنعت وزیر

 آورد عمل به بازدید

 ظرفیت که ودش می انجام کشور سطح در چرم تولید مربع فوت میلیون 140 بر بالغ اکنون شاتا، گزارش به

 است آورده وجود به را نفر هزار 5 برای مستقیم اشتغال

 .است داده انجام گذشته سال در صادرات میلیون 70 از بیش کشورمان چرم صنعت 

 فیصن و صنعتی تولیدی واحدهای توسط کفش انواع زوج میلیون 210 بر بالغ 97 سال در همچنین 

 .است شده انجام کشورمان

 نای از تحمای برای همچنین و انجام 97 سال در کفش صادرات دالر میلیون 115 بر بالغ است؛ گفتنی 

 .است ممنوع کشور به کفش انواع واردات صمت وزارت سوی از صنعت،
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 ایرانی کاالی مصرف و تولید از حمایت /است جهانی معتبر برندهای تراز در ایران چرم محصوالت تولید

 شود تبدیل عمومی باور یک به باید

 

 ایران تجارت و تولید رسانی اطالع شبکه

 1۳:42:24 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /39BA143274891 

 :کرد تاکید وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از بازدید در صمت وزیر

 نمایشگاه محل رد وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از بازدید در تجارت و معدن صنعت، وزیر

 و است اشتهد چشمگیری العاده فوق پیشرفت ما چرم و کفش کیف، صنعت :گفت خبرنگاران جمع در تهران المللی بین ایه

 و ریزی برنامه نیز یدجد صادراتی بازارهای توسعه روی موجود، صادرات از بیش تواند می داخلی، نیاز تامین بر عالوه امروز

 .نماید اقدام

 

 برندها تولیدات تراز در که شده عرضه محصوالتی نمایشگاه این در امروز :افزود رحمانی رضا شاتا، گزارش به

 .است جهان سطح در صنعت این پیشرو کشورهای و جهانی معتبر های شرکت و

 را جهانی معتبر برندهای و محصوالت با رقابت امکان ایرانی تولید محصوالت نیز قیمت نظر از :داد ادامه وی 

 .کنند عمل موفق جهانی بازار در توانند می و دارند

 که است توجه مورد صنعت این اصلی های دغدغه از یکی عنوان به اولیه مواد تامین :کرد تصریح رحمانی 

 ایجاد بسترهای همچنین و پتروشیمی تولیدات جمله از موجود های ظرفیت به عنایت با موضوع این در باید

 .داشت خواهد تداوم صنعت این در ای توسعه روند این حتما ،نیاز مورد مواد برخی سازی داخلی برای شده

 تغییر ایرانی تولیدات و صنایع از حمایت در نخست اولویت :کرد نشان خاطر تجارت و معدن صنعت، وزیر 

 کشور در مختلف صنایع موفقیت ضامن تواند می که است کشورمان محصوالت از مردم حمایت و باورها

 .شود

 و دارند را جهانی معتبر تولیدات با رقابت ظرفیت و امکان کشورمان تولیدات از بسیاری :دکر اعالم رحمانی 

 .بگیرند قرار تری جدی حمایت مورد نیز خودمان طرف از باید

 کشور سطح در چرم و کفش کیف، حوزه در خوبی بسیار صنعتی و صنفی واحدهای اکنون هم :گفت وی 

 کشورها این در ایرانی برند و هستند خوبی بسیار فروش شعبات رایدا جهان مختلف کشورهای در که داریم

 .است اعتبار دارای و شده شناخته خوبی به

 هر از حمایت نوع هر از موثرتر و تر مهم مردم مختلف آحاد میان در نگرش و باور تغییر :افزود صمت وزیر 

 .است مختلف سطوح در ها حمایت از دیگری شکل

 های شرکت و تولیدی واحدهای مشترک همکاری برای شده ایجاد های زمینه به اشاره با رحمانی 

 این اولیه مواد های نیاز از دیگری بخش خوشبختانه :کرد خاطرنشان اولیه، مواد تامین برای پتروشیمی

 دستور در نیز اولیه مواد حداکثری تامین برنامه قطعاً و است تکمیل حال در سازی داخلی طریق از صنعت

 .است تجارت و معدن صنعت، وزارت کار

 از شده مطرح موارد از دیگر یکی نیز واحدها نیاز مورد گردش در سرمایه و نقدینگی تامین :کرد اضافه وی 
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 به سرگردان داخلی منابع دادن سوق با که است حوزه این جمله از مختلف صنایع کنندگان تولید سوی

 .برسانیم ممکن حداقل به توانیم می را مشکل این تولید سمت

 همکاری عدم بابت ها دغدغه برخی طرح شاهد گاهی البته :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزیر 

 همان ملزومات از یکی موضوع این که هستیم صنعتگران با تولید حوزه متولیان و ها دستگاه برخی مناسب

 .بردارد قدم صنعت و تولید قبال در مسئوالنه نگاه یک با باید کشور این در فردی هر که است عمومی باور

 و مرز این جوانان برای شغلی جدید فرصتهای عمل در تولید و صنعت از حمایت :کرد خاطرنشان رحمانی 

 .شود می کشور مختلف های عرصه در ها وابستگی قطع و خودکفایی باعث فقر، رفع موجبات ایجاد، بوم

 های دستگاه از یک هر اینکه و تولید رونق اهمیت خصوص در رهبری معظم مقام تاکیدات به اشاره با وی 

 باشند، داشته بخش این توسعه برای را الزم های همکاری اند مکلف تولید حوزه در موثر عوامل و دولتی

 باید و داریم فاصله آل ایده نقطه با البته بوده، مثبت کامالً تولید بخش رشد روند امسال مجموع در :گفت

 به توانیم می ما دهیم خرج به تالش و کنیم همت این از بیش تولید رونق متعالی اهداف هب دستیابی برای

 .یابیم دست داریم را آن شان و جایگاه که ای نقطه
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 برد خواهد میان از را کشور فالکت و فقر تولید، رونق

 

 ایران المللی بین نمایشگاههای شرکت

 1۳:۳8:4 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /40E8143274533 

  

 خواهد میان از ار کشور فالکت و فقر تولید، رونق :گفت تولید، در رونق ایجاد ضرورت بر تاکید با رحمانی

  .برد

 انیرحم رضا ان،ایر.ا.ج المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت الملل بین امور و عمومی روابط گزارش به 

 صنایع و مچر کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از بازدید حاشیه در تجارت و معدن صنعت، وزیر

 حائز بسیار شورک برای چرم محصوالت آوری ارز میزان که نکته این به اشاره با خبرنگاران جمع در وابسته

 که باشیم داشته ار باور این و هیمد تغییر را ایرانی کاالهای به نسبت نگاهمان باید ما :گفت است، اهمیت

  .هستند دارا را اول تراز کشورهای با رقابت قابلیت ایرانی کاالهای

 صنعت نندگانک تولید خصوص به ها زمینه تمام در کنندگان تولید مشکالت حل لزوم بر تاکید با رحمانی 

 افتخار تولیدکنندگان هب نیز ها دستگاه همه یابد، تغییر ایرانی کاالهای به نسبت ما باور اگر :کرد عنوان چرم،

  .دهند می قرار اولویت در ها آن امورات به رسیدگی و کرده

 دلیل به گذشته سال از که بپردازیم صنعت این یاری به باید نیز اولیه مواد تامین زمینه در :افزود وی 

  .است یافته افزایش داخل در اولیه مواد تامین ایرانی های پتروشیمی با صنعت این های همکاری افزایش

 :ظهارداشتا و کرد تاکید چرم صنعت فعاالن برای نقدینگی تامین ضرورت به تجارت و معدن صنعت، وزیر 

  .شود داده سوق تولید رونق سمت به ایرانی منابع باید خصوص همین در

 رونق ایجاد ارتتج و عدنم صنعت، وزارت توجه تمام تولید رونق سال در که نکته این به اشاره با رحمانی 

 است الزم و شده عنوان رهبری معظم مقام سوی از امر این :کرد خاطرنشان هاست، تولیدی کار و کسب در

 در نیز ولتید های بخش همچنین .باشند داشته توجه تولید در رونق ایجاد به جهات جمیع از کشور کل که

  .شوند پیشتاز توانند می زمینه این

 در فالکت و فقر رفتن میان از موجب تولید در رونق ایجاد که مطلب این تصریح با دولت هیات عضو این 

 به هنوز اما هبود رشد به رو 98 سال در ایرانی تولید به بخشیدن رونق روند :شد یادآور شود، می جامعه

  .است نرسیده انتظار مورد جایگاه
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 وابسته صنایع و چرم کفش کیف، نمایشگاه ششمین از صمت وزیر بازدید

 

 برنا خبرگزاری

 1۳:۳7:11 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /3452143274478 

 وابسته نایعص و چرم کفش و کیف نمایشگاه از تهران المللی بین نمایشگاه محل در حضور با تجارت و معدن صنعت وزیر

 آورد عمل به بازدید

 انجام کشور سطح در چرم تولید مربع فوت میلیون 140 بر بالغ اکنون ، برنا  خبرگزاری خبر گروه گزارش به

 است آورده وجود به را نفر هزار 5 برای مستقیم اشتغال ظرفیت که شود می

 .است داده انجام گذشته سال در صادرات میلیون 70 از بیش کشورمان چرم صنعت

 یصنف و صنعتی تولیدی واحدهای توسط کفش انواع زوج میلیون 210 بر بالغ 97 سال در همچنین

 .است شده انجام کشورمان

 این از حمایت برای همچنین و انجام 97 سال در کفش صادرات دالر میلیون 115 بر بالغ است؛ گفتنی

 .است ممنوع کشور به کفش انواع واردات صمت وزارت سوی از صنعت،

        چرم کفش کیف، المللی بین نمایشگاه در ارجیخ و داخلی شرکت 164حضور :بخوانید بیشتر    

 نیازمند آموزان دانش برای تومانی میلیون 1۳0 کرد هزینه
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 وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از صمت وزیر بازدید

 

 ایران تجارت و تولید رسانی اطالع شبکه

 1۳:۳0:50 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /07AD143274054 

 بازدید وابسته نایعص و چرم کفش، کیف، نمایشگاه از تهران المللی بین نمایشگاه محل در حضور با تجارت و معدن صنعت وزیر

 .آورد عمل به

 که شود یم انجام کشور سطح در چرم تولید مربع فوت میلیون 140 بر بالغ اکنون هم شاتا، گزارش به

  .است آورده وجود به را نفر هزار 5 برای مستقیم اشتغال

 .است داده انجام گذشته سال در صادرات دالر میلیون 70 از بیش کشورمان چرم صنعت 

 تولید مانکشور صنفی و صنعتی واحدهای توسط کفش انواع زوج میلیون 210 بر بالغ 97 سال در همچنین 

 .است شده

 برای راستا نهمی در و شده انجام 97 سال در کفش انواع صادرات دالر میلیون 115 بر بالغ است؛ گفتنی 

 .است ممنوع کشور به کفش انواع واردات صمت وزارت سوی از صنعت، این از حمایت

 شیالت و تاسیسات نمایشگاه از صمت وزیر بازدید

 

 اقتصاد نسیم خبری پایگاه

 12:47:49 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /23F9143270809 

 بازدید ساختمانی اتتاسیس و شیالت چرم، های نمایشگاه از ایران المللی بین های نمایشگاه دائمی محل در حضور با رحمانی

 .کرد

 

 در حضور اب تجارت و معدن صنعت، وزیر رحمانی رضا نیوز، گسترش از نقل به  اقتصاد نسیم  گزارش به

 امیسه شرکت مدیرعامل زاده حسین بهمن همراهی با ایران المللی بین های گاهنمایش دائمی محل

 بازدید ابستهو صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از ایران المللی بین های نمایشگاه

 .کرد

 لیالمل بین نمایشگاه چهارمین و ساختمانی تاسیسات المللی بین نمایشگاه هجدهمین از همچنین وی 

 .کرد دیدن شیالت

 پایان را ارشانک امروز و شده افتتاح صادرات ملی روز با همزمان مهر 29 از نمایشگاه سه این است گفتنی 

 .دهند می
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 هستند بورس در اروند EPVC عرضه افزایش خواستار تولیدکنندگان

 

 خورنا خبری پایگاه

 12:۳8:۳۳ 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /35C1143270084 

  

 بورس در اروند وسی پی ای عرضه افزایش خواستار اروند پتروشیمی غرفه از بازدید در داخلی تولیدکنندگان

 هستیم کاال

 بین نمایشگاه ششمین در اروند پتروشیمی غرفه از دیدار در چرم نگین شرکت مدیرعامل لطفی مهندس

 های تخفیف ارائه و چرم اتحادیه سی وی پی ای سهمیه افزایش رخواستا چرم و کفش کیف، امپکس، الملی

 ای واسطه کاالی و اولیه ماده یک عنوان به اروند سی وی پی ای خوشبختانه که داشت اظهار وی .شد بیشتر

 .است کرده پیدا بازار در را خود جای خوبی به اخیر سالهای در ایرانی باکیفیت

 و شود می وقفه دچار کننده مصرف کارخانجات سی، وی پی ای تامین عدم و کم عرضه صورت در افزود وی

 .کنند تهیه باالتر های قیمت با کاذب و سیاه بازار از هستند محبور نهایی محصوالت تولیدکنندگان

 چرخ در توقف از جلوگیری جهت وسی پی ای موقع به تامین خواستار هم مشهد صدف چرم عامل مدیر

 کاذب و سیاه بازار از هستند محبور اروند، سی پی ای نهایی کنندگان مصرف ینصورتا غیر در زیرا شد تولید

 ..کنند تهیه باالتر های قیمت با

 کشور سی وی پی کننده مصرف بزرگترین که کرد اعالم هم پوشینه شرکت مدیرعامل حقیقت مهندس

 .شود می سیاه بازار ایجاد باعث عرضه در محدودیت و است

 صنایع در اروند پتروشیمی تولید وسی پی ای :داشت اظهار نیز یاران چرم شرکت عامل دیرم پور، تقی نادر

 با آن توزیع و چرم اتحادیه سهیمه افزایش خواستار وی .است عالی خیلی پرم و کفش خودرویی،کیف، مبل،

 .شد تعزیرات سازمان نظارت

 وی پی اس تامین در بوروکراسی روند تسهیل خواستار نیز پارسیان بنا زرین شرکت مدیرعامل شهابی علی

 را نقدی فروش و کند می خودداری سی ال پذیرش از بورس اینک هم :افزود وی .شد خود نیاز مورد سی

 شرکت :گفت شهابی .بدهیم هم خسارت درصد 5 مجبوریم ایم کرده سفارش ثبت که ما و داند می ارجح
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 می تهیه اروند از سی وی پی اس تن 200 ماهانه و است سنندج در پنجره و درب پروفیل تولیدکننده وی

 پی اس قبال که افزود وی .شود می صادر افغانستان و عراق کردستان اقلیم به اش نهایی محصوالت و کند

 ولی کرد می تامین غدیر و امام بندر پتروشیمی شرکتهای و واردات طریق از را شرکتش نیاز مورد سی وی

 .کند می تامین اروند روشیمیپت از را آن تمام اکنون هم

 دیواری کاغذ و کتاب جلد گالینگور، کننده تولید که پارسه، سفیر مهراد شرکت مدیرعامل چی آیینه بهروز

 سی وی پی که زمانی از گفت اروند، پتروشیمی توسط سی وی پی تولید در خودکفایی از تشکر با ، است

 اقبال با آن، گوناگون کاربردهای و مناسب قیمت و باال یتکیف دلیل به آمده، بازار به اروند توسط ایرانی

 موانعی تحریم شرایط به توجه با اینکه کما است کرده معنا بی را محصول این واردات و شده مواجه شدید

 رقابت که برسیم ای نقطه به شده باعث سی، وی پی ای معقول قیمت و مطلوب کیفیت لذا .دارد وجود هم

 .است شده پذیر

 فعال این که دیگری مهم موضع .شد کاال بورس در سی وی پی ای کافی عرضه خواستار صنعتی فعال این

 به زمانی وی خود حتی و شده سی وی پی ای واردات ممنوعیت خاطر به شرکتها مصرف افزایش کرد اشاره

 .بود شده اروند وسی پی ای از استفاد و خارج در کارخانه ساخت دنبال

 واحدهای در زیست محیط و بهداشت بیمه، کارکنان، حقوق بانکی، تسهیالت مشکالت به هاشار با چی آیینه

 در کارگران بیکاری و تولید توقف باعث تا باشد موقع به سی وی پی ای تامین که شد آن خواستار تولیدی

 .نشود تولید رونق سال

 با چهره به چهره هایدیدار این در هم اروند پتروشیمی بازرگانی مدیر کریمی محمدرضا مهندس

 به توجه با کاال، بورس در آینده هفته از سی وی پی ای تنی 400 عرضه بر صنعتی، فعاالن و تولیدکنندگان

 .داد خبر داخلی نیاز و بازار تامین بودن اولویت در
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 کفش و کیف نمایشگاه ششمین

 

 بیمه و بانک رسانی اطالع شبکه

 ۳:46:24 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /0256143246698 

  ایران عصر از نقل به   بینا    بیمه و بانک  خبری شبکه گزارش به
 راق،ع همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان،
 اینکه رب تاکید با امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری ولرس ایسنا، گزارش به

 توجه با انایر کفش صنعت :کرد اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت
 را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به

 .دهد پاسخ
 به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای
 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از
 .است نشده دیده بازار رد هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم وانستهت نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی
 .اند داشته حضور

 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه
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 است اروند EPVC تشنه ای منطقه ،بازارهای اروند پتروشیمی غرفه از بازدید در فعال تریدرهای

 

 خورنا خبری پایگاه

 0:10:2۳ 1۳98/08/02  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /7771143239766 

  

 پتروشیمی غرفه از بازدید در فعال تریدرهای پتروشیمی؛ و نفت سرویس رشگزا نابه ب :فر باقرگل|خورنا

 منطقه بازارهای اینکه بیان با تهران در چرم و کفش کیف، امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین در اروند

   .شدند صادرات جهت آن عرضه میزان افزایش خواستار هستند، اروند EPVC تشنه ای

 آمادگی اروند، پتروشیمی شرکت غرفه از بازدید در پرهام، سان دیزاک شرکت املع مدیر نژاد طبسی جواد

 و قیمت به توجه با :داشت اظهار وی .کرد اعالم صادراتی بازار هدف با شرکت محصوالت خرید جهت را خود

 ای ترکیه تولیدکنندگان دارد، را خارجی مشابه برندهای با رقابت قدرت که اروند EPVC مطلوب کیفیت

 خود اروپایی بازارهای توانند می و دارد برایشان خوبی سود چون دارند محصول این خرید به بسیاری رغبت

 .کند حفظ را

 به اروند، وسی پی ای دریافت ازای در اند کرده تمایل ابراز حتی دیگر شرکتهای برخی :داد ادامه نژاد طبسی

 شرکت مدیرعامل خلیلی.کنند ارائه ایرانی لیدکنندگانتو برای باال کیفیت با چرم و واترجت تریدر، شرکتهای

 جهت EPVC تن 7-8 روزانه خرید برای خود آمادگی از اروند، پتروشیمی غرفه بازدیداز در هم میهن کفش

 ارائه میزان افزایش خواستار نیز عمان در مستقر ایرانی شرکت یک مدیرعامل .داد خبر عراق به صادرات

EPVC شد بازار این روزافزون نیاز و اقبال به توجه با هند به صادرات جهت کاال، بورس در. 

  
  

 

 
 
  
  



102 
 

 بدوزیم توانیم می کیفیت با کفش جفت میلیون 400 سالی

 

 ها نمایشگاه اخبار خبری پایگاه

 14:49:۳8 1۳98/08/01  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /B8C3143200044 

  

 بدوزیم توانیم می کیفیت با کفش جفت میلیون 400 سالی

 

  :تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس شجری رسول

 مواد گرا :گفت و کرد تشریح را کشور کفش صنعت وضعیت آخرین تهران، دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس

 هب نفر یلیونم 400 نیاز توانیم می ما شود تامین حوزه این در فعال واحدهای گردش در سرمایه و اولیه

 برخوردار ادراتص برای باالیی پتانسیل از داخل نیاز تامین بر عالوه یعنی .کنیم تامین را کیفیت با کفش

 .هستیم

 توانایی عتصن این در فعال واحدهای اینکه بیان با تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس شجری، رسول

 و آذربایجان تان،افغانس عراق، کشورهای به توانستیم جاری سال :گفت دارند، را کشور نیاز برابر دو تولید

 سوی از شده اعالم رسمی آمار طبق .هستیم نیز جدید بازارهای دنبال و باشیم داشته کفش صادرات روسیه

 از رداتوا فقط عدد این که بوده دالر میلیون 500 به نزدیک گذشته های سال در کفش واردات گمرک،

 دالر یلیونم 800 تا 700 عدد این کننده صادر کشورهای آمار بر بنا که درحالی است رسمی مبادی طریق

 .است بوده

 حس ربازا در کمبودی هیچ کفش واردات دالری میلیون 600 کاهش وجود با گذشته سال :افزود شجری

 .است زده ضربه داخل تولید به فقط و بوده مازاد ها سال این واردات یعنی این و نشد

 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات 96 سال :گفت داخل یدتول کفش صادرات درباره وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون

 .است

 های وفقیتم ها نمایشگاه این برگزاری طول در :گفت امپکس، های نمایشگاه برگزاری به اشاره با شجری

 صنعت بین زیادی فاصله گذشته های سال .است داده تغییر را صنعت این شرایط و شده حاصل ریبسیا

 با همگام ایم وانستهت ها نمایشگاه این برگزاری با اما شد ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف

 ها ایشگاهنم دوره دچن این در .کنیم معرفی دنیا به را ایران کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی

 .اند داشته حضور نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای

 پیدا حضور آن در کنندگان تولید فقط که است این ها نمایشگاه این های ویژگی از یکی :کرد تصریح وی

 های کتشر از تنها که است این نمایشگاه ستاد مصوبه و است تولید صرف تنها ما هدف .کرد خواهند

 .کنیم خریداری را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی

 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس

 .ستا یبرگزار حال در اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته
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 خاورمیانه در EPVC تولیدکننده دومین اروند؛ پتروشیمی

 

 کائنات روزنامه

 14:44:۳8 1۳98/08/01  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /21FF143199406 

  

 .است خاورمیانه در دومین و ایران در EPVC تولیدکننده تنها شرکت این :گفت اروند پتروشیمی مدیرعامل

 با خبرنگاران جمع در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه ششمین حاشیه در زاده نشان حسن 

 این :کرد اظهار دنیاست، کلر زنجیره تولیدکنندگان ترین بزرگ از یکی اروند پتروشیمی اینکه به اشاره

 اتیلن کلرآلکالی، کارخانجات شامل محصول تن هزار 800 و میلیون 2 ساالنه شده نصب ظرفیت با مجتمع

 ،(SPVC/EPVC) امولسیون و سوسپانسیون سی وی پی و (EDC/VCM) کلرایدمونومر وینیل و کلراید دی

 :افزود وی .دارد را EPVC تن هزار 40 و SPVC تن هزار ۳00 کاستیک، تن هزار 600 ساالنه تولید توان

 کنندگان مصرف و ستد پایین صنایع از وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه در کنندگان شرکت

 تأمین بر عالوه مجتمع این :داد ادامه اروند پتروشیمی مدیرعامل .هستند اروند پتروشیمی EPVC محصول

 می تأمین نیز را خوزستان و کارون غدیر، بندرامام، پتروشیمی نیاز مورد کلر اکنون هم خود، نیاز مورد کلر

 خلیج صنعت تجارت شرکت طریق از اروند روشیمیپت محصوالت صادرات اینکه بیان با زاده نشان .کند

 بورس در درصدی 100 صورت به شرکت این محصوالت داخلی فروش :کرد تصریح شود، می انجام فارس

 .شود می انجام

 کشور کاستیک صددرصد تأمین 

 از موضوع این که شد تأمین کشور نیاز مورد کاستیک صددرصد اروند پتروشیمی تأسیس با :کرد اظهار وی 

 کشور برای و کرده نیز صادر را محصول این مازاد شرکت این آن کنار در و کرد جلوگیری کشور از ارز خروج

 فوالد آلومینیوم، شوینده، گاز، نفت، صنایع در که است راهبردی محصولی کاستیک .است داشته نیز ارزآوری

 740 ایران سی وی پی تولید ظرفیت اینکه به اشاره با اروند پتروشیمی مدیرعامل .دارد اساسی کاربرد ... و

 EPVC تولیدکننده تنها ،SPVC تن هزار ۳00 ساالنه تولید بر افزون شرکت این :شد یادآور است، تن هزار

 :کرد تصریح زاده نشان .کند می تولید را محصول این عربستان سابیک تنها خاورمیانه در و است ایران در

 مجتمع این تولید داخلی های کاتالیست و ها توانمندی از استفاده با دکن می تالش اروند پتروشیمی شرکت

 اینکه به اشاره با وی .باشد داشته را توجهی قابل بسیار عملکرد امسال دوم نیمه در و برساند حداکثر به را

 کردند، می وارد دیگر کشورهای از گذشته در را خود نیاز مورد EPVC محصول اروند پتروشیمی مشتریان

 تولیدات به نسبت باالتری کیفیت از مجتمع این محصوالت کنندگان، مصرف اذعان به اکنون هم :گفت

 حدود EPVC محصول به داخل بازار نیاز :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل .است برخوردار عربستان سابیک

 حدودی تا را نیاز این امسال نخست نیمه در شرکت این که است مختلف گریدهای در تن هزار 25 ساالنه

 .است داده پوشش زیادی

 پتروشیمی صنعت در تحریم مدیریت 

 سنجی امکان را مختلف گریدهای تولید داخل، نیاز براساس اروند پتروشیمی شرکت اینکه بیان با زاده نشان 
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 ایه هزینه و است تر پایین بسیار دیگر کشورهای به نسبت شرکت این محصوالت قیمت :داد ادامه کند، می

 که کرد تولید توان می EPVC مختلف گرید پنج :کرد تصریح وی .کرد خواهد حذف نیز را حمل و گمرکی

 را دیگر گرید دو و شود می تولید اروند پتروشیمی در گرید سه داخل، تقاضای و نیاز به توجه با اکنون هم

 تالش همه شرکت این :شد ادآوری اروند پتروشیمی مدیرعامل .کند تولید تواند می کشور نیاز صورت در نیز

 جلوگیری نیز فروشی خام از و آید وجود به کشور برای افزوده ارزش حداکثر و ارزآوری تا کند می را خود

 اینکه وجود با :گفت است، مقاوم ها تحریم مقابل در پتروشیمی صنعت اینکه به اشاره با زاده نشان .شود

 خوب بسیار پتروشیمی صنعت در تحریم اما گرفت، نادیده صنایع عملکرد در را تحریم نقش توان نمی

 آید نمی کوتاه سخت شرایط در صنعت این که است آن گویای پتروشیمی های طرح اجرای و شده مدیریت

 .دهد می ادامه خود برنامه به و

 سازمان های شاخص با مطابق اروند پتروشیمی شرکت محیطی زیست های شاخص اینکه بیان با وی 

 آینده سال یک تا است کرده تعریف را هایی پروژه شرکت این :کرد تصریح است، زیست محیط حفاظت

 .کند اخذ را غیرآالینده و سبز صنعت گواهی
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 است اروند «سی وی پی ای» تشنه ای منطقه بازارهای

 

 ما نفت تحلیلی خبری پایگاه

 1۳:4۳:16 1۳98/08/01  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /F041143192354 

 با قابتر قدرت که اروند سی وی پی ای مطلوب کیفیت و قیمت به توجه با :گفت پرهام سان دیزاک شرکت عامل مدیر

 برایشان خوبی ودس چون دارند محصول این خرید به بسیاری رغبت ای ترکیه تولیدکنندگان دارد، را خارجی مشابه برندهای

 .کند حفظ را خود اروپایی بازارهای توانند می و دارد

 

 در اروند پتروشیمی غرفه از بازدید در فعال تریدرهای ، ام نفت  انرژ و نفت مهم رویدادهای آژانس گزارش به

 تشنه ای نطقهم بازارهای اینکه بیان با تهران در چرم و کفش کیف، امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین

  .شدند صادرات جهت آن عرضه میزان افزایش خواستار هستند، ندارو سی وی پی ای

 اروند، یپتروشیم شرکت غرفه از بازدید در پرهام، سان دیزاک شرکت عامل مدیر ،«نژاد طبسی جواد» 

  .کرد اعالم صادراتی بازار هدف با شرکت محصوالت خرید جهت را خود آمادگی

 رندهایب با رقابت قدرت که اروند سی وی پی ای مطلوب کیفیت و قیمت به توجه با :داشت اظهار وی 

 خوبی سود نچو دارند محصول این خرید به بسیاری رغبت ای ترکیه تولیدکنندگان دارد، را خارجی مشابه

  .کند حفظ را خود اروپایی بازارهای توانند می و دارد برایشان

 وسی پی ای یافتدر ازای در اند کرده تمایل ابراز حتی دیگر شرکتهای برخی :داد ادامه نژاد طبسی مهندس 

  .کنند هارائ ایرانی تولیدکنندگان برای باال کیفیت با چرم و واترجت تریدر، شرکتهای به اروند،

 برای خود آمادگی از اروند، پتروشیمی غرفه بازدیداز در هم میهن کفش شرکت مدیرعامل خلیلی مهندس 

  .داد خبر عراق به صادرات جهت سی وی پی ای تن 7-8 روزانه خرید

 کاال، بورس در سی وی پی ای ارائه میزان افزایش خواستار نیز عمان در مستقر ایرانی شرکت یک مدیرعامل 

 .شد بازار این روزافزون نیاز و اقبال به توجه با هند به صادرات جهت
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 آینده هفته از کاال بورس در برابری دو عرضه

 

 متالز می

 1۳:۳9:59 1۳98/08/01  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /7BFB143191840 

 داد؛ خبر اروند پتروشیمی مدیرعامل

 آینده هفته از کاال بورس در مجتمع این برابری دو عرضه به اشاره با اروند پتروشیمی مدیرعامل - متالز می

 مصرف به داخلی فروش در و شود می عرضه کاال بورس در هفتگی صورت به محصول تن 400 :گفت

  .شود می ارائه تخفیف با دستی پایین صنایع کنندگان

 ششمین در شرکت این غرفه در خبرنگاران با خبری نشست در مقدم زاده نشان حسن متالز، می گزارش به

 و کرد اشاره آینده هفته از کاال بورس در پتروشیمی این برابری دو عرضه به امپکس المللی بین نمایشگاه

 اتحادیه سهمیه آن درصد 50 که شود می عرضه کاال بورس در هفته هر دوشنبه روز محصول تن 400 :گفت

 .شود می ارائه تخفیف با دستی پایین صنایع کنندگان مصرف به داخلی فروش در و است کشور چرم

 صنایع و چرم کفش، کیف، تولیدکنندگان اینکه به توجه با اروند پتروشیمی شرکت :کرد اظهار مقدم نشان

 این در نزدیک مذاکره و تعامل هدف با هستند، شرکت این محصوالت نهایی کنندگان مصرف از وابسته

 .است کرده شرکت نمایشگاه

 تن هزار 800 و میلیون 2 معادل سال در شرکت این تولیدات مجموع :داد ادامه اروند پتروشیمی مدیرعامل

 هزار 40 و سی وی پی اس تن هزار ۳00 کلر، تن ارهز 585 کاستیک، تن هزار 660 تولید شامل که است

 .باشد می سی وی پی ای تن

 صنعت تجارت شرکت طریق از شرکت محصوالت فروش :افزود اروند پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب

 .گیرد می صورت کاال بورس در عرضه صورت به و فارس خلیج هلدینگ به وابسته فارس خلیج

 کشور صنایع نیاز تنها نه سی، وی پی ای و کاستیک استراتژیک محصوالت مورد در :کرد تاکید زاده نشان

 گاز، و نفت ها، شوینده همچون صنایعی در کاستیک محصول .است شده ارزآوری باعث بلکه شده، تامین

 .دارد کاربرد آلومینیوم، سیمان،

 در محصول این کننده تولید تنها سی، وی پی ای محصول مورد در :کرد تصریح اروند پتروشیمی مدیرعامل

 را ارزش زنجیره توانستیم داخلی، دستی پایین صنایع نیاز تامین بر عالوه اخیر سال دو در و هستیم کشور

 .باشیم داشته کشور برای را سودآوری حداکثر و کرده تکمیل

 توسط یندیفرآ مشکالت ایجاد و خارجی شرکت الیسنس کشیدن کنار علیرغم :کرد تصریح مقدم زاده نشان

 .شد اندازی راه داخلی های کاتالیست از استفاده با و داخلی مهندسان

 بحث آن و است مهم ما برای نکته دو شرکت؛ این در روز های تکنولوژی از استفاده به توجه با :داد ادامه وی

 داردهایاستان تمام امام ویژه منطقه و زیست محیط سازمان اذعان به و است زیست محیط و انرژی مصرف

 .هستیم کشور در سبز صنعت به شدن تبدیل دنبال به لذا شود، می رعایت شرکت این در الزم

 های زمینه در پیشرو سازمانهای از هم اجتماعی مسوولیت حوزه در :داد ادامه اروند پتروشیمی عامل مدیر
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 جامعه وانمندسازیت توسعه، بحث کنار در داریم تالش و هستیم منطقه در رفاهی و خدماتی اجتماعی،

 .باشیم داشته کار دستور در نیز را پیرامونی

 میزان به ، 1۳96 سال در سی وی پی ای تولید میزان :کرد اعالم اروند پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب

 .برسانیم تن 25000 به سال پایان تا داریم بنا و رسید تن 20000 به 1۳97 سال در که بود تن 11000

 این در مختلف صنایع در کاربردها به توجه با مختلف گریدهای در سی وی پی ای :گفت ادهز نشان مهندس

 دوم درجه در و است داخلی دست پایین صنایع نیازهای تامین شرکت، اولویت و شود می تولید شرکت

 .دارد قرار صادراتی بازارهای

 وارد سی وی پی ای کشور از خارج از قبال که کنندگان مصرف اذعان به :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .است باالتر عربستان سابیک و کره جی ال همچون خود خارجی مشابه از حتی کیفیت لحاظ از کردند، می

 محصول و شده حذف ترخیص، و گمرک نقل، و حمل های هزینه اروند، پتروشیمی از تامین به توجه با لذا

 در ایرانی تولیدکندگان برای ارزآوری و افزوده ارزش حداکثر شده موجب امر این و ساخته تر رقابتی را ما

 کنار در هندی ای، ترکیه تولیدکنندگان حتی .شود فروشی خام مانع و باشد داشته همراه به جهانی بازارهای

 .دارند اروند سی وی پی ای از استفاده به تمایل ما ای منطقه بازارهای

 نامید کشور اقتصادی جنگ مقدم خط را کشور پتروشیمی صنعت اروند، پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب

 .دارد قرار مقدم صف در میان این در فارس خلیج پتروشیمی هلدینگ افزود و
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 ایران کفش صنعت حق در اجحاف

 

 آنالین ساالری مردم

 12:24:54 1۳98/08/01  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /DA4C143183664 

 در کفش نمیلیو 50 واردات و شده اجحاف بسیار کفش صنعت حق در متاسفانه: وطن مریم چرم مجموعه مارکتینگ مدیر

 .خورد می اه مدیریت و ها حمایت عدم این از را آن ضربه ایرانی تولیدکننده که است توجهی قابل رقم کشور به سال

 

 :گفت تهوابس صنایع و کیف کفش، چرم، نمایشگاه ششمین در در وطن مریم چرم مجموعه مارکتینگ مدیر

 قابل رقم کشور به سال در کفش میلیون 50 واردات و شده اجحاف بسیار کفش صنعت حق در متاسفانه

 .خورد می ها مدیریت و ها حمایت عدم این از را آن ضربه ایرانی تولیدکننده که است توجهی

 محصوالت تولید حوزه در ما :کرد عنوان خبری پایگاه این خبرنگار با تخصصی وگوی گفت در تام رضا 

 از حمایت ایبر که است این بر تالش اولیه مواد با دررابطه و داریم فعالیت کفش و کیف خصوص به چرمی

 کامل طور به را ولیدت کرده تالش مجموعه این چند هر .باشد ایرانی های کننده تامین با اولویت ایرانی تولید

  .دهد انجام خودش توسط

 جهانی سطح در نوآوری تواند می ایران در ای مجموعه که بگوییم حتم طور به توانیم نمی :داد ادامه وی 

 یک برای ایران رد را تکنولوژی این که است هایی مجموعه اولین جزو مجموعه این وجود این با .باشد داشته

 .کند می ایجاد بادوام و راحت طبیعی، کامال محصول

 چیزی نآ با زیادی ارتباط کفش و کیف در طراحی :کرد تصریح وطن مریم چرم مجموعه مارکتینگ رمدی 

 طراحی اگر و است خورده گره طراحی با تکنولوژی این .دارد شود می برداشت محصول بنفیت عنوان به که

 می نجاما دنیا مطرح برندهای مطالعه اساس بر توسعه و تحقیق با شک بدون گیرد صورت خودمان توسط

  .شود

 عقب جهانی صنعت از زمینه این در وجود این با گردد برمی ایران به تاریخ در کفش زادگاه :گفت تام 

 .باشیم خودکفا نیز زمینه این در نزدیک آینده در بتوانیم تالشیم در اما .هستیم

 سال در قیممست دراتصا برای اما است بوده ای واسطه صورت به تاکنون ما صادراتی فعالیت :افزود وی 

 پر بسیار ایبازاره ایران اطراف کشورهای بازارهای مسلما و ایم گرفته درنظر مشخصی های برنامه جدید

 .است ظرفیتی
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 آینده هفته از کاال بورس در برابری دو عرضه

 

 نیوز شما رسانی اطالع مردمی شبکه

 10:24:0 1۳98/08/01  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /F495143169859 

  

 به محصول تن 400 :تگف آینده هفته از کاال بورس در مجتمع این برابری دو عرضه به اشاره با اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 می ارائه فتخفی با دستی پایین صنایع کنندگان مصرف به داخلی فروش در و شود می عرضه کاال بورس در هفتگی صورت

 .شود

 شد فاش استخری شاهرخ و ستایش بازیگر نادری فریبا ازدواج جنجالی ماجرای       : میخوانند راندیگ آنچه

      تغییرات +98/08/7 شنبه سه امروز دالر، قیمت سکه، قیمت طال، قیمت        فیلم +

 در گارانخبرن با خبری نشست در مقدم زاده نشان حسن :خبر کاال از نقل به و شمانیوز خبرنگار گزارش به

 کاال بورس در پتروشیمی این برابری دو عرضه به امپکس المللی بین نمایشگاه ششمین در شرکت این غرفه

 که شود می عرضه کاال بورس در هفته هر دوشنبه روز محصول تن 400 :گفت و کرد اشاره آینده هفته از

 با دستی پایین صنایع نندگانک مصرف به داخلی فروش در و است کشور چرم اتحادیه سهمیه آن درصد 50

 .شود می ارائه تخفیف

 صنایع و چرم کفش، کیف، تولیدکنندگان اینکه به توجه با اروند پتروشیمی شرکت :کرد اظهار مقدم نشان

 این در نزدیک مذاکره و تعامل هدف با هستند، شرکت این محصوالت نهایی کنندگان مصرف از وابسته

 .است کرده شرکت نمایشگاه

 تن هزار 800 و میلیون 2 معادل سال در شرکت این تولیدات مجموع :داد ادامه اروند پتروشیمی عاملمدیر

 هزار 40 و سی وی پی اس تن هزار ۳00 کلر، تن هزار 585 کاستیک، تن هزار 660 تولید شامل که است

 .باشد می سی وی پی ای تن

 صنعت تجارت شرکت طریق از شرکت تمحصوال فروش :افزود اروند پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب

 .گیرد می صورت کاال بورس در عرضه صورت به و فارس خلیج هلدینگ به وابسته فارس خلیج

 کشور صنایع نیاز تنها نه سی، وی پی ای و کاستیک استراتژیک محصوالت مورد در :کرد تاکید زاده نشان

 گاز، و نفت ها، شوینده همچون صنایعی رد کاستیک محصول .است شده ارزآوری باعث بلکه شده، تامین

 .دارد کاربرد آلومینیوم، سیمان،

 در محصول این کننده تولید تنها سی، وی پی ای محصول مورد در :کرد تصریح اروند پتروشیمی مدیرعامل

 را ارزش زنجیره توانستیم داخلی، دستی پایین صنایع نیاز تامین بر عالوه اخیر سال دو در و هستیم کشور

 .باشیم داشته کشور برای را سودآوری حداکثر و کرده تکمیل

 توسط فرآیندی مشکالت ایجاد و خارجی شرکت الیسنس کشیدن کنار علیرغم :کرد تصریح مقدم زاده نشان

 .شد اندازی راه داخلی های کاتالیست از استفاده با و داخلی مهندسان

 بحث آن و است مهم ما برای نکته دو شرکت؛ این در روز های تکنولوژی از استفاده به توجه با :داد ادامه وی

 استانداردهای تمام امام ویژه منطقه و زیست محیط سازمان اذعان به و است زیست محیط و انرژی مصرف
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 .هستیم کشور در سبز صنعت به شدن تبدیل دنبال به لذا شود، می رعایت شرکت این در الزم

 های زمینه در پیشرو سازمانهای از هم اجتماعی مسوولیت حوزه در :ددا ادامه اروند پتروشیمی عامل مدیر

 جامعه توانمندسازی توسعه، بحث کنار در داریم تالش و هستیم منطقه در رفاهی و خدماتی اجتماعی،

 .باشیم داشته کار دستور در نیز را پیرامونی

 میزان به ، 1۳96 سال در سی وی یپ ای تولید میزان :کرد اعالم اروند پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب

 .برسانیم تن 25000 به سال پایان تا داریم بنا و رسید تن 20000 به 1۳97 سال در که بود تن 11000

 این در مختلف صنایع در کاربردها به توجه با مختلف گریدهای در سی وی پی ای :گفت زاده نشان مهندس

 دوم درجه در و است داخلی دست پایین صنایع زهاینیا تامین شرکت، اولویت و شود می تولید شرکت

 .دارد قرار صادراتی بازارهای

 وارد سی وی پی ای کشور از خارج از قبال که کنندگان مصرف اذعان به :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .است باالتر عربستان سابیک و کره جی ال همچون خود خارجی مشابه از حتی کیفیت لحاظ از کردند، می

 محصول و شده حذف ترخیص، و گمرک نقل، و حمل های هزینه اروند، پتروشیمی از تامین به توجه با لذا

 در ایرانی تولیدکندگان برای ارزآوری و افزوده ارزش حداکثر شده موجب امر این و ساخته تر رقابتی را ما

 کنار در هندی ای، ترکیه کنندگانتولید حتی .شود فروشی خام مانع و باشد داشته همراه به جهانی بازارهای

 .دارند اروند سی وی پی ای از استفاده به تمایل ما ای منطقه بازارهای

 نامید کشور اقتصادی جنگ مقدم خط را کشور پتروشیمی صنعت اروند، پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب

 .دارد قرار مقدم صف در میان این در فارس خلیج پتروشیمی هلدینگ افزود و
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 خاورمیانه در EPVC تولیدکننده دومین اروند؛ پتروشیمی

 

 ساران نفت خبری پایگاه

 8:7:9 1۳98/08/01  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /DC90143158832 

 .تاس خاورمیانه در دومین و ایران در EPVC تولیدکننده تنها شرکت این :گفت اروند پتروشیمی مدیرعامل

 

 ساران؛ نفت

 نمایشگاه ششمین حاشیه در (مهرماه ۳0 شنبه، سه) زاده نشان حسن شانا، از نقل ،به ساران نفت  گزارش به

 ترین بزرگ از یکی اروند پتروشیمی اینکه به اشاره با خبرنگاران جمع در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم،

 800 و میلیون 2 ساالنه شده نصب ظرفیت با تمعمج این :کرد اظهار دنیاست، کلر زنجیره تولیدکنندگان

 وی پی و (EDC/VCM) کلرایدمونومر وینیل و کلراید دی اتیلن کلرآلکالی، کارخانجات شامل محصول تن هزار

 تن هزار ۳00 کاستیک، تن هزار 600 ساالنه تولید توان ،(SPVC/EPVC) امولسیون و سوسپانسیون سی

SPVC تن هزار 40 و EPVC دارد را. 

 مصرف و دست پایین صنایع از وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه در کنندگان شرکت :افزود وی

 .هستند اروند پتروشیمی EPVC محصول کنندگان

 نیاز مورد کلر اکنون هم خود، نیاز مورد کلر تأمین بر عالوه مجتمع این :داد ادامه اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .کند می تأمین نیز را خوزستان و کارون یر،غد بندرامام، پتروشیمی

 فارس خلیج صنعت تجارت شرکت طریق از اروند پتروشیمی محصوالت صادرات اینکه بیان با زاده نشان

 می انجام بورس در درصدی 100 صورت به شرکت این محصوالت داخلی فروش :کرد تصریح شود، می انجام

 .شود

   کشور کاستیک صددرصد تأمین  

 از موضوع این که شد تأمین کشور نیاز مورد کاستیک صددرصد اروند پتروشیمی تأسیس با :کرد هاراظ وی

 کشور برای و کرده نیز صادر را محصول این مازاد شرکت این آن کنار در و کرد جلوگیری کشور از ارز خروج

 فوالد آلومینیوم، ینده،شو گاز، نفت، صنایع در که است راهبردی محصولی کاستیک .است داشته نیز ارزآوری

 .دارد اساسی کاربرد … و

 :شد یادآور است، تن هزار 740 ایران سی وی پی تولید ظرفیت اینکه به اشاره با اروند پتروشیمی مدیرعامل

 در و است ایران در EPVC تولیدکننده تنها ،SPVC تن هزار ۳00 ساالنه تولید بر افزون شرکت این

 .کند می تولید را محصول این تانعربس سابیک تنها خاورمیانه

 های کاتالیست و ها توانمندی از استفاده با کند می تالش اروند پتروشیمی شرکت :کرد تصریح زاده نشان

 داشته را توجهی قابل بسیار عملکرد امسال دوم نیمه در و برساند حداکثر به را مجتمع این تولید داخلی

 .باشد

 کشورهای از گذشته در را خود نیاز مورد EPVC محصول اروند تروشیمیپ مشتریان اینکه به اشاره با وی

 باالتری کیفیت از مجتمع این محصوالت کنندگان، مصرف اذعان به اکنون هم :گفت کردند، می وارد دیگر
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 .است برخوردار عربستان سابیک تولیدات به نسبت

 گریدهای در تن هزار 25 ساالنه حدود EPVC محصول به داخل بازار نیاز :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .است داده پوشش زیادی حدودی تا را نیاز این امسال نخست نیمه در شرکت این که است مختلف

   پتروشیمی صنعت در تحریم مدیریت  

 سنجی امکان را مختلف گریدهای تولید داخل، نیاز براساس اروند پتروشیمی شرکت اینکه بیان با زاده نشان

 های هزینه و است تر پایین بسیار دیگر کشورهای به نسبت شرکت این محصوالت قیمت :داد ادامه ،کند می

 .کرد خواهد حذف نیز را حمل و گمرکی

 داخل، تقاضای و نیاز به توجه با اکنون هم که کرد تولید توان می EPVC مختلف گرید پنج :کرد تصریح وی

 .کند تولید تواند می کشور نیاز صورت در نیز را دیگر گرید دو و شود می تولید اروند پتروشیمی در گرید سه

 ارزش حداکثر و ارزآوری تا کند می را خود تالش همه شرکت این :شد یادآور اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .شود جلوگیری نیز فروشی خام از و آید وجود به کشور برای افزوده

 توان نمی اینکه وجود با :گفت است، مقاوم ها تحریم مقابل در پتروشیمی صنعت اینکه به اشاره با زاده نشان

 و شده مدیریت خوب بسیار پتروشیمی صنعت در تحریم اما گرفت، نادیده صنایع عملکرد در را تحریم نقش

 خود برنامه به و آید نمی کوتاه سخت شرایط در صنعت این که است آن گویای پتروشیمی های طرح اجرای

 .دهد می ادامه

 سازمان های شاخص با مطابق اروند پتروشیمی شرکت محیطی زیست های شاخص اینکه بیان اب وی

 آینده سال یک تا است کرده تعریف را هایی پروژه شرکت این :کرد تصریح است، زیست محیط حفاظت

 .کند اخذ را غیرآالینده و سبز صنعت گواهی
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 آینده ههفت از کاال بورس در برابری دو عرضه

 

 کاالخبر رسانی اطالع پایگاه

 2:4:55 1۳98/08/01  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /F4EE143151683 

 داد؛ خبر اروند پتروشیمی مدیرعامل

 به محصول تن 400 :گفت آینده هفته از کاال بورس در مجتمع این برابری دو عرضه به اشاره با اروند پتروشیمی مدیرعامل

 می ارائه فتخفی با دستی پایین صنایع کنندگان مصرف به داخلی فروش در و شود می عرضه کاال بورس در هفتگی تصور

 .شود

 

 خبری نشست در مقدم زاده نشان حسن اروند، پتروشیمی عمومی روابط از نقل به «  کاالخبر  » گزارش به

 این برابری دو عرضه به امپکس یالملل بین نمایشگاه ششمین در شرکت این غرفه در خبرنگاران با

 بورس در هفته هر دوشنبه روز محصول تن 400 :گفت و کرد اشاره آینده هفته از کاال بورس در پتروشیمی

 مصرف به داخلی فروش در و است کشور چرم اتحادیه سهمیه آن درصد 50 که شود می عرضه کاال

  . شود می ارائه تخفیف با دستی پایین صنایع کنندگان

 صنایع و چرم کفش، کیف، تولیدکنندگان اینکه به توجه با اروند پتروشیمی شرکت :کرد اظهار مقدم شانن

 این در نزدیک مذاکره و تعامل هدف با هستند، شرکت این محصوالت نهایی کنندگان مصرف از وابسته

  . است کرده شرکت نمایشگاه

 تن هزار 800 و میلیون 2 معادل سال در شرکت ینا تولیدات مجموع :داد ادامه اروند پتروشیمی مدیرعامل

 هزار 40 و سی وی پی اس تن هزار ۳00 کلر، تن هزار 585 کاستیک، تن هزار 660 تولید شامل که است

  . باشد می سی وی پی ای تن

 صنعت تجارت شرکت طریق از شرکت محصوالت فروش :افزود اروند پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب

  . گیرد می صورت کاال بورس در عرضه صورت به و فارس خلیج هلدینگ به بستهوا فارس خلیج

 کشور صنایع نیاز تنها نه سی، وی پی ای و کاستیک استراتژیک محصوالت مورد در :کرد تاکید زاده نشان

 گاز، و نفت ها، شوینده همچون صنایعی در کاستیک محصول .است شده ارزآوری باعث بلکه شده، تامین

  . دارد کاربرد آلومینیوم، ،سیمان

 در محصول این کننده تولید تنها سی، وی پی ای محصول مورد در :کرد تصریح اروند پتروشیمی مدیرعامل

 را ارزش زنجیره توانستیم داخلی، دستی پایین صنایع نیاز تامین بر عالوه اخیر سال دو در و هستیم کشور

  . باشیم داشته کشور برای را سودآوری حداکثر و کرده تکمیل

 توسط فرآیندی مشکالت ایجاد و خارجی شرکت الیسنس کشیدن کنار علیرغم :کرد تصریح مقدم زاده نشان

  . شد اندازی راه داخلی های کاتالیست از استفاده با و داخلی مهندسان
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 بحث آن و است ممه ما برای نکته دو شرکت؛ این در روز های تکنولوژی از استفاده به توجه با :داد ادامه وی

 استانداردهای تمام امام ویژه منطقه و زیست محیط سازمان اذعان به و است زیست محیط و انرژی مصرف

  . هستیم کشور در سبز صنعت به شدن تبدیل دنبال به لذا شود، می رعایت شرکت این در الزم

 های زمینه در پیشرو ازمانهایس از هم اجتماعی مسوولیت حوزه در :داد ادامه اروند پتروشیمی عامل مدیر

 جامعه توانمندسازی توسعه، بحث کنار در داریم تالش و هستیم منطقه در رفاهی و خدماتی اجتماعی،

  . باشیم داشته کار دستور در نیز را پیرامونی

 میزان به ، 1۳96 سال در سی وی پی ای تولید میزان :کرد اعالم اروند پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب

  . برسانیم تن 25000 به سال پایان تا داریم بنا و رسید تن 20000 به 1۳97 سال در که بود تن 11000

 این در مختلف صنایع در کاربردها به توجه با مختلف گریدهای در سی وی پی ای :گفت زاده نشان مهندس

 دوم درجه در و است داخلی دست پایین صنایع نیازهای تامین شرکت، اولویت و شود می تولید شرکت

  . دارد قرار صادراتی بازارهای

 وارد سی وی پی ای کشور از خارج از قبال که کنندگان مصرف اذعان به :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .است باالتر عربستان سابیک و کره جی ال همچون خود خارجی مشابه از حتی کیفیت لحاظ از کردند، می

 محصول و شده حذف ترخیص، و گمرک نقل، و حمل های هزینه اروند، روشیمیپت از تامین به توجه با لذا

 در ایرانی تولیدکندگان برای ارزآوری و افزوده ارزش حداکثر شده موجب امر این و ساخته تر رقابتی را ما

 ارکن در هندی ای، ترکیه تولیدکنندگان حتی .شود فروشی خام مانع و باشد داشته همراه به جهانی بازارهای

  . دارند اروند سی وی پی ای از استفاده به تمایل ما ای منطقه بازارهای

 نامید کشور اقتصادی جنگ مقدم خط را کشور پتروشیمی صنعت اروند، پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب

 .دارد قرار مقدم صف در میان این در فارس خلیج پتروشیمی هلدینگ افزود و
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 دستی پایین صنایع اشتغالزایی در اروند پتروشیمی بدیل بی نقش :اروند پتروشیمی عامل مدیر

 

 طالیی خبر

 1:40:22 1۳98/08/01  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /6A46143150573 

 داخلی زنیا تامین که افزود شرکت استراتژی مورد در اروند پتروشیمی شرکت مدیره هیات رییس نایب
 .داریم نظر مد را صادراتی بازار حفظ آن کنار در و است شرکت اصلی اولویت

 شرکت ملعا مدیر و مدیره هیات رییس نایب «مقدم زاده نشان حسن» مهندس ،    خبرطالیی گزارش به 
 صنایع و رمچ کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین در شرکت این غرفه از بازدید در اروند پتروشیمی

 که شد اعثب نمایشگاه این فرصت :داشت اظهار نمایشگاه در شرکت این حضور خصوص در هرانت در وابسته
 را شکالتم و باشیم داشته مذاکره و تعامل محصوالتمان نهایی کنندگان مصرف و مشتریان با نزدیک از

 .بنهیم قدر را نهایی کنندگان مصرف و مشتریان رضایتمندی و وفاداری و بشناسیم
 سال ده ات اروند پتروشیمی شرکت :افزود شرکت این فعالیت مورد در اروند پتروشیمی کتشر عامل مدیر
 محصوالت دتولی در جهان در موجود تکنولوژی آخرین از و داشت جهان در را کلر زنجیره بزرگترین پیش
 .کند می استفاده خود

 تن هزار 800 میلیون 2 نهساال مجموع در که گفت شرکت این تولیدی محصوالت مورد در مقدم زاده نشان
 ۳00 شامل هک کرد اشاره سی وی پی تن هزار ۳40 به توان می میان این از که دارد تولید محصول انواع
 نای محصوالت دیگر از .است (EPVC) سی وی پی ای تن هزار 40 و (SPVC)سی وی پی اس تن هزار

 .باشد می (EDC) کلراید دی اتیلن تن هزار 890 کلر، تن هزار585 سال، در کاستیک تن هزار 660 شرکت
 داخلی توان اب تحریم شرایط در سی وی پی ای مجتمع اندازی راه به اشاره با اروند پتروشیمی عامل مدیر
 1۳96 لدرسا تن 11000 از شرکت سی وی پی ای تولید و است شده مرتفع شرکت فراروی مشکالت :افزود

 یکاهایسند با هماهنگی در و است شده دست پایین صنایع تحویل که رسید 1۳97 سال در تن 20000 به
 داشته تولید تن 11000 ایم توانسته سال اول ماهه 7 همین در و ایم کرده مشخص را خود راه نقشه مختلف
 .کنیم تامین را چرم و کفش کیف، همچون صنایعی نیاز و باشیم
 داخلی زنیا تامین که افزود شرکت یاستراتژ مورد در اروند پتروشیمی شرکت مدیره هیات رییس نایب

 .داریم نظر مد را صادراتی بازار حفظ آن کنار در و است شرکت اصلی اولویت
 اروند پتروشیمی شرکت هدف بازارهای را مرکزی آسیای و افغانستان ترکیه، عراق، بازارهای مقدم زاده نشان
 .کرد اعالم
 شرکت در دتولی رونق عنوان با رهبری معظم مقام سال شعار تحقق خصوص در اروند پتروشیمی عامل مدیر

 مهم زا دست پایین صنایع و چرم، کفش، کیف، همچون صنایعی مستقیم غیر اشتغال ایجاد خود؛ متبوع
 محصول کنندهتولید تنها عنوان به اروند :داد ادامه و کرد اعالم شرکت این محصوالت دستاوردهای ترین

 .دکن جلوگیری تحریم شرایط در ارز خروج از است توانسته رکشو در ”سی وی پی ای“ استراتژیک
 دیگر از را ها ندهشوی و سیمان نفت، آلومینیوم، نیروگاه، الفین، واحدهای پایان در مقدم زاده نشان مهندس
 .کرد اعالم اروند پتروشیمی محصوالت کنندگان مصرف
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 چرم و کفش کیف، لمللیا بین نمایشگاه در اروند پتروشیمی غرفه از استقبال

 

 طالیی خبر

 1:40:20 1۳98/08/01  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /D648143150571 

 و شرکت این یانم افزایی  هم برای الزم فرصت و زمینه نمایشگاه، این در اروند پتروشیمی حضور :گفت گلی

 فراهم را انهایش  توانمندی و ها  ظرفیت ینهمچن و نیازها با آشنایی درباره محصوالتش کنندگان مصرف

 .است شده مواجه نمایشگاه در حاضر شرکتهای استقبال با غرفه این که شاهدیم لذا .آورد

 خلیج شیمیپترو هلدینگ الملل بین امور و عمومی روابط مدیر «گلی جواد» ،     خبرطالیی گزارش به 

 کفش، یف،ک امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین در اروند پتروشیمی شرکت غرفه از بازدید در فارس،

 سیاست :گفت نمایشگاه در شرکت این اختصاصی و مستقل حضور خصوص در وابسته صنایع و چرم

 شرکتهای محصوالت فروش یا عمومی های ماموریت راستای در فارس، خلیج پتروشیمی هلدینگ

 وعهمجم زیر شرکت 40 تجمعی حضور ست،ا پتروشیمی صنعت در و عمومی صورت به که خود زیرمجموعه

 ایشگاههاینم زمینه این در و است فارس خلیج پتروشیمی هلدینگ عنوان با بزرگ غرفه یک قالب در خود

 .کند می و کرده شرکت کیش نفت بورس، و بیمه و بانک پالست، ایران تهران، نفت

 در معتبر رجیخا نمایشگاههای در گاهینمایش رویداد 20 در ساالنه فارس خلیج هلدینگ که کرد اعالم گلی

 شرکت ستنده فارس خلیج پتروشیمی هلدینگ صادراتی بازار هدفهای عربی،که کشورهای دور، آسیای اروپا،

 . کند می

 هنمایشگا یک در حضور مانع تجمعی حضور سیاست :افزود فارس خلیج هلدینگ عمومی روابط مدیر

 وشیمیپتر هلدینگ از نمایندگی به اروند پتروشیمی رکتش لذا نیست، چرم کفش، کیف، همپون تخصصی

 .است یافته حضور نمایشگاه این در مستقل صورت به فارس خلیج

 اروند سی وی پی ای محصول کننده مصرف نمایشگاه این در حاضر شرکتهای که آنجا از :داشت اظهار گلی

 به نزدیک از وندار غرفه در حضور با تا است آمده فراهم اروند مشتریان و شرکتها برای امکان این هستند،

 .کنند مطرح را خود مسائل واسطه بدون و رو در رو صورت

 زمینه مایشگاه،ن این در اروند پتروشیمی حضور :کرد امیدواری ابراز فارس خلیج هلدینگ عمومی روابط مدیر

 و نیازها اب آشنایی رهدربا محصوالتش کنندگان مصرف و شرکت این میان افزایی  هم برای الزم فرصت و

 شرکتهای بالاستق با غرفه این که شاهدیم لذا .آورد فراهم را هایشان  توانمندی و ها  ظرفیت همچنین

 .است شده مواجه نمایشگاه در حاضر

 حضور تولید، قرون از حمایت سال به توجه با :کرد تاکید پایان در فارس خلیج هلدینگ عمومی روابط مدیر

 ایجاد و کرده داخلی دستی پایین صنایع تولید تقویت به کمک در بدیلی بی نقش تواند می اروند پتروشیمی

 .باشد داخلی تولیدکنندگان میان در ملی خوداتکایی و خودباوری حس
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 خاورمیانه در EPVC تولیدکننده دومین اروند؛ پتروشیمی

 

 متالز می

 0:۳2:56 1۳98/08/01  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /1CAA143148062 

 در دومین و ایران در EPVC تولیدکننده تنها شرکت این :گفت اروند پتروشیمی مدیرعامل - متالز می

  .است خاورمیانه

 کیف، چرم، نمایشگاه ششمین حاشیه در (مهرماه ۳0 شنبه، سه) امروز زاده نشان حسن متالز، می گزارش به

 ترین بزرگ از یکی اروند پتروشیمی اینکه به اشاره با انخبرنگار جمع در وابسته صنایع و کفش

 800 و میلیون 2 ساالنه شده نصب ظرفیت با مجتمع این :کرد اظهار دنیاست، کلر زنجیره تولیدکنندگان

 وی پی و (EDC/VCM) کلرایدمونومر وینیل و کلراید دی اتیلن کلرآلکالی، کارخانجات شامل محصول تن هزار

 تن هزار ۳00 کاستیک، تن هزار 600 ساالنه تولید توان ،(SPVC/EPVC) امولسیون و سوسپانسیون سی

SPVC تن هزار 40 و EPVC دارد را. 

 مصرف و دست پایین صنایع از وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه در کنندگان شرکت :افزود وی

 .هستند اروند پتروشیمی EPVC محصول کنندگان

 نیاز مورد کلر اکنون هم خود، نیاز مورد کلر تأمین بر عالوه مجتمع این :داد ادامه ندارو پتروشیمی مدیرعامل

 .کند می تأمین نیز را خوزستان و کارون غدیر، بندرامام، پتروشیمی

 فارس خلیج صنعت تجارت شرکت طریق از اروند پتروشیمی محصوالت صادرات اینکه بیان با زاده نشان

 می انجام بورس در درصدی 100 صورت به شرکت این محصوالت داخلی فروش :کرد تصریح شود، می انجام

 .شود

  کشور کاستیک صد در صد تأمین 

 از موضوع این که شد تأمین کشور نیاز مورد کاستیک صددرصد اروند پتروشیمی تأسیس با :کرد اظهار وی

 کشور برای و کرده نیز صادر را محصول این مازاد شرکت این آن کنار در و کرد جلوگیری کشور از ارز خروج

 فوالد آلومینیوم، شوینده، گاز، نفت، صنایع در که است راهبردی محصولی کاستیک .است داشته نیز ارزآوری

 .دارد اساسی کاربرد ... و

 :شد یادآور است، تن هزار 740 ایران سی وی پی تولید ظرفیت اینکه به اشاره با اروند پتروشیمی مدیرعامل

 در و است ایران در EPVC تولیدکننده تنها ،SPVC تن هزار ۳00 ساالنه تولید بر افزون شرکت این

 .کند می تولید را محصول این عربستان سابیک تنها خاورمیانه

 های کاتالیست و ها توانمندی از استفاده با کند می تالش اروند پتروشیمی شرکت :کرد تصریح زاده نشان

 داشته را توجهی قابل بسیار عملکرد امسال دوم نیمه در و برساند حداکثر به را مجتمع این تولید داخلی

 .باشد
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 کشورهای از گذشته در را خود نیاز مورد EPVC محصول اروند پتروشیمی مشتریان اینکه به اشاره با وی

 یباالتر کیفیت از مجتمع این محصوالت کنندگان، مصرف اذعان به اکنون هم :گفت کردند، می وارد دیگر

 .است برخوردار عربستان سابیک تولیدات به نسبت

 گریدهای در تن هزار 25 ساالنه حدود EPVC محصول به داخل بازار نیاز :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .است داده پوشش زیادی حدودی تا را نیاز این امسال نخست نیمه در شرکت این که است مختلف

  پتروشیمی صنعت در تحریم مدیریت 

 سنجی امکان را مختلف گریدهای تولید داخل، نیاز براساس اروند پتروشیمی شرکت اینکه بیان با زاده نشان

 های هزینه و است تر پایین بسیار دیگر کشورهای به نسبت شرکت این محصوالت قیمت :داد ادامه کند، می

 .کرد خواهد حذف نیز را حمل و گمرکی

 داخل، تقاضای و نیاز به توجه با اکنون هم که کرد تولید توان می EPVC مختلف گرید پنج :کرد تصریح وی

 .کند تولید تواند می کشور نیاز صورت در نیز را دیگر گرید دو و شود می تولید اروند پتروشیمی در گرید سه

 ارزش حداکثر و ارزآوری تا کند می را خود تالش همه شرکت این :شد یادآور اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .شود جلوگیری نیز فروشی خام از و آید وجود به کشور برای ودهافز

 توان نمی اینکه وجود با :گفت است، مقاوم ها تحریم مقابل در پتروشیمی صنعت اینکه به اشاره با زاده نشان

 و شده مدیریت خوب بسیار پتروشیمی صنعت در تحریم اما گرفت، نادیده صنایع عملکرد در را تحریم نقش

 خود برنامه به و آید نمی کوتاه سخت شرایط در صنعت این که است آن گویای پتروشیمی های رحط اجرای

 .دهد می ادامه

 سازمان های شاخص با مطابق اروند پتروشیمی شرکت محیطی زیست های شاخص اینکه بیان با وی

 آینده سال یک تا است کرده تعریف را هایی پروژه شرکت این :کرد تصریح است، زیست محیط حفاظت

 .کند اخذ را غیرآالینده و سبز صنعت گواهی
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 دارند اذعان اروند پتروشیمی محصوالت باالی کیفیت به خارجی و داخلی کنندگان مصرف

 

 خورنا خبری پایگاه

 0:29:۳5 1۳98/08/01  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /B908143147840 

  

 دارند اذعان اروند پتروشیمی محصوالت باالی کیفیت به خارجی و خلیدا کنندگان مصرف

 در خبرنگاران با خبری نشست در مقدم زاده نشان حسن مهندس اروند، پتروشیمی عمومی روابط گزارش به

 شرکت فعالیت مورد در کلی توضیحاتی ابتدا در امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین در شرکت این غرفه

 .کرد رائها خود متبوع

 کفش، کیف، تولیدکنندگان اینکه به توجه با اروند پتروشیمی شرکت که داشت اظهار مقدم نشان مهندس

 مذاکره و تعامل هدف با هستند، شرکت این محصوالت نهایی کنندگان مصرف از وابسته صنایع و چرم

 .است کرده شرکت نمایشگاه این در نزدیک

 تن هزار 800 و میلیون 2 معادل سال در شرکت این تولیدات مجموع :ددا ادامه اروند پتروشیمی مدیرعامل

 هزار 40 و سی وی پی اس تن هزار ۳00 کلر، تن هزار 585 کاستیک، تن هزار 660 تولید شامل که است

 .باشد می سی وی پی ای تن

 نعتص تجارت شرکت طریق از شرکت محصوالت فروش :افزود اروند پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب

 .گیرد می صورت کاال بورس در عرضه صورت به و فارس خلیج هلدینگ به وابسته فارس خلیج

 صنایع نیاز تنها نه سی، وی پی ای و کاستیک استراتژیک محصوالت مورد در :کرد تاکید مقدم زاده نشان

 و نفت ا،ه شوینده همچون صنایعی در کاستیک محصول .است شده ارزآوری باعث بلکه شده، تامین کشور

 .دارد کاربرد آلومینیوم، سیمان، گاز،

 در محصول این کننده تولید تنها سی، وی پی ای محصول مورد در :کرد تصریح اروند پتروشیمی مدیرعامل

 را ارزش زنجیره توانستیم داخلی، دستی پایین صنایع نیاز تامین بر عالوه اخیر سال دو در و هستیم کشور

 .باشیم داشته کشور برای را آوریسود حداکثر و کرده تکمیل

 فرآیندی مشکالت ایجاد و خارجی شرکت الیسنس کشیدن کنار علیرغم :کرد تصریح مقدم زاده نشان 

 .شد اندازی راه داخلی های کاتالیست از استفاده با و داخلی مهندسان توسط

 بحث آن و است مهم ما برای کتهن دو شرکت؛ این در روز های تکنولوژی از استفاده به توجه با :داد ادامه وی

 استانداردهای تمام امام ویژه منطقه و زیست محیط سازمان اذعان به و است زیست محیط و انرژی مصرف

 .هستیم کشور در سبز صنعت به شدن تبدیل دنبال به لذا شود، می رعایت شرکت این در الزم

 های زمینه در پیشرو سازمانهای از هم ماعیاجت مسوولیت حوزه در :داد ادامه اروند پتروشیمی عامل مدیر

 جامعه توانمندسازی توسعه، بحث کنار در داریم تالش و هستیم منطقه در رفاهی و خدماتی اجتماعی،

 .باشیم داشته کار دستور در نیز را پیرامونی

 میزان به ، 1۳96 سال در سی وی پی ای تولید میزان :کرد اعالم اروند پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب

 .برسانیم تن 25000 به سال پایان تا داریم بنا و رسید تن 20000 به 1۳97 سال در که بود تن 11000
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 این در مختلف صنایع در کاربردها به توجه با مختلف گریدهای در سی وی پی ای :گفت زاده نشان مهندس

 دوم درجه در و است اخلید دست پایین صنایع نیازهای تامین شرکت، اولویت و شود می تولید شرکت

 .دارد قرار صادراتی بازارهای

 وارد سی وی پی ای کشور از خارج از قبال که کنندگان مصرف اذعان به :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .است باالتر عربستان سابیک و کره جی ال همچون خود خارجی مشابه از حتی کیفیت لحاظ از کردند، می

 محصول و شده حذف ترخیص، و گمرک نقل، و حمل های هزینه اروند، پتروشیمی از تامین به توجه با لذا

 در ایرانی تولیدکندگان برای ارزآوری و افزوده ارزش حداکثر شده موجب امر این و ساخته تر رقابتی را ما

 کنار در هندی ای، ترکیه تولیدکنندگان حتی .شود فروشی خام مانع و باشد داشته همراه به جهانی بازراهای

 .دارند اروند سی وی پی ای از استفاده به تمایل ما ای منطقه بازارهای

 نامید کشور اقتصادی جنگ مقدم خط را کشور پتروشیمی صنعت اروند، پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب

 .دارد قرار مقدم صف در میان این در فارس خلیج پتروشیمی هلدینگ افزود و

 صورت به تن 400 که افزود آینده هفته از کاال بورس در برابری دو عرضه به هاشار با زاده نشان مهندس

 در و است کشور چرم اتحادیه سهمیه آن درصد 50 که شود می عرضه کاال بورس در دوشنبه روز در هفتگی

 .شود می ارائه تخفیف با دستی پایین صنایع کنندگان مصرف به داخلی فروش
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 تهران وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، نمایشگاه بکار آغاز

 

 بازار روند خبری پایگاه

 22:16:۳2 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /6D75143139944 

 المللی ینب های نمایشگاه دائمی محل در وابسته صنایع و چرم کفش کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین

 .کرد کار به آغاز تهران

 افتتاحیه راسمم در صمت، وزارت نساجی و پوشاک دفتر مدیرکل محرابی، افسانه ،  بازار روند   گزارش به

 سال دو در :کرد اعالم است، متوسط و کوچک صنایع کفش صنعت درصد 95 اینکه بیان با نمایشگاه این

 شدند، مشکل چارد اولیه مواد تامین جهت در صنعت این تولیدکنندگان ارز، نرخ نوسانات به توجه با گذشته

  .بودیم صادرات و تولید رشد شاهد ها سختی تمام با لذا

 به 97 و 96 های سال طی در را صنعت این صادرات میزان صمت، وزارت نساجی و پوشاک دفتر مدیرکل 

 61 و رزشیا نظر از درصد 25 حدود 97 سال در که کرد اعالم دالر میلیون 115 و دالر میلیون 92 ترتیب

 .داشت پی در را وزنی رشد درصد

 60 ظرفیت امسال :گفت کفش، صنعت در داخل ساخت میزان افزایش و واردات مدیریت به اشاره با محرابی

 .شود می نجاما واحدها نوسازی و بازسازی و گردش در سرمایه طریق از که گرفتیم نظر در را زوج میلیون

 اتالزام از یکی را کفش صنعت تخصصی های شهرک ساخت صمت، وزارت نساجی و پوشاک دفتر مدیرکل

 احدهاو از درصد ۳ تنها و هستند متوسط و کوچک واحدها درصد 95 حدود :افزود و دانست صنعت این

 .کند می صنعت این ارتقا و رشد در بسزایی کمک صنعتی های شهرک تاسیس لذا هستند، بزرگ

 پوست اتوارد است نیاز :کرد تاکید هستیم، مواجه مشکل اب سنگین پوست تهیه در اینکه بیان با وی

 وارد کشورها یرسا از سنگین پوست و شده انجام دامپزشکی امور سازمان با تعامالتی لذا گیرد صورت سنگین

 .شود می

 فضای بعمترمر هزار 15 متراژ به سالن 7 در خارجی و داخلی تولیدی واحد 180 از بیش دوره این در

 مواد و تآال ماشین کفش، و کیف چرم، های زمینه در خود دستاوردهای و ها مدل دیدترینج نمایشگاهی

 .گذاشتند عموم نمایش معرض در را اولیه

 .دارند حضور نمایشگاه این در روسیه و چین ترکیه، عراق، ایتالیا، کشور پنج همچنین

 کار به غازآ     تهران کتاب گاهنمایش در کتاب خرید میلیاردی 164 یارانه اختصاص    :مرتبط مطالب 

 کتاب رونق بی شگاهنمای پایان     شود می افتتاح فردا دستی صنایع ملی نمایشگاه     تهران کتاب نمایشگاه

 تهران مناطق مکدا از مسکن قیمت کاهش     کرد کار به آغاز الکامپ نمایشگاه پنجمین و بیست     تهران

 شد؟ آغاز
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 صادراتی مقاصد در برندها برخی شعب تأسیس / چرم صنعت رد افزوده ارزش افزایش

 

 صنایع خبرگزاری

 18:14:48 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /657C143124517 

 :صنعت وزارت صنایع معاونت سرپرست

 شعب سسیتأ از چرم صنعت در افزوده ارزش افزایش به اشاره با صنعت وزارت صنایع معاونت سرپرست
  .داد خبر صادراتی مقاصد در برندها برخی

    صادراتی مقاصد در برندها برخی شعب تأسیس ***   
 کیف، مللیال بین نمایشگاه ششمین از بازدید در نیارکی، صادقی مهدی ، صنایع خبرگزاری  گزارش به 

  :داشت اظهار خبرنگاران، جمع در وابسته صنایع و چرم کفش،
  .تاس ما کشور نسبی های مزیت جزو و دارد ما کشور در دیرینه سابقه کفش و فکی چرم، صنعت  
 زنجیره و داریم ادراتص برای زیادی پتانسیل بلکه کنیم تأمین توانیم می را کشور نیاز کل ما تنها نه امروزه 

  .است گرفته شکل … و طراحی مصنوعی، چرم تولید از ما کشور در محصول این ارزش
 در هاییبرند گیری شکل و کفش کیف، ٔ  درزمینه صنفی و صنعتی واحدهای کافی تولید به رهاشا با وی 

  .داد خبر صادراتی مقاصد در برندها برخی شعب تأسیس از اخیر، های سال
 ریزی برنامه اب و است بوده کفش صادرات دالر میلیون 115 از بیش ،97 سال در :کرد بیان نیارکی صادقی 

 و ولیدکنندگانت برای بیشتری عایدی داریم قصد    افزوده ارزش    افزایش با بخش این در شده انجام های
  .باشیم داشته صادرکنندگان

   ها کنسرسیوم تشکیل با  صادرات و تولید ساماندهی   ***   
 چرم صنعت زیاد ییزا اشتغال و صادرات قابلیت و زیاد بسیار خوداتکایی به اشاره با صنایع معاونت سرپرست 
   :گفت کفش، و کیف و
  .دارند قرار بخش این در متوسط و کوچک صنایع عمدتاً 
 کنسرسیوم شکیلت با و دارند سازی فعال قابلیت و شود می انجام سرعت به تأسیس و استقرار صنایع این در 

  .شوند ساماندهی صادرات و تولید باید ها
   :گفت وابسته، صنایع و کفش کیف، چرم، عتصن نمایشگاه ششمین برگزاری به اشاره با نیارکی 
 تأمین میان همرسانی و شوند ساماندهی صادرات و تولید که کند می کمک ها نمایشگاه از جنس این 

  .بگیرد شکل توافقات و شود انجام اولیه مواد تولیدکننده و کنندگان
    چرم صنعت در افزوده ارزش افزایش ***   

  :داشت اظهار صنعت، این در افزوده ارزش افزایش به اشاره با    صنعت    ارتوز صنایع معاونت سرپرست 
 با را مان ادراتیص ارزش متوسط و است افزوده ارزش افزایش بیفتد، بخش این در باید که اتفاقی ترین مهم  

 .بدهیم افزایش کیفی تولیدات
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 تولید با ارز خروج از جلوگیری/عربستان از بعد سی وی پی کننده تولید بزرگترین اروند پتروشیمی

 “سی وی پی ای” استراتژیک

 

 نیوز شما رسانی اطالع مردمی شبکه

 18:12:5۳ 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /1ABA143124392 

  
 در شرکت نای غرفه از بازدید در اروند پتروشیمی شرکت عامل مدیر و مدیره هیات رییس نایب مقدم زاده نشان حسن

 اظهار یشگاهنما در شرکت این حضور خصوص در تهران در وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین
 داشته مذاکره و تعامل محصوالتمان نهایی کنندگان مصرف و مشتریان با نزدیک از که شد باعث نمایشگاه این فرصت :کرد

 .بنهیم قدر را نهایی کنندگان مصرف و مشتریان رضایتمندی و وفاداری و بشناسیم را مشکالت و باشیم
 

 + تلوزیون در بار اولین برای خواجه خانم خوانندگی شد رضا امام خادم ستایش بازیگر دمیخوانن دیگران آنچه
      فیلم

 فرصت یک این :گفت نمایشگاه این برگزاری از خرسندی ابراز ضمن مقدم زاده نشان نیوز، شما گزارش به
 باشیم داشته مذاکره و تعامل خود، محصوالت نهایی کنندگان مصرف و مشتریان با رو در رو که است مناسب

 قدر را نهایی کنندگان مصرف و مشتریان رضایتمندی و وفاداری و بشناسیم را مشکالت راستا، همین در و
 .بنهیم

 سال 10 تا شرکت این :افزود اروند تروشیمیپ شرکت فعالیت خصوص در اروند پتروشیمی شرکت مدیرعامل
 تکنولوژی آخرین از خود، محصوالت تولید در و داشت اختیار در را جهان کلر زنجیره ترین بزرگ پیش،

 .کند می استفاده جهان در موجود
 2 ساالنه اروند پتروشیمی محصوالت انواع تولید :گفت و کرد اشاره شرکت این تولیدی محصوالت به وی
 هزار ۳00 شامل که است سی وی پی تن هزار ۳40 حدود مقدار، این از که باشد می تُن هزار 800 ونمیلی
 کاستیک تن هزار 660 تولید .باشد می (EPVC) سی وی پی ای تن هزار 40 و (SPVC)سی وی پی اس تن
 شرکت این یتولید محصوالت دیگر از (EDC) کلراید دی اتیلن تن هزار 890 و کلر تن هزار 585 سال، در

 .است
 :افزود و کرد اشاره داخلی توان با تحریم شرایط در سی وی پی ای مجتمع اندازی راه به مقدم زاده نشان

 به 1۳96 سال در تن هزار 11 از سی وی پی ای تولید و شده مرتفع شرکت در موجود مشکالت خوشبختانه
 .است هشد دست پایین صنایع تحویل که رسید 1۳97 سال در تن هزار 20

 را خود راه نقشه مختلف، سندیکاهای با هماهنگی منظور به :افزود اروند پتروشیمی شرکت مدیرعامل
 همچون صنایعی نیاز و باشیم داشته تولید تن هزار 11 ایم، توانسته سال اول ماهه 7 در و کرده مشخص

 .کنیم تامین را چرم و کفش کیف،
 شرکت، اصلی اولویت :افزود شرکت استراتژی به اشاره با ندارو پتروشیمی شرکت مدیره هیات رییس نایب

 .کنیم حفظ را صادراتی بازار تا داریم نظر در نیز، آن کنار در و است داخلی نیاز تامین
 ایجاد :افزود و دانست شرکت های فعالیت عمده از را تولید رونق بر مبنی سال شعار تحقق مقدم، زاده نشان

 این دستاوردهای ترین مهم از دست پایین صنایع و چرم کفش، کیف، همچون صنایعی غیرمستقیم اشتغال
 .باشد می شرکت

 محصول تولیدکننده تنها عنوان به تا توانسته تحریم، شرایط در اروند پتروشیمی :افزود ادامه در وی
 .کند جلوگیری ارز خروج از کشور در ”سی وی پی ای“ استراتژیک
 ها شوینده و سیمان نفت، آلومینیوم، نیروگاه، الفین، واحدهای پایان؛ در دارون پتروشیمی شرکت مدیرعامل

 .کرد اعالم اروند پتروشیمی محصوالت کنندگان مصرف دیگر از را
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 EPVC سازی کیفی در عربستان سابیک از اروند پتروشیمی سبقت

 

 برنا خبرگزاری

 17:51:۳1 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /F4AF143122513 

 :کرد عنوان اروند پتروشیمی شرکت عامل مدیر

 و داخل رهایبازا به جدی نگاهی با وچرم کفش و کیف صنایع بخصوص و پتروشیمی دستی پایین صنایع اولیه مواد تامین

 با را اخلید نیاز این از توجهی قابل بخش کنون ا هم که است اروند پتروشیمی شرکت هدف ترین اصلی کشور از خارج

 پرداخته رقابت به نیاد موجود استانداردهای باالترین با مجتمع این تولیدات همین اساس این بر و دهد می پاسخ خود تولیدات

 است

 

 نشست یک در امروز ظهر از پیش اروند پتروشیمی شرکت عامل مدیر زاده نشان حسن برنا، گزارش به

 اروند پتروشیمی که این بیان با وابسته وصنایع کفش کیف، یالملل بین نمایشگاه ششمین درحاشیه خبری

 در :گفت شود مرتفع اصلی نیازهای دستی پایین صنایع در اشتغال ایجاد و تولید رونق برای باید است معتقد

 وینیل و کلراید دی اتیلن کلرآلکالی، های واحد زنجیره از مجموعهای تولید با مجتمع این حاضر حال

 شستشوی وکارخانه سولفوریک اسید تولید واحدهای همچنین و کلراید وینیل وپلی و مونومر کلراید

 صنایع بازار نیاز مورد spvc و EPVC ژاول، آب کلر، گاز کاستیک، همچون محصوالتی است قادر نمک

 .کند تامین خوبی به را دستی پایین

 این از که رسد می سال در تُن هزار 800 میلیون 2 به مجتمع این پتروشیمی محصوالت انواع :داد ادامه وی

 . بود خواهد تن هزار EPVC 40 و تن هزار SPVC 300سهم که است PVC تن هزار ۳40 حدود میزان،

 هزار 585 کاستیک، تن هزار 660 هرساله است قادر اروند پتروشیمی حاضر درحال :کرد اضافه زاده نشان

 .دهد تحویل بازار به را شود می شناخته EDC نام با رااختصا که کلراید دی اتیلن تن هزار 890 کلر، تن

 و کیف صنایع شامل EPVC محصوالت دست پایین صنایع که این به اشاره با پتروشیمی صنعت فعال این

 به 97 سال در رقم این بود، تن هزار 11 تا 10 میزان به 96 سال در EPVC تولید :گفت است، چرم کفش

 به و تولید EPVC تن هزار 28 میزان به 9 امسال ظرف تا شدهایم ریزی امهبرن و رسید برابر دو از بیش

 .شود عرضه هدف بازارهای

 در که است سال در تن هزار 24 میزان به کشور در EPVC برای داخلی تقاضای ظرفیت :داد ادامه وی

 در مهم محصول این به داخلی نیاز کامل تأمین بر عالوه امسال، تولید برنامه درصدی 100 تحقق صورت

 :گفت همچنین زاده نشان .کنیم ریزی برنامه صادرات برای را مازاد تن هزار 4 توانیم می پاییندستی، صنایع

 مانندکره کشورهایی از را خود نیاز مورد EPVC این از پیش کفش، و وکیف چرم صنایع تولیدکنندگان

 این واردات به نیازی دیگر اکنون که کردند می تأمین عربستان سابیک از واسطه با یا و چین جنوبی،
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 اتحادیه و چرم کفش و کیف تولیدکنندگان سمت از آنچه و نیست چرم کفش و کیف صنایع برای محصول

 با و خارجی نمونه از باالتر کیفیتی با اروند پتروشیمی تولید EPVC شده، اعالم ما به آنها مربوطه های

 .رسد می آنها بدست پذیر رقابت قیمتی

 EPVCمحصول آیا که این بر مبنی ما خبرنگار پرسش به پاسخ در اروند پتروشیمی شرکت عامل یرمد 

 نیز خیر یا دارد همخوانی جهانی کنندگان تولید دیگر ویا سابیک روز استانداردهای با مجتمع این تولیدی

 لحاظ به بلکه کند می یبرابر استانداردها آن با تنها نه محصول این که کنیم اعالم باید تردید بدون :گفت

 در هم امسال همین را موضوع این و است تر کیفی نیز عربستانسعودی سابیک مشابه محصوالت از مطلوبیت

 های نمونه از تر کیفی را اروند پتروشیمی EPVC که ایم کرده مشاهده ترکیه کشور مشتریان های نظر اظهار

 .اند کرده ارزیابی مشابه

 مانند مشکالتی از کفش و کیف و چرم صنعت فعاالن تولیدات، این آمدن میدان به با که این بر تاکید با وی

 تن هر برای این از پیش :گفت اند یافته رهایی ونقل حمل و گمرکی های هزینه و واردات های چالش

EPVC این اکنون هم که میشد پرداخت گمرکی هزینه درصد 15 تا 10 و حمل هزینه دالر 40 ای کره 

 .گذارد می باقی شگرفی تاثیر شده تمام قیمت در و نمیدهد قرار فشار تحت را تولیدکنندگان یگرد هزینه

 و کیف صنایع داخلی بازار محصوالتی، و مواد چنین واردات ممنوعیت با خوشبختانه :داد ادامه زاده نشان

 به کشور در را کار و اشتغال از بزرگی زنجیره مسئله این و میکند استفاده داخلی تولیدات از سازی کفش

 .است انداخته جریان

 فعالیت به کشور به آوری ارز و افزوده ارزش سازی حداکثر رویکرد با اروند پتروشیمی که این تصریح با وی

 نداشته باالیی سود اخص طور به اروند پتروشیمی مجموعه برای نگاه این شاید:گفت دهد می ادامه خود

 .شد خواهد کشور دستی پایین صنایع نصیب سود این عوض در اما باشد
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 خاورمیانه در EPVC تولیدکننده دومین اروند؛ پتروشیمی

 

 سیاسی بازاریابی تحلیلی خبری پایگاه

 17:7:48 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /3759143119344 

 

 دومین و ایران در EPVC تولیدکننده تنها شرکت این :گفت وندار پتروشیمی مدیرعامل - بازاریابی و سیاست

 .است خاورمیانه در

 چرم، نمایشگاه ششمین حاشیه در (مهرماه ۳0 شنبه، سه) امروز زاده نشان حسن شانا، خبرنگار گزارش به

 نتری بزرگ از یکی اروند پتروشیمی اینکه به اشاره با خبرنگاران جمع در وابسته صنایع و کفش کیف،

 800 و میلیون 2 ساالنه شده نصب ظرفیت با مجتمع این :کرد اظهار دنیاست، کلر زنجیره تولیدکنندگان

 وی پی و (EDC/VCM) کلرایدمونومر وینیل و کلراید دی اتیلن کلرآلکالی، کارخانجات شامل محصول تن هزار

 تن هزار ۳00 کاستیک، تن هزار 600 ساالنه تولید توان ،(SPVC/EPVC) امولسیون و سوسپانسیون سی

SPVC تن هزار 40 و EPVC دارد را. 

 مصرف و دست پایین صنایع از وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه در کنندگان شرکت :افزود وی 

 .هستند اروند پتروشیمی EPVC محصول کنندگان

 مورد کلر اکنون هم خود، یازن مورد کلر تأمین بر عالوه مجتمع این :داد ادامه اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .کند می تأمین نیز را خوزستان و کارون غدیر، بندرامام، پتروشیمی نیاز

 فارس خلیج صنعت تجارت شرکت طریق از اروند پتروشیمی محصوالت صادرات اینکه بیان با زاده نشان 

 می انجام بورس در درصدی 100 صورت به شرکت این محصوالت داخلی فروش :کرد تصریح شود، می انجام

 .شود

  کشور کاستیک صددرصد تأمین 

 از موضوع این که شد تأمین کشور نیاز مورد کاستیک صددرصد اروند پتروشیمی تأسیس با :کرد اظهار وی 

 کشور برای و کرده نیز صادر را محصول این مازاد شرکت این آن کنار در و کرد جلوگیری کشور از ارز خروج

 فوالد آلومینیوم، شوینده، گاز، نفت، صنایع در که است راهبردی محصولی کاستیک .تاس داشته نیز ارزآوری

 .دارد اساسی کاربرد ... و

 :شد یادآور است، تن هزار 740 ایران سی وی پی تولید ظرفیت اینکه به اشاره با اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 در و است ایران در EPVC یدکنندهتول تنها ،SPVC تن هزار ۳00 ساالنه تولید بر افزون شرکت این

 .کند می تولید را محصول این عربستان سابیک تنها خاورمیانه

 های کاتالیست و ها توانمندی از استفاده با کند می تالش اروند پتروشیمی شرکت :کرد تصریح زاده نشان 

 داشته را توجهی قابل بسیار عملکرد امسال دوم نیمه در و برساند حداکثر به را مجتمع این تولید داخلی
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 .باشد

 کشورهای از گذشته در را خود نیاز مورد EPVC محصول اروند پتروشیمی مشتریان اینکه به اشاره با وی 

 باالتری کیفیت از مجتمع این محصوالت کنندگان، مصرف اذعان به اکنون هم :گفت کردند، می وارد دیگر

 .است برخوردار عربستان سابیک تولیدات به نسبت

 گریدهای در تن هزار 25 ساالنه حدود EPVC محصول به داخل بازار نیاز :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .است داده پوشش زیادی حدودی تا را نیاز این امسال نخست نیمه در شرکت این که است مختلف

  پتروشیمی صنعت در تحریم مدیریت 

 سنجی امکان را مختلف گریدهای تولید داخل، نیاز براساس اروند پتروشیمی شرکت اینکه بیان با زاده نشان 

 های هزینه و است تر پایین بسیار دیگر کشورهای به نسبت شرکت این محصوالت قیمت :داد ادامه کند، می

 .کرد خواهد حذف نیز را حمل و گمرکی

 تقاضای و یازن به توجه با اکنون هم که کرد تولید توان می EPVC مختلف گرید پنج :کرد تصریح وی 

 تواند می کشور نیاز صورت در نیز را دیگر گرید دو و شود می تولید اروند پتروشیمی در گرید سه داخل،

 .کند تولید

 ارزش حداکثر و ارزآوری تا کند می را خود تالش همه شرکت این :شد یادآور اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .شود جلوگیری یزن فروشی خام از و آید وجود به کشور برای افزوده

 نمی اینکه وجود با :گفت است، مقاوم ها تحریم مقابل در پتروشیمی صنعت اینکه به اشاره با زاده نشان 

 مدیریت خوب بسیار پتروشیمی صنعت در تحریم اما گرفت، نادیده صنایع عملکرد در را تحریم نقش توان

 به و آید نمی کوتاه سخت شرایط در صنعت این که است آن گویای پتروشیمی های طرح اجرای و شده

 .دهد می ادامه خود برنامه

 سازمان های شاخص با مطابق اروند پتروشیمی شرکت محیطی زیست های شاخص اینکه بیان با وی 

 آینده سال یک تا است کرده تعریف را هایی پروژه شرکت این :کرد تصریح است، زیست محیط حفاظت

 .کند اخذ را غیرآالینده و سبز صنعت گواهی

  
  
  
  

 

 

 

 

 
 



128 
 

 خاورمیانه در EPVC تولیدکننده دومین اروند؛ پتروشیمی

 

 اکونومیست ایران خبری پایگاه

 17:4:۳5 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /24A4143119041 

 .است خاورمیانه در یندوم و ایران در EPVC تولیدکننده تنها شرکت این :گفت اروند پتروشیمی مدیرعامل -اکونومیست ایران

 

 چرم، نمایشگاه ششمین حاشیه در (مهرماه ۳0 شنبه، سه) امروز زاده نشان حسن شانا، خبرنگار گزارش به

 ترین بزرگ از یکی اروند پتروشیمی اینکه به اشاره با خبرنگاران جمع در وابسته صنایع و کفش کیف،

 800 و میلیون 2 ساالنه شده نصب ظرفیت با مجتمع این :کرد راظها دنیاست، کلر زنجیره تولیدکنندگان

 وی پی و (EDC/VCM) کلرایدمونومر وینیل و کلراید دی اتیلن کلرآلکالی، کارخانجات شامل محصول تن هزار

 تن هزار ۳00 کاستیک، تن هزار 600 ساالنه تولید توان ،(SPVC/EPVC) امولسیون و سوسپانسیون سی

SPVC تن هزار 40 و EPVC دارد را. 

 مصرف و دست پایین صنایع از وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه در کنندگان شرکت :افزود وی

 .هستند اروند پتروشیمی EPVC محصول کنندگان

 نیاز مورد کلر اکنون هم خود، نیاز مورد کلر تأمین بر عالوه مجتمع این :داد ادامه اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .کند می تأمین نیز را خوزستان و کارون غدیر، بندرامام، پتروشیمی

 فارس خلیج صنعت تجارت شرکت طریق از اروند پتروشیمی محصوالت صادرات اینکه بیان با زاده نشان

 می انجام بورس در درصدی 100 صورت به شرکت این محصوالت داخلی فروش :کرد تصریح شود، می انجام

 .شود

 شورک کاستیک صددرصد تأمین

 از موضوع این که شد تأمین کشور نیاز مورد کاستیک صددرصد اروند پتروشیمی تأسیس با :کرد اظهار وی

 کشور برای و کرده نیز صادر را محصول این مازاد شرکت این آن کنار در و کرد جلوگیری کشور از ارز خروج

 فوالد آلومینیوم، شوینده، گاز، ،نفت صنایع در که است راهبردی محصولی کاستیک .است داشته نیز ارزآوری

 .دارد اساسی کاربرد ... و

 :شد یادآور است، تن هزار 740 ایران سی وی پی تولید ظرفیت اینکه به اشاره با اروند پتروشیمی مدیرعامل

 در و است ایران در EPVC تولیدکننده تنها ،SPVC تن هزار ۳00 ساالنه تولید بر افزون شرکت این

 .کند می تولید را محصول این عربستان سابیک تنها خاورمیانه
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 های کاتالیست و ها توانمندی از استفاده با کند می تالش اروند پتروشیمی شرکت :کرد تصریح زاده نشان

 داشته را توجهی قابل بسیار عملکرد امسال دوم نیمه در و برساند حداکثر به را مجتمع این تولید داخلی

 .باشد

 کشورهای از گذشته در را خود نیاز مورد EPVC محصول اروند پتروشیمی مشتریان هاینک به اشاره با وی

 باالتری کیفیت از مجتمع این محصوالت کنندگان، مصرف اذعان به اکنون هم :گفت کردند، می وارد دیگر

 .است برخوردار عربستان سابیک تولیدات به نسبت

 گریدهای در تن هزار 25 ساالنه حدود EPVC محصول به داخل بازار نیاز :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .است داده پوشش زیادی حدودی تا را نیاز این امسال نخست نیمه در شرکت این که است مختلف

 پتروشیمی صنعت در تحریم مدیریت

 سنجی امکان را مختلف گریدهای تولید داخل، نیاز براساس اروند پتروشیمی شرکت اینکه بیان با زاده نشان

 های هزینه و است تر پایین بسیار دیگر کشورهای به نسبت شرکت این محصوالت قیمت :داد ادامه کند، می

 .کرد خواهد حذف نیز را حمل و گمرکی

 داخل، تقاضای و نیاز به توجه با اکنون هم که کرد تولید توان می EPVC مختلف گرید پنج :کرد تصریح وی

 .کند تولید تواند می کشور نیاز صورت در نیز را دیگر گرید دو و شود یم تولید اروند پتروشیمی در گرید سه

 ارزش حداکثر و ارزآوری تا کند می را خود تالش همه شرکت این :شد یادآور اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .شود جلوگیری نیز فروشی خام از و آید وجود به کشور برای افزوده

 توان نمی اینکه وجود با :گفت است، مقاوم ها تحریم مقابل در شیمیپترو صنعت اینکه به اشاره با زاده نشان

 و شده مدیریت خوب بسیار پتروشیمی صنعت در تحریم اما گرفت، نادیده صنایع عملکرد در را تحریم نقش

 خود برنامه به و آید نمی کوتاه سخت شرایط در صنعت این که است آن گویای پتروشیمی های طرح اجرای

 .دده می ادامه

 سازمان های شاخص با مطابق اروند پتروشیمی شرکت محیطی زیست های شاخص اینکه بیان با وی

 آینده سال یک تا است کرده تعریف را هایی پروژه شرکت این :کرد تصریح است، زیست محیط حفاظت

 .کند اخذ را غیرآالینده و سبز صنعت گواهی
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 نفت وزارت   خاورمیانه در EPVC تولیدکننده دومین اروند؛ پتروشیمی

 

 جوان آریا تحلیلی خبری پایگاه

 17:1:21 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /4023143118757 

  
 

 در دومین و ایران در EPVC تولیدکننده تنها شرکت این :گفت اروند پتروشیمی مدیرعامل - جوان آریا

 .است خاورمیانه

 چرم، نمایشگاه ششمین حاشیه در (مهرماه ۳0 شنبه، سه) امروز زاده نشان حسن شانا، رنگارخب گزارش به

 ترین بزرگ از یکی اروند پتروشیمی اینکه به اشاره با خبرنگاران جمع در وابسته صنایع و کفش کیف،

 800 و ونمیلی 2 ساالنه شده نصب ظرفیت با مجتمع این :کرد اظهار دنیاست، کلر زنجیره تولیدکنندگان

 وی پی و (EDC/VCM) کلرایدمونومر وینیل و کلراید دی اتیلن کلرآلکالی، کارخانجات شامل محصول تن هزار

 تن هزار ۳00 کاستیک، تن هزار 600 ساالنه تولید توان ،(SPVC/EPVC) امولسیون و سوسپانسیون سی

SPVC تن هزار 40 و EPVC دارد را. 

 مصرف و دست پایین صنایع از وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، گاهنمایش در کنندگان شرکت :افزود وی 

 .هستند اروند پتروشیمی EPVC محصول کنندگان

 مورد کلر اکنون هم خود، نیاز مورد کلر تأمین بر عالوه مجتمع این :داد ادامه اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .کند می تأمین نیز را خوزستان و کارون غدیر، بندرامام، پتروشیمی نیاز

 فارس خلیج صنعت تجارت شرکت طریق از اروند پتروشیمی محصوالت صادرات اینکه بیان با زاده نشان 

 می انجام بورس در درصدی 100 صورت به شرکت این محصوالت داخلی فروش :کرد تصریح شود، می انجام

 .شود

  کشور کاستیک صددرصد تأمین 

 از موضوع این که شد تأمین کشور نیاز مورد کاستیک صددرصد اروند پتروشیمی تأسیس با :کرد اظهار وی 

 کشور برای و کرده نیز صادر را محصول این مازاد شرکت این آن کنار در و کرد جلوگیری کشور از ارز خروج

 فوالد آلومینیوم، شوینده، گاز، نفت، صنایع در که است راهبردی محصولی کاستیک .است داشته نیز ارزآوری

 .دارد اساسی بردکار ... و

 :شد یادآور است، تن هزار 740 ایران سی وی پی تولید ظرفیت اینکه به اشاره با اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 در و است ایران در EPVC تولیدکننده تنها ،SPVC تن هزار ۳00 ساالنه تولید بر افزون شرکت این

 .کند می تولید را محصول این عربستان سابیک تنها خاورمیانه

 های کاتالیست و ها توانمندی از استفاده با کند می تالش اروند پتروشیمی شرکت :کرد تصریح زاده نشان 
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 داشته را توجهی قابل بسیار عملکرد امسال دوم نیمه در و برساند حداکثر به را مجتمع این تولید داخلی

 .باشد

 کشورهای از گذشته در را خود نیاز ردمو EPVC محصول اروند پتروشیمی مشتریان اینکه به اشاره با وی 

 باالتری کیفیت از مجتمع این محصوالت کنندگان، مصرف اذعان به اکنون هم :گفت کردند، می وارد دیگر

 .است برخوردار عربستان سابیک تولیدات به نسبت

 گریدهای در تن هزار 25 ساالنه حدود EPVC محصول به داخل بازار نیاز :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .است داده پوشش زیادی حدودی تا را نیاز این امسال نخست نیمه در شرکت این که است مختلف

  پتروشیمی صنعت در تحریم مدیریت 

 سنجی امکان را مختلف گریدهای تولید داخل، نیاز براساس اروند پتروشیمی شرکت اینکه بیان با زاده نشان 

 های هزینه و است تر پایین بسیار دیگر کشورهای به نسبت شرکت ینا محصوالت قیمت :داد ادامه کند، می

 .کرد خواهد حذف نیز را حمل و گمرکی

 تقاضای و نیاز به توجه با اکنون هم که کرد تولید توان می EPVC مختلف گرید پنج :کرد تصریح وی 

 تواند می کشور نیاز رتصو در نیز را دیگر گرید دو و شود می تولید اروند پتروشیمی در گرید سه داخل،

 .کند تولید

 ارزش حداکثر و ارزآوری تا کند می را خود تالش همه شرکت این :شد یادآور اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .شود جلوگیری نیز فروشی خام از و آید وجود به کشور برای افزوده

 نمی اینکه وجود با :گفت ت،اس مقاوم ها تحریم مقابل در پتروشیمی صنعت اینکه به اشاره با زاده نشان 

 مدیریت خوب بسیار پتروشیمی صنعت در تحریم اما گرفت، نادیده صنایع عملکرد در را تحریم نقش توان

 به و آید نمی کوتاه سخت شرایط در صنعت این که است آن گویای پتروشیمی های طرح اجرای و شده

 .دهد می ادامه خود برنامه

 سازمان های شاخص با مطابق اروند پتروشیمی شرکت محیطی یستز های شاخص اینکه بیان با وی 

 آینده سال یک تا است کرده تعریف را هایی پروژه شرکت این :کرد تصریح است، زیست محیط حفاظت

 .کند اخذ را غیرآالینده و سبز صنعت گواهی
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 چرم و کفش کیف، المللی بین نمایشگاه در اروند پتروشیمی غرفه از استقبال

 

 ما نفت تحلیلی خبری پایگاه

 16:56:۳6 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /9810143118335 

 کنندگان مصرف و تشرک این میان افزایی  هم برای الزم فرصت و زمینه نمایشگاه، این در اروند پتروشیمی حضور :گفت گلی

 با غرفه این که هدیمشا لذا .آورد فراهم را هایشان  توانمندی و ها  ظرفیت مچنینه و نیازها با آشنایی درباره محصوالتش

 .است شده مواجه نمایشگاه در حاضر شرکتهای استقبال

 الملل بین امور و عمومی روابط مدیر گلی جواد  ما نفت انرژی و نفت مهم رویدادهای آژانس گزارش به

 بین هنمایشگا ششمین در اروند پتروشیمی شرکت غرفه از بازدید در فارس، خلیج پتروشیمی هلدینگ

 رد شرکت این اختصاصی و مستقل حضور خصوص در وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، امپکس، المللی

 شفرو یا عمومی های ماموریت راستای در فارس، خلیج پتروشیمی هلدینگ سیاست :گفت نمایشگاه

 40 تجمعی حضور است، پتروشیمی صنعت در و مومیع صورت به که خود زیرمجموعه شرکتهای محصوالت

 این در و است فارس خلیج پتروشیمی هلدینگ عنوان با بزرگ غرفه یک قالب در خود مجموعه زیر شرکت

 .کند می و کرده شرکت کیش نفت بورس، و بیمه و بانک پالست، ایران تهران، نفت نمایشگاههای زمینه

 معتبر ارجیخ نمایشگاههای در نمایشگاهی رویداد 20 در ساالنه فارس خلیج هلدینگ که کرد اعالم گلی 

 هستند رسفا خلیج پتروشیمی هلدینگ صادراتی بازار هدفهای عربی،که کشورهای دور، آسیای اروپا، در

 . کند می شرکت

 اهنمایشگ یک در حضور مانع تجمعی حضور سیاست :افزود فارس خلیج هلدینگ عمومی روابط مدیر 

 وشیمیپتر هلدینگ از نمایندگی به اروند پتروشیمی شرکت لذا نیست، چرم کفش، کیف، نهمپو تخصصی

 .است یافته حضور نمایشگاه این در مستقل صورت به فارس خلیج

 اروند سی یو پی ای محصول کننده مصرف نمایشگاه این در حاضر شرکتهای که آنجا از :داشت اظهار گلی 

 به نزدیک از وندار غرفه در حضور با تا است آمده فراهم اروند مشتریان و شرکتها برای امکان این هستند،

 .کنند مطرح را خود مسائل واسطه بدون و رو در رو صورت

 نمایشگاه، این در اروند پتروشیمی حضور :کرد امیدواری ابراز فارس خلیج هلدینگ عمومی روابط مدیر 

 نیازها با ناییآش درباره محصوالتش کنندگان مصرف و شرکت این میان افزایی  هم برای الزم فرصت و زمینه

 شرکتهای تقبالاس با غرفه این که شاهدیم لذا .آورد فراهم را هایشان  توانمندی و ها  ظرفیت همچنین و

 .است شده مواجه نمایشگاه در حاضر

 حضور تولید، نقور از حمایت سال به توجه با :کرد تاکید پایان در فارس خلیج هلدینگ عمومی روابط مدیر 

 ایجاد و کرده داخلی دستی پایین صنایع تولید تقویت به کمک در بدیلی بی نقش تواند می اروند پتروشیمی

 .باشد داخلی تولیدکنندگان میان در ملی خوداتکایی و خودباوری حس
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 یک ضعر در تن، هزار 20 به ”سی وی پی ای“ تولید افزایش /تحریم مشکالت از اروند پتروشیمی عبور

 !سال

 

 پول صدای تحلیلی خبری پایگاه

 16:47:19 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /D760143117542 

 بازدید در اروند پتروشیمی شرکت عامل مدیر و مدیره هیات رییس نایب مقدم زاده نشان حسن:پول صدای
 در تهران در وابسته صنایع و چرم کفش، ،کیف المللی بین نمایشگاه ششمین در شرکت این غرفه از

 مشتریان با نزدیک از که شد باعث نمایشگاه این فرصت :کرد اظهار نمایشگاه در شرکت این حضور خصوص
 و وفاداری و بشناسیم را مشکالت و باشیم داشته مذاکره و تعامل محصوالتمان نهایی کنندگان مصرف و

 .بنهیم قدر را یینها کنندگان مصرف و مشتریان رضایتمندی
 شرکت :افزود شرکت این فعالیت مورد در اروند پتروشیمی شرکت عامل مدیر پول صدای گزارش به 

 در موجود تکنولوژی آخرین از و داشت جهان در را کلر زنجیره بزرگترین پیش سال ده تا اروند پتروشیمی
 .کند می استفاده خود محصوالت تولید در جهان

 میلیون 2 ساالنه مجموع در اروند پتروشیمی :گفت شرکت این تولیدی محصوالت مورد در مقدم زاده نشان 
 که کرد اشاره سی وی پی تن هزار ۳40 به توان می میان این از که دارد تولید محصول انواع تن هزار 800و

 دیگر از .است (EPVC) سی وی پی ای تن هزار 40 و (SPVC)سی وی پی اس تن هزار ۳00 شامل
 کلراید دی اتیلن تن هزار 890 کلر، تن هزار585 سال، در کاستیک تن هزار 660 شرکت این تمحصوال
(EDC) است. 

 داخلی توان با تحریم شرایط در سی وی پی ای مجتمع اندازی راه به اشاره با اروند پتروشیمی عامل مدیر 
 1۳96 درسال تن 11000 زا شرکت سی وی پی ای تولید و است شده مرتفع شرکت فراروی مشکالت :افزود

 سندیکاهای با هماهنگی در و است شده دست پایین صنایع تحویل که رسید 1۳97 سال در تن 20000 به
 داشته تولید تن 11000 ایم توانسته سال اول ماهه 7 همین در و ایم کرده مشخص را خود راه نقشه مختلف
 پتروشیمی شرکت مدیره هیات رییس نایب.یمکن تامین را چرم و کفش کیف، همچون صنایعی نیاز و باشیم
 حفظ آن کنار در و است شرکت اصلی اولویت داخلی نیاز تامین که افزود شرکت استراتژی مورد در اروند
 .داریم نظر مد را صادراتی بازار

 شرکت در تولید رونق عنوان با رهبری معظم مقام سال شعار تحقق خصوص در اروند پتروشیمی عامل مدیر 
 مهم از دست پایین صنایع و چرم، کفش، کیف، همچون صنایعی مستقیم غیر اشتغال ایجاد خود؛ وعمتب

 محصول تولیدکننده تنها عنوان به اروند :داد ادامه و کرد اعالم شرکت این محصوالت دستاوردهای ترین
 .کند جلوگیری تحریم شرایط در ارز خروج از است توانسته کشور در ”سی وی پی ای“ استراتژیک

 مصرف دیگر از را ها شوینده و سیمان نفت، آلومینیوم، نیروگاه، الفین، واحدهای پایان در مقدم زاده نشان 
 .کرد اعالم اروند پتروشیمی محصوالت کنندگان
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 خاورمیانه در EPVC تولیدکننده دومین اروند؛ پتروشیمی

 

 اقتصاد فصل تخصصی سایت

 16:۳4:14 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /EF0C143116199 

 در دومین و ایران در EPVC تولیدکننده تنها شرکت این :گفت اروند پتروشیمی مدیرعامل - اقتصاد فصل

 .است خاورمیانه

 چرم، نمایشگاه ششمین حاشیه در (مهرماه ۳0 شنبه، سه) امروز زاده نشان حسن اقتصا، فصل گزارش به

 ترین بزرگ از یکی اروند پتروشیمی اینکه به اشاره با خبرنگاران جمع در وابسته یعصنا و کفش کیف،

 800 و میلیون 2 ساالنه شده نصب ظرفیت با مجتمع این :کرد اظهار دنیاست، کلر زنجیره تولیدکنندگان

 وی پی و (EDC/VCM) کلرایدمونومر وینیل و کلراید دی اتیلن کلرآلکالی، کارخانجات شامل محصول تن هزار

 تن هزار ۳00 کاستیک، تن هزار 600 ساالنه تولید توان ،(SPVC/EPVC) امولسیون و سوسپانسیون سی

SPVC تن هزار 40 و EPVC دارد را. 

 مصرف و دست پایین صنایع از وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه در کنندگان شرکت :افزود وی 

 .ندهست اروند پتروشیمی EPVC محصول کنندگان

 مورد کلر اکنون هم خود، نیاز مورد کلر تأمین بر عالوه مجتمع این :داد ادامه اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .کند می تأمین نیز را خوزستان و کارون غدیر، بندرامام، پتروشیمی نیاز

 سفار خلیج صنعت تجارت شرکت طریق از اروند پتروشیمی محصوالت صادرات اینکه بیان با زاده نشان 

 می انجام بورس در درصدی 100 صورت به شرکت این محصوالت داخلی فروش :کرد تصریح شود، می انجام

 .شود

  کشور کاستیک صددرصد تأمین 

 از موضوع این که شد تأمین کشور نیاز مورد کاستیک صددرصد اروند پتروشیمی تأسیس با :کرد اظهار وی 

 کشور برای و کرده نیز صادر را محصول این مازاد شرکت این آن کنار در و کرد جلوگیری کشور از ارز خروج

 فوالد آلومینیوم، شوینده، گاز، نفت، صنایع در که است راهبردی محصولی کاستیک .است داشته نیز ارزآوری

 .دارد اساسی کاربرد ... و

 :شد یادآور است، نت هزار 740 ایران سی وی پی تولید ظرفیت اینکه به اشاره با اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 در و است ایران در EPVC تولیدکننده تنها ،SPVC تن هزار ۳00 ساالنه تولید بر افزون شرکت این

 .کند می تولید را محصول این عربستان سابیک تنها خاورمیانه

 های کاتالیست و ها توانمندی از استفاده با کند می تالش اروند پتروشیمی شرکت :کرد تصریح زاده نشان 

 داشته را توجهی قابل بسیار عملکرد امسال دوم نیمه در و برساند حداکثر به را مجتمع این تولید داخلی

 .باشد
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 کشورهای از گذشته در را خود نیاز مورد EPVC محصول اروند پتروشیمی مشتریان اینکه به اشاره با وی 

 باالتری کیفیت از مجتمع این التمحصو کنندگان، مصرف اذعان به اکنون هم :گفت کردند، می وارد دیگر

 .است برخوردار عربستان سابیک تولیدات به نسبت

 گریدهای در تن هزار 25 ساالنه حدود EPVC محصول به داخل بازار نیاز :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .است داده پوشش زیادی حدودی تا را نیاز این امسال نخست نیمه در شرکت این که است مختلف

  پتروشیمی صنعت در تحریم دیریتم 

 سنجی امکان را مختلف گریدهای تولید داخل، نیاز براساس اروند پتروشیمی شرکت اینکه بیان با زاده نشان 

 های هزینه و است تر پایین بسیار دیگر کشورهای به نسبت شرکت این محصوالت قیمت :داد ادامه کند، می

 .کرد خواهد حذف نیز را حمل و گمرکی

 تقاضای و نیاز به توجه با اکنون هم که کرد تولید توان می EPVC مختلف گرید پنج :کرد تصریح یو 

 تواند می کشور نیاز صورت در نیز را دیگر گرید دو و شود می تولید اروند پتروشیمی در گرید سه داخل،

 .کند تولید

 ارزش حداکثر و ارزآوری تا کند می را خود تالش همه شرکت این :شد یادآور اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .شود جلوگیری نیز فروشی خام از و آید وجود به کشور برای افزوده

 نمی اینکه وجود با :گفت است، مقاوم ها تحریم مقابل در پتروشیمی صنعت اینکه به اشاره با زاده نشان 

 مدیریت خوب بسیار یمیپتروش صنعت در تحریم اما گرفت، نادیده صنایع عملکرد در را تحریم نقش توان

 به و آید نمی کوتاه سخت شرایط در صنعت این که است آن گویای پتروشیمی های طرح اجرای و شده

 .دهد می ادامه خود برنامه

 سازمان های شاخص با مطابق اروند پتروشیمی شرکت محیطی زیست های شاخص اینکه بیان با وی 

 آینده سال یک تا است کرده تعریف را هایی پروژه شرکت این :کرد تصریح است، زیست محیط حفاظت

 .کند اخذ را غیرآالینده و سبز صنعت گواهی
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 خاورمیانه در EPVC تولیدکننده دومین اروند؛ پتروشیمی

 

 ویژه اخبار

 16:۳۳:4 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /BBAE143116094 

 در دومین و ایران در EPVC تولیدکننده تنها شرکت این :گفت اروند پتروشیمی املمدیرع - ویژه پیام

 .است خاورمیانه

 چرم، نمایشگاه ششمین حاشیه در (مهرماه ۳0 شنبه، سه) امروز زاده نشان حسن شانا، خبرنگار گزارش به

 ترین بزرگ از یکی اروند پتروشیمی اینکه به اشاره با خبرنگاران جمع در وابسته صنایع و کفش کیف،

 800 و میلیون 2 ساالنه شده نصب ظرفیت با مجتمع این :کرد اظهار دنیاست، کلر زنجیره تولیدکنندگان

 وی پی و (EDC/VCM) کلرایدمونومر وینیل و کلراید دی اتیلن کلرآلکالی، کارخانجات شامل محصول تن هزار

 تن هزار ۳00 کاستیک، تن هزار 600 نهساال تولید توان ،(SPVC/EPVC) امولسیون و سوسپانسیون سی

SPVC تن هزار 40 و EPVC دارد را. 

 مصرف و دست پایین صنایع از وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه در کنندگان شرکت :افزود وی 

 .هستند اروند پتروشیمی EPVC محصول کنندگان

 مورد کلر اکنون هم خود، نیاز مورد کلر أمینت بر عالوه مجتمع این :داد ادامه اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .کند می تأمین نیز را خوزستان و کارون غدیر، بندرامام، پتروشیمی نیاز

 فارس خلیج صنعت تجارت شرکت طریق از اروند پتروشیمی محصوالت صادرات اینکه بیان با زاده نشان 

 می انجام بورس در درصدی 100 رتصو به شرکت این محصوالت داخلی فروش :کرد تصریح شود، می انجام

 .شود

  کشور کاستیک صددرصد تأمین 

 از موضوع این که شد تأمین کشور نیاز مورد کاستیک صددرصد اروند پتروشیمی تأسیس با :کرد اظهار وی 

 کشور برای و کرده نیز صادر را محصول این مازاد شرکت این آن کنار در و کرد جلوگیری کشور از ارز خروج

 فوالد آلومینیوم، شوینده، گاز، نفت، صنایع در که است راهبردی محصولی کاستیک .است داشته نیز ریارزآو

 .دارد اساسی کاربرد ... و

 :شد یادآور است، تن هزار 740 ایران سی وی پی تولید ظرفیت اینکه به اشاره با اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 در و است ایران در EPVC تولیدکننده تنها ،SPVC تن هزار ۳00 ساالنه تولید بر افزون شرکت این

 .کند می تولید را محصول این عربستان سابیک تنها خاورمیانه

 های کاتالیست و ها توانمندی از استفاده با کند می تالش اروند پتروشیمی شرکت :کرد تصریح زاده نشان 

 داشته را توجهی قابل بسیار عملکرد الامس دوم نیمه در و برساند حداکثر به را مجتمع این تولید داخلی

 .باشد
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 کشورهای از گذشته در را خود نیاز مورد EPVC محصول اروند پتروشیمی مشتریان اینکه به اشاره با وی 

 باالتری کیفیت از مجتمع این محصوالت کنندگان، مصرف اذعان به اکنون هم :گفت کردند، می وارد دیگر

 .است برخوردار عربستان سابیک تولیدات به نسبت

 گریدهای در تن هزار 25 ساالنه حدود EPVC محصول به داخل بازار نیاز :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .است داده پوشش زیادی حدودی تا را نیاز این امسال نخست نیمه در شرکت این که است مختلف

  پتروشیمی صنعت در تحریم مدیریت 

 سنجی امکان را مختلف گریدهای تولید داخل، نیاز براساس اروند پتروشیمی شرکت اینکه بیان با زاده نشان 

 های هزینه و است تر پایین بسیار دیگر کشورهای به نسبت شرکت این محصوالت قیمت :داد ادامه کند، می

 .کرد خواهد حذف نیز را حمل و گمرکی

 تقاضای و نیاز به توجه با وناکن هم که کرد تولید توان می EPVC مختلف گرید پنج :کرد تصریح وی 

 تواند می کشور نیاز صورت در نیز را دیگر گرید دو و شود می تولید اروند پتروشیمی در گرید سه داخل،

 .کند تولید

 ارزش حداکثر و ارزآوری تا کند می را خود تالش همه شرکت این :شد یادآور اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .شود جلوگیری نیز فروشی خام از و آید وجود به کشور برای افزوده

 نمی اینکه وجود با :گفت است، مقاوم ها تحریم مقابل در پتروشیمی صنعت اینکه به اشاره با زاده نشان 

 مدیریت خوب بسیار پتروشیمی صنعت در تحریم اما گرفت، نادیده صنایع عملکرد در را تحریم نقش توان

 به و آید نمی کوتاه سخت شرایط در صنعت این که ستا آن گویای پتروشیمی های طرح اجرای و شده

 .دهد می ادامه خود برنامه

 سازمان های شاخص با مطابق اروند پتروشیمی شرکت محیطی زیست های شاخص اینکه بیان با وی 

 آینده سال یک تا است کرده تعریف را هایی پروژه شرکت این :کرد تصریح است، زیست محیط حفاظت

 .کند اخذ را غیرآالینده و سبز صنعت گواهی
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 خاورمیانه در EPVC تولیدکننده دومین اروند؛ پتروشیمی

 

 نیوز شانا - انرژی و نفت رسانی اطالع شبکه

 16:28:2 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /C89D143115761 

 .است خاورمیانه در دومین و ایران در EPVC کنندهتولید تنها شرکت این :گفت اروند پتروشیمی مدیرعامل

 چرم، نمایشگاه ششمین حاشیه در (مهرماه ۳0 شنبه، سه) امروز زاده نشان حسن شانا، خبرنگار گزارش به

 ترین بزرگ از یکی اروند پتروشیمی اینکه به اشاره با خبرنگاران جمع در وابسته صنایع و کفش کیف،

 800 و میلیون 2 ساالنه شده نصب ظرفیت با مجتمع این :کرد اظهار یاست،دن کلر زنجیره تولیدکنندگان

 وی پی و (EDC/VCM) کلرایدمونومر وینیل و کلراید دی اتیلن کلرآلکالی، کارخانجات شامل محصول تن هزار

 تن هزار ۳00 کاستیک، تن هزار 600 ساالنه تولید توان ،(SPVC/EPVC) امولسیون و سوسپانسیون سی

SPVC تن هزار 40 و EPVC دارد را. 

 مصرف و دست پایین صنایع از وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه در کنندگان شرکت :افزود وی

 .هستند اروند پتروشیمی EPVC محصول کنندگان

 زنیا مورد کلر اکنون هم خود، نیاز مورد کلر تأمین بر عالوه مجتمع این :داد ادامه اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .کند می تأمین نیز را خوزستان و کارون غدیر، بندرامام، پتروشیمی

 فارس خلیج صنعت تجارت شرکت طریق از اروند پتروشیمی محصوالت صادرات اینکه بیان با زاده نشان

 می انجام بورس در درصدی 100 صورت به شرکت این محصوالت داخلی فروش :کرد تصریح شود، می انجام

 .شود

  کشور کاستیک صدصددر تأمین 

 از موضوع این که شد تأمین کشور نیاز مورد کاستیک صددرصد اروند پتروشیمی تأسیس با :کرد اظهار وی

 کشور برای و کرده نیز صادر را محصول این مازاد شرکت این آن کنار در و کرد جلوگیری کشور از ارز خروج

 فوالد آلومینیوم، شوینده، گاز، نفت، صنایع در که است راهبردی محصولی کاستیک .است داشته نیز ارزآوری

 .دارد اساسی کاربرد ... و

 :شد یادآور است، تن هزار 740 ایران سی وی پی تولید ظرفیت اینکه به اشاره با اروند پتروشیمی مدیرعامل

 در و است ایران در EPVC تولیدکننده تنها ،SPVC تن هزار ۳00 ساالنه تولید بر افزون شرکت این

 .کند می تولید را محصول این عربستان سابیک تنها ورمیانهخا

 های کاتالیست و ها توانمندی از استفاده با کند می تالش اروند پتروشیمی شرکت :کرد تصریح زاده نشان

 داشته را توجهی قابل بسیار عملکرد امسال دوم نیمه در و برساند حداکثر به را مجتمع این تولید داخلی

 .باشد

 کشورهای از گذشته در را خود نیاز مورد EPVC محصول اروند پتروشیمی مشتریان اینکه به شارها با وی

 باالتری کیفیت از مجتمع این محصوالت کنندگان، مصرف اذعان به اکنون هم :گفت کردند، می وارد دیگر

 .است برخوردار عربستان سابیک تولیدات به نسبت

 گریدهای در تن هزار 25 ساالنه حدود EPVC محصول به داخل بازار نیاز :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل
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 .است داده پوشش زیادی حدودی تا را نیاز این امسال نخست نیمه در شرکت این که است مختلف

  پتروشیمی صنعت در تحریم مدیریت 

 سنجی امکان را مختلف گریدهای تولید داخل، نیاز براساس اروند پتروشیمی شرکت اینکه بیان با زاده نشان

 های هزینه و است تر پایین بسیار دیگر کشورهای به نسبت شرکت این محصوالت قیمت :داد ادامه کند، می

 .کرد خواهد حذف نیز را حمل و گمرکی

 داخل، تقاضای و نیاز به توجه با اکنون هم که کرد تولید توان می EPVC مختلف گرید پنج :کرد تصریح وی

 .کند تولید تواند می کشور نیاز صورت در نیز را دیگر گرید دو و شود می تولید اروند پتروشیمی در گرید سه

 ارزش حداکثر و ارزآوری تا کند می را خود تالش همه شرکت این :شد یادآور اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .شود جلوگیری نیز فروشی خام از و آید وجود به کشور برای افزوده

 توان نمی اینکه وجود با :گفت است، مقاوم ها تحریم مقابل در پتروشیمی صنعت ینکها به اشاره با زاده نشان

 و شده مدیریت خوب بسیار پتروشیمی صنعت در تحریم اما گرفت، نادیده صنایع عملکرد در را تحریم نقش

 ودخ برنامه به و آید نمی کوتاه سخت شرایط در صنعت این که است آن گویای پتروشیمی های طرح اجرای

 .دهد می ادامه

 سازمان های شاخص با مطابق اروند پتروشیمی شرکت محیطی زیست های شاخص اینکه بیان با وی

 آینده سال یک تا است کرده تعریف را هایی پروژه شرکت این :کرد تصریح است، زیست محیط حفاظت

 .کند اخذ را غیرآالینده و سبز صنعت گواهی
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 خاورمیانه در EPVC تولیدکننده دومین وند؛ار پتروشیمی

 

 تجارت فصل تحلیلی خبری سایت

 16:24:16 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /04E7143115466 

  - تجارت فصل

 چرم، نمایشگاه ششمین حاشیه در (مهرماه ۳0 شنبه، سه) امروز زاده نشان حسن تجارت، فصل گزارش به

 ترین بزرگ از یکی اروند پتروشیمی اینکه به اشاره با خبرنگاران جمع در وابسته صنایع و کفش کیف،

 800 و میلیون 2 ساالنه شده نصب ظرفیت با مجتمع این :کرد اظهار دنیاست، کلر زنجیره تولیدکنندگان

 وی پی و (EDC/VCM) کلرایدمونومر وینیل و کلراید دی اتیلن کلرآلکالی، کارخانجات شامل محصول تن هزار

 تن هزار ۳00 کاستیک، تن هزار 600 ساالنه تولید توان ،(SPVC/EPVC) امولسیون و سوسپانسیون سی

SPVC تن هزار 40 و EPVC دارد را. 

 مصرف و دست پایین صنایع از وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، نمایشگاه در کنندگان شرکت :افزود وی 

 .هستند ندارو پتروشیمی EPVC محصول کنندگان

 مورد کلر اکنون هم خود، نیاز مورد کلر تأمین بر عالوه مجتمع این :داد ادامه اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .کند می تأمین نیز را خوزستان و کارون غدیر، بندرامام، پتروشیمی نیاز

 فارس یجخل صنعت تجارت شرکت طریق از اروند پتروشیمی محصوالت صادرات اینکه بیان با زاده نشان 

 می انجام بورس در درصدی 100 صورت به شرکت این محصوالت داخلی فروش :کرد تصریح شود، می انجام

 .شود

  کشور کاستیک صددرصد تأمین 

 از موضوع این که شد تأمین کشور نیاز مورد کاستیک صددرصد اروند پتروشیمی تأسیس با :کرد اظهار وی 

 کشور برای و کرده نیز صادر را محصول این مازاد شرکت این آن نارک در و کرد جلوگیری کشور از ارز خروج

 فوالد آلومینیوم، شوینده، گاز، نفت، صنایع در که است راهبردی محصولی کاستیک .است داشته نیز ارزآوری

 .دارد اساسی کاربرد ... و

 :شد یادآور است، تن هزار 740 ایران سی وی پی تولید ظرفیت اینکه به اشاره با اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 در و است ایران در EPVC تولیدکننده تنها ،SPVC تن هزار ۳00 ساالنه تولید بر افزون شرکت این

 .کند می تولید را محصول این عربستان سابیک تنها خاورمیانه

 های ستکاتالی و ها توانمندی از استفاده با کند می تالش اروند پتروشیمی شرکت :کرد تصریح زاده نشان 

 داشته را توجهی قابل بسیار عملکرد امسال دوم نیمه در و برساند حداکثر به را مجتمع این تولید داخلی

 .باشد

 کشورهای از گذشته در را خود نیاز مورد EPVC محصول اروند پتروشیمی مشتریان اینکه به اشاره با وی 
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 باالتری کیفیت از مجتمع این محصوالت ،کنندگان مصرف اذعان به اکنون هم :گفت کردند، می وارد دیگر

 .است برخوردار عربستان سابیک تولیدات به نسبت

 گریدهای در تن هزار 25 ساالنه حدود EPVC محصول به داخل بازار نیاز :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .ستا داده پوشش زیادی حدودی تا را نیاز این امسال نخست نیمه در شرکت این که است مختلف

  پتروشیمی صنعت در تحریم مدیریت 

 سنجی امکان را مختلف گریدهای تولید داخل، نیاز براساس اروند پتروشیمی شرکت اینکه بیان با زاده نشان 

 های هزینه و است تر پایین بسیار دیگر کشورهای به نسبت شرکت این محصوالت قیمت :داد ادامه کند، می

 .ردک خواهد حذف نیز را حمل و گمرکی

 تقاضای و نیاز به توجه با اکنون هم که کرد تولید توان می EPVC مختلف گرید پنج :کرد تصریح وی 

 تواند می کشور نیاز صورت در نیز را دیگر گرید دو و شود می تولید اروند پتروشیمی در گرید سه داخل،

 .کند تولید

 ارزش حداکثر و ارزآوری تا کند می را خود تالش همه شرکت این :شد یادآور اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .شود جلوگیری نیز فروشی خام از و آید وجود به کشور برای افزوده

 نمی اینکه وجود با :گفت است، مقاوم ها تحریم مقابل در پتروشیمی صنعت اینکه به اشاره با زاده نشان 

 مدیریت خوب بسیار پتروشیمی صنعت در تحریم اما گرفت، نادیده صنایع عملکرد در را تحریم نقش توان

 به و آید نمی کوتاه سخت شرایط در صنعت این که است آن گویای پتروشیمی های طرح اجرای و شده

 .دهد می ادامه خود برنامه

 سازمان های شاخص با مطابق اروند پتروشیمی شرکت محیطی زیست های شاخص اینکه بیان با وی 

 آینده سال یک تا است کرده تعریف را هایی پروژه شرکت این :کرد تصریح است، زیست محیط حفاظت

 .کند اخذ را غیرآالینده و سبز صنعت گواهی
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 کاال بورس در اروند پتروشیمی محصوالت عرضه افزایش

 

 پتروشیمی صنایع ملی شرکت

 16:۳:9 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /189A143113482 

 بورس در هفتگی صورت به تن 400 :گفت آینده هفته از کاال بورس در برابری دو عرضه به اشاره با اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .شود می ارائه تخفیف با دستی پایین صنایع کنندگان مصرف به داخلی فروش در و شود می عرضه کاال

 

 با خبری نشست در مقدم زاده نشان سنح اروند، پتروشیمی عمومی روابط از نقل به نیپنا گزارش به

 مورد در کلی توضیحاتی ابتدا در امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین در شرکت این غرفه در خبرنگاران

 .کرد ارائه خود متبوع شرکت فعالیت

 رد هفتگی صورت به تن 400 که افزود آینده هفته از کاال بورس در برابری دو عرضه به اشاره با زاده نشان 

 فروش در و است کشور چرم اتحادیه سهمیه آن درصد 50 که شود می عرضه کاال بورس در دوشنبه روز

 .شود می ارائه تخفیف با دستی پایین صنایع کنندگان مصرف به داخلی

 صنایع و چرم کفش، کیف، تولیدکنندگان اینکه به توجه با اروند پتروشیمی شرکت :کرد اظهار مقدم نشان 

 این در نزدیک مذاکره و تعامل هدف با هستند، شرکت این محصوالت نهایی کنندگان صرفم از وابسته

 .است کرده شرکت نمایشگاه

 تن هزار 800 و میلیون 2 معادل سال در شرکت این تولیدات مجموع :داد ادامه اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 هزار 40 و سی وی پی اس تن زاره ۳00 کلر، تن هزار 585 کاستیک، تن هزار 660 تولید شامل که است

 .باشد می سی وی پی ای تن

 صنعت تجارت شرکت طریق از شرکت محصوالت فروش :افزود اروند پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب 

 .گیرد می صورت کاال بورس در عرضه صورت به و فارس خلیج هلدینگ به وابسته فارس خلیج

 کشور صنایع نیاز تنها نه سی، وی پی ای و کاستیک استراتژیک محصوالت مورد در :کرد تاکید زاده نشان 

 گاز، و نفت ها، شوینده همچون صنایعی در کاستیک محصول .است شده ارزآوری باعث بلکه شده، تامین

 .دارد کاربرد آلومینیوم، سیمان،

 در محصول این کننده تولید تنها سی، وی پی ای محصول مورد در :کرد تصریح اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 را ارزش زنجیره توانستیم داخلی، دستی پایین صنایع نیاز تامین بر عالوه اخیر سال دو در و هستیم کشور

 .باشیم داشته کشور برای را سودآوری حداکثر و کرده تکمیل

 فرآیندی مشکالت ایجاد و خارجی شرکت الیسنس کشیدن کنار علیرغم :کرد تصریح مقدم زاده نشان 

 .شد اندازی راه داخلی های کاتالیست از استفاده با و داخلی ندسانمه توسط

 آن و است مهم ما برای نکته دو شرکت؛ این در روز های تکنولوژی از استفاده به توجه با :داد ادامه وی 
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 تمام امام ویژه منطقه و زیست محیط سازمان اذعان به و است زیست محیط و انرژی مصرف بحث

 .هستیم کشور در سبز صنعت به شدن تبدیل دنبال به لذا شود، می رعایت شرکت این در مالز استانداردهای

 های زمینه در پیشرو سازمانهای از هم اجتماعی مسوولیت حوزه در :داد ادامه اروند پتروشیمی عامل مدیر 

 جامعه توانمندسازی توسعه، بحث کنار در داریم تالش و هستیم منطقه در رفاهی و خدماتی اجتماعی،

 .باشیم داشته کار دستور در نیز را پیرامونی

 میزان به ، 1۳96 سال در سی وی پی ای تولید میزان :کرد اعالم اروند پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب 

 .برسانیم تن 25000 به سال پایان تا داریم بنا و رسید تن 20000 به 1۳97 سال در که بود تن 11000

 این در مختلف صنایع در کاربردها به توجه با مختلف گریدهای در سی وی پی ای :گفت زاده نشان مهندس 

 دوم درجه در و است داخلی دست پایین صنایع نیازهای تامین شرکت، اولویت و شود می تولید شرکت

 .دارد قرار صادراتی بازارهای

 وارد سی وی پی ای کشور از خارج از قبال که کنندگان مصرف اذعان به :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .است باالتر عربستان سابیک و کره جی ال همچون خود خارجی مشابه از حتی کیفیت لحاظ از کردند، می

 محصول و شده حذف ترخیص، و گمرک نقل، و حمل های هزینه اروند، پتروشیمی از تامین به توجه با لذا

 در ایرانی تولیدکندگان برای ارزآوری و افزوده ارزش حداکثر شده موجب امر این و ساخته تر رقابتی را ما

 کنار در هندی ای، ترکیه تولیدکنندگان حتی .شود فروشی خام مانع و باشد داشته همراه به جهانی بازراهای

 .دارند اروند سی وی پی ای از استفاده به تمایل ما ای منطقه بازارهای

 کشور اقتصادی جنگ مقدم خط را کشور تروشیمیپ صنعت اروند، پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب 

 .دارد قرار مقدم صف در میان این در فارس خلیج پتروشیمی هلدینگ افزود و نامید
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 دارند اذعان اروند پتروشیمی محصوالت باالی کیفیت به کنندگان مصرف

 

 ما نفت تحلیلی خبری پایگاه

 15:27:22 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /96B7143109789 

 لحاظ از کردند، می دوار سی وی پی ای کشور از خارج از قبال که کنندگان مصرف اذعان به :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل

 .است باالتر عربستان سابیک و کره جی ال همچون خود خارجی مشابه از حتی کیفیت

 

 نشست در »مقدم زاده نشان حسن» مهندس ،     ما نفت     انرژی و نفت مهم رویدادهای آژانس گزارش به

 کلی توضیحاتی ابتدا در امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین در شرکت این غرفه در خبرنگاران با خبری

  .کرد ارائه خود متبوع شرکت فعالیت مورد در

 کفش، کیف، تولیدکنندگان اینکه به توجه با اروند پتروشیمی شرکت که داشت اظهار مقدم نشان مهندس 

 مذاکره و تعامل هدف با هستند، شرکت این محصوالت نهایی کنندگان مصرف از وابسته صنایع و چرم

  .است کرده شرکت نمایشگاه این در نزدیک

 نت هزار 800 و میلیون 2 معادل سال در شرکت این تولیدات مجموع :داد ادامه اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 هزار 40 و سی وی پی اس تن هزار ۳00 کلر، تن هزار 585 کاستیک، تن هزار 660 تولید شامل که است

  .باشد می سی وی پی ای تن

 صنعت تجارت شرکت طریق از شرکت محصوالت فروش :افزود اروند پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب 

  .گیرد می صورت کاال بورس در عرضه صورت به و فارس خلیج هلدینگ به وابسته فارس خلیج

 صنایع نیاز تنها نه سی، وی پی ای و کاستیک استراتژیک محصوالت مورد در :کرد تاکید مقدم زاده نشان 

 و نفت ها، شوینده همچون صنایعی در کاستیک محصول .است شده آوری ارز باعث بلکه شده، تامین کشور

  .دارد کاربرد آلومینیوم، سیمان، گاز،

 در محصول این کننده تولید تنها سی، وی پی ای محصول مورد در :کرد تصریح اروند پنروشیمی مدیرعامل 

 را ارزش زنجیره توانستیم داخلی، دستی پایین صنایع نیاز تامین بر عالوه اخیر سال دو در و هستیم کشور

  .باشیم داشته کشور برای را سودآوری حداکثر و کرده تکمیل

 فرآیندی مشکالت ایجاد و خارجی شرکت الیسنس کشیدن کنار علیرغم :کرد تصریح مقدم زاده نشان 

  .شد اندازی راه داخلی های کاتالیست از استفاده با و داخلی مهندسان توسط

 آن و است مهم ما برای نکته دو شرکت؛ این در روز های تکنولوژی از استفاده به توجه با :داد ادامه وی 

 تمام امام ویژه منطقه و زیست محیط سازمان اذعان به و است تزیس محیط و انرژی مصرف بحث

 .هستیم کشور در سبز صنعت به شدن تبدیل دنبال به لذا شود، می رعایت شرکت این در الزم استانداردهای
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 های زمینه در پیشرو سازمانهای از هم اجتماعی مسوولیت حوزه در :داد ادامه اروند پتروشیمی عامل مدیر 

 جامعه توانمندسازی توسعه، بحث کنار در داریم تالش و هستیم منطقه در رفاهی و خدماتی اجتماعی،

  .باشیم داشته کار دستور در نیز را پیرامونی

 میزان به ، 1۳96 سال در سی وی پی ای تولید میزان :کرد اعالم اروند پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب 

  .برسانیم تن 25000 به سال پایان تا داریم بنا و رسید تن 20000 به 1۳97 سال در که بود تن 11000

 این در مختلف صنایع در کاربردها به توجه با مختلف گریدهای در سی وی پی ای :گفت زاده نشان مهندس 

 دوم درجه در و است داخلی دست پایین صنایع نیازهای تامین شرکت، اولویت و شود می تولید شرکت

  .دارد قرار صادراتی بازارهای

 وارد سی وی پی ای کشور از خارج از قبال که کنندگان مصرف اذعان به :افزود اروند پتروشیمی مدیرعامل 

 .است باالتر عربستان سابیک و کره جی ال همچون خود خارجی مشابه از حتی کیفیت لحاظ از کردند، می

 محصول و شده حذف ترخیص، و مرکگ نقل، و حمل های هزینه اروند، پتروشیمی از تامین به توجه با لذا

 در ایرانی تولیدکندگان برای ارزآوری و افزوده ارزش حداکثر شده موجب امر این و ساخته تر رقابتی را ما

 کنار در هندی ای، ترکیه تولیدکنندگان حتی .شود فروشی خام مانع و باشد داشته همراه به جهانی بازراهای

  .دارند اروند سی وی پی ای از فادهاست به تمایل ما ای منطقه بازارهای

 کشور اقتصادی جنگ مقدم خط را کشور پتروشیمی صنعت اروند، پتروشیمی مدیره هیات رییس نایب 

  .دارد قرار مقدم صف در میان این در فارس خلیج پتروشیمی هلدینگ افزود و نامید

 صورت به تن 400 که افزود آینده تههف از کاال بورس در برابری دو عرضه به اشاره با زاده نشان مهندس 

 در و است کشور چرم اتحادیه سهمیه آن درصد 50 که شود می عرضه کاال بورس در دوشنبه روز در هفتگی

 .شود می ارائه تخفیف با دستی پایین صنایع کنندگان مصرف به داخلی فروش
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 صنایع شکوفایی با تولید رونق شعار تحقق /شوند تر فعال ارز خروج از جلوگیری برای ها پتروشیمی

 نفت دست پایین

 

 ایران اقتصاد تحلیلی خبری منشور

 14:۳۳:۳0 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /8219143104155 

 و کفش و یفک تولید اولیه مواد ترین اصلی از یکی «سی وی پی ای» محصول ،  اقتصادآنالین  گزارش به
 واحدهای دیگر سویی از .یابد می چشمگیر افزایش محصول این برای تقاضا ساالنه که است مصنوعی مچر

 اثرگذار توانند می ماده این به داخلی نیاز تامین در هم استراتژیک محصول این تولید با داخلی پتروشیمی
 .کنند ورکش نصیب را توجهی قابل ارزآوری آن، صادرات با هم و شود می ارز خروج از مانع که باشند

 یشگاهنما ششمین حاشیه در اروند پتروشیمی شرکت عامل مدیر «مقدم زاده نشان حسن» خصوص این در
 رد پتروشیمی های شرکت حضور خصوص در تهران در وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین

 نهایی گانکنند مصرف و انمشتری با نزدیک از که شد باعث نمایشگاه این فرصت :داشت اظهار نمایشگاه
 و شتریانم رضایتمندی و وفاداری و بشناسیم را مشکالت و باشیم داشته مذاکره و تعامل محصوالتمان

 .بنهیم قدر را نهایی کنندگان مصرف
 رائها که داشته چشمگیر حضوری ترکیه از کفش و کیف تولیدکنندگان نمایشگاه  این در است گفتنی

 .دهد افزایش را کشورمان بازار از سهم تواند می بتیرقا قیمت با UPVC محصول
 تا اروند پتروشیمی شرکت :افزود شرکت این فعالیت مورد در اروند پتروشیمی شرکت عامل مدیر همچنین

 تولید رد جهان در موجود تکنولوژی آخرین از و داشت جهان در را کلر زنجیره بزرگترین پیش سال ده
 .کند می استفاده خود محصوالت

 داخلی توان اب تحریم شرایط در سی وی پی ای مجتمع اندازی راه به اشاره با اروند پتروشیمی عامل مدیر
 1۳96 لدرسا تن 11000 از شرکت سی وی پی ای تولید و است شده مرتفع شرکت فراروی مشکالت :افزود

 یکاهایسند با نگیهماه در و است شده دست پایین صنایع تحویل که رسید 1۳97 سال در تن 20000 به
 داشته تولید تن 11000 ایم توانسته سال اول ماهه 7 همین در و ایم کرده مشخص را خود راه نقشه مختلف
 .کنیم تامین را چرم و کفش کیف، همچون صنایعی نیاز و باشیم
 داخلی زنیا تامین که افزود شرکت استراتژی مورد در اروند پتروشیمی شرکت مدیره هیات رییس نایب

 عراق، بازارهای دممق زاده نشان .داریم نظر مد را صادراتی بازار حفظ آن کنار در و است شرکت اصلی اولویت
 .کرد اعالم اروند پتروشیمی شرکت هدف بازارهای را مرکزی آسیای و افغانستان ترکیه،

 شرکت در دلیتو رونق عنوان با رهبری معظم مقام سال شعار تحقق خصوص در اروند پتروشیمی عامل مدیر
 مهم زا دست پایین صنایع و چرم، کفش، کیف، همچون صنایعی مستقیم غیر اشتغال ایجاد خود؛ متبوع
 محصول کنندهتولید تنها عنوان به اروند :داد ادامه و کرد اعالم شرکت این محصوالت دستاوردهای ترین

 .دکن جلوگیری تحریم طشرای در ارز خروج از است توانسته کشور در  سی وی پی ای  استراتژیک
 دیگر از را ها ندهشوی و سیمان نفت، آلومینیوم، نیروگاه، الفین، واحدهای پایان در مقدم زاده نشان مهندس
 .کرد اعالم اروند پتروشیمی محصوالت کنندگان مصرف
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 2 کفش و کیف المللی بین نمایشگاه ششمین تصویری گزارش

 

 اه نمایشگاه اخبار خبری پایگاه

 14:26:4 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /F2CC143103371 

  

 2 کفش و کیف المللی بین نمایشگاه ششمین تصویری گزارش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 کفش و کیف المللی بین نمایشگاه ششمین تصویری گزارش

 

 ها نمایشگاه اخبار خبری پایگاه

 14:19:2 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /2DF6143102674 

  

 1 کفش و کیف المللی بین نمایشگاه ششمین تصویری گزارش
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 وی پی ای تولید افزایش/اروند پتروشیمی شرکت اصلی اولویت داخلی نیاز تامین-اخبار صفحه سایت

 1397 الس در تن 20000 به 1396 درسال تن 11000 از اروند پتروشیمی شرکت سی

 

 اخبار صفحه تحلیلی خبری سایت

 14:2:16 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /515C143100858 

 :اروند پتروشیمی عامل مدیر

 در شرکت نای غرفه از بازدید در اروند پتروشیمی شرکت عامل مدیر و مدیره هیات رییس نایب مقدم زاده نشان حسن
 اظهار یشگاهنما در شرکت این حضور خصوص در تهران در وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین

 داشته مذاکره و تعامل محصوالتمان نهایی کنندگان مصرف و مشتریان با نزدیک از که شد باعث نمایشگاه این فرصت :کرد
 .بنهیم قدر را نهایی کنندگان رفمص و مشتریان رضایتمندی و وفاداری و بشناسیم را مشکالت و باشیم

 این لیتفعا مورد در اروند پتروشیمی شرکت عامل مدیر ”اخبار صفحه تحلیلی خبری سایت ” گزارش به
 آخرین از و داشت جهان در را کلر زنجیره بزرگترین پیش سال ده تا اروند پتروشیمی شرکت :افزود شرکت

   .کند می استفاده خود محصوالت تولید در جهان در موجود تکنولوژی
 تن هزار 800 میلیون 2 ساالنه مجموع در که گفت شرکت این تولیدی محصوالت مورد در مقدم زاده نشان
 ۳00 شامل هک کرد اشاره سی وی پی تن هزار ۳40 به توان می میان این از که دارد تولید محصول انواع
 نای محصوالت دیگر از .است (EPVC) سی وی پی ای تن هزار 40 و (SPVC)سی وی پی اس تن هزار

 .باشد می (EDC) کلراید دی اتیلن تن هزار 890 کلر، تن هزار585 سال، در کاستیک تن هزار 660 شرکت
 داخلی توان اب تحریم شرایط در سی وی پی ای مجتمع اندازی راه به اشاره با اروند پتروشیمی عامل مدیر
 1۳96 لدرسا تن 11000 از شرکت سی وی پی ای تولید و است شده مرتفع شرکت فراروی مشکالت :افزود

 یکاهایسند با هماهنگی در و است شده دست پایین صنایع تحویل که رسید 1۳97 سال در تن 20000 به
 داشته تولید تن 11000 ایم توانسته سال اول ماهه 7 همین در و ایم کرده مشخص را خود راه نقشه مختلف
 تروشیمیپ شرکت مدیره هیات رییس نایب.کنیم تامین را چرم و کفش یف،ک همچون صنایعی نیاز و باشیم
 حفظ آن نارک در و است شرکت اصلی اولویت داخلی نیاز تامین که افزود شرکت استراتژی مورد در اروند
 .داریم نظر مد را صادراتی بازار

 شرکت در یدتول رونق انعنو با رهبری معظم مقام سال شعار تحقق خصوص در اروند پتروشیمی عامل مدیر.
 مهم زا دست پایین صنایع و چرم، کفش، کیف، همچون صنایعی مستقیم غیر اشتغال ایجاد خود؛ متبوع
 محصول کنندهتولید تنها عنوان به اروند :داد ادامه و کرد اعالم شرکت این محصوالت دستاوردهای ترین

 .دکن جلوگیری تحریم شرایط در رزا خروج از است توانسته کشور در ”سی وی پی ای“ استراتژیک
 مصرف دیگر از را اه شوینده و سیمان نفت، آلومینیوم، نیروگاه، الفین، واحدهای پایان در مقدم زاده نشان 

 .کرد اعالم اروند پتروشیمی محصوالت کنندگان
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 تهران وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین

 

 رسانه تهران

 1۳:5:41 1۳98/07/۳0  دریافت انزم

ht  آدرس tps://mcut .net /2656143095036 

 رسانه؛ اصناف

 ماه آبان 2 تا و کرده ارک به آغاز رسما مهرماه 29 روز از تهران وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین

 .بود خواهد دایر تهران المللی بین های نمایشگاه محل در

 حضور با وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه دوره ششمین رسانه؛  تهران  زارشگ به

 تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست نیارکی صادقی مهدی فراهانی، نوده قاسم

 از کثیری جمع و اسالمی شورای مجلس نمایندگان صمت، وزارت نساجی دفتر مدیرکل محرابی (صمت)

 .شد افتتاح خارجی و ایرانی کنندگان شرکت و کنندگان تولید

 نمایشگاه برگزاری اهمیت در تهران اصناف اتاق رئیس فراهانی نوده قاسم نمایشگاه این افتتاحیه مراسم در

 به تنها و ورزند می اهتمام آن به اصناف که تخصصی های نمایشگاه برگزاری :داشت بیان تخصصی های

 از نشان تواند می کنند، نمی تبدیل فروشگاه به را نمایشگاه و کنند می بسنده خود تولیدات و اکااله نمایش

 باشد، داشته سازی برند و تولید اقتدار

 مهم بسیار کاال کیفیت و تولیدکننده به تولید صنعت در گذاری ارزش اینکه بیان با تهران اصناف اتاق رئیس

 به توجه با اند توانسته آنها از بخشی تنها که دارد وجود ورکش در شاخصی تولیدکنندگان :گفت است

 می تولیدکنندگان های توانمندی رصد با دولت لذا کنند، شرکت نمایشگاهها این در مکان و زمان محدودیت

 لحاظ از را کننده تولید و برده باال را کشور در تولید ارزش امکانات، و اولیه مواد نهادن اختیار در با تواند

 .نماید تقویت معنوی و ادیم

 تولید جریان قطع به شود جلوگیری تولیدکننده نیاز مورد اولیه مواد واردات از اگر :کرد تاکید فراهانی

 اشتغال مدت دراز در تواند می تولید چرخه لذا شد؛ خواهد ثمر بی افراد زحمات تمامی و شد خواهد خاموش

 روشن همگان بر موضوع این که نماید احیاء را کشور اقتصاد و جلوگیری اقتصادی رکود از و ایجاد را زایی

 .ورزد اهتمام آن رفع به و رصد را مشکالت دولت پس است آماده کامال نیز تولیدکننده و است

 فروشندگان و تولیدکنندگان اتحادیه رئیس همچنین امپکس نمایشگاه دوره ششمین افتتاحیه مراسم در

 در تخصصی نمایشگاههای برگزاری که است داده نشان تجربه :داشت اظهار تهران دوز دست های کفش

 به توجه با .است داده تغییر را صنعت این شرایط آن حاصل و بوده اهمیت حائز بسیار تولید های موفقیت

 اما شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته های سال اینکه

 به را ایران کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته ها نمایشگاه از دوره این ریبرگزا با
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 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای  نمایشگاه دوره چند این در .کنیم معرفی دنیا

 .اند داشته حضور

 با آشنایی همچنین چرم، و کفش صنعت ارتقای گاهنمایش این برگزاری از هدف :افزود ادامه در شجری رسول

 شرایط از رفت برون راه بهترین ایم کرده ثابت که است نوین های فناوری و دنیا روز دستاوردهای آخرین

 ایجاد برای ای فزاینده نقش امپکس المللی بین نمایشگاه منظور همین به است تولید تنها فعلی اقتصادی

 است، آورده وجود به صنعت این کنندگان تولید برای را صادرات زمینه ایجاد و زیسا برند فروش، بازاریابی،

 و شده ذکر های حوزه در تولید رونق به دستیابی جهت نمایشگاه ستاد ارتقای نمایشگاه این در ما سعی لذا

 به کمک همچنین و نهایی محصول کنندگان تولید برای اولیه مواد سازی داخلی و فنی دانش بردن باال

 .باشد می آموزشی و علمی طور به انسانی نیروی تربیت و کاربری پژوهش توسعه

 گردش در سرمایه و اولیه مواد اگر :گفت و کرد تشریح را کشور کفش صنعت وضعیت آخرین شجری

 تامین را کیفیت با کفش به نفر میلیون 400 نیاز توانیم می ما شود تامین حوزه این در فعال واحدهای

 .است برخودار صادرات برای باالیی پتانسیل از داخل نیاز تامین بر عالوه یعنی این .کنیم

 برابر دو تولید توانایی صنعت این در فعال واحدهای اینکه بیان با تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 صادرات روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای به توانستیم جاری سال : :افزود دارند را کشور نیاز

 در کفش واردات گمرک، سوی از شده اعالم رسمی آمار طبق .هستیم جدید بازارهای دنبال و باشیم داشته

 است رسمی مبادی طریق از واردات فقط عدد این که بوده دالر میلیون 500 به نزدیک گذشته های سال

 .است بوده دالر میلیون 800 تا 700 عدد این کننده صادر کشورهای آمار بر بنا که درحالی

 حس  بازار در کمبودی هیچ کفش واردات دالری میلیون 600 کاهش وجود با گذشته سال :افزود شجری

 .است زده ضربه داخل تولید به فقط و بوده مازاد ها سال این واردات یعنی این و نشد

 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات 96 سال :گفت داخل تولید کفش صادرات درباره وی

 رسیده دالر میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون

 .است

 کشورهای و داخلی شرکتهای حضور با غرفه 18۳ و مربع متر هزار15 متراژ با نمایشگاه این است گفتنی

 2 تا و کرده کار به آغاز رسما مهرماه 29 روز از شگاهیدان استارتاپ 40 و روسیه،عراق ترکیه، چین، ایتالیا،

 .بود خواهد دایر تهران المللی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان
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 شد منتشر کفش و کیف نمایشگاه ششمین و تاسیسات نمایشگاه هجدهمین رسمی نشریه

 

 ها نمایشگاه اخبار خبری پایگاه

 12:45:54 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /FF82143092559 

 شد منتشر کفش و کیف نمایشگاه ششمین و تاسیسات نمایشگاه هجدهمین رسمی نشریه

 
  

 صادراتی مقاصد در مختلف شعب تاسیس /کفش و کیف چرم، صنعت افزوده ارزش افزایش

 

 ایران تجارت و تولید رسانی اطالع شبکه

 12:41:5 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /AFC6143092064 

 ؛کرد عنوان وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین در صنایع امور معاونت سرپرست

 سال در کفش صنعت :گفت چرم صنعت در اشتغالزایی زیاد پتانسیل به اشاره با صمت وزارت صنایع امور معاونت سرپرست
 .است داشته صادرات دالر میلیون 115 از بیش ،97

 صنایع و چرم ،کفش کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین از بازدید در نیارکی، صادقی مهدی شاتا، گزارش به
 ما کشور در دیرینه سابقه کفش و کیف چرم، صنعت :گفت مطلب این بیان با خبرنگاران جمع در وابسته

 بلکه کنیم تامین متوانی می را کشور نیاز کل ما تنها نه امروز و است ما کشور نسبی های مزیت جزو و دارد؛
 طراحی صنوعی،م چرم تولید از ما کشور در محصول این ارزش زنجیره و داریم صادرات برای زیادی پتانسیل

  .  است گرفته شکل در .. و
 سال در اییبرنده گیری شکل و کفش کیف، زمینه در صنفی و صنعتی واحدهای کافی تولید به اشاره با وی

  . داد خبر صادراتی مقاصد در برندها برخی شعب تاسیس از اخیر، های
 ریزی برنامه با و است بوده کفش صادارت دالر میلیون 115 از بیش ،97 سال در :کرد بیان نیارکی صادقی

 و نندگانتولیدک برای بیشتری عایدی خواهیم می افزوده ارزش افزایش با بخش این در شده انجام های
  . باشیم داشته صادرکنندگان

 و چرم صنعت زیاد یاشتغالزای و صادرات قابلیت و زیاد بسیار اتکایی خود به اشاره با صنایع معاونت سرپرست
 .دارند قرار بخش این در متوسط کوچک، صنایع عمدتا :گفت کفش و کیف

 کنسرسیوم شکیلت با و دارند سازی فعال قابلیت و شود می انجام سرعت به تاسیس و استقرار صنایع این در
  . شوند ساماندهی صادرات و تولید باید ها

 از جنس ینا :گفت وابسته صنایع و کفش چرم،کیف، صنعت نمایشگاه ششمین برگزاری به اشاره با نیارکی
 تولید و نکنندگا تامین بین همرسانی و شوند ساماندهی صادرات و تولید که کند می کمک ها نمایشگاه

  . بگیرد شکل توافقات و شود انجام اولیه مواد کننده
 بیفتد، بخش این رد باید که اتفاقی مهمترین :داد توضیح صنعت این در افزوده ارزش افزایش به اشاره با وی

 . بدهیم افزایش کیفی تولیدات با را مان صادراتی ارزش متوسط و است افزوده ارزش افزایش
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 شد افتتاح (2019 امپکس) تهران وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی نبی نمایشگاه ششمین

 

 تهران استانداری

 11:26:48 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /BE62143084184 

 ، تهران اصناف اقات رئیس  فراهانی نوده قاسم  حضور با وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه دوره ششمین

 نساجی دفتر مدیرکل  محرابی  ،(صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست  نیارکی صادقی مهدی 

 افتتاح خارجی و ایرانی کنندگان شرکت و کنندگان تولید از کثیری جمع و اسالمی شورای مجلس نمایندگان صمت، وزارت

 .شد

 اهمیت در فراهانی نوده نمایشگاه این افتتاحیه مراسم در  تهران، داریفرمان عمومی روابط گزارش به

 می اهتمام آن به اصناف که تخصصی های نمایشگاه برگزاری :داشت بیان تخصصی های نمایشگاه برگزاری

 کنند، نمی تبدیل فروشگاه به را نمایشگاه و کنند می بسنده خود تولیدات و کاالها نمایش به تنها و ورزند

 .باشد داشته سازی برند و تولید اقتدار از نشان تواند می

 بسیار کاال کیفیت و تولیدکننده به تولید صنعت در گذاری ارزش اینکه بیان با تهران اصناف اتاق رئیس 

 به توجه با اند توانسته آنها از بخشی تنها که دارد وجود کشور در شاخصی تولیدکنندگان :گفت است مهم

 می تولیدکنندگان های توانمندی رصد با دولت لذا کنند، شرکت نمایشگاهها این در مکان و زمان محدودیت

 لحاظ از را کننده تولید و برده باال را کشور در تولید ارزش امکانات، و اولیه مواد نهادن اختیار در با تواند

 .نماید تقویت معنوی و مادی

 تولید جریان قطع به شود جلوگیری تولیدکننده نیاز ردمو اولیه مواد واردات از اگر :کرد تاکید فراهانی 

 اشتغال مدت دراز در تواند می تولید چرخه لذا شد؛ خواهد ثمر بی افراد زحمات تمامی و شد خواهد خاموش

 روشن همگان بر موضوع این که نماید احیاء را کشور اقتصاد و جلوگیری اقتصادی رکود از و ایجاد را زایی

 .ورزد اهتمام آن رفع به و رصد را مشکالت دولت پس است آماده کامال نیز هتولیدکنند و است

 فروشندگان و تولیدکنندگان اتحادیه رئیس همچنین امپکس نمایشگاه دوره ششمین افتتاحیه مراسم در 

 در تخصصی نمایشگاههای برگزاری که است داده نشان تجربه :داشت اظهار تهران دوز دست های کفش

 به توجه با .است داده تغییر را صنعت این شرایط آن حاصل و بوده اهمیت حائز بسیار تولید های موفقیت

 اما شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته های سال اینکه

 به را ایران کفش و کیف تصنع دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته ها نمایشگاه از دوره این برگزاری با

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای  نمایشگاه دوره چند این در .کنیم معرفی دنیا

 .اند داشته حضور

 همچنین چرم، و کفش صنعت ارتقای نمایشگاه این برگزاری از هدف :افزود ادامه در  شجری رسول  

 از رفت برون راه بهترین ایم کرده ثابت که است نوین های فناوری و یادن روز دستاوردهای آخرین با آشنایی
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 برای ای فزاینده نقش امپکس المللی بین نمایشگاه منظور همین به است تولید تنها فعلی اقتصادی شرایط

 هآورد وجود به صنعت این کنندگان تولید برای را صادرات زمینه ایجاد و سازی برند فروش، بازاریابی، ایجاد

 ذکر های حوزه در تولید رونق به دستیابی جهت نمایشگاه ستاد ارتقای نمایشگاه این در ما سعی لذا است،

 کمک همچنین و نهایی محصول کنندگان تولید برای اولیه مواد سازی داخلی و فنی دانش بردن باال و شده

 .باشد می آموزشی و علمی طور به انسانی نیروی تربیت و کاربری پژوهش توسعه به

 گردش در سرمایه و اولیه مواد اگر :گفت و کرد تشریح را کشور کفش صنعت وضعیت آخرین شجری 

 تامین را کیفیت با کفش به نفر میلیون 400 نیاز توانیم می ما شود تامین حوزه این در فعال واحدهای

 .است خوداربر صادرات برای باالیی پتانسیل از داخل نیاز تامین بر عالوه یعنی این .کنیم

 برابر دو تولید توانایی صنعت این در فعال واحدهای اینکه بیان با تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 

 صادرات روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای به توانستیم جاری سال :افزود دارند را کشور نیاز

 در کفش واردات گمرک، سوی از شده اعالم سمیر آمار طبق .هستیم جدید بازارهای دنبال و باشیم داشته

 است رسمی مبادی طریق از واردات فقط عدد این که بوده دالر میلیون 500 به نزدیک گذشته های سال

 .است بوده دالر میلیون 800 تا 700 عدد این کننده صادر کشورهای آمار بر بنا که درحالی

 حس  بازار در کمبودی هیچ کفش واردات دالری ونمیلی 600 کاهش وجود با گذشته سال :افزود شجری 

 .است زده ضربه داخل تولید به فقط و بوده مازاد ها سال این واردات یعنی این و نشد

 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات 96 سال :گفت داخل تولید کفش صادرات درباره وی 

 رسیده دالر میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون

 .است

 کشورهای و داخلی شرکتهای حضور با غرفه 18۳ و مربع متر هزار15 متراژ با نمایشگاه این است گفتنی 

 2 تا و کرده کار به آغاز رسما مهرماه 29 روز از دانشگاهی استارتاپ 40 و روسیه،عراق ترکیه، چین، ایتالیا،

 .بود خواهد دایر تهران المللی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان
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 97 سال در کفش دالری میلیون 115 صادرات /کشور کفش و کیف صنعت باالی خوداتکایی

 

 تریبون خبرگزاری

 10:51:57 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /CF90143080465 

 که ای تهنک مهمترین :گفت امپکس نمایشگاه ششمین در تجارت و معدن صنعت، توزار صنایع امور معاون

 اشتغال و تصادرا قابلیت باال، بسیار خوداتکایی بحث کرد توجه باید کشور کفش و کیف و چرم صنعت در

  .است آن زایی

 در نیارکی ادقیص مهدی نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار از نقل ،به ن  تریبو  گزارش به

 برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در مهرماه 29 امروز که امپکس نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم

 و دارد ما رکشو در دیرینه سابقه کیف و کفش و چرم صنعت خوشبختانه :کرد عنوان خبرنگاران جمع در شد

 بلکه کنیم نتامی توانیم می را کشور نیاز کل ما تنها نه امروز .شود می محسوب ما نسبی های مزیت از

 .داریم صادرات برای باالیی پتانسیل

 مواد نواعا و طبیعی چرم تا مصنوعی چرم از محصول این تامین زنجیره که این دلیل به :داد ادامه وی

 ودوج مچنینه گرفته، شکل ما کشور در مدلینگ و طراحی تا دارند ما کشور در تولید قابلیت که شیمیایی

 ها الس این در خوبی بسیار های برند شده موجب صنفی های واحد وجود و کشور در صنعتی های واحد

 در ها رندب این از بعضی هم و دارند توجهی قابل شعبات کشور داخل در هم ها برند این که گیرد شکل

 .اند شده تاسیس صادرات هدف های کشور

 دالر ونمیلی 115 از بیش 97 سال در ما :کرد تصریح تتجار و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاون

 این در زشار افزایش راستای در گرفته صورت کفش جامعه خود با که ریزی برنامه .داشتیم کفش صادرات

 برای شتریبی نتیجه که کنیم صادر تر کیفی و باالتر افزوده ارزش با کاالی بتوانیم ما که است بخش

 .باشیم شتهدا صادرکننده و تولیدکننده

 بحث یعصنا این در که دارند حضور متوسط و کوچک صنایع عمدتا صنعت این در :افزود نیارکی صادقی

 این است روریض دارند باالیی بسیار سازی فعال قابلیت و میشود انجام سرعت به ها آن تاسیس و استقرار

 .شوند ازماندهیس صادراتی و تولیدی های کنسرسیوم از ای مجموعه قالب در باید صنایع

 بهم و شود هداد نمایش خوبی به ها دستاورد شود می موجب هایی نمایشگاه چنین برگزاری :کرد تاکید وی

 دهد رخ یدبا که اتفاقی مهمترین .گیرد صورت اولیه مواد تولیدکنندگان و کنندگان تامین بین رسانی

 افزایش میدهیم انجام که کیفی تولیدات با باید ما صادرات متوسط و است بخش این در افزوده ارزش افزایش

 .یابد
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 در خارجی و داخلی شرکت 164 حضور ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 چرم کفش کیف، نمایشگاه

 

 ها نمایشگاه اخبار خبری پایگاه

 10:45:7 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /9273143079747 

 خبر ابستهو صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین در خارجی و داخلی شرکت 164 حضور از زاده حسین

 بین های نمایشگاه یسهام شرکت الملل بین امور و عمومی روابط از نقل به ها نمایشگاه اخبار خبری پایگاه گزارش به .داد

 بیشتر اطالعات    … بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر زاده حسین بهمن ایران،.ا.ج المللی

 و رمچ کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین در خارجی و داخلی شرکت 164 حضور از زاده حسین

 .داد خبر وابسته صنایع

 هنمایشگا سهامی تشرک الملل بین امور و عمومی روابط از نقل به ها نمایشگاه اخبار خبری پایگاه گزارش به

 در ایران مللیال بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر زاده حسین بهمن ایران،.ا.ج المللی بین های

 از دور این در :گفت وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم

 .دارند حضور خارجی و داخلی شرکت 164 نمایشگاه

 و 4۳ ،41 ،40 سالن 4 مجموعا :افزود شود، می برگزار مربع متر هزار 14 در شگاهنمای این اینکه اعالم با وی

 .هستند هوابست صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین با مرتبط های غرفه میزبان 44

 :فتگ و کرد ارهاش صادرات ملی روز با همزمان نمایشگاه این برگزاری به تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون

 بتوانند تا گرفته قرار چرم و کفش کیف، داخلی کنندگان تولید اختیار در رویداد این در مناسبی فضای

 صادرات رد چرم صنعت نقش بتوانند و دهند افزایش را خارجی کشورهای به خود کاالهای صادرات میزان

 .کنند پررنگتر را نفتی غیر

 نمایشگاه رد حضور :داشت اظهار مسکو، نمایشگاه در هحوز این فعاالن درخشش یادآوری با پایان در وی

 این راتصاد حجم تا کند می فراهم کشور چرم صنعت فعاالن برای ای ویژه فرصت چنین این خارجی های

 .دهند افزایش را صنعت
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 97 سال در کفش دالری میلیون 115 صادرات /کشور کفش و کیف صنعت باالی خوداتکایی

 

 پارسینه تحلیلی خبری پایگاه

 10:۳:5 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /C0C4143075231 

 :داد خبر صمت وزیر معاون

 و چرم صنعت در که ای نکته مهمترین :گفت امپکس نمایشگاه ششمین در تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاون

 .است آن زایی اشتغال و صادرات قابلیت باال، بسیار داتکاییخو بحث کرد توجه باید کشور کفش و کیف

 فتتاحیها مراسم در نیارکی صادقی مهدی نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 جمع در دش برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در مهرماه 29 امروز که امپکس نمایشگاه ششمین

 مزیت از و دارد ما کشور در دیرینه سابقه کیف و کفش و چرم صنعت خوشبختانه :کرد عنوان خبرنگاران

 پتانسیل لکهب کنیم تامین توانیم می را کشور نیاز کل ما تنها نه امروز .شود می محسوب ما نسبی های

 .داریم صادرات برای باالیی

 مواد نواعا و طبیعی چرم تا مصنوعی چرم از محصول این تامین زنجیره که این دلیل به :داد ادامه وی

 وجود مچنینه گرفته، شکل ما کشور در مدلینگ و طراحی تا دارند ما کشور در تولید قابلیت که شیمیایی

 ها الس این در خوبی بسیار های برند شده موجب صنفی های واحد وجود و کشور در صنعتی های واحد

 در ها رندب این از بعضی هم و دارند توجهی قابل شعبات کشور داخل در هم ها برند این که گیرد شکل

 .اند شده تاسیس صادرات هدف های کشور

 دالر ونمیلی 115 از بیش 97 سال در ما :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاون

 این در زشار افزایش راستای در گرفته صورت کفش جامعه خود با که ریزی برنامه .داشتیم کفش صادرات

 برای شتریبی نتیجه که کنیم صادر تر کیفی و باالتر افزوده ارزش با کاالی بتوانیم ما که است بخش

 .باشیم داشته صادرکننده و تولیدکننده

 بحث یعصنا این در که دارند حضور متوسط و کوچک صنایع عمدتا صنعت این در :افزود نیارکی صادقی

 این است روریض دارند باالیی بسیار سازی فعال قابلیت و میشود انجام سرعت به ها آن تاسیس و استقرار

 .شوند سازماندهی صادراتی و تولیدی های کنسرسیوم از ای مجموعه قالب در باید صنایع

 بهم و شود هداد نمایش خوبی به ها دستاورد شود می موجب هایی نمایشگاه چنین برگزاری :کرد تاکید وی

 دهد رخ یدبا که اتفاقی مهمترین .گیرد صورت اولیه مواد نندگانتولیدک و کنندگان تامین بین رسانی

 افزایش میدهیم انجام که کیفی تولیدات با باید ما صادرات متوسط و است بخش این در افزوده ارزش افزایش

 .یابد
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 دستی پایین صنایع اشتغالزایی در اروند پتروشیمی بدیل بی نقش

 

 ما نفت تحلیلی خبری پایگاه

 7:55:۳2 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /75BB143066391 

 شرکت اصلی ویتاول داخلی نیاز تامین که افزود شرکت استراتژی مورد در اروند پتروشیمی شرکت مدیره هیات رییس نایب
 .داریم نظر مد را صادراتی بازار حفظ آن کنار در و است

 رییس نایب «مقدم زاده نشان حسن» مهندس ، ما نفت یانرژ و نفت مهم رویدادهای آژانس گزارش به
 بین ایشگاهنم ششمین در شرکت این غرفه از بازدید در اروند پتروشیمی شرکت عامل مدیر و مدیره هیات
 :داشت هاراظ نمایشگاه در شرکت این حضور خصوص در تهران در وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی
 و عاملت محصوالتمان نهایی کنندگان مصرف و مشتریان با نزدیک از که شد باعث مایشگاهن این فرصت
 را نهایی انکنندگ مصرف و مشتریان رضایتمندی و وفاداری و بشناسیم را مشکالت و باشیم داشته مذاکره

 .بنهیم قدر
 سال ده تا اروند میپتروشی شرکت :افزود شرکت این فعالیت مورد در اروند پتروشیمی شرکت عامل مدیر 

 محصوالت دتولی در جهان در موجود تکنولوژی آخرین از و داشت جهان در را کلر زنجیره بزرگترین پیش
 .کند می استفاده خود

 تن هزار 800 میلیون 2 ساالنه مجموع در که گفت شرکت این تولیدی محصوالت مورد در مقدم زاده نشان 
 ۳00 شامل هک کرد اشاره سی وی پی تن هزار ۳40 به توان می یانم این از که دارد تولید محصول انواع
 نای محصوالت دیگر از .است (EPVC) سی وی پی ای تن هزار 40 و (SPVC)سی وی پی اس تن هزار

 .باشد می (EDC) کلراید دی اتیلن تن هزار 890 کلر، تن هزار585 سال، در کاستیک تن هزار 660 شرکت
 داخلی توان با تحریم شرایط در سی وی پی ای مجتمع اندازی راه به اشاره با دارون پتروشیمی عامل مدیر 

 1۳96 لدرسا تن 11000 از شرکت سی وی پی ای تولید و است شده مرتفع شرکت فراروی مشکالت :افزود
 یکاهایسند با هماهنگی در و است شده دست پایین صنایع تحویل که رسید 1۳97 سال در تن 20000 به

 داشته تولید تن 11000 ایم توانسته سال اول ماهه 7 همین در و ایم کرده مشخص را خود راه شهنق مختلف
 .کنیم تامین را چرم و کفش کیف، همچون صنایعی نیاز و باشیم

 داخلی ازنی تامین که افزود شرکت استراتژی مورد در اروند پتروشیمی شرکت مدیره هیات رییس نایب 
 .داریم نظر مد را صادراتی بازار حفظ آن کنار رد و است شرکت اصلی اولویت

 پتروشیمی تشرک هدف بازارهای را مرکزی آسیای و افغانستان ترکیه، عراق، بازارهای مقدم زاده نشان 
 .کرد اعالم اروند

 شرکت در یدتول رونق عنوان با رهبری معظم مقام سال شعار تحقق خصوص در اروند پتروشیمی عامل مدیر 
 مهم زا دست پایین صنایع و چرم، کفش، کیف، همچون صنایعی مستقیم غیر اشتغال ایجاد خود؛ متبوع
 محصول کنندهتولید تنها عنوان به اروند :داد ادامه و کرد اعالم شرکت این محصوالت دستاوردهای ترین

 .دکن جلوگیری تحریم شرایط در ارز خروج از است توانسته کشور در  سی وی پی ای  استراتژیک
 دیگر از را ها یندهشو و سیمان نفت، آلومینیوم، نیروگاه، الفین، واحدهای پایان در مقدم زاده نشان مهندس 

 .کرد اعالم اروند پتروشیمی محصوالت کنندگان مصرف
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 گذشته سال در کفش صادرات درصدی 61 رشد

 

 نیوز تجارت

 1:2۳:7 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /3F89143058346 

 سال به تنسب گذشته سال در کفش صادرات وزن درصدی 61 افزایش از صمت وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل

 .ندک حرکت محور صادرات و پذیر رقابت تولیدات سمت به کفش صنعت که کرد امیدواری ابراز و داد خبر 1۳96

 شهرک دو احداث آغاز از (صمت) تجارت و معدن نعت،ص وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل

 تاسیس منابع تامین برای ریزی برنامه همچنین و شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت بخش در تخصصی

 از بسیاری از سنگین پوست واردات حاضر حال در ک کرد اعالم و داد خبر تبریز شهر در تخصصی شهرک

 .است شده مجاز کشورها

 صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم دوشنبه ، نیوز جارتت  گزارش به

 صنایع دفتر مدیرکل ،(صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته

 و کیف چرم، صنایع تولیدکنندگان از جمعی مجلس، نمایندگان از برخی صمت، وزارت پوشاک و نساجی

 .شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش

 (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل محرابی، افسانه مراسم این در

 مشکالت ارز، نرخ افزایش ودوج با :گفت و کرد توصیف تولیدکنندگان برای سختی  سال را گذشته سال

 .بودیم  کفش صادرات  و تولید رشد شاهد گذشته سال در نقدینگی کاهش و اولیه مواد تامین

 دالر میلیون 115 حدود گذشته سال در و دالر میلیون 92 معادله 1۳96 سال در صادرات میزان :افزود وی

 .است  شکف  صنعت در صادرات ارزش درصدی 25 رشد دهنده نشان که بوده

 1۳96 سال به نسبت گذشته سال در کفش صادرات وزن درصدی 61 افزایش از همچنین مسئول مقام این

 .کند حرکت محور صادرات و پذیر رقابت تولیدات سمت به کفش صنعت که کرد امیدواری ابراز و داد خبر

 خرداد ویکم سی تاریخ از هک تولیدکنندگان کار بهبود بر کفش واردات ممنوعیت تاثیر به اشاره با محرابی
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 .داد خبر جاری سال در کفش زوج میلیون 60 ظرفیت افزایش از شد، اعمال گذشته سال

 درصد 95 حدود :کرد تصریح کفش، صنعت تخصصی های شهرک تاسیس اهمیت به اشاره با همچنین وی

 شده، تمام قیمت کاهش راستایی در باید که هستند متوسط و کوچک چرم، صنایع و کفش تولید واحدهای

 .شوند ساماندهی صادرات و کیفی ارتقا

 احداث حاضر حال در (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل گفته به

 شهرک تاسیس منابع و شده آغاز شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت بخش در تخصصی شهرک دو

 .شود تامین روستایی صندوق تسهیالت محل از است قرار نیز تبریز شهر در تخصصی

  شد مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست واردات 

 پوست بخش در ایران :گفت و کرد توصیف خوب را کشور در سبک پوست تامین وضعیت ادامه در محرابی

 داریم نیاز واردات به گاوی پوست تامین برای اما دارد، را 7 رتبه بزی پوست بخش در و 4 رتبه گوسفندی

 واردات حاضر حال در و است شده برگزار کشور دامپزشکی سازمان با متعددی جلسات زمینه این در که

 .است شده مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست

 انجمن این بین وگوهایی گفت بودن جاری به اشاره با ایران چرم صنایع انجمن رئیس نایب امسال ماه خرداد

 گفته و خوانده غیرمنطقی را پوست واردات زمینه در سازمان این استانداردهای کشور، کیدامپزش سازمان و

 سازمان های سختگیری و نشده اتخاذ همسایه کشورهای از پوست واردات درباره نهایی تصمیم هنوز که بود

 و نآذربایجا عراق، کشورهای پوست که شده باعث کشور به پوست واردات اجازه زمینه در دامپزشکی

 .شود صادر دیگر کشورهای به ارمنستان

 ایسنا  :منبع

  
  
  
  

 
 



160 
 

 97 سال در کفش صادرات درصدی 61 رشد

 

 همدلی روزنامه

 0:12:14 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /FFF1143055262 

  

 شهرک دو احداث غازآ از (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل

 تاسیس منابع تامین برای ریزی برنامه همچنین و شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت بخش در تخصصی

 از بسیاری از سنگین پوست واردات حاضر حال در ک کرد اعالم و داد خبر تبریز شهر در تخصصی شهرک

 المللی بین نمایشگاه ششمین تاحیهافت مراسم (دوشنبه) دیروز ایسنا، گزارش به.است شده مجاز کشورها

 تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته صنایع و چرم کفش، کیف،

 از جمعی مجلس، نمایندگان از برخی صمت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل ،(صمت)

 محل در عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش و کیف چرم، صنایع تولیدکنندگان

 .شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه

 تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل - محرابی افسانه مراسم این در

 ارز، نرخ افزایش وجود با :گفت و کرد توصیف تولیدکنندگان برای سختی  سال را گذشته سال - (صمت)

 .بودیم کفش صادرات و تولید رشد شاهد گذشته سال در نقدینگی کاهش و اولیه مواد تامین مشکالت

 دالر میلیون 115 حدود گذشته سال در و دالر میلیون 92 معادله 1۳96 سال در صادرات میزان :افزود وی

 .است کفش صنعت در صادرات ارزش درصدی 25 رشد دهنده نشان که بوده

 1۳96 سال به نسبت گذشته سال در کفش صادرات وزن درصدی 61 افزایش از همچنین مسئول مقام این

 حرکت محور صادرات و پذیر رقابت تولیدات سمت به کفش صنعت که کرد امیدواری ابراز و داد خبر

 ویکم سی تاریخ از که تولیدکنندگان کار بهبود بر کفش واردات ممنوعیت تاثیر به اشاره با محرابی.کند

 وی.داد خبر جاری سال در کفش زوج میلیون 60 ظرفیت افزایش از شد، اعمال ذشتهگ سال خرداد

 درصد 95 حدود :کرد تصریح کفش، صنعت تخصصی های شهرک تاسیس اهمیت به اشاره با همچنین

 شده، تمام قیمت کاهش راستایی در باید که هستند متوسط و کوچک چرم، صنایع و کفش تولید واحدهای

 .شوند ساماندهی دراتصا و کیفی ارتقا

 احداث حاضر حال در (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل گفته به

 شهرک تاسیس منابع و شده آغاز شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت بخش در تخصصی شهرک دو

 .شود تامین روستایی صندوق تسهیالت محل از است قرار نیز تبریز شهر در تخصصی
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 است شده مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست واردات

 

 مهم حکیم تحلیلی خبری سایت وب

 0:۳:6 1۳98/07/۳0  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /15E9143054603 

 شهرک دو احداث آغاز از (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل

 تاسیس منابع تامین برای ریزی برنامه همچنین و شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت بخش در صصیتخ

 از بسیاری از سنگین پوست واردات حاضر حال در ک کرد اعالم و داد خبر تبریز شهر در تخصصی شهرک

     .          است شده مجاز کشورها

 کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم (شنبهدو) امروز ایسنا، از نقل به مهر حکیم گزارش به 

 ،(صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته صنایع و چرم کفش،

 تولیدکنندگان از جمعی مجلس، نمایندگان از برخی صمت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل

 بین نمایشگاه محل در عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش و کیف چرم، صنایع

    .          شد برگزار تهران المللی

 تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل «محرابی افسانه» مراسم این در 

 ارز، نرخ افزایش وجود با :گفت و کرد توصیف تولیدکنندگان برای سختی  سال را گذشته سال (صمت)

         بودیم کفش صادرات و تولید رشد شاهد گذشته سال در نقدینگی کاهش و اولیه مواد تامین مشکالت

 .    

   115   حدود گذشته سال در و دالر میلیون   92   معادله   1۳96   سال در صادرات میزان :افزود وی 

    .          است کفش صنعت در صادرات ارزش درصدی   25   رشد دهنده نشان که بوده دالر میلیون

   سال به نسبت گذشته سال در کفش صادرات وزن درصدی   61   افزایش از همچنین مسئول مقام این 

 محور صادرات و پذیر رقابت تولیدات سمت به کفش صنعت که کرد امیدواری ابراز و داد خبر   1۳96
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    .          کند حرکت

 خرداد ویکم سی تاریخ از که تولیدکنندگان کار بهبود بر کفش واردات ممنوعیت تاثیر به اشاره با محرابی 

    .          داد خبر جاری سال در کفش زوج میلیون   60   ظرفیت افزایش از شد، اعمال گذشته سال

   95   حدود :کرد تصریح کفش، صنعت تخصصی های شهرک تاسیس اهمیت به اشاره با همچنین وی 

 تمام قیمت کاهش راستایی در باید که هستند متوسط و کوچک چرم، صنایع و کفش تولید واحدهای درصد

    .          شوند ساماندهی صادرات و کیفی ارتقا شده،

 حاضر حال در (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل گفته به 

 تاسیس منابع و شده آغاز شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت بخش در تخصصی شهرک دو احداث

    .          شود تامین روستایی صندوق تسهیالت محل از است قرار نیز تبریز شهر در تخصصی شهرک

      شد مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست واردات 

 پوست بخش در ایران :گفت و کرد وصیفت خوب را کشور در سبک پوست تامین وضعیت ادامه در محرابی 

 نیاز واردات به گاوی پوست تامین برای اما دارد، را   7   رتبه بزی پوست بخش در و   4   رتبه گوسفندی

 حاضر حال در و است شده برگزار کشور دامپزشکی سازمان با متعددی جلسات زمینه این در که داریم

    .          است شده مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست واردات

 این بین وگوهایی گفت بودن جاری به اشاره با ایران چرم صنایع انجمن رئیس نایب امسال ماه خرداد 

 و خوانده غیرمنطقی را پوست واردات زمینه در سازمان این استانداردهای کشور، دامپزشکی سازمان و انجمن

 های سختگیری و نشده اتخاذ همسایه کشورهای از پوست تواردا درباره نهایی تصمیم هنوز که بود گفته

 آذربایجان عراق، کشورهای پوست که شده باعث کشور به پوست واردات اجازه زمینه در دامپزشکی سازمان

 .          شود صادر دیگر کشورهای به ارمنستان و
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 ابستهو صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین بکار آغاز

 

 صنعت و بانک خبری تحلیلی پایگاه

 21:47:1۳ 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /F49B143047371 

 .گردد می برگزار نمایشگاهی باز فضای و مربع متر هزار 15 متراژ به سالن 7 در نمایشگاه این

 امروز صمت وزارت نساجی و پوشاک فترد مدیرکل محرابی افسانه ،  صنعت و بانک  خبرنگار گزارش به

 اینکه بیان با وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم در (دوشنبه)

 نوسانات به توجه با گذشته سال دو در :کرد اظهار است، متوسط و کوچک صنایع کفش صنعت درصد 95

 شاهد ها سختی تمام با لذا شدند، مشکل دچار اولیه مواد امینت جهت در صنعت این تولیدکنندگان ارز، نرخ

 .بودیم صادرات و تولید رشد

 دالر میلیون 115 و دالر میلیون 92 ترتیب به 97 و 96 های سال طی در را صنعت این صادرات میزان وی

 .داشت پی در را وزنی رشد درصد 61 و ارزشی نظر از درصد 25 حدود 97 سال در که کرد اعالم

 60 ظرفیت امسال :گفت کفش، صنعت در داخل ساخت میزان افزایش و واردات مدیریت به اشاره با محرابی

 .شود می انجام واحدها نوسازی و بازسازی و گردش در سرمایه طریق از که گرفتیم نظر در را زوج میلیون

 الزامات از کیی را کفش صنعت تخصصی های شهرک ساخت صمت وزارت نساجی و پوشاک دفتر مدیرکل

 واحدها از درصد ۳ تنها و هستند متوسط و کوچک واحدها درصد 95 حدود :افزود و دانست صنعت این

 .کند می صنعت این ارتقا و رشد در بسزایی کمک صنعتی های شهرک تاسیس لذا هستند، بزرگ

 پوست واردات تاس نیاز :کرد تاکید هستیم، مواجه مشکل با سنگین پوست تهیه در اینکه بیان با وی

 وارد کشورها سایر از سنگین پوست و شده انجام دامپزشکی امور سازمان با تعامالتی لذا گیرد صورت سنگین

 .شود می

 18۳ حضور و نمایشگاهی باز فضای و مربع متر هزار 15 متراژ به سالن 7 در نمایشگاه این است گفتنی

 برگزار المللی بین های نمایشگاه دائمی محل در ماه انآب 2 الی ماه مهر 29 تاریخ از خارجی و داخلی شرکت

 .گردد می

 .دارند حضور نمایشگاه این در روسیه و چین ترکیه، عراق، ایتالیا، کشور پنج همچنین
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 خارجی کشورهای به ایرانی چرم کاالهای صادرات افزایش

 

 آنالین همشهری

 20:48:48 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /760E143043980 

 و چرم ش،کف کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین در خارجی و داخلی شرکت 164 حضور از زاده حسین :آنالین همشهری

 .داد خبر وابسته صنایع

 بین های نمایشگاه سهامی شرکت الملل بین امور و عمومی روابط از نقل به آنالین همشهری گزارش به

 صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین  صادرات ملی روز  با همزمان ایران،.ا .ج المللی

 و میاسال شورای مجلس صنایع کمیسیون سخنگوی صمت، وزارت صنایع معاونت سرپرست حضور با وابسته

 .کرد کار به آغاز ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 مراسم در انایر المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر زاده حسین بهمن گزارش این اساس بر

 نمایشگاه زا دور این در :گفت وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه

 .دارند حضور خارجی و داخلی شرکت 164

 و 4۳ ،41 ،40 سالن 4 مجموعا :افزود شود، می زاربرگ مربع متر هزار 14 در نمایشگاه این اینکه اعالم با وی

 .هستند هوابست صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین با مرتبط های غرفه میزبان 44

 :گفت و کرد ارهاش صادرات ملی روز با همزمان نمایشگاه این برگزاری به تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون

 بتوانند تا گرفته قرار چرم و کفش کیف، داخلی کنندگان تولید اختیار در درویدا این در مناسبی فضای

 صادرات رد چرم صنعت نقش بتوانند و دهند افزایش را خارجی کشورهای به خود کاالهای صادرات میزان

 .کنند پررنگتر را نفتی غیر

 نمایشگاه رد حضور :شتدا اظهار مسکو، نمایشگاه در حوزه این فعاالن درخشش یادآوری با پایان در وی

 این راتصاد حجم تا کند می فراهم کشور چرم صنعت فعاالن برای ای ویژه فرصت چنین این خارجی های

 .دهند افزایش را صنعت

 در 17 تا بحص 9 از آبان 2 تا مهر 29 از وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین

 .است بازدیدکنندگان میزبان ایران المللی بین نمایشگاههای دائمی محل
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 امپکس المللی بین نمایشگاه ششمین کار به آغاز

 

 نیوز جامع

 19:22:28 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /B942143038385 

 وابسته یعناص و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین کار به آغاز مراسم:(نیوز جامع)خبر جامع

 .شد برگزار تهران المللی بین های نمایشگاه محل در 98 مهرماه 29 امروز

 بین نمایشگاه وز،نی مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار از نقل به خبر جامع خبری پایگاه گزارش به

 ولی رت،تجا و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاون نیارکی، صادقی مهدی حضور با 98 اپکس المللی

 املمدیرع زاده، حسین بهمن و اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع کمیسیون عضو و سخنگو ملکی،

 افتتاح نمایشگاه لمح در ها رسانه و مدعوین مقامات، از کثیری جمع و ایران.ا.ج المللی بین نمایشگاه شرکت

 .شد

 رد خارجی و داخلی شرکت 164حضور از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل 

 .داد خبر وابسته صنایع و چرم کفش ، کیف المللی بین نمایشگاه

 وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم در زاده حسین بهمن 

 با مرتبط ایه فهغر میزبان نمایشگاه سالن چهار و است شده برپا مربع متر هزار 14 در نمایشگاه این :گفت

 . است وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین

 رویداد این در مناسبی فضای :گفت و کرد اشاره صادرات ملی روز با نمایشگاه این همزمان برگزاری به وی 

 به خود االهایک صادرات میزان بتوانند تا گرفته قرار چرم و کفش کیف، داخلی کنندگان تولید اختیار در

 .کنند رت پررنگ را نفتی غیر صادرات در چرم صنعت نقش بتوانند و دهند افزایش را خارجی کشورهای

 و چرم صنعت تخصصی المللی بین نمایشگاه در حوزه این فعاالن درخشش یادآوری با پایان در زاده حسین 

 فرصت نینچ این خارجی های نمایشگاه در حضور :داشت اظهار شد، برگزار شهریورماه که روسیه در کفش

 .دهند افزایش را صنعت این صادرات حجم تا کند می فراهم کشوررا چرم صنعت فعاالن برای ای ویژه

 مجموع از رکتش 18۳ حضور با دارد ادامه ماه آبان دوم تا و شده آغاز مهرماه 29 از که نمایشگاه این 

 .است همراه ها آپ تاستار و بنیان دانش های شرکت خارجی، داخلی، های شرکت

 ستا آزاد عموم برای بازدید و شده تعیین بعدازظهر 17 تا صبح 9 از نمایشگاه بازدید ساعت 
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 کشور کفش و کیف صنعت در باال خوداتکایی

 

 آنالین ساالری مردم

 18:4۳:6 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /68CA143035628 

 و چرم صنعت در که ای نکته مهمترین :گفت امپکس نمایشگاه ششمین در تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع رامو معاون

 .است آن زایی اشتغال و صادرات قابلیت باال، بسیار خوداتکایی بحث کرد توجه باید کشور کفش و کیف

 که ای تهنک مهمترین :گفت امپکس نمایشگاه ششمین در تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاون

 اشتغال و تصادرا قابلیت باال، بسیار خوداتکایی بحث کرد توجه باید کشور کفش و کیف و چرم صنعت در

 .است آن زایی

 مراسم در نیارکی صادقی مهدی نیوز، مراسم ایران تحلیلی خبری پایگاه خبرنگار گزارش به 

 در شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در مهرماه 29 امروز که امپکس نمایشگاه ششمین افتتاحیه

 از و دارد ما کشور در دیرینه سابقه کیف و کفش و چرم صنعت خوشبختانه :کرد عنوان خبرنگاران جمع

 بلکه نیمک تامین توانیم می را کشور نیاز کل ما تنها نه امروز .شود می محسوب ما نسبی های مزیت

 .یمدار صادرات برای باالیی پتانسیل

 مواد انواع و طبیعی چرم تا مصنوعی چرم از محصول این تامین زنجیره که این دلیل به :داد ادامه وی 

 وجود مچنینه گرفته، شکل ما کشور در مدلینگ و طراحی تا دارند ما کشور در تولید قابلیت که شیمیایی

 شکل اه سال این در وبیخ بسیار برندهای شده موجب صنفی واحدهای وجود و کشور در صنعتی واحدهای

 کشورهای در برندها این از بعضی هم و دارند توجهی قابل شعبات کشور داخل در هم برندها این که گیرد

 .اند شده تاسیس صادرات هدف

 دالر یلیونم 115 از بیش 97 سال در ما :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاون 

 این در زشار افزایش راستای در گرفته صورت کفش جامعه خود با که ریزی برنامه .داشتیم کفش صادرات

 برای شتریبی نتیجه که کنیم صادر تر کیفی و باالتر افزوده ارزش با کاالی بتوانیم ما که است بخش

 .باشیم داشته صادرکننده و تولیدکننده

 بحث ایعصن این در که دارند حضور متوسط و کوچک صنایع عمدتا صنعت این در :افزود نیارکی صادقی 

 این است روریض دارند باالیی بسیار سازی فعال قابلیت و میشود انجام سرعت به ها آن تاسیس و استقرار

 .شوند سازماندهی صادراتی و تولیدی های کنسرسیوم از ای مجموعه قالب در باید صنایع

 بهم و شود هداد نمایش خوبی به وردهادستا شود می موجب هایی نمایشگاه چنین برگزاری :کرد تاکید وی 

 دهد رخ یدبا که اتفاقی مهمترین .گیرد صورت اولیه مواد تولیدکنندگان و کنندگان تامین بین رسانی

 افزایش میدهیم انجام که کیفی تولیدات با باید ما صادرات متوسط و است بخش این در افزوده ارزش افزایش

 .یابد
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 صادراتی مقاصد در کفش و کیف رانیای برندهای شعب تاسیس

 

 سرآمد اقتصاد

 18:۳4:۳ 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /DE25143035048 

 افزایش را صنعت این نیاز ترین مهم (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست

 شعب ستاسی و گذشته سال در بخش این در الرید میلیون 115 صادرات از و کرد عنوان افزوده ارزش

 ششمین افتتاحیه مراسم اقتصادسرامد، گزارش به.داد خبر صادراتی مقاصد در ایرانی برندهای برخی

 وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه

 ندگاننمای از برخی صمت، وزارت پوشاک و نساجی نایعص دفتر مدیرکل ،(صمت) تجارت و معدن صنعت،

 و روسیه لیا،ایتا کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش و کیف چرم، صنایع تولیدکنندگان از جمعی مجلس،

 صنایع امور عاونتم سرپرست - نیارکی صادقی مهدی.شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در عراق

 به اشاره با برنگاران،خ جمع در نمایشگاه این از بازدید حاشیه در - (صمت) ارتتج و معدن صنعت، وزارت

 بخش در را ورکش نیاز کل توانیم می حاضر حال در :کرد اظهار کشور، در کفش و کیف تولید تاریخی سابقه

 انسیلپت فته،گر شکل ما کشور در محصوالت این ارزش زنجیره اینکه به توجه با و کنیم تامین کفش و کیف

 کفش و کیف نهزمی در صنفی و صنعتی واحدهای کافی تولید به اشاره با وی.داریم نیز صادرات برای زیادی

 .داد رخب صادراتی مقاصد در برندها برخی شعب تاسیس از اخیر، های سال در برندهایی گیری شکل و
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 97 سال در کفش دالری میلیون 115 صادرات /کشور کفش و کیف صنعت باالی خوداتکایی

 

 نیوز شما رسانی اطالع مردمی شبکه

 18:2۳:24 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /99EE143034337 

 و چرم صنعت در که ای نکته مهمترین :گفت امپکس نمایشگاه ششمین در تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاون

 .است آن زایی اشتغال و صادرات قابلیت باال، بسیار خوداتکایی بحث کرد توجه باید کشور کفش و کیف
 ششمین تتاحیهاف مراسم در نیارکی صادقی مهدی :نیوز مراسم ایران از نقل به و شمانیوز گزارش به

 خبرنگاران معج در شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در مهرماه 29 امروز که امپکس نمایشگاه

 ما نسبی ایه مزیت از و دارد ما کشور در دیرینه سابقه کیف و کفش و چرم صنعت خوشبختانه :کرد عنوان

 صادرات برای االییب پتانسیل بلکه کنیم تامین توانیم می را کشور نیاز کل ما تنها نه امروز .شود می محسوب

 .داریم

 مواد نواعا و طبیعی چرم تا مصنوعی چرم از محصول این تامین زنجیره که این دلیل به :داد ادامه وی

 وجود مچنینه گرفته، شکل ما کشور در مدلینگ و طراحی تا دارند ما کشور در تولید قابلیت که شیمیایی

 شکل اه سال این در خوبی بسیار برندهای شده موجب صنفی واحدهای وجود و کشور در صنعتی واحدهای

 کشورهای در برندها این از بعضی هم و دارند جهیتو قابل شعبات کشور داخل در هم برندها این که گیرد

 .اند شده تاسیس صادرات هدف

 دالر ونمیلی 115 از بیش 97 سال در ما :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاون

 این در زشار افزایش راستای در گرفته صورت کفش جامعه خود با که ریزی برنامه .داشتیم کفش صادرات

 برای شتریبی نتیجه که کنیم صادر تر کیفی و باالتر افزوده ارزش با کاالی بتوانیم ما که ستا بخش

 .باشیم داشته صادرکننده و تولیدکننده

 بحث یعصنا این در که دارند حضور متوسط و کوچک صنایع عمدتا صنعت این در :افزود نیارکی صادقی

 این است روریض دارند باالیی بسیار سازی فعال بلیتقا و میشود انجام سرعت به ها آن تاسیس و استقرار

 .شوند سازماندهی صادراتی و تولیدی های کنسرسیوم از ای مجموعه قالب در باید صنایع

 بهم و شود داده نمایش خوبی به دستاوردها شود می موجب هایی نمایشگاه چنین برگزاری :کرد تاکید وی

 دهد رخ یدبا که اتفاقی مهمترین .گیرد صورت اولیه مواد تولیدکنندگان و کنندگان تامین بین رسانی

 افزایش میدهیم انجام که کیفی تولیدات با باید ما صادرات متوسط و است بخش این در افزوده ارزش افزایش

 .یابد
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 چرم و کفش کیف، امپکس، المللی بین نمایشگاه در اروند پتروشیمی حضور

 

 ما نفت تحلیلی خبری پایگاه

 17:45:44 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /0F84143031741 

 در فراوانی هایکاربرد که است پنجگانه گریدهای با سی وی پی محصوالت کننده تولید تنها که هم اروند پتروشیمی شرکت

 رونق و داخل دتولی از حمایت استایر در خود محصوالت و توانمندی معرفی هدف با دارد مصنوعی چرم و کفش کیف، تولید

 .است کرده شرکت نمایشگاه این در کشور پتروشیمی شرکت تنها عنوان به تولید

 ششمین دراتصا ملی روز با همزمان و امروز صبح ما، نفت انرژی و نفت مهم رویدادهای آژانس گزارش به

 صمت، توزار صنایع معاونت ستسرپر حضور با وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه

 للیالم بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل و اسالمی شورای مجلس صنایع کمیسیون سخنگوی

 .کرد کار به آغاز ایران

 یزبانم ایران المللی بین نمایشگاههای دائمی محل در 17 تا صبح 9 از آبان 2 تا نمایشگاه این 

 .است بازدیدکنندگان

 که ستا پنجگانه گریدهای با سی وی پی محصوالت کننده تولید تنها که هم اروند پتروشیمی شرکت 

 در خود والتمحص و توانمندی معرفی هدف با دارد مصنوعی چرم و کفش کیف، تولید در فراوانی کاربردهای

 رکتش مایشگاهن این در کشور پتروشیمی شرکت تنها عنوان به تولید رونق و داخل تولید از حمایت راستای

 .است کرده

 پایین و اییشیمی صنایع اولیه مواد تامین نیز و کشور صنعتی توسعه راستای در اروند پتروشیمی شرکت 

 .است شده دراحداث 1۳82 سال صادراتی و داخلی بازارهای در دستی

 و باشد یم خاورمیانه منطقه در PVC زنجیره کنندگان تولید بزرگترین از یکی اروند پتروشیمی شرکت 

 گرید تولید اییتوان نیز و EPVC های گرید انحصاری کننده تولید کشور، در کاستیک تولید ظرفیت باالترین

Medi شامل SPVC خاص های cal  Grades  .باشد می آن خاص ویژگیهای از 

 PVC زنجیره تولیدکننده سودآورترین به شدن تبدیل دنبال به خود انداز چشم در اروند پتروشیمی شرکت 

 .باشد می زیست محیط از صیانت و پایدار توسعه رویکرد با 1400 سال تا ورمیانهخا در
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 تهران در ”امپکس ” نمایشگاه افتتاح

 

 روز تصویر تحلیلی خبری پایگاه

 17:۳6:4۳ 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /BA82143031063 

 مهمترین :گفت امپکس نمایشگاه ششمین در تجارت و معدن صنعت، رتوزا صنایع امور معاون  :روز تصویر

 صادرات ابلیتق باال، بسیار خوداتکایی بحث کرد توجه باید کشور کفش و کیف و چرم صنعت در که ای نکته

  .است آن زایی اشتغال و

 نمایشگاه حلم در مهرماه 29 امروز که امپکس نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم در نیارکی صادقی مهدی 

 سابقه کیف و کفش و چرم صنعت خوشبختانه :کرد عنوان خبرنگاران جمع در شد برگزار تهران المللی بین

 می را کشور ازنی کل ما تنها نه امروز .شود می محسوب ما نسبی های مزیت از و دارد ما کشور در دیرینه

 .داریم صادرات برای باالیی پتانسیل بلکه کنیم تامین توانیم

 مواد انواع و طبیعی چرم تا مصنوعی چرم از محصول این تامین زنجیره که این دلیل به :داد ادامه وی 

 وجود مچنینه گرفته، شکل ما کشور در مدلینگ و طراحی تا دارند ما کشور در تولید قابلیت که شیمیایی

 شکل اه سال این در خوبی بسیار برندهای شده موجب صنفی واحدهای وجود و کشور در صنعتی واحدهای

 کشورهای در برندها این از بعضی هم و دارند توجهی قابل شعبات کشور داخل در هم برندها این که گیرد

 .اند شده تاسیس صادرات هدف

 دالر یونمیل 115 از بیش 97 سال در ما :کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاون 

 این در زشار افزایش راستای در گرفته صورت کفش جامعه خود با که زیری برنامه .داشتیم کفش صادرات

 برای شتریبی نتیجه که کنیم صادر تر کیفی و باالتر افزوده ارزش با کاالی بتوانیم ما که است بخش

 .باشیم داشته صادرکننده و تولیدکننده

 بحث ایعصن این در که نددار حضور متوسط و کوچک صنایع عمدتا صنعت این در :افزود نیارکی صادقی 

 این است روریض دارند باالیی بسیار سازی فعال قابلیت و میشود انجام سرعت به ها آن تاسیس و استقرار

 مراسم زارشگ به.شوند سازماندهی صادراتی و تولیدی های کنسرسیوم از ای مجموعه قالب در باید صنایع

 و شود داده شنمای خوبی به دستاوردها شود می موجب هایی نمایشگاه چنین برگزاری :کرد تاکید وی نیوز،

 دهد رخ باید هک اتفاقی مهمترین .گیرد صورت اولیه مواد تولیدکنندگان و کنندگان تامین بین رسانی بهم

 افزایش میدهیم انجام که کیفی تولیدات با باید ما صادرات متوسط و است بخش این در افزوده ارزش افزایش

 .یابد
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 امپکس المللی بین نمایشگاه ششمین کار به آغاز

 

 آنالین تجارت

 16:45:54 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /5C3A143026880 

 نمایشگاه محل رد 98 مهرماه 29 امروز وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین کار به آغاز مراسم

 .شد برگزار رانته المللی بین های

 نمایشگاه نیوز، ممراس ایران تحلیلی-خبری پایگاه خبرنگار از نقل به آنالین تجارت خبری پایگاه گزارش به

 ولی تجارت، و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاون نیارکی، صادقی مهدی حضور با 98 اپکس المللی بین

 املمدیرع زاده، حسین بهمن و اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع کمیسیون عضو و سخنگو ملکی،

 افتتاح نمایشگاه لمح در ها رسانه و مدعوین مقامات، از کثیری جمع و ایران.ا.ج المللی بین نمایشگاه شرکت

 .شد

 نمایشگاه رد خارجی و داخلی شرکت 164حضور از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 .داد خبر وابسته صنایع و چرم کفش ، کیف المللی بین

 :گفت ابستهو صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم در زاده حسین بهمن

 با مرتبط یها غرفه میزبان نمایشگاه سالن چهار و است شده برپا مربع متر هزار 14 در نمایشگاه این

 . است وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین

 در رویداد این رد مناسبی فضای :گفت و کرد اشاره صادرات ملی روز با نمایشگاه این همزمان برگزاری به وی

 به خود هایکاال صادرات میزان بتوانند تا گرفته قرار چرم و کفش کیف، داخلی کنندگان تولید اختیار

 .کنند رت پررنگ را نفتی غیر صادرات رد چرم صنعت نقش بتوانند و دهند افزایش را خارجی کشورهای

 و چرم نعتص تخصصی المللی بین نمایشگاه در حوزه این فعاالن درخشش یادآوری با پایان در زاده حسین

 فرصت نینچ این خارجی های نمایشگاه در حضور :داشت اظهار شد، برگزار شهریورماه که روسیه در کفش

 .دهند افزایش را صنعت این صادرات حجم تا کند می اهمفر کشوررا چرم صنعت فعاالن برای ای ویژه

 شرکت مجموع از کتشر 18۳ حضور با دارد ادامه ماه آبان دوم تا و شده آغاز مهرماه 29 از که نمایشگاه این

 .است همراه ها آپ استارت و بنیان دانش های شرکت خارجی، داخلی، های

 .تاس آزاد عموم برای بازدید و شده تعیین بعدازظهر 17 تا صبح 9 از نمایشگاه بازدید ساعت
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 97 سال در کفش صادرات درصدی 61 رشد

 

 بولتن تحلیلی خبری سایت

 16:۳5:6 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /EB5E143025667 

 بخش رد تخصصی شهرک دو اثاحد آغاز از (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل

 ... و شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت

 و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم (دوشنبه) امروز نیوز، بولتن گزارش به

 دفتر مدیرکل ،(صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته صنایع

 چرم، صنایع  تولیدکنندگان  از جمعی مجلس، نمایندگان از برخی صمت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع

 تهران المللی بین نمایشگاه محل در عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش و کیف

 .شد برگزار

 تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل - محرابی افسانه مراسم این در

 ارز، نرخ افزایش وجود با :گفت و کرد توصیف تولیدکنندگان برای سختی  سال را گذشته سال - (صمت)

 .بودیم کفش صادرات و تولید رشد شاهد گذشته سال در نقدینگی کاهش و اولیه مواد تامین مشکالت

 دالر میلیون 115 حدود گذشته سال در و دالر میلیون 92 معادله 1۳96 سال در صادرات میزان :افزود وی

 .است کفش صنعت در صادرات ارزش درصدی 25 رشد دهنده نشان که بوده

 1۳96 سال به نسبت گذشته سال در کفش صادرات وزن درصدی 61 افزایش از همچنین مسئول مقام این

 .کند رکتح محور صادرات و پذیر رقابت تولیدات سمت به کفش صنعت که کرد امیدواری ابراز و داد خبر

 خرداد ویکم سی تاریخ از که تولیدکنندگان کار بهبود بر کفش واردات ممنوعیت تاثیر به اشاره با محرابی

 .داد خبر جاری سال در کفش زوج میلیون 60 ظرفیت افزایش از شد، اعمال گذشته سال

 درصد 95 حدود :کرد تصریح کفش، صنعت تخصصی های شهرک تاسیس اهمیت به اشاره با همچنین وی

 شده، تمام قیمت کاهش راستایی در باید که هستند متوسط و کوچک چرم، صنایع و کفش تولید واحدهای
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 .شوند ساماندهی صادرات و کیفی ارتقا

 احداث حاضر حال در (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل گفته به

 شهرک تاسیس منابع و شده آغاز شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت بخش در تخصصی شهرک دو

 .شود تامین روستایی صندوق تسهیالت محل از است قرار نیز تبریز شهر در تخصصی

 شد مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست واردات

 پوست بخش در ایران :گفت و کرد توصیف خوب را کشور در سبک پوست تامین وضعیت ادامه در محرابی

 داریم نیاز واردات به گاوی پوست تامین برای اما دارد، را 7 رتبه بزی پوست بخش در و 4 رتبه یگوسفند

 واردات حاضر حال در و است شده برگزار کشور دامپزشکی سازمان با متعددی جلسات زمینه این در که

 .است شده مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست

 انجمن این بین وگوهایی گفت بودن جاری به اشاره با ایران چرم نایعص انجمن رئیس نایب امسال ماه خرداد

 گفته و خوانده غیرمنطقی را پوست واردات زمینه در سازمان این استانداردهای کشور، دامپزشکی سازمان و

 سازمان های سختگیری و نشده اتخاذ همسایه کشورهای از پوست واردات درباره نهایی تصمیم هنوز که بود

 و آذربایجان عراق، کشورهای پوست که شده باعث کشور به پوست واردات اجازه زمینه در شکیدامپز

 .شود صادر دیگر کشورهای به ارمنستان
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 کفش و کیف ایرانی برندهای شعب تاسیس

 

 ربیع خبری پایگاه

 16:۳2:۳1 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /D2F8143025385 

 صادراتی مقاصد در

 عنوان افزوده شارز افزایش را صنعت این نیاز ترین مهم (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست
 صادراتی قاصدم در ایرانی برندهای برخی شعب تاسیس و گذشته سال در بخش این در دالری میلیون 115 صادرات از و کرد
 .داد خبر

 بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم (دوشنبه) امروز ایسنا، از نقل به ، ربیع  خبری پایگاه گزارش به
 و عدنم صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی
 از عیمج مجلس، نمایندگان از برخی صمت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل ،(صمت) تجارت

 محل در راقع و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش و کیف چرم، صنایع تولیدکنندگان
 .شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه

 حاشیه در – (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست – نیارکی صادقی مهدی
 اظهار کشور، در کفش و کیف تولید تاریخی سابقه به اشاره با گاران،خبرن جمع در نمایشگاه این از بازدید

 اینکه هب توجه با و کنیم تامین کفش و کیف بخش در را کشور نیاز کل توانیم می حاضر حال در :کرد
 .داریم نیز صادرات برای زیادی پتانسیل گرفته، شکل ما کشور در محصوالت این ارزش زنجیره

 در هاییبرند گیری شکل و کفش و کیف زمینه در صنفی و صنعتی واحدهای کافی تولید به اشاره با وی
 .داد خبر صادراتی مقاصد در برندها برخی شعب تاسیس از اخیر، های سال

 حاضر حال رد و شده انجام کفش صادرات دالر میلیون 115 از بیش گذشته سال مسئول، مقام این گفته به
 عایدی انیمبتو تا است شده ریزی برنامه بخش این در افزوده ارزش شافزای برای کفش جامعه همکاری با

 .باشیم داشته صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای بیشتری
 و کفش رم،چ صنعت باالی زایی اشتغال و صادرات قابلیت صنعت، این در باال خوداتکایی نیارکی صادقی

 بخش این در متوسط و کوچک صنایع مدتاع :گفت و کرد عنوان صنعت این های مزیت جمله از را کیف
 .دارند باالیی بسیار سازی فعال قابلیت و شود می انجام سرعت به ها آن تاسیس و استقرار که دارند حضور

 ادراتیص و تولیدی های کنسرسیوم مجموعه قالب در باید کفش و کیف چرم، تولید واحدهای :افزود وی
 به دستاوردها، نمایش به همچنین و اهداف این تحقق به تواند می ها نمایشگاه برگزاری و شوند سازماندهی

 بین توافقات گیری شکل و نهایی محصوالت و و اولیه مواد تولیدکنندگان و کنندگان تامین بین رسانی هم
 .کند کمک ها آن

 ارزش شافزای را صنعت این نیاز ترین مهم تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست
 .یابد افزایش صادرات ارزش متوسط کیفی تولیدات با باید که گفت و کرد عنوان افزوده
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 خبرداد گذشته سال در کفش دالری میلیون 115 صادرات از صمت وزیر معاون

 

 پویا سرزمین خبری مجله

 16:۳1:51 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /EA13143025312 

 ششمین رد تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاون :نیوز پویا سرزمین خبری پایگاه گزارش به

 بحث کرد توجه باید کشور کفش و کیف و چرم صنعت در که ای نکته مهمترین :گفت امپکس نمایشگاه

 پویا مینسرز بریخ پایگاه خبرنگار گزارش استبه آن زایی اشتغال و صادرات قابلیت باال، بسیار خوداتکایی

 محل رد مهرماه 29 امروز که امپکس نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم در نیارکی صادقی مهدی نیوز

 و کفش و مچر صنعت خوشبختانه :کرد عنوان خبرنگاران جمع در شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه

 نیاز کل ما اتنه نه امروز .شود می محسوب ما نسبی های مزیت از و دارد ما کشور در دیرینه سابقه کیف

 .داریم صادرات برای باالیی پتانسیل بلکه کنیم تامین توانیم می را کشور

 مواد انواع و طبیعی چرم تا مصنوعی چرم از محصول این تامین زنجیره که این دلیل به :داد ادامه وی 

 وجود مچنینه گرفته، شکل ما کشور در مدلینگ و طراحی تا دارند ما کشور در تولید قابلیت که شیمیایی

 شکل اه سال این در خوبی بسیار برندهای شده موجب صنفی واحدهای وجود و کشور در صنعتی واحدهای

 کشورهای در برندها این از بعضی هم و دارند توجهی قابل شعبات کشور داخل در هم برندها این که گیرد

 97 سال رد ما :کرد تصریح تجارت و معدن ت،صنع وزارت صنایع امور معاون.اند شده تاسیس صادرات هدف

 در فتهگر صورت کفش جامعه خود با که ریزی برنامه .داشتیم کفش صادرات دالر میلیون 115 از بیش

 که کنیم صادر تر یکیف و باالتر افزوده ارزش با کاالی بتوانیم ما که است بخش این در ارزش افزایش راستای

 عمدتا نعتص این در :افزود نیارکی صادقی.باشیم داشته صادرکننده و تولیدکننده برای بیشتری نتیجه

 میشود نجاما سرعت به ها آن تاسیس و استقرار بحث صنایع این در که دارند حضور متوسط و کوچک صنایع

 کنسرسیوم زا ای مجموعه قالب در باید صنایع این است ضروری دارند باالیی بسیار سازی فعال قابلیت و

 شود می موجب هایی نمایشگاه چنین برگزاری :کرد تاکید وی.شوند سازماندهی صادراتی و یتولید های

 صورت اولیه دموا تولیدکنندگان و کنندگان تامین بین رسانی بهم و شود داده نمایش خوبی به دستاوردها

 با باید ما اترصاد متوسط و است بخش این در افزوده ارزش افزایش دهد رخ باید که اتفاقی مهمترین .گیرد

 .یابد افزایش98/7/29 میدهیم انجام که کیفی تولیدات
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 صادراتی مقاصد در کفش و کیف ایرانی برندهای شعب تاسیس

 

 آنالین ایران اقتصاد

 16:28:0 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /91AB143025080 

 عنوان افزوده شارز افزایش را صنعت این نیاز ترین مهم (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست

 صادراتی قاصدم در ایرانی برندهای برخی شعب تاسیس و گذشته سال در بخش این در دالری میلیون 115 صادرات از و کرد

 .داد خبر

 صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم (دوشنبه) امروز ایسنا، گزارش به

 صنایع تردف مدیرکل ،(صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته

 و یفک چرم، صنایع تولیدکنندگان از جمعی مجلس، نمایندگان از برخی صمت، وزارت پوشاک و نساجی

 .شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل رد عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش

 حاشیه در - (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست - نیارکی صادقی مهدی

 اظهار کشور، در کفش و کیف تولید تاریخی سابقه به اشاره با خبرنگاران، جمع در نمایشگاه این از بازدید

 اینکه هب توجه با و کنیم تامین کفش و کیف بخش در را کشور نیاز کل توانیم می حاضر حال در :کرد

 .داریم نیز صادرات برای زیادی پتانسیل گرفته، شکل ما کشور در محصوالت این ارزش زنجیره

 در هاییبرند گیری شکل و کفش و کیف زمینه در صنفی و صنعتی واحدهای کافی تولید به اشاره با وی

 .داد خبر صادراتی مقاصد در برندها برخی شعب تاسیس از اخیر، های سال

 حاضر حال رد و شده انجام کفش صادرات دالر میلیون 115 از بیش گذشته سال مسئول، مقام این گفته به

 عایدی انیمبتو تا است شده ریزی برنامه بخش این در افزوده ارزش افزایش برای کفش جامعه همکاری با

 .باشیم داشته رکنندگانصاد و تولیدکنندگان برای بیشتری

 و کفش رم،چ صنعت باالی زایی اشتغال و صادرات قابلیت صنعت، این در باال خوداتکایی نیارکی صادقی

 بخش این در متوسط و کوچک صنایع عمدتا :گفت و کرد عنوان صنعت این های مزیت جمله از را کیف

 .دارند باالیی بسیار سازی فعال قابلیت و شود می انجام سرعت به ها آن تاسیس و استقرار که دارند حضور

 ادراتیص و تولیدی های کنسرسیوم مجموعه قالب در باید کفش و کیف چرم، تولید واحدهای :افزود وی

 به دستاوردها، نمایش به همچنین و اهداف این تحقق به تواند می ها نمایشگاه برگزاری و شوند سازماندهی

 بین توافقات گیری شکل و نهایی محصوالت و و اولیه مواد یدکنندگانتول و کنندگان تامین بین رسانی هم

 .کند کمک ها آن

 ارزش شافزای را صنعت این نیاز ترین مهم تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست

 .یابد افزایش صادرات ارزش متوسط کیفی تولیدات با باید که گفت و کرد عنوان افزوده

  
  
  
  



177 
 

 صادراتی مقاصد در کفش و کیف ایرانی برندهای شعب تاسیس

 

 اقتصادگردان

 16:27:۳4 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /0186143025037 

 عنوان افزوده شارز افزایش را صنعت این نیاز ترین مهم (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست

 صادراتی قاصدم در ایرانی برندهای برخی شعب تاسیس و گذشته سال در بخش این در دالری میلیون 115 اتصادر از و کرد

 .داد خبر

 صنایع و چرم کفش، ف،کی المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم (دوشنبه) امروز -  اقتصادگردان

 صنایع تردف مدیرکل ،(صمت) ارتتج و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته

 و یفک چرم، صنایع تولیدکنندگان از جمعی مجلس، نمایندگان از برخی صمت، وزارت پوشاک و نساجی

 .شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش

 حاشیه در - (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت ایعصن امور معاونت سرپرست - نیارکی صادقی مهدی

 اظهار کشور، در کفش و کیف تولید تاریخی سابقه به اشاره با خبرنگاران، جمع در نمایشگاه این از بازدید

 اینکه هب توجه با و کنیم تامین کفش و کیف بخش در را کشور نیاز کل توانیم می حاضر حال در :کرد

 .داریم نیز صادرات برای زیادی پتانسیل گرفته، شکل ما کشور در محصوالت این ارزش زنجیره

 در هاییبرند گیری شکل و کفش و کیف زمینه در صنفی و صنعتی واحدهای کافی تولید به اشاره با وی

 .داد خبر صادراتی مقاصد در برندها برخی شعب تاسیس از اخیر، های سال

 حاضر حال رد و شده انجام کفش صادرات دالر میلیون 115 از بیش گذشته سال مسئول، مقام این گفته به

 عایدی انیمبتو تا است شده ریزی برنامه بخش این در افزوده ارزش افزایش برای کفش جامعه همکاری با

 .باشیم داشته صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای بیشتری

 و کفش رم،چ صنعت باالی زایی لاشتغا و صادرات قابلیت صنعت، این در باال خوداتکایی نیارکی صادقی

 بخش این در متوسط و کوچک صنایع عمدتا :گفت و کرد عنوان صنعت این های مزیت جمله از را کیف

 .دارند باالیی بسیار سازی فعال قابلیت و شود می انجام سرعت به ها آن تاسیس و استقرار که دارند حضور

 ادراتیص و تولیدی های کنسرسیوم مجموعه قالب رد باید کفش و کیف چرم، تولید واحدهای :افزود وی

 به دستاوردها، نمایش به همچنین و اهداف این تحقق به تواند می ها نمایشگاه برگزاری و شوند سازماندهی

 بین توافقات گیری شکل و نهایی محصوالت و و اولیه مواد تولیدکنندگان و کنندگان تامین بین رسانی هم

 .کند کمک ها آن

 ارزش شافزای را صنعت این نیاز ترین مهم تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست

 .یابد افزایش صادرات ارزش متوسط کیفی تولیدات با باید که گفت و کرد عنوان افزوده
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 صادراتی مقاصد در کفش و کیف ایرانی برندهای شعب تاسیس   ایسنا خبرگزاری

 

 نیوز پارسی

 16:21:8 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /6FE9143024626 

 عنوان افزوده شارز افزایش را صنعت این نیاز ترین مهم (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست

 صادراتی قاصدم در ایرانی برندهای برخی شعب تاسیس و گذشته سال در بخش این در دالری میلیون 115 صادرات از و کرد

 .داد خبر

 صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم (دوشنبه) امروز ایسنا، گزارش به

 صنایع تردف مدیرکل ،(صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته

 و یفک چرم، صنایع تولیدکنندگان از جمعی مجلس، دگاننماین از برخی صمت، وزارت پوشاک و نساجی

 .شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش

 حاشیه در - (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست - نیارکی صادقی مهدی

 اظهار کشور، در کفش و کیف تولید تاریخی سابقه به اشاره با خبرنگاران، جمع در هنمایشگا این از بازدید

 اینکه هب توجه با و کنیم تامین کفش و کیف بخش در را کشور نیاز کل توانیم می حاضر حال در :کرد

 .داریم نیز صادرات برای زیادی پتانسیل گرفته، شکل ما کشور در محصوالت این ارزش زنجیره

 در هاییبرند گیری شکل و کفش و کیف زمینه در صنفی و صنعتی واحدهای کافی تولید به شارها با وی

 .داد خبر صادراتی مقاصد در برندها برخی شعب تاسیس از اخیر، های سال

 حاضر حال رد و شده انجام کفش صادرات دالر میلیون 115 از بیش گذشته سال مسئول، مقام این گفته به

 عایدی انیمبتو تا است شده ریزی برنامه بخش این در افزوده ارزش افزایش برای فشک جامعه همکاری با

 .باشیم داشته صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای بیشتری

 و کفش رم،چ صنعت باالی زایی اشتغال و صادرات قابلیت صنعت، این در باال خوداتکایی نیارکی صادقی

 بخش این در متوسط و کوچک صنایع عمدتا :گفت و کرد عنوان صنعت این های مزیت جمله از را کیف

 .دارند باالیی بسیار سازی فعال قابلیت و شود می انجام سرعت به ها آن تاسیس و استقرار که دارند حضور

 ادراتیص و تولیدی های کنسرسیوم مجموعه قالب در باید کفش و کیف چرم، تولید واحدهای :افزود وی

 به دستاوردها، نمایش به همچنین و اهداف این تحقق به تواند می ها نمایشگاه یبرگزار و شوند سازماندهی

 بین توافقات گیری شکل و نهایی محصوالت و و اولیه مواد تولیدکنندگان و کنندگان تامین بین رسانی هم

 .کند کمک ها آن

 ارزش شافزای ار صنعت این نیاز ترین مهم تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست

 .یابد افزایش صادرات ارزش متوسط کیفی تولیدات با باید که گفت و کرد عنوان افزوده
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 97 سال در کفش صادرات درصدی 61 رشد

 

 امید و تدبیر رسانی اطالع شبکه

 16:20:5۳ 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /54C0143024596 

 و 4 رتبه دیگوسفن پوست بخش در ایران :گفت و کرد توصیف خوب را کشور در سبک پوست تامین یتوضع ادامه در محرابی

 با متعددی جلسات هزمین این در که داریم نیاز واردات به گاوی پوست تامین برای اما دارد، را 7 رتبه بزی پوست بخش در

 .است شده مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست واردات حاضر حال در و است شده برگزار کشور دامپزشکی سازمان

 شهرک دو احداث آغاز از (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل

 تاسیس منابع تامین برای ریزی برنامه همچنین و شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت بخش در تخصصی

 از بسیاری از سنگین پوست واردات حاضر حال در ک ردک اعالم و داد خبر تبریز شهر در تخصصی شهرک

 .است شده مجاز کشورها

 صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم (دوشنبه) امروز ایسنا، گزارش به

 صنایع دفتر مدیرکل ،(صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته

 و کیف چرم، صنایع تولیدکنندگان از جمعی مجلس، نمایندگان از برخی صمت، وزارت پوشاک و جینسا

 .شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش

 تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل - محرابی افسانه مراسم این در

 ارز، نرخ افزایش وجود با :گفت و کرد توصیف تولیدکنندگان برای سختی  سال را گذشته سال - (صمت)

 .بودیم کفش صادرات و تولید رشد شاهد گذشته سال در نقدینگی کاهش و اولیه مواد تامین مشکالت

 دالر میلیون 115 حدود گذشته سال در و دالر میلیون 92 معادله 1۳96 سال در صادرات میزان :افزود وی

 .است کفش صنعت در صادرات ارزش درصدی 25 رشد دهنده نشان که بوده

 1۳96 سال به نسبت گذشته سال در کفش صادرات وزن درصدی 61 افزایش از همچنین مسئول مقام این

 .کند رکتح محور صادرات و پذیر رقابت تولیدات سمت به کفش صنعت که کرد امیدواری ابراز و داد خبر

 خرداد ویکم سی تاریخ از که تولیدکنندگان کار بهبود بر کفش واردات ممنوعیت تاثیر به اشاره با محرابی

 .داد خبر جاری سال در کفش زوج میلیون 60 ظرفیت افزایش از شد، اعمال گذشته سال
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 درصد 95 حدود :کرد تصریح کفش، صنعت تخصصی های شهرک تاسیس اهمیت به اشاره با همچنین وی

 شده، تمام قیمت کاهش راستایی در باید که هستند متوسط و کوچک چرم، صنایع و کفش تولید واحدهای

 .شوند ساماندهی صادرات و کیفی ارتقا

 احداث حاضر حال در (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل گفته به

 شهرک تاسیس منابع و شده آغاز شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت بخش در تخصصی شهرک دو

 .شود تامین روستایی صندوق تسهیالت محل از است قرار نیز تبریز شهر در تخصصی

 شد مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست واردات

 پوست بخش در ایران :گفت و کرد توصیف خوب را کشور در سبک پوست تامین وضعیت ادامه در محرابی

 داریم نیاز واردات به گاوی پوست تامین برای اما دارد، را 7 رتبه بزی پوست بخش در و 4 رتبه یگوسفند

 واردات حاضر حال در و است شده برگزار کشور دامپزشکی سازمان با متعددی جلسات زمینه این در که

 .است شده مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست

 گفت بودن جاری به اشاره با ایران چرم صنایع انجمن رئیس ایبن امسال ماه خرداد ایسنا، گزارش به

 را پوست واردات زمینه در سازمان این استانداردهای کشور، دامپزشکی سازمان و انجمن این بین وگوهایی

 نشده اتخاذ همسایه کشورهای از پوست واردات درباره نهایی تصمیم هنوز که بود گفته و خوانده غیرمنطقی

 کشورهای پوست که شده باعث کشور به پوست واردات اجازه زمینه در دامپزشکی سازمان های سختگیری و

 .شود صادر دیگر کشورهای به ارمنستان و آذربایجان عراق،
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 97 سال در کفش صادرات درصدی 61 رشد

 

 خبر فراسو اقتصادی تحلیلی خبری پایگاه

 16:1۳:19 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /3F2C143023873 

 شهرک دو احداث آغاز از (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل

 تاسیس منابع تامین برای ریزی برنامه همچنین و شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت بخش در تخصصی

 از بسیاری از سنگین پوست واردات حاضر حال در ک کرد اعالم و داد خبر تبریز شهر در تخصصی شهرک

 .است شده مجاز کشورها

 صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم (دوشنبه) امروز فراسو، گزارش به

 صنایع دفتر مدیرکل ،(صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته

 و کیف چرم، صنایع تولیدکنندگان از جمعی مجلس، نمایندگان از برخی صمت، وزارت پوشاک و نساجی

 .شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش

 تجارت و نمعد صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل – محرابی افسانه مراسم این در

 ارز، نرخ افزایش وجود با :گفت و کرد توصیف تولیدکنندگان برای سختی  سال را گذشته سال – (صمت)

 .بودیم کفش صادرات و تولید رشد شاهد گذشته سال در نقدینگی کاهش و اولیه مواد تامین مشکالت

 دالر میلیون 115 حدود تهگذش سال در و دالر میلیون 92 معادله 1۳96 سال در صادرات میزان :افزود وی

 .است کفش صنعت در صادرات ارزش درصدی 25 رشد دهنده نشان که بوده

 1۳96 سال به نسبت گذشته سال در کفش صادرات وزن درصدی 61 افزایش از همچنین مسئول مقام این

 .کند حرکت محور صادرات و پذیر رقابت تولیدات سمت به کفش صنعت که کرد امیدواری ابراز و داد خبر

 خرداد ویکم سی تاریخ از که تولیدکنندگان کار بهبود بر کفش واردات ممنوعیت تاثیر به اشاره با محرابی

 .داد خبر جاری سال در کفش زوج میلیون 60 ظرفیت افزایش از شد، اعمال گذشته سال

 رصدد 95 حدود :کرد تصریح کفش، صنعت تخصصی های شهرک تاسیس اهمیت به اشاره با همچنین وی

 شده، تمام قیمت کاهش راستایی در باید که هستند متوسط و کوچک چرم، صنایع و کفش تولید واحدهای
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 .شوند ساماندهی صادرات و کیفی ارتقا

 احداث حاضر حال در (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل گفته به

 شهرک تاسیس منابع و شده آغاز شرقی ذربایجانآ و قم در کفش صنعت بخش در تخصصی شهرک دو

 .شود تامین روستایی صندوق تسهیالت محل از است قرار نیز تبریز شهر در تخصصی

   شد مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست واردات  

 پوست بخش در ایران :گفت و کرد توصیف خوب را کشور در سبک پوست تامین وضعیت ادامه در محرابی

 داریم نیاز واردات به گاوی پوست تامین برای اما دارد، را 7 رتبه بزی پوست بخش در و 4 رتبه دیگوسفن

 واردات حاضر حال در و است شده برگزار کشور دامپزشکی سازمان با متعددی جلسات زمینه این در که

 .است شده مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست

 انجمن این بین وگوهایی گفت بودن جاری به اشاره با ایران چرم صنایع انجمن رئیس نایب امسال ماه خرداد

 گفته و خوانده غیرمنطقی را پوست واردات زمینه در سازمان این استانداردهای کشور، دامپزشکی سازمان و

 سازمان های سختگیری و نشده اتخاذ همسایه کشورهای از پوست واردات درباره نهایی تصمیم هنوز که بود

 و آذربایجان عراق، کشورهای پوست که شده باعث کشور به پوست واردات اجازه زمینه در زشکیدامپ

 .شود صادر دیگر کشورهای به ارمنستان

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 
 



183 
 

 97 سال در کفش صادرات درصدی 61 رشد

 

 خبر سروش

 16:6:21 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /ADDF143023153 

 بخش رد تخصصی شهرک دو احداث آغاز از (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر کلمدیر
 خبر تبریز رشه در تخصصی شهرک تاسیس منابع تامین برای ریزی برنامه همچنین و شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت

 .است شده مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست واردات حاضر حال در ک کرد اعالم و داد

 چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم (دوشنبه) امروز ،  خبر سروش   گزارش به
 دفتر مدیرکل ،(صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته صنایع و

 چرم، صنایع تولیدکنندگان از جمعی مجلس، ننمایندگا از برخی صمت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع
 تهران المللی بین نمایشگاه محل در عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش و کیف

 .شد برگزار
 تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل - محرابی افسانه مراسم این در
 ارز، نرخ افزایش وجود با :گفت و کرد توصیف تولیدکنندگان برای سختی  سال را گذشته سال - (صمت)

 .بودیم کفش صادرات و تولید رشد شاهد گذشته سال در نقدینگی کاهش و اولیه مواد تامین مشکالت
 دالر میلیون 115 حدود گذشته سال در و دالر میلیون 92 معادله 1۳96 سال در صادرات میزان :افزود وی

 .است کفش صنعت در صادرات ارزش درصدی 25 رشد دهنده ننشا که بوده
 1۳96 سال به نسبت گذشته سال در کفش صادرات وزن درصدی 61 افزایش از همچنین مسئول مقام این
 .کند حرکت محور صادرات و پذیر رقابت تولیدات سمت به کفش صنعت که کرد امیدواری ابراز و داد خبر

 خرداد ویکم سی تاریخ از که تولیدکنندگان کار بهبود بر کفش واردات عیتممنو تاثیر به اشاره با محرابی
 .داد خبر جاری سال در کفش زوج میلیون 60 ظرفیت افزایش از شد، اعمال گذشته سال
 درصد 95 حدود :کرد تصریح کفش، صنعت تخصصی های شهرک تاسیس اهمیت به اشاره با همچنین وی

 شده، تمام قیمت کاهش راستایی در باید که هستند متوسط و کوچک چرم، صنایع و کفش تولید واحدهای
 .شوند ساماندهی صادرات و کیفی ارتقا

 احداث حاضر حال در (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل گفته به
 شهرک ستاسی منابع و شده آغاز شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت بخش در تخصصی شهرک دو

 .شود تامین روستایی صندوق تسهیالت محل از است قرار نیز تبریز شهر در تخصصی
   شد مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست واردات  

 پوست بخش در ایران :گفت و کرد توصیف خوب را کشور در سبک پوست تامین وضعیت ادامه در محرابی
 داریم نیاز واردات به گاوی پوست تامین برای اما دارد، را 7 رتبه بزی پوست بخش در و 4 رتبه گوسفندی

 واردات حاضر حال در و است شده برگزار کشور دامپزشکی سازمان با متعددی جلسات زمینه این در که
 .است شده مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست
 انجمن این بین وگوهایی گفت دنبو جاری به اشاره با ایران چرم صنایع انجمن رئیس نایب امسال ماه خرداد

 گفته و خوانده غیرمنطقی را پوست واردات زمینه در سازمان این استانداردهای کشور، دامپزشکی سازمان و
 سازمان های سختگیری و نشده اتخاذ همسایه کشورهای از پوست واردات درباره نهایی تصمیم هنوز که بود

 و آذربایجان عراق، کشورهای پوست که شده باعث کشور به پوست واردات اجازه زمینه در دامپزشکی
 .شود صادر دیگر کشورهای به ارمنستان

 ایسنا   : منبع  
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 چرم صنعت مزیت باال زایی اشتغال و صادرات قابلیت

 

 ملی اقتصاد روزنامه

 16:2:12 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /48F3143022656 

 .شد رگزارب تهران المللی بین های نمایشگاه محل در وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، المللی بین مایشگاهن ششمین

 و معدن عت،صن وزارت صنایع امور معاون نیارکی، صادقی مهدی حضور با 98 امپکس المللی بین نمایشگاه

 اده،ز حسین بهمن و اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع کمیسیون عضو و سخنگو ملکی، ولی تجارت،

 محل در ها رسانه و مدعوین مقامات، از کثیری جمع و ایران.ا.ج المللی بین نمایشگاه شرکت مدیرعامل

 .شد افتتاح نمایشگاه

 ددرص 95 حدود :کرد تصریح کفش، صنعت تخصصی های شهرک تاسیس اهمیت به اشاره با همچنین وی

 شده، امتم قیمت کاهش راستایی در باید که هستند طمتوس و کوچک چرم، صنایع و کفش تولید واحدهای

 و معدن نعت،ص وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل گفته به.شوند ساماندهی صادرات و کیفی ارتقا

 یشرق آذربایجان و قم در کفش صنعت بخش در تخصصی شهرک دو احداث حاضر حال در (صمت) تجارت

 وستاییر صندوق تسهیالت محل از است قرار نیز تبریز شهر در تخصصی شهرک تاسیس منابع و شده آغاز

 .شود تامین

  شد مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست واردات 

 پوست شبخ در ایران :گفت و کرد توصیف خوب را کشور در سبک پوست تامین وضعیت ادامه در محرابی 

 داریم نیاز اتوارد به گاوی پوست تامین برای اما دارد، را 7 رتبه بزی پوست بخش در و 4 رتبه گوسفندی

 واردات حاضر حال در و است شده برگزار کشور دامپزشکی سازمان با متعددی جلسات زمینه این در که

 .است شده مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست
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 صادراتی مقاصد در کفش و کیف ایرانی برندهای شعب تاسیس

 

 اکونومیست یرانا خبری پایگاه

 15:5۳:59 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /32F3143021750 

 افزایش را صنعت این نیاز ترین مهم (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست -اکونومیست ایران

 ایرانی رندهایب برخی شعب تاسیس و گذشته سال در شبخ این در دالری میلیون 115 صادرات از و کرد عنوان افزوده ارزش

 .داد خبر صادراتی مقاصد در

 صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم (دوشنبه) امروز ایسنا، گزارش به

 صنایع تردف مدیرکل ،(صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته

 و یفک چرم، صنایع تولیدکنندگان از جمعی مجلس، نمایندگان از برخی صمت، وزارت پوشاک و نساجی

 .شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش

 حاشیه در - (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست - نیارکی صادقی مهدی

 اظهار کشور، در کفش و کیف تولید تاریخی سابقه به اشاره با خبرنگاران، جمع در نمایشگاه این از بازدید

 اینکه هب توجه با و کنیم تامین کفش و کیف بخش در را کشور نیاز کل توانیم می حاضر حال در :کرد

 .داریم نیز صادرات برای زیادی یلپتانس گرفته، شکل ما کشور در محصوالت این ارزش زنجیره

 در هاییبرند گیری شکل و کفش و کیف زمینه در صنفی و صنعتی واحدهای کافی تولید به اشاره با وی

 .داد خبر صادراتی مقاصد در برندها برخی شعب تاسیس از اخیر، های سال

 حاضر حال رد و شده جامان کفش صادرات دالر میلیون 115 از بیش گذشته سال مسئول، مقام این گفته به

 عایدی انیمبتو تا است شده ریزی برنامه بخش این در افزوده ارزش افزایش برای کفش جامعه همکاری با

 .باشیم داشته صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای بیشتری

 و کفش رم،چ صنعت باالی زایی اشتغال و صادرات قابلیت صنعت، این در باال خوداتکایی نیارکی صادقی

 بخش این در متوسط و کوچک صنایع عمدتا :گفت و کرد عنوان صنعت این های مزیت جمله از را کیف

 .دارند باالیی بسیار سازی فعال قابلیت و شود می انجام سرعت به ها آن تاسیس و استقرار که دارند حضور

 ادراتیص و ولیدیت های کنسرسیوم مجموعه قالب در باید کفش و کیف چرم، تولید واحدهای :افزود وی

 به دستاوردها، نمایش به همچنین و اهداف این تحقق به تواند می ها نمایشگاه برگزاری و شوند سازماندهی

 بین توافقات گیری شکل و نهایی محصوالت و و اولیه مواد تولیدکنندگان و کنندگان تامین بین رسانی هم

 .کند کمک ها آن

 ارزش شافزای را صنعت این نیاز ترین مهم تجارت و معدن ،صنعت وزارت صنایع امور معاونت سرپرست

 .یابد افزایش صادرات ارزش متوسط کیفی تولیدات با باید که گفت و کرد عنوان افزوده
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 97 سال در کفش صادرات درصدی 61 رشد

 

 دار سرمایه

 15:49:29 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /EDD0143021385 

 بخش رد تخصصی شهرک دو احداث آغاز از (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل
 خبر تبریز رشه در تخصصی شهرک تاسیس منابع تامین برای ریزی برنامه همچنین و شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت

 .است شده مجاز کشورها از سیاریب از سنگین پوست واردات حاضر حال در ک کرد اعالم و داد

 صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم (دوشنبه) امروز ایسنا، گزارش به
 صنایع دفتر مدیرکل ،(صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته
 و کیف چرم، صنایع تولیدکنندگان از جمعی مجلس، نمایندگان از برخی صمت، وزارت پوشاک و نساجی
 .شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش

 تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل - محرابی افسانه مراسم این در
 ارز، نرخ افزایش وجود با :گفت و کرد توصیف تولیدکنندگان برای سختی  سال را گذشته سال - (صمت)

 .بودیم کفش صادرات و تولید رشد شاهد گذشته سال در نقدینگی کاهش و اولیه مواد تامین مشکالت
 دالر میلیون 115 حدود گذشته سال در و دالر میلیون 92 معادله 1۳96 سال در صادرات میزان :افزود وی

 .است کفش صنعت در صادرات ارزش درصدی 25 رشد دهنده نشان که بوده
 1۳96 سال به نسبت گذشته سال در کفش صادرات وزن درصدی 61 افزایش از همچنین مسئول مقام این
 .کند حرکت محور صادرات و پذیر رقابت تولیدات سمت به کفش صنعت که کرد امیدواری ابراز و داد خبر

 خرداد ویکم سی تاریخ از که تولیدکنندگان کار بهبود بر کفش واردات یتممنوع تاثیر به اشاره با محرابی
 .داد خبر جاری سال در کفش زوج میلیون 60 ظرفیت افزایش از شد، اعمال گذشته سال
 درصد 95 حدود :کرد تصریح کفش، صنعت تخصصی های شهرک تاسیس اهمیت به اشاره با همچنین وی

 شده، تمام قیمت کاهش راستایی در باید که هستند متوسط و وچکک چرم، صنایع و کفش تولید واحدهای
 .شوند ساماندهی صادرات و کیفی ارتقا

 احداث حاضر حال در (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل گفته به
 شهرک تاسیس منابع و شده آغاز شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت بخش در تخصصی شهرک دو

 .شود تامین روستایی صندوق تسهیالت محل از است قرار نیز تبریز شهر در تخصصی
  شد مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست واردات 

 پوست بخش در ایران :گفت و کرد توصیف خوب را کشور در سبک پوست تامین وضعیت ادامه در محرابی
 داریم نیاز واردات به گاوی پوست تامین برای اما دارد، را 7 رتبه بزی پوست بخش در و 4 رتبه گوسفندی

 واردات حاضر حال در و است شده برگزار کشور دامپزشکی سازمان با متعددی جلسات زمینه این در که
 .است شده مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست

 گفت بودن جاری   به رهاشا با ایران چرم صنایع انجمن رئیس نایب امسال ماه خرداد ایسنا، گزارش به
 را پوست واردات زمینه در سازمان این استانداردهای ،  کشور دامپزشکی سازمان و انجمن این بین وگوهایی

 نشده اتخاذ همسایه کشورهای از پوست واردات درباره نهایی تصمیم هنوز که بود گفته و خوانده غیرمنطقی
 کشورهای پوست که شده باعث کشور به پوست واردات هاجاز زمینه در دامپزشکی سازمان های سختگیری و

 .شود صادر دیگر کشورهای به ارمنستان و آذربایجان عراق،
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 صادراتی مقاصد در کفش و کیف ایرانی برندهای شعب تاسیس

 

 اقتصاد فصل تخصصی سایت

 15:45:۳5 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /E0B1143020997 

 این نیاز ینتر مهم (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست - اقتصاد لفص

 و گذشته الس در بخش این در دالری میلیون 115 صادرات از و کرد عنوان افزوده ارزش افزایش را صنعت

 .داد خبر صادراتی مقاصد در ایرانی برندهای برخی شعب تاسیس

 حضور با ستهواب صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین تتاحیهاف مراسم (دوشنبه) امروز

 پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل ،(صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست

 از عیجم و کفش و کیف چرم، صنایع تولیدکنندگان از جمعی مجلس، نمایندگان از برخی صمت، وزارت

 .دش برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان

 حاشیه در - (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست - نیارکی صادقی مهدی 

 هاراظ کشور، در کفش و کیف تولید تاریخی سابقه به اشاره با خبرنگاران، جمع در نمایشگاه این از بازدید

 اینکه هب توجه با و کنیم تامین کفش و کیف بخش در را کشور نیاز کل توانیم می حاضر حال در :کرد

 .داریم نیز صادرات برای زیادی پتانسیل گرفته، شکل ما کشور در محصوالت این ارزش زنجیره

 در دهاییرنب گیری شکل و کفش و کیف زمینه در صنفی و صنعتی واحدهای کافی تولید به اشاره با وی 

 .داد خبر صادراتی مقاصد در برندها برخی شعب تاسیس از اخیر، های سال

 حاضر حال رد و شده انجام کفش صادرات دالر میلیون 115 از بیش گذشته سال مسئول، مقام این گفته به 

 ایدیع انیمبتو تا است شده ریزی برنامه بخش این در افزوده ارزش افزایش برای کفش جامعه همکاری با

 .باشیم داشته صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای بیشتری

 و کفش رم،چ صنعت باالی زایی اشتغال و صادرات قابلیت صنعت، این در باال خوداتکایی نیارکی صادقی 

 بخش این در متوسط و کوچک صنایع عمدتا :گفت و کرد عنوان صنعت این های مزیت جمله از را کیف

 .دارند باالیی بسیار سازی فعال قابلیت و شود می انجام سرعت به ها آن تاسیس و استقرار که دارند حضور

 صادراتی و تولیدی های کنسرسیوم مجموعه قالب در باید کفش و کیف چرم، تولید واحدهای :افزود وی 

 به ،دستاوردها نمایش به همچنین و اهداف این تحقق به تواند می ها نمایشگاه برگزاری و شوند سازماندهی

 بین توافقات گیری شکل و نهایی محصوالت و و اولیه مواد تولیدکنندگان و کنندگان تامین بین رسانی هم

 .کند کمک ها آن

 ارزش یشافزا را صنعت این نیاز ترین مهم تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست 

 .یابد افزایش صادرات ارزش متوسط کیفی تولیدات با باید که گفت و کرد عنوان افزوده

 پیام انتهای 
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 صادراتی مقاصد در کفش و کیف ایرانی برندهای شعب تاسیس

 

 تجارت فصل تحلیلی خبری سایت

 15:۳8:58 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /27E0143020350 

 این نیاز نتری مهم (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست - تجارت فصل

 و گذشته الس در بخش این در دالری میلیون 115 صادرات از و کرد عنوان افزوده ارزش افزایش را صنعت

 .داد خبر صادراتی مقاصد در ایرانی برندهای برخی شعب تاسیس

 حضور با هستواب صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم (دوشنبه) امروز

 پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل ،(صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست

 از عیجم و کفش و کیف چرم، صنایع تولیدکنندگان از جمعی مجلس، نمایندگان از برخی صمت، وزارت

 .دش برگزار رانته المللی بین نمایشگاه محل در عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان

 حاشیه در - (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست - نیارکی صادقی مهدی 

 اظهار کشور، در کفش و کیف تولید تاریخی سابقه به اشاره با خبرنگاران، جمع در نمایشگاه این از بازدید

 اینکه هب توجه با و کنیم تامین کفش و کیف بخش در را کشور نیاز کل توانیم می حاضر حال در :کرد

 .داریم نیز صادرات برای زیادی پتانسیل گرفته، شکل ما کشور در محصوالت این ارزش زنجیره

 در دهاییبرن گیری شکل و کفش و کیف زمینه در صنفی و صنعتی واحدهای کافی تولید به اشاره با وی 

 .داد خبر ادراتیص مقاصد در برندها برخی شعب تاسیس از اخیر، های سال

 حاضر حال رد و شده انجام کفش صادرات دالر میلیون 115 از بیش گذشته سال مسئول، مقام این گفته به 

 عایدی انیمبتو تا است شده ریزی برنامه بخش این در افزوده ارزش افزایش برای کفش جامعه همکاری با

 .باشیم داشته صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای بیشتری

 و کفش رم،چ صنعت باالی زایی اشتغال و صادرات قابلیت صنعت، این در باال خوداتکایی نیارکی دقیصا 

 بخش این در متوسط و کوچک صنایع عمدتا :گفت و کرد عنوان صنعت این های مزیت جمله از را کیف

 .دارند باالیی بسیار سازی فعال قابلیت و شود می انجام سرعت به ها آن تاسیس و استقرار که دارند حضور

 صادراتی و تولیدی های کنسرسیوم مجموعه قالب در باید کفش و کیف چرم، تولید واحدهای :افزود وی 

 به دستاوردها، نمایش به همچنین و اهداف این تحقق به تواند می ها نمایشگاه برگزاری و شوند سازماندهی

 بین توافقات گیری شکل و نهایی محصوالت و و اولیه مواد تولیدکنندگان و کنندگان تامین بین رسانی هم

 .کند کمک ها آن

 ارزش یشافزا را صنعت این نیاز ترین مهم تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست 

 .یابد افزایش صادرات ارزش متوسط کیفی تولیدات با باید که گفت و کرد عنوان افزوده
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 صادراتی مقاصد در کفش و کیف ایرانی برندهای شعب تاسیس

 

 ایران دانشجویان خبرگزاری

 15:۳7:6 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /DCE6143020150 

 عنوان افزوده شارز افزایش را صنعت این نیاز ترین مهم (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست

 صادراتی قاصدم در ایرانی برندهای برخی شعب تاسیس و گذشته سال در بخش این در ریدال میلیون 115 صادرات از و کرد

 .داد خبر

 صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم (دوشنبه) امروز ایسنا، گزارش به

 صنایع تردف لمدیرک ،(صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته

 و یفک چرم، صنایع تولیدکنندگان از جمعی مجلس، نمایندگان از برخی صمت، وزارت پوشاک و نساجی

 .شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش

 حاشیه در - (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست - نیارکی صادقی مهدی

 اظهار کشور، در کفش و کیف تولید تاریخی سابقه به اشاره با خبرنگاران، جمع در نمایشگاه این از بازدید

 اینکه هب توجه با و کنیم تامین کفش و کیف بخش در را کشور نیاز کل توانیم می حاضر حال در :کرد

 .داریم نیز صادرات برای زیادی پتانسیل گرفته، شکل ما کشور در محصوالت این ارزش زنجیره

 در هاییبرند گیری شکل و کفش و کیف زمینه در صنفی و صنعتی واحدهای کافی تولید به اشاره با وی

 .داد خبر صادراتی مقاصد در برندها برخی شعب تاسیس از اخیر، های سال

 حاضر حال رد و شده انجام کفش ادراتص دالر میلیون 115 از بیش گذشته سال مسئول، مقام این گفته به

 عایدی انیمبتو تا است شده ریزی برنامه بخش این در افزوده ارزش افزایش برای کفش جامعه همکاری با

 .باشیم داشته صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای بیشتری

 و کفش رم،چ تصنع باالی زایی اشتغال و صادرات قابلیت صنعت، این در باال خوداتکایی نیارکی صادقی

 بخش این در متوسط و کوچک صنایع عمدتا :گفت و کرد عنوان صنعت این های مزیت جمله از را کیف

 .دارند باالیی بسیار سازی فعال قابلیت و شود می انجام سرعت به ها آن تاسیس و استقرار که دارند حضور

 ادراتیص و تولیدی های سرسیومکن مجموعه قالب در باید کفش و کیف چرم، تولید واحدهای :افزود وی

 به دستاوردها، نمایش به همچنین و اهداف این تحقق به تواند می ها نمایشگاه برگزاری و شوند سازماندهی

 بین توافقات گیری شکل و نهایی محصوالت و و اولیه مواد تولیدکنندگان و کنندگان تامین بین رسانی هم

 .کند کمک ها آن

 ارزش شافزای را صنعت این نیاز ترین مهم تجارت و معدن صنعت، وزارت عصنای امور معاونت سرپرست

 .یابد افزایش صادرات ارزش متوسط کیفی تولیدات با باید که گفت و کرد عنوان افزوده
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 97 سال در کفش صادرات درصدی 61 رشد

 

 ایران دانشجویان خبرگزاری

 15:۳7:4 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /3B2B143020146 

 بخش رد تخصصی شهرک دو احداث آغاز از (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل
 خبر تبریز رشه در تخصصی شهرک تاسیس منابع تامین برای ریزی برنامه همچنین و شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت

 .است شده مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست واردات حاضر حال در ک کرد اعالم و داد

 صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم (دوشنبه) امروز ایسنا، گزارش به
 صنایع دفتر مدیرکل ،(صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست حضور با وابسته
 و کیف چرم، صنایع تولیدکنندگان از جمعی مجلس، نمایندگان از برخی صمت، وزارت پوشاک و نساجی
 .شد برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در عراق و روسیه ایتالیا، کشورهای از مهمانان از جمعی و کفش

 تتجار و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل - محرابی افسانه مراسم این در
 ارز، نرخ افزایش وجود با :گفت و کرد توصیف تولیدکنندگان برای سختی  سال را گذشته سال - (صمت)

 .بودیم کفش صادرات و تولید رشد شاهد گذشته سال در نقدینگی کاهش و اولیه مواد تامین مشکالت
 دالر میلیون 115 حدود گذشته سال در و دالر میلیون 92 معادله 1۳96 سال در صادرات میزان :افزود وی

 .است کفش صنعت در صادرات ارزش درصدی 25 رشد دهنده نشان که بوده
 1۳96 سال به نسبت گذشته سال در کفش صادرات وزن درصدی 61 افزایش از همچنین مسئول مقام این
 .کند حرکت محور صادرات و پذیر رقابت تولیدات سمت به کفش صنعت که کرد امیدواری ابراز و داد خبر
 خرداد ویکم سی تاریخ از که تولیدکنندگان کار بهبود بر کفش واردات ممنوعیت تاثیر به اشاره با رابیمح

 .داد خبر جاری سال در کفش زوج میلیون 60 ظرفیت افزایش از شد، اعمال گذشته سال
 درصد 95 حدود :کرد تصریح کفش، صنعت تخصصی های شهرک تاسیس اهمیت به اشاره با همچنین وی

 شده، تمام قیمت کاهش راستایی در باید که هستند متوسط و کوچک چرم، صنایع و کفش تولید هایواحد
 .شوند ساماندهی صادرات و کیفی ارتقا

 احداث حاضر حال در (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت پوشاک و نساجی صنایع دفتر مدیرکل گفته به
 شهرک تاسیس منابع و شده آغاز شرقی آذربایجان و قم در کفش صنعت بخش در تخصصی شهرک دو

 .شود تامین روستایی صندوق تسهیالت محل از است قرار نیز تبریز شهر در تخصصی
  شد مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست واردات 

 پوست بخش در ایران :گفت و کرد توصیف خوب را کشور در سبک پوست تامین وضعیت ادامه در محرابی
 داریم نیاز واردات به گاوی پوست تامین برای اما دارد، را 7 رتبه بزی پوست بخش در و 4 رتبه گوسفندی

 واردات حاضر حال در و است شده برگزار کشور دامپزشکی سازمان با متعددی جلسات زمینه این در که
 .است شده مجاز کشورها از بسیاری از سنگین پوست

 گفت بودن جاری   به اشاره با ایران چرم صنایع انجمن رئیس نایب امسال ماه خرداد ایسنا، گزارش به
 را پوست واردات زمینه در سازمان این استانداردهای ،  کشور دامپزشکی سازمان و انجمن این بین وگوهایی

 نشده اتخاذ همسایه کشورهای از پوست واردات درباره نهایی تصمیم هنوز که بود گفته و خوانده غیرمنطقی
 کشورهای پوست که شده باعث کشور به پوست واردات اجازه زمینه در دامپزشکی ازمانس های سختگیری و

 .شود صادر دیگر کشورهای به ارمنستان و آذربایجان عراق،
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 شد افتتاح (2019 امپکس) تهران وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین

 

 تهران اصناف اتاق خبری پایگاه

 14:59:17 1۳98/07/29  دریافت نزما

ht  آدرس tps://mcut .net /74BA143015978 

 اسالمی شورای مجلس نماینده و صمت وزیر معاون تهران، اصناف اتاق رئیس حضور با

 نیارکی صادقی مهدی فراهانی، نوده قاسم حضور با وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه دوره ششمین

 نمایندگان صمت، وزارت نساجی دفتر مدیرکل محرابی (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست

 افتتاحیه مراسم در .شد افتتاح خارجی و ایرانی کنندگان شرکت و کنندگان تولید از کثیری جمع و اسالمی شورای مجلس

[…] 

 مهدی فراهانی، نوده قاسم حضور با وابسته عصنای و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه دوره ششمین

 دفتر مدیرکل محرابی (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع امور معاونت سرپرست نیارکی صادقی

 کنندگان شرکت و کنندگان تولید از کثیری جمع و اسالمی شورای مجلس نمایندگان صمت، وزارت نساجی

  .شد افتتاح خارجی و ایرانی

 نمایشگاه برگزاری اهمیت در تهران اصناف اتاق رئیس فراهانی نوده قاسم نمایشگاه این تتاحیهاف مراسم در

 به تنها و ورزند می اهتمام آن به اصناف که تخصصی های نمایشگاه برگزاری :داشت بیان تخصصی های

 از نشان تواند می کنند، نمی تبدیل فروشگاه به را نمایشگاه و کنند می بسنده خود تولیدات و کاالها نمایش

 باشد، داشته سازی برند و تولید اقتدار

 مهم بسیار کاال کیفیت و تولیدکننده به تولید صنعت در گذاری ارزش اینکه بیان با تهران اصناف اتاق رئیس

 به توجه با اند توانسته آنها از بخشی تنها که دارد وجود کشور در شاخصی تولیدکنندگان :گفت است

 می تولیدکنندگان های توانمندی رصد با دولت لذا کنند، شرکت نمایشگاهها این در مکان و زمان محدودیت

 لحاظ از را کننده تولید و برده باال را کشور در تولید ارزش امکانات، و اولیه مواد نهادن اختیار در با تواند

 .نماید تقویت معنوی و مادی

 تولید جریان قطع به شود جلوگیری تولیدکننده نیاز وردم اولیه مواد واردات از اگر :کرد تاکید فراهانی

 اشتغال مدت دراز در تواند می تولید چرخه لذا شد؛ خواهد ثمر بی افراد زحمات تمامی و شد خواهد خاموش

 روشن همگان بر موضوع این که نماید احیاء را کشور اقتصاد و جلوگیری اقتصادی رکود از و ایجاد را زایی

 .ورزد اهتمام آن رفع به و رصد را مشکالت دولت پس است آماده کامال نیز دهتولیدکنن و است

 فروشندگان و تولیدکنندگان اتحادیه رئیس همچنین امپکس نمایشگاه دوره ششمین افتتاحیه مراسم در

 در تخصصی نمایشگاههای برگزاری که است داده نشان تجربه :داشت اظهار تهران دوز دست های کفش

 به توجه با .است داده تغییر را صنعت این شرایط آن حاصل و بوده اهمیت حائز بسیار تولید های موفقیت

 اما شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته های سال اینکه

 به را ایران کفش و کیف تصنع دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته ها نمایشگاه از دوره این برگزاری با

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای  نمایشگاه دوره چند این در .کنیم معرفی دنیا
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 .اند داشته حضور

 با آشنایی همچنین چرم، و کفش صنعت ارتقای نمایشگاه این برگزاری از هدف :افزود ادامه در شجری رسول

 شرایط از رفت برون راه بهترین ایم کرده ثابت که است نوین های فناوری و دنیا روز دستاوردهای آخرین

 ایجاد برای ای فزاینده نقش امپکس المللی بین نمایشگاه منظور همین به است تولید تنها فعلی اقتصادی

 ست،ا آورده وجود به صنعت این کنندگان تولید برای را صادرات زمینه ایجاد و سازی برند فروش، بازاریابی،

 و شده ذکر های حوزه در تولید رونق به دستیابی جهت نمایشگاه ستاد ارتقای نمایشگاه این در ما سعی لذا

 به کمک همچنین و نهایی محصول کنندگان تولید برای اولیه مواد سازی داخلی و فنی دانش بردن باال

 .شدبا می آموزشی و علمی طور به انسانی نیروی تربیت و کاربری پژوهش توسعه

 گردش در سرمایه و اولیه مواد اگر :گفت و کرد تشریح را کشور کفش صنعت وضعیت آخرین شجری

 تامین را کیفیت با کفش به نفر میلیون 400 نیاز توانیم می ما شود تامین حوزه این در فعال واحدهای

 .است ربرخودا صادرات برای باالیی پتانسیل از داخل نیاز تامین بر عالوه یعنی این .کنیم

 برابر دو تولید توانایی صنعت این در فعال واحدهای اینکه بیان با تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 صادرات روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای به توانستیم جاری سال : :افزود دارند را کشور نیاز

 در کفش واردات گمرک، سوی از شده اعالم رسمی آمار طبق .هستیم جدید بازارهای دنبال و باشیم داشته

 است رسمی مبادی طریق از واردات فقط عدد این که بوده دالر میلیون 500 به نزدیک گذشته های سال

 .است بوده دالر میلیون 800 تا 700 عدد این کننده صادر کشورهای آمار بر بنا که درحالی

 حس  بازار در کمبودی هیچ کفش واردات الرید میلیون 600 کاهش وجود با گذشته سال :افزود شجری

 .است زده ضربه داخل تولید به فقط و بوده مازاد ها سال این واردات یعنی این و نشد

 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات 96 سال :گفت داخل تولید کفش صادرات درباره وی

 رسیده دالر میلیون 170 به 97 سال در آن میغیررس رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون

 .است

 کشورهای و داخلی شرکتهای حضور با غرفه 18۳ و مربع متر هزار15 متراژ با نمایشگاه این است گفتنی

 2 تا و کرده کار به آغاز رسما مهرماه 29 روز از دانشگاهی استارتاپ 40 و روسیه،عراق ترکیه، چین، ایتالیا،

 .بود خواهد دایر تهران المللی بین های ایشگاهنم محل در ماه آبان
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 خارجی های کشور به ایرانی چرم های کاال صادرات افزایش

 

 اقتصاد فصل تخصصی سایت

 14:16:40 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /C58B143011463 

 کاال صادرات میزان اهنمایشگ این از هدف :گفت چرم صنعت نمایشگاه به اشاره با زاده حسین - اقتصاد فصل

 تر پررنگ ار نفتی غیر صادرات در چرم صنعت نقش بتوانیم تا است خارجی های کشور به ایرانی چرم های

 .کنیم

 در ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر زاده حسین بهمن ، اقتصاد فصل گزارش به

 14 در ایشگاهنم این :گفت وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه نششمی افتتاحیه مراسم

 بین ایشگاهنم ششمین با مرتبط های غرفه میزبان نمایشگاه سالن چهار و است شده برپا مربع متر هزار

 .است وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی

 در رویداد این در مناسبی فضای :گفت و کرد اشاره دراتصا ملی روز با نمایشگاه این همزمان برگزاری به او 

 کشور به خود های کاال صادرات میزان بتوانند تا گرفته قرار چرم و کفش کیف، داخلی کنندگان تولید اختیار

 .ندکن تر پررنگ را نفتی غیر صادرات در چرم صنعت نقش بتوانند و دهند افزایش را خارجی های

  بود خواهد دانشگاه و صنعت ارتباط برای محلی ها اهنمایشگ :بخوانید بیشتر 

 و چرم صنعت یتخصص المللی بین نمایشگاه در حوزه این فعاالن درخشش به اشاره با ادامه در زاده حسین 

 فرصت ینچن این خارجی های نمایشگاه در حضور :کرد اظهار شد، برگزار شهریورماه که روسیه در کفش

 .دهند شافزای را صنعت این صادرات حجم تا کند می فراهم را کشور چرم صنعت فعاالن برای ای ویژه
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 وابسته صنایع و چرم کفش کیف، المللی بین نمایشگاه در خارجی و داخلی شرکت 164حضور

 

 کار صنعت ماهنامه

 14:14:21 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /85C9143011218 

 : کرد اعالم ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر

 کیف المللی بین نمایشگاه در خارجی و داخلی شرکت 164حضور از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر

 .داد خبر وابسته صنایع و چرم کفش ،

 چرم کفش، ،کیف المللی بین نمایشگاه ینششم افتتاحیه مراسم در زاده حسین بهمن کار، صنعت گزارش به

 غرفه میزبان یشگاهنما سالن چهار و است شده برپا مربع متر هزار 14 در نمایشگاه این :گفت وابسته صنایع و

 . است وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین با مرتبط های

 در رویداد این رد مناسبی فضای :گفت و کرد اشاره ادراتص ملی روز با نمایشگاه این همزمان برگزاری به وی

 به خود هایکاال صادرات میزان بتوانند تا گرفته قرار چرم و کفش کیف، داخلی کنندگان تولید اختیار

 .کنند رت پررنگ را نفتی غیر صادرات در چرم صنعت نقش بتوانند و دهند افزایش را خارجی کشورهای

 و چرم نعتص تخصصی المللی بین نمایشگاه در حوزه این فعاالن درخشش ادآوریی با پایان در زاده حسین

 فرصت نینچ این خارجی های نمایشگاه در حضور :داشت اظهار شد، برگزار شهریورماه که روسیه در کفش

 .دهند افزایش را صنعت این صادرات حجم تا کند می فراهم کشوررا چرم صنعت فعاالن برای ای ویژه

 اشات :منبع
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 خارجی های کشور به ایرانی چرم های کاال صادرات افزایش

 

 خبرنگاران باشگاه خبرگزاری

 14:2:20 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /238E143009991 

 های کشور به یرانیا چرم های کاال صادرات میزان نمایشگاه این از هدف :گفت چرم صنعت نمایشگاه به اشاره با زاده حسین

 .کنیم تر پررنگ را نفتی غیر صادرات در چرم صنعت نقش بتوانیم تا است خارجی

 نمایشگاه امیسه شرکت عامل مدیر زاده حسین بهمن ،  جوان خبرنگاران باشگاه اقتصادی گروه   گزارش به

 وابسته نایعص و چرم ش،کف کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم در ایران المللی بین های

 با مرتبط های فهغر میزبان نمایشگاه سالن چهار و است شده برپا مربع متر هزار 14 در نمایشگاه این :گفت

 .است وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین

 در رویداد این در یناسبم فضای :گفت و کرد اشاره  صادرات ملی روز  با نمایشگاه این همزمان برگزاری به او

 کشور به خود های کاال صادرات میزان بتوانند تا گرفته قرار چرم و کفش کیف، داخلی کنندگان تولید اختیار

 .ندکن تر پررنگ را نفتی غیر صادرات در چرم صنعت نقش بتوانند و دهند افزایش را خارجی های

   بود خواهد دانشگاه و صنعت ارتباط برای محلی ها نمایشگاه

 و چرم صنعت تخصصی المللی بین نمایشگاه در حوزه این فعاالن درخشش به اشاره با ادامه در زاده حسین

 فرصت ینچن این خارجی های نمایشگاه در حضور :کرد اظهار شد، برگزار شهریورماه که روسیه در کفش

 .دهند شافزای را صنعت این صادرات حجم تا کند می فراهم را کشور چرم صنعت فعاالن برای ای ویژه
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 وابسته صنایع و چرم کفش کیف، المللی بین نمایشگاه در خارجی و داخلی شرکت 164حضور

 

 ایران تجارت و تولید رسانی اطالع شبکه

 1۳:50:2۳ 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /9526143008859 

 : کرد اعالم ایران المللی بین یها نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر

 کیف المللی بین نمایشگاه در خارجی و داخلی شرکت 164حضور از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر

 .داد خبر وابسته صنایع و چرم کفش ،

 و چرم ،فشک کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین افتتاحیه مراسم در زاده حسین بهمن ، شاتا گزارش به

 غرفه میزبان گاهنمایش سالن چهار و است شده برپا مربع متر هزار 14 در نمایشگاه این :گفت وابسته صنایع

 . است وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین با مرتبط های

 در رویداد این رد سبیمنا فضای :گفت و کرد اشاره صادرات ملی روز با نمایشگاه این همزمان برگزاری به وی

 به خود هایکاال صادرات میزان بتوانند تا گرفته قرار چرم و کفش کیف، داخلی کنندگان تولید اختیار

 .کنند رت پررنگ را نفتی غیر صادرات در چرم صنعت نقش بتوانند و دهند افزایش را خارجی کشورهای

 و چرم نعتص تخصصی المللی بین نمایشگاه در حوزه این فعاالن درخشش یادآوری با پایان در زاده حسین

 فرصت نینچ این خارجی های نمایشگاه در حضور :داشت اظهار شد، برگزار شهریورماه که روسیه در کفش

 .دهند افزایش را صنعت این صادرات حجم تا کند می فراهم کشوررا چرم صنعت فعاالن برای ای ویژه
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 شود می قمحق تولید به نهادن ارج با صادرات

 

 صمت گسترش روزنامه

 10:۳4:46 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /1958142988647 

 مرد نخستین همراه شده کشف چکمه .دارد طوالنی قدمتی ایران در کفش صنعت  :امیراحمدی فاطمه

 .است (ع)مسیح میالد از پیش سال 400 به مربوط کشور، در نمکی

 وجود با که شد چه اما .دارد دوره آن کفاشان تبحر از حکایت آن دوخت شکل و فرم که میچر ای چکمه

 جلوتر بسیار ترکیه که طوری به نداریم جهان کفش بازار در جایگاهی کفش صنعت در طوالنی پیشینه این

 .کند می حرکت ما از

 مدیران هاست سال و است روسیه بزرگ بازار دارد اختیار در ایران کفش صنعت که بکری بازارهای از یکی 

 جایی به راه زمینه این در هم هنوز البته که هستند بازار این به راهیابی برای مذاکره حال در صنعت این

  .اند نبرده

 روسیه، در ایران کفش و چرم فروش و بازاریابی مرکز رئیس جعفری علیرضا حضور با میزگردی در صمت 

 کفش تولیدکننده اسکندری محمد تهران، دوز دست کفاشان صنف تحادیها مدیره هیات عضو دبیریان رضا

 صنعت در صادرات چرخه نبود چرایی واکاوی به بازاریابی مشاور و کارشناس نیا هادوی اهلل روح و دوز دست

 .خوانید می ادامه در که پرداخته کفش

 ساله چندین پیشینه وجود با یرانا چرا .کند نمی تامین را صنایع نظر مورد اهداف صادرات، بدون تولید 

  کند؟ عمل موفق صادرات امر در نتوانسته

 صدور هدف ما کشور در .است بیشتر درآمدزایی برای خود بازار توسعه دنبال به کشوری هر :جعفری علیرضا

 وقتی .است شده ریزی پی غلط ما کشور در تولید الگوی و روش .است حوزه این در آمار افزایش و مجوز

 منابع های دوره سال یک تا ماه 6 آن از پیش کند شروع را خود کار است قرار اروپایی کشورهای در نوایینا

 داشته، تخصصی پست یک در ای سابقه اینکه واسطه به فردی وقتی ایران در .گذراند می را مالی و انسانی

 به دولت بدنه در آنکه ضمن .شود می برداشته اشتباه گام نخستین کند، اندازی راه تولیدی خط خواهد می

 افتند می غلط چرخه یک در همه ترتیب این به .ندارد وجود کارشناس صنعتی، و حوزه هر در واقعی معنای

  .روند می پیش و

 فعالیت آخر، از واقع در انسانی و مالی منابع مدیریت های دوره آموزش با تولیدکننده موفق کشورهای در

 از نیز دولت آن دنبال به و یابد می کاهش سربار و تولید های هزینه یجهنت در کند، می شروع را خود

  .کند می حمایت صنعتگر

 می صادر فعالیت پروانه هم تولید میزان کمترین برای و است آمار بردن باال و مجوز صدور هدف که زمانی تا

 به وقتی .بود خواهیم سربار های هزینه شاهد شود، شروع شیوه این به تولید داد اجازه نباید که درحالی شود

 هم وام اگر .دهند نمی وام ما به چرا گوییم می کنیم، می گری مطالبه دولتی بخش از خصوصی بخش عنوان

 ادامه در و شده مصادر فرد اموال و خانه شد که معوق شود، می معوق غلط چرخه همان دلیل به شود داده



198 
 

  .آنهاست درگیر کشور امروز هک مشکالتی .زند می دامن را اجتماعی معضالت

 تر پیش مثال، عنوان به .است کرده شروع غلط ای شیوه با چون شود می ورشکست تولیدکننده 

 در را خود تولیدی فعالیت چک دسته یک با افراد و بود اعتباری کفش بازار جمله از بازار در خریدوفروش

 یک به تبدیل سال 10 از پس و انباشته بدهی روی بدهی اعتباری، بازار دریک .کردند می شروع کارگاهی

 از بسیاری بنابراین دهند؛ می نشان را خود آن مشکالت شده نقدی خریدوفروش که امروز .شود می معضل

 محاسبه تواند نمی نتیجه در داند نمی را مالی مسائل تولیدکننده، چون اند شده حذف بازار و تولید چرخه

 مجوز صدور برای باید ها اتحادیه و ها تشکل بنابراین باشد؛ داشته تشمحصوال شده تمام نرخ از درستی

  .باشند داشته قوی سازکار

 در و باشیم داشته صادرات توانیم نمی مقیاس این در و است ناچیز جهانی های اندازه به نسبت ما تولید

 گوییم می من است زانار ایران در کفش نرخ معتقدند همه اینکه برخالف .کنیم بازاریابی هدف کشورهای

 حتی .باالست کشور در کفش تولید های هزینه چون باالست بسیار ایران در کفش شده تمام نرخ اتفاقا

 پایین شده تمام نرخ .شود سرشکن ها هزینه نهایت در تا دارد سازکار و مدیریت به نیاز هم اولیه مواد تامین

 محصول صادراتی بازار این، بر عالوه کند، می کمک داخل ارباز رونق به و پذیر امکان را رقابت باال کیفیت و

 بود تر عقب ما صنعت بخش از ای دوره در آن صنعت بخش که است ترکیه آن بارز نمونه .دهد می توسعه را

  .است پیشرفت و حرکت حال در ما کشور از جلوتر بسیار امروز اما

 که دارند را درخواست این تولیدکنندگان عمولم طور به ها نشست در و دارد مالیاتی فرار خصوصی بخش

 اینکه ضمن .دارد وجود افزوده ارزش مالیات جهان کشورهای تمام در .شود بخشیده آنها افزوده ارزش مالیات

 صنعتی کشورهای از یکی در بخواهد ما تولیدکننده اگر امروز .است کمی مبلغ ایران در افزوده ارزش مالیات

 زنند می غر همه هم غلط چرخه این در حاال .داند نمی را تولید درست سازکار چون تواند نمی کند، تولید

 است؟ گونه این وضعیت چرا که

 باشد داشته وجود زیادی سرمایه باید صنعتی تولیدی واحد یک اندازی راه برای کردید عنوان آنچه براساس 

 نقدینگی چنین کشور خصوصی بخش یاآ که است این پرسش حال .کنند صادر مجوز مربوط های اتحادیه تا

  دارد؟

 سازکاری با توان می .کنیم شروع را کار این زور به ندارد لزومی کنیم، تولید توانیم نمی وقتی :جعفری

 تا کرده ترغیب را سرمایه صاحبان از بسیاری بانکی سودهای کاهش امروز .کرد کار جذب را گذاران سرمایه

 افراد .باشیم داشته پذیر توجیه طرح باید افراد تشویق برای .کنند صنعت یها فعالیت وارد را شان سرمایه

 حمایت تحت کوچک های کارگاه ادامه در و شود انجام بزرگی کار تا کنند یکپارچه را خود های سرمایه باید

 .کنند فعالیت بزرگ های مجموعه

 کسی و دارد سوال جای ها جموعهم این مدیریت چراکه ندارند سازی مجموعه به زیادی تمایل صنعتگران 

 واحدهای در اشتغالزایی ایران در کنند می عنوان هم برخی همچنین .نیست جمعی کار این انجام به حاضر

  .است خرد و کوچک

 است، گذشته سنتی فعالیت دوره زیرا هستند اشتغالزا کوچک واحدهای که پذیرم نمی را این  :جعفری 

 .است المللی بین مدل تجارت، و کار استاندارد مدل .برد می باال را سربار های هزینه آنکه ضمن
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 روسیه واردات .است نهفته آن در چیز همه که دهم می ارائه آماری کفش صادرات حوزه در مثال، عنوان به 

 به مربوط دالر 64 فقط مبلغ این از که بوده دالر میلیون710 و میلیارد4 خورشیدی92 تا 91 های سال بین

 آن دالر12۳ که داشته واردات دالر میلیون۳0 و میلیارد۳نیز 9۳ تا 92 سال از روسیه.است ایران از تواردا

 سهم که رسیده دالر میلیون680 و میلیارد2 به عدد این 94 تا 9۳ سال از بوده، ایران از واردات به مربوط

 رسد می دالر میلیون420 و اردمیلی۳ به روسیه واردات 95 تا 94 فاصله در .است دالر600 و هزار15 ایران

 کشور این واردات 96 تا 95 سال بین نهایت در و رسیده ثبت به ایران از واردات دالر420 و هزار18 که

 بخش هم که فاجعه یعنی این .است دالر800 و هزار40 فقط ایران سهم که بوده دالر میلیون20 و میلیارد4

 در دارد ...و پتروشیمی چرم، که کشوری ندارد یهیتوج هیچ .دولتی بخش هم و است آن مقصر خصوصی

  .باشد داشته ناچیزی سهم خود همسایگی در هم آن دالری میلیارد4 بازار یک

 مالیات بخش به ویژه به دارم؛ نقد شده مطرح نکات برخی به تولیدکننده یک عنوان به :اسکندری محمد

 شروع جا همین از تولید مشکل .کند می پرداخت ندهتولیدکن کشور در را مالیات بیشترین زیرا افزوده ارزش

 در تولیدکننده من وقتی .نزنیم حرفی تولید مشکالت از اما کنیم صحبت صادرات از توانیم نمی .شود می

 به فقط گاهی .کنم صحبت صادرات از چگونه هستم، زیادی مشکالت گرفتار و ام مانده خود داخلی تولید

 قانون حتی .دارد را خودش نیازهای کشوری، هر که درحالی هستیم روپاییا الگوهای کردن پیاده دنبال

 و صحبت صادرات از .شود می نوشته کشور آن فرهنگ و رسوم آداب، براساس کشوری هر اساسی

 در ها مدت ام، داشته داخل از سفارش که تولیدکننده من کفش بار که درحالی کنید، می نقد را تولیدکننده

 ما نیاز مورد اولیه مواد درصد60 .دادم تحویل قرارداد زیرقیمت درصد۳0 را محصوالتم زیرناگ و ماند گمرک

  .است وارداتی شیمیایی، مواد تا گرفته چرم از

 مالیات شود؟ می اجرا ایران در درستی به امر این آیا کردید اشاره افزوده ارزش مالیات به جعفری آقای

 هیچ ایران در .بپردازد را آن رسید، کننده مصرف دست به هایین کاالی و کفش وقتی یعنی افزوده ارزش

 می انجام ملک روی میلیونی های معامله که کسی .است نکرده پرداخت مالیات تولیدکننده اندازه به کس

 آماده صادرات برای بستر آیا دارد؟ معنایی چه تولید بدون صادرات کند؟ می پرداخت مالیات چقدر دهد،

 است؟

 باشم؟ داشته صادرات خواهم نمی تولیدکننده من آیا .ها آل ایده نه کنیم، صحبت خود بضاعت اسبراس باید

 کجاست؟ صادرات مشکل .ها کارخانه در نه شود، می تولید کشور های کارگاه در خوب کارهای اینکه ضمن

 بتوانم تولیدکننده من که دارد وجود اولیه مواد آیا .است تولید اولیه مواد تامین صادرات، مشکل نخستین

 کنم؟ خریداری آنها نرخ گرفتن درنظر بدون را خود نیاز مورد محصوالت

 یک دهد می کفش سفارش که کسی .داند نمی هم صادرکننده آن حتی .شناسیم نمی درستی به را صادرات

 پس و کند تهیه را خود نیاز مورد اولیه مواد تولیدکننده که دهد می پرداخت پیش و بندد می کلی قرارداد

 .نیست اولیه مواد که است این ها تولیدکننده از بسیاری گالیه اینکه حال .کند می صادر را محصول تولید از

  .کند می تهیه را آن خود واحد حیات ادامه برای تولیدکننده هم باال نرخ با حتی

 من وقتی اما تندخواس می کفش .داشتم بازدیدکننده قزاقستان و تاجیکستان از امپکس نمایشگاه در

 همیشه کشور بازار دیگر، سوی از .شوم متعهد توانم می چطوری کنم تولید که ندارم اولیه مواد تولیدکننده
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 با .کند می تغییر ها قیمت شود می شروع که کار شود، می بسته قرارداد نرخ یک با امروز .است نوسان در

  شود؟ ریسکی چنین وارد تولیدکننده تضمینی چه

 به توجه با .هستم موافق کامال آموزش امر در جعفری آقای های گفته با صادرات بحث در :نیا هادوی هللا روح

 آموزش نخست گفت باید خارجی، تولیدکنندگان با مشارکت و صادرات واردات، تولید، امر در فعالیتم پیشینه

 را کاری است قرار وقتی کانادا در .دهند انجام را کارهایی بخواهیم فعاالن از ها زمینه این در سپس بدهیم

 .است الزامی اصولی، آموزش هم آن آموزش، ماه دو کنند، شروع

 ها کفش درصد80 که غرفه یک در هم آن داشتند شرکت ایرانیان از نفر 18 مسکو های نمایشگاه از یکی در

 می کفایت هم دکنندهتولی ۳ حضور گفتم جا همان .کنند می تقلید هم از همه ایران در .بود هم شبیه آن

  است؟ داده نتیجه جهان در اسالمی جمهوری اختصاصی نمایشگاه کدام .کرد

 دایرکت دنبال همه چرا؟ است مدل ترین پرهزینه و ترین نادرست کنیم می انتخاب صادرات برای که مدلی

 طور به کشور چند .بفروشند خریدار به مستقیم طور به را شان محصول خواهند می و هستند مارکت

 که است گونه این و بینیم می کفاشی را فروشی کفش ما متاسفانه کنند؟ می صادر را شان تولیدات مستقیم

  .خوریم برمی مشکل به

 که هایی مزیت روی جهان کشورهای تمام است؟ هایی بخش چه در مان مزیت ببینیم باید دیگر، سوی از

 ایران سمند قیمت هم که کند می تولید ضدسرطان داروی یک سوئیس حاضر درحال .کنند می کار دارند،

 تواند می نفت چاه 100 اندازه به کشور کفش صنعت .کنیم شناسایی را خود تولید های مزیت باید ما .است

  .باشد داشته ارزآوری

 به .دهد نمی او به را هایش فعالیت توسعه اجازه عملکردها برخی اما است بلد را خود کار صنعتگر :اسکندری

 فرودگاه در اما آورد می الگوگیری برای زنانه کفش نمونه چند ترکیه یا ایتالیا از که من مثل ای تولیدکننده

 برای باید داند می هم تولیدکننده .ندارد صادرات چرا که گیرید می خرده چگونه گیرند می را او جلو مهرآباد

 از چگونه شرایط این در .دهند نمی او به را گسترده فعالیت اجازه موانع اما دهد توسعه را بازارش رشد،

  .بزنیم حرف آموزش

 می امتحان سپس داد می آموزش را آنها ماه 4 فروشنده، استخدام برای حتی ایروانی آقای  :نیا هادوی 

 در نه و تولید امر در نه هم هنوز امر این زمان، آن از ها سال گذشت از پس که است حالی در این گرفت

 کاری، هر شروع در .است اصل یک صنعتی، هر در موفق افراد کاری الگوهای مطالعه .شود نمی دیده فروش

 همین هم آموزش بر من تاکید .بیابیم دست انتظار مورد موفقیت به توانیم نمی آینده و گذشته به نگاه بدون

 نظر زیر شرکت 4 که داشت بازاریابی هلدینگ گذرد، می آن از ها سال که خودش زمان در ایروانی که است

  .صادرات و بازاریابی برای چه و تولید برای چه است مهم آموزش .کردند می فعالیت و بودند آن

 است؟ چقدر گفت است؟ گران قدر این هواپیما موتور چرا گفتند هواپیما موتورهای تولیدکنندگان از یکی به

 نرخ تا کردم استخدام مدیر و هستم کنندهتولید من، یعنی بدانم؟ باید مگر گفت دانید؟ نمی مگر گفتند

 چه صادرات نیز و فروش و تولید برای صنعت در ما .بفروشد من موردنظر سود با و دربیاورد را موتور

  باشد؟ داشته مشاور نباید چرا دوز دست کفاشان صنف اتحادیه داریم؟ استراتژی

 کرده کاری چه کفش صنایع برای ارکتینگم دیجیتال در ما .اند رفته الکترونیک تجارت سوی به کشورها
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 زیرساخت آیا بخواهد چرم زیره کفش جفت هزار۳0 که داشتیم مشتری یک امروز همین کنید فرض ایم؟

 توانند می بزرگی کار چه دارند فعالیت کارگر 50 با که مقیاسی کوچک واحدهای است؟ فراهم کشور در آن

  .هستند بازار و تولید مشکالت گرفتار همیشه نوعی به ها کارگاه این .دهند ارائه

 تا گرفته پالستیکی دمپایی از که کنیم می صحبت صنعتی درباره داریم ما نیا هادوی آقای  :اسکندری 

 ضعف ترین بزرگ .کرد گویی کلی نباید .شود می تولید آن در دارد نرخ دالر هزار4 کم دست که هایی کفش

 صادرات امر در خواهد می که کسی .بگذاریم دیگری دوش روی را بارمان خواهیم می همه که است این ما

 به و کن تولید بگوید تولیدکننده به اینکه نه کند، تولید بخواهد تولیدکننده از و بیاورد سرمایه باید شود وارد

 وادم اعتباری خرید با تولیدکننده .دهم می شما به را پول باقی و دارم برمی را سودم کنم، صادر تا بده من

 را آن که دهد قرار بازاریاب اختیار در و کند تولید باال تیراژ در را محصول و خریداری را نیاز مورد اولیه

 خرید به مربوط بدهی هزینه باید دهد می تولیدکننده به که پولی نهایت در و بردارد را خود سود و بفروشد

 .نیست صادرات که این .شود اولیه مواد

 با هم دانشگاهی تحصیالت بدون تولیدکنندگان برخی هستیم شاهد اما موافقم ددرص100 آموزش با من

  .اند کرده متحول را کفش صنعت درصد80 عملکردشان

 .است برده بهره دانشی یک از سرانجام شده موفق چگونه تولیدکننده این .جاست همین نکته  :جعفری 

 شناخته که صادراتی های مدل از تولیدکننده ینا واقع در کرده استفاده آکادمیک دانش از هم باز یعنی

  .برسد مطلوب مدل یک به توانسته

 وارد واقعی معنای به باید دانشگاهی آموختگان دانش که است این هم تولیدکنندگان بحث بله،  :اسکندری 

  .ستا متفاوت ها بضاعت با ها آل ایده است؟ افتاده اتفاقی چه واقعیت در .شوند صنعت بخش با تعامل

 بسیار صنعت این در دانشگاهی تحصیالت بدون کردند، اشاره اسکندری آقای که ای تولیدکننده  :جعفری 

 خرید برای صنعت این سنتی بخش که درحالی کرده، پیروی درست علمی مدل از چون کرده عمل موفق

 صنعت از او اما دهد مین جواب ایران در روش این بودند معتقد و گرفتند می خرده او به جدید آالت ماشین

  .شد موفق و کرد برداری کپی ایتالیا کفش

 نمی بازاریاب یک .ندارد وجود اعتماد بازاریابی حوزه فعاالن و صنعتگران بین صادرات بحث در آنکه ضمن

 همان مقرر زمان در داده سفارش تولیدکننده به و کرده هزینه که مدلی همان برای باشد مطمئن تواند

 یک اختیار در را محصولش که کند نمی اعتماد تولیدکننده یا .بگیرد تحویل شده توافق تیراژ با را کفش

 اعتماد (ترکیه)ترک تولیدکننده به توانم می که دانم می صادراتی بازارهای فعال من اما .دهد قرار بازرگان

 من به مقرر زمان در را کفش همان بدهم را کفش یک از جفت هزار سفارش ترک تولیدکننده به اگر و کنم

  .دهد می تحویل

 داده پاسخ که نیازهایی شناسایی یعنی بازاریابی .داریم بازارشناسی مشکل کفش صنعت در ما : نیا هادوی 

 و انبوه تولید برای تولیدکننده است؟ کرده کار صنعت حوزه در موضوع این روی کسی چه .است نشده

 تقاضا دوم جهانی جنگ در که درحالی .آورد می کشور به را دوم جهانی جنگ آالت ماشین تیراژ افزایش

  .تقاضاست مازاد جهان در عرضه امروز کم، عرضه اما بود زیاد

 درست پایه بر دو هر فروش و تولید فرآیند باید کنیم آغاز را تولید خواهیم می اگر شرایط این در  :جعفری 
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 واحد نقدینگی تامین در که درحالی تواند نمی هتولیدکنند وگرنه باشیم داشته خوبی خروجی تا باشد

  .باشد محصوالتش صادرات دنبال به شده، مشکل دچار خود تولیدی

 نسخه روش این .«مصرف به تولید از» که شود می عنوان گونه این و جاافتاده غلط به موضوعی یک ایران در

 اگر .است متفاوت تولید دنیای با وشفر دنیای .هستند هم از جدا موضوع دو فروش و تولید .ندارد علمی

 با دپارتمان گونه دو و کند هنگفتی گذاری سرمایه باید باشد داشته فعالیت زمینه دو هر در بخواهد کسی

  کند؟ می اندازی راه کارگر 5 با کارگاهی کسی چه امروز .باشد داشته مجزا طور به فروش و تولید عنوان

  .کرد فکر صادرات هب نباید شیوه این با  :نیا هادوی 

  .بگیرند قرار تر بزرگ واحدهای حمایت تحت باید کوچک واحدهای .کرد فکر نباید هم تولید به  :جعفری 

  .است مجموعه مدیریت و جمعی کار روحیه نبود کشور، چالش ترین بزرگ سازی، مجموعه در

 خواهد ادامه تغییر بدون راتصاد و تولید بخش در امروز شرایط نکنیم حرکت سمت آن به اگر  :جعفری 

 دلیل آیا .دارد شده تعطیل صنعتی واحدهای درباره دقیقی آمار دوز دست کفاشان صنف اتحادیه .داشت

 پایان به سنتی بازار دوره .اند داشته داخلی مشکالت آنها از بسیاری گردد؟ برمی تحریم به همه آنها تعطیلی

 و تحریم همچون موانعی به برخورد با که رفته جلو اعتباری خرید شیوه به تولیدکننده امروز تا .است رسیده

 .است شده نمایان کار مشکالت و ها اشکال نقدی، خرید به الزام

 کفش صنعت در صادراتی های فعالیت نبود دالیل و مشکالت و کردند شروع صادرات از جعفریان آقای 

 پاسخ آنها به تولیدکننده عنوان به اسکندری آقای و کرده بیان را خود نقدهای باره این در وی .شد بررسی

 دوز دست کفاشان صنف اتحادیه که است این پرسش حال .کردند تاکید آموزش بر نیا هادوی جناب .دادند

 با آموزشی های کارگاه (جانبی لوازم و کفش کیف، چرم، نمایشگاه)امپکس های دوره بیشتر در تهران

  بود؟ چه ها دوره این یخروج کرده، برگزار خارجی مدرسان

 امروز .باشد صنعت دل در و کار با همراه باید رسمی آموزش گفتند همکاران که طور همان  :دبیریان رضا 

 جوان ها میلیون از بیش دست به که دانشگاهی مدارک که اند رسیده نتیجه این به کشوری باالدست مدیران

  .ردندا کارآیی شود، می داده آموخته دانش عنوان به

 از پس تا دهیم ارائه را خود دوز دست های کفش از ای نمونه خواست ما از مدیران از یکی پیش سال چند

 خیلی تا ضعیف خیلی تولیدکننده از صنعت این در .شد فراهم کار مقدمات .شود اقدام صادرات برای تایید

 خارجی های نمونه از تشخیص قابل کیفی لحاظ به قوی تولیدکنندگان محصوالت حتی .دارند فعالیت قوی

 تا 10 روی هر به .شوند می توقیف خارجی کفش نام به پلیس سوی از بارها این گاهی که طوری به نیست

 .برد می سر به سنگینی رکود در کشور بازار مقطع آن در دارم یاد به .شدند دعوت ممتاز تولیدکننده 20

 کفش .رفت پیش کار مرحله به مرحله .شد شروع کار و برگزار گوناگونی های نشست .آمدند تولیدکنندگان

 زحمت دقت، با کارها این تمام .کردیم شرکت روسیه نمایشگاه در متوالی سال دو و گرفت قرار تایید مورد ها

 .دادند کار سفارش و شده تایید ها کفش و رسید پایانی مرحله به .شد انجام هزینه و

  د؟بو روسیه بازار برای کار سفارش این 

 و شد زیاد ارزی های نوسان .بود روسیه بازار بود، جالب خیلی ما برای که بازاری تنها .بله  :دبیریان 

 تولیدکنندگان .کند تولید را شده سفارش کفش و خریداری اولیه مواد آزاد ارز با بود ناگزیر تولیدکننده
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 مبادالت صنعتگران حتی .شود می انجام یورو با و بود نخواهد دالر با معامالت شد عنوان زیرا پذیرفتند

 .کنند دریافت اولیه مواد فرستادند می روسیه برای که کفشی ازای به بود قرار یعنی پذیرفتند هم را تهاتری

  .نرسید سرانجام به کار و نشد انجام الزم های حمایت اما

 285 دارای (Geox)جیوکس فقط کنند؟ می تولید کفش ایتالیایی برند چند دارم؛ پرسش یک  :نیا هادوی 

 نباشد قوی خود کشور بازار در اگر است صادرات دنبال به که ای تولیدکننده هر .است ایتالیا خود در شعبه

 چنین مثال، عنوان به چرا؟ نیستم، صادراتی کنسرسیوم تشکیل به معتقد حتی .برد نخواهد پیش از کاری

 می داده کفش سفارش عید شب وقتی شود، تشکیل ریگذا سرمایه تومان میلیارد هزار10 با کنسرسیومی

 دهم، تحویل کفش توانم نمی بپردازی، هم نقد پول اگر حاضر درحال دهد می پاسخ تولیدکننده اما شود

 و کرده تامین کفش سال طول در خود خریداران برای ماه 10 او .برد نمی پیش از کاری هم کنسرسیوم

  .دارند ارجحیت آنها هم عید شب برای

 در عوامل از ای مجموعه گیرند؛ قرار توجه مورد هماهنگ طور به و یکدیگر با امور همه باید صادرات برای

  .است پاسخگو بازاریابی برای هم کنار

 را آن داخلی برند دو که تشکیالتی اما دارد کنسرسیوم به نیاز صنعت این کنم می اعالم است دهه یک

 طبقه برای هایی کفش دیگری و ایتالیایی های کفش حد در لوکس محصوالت سطح دو در کنند؛ تاسیس

 کفش و آمد می پزشک داشتم فروشگاه تر پیش .دارد را خودش مشتری کدام هر .پایین به رو و متوسط

 جراح داد می پاسخ پرسیدم، می آن طرح درباره وقتی .داد می سفارش جفت ۳ و خواست می چرم زیره

  .است مهم برایم آن چرم زیره و کفش راحتی بنابراین ایستم؛ می لعم اتاق در ها ساعت و هستم

 با .نیست آنها درآوردن به حاضر پوشد، می را آنها کفش مشتری وقتی که دارند فعالیت کشور در برندهایی

 تا خواستم می مشتری از هایم فعالیت از بخشی در .داریم تخصص به نیاز بازار توسعه و فروش برای حال این

 در .کرد می خریداری را آن و اذعان آن راحتی به امتحان از پس .ندارد الزم اگر حتی کند امتحان را یکفش

 های رنگ پیشنهاد حتی .کنم خرید به ترغیب را مشتری که است مشاور یک عنوان به من هنر این واقع

 هم راضی البته و یدخر می کفش جفت ۳ ترتیب این به .دادم می هم را لباسش با شدن هماهنگ برای دیگر

 بازاریابی امر برای «بگوید عطار آنکه نه ببوید خود که است آن مشک» که المثل ضرب این رو این از .بود

 می مردم را تولیدکنندگان درصد چند .بگوید نیز عطار و ببوید که است آن مشک زیرا نیست پاسخگو

 هم فروشگاه هر در .دارد جهان در فروشگاه 90 باال بسیار نرخ با ایتالیا کفش برندهای از یکی شناسند؟

  .کند نمی عرضه مدل ۳0 تا 20 از بیشتر

 چنین جای دوز دست کفاشان صنف اتحادیه در اما داریم نیاز متخصص مشاوران به صادرات برای  :جعفری 

 و بازاریابی بخش در مشاوران این حضور صنعت در ما گمشده های حلقه از یکی .است خالی مشاورانی

  .بگیرد کمک مشاوران این تجربه و نظر از آموزش، زمینه در باید اصناف اتحادیه .است صادرات

 روس فروشنده .دارند حضور ...و ایتالیا ویتنام، ترکیه، بالروس، بازار این در و است گسترده بسیار روسیه بازار

 این به تالش با باید ایرانی یدکنندهتول .کند نمی خریداری را محصولی خارجی تولیدکننده از راحتی این به

 تولیدکننده .است سرمایه و وقت شامل که انرژی کرد، ورود انرژی با باید خاص بازار این به .کند ورود بازار

 به و کند معرفی را محصوالتش هستند، رقابت درگیر شدت به که ها کفش این بین ترتیب این به باید ایرانی
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 .برساند فروش

 می کفش جفت 5 ماهی اینکه است؛ ایران سنتی بازار مانند روسیه بازار از داخلی تولیدکننده رتصو متاسفانه

 خواهد می عینک همان با ایرانی فروشنده .شود داده سفارش آن از سری 5 شاید و دهد می نشان او به و برد

 و است ای زنجیره های اهفروشگ سلسله یک فعالیت تاثیر تحت روسیه بازار که درحالی شود روسیه بازار وارد

 ها سال .معمولی های فروشگاه تا شاپ آنالین از دارد؛ اختیار در ای زنجیره فروشگاه 600 تا 500 برندی هر

 حضور اعالم و بپردازد خود معرفی به اختصاصی نه تخصصی های نمایشگاه در تولیدکننده یک تا است نیاز

  .دهد فارشس را محصولی او به روس فروشنده کم کم تا کند

 و کند می گذاری سرمایه ای تولیدکننده روی فروشگاهی وقتی .است متفاوت ما با ها روس گذاری سفارش

 برای زمان .شود می متضرر بسیار فروشگاه نرساند، موقع به را محصوالت صنعتگر اگر دهد می سفارش

 زمان مدت در نیست هم گونه این البته .است مهم بسیار روسیه مانند بزرگ بازارهای در محصوالت رساندن

 می کار سفارش خود بعد سال یک برای همیشه جهان برندهای .بخواهند و دهند سفارش را محصولی کوتاه

 از یکی مثال، عنوان به .زیاد تعداد در اما دارند فصل به فصل های سفارش فروشندگان تمام .دهند

 ثبت خواهم می آینده سال برای کرد عنوان و رسیدپ ایرانی برندی از یکی تیراژ درباره روس فروشندگان

 چه پاسخش دانید می .است تا هزار60 برند این در کاال این تیراژ گفتیم و گرفته را باال دست .کنم سفارش

  .دهیم می سفارش تا هزار200 از بیش ما بود؟

 های کفش مثال، عنوان به .شناخت را بازار آن سلیقه و ها خواسته نخست باید بازاری هر به ورود برای

  .ندارند قبول ایرانیان را چرم نوع این که درحالی است پارچه یک ضخامت به ها روس چرمی

 مثبتی کار نمایشی های حالت این از .است ...و یارانه گرفتن برای نمایشی بیشتر صادرات بحث در ما کارهای

 آنها به قرصی خواهند می پزشک از بخورند سرما اگر که دارند ای روحیه چنین ایرانیان .آید نمی بیرون

 صادرات شبه یک کنیم می فکر که است گونه همین هم صادرات به ما نگاه شوند خوب روزه یک که بدهد

  .دارد را خودش شیوه موفقیت به رسیدن برای کاری هر .باشیم داشته

 الکچری کفش همه مه روسیه نفری میلیون144 جمعیت آنکه ضمن ندارد، کیفیت مشکل ایرانی کفش

 و قانون که شرطی به باشند داشته حضور بازار این در توانند می ایرانی تولیدکنندگان تمام .پوشند نمی

 ترکیه تولیدکننده چند با برندی نام به افغان، تاجر یک نمونه، عنوان به .بدانند را بازار این به ورود راهکار

 بنابراین فروشد؛ می روسیه بازار در را آنها و کند می تامین و تولید او برای را ها کفش که بسته قرارداد

 تاجر و تولیدکننده است الزم شرایط این در .شود صادرات کار وارد تواند نمی مستقیم خودش تولیدکننده

  .کنند جلب را یکدیگر اعتماد

 پیشکسوتان از کیی .نشود حل کشور داخل در مسائل از بسیاری اینکه مگر گیرد نمی شکل ایران صادرات

 کشوری ایران چون چرا؟ .کرد کار واردات مدل روی و گذاشت کنار باید را صادرات مدل بود معتقد صنعت

 نرخ تومان میلیارد2 باالی که خودروهایی به .دهد می جواب آن در داللی و واردات فقط و است خیز نفت

 دارای است واردکننده کس هر صنف همین در .نیست آنها صاحب هم تولیدکننده یک حتی کنید نگاه دارند

  .دارد قرار نامطلوب شرایط در است تولیدکننده که کس هر و عالی مالی موقعیت

 صادرات امر بر ایران در تولید محیط که رسیدید تولیدکننده یک عنوان به من سخن به واقع در  :اسکندری 



205 
 

 برای بستر واقع در .باشد ندیده آموزش ادراتص برای تولیدکننده که نیست گونه این .دارد زیادی تاثیر

 .شود می تولید حاشیه به مربوط های دغدغه صرف تولیدکننده وقت تمام .نیست فراهم تولیدکننده آموزش

 خریده خودرو تولید، آالت ماشین و ابزار جای به اگر گوید می او به فرزندش که دارد وضعیتی تولیدکننده

  .بود تر موفق بود،

 ۳ .است مانده هنوز که شده آن آلوده نوعی به و است عاشق مانده تولید کار در که کسی کنونی، طشرای در

 سال 40 .است بیمار تولید برای بستر .دارم ها حرف تولید برای و کنم می فعالیت صنف این در است دهه

 به نگرش و مالیات دریافت شیوه بانکی، تسهیالت پرداخت بیمه، نوع که است معترض تولیدکننده که است

 های روش از صنعتگر گالیه کرد؟ پرداخت مالیات نباید گوید می تولیدکننده کدام .است اشتباه همه تولید

 تولید، از مرحله هر در دولت اما بپردازد افزوده ارزش مالیات باید که دارد باور تولیدکننده .است آن پرداخت

  .کند می رو روبه بسیاری های چالش با را تولید روند نای که کند می دریافت ای جداگانه افزوده ارزش

 چند با زمینه این در .هستیم خود های فعالیت توسعه دنبال به و داریم ارتباط خارجی همتایان با هم ما

 اعالم شان دولت که کردند عنوان و داده توسعه را شان واحدهای آنها .داریم همکاری ترکیه از تولیدکننده

 وام قالب در را ها هزینه درصد50 دولت و کنند تهیه دارند، نیاز آالت ماشین و تجهیزات قدر هر کرده

 گوییم می ما کشور در حاال .شود می پرداخت بهره کم وام با هم درصد50 و پردازد می آنها به بالعوض

  چگونه؟ اما تولید، از حمایت

 می صادرات برای را خودم محصول .فهمم می خوب را صادرات اهمیت و هستم کفاش من جعفری آقای

 این .شود حمایت تولیدکننده گردش در سرمایه از باید صادرات برای اما .ام ایستاده محصولم پای و دهم

 هزار400 تا 200 صادرات برای هم ما چنانکه نباشد کاربلد تجربه ها سال با تولیدکننده که نیست گونه

 به مربوط را (صادرات)خأل این مشکالت تمام .ایم بسته قرارداد ترک تاجران با مدل ۳ تا 2 در جفت

 باید تولیدکننده برای تولید بستر اینکه و دارد نیاز آرام محیطی به فعالیتش برای صنعتگر .ندانیم تولیدکننده

  .باشد فراهم

 .است نادرست چرخه که است این ما حرف و است یکی شما و من سخن اتفاقا  :جعفری 

  است؟ چقدر ساالنه شما فروش مبلغ اسکندری، یآقا  :نیا هادوی 

  .است بوده تومان میلیارد2 باالی تاکنون تولید ابتدای از کنم می فکر .زیاد  :اسکندری 

 فعال چند اتحادیه در دبیریان آقای .بگیرید نظر در تومان میلیون50 متوسط طور به ساالنه  :نیا هادوی 

 هستند؟ عضو اصفهان و مشهد تبریز، تهران، از مجوز دارای

  .باشند عضو نفر هزار6 از بیش کنم می فکر  :دبیریان 

 وقتی .است کرده گم را مبلغ این کند فکر صنعتگر و بپردازد تومان میلیون50 عضوی هر اگر  :نیا هادوی 

 ۳ نتوا نمی آیا مبلغ همین با .کرد توان می بسیاری کارهای صادرات اندازی راه برای شود جمع مبلغ این

 که داد تشکیل صادراتی کنسرسیوم توان می حتی سرمایه همین با گرفت؟ پول ملی توسعه صندوق از برابر

 می هم روسیه در فروشگاه چند ادامه در .نباشند آن مدیران تولیدکنندگان است الزم کارها بردن پیش برای

  .کرد رهن توان

 ۳ تا 2 از پس .داریم که است بضاعتی از ما حرف اما ستا ما آل ایده شما سخنان نیا، هادوی آقای  :دبیریان 
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 صنعت این در آیا دارد که بزرگی بازار وجود با روسیه همان خیر؟ یا ایم رسیده سفارشی اندک به آیا سال

  است؟ داده ایرانی طرف به را خود های خواسته از فهرستی

  .دهم می انجام را کار این من  :جعفری 

  .ماند نتیجه بی زحمت سال ۳ حاصل  :دبیریان 

 نکرد، تولید ایرانی تولیدکننده اگر گفتم هم دوز دست کفاشان صنف اتحادیه رئیس به تر پیش  :جعفری 

  .بماند زمین روی کار دهم نمی اجازه و کنم می تولید بدهید من به را شده سفارش های نمونه

 نمی تنهایی به کس هیچ باالست نیاز مورد ریگذا سرمایه حجم که دلیل این به حاضر درحال  :نیا هادوی 

 پایه تواند می و نیست مبلغی تولیدکننده برای تومان میلیون50 اما دهد انجام بزرگی کار باره این در تواند

  .باشد صادراتی کنسرسیوم یک تشکیل

  .نیست باور چون شود نمی عملیاتی نظرها و ها گفته این  :جعفری 

 اندیشمند .برد پیش از کاری توان نمی باشیم نداشته داخلی قوی برند چند تا آنکه ضمن  :نیا هادوی 

  است؟ فروشگاه 250 دارای داخلی برند کدام .«کن عمل محلی کن فکر جهانی» گوید می خارجی

 امر در ظرافت از و دارید را دانش این که شما .نکرد صادر ای بافنده هیچ را ایرانی های فرش  :اسکندری 

 کم ایران در مطلوب کاالی که بدانید بفروشید، سود با را کاالها توانید می و هستید برخوردار ابیبازاری

 پس و گرفت را او تولیدی محصول فقط توان نمی کرد، درک را تولیدکننده باید صادرات تحقق برای .نیست

 بزرگ بخش در ما کشور در .دارد را فروش هنر بازاریاب و تولید هنر تولیدکننده .داد را آن پول فروش از

 را ایشان هم ما و زدند مثال جعفری جناب که افغانی آقای .دارد تولید از غیر هایی دغدغه صنعتگر تولید،

 صنعتگر .فروشد می روسیه بازار در و دهد می سفارش ترکیه تولیدکنندگان به کفش راحتی به شناسیم می

 شرایطی با که است تولید برای فقط زمانش و انرژی و داردن دیگری های دغدغه اش ایرانی همکار مانند ترک

 را کار این مرد صادرات برای بگویم کفاشان صنف زبان به .است متفاوت بسیار دارد ایرانی تولیدکننده که

  .نکردیم پیدا

 تمام صنعتگر که درحالی گویند می ...و تولیدکنندگان ندیدن آموزش از تولید، شناخت بدون برخی

 گیرد می قرار استفاده مورد آن در کاال قلم 70 که کارخانه یک در .دارد اختیار در را الزم های دیتوانمن

 می هایی مولفه چه در را مدیریت .است نیاز کالن مدیریت یک به هم قسمت ترین کوچک و کمترین برای

 تمام با را ای کارخانه دبتوانی که است این مدیریت .نیست گونه این نه دانشگاهی؟ تحصیلی رشته در بینیم؟

 مدیریت اینکه خالصه ....و افتاده عقب شان خانه کرایه و هستند گرفتار که کارگرانی با بگردانید مشکالتش

 را آنها مشکالت و تولیدکننده دولتی مدیران که حالی در .طلبد می را خودش تخصص صنعتی واحد یک

 گردن به را صادراتی بازار نداشتن تقصیرهای مامت تولیدکنندگان ما خود است بهتر اند کرده فراموش

  .نیندازیم تولیدکننده

 آمارهایی اتاق اعضای شد، برگزار اتحادیه در که بازرگانی اتاق اعضای با تولیدکنندگان ها نشست از یکی در

 این د،کنی می اعالم آمار وقتی گفتم .قدر بهمان نیز ترکیه و دارد صادرات قدر فالن چین که کردند اعالم

 درصد60 کشور در کفش تولید کردند اعالم نشست همان در است؟ شده محقق ها زیرساخت کدام با آمار

 به ابتدا کارکشی برای کفش چرم رویه و شود می استفاده کفش کفی برای تکسون)تکسون فنر، شامل
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 نیست کشور فضع این .است وابسته ...و قدک چسب، ،(شود می وصل زیره به نهایت در و متصل تکسون

 در اگر بستان بده این .طور همین هم ترکیه کند، می تامین اسپانیا از را کفش تولید برای زیره ایتالیا زیرا

 محصول یک صد تا صفر که نیست معنی این به اقتصادی استقالل .رود نمی پیش کار نباشد تجارت دنیای

 آنها های دینام تمام که داریم ایتالیایی گاهدست 20 ای کارخانه در ما حاضر درحال .شود تولید داخل در

 تولیدکننده به حال این با و شود نمی توجه تولید بستر به که درحالی گوییم می سخن برند از .است آلمانی

  .کنید برندسازی توانید نمی چرا گوییم می داخلی

 کفاشان دوره چند .دهیم امهاد را اشتباه روند یک که ندارد وجود اجباری نیست فراهم بستر اگر  :جعفری 

 به قطع طور به داشت سود روس تاجر برای ایرانی کفش اگر پس اند، کرده شرکت روسیه نمایشگاه در ایرانی

 فعاالن بارها .نیست فراهم ها زیرساخت بله، .دارم قبول را اسکندری آقای سخن من .بود آمده آن سراغ

 اما کنند بازدید کفش بازارهای و ها کارخانه از که ایم کرده تدعو ایران به ونچر جوینت ایجاد برای را بزرگ

 کشور در که شرایطی با .هاست زیرساخت همان نبود نکردن اقدام همکاری برای خارجی تاجران این دلیل

 تسهیالت دریافت برای را سند اینکه جای به .باشیم داشته دولتی های بخش و دولت از انتظاری نباید داریم

 حجم یکدیگر با و بگذاریم گذار سرمایه یک اختیار در را مبلغ همان کنیم؛ التماس و بگذاریم نکبا گرو در

 با تعامل و همکاری با بتوانیم تا کنیم اندازی راه بزرگ تولیدی مجموعه و کرده جمع سرمایه از زیادی

  .ببریم پیش را کار صنعت، این قدرتمندان

 مسکو بازار به ورود برای تولیدکننده این .بگویم را لبنیات خشب در ایرانی موفق صادرکننده یک تجربه

 چند کنند، می مصرف پنیر مسکو مردم درصد چند اینکه .کرد اقدام بازار نیازسنجی به و دایر دفتری نخست

 اختیار در را بازار از بخشی توانست نهایت در و گرفت کار به هم دانمارکی کارشناس دو ....و کره درصد

  .بگیرد

 صادرات خودش تولیدکننده نیست قرار .شد صحبت تهران دوز دست کفاشان صنف اتحادیه با هم تر پیش

 چند و کرد گزینش باید را قدرتمندان تولیدکنندگان از نفر چند .کرد حمایت تولید در باید او از .باشد داشته

 می مجموعه این .شد جهانی هایبازار وارد جمعی سرمایه یک با و داد قرار آنها پشت را تر کوچک صنعتگر

 و کند تامین و تهیه دارد اختیار در که ای سرمایه با را تولیدکننده نیاز مورد مواد و دهد کار سفارش تواند

 در دالر میلیون550 با .نیست شدنی صادرات و تولید کم پول با کنم می تاکید .ببندد محکم قراردادهای

 57 رتبه درصد 0.2 با ایران کشور، این به صادرات بخش در روسیه دالری میلیارد260 (مالی گردش)ترنول

 به موقع سر را ها سفارش و کرده بدقولی زیرا ندارند اعتماد ها ایرانی به ها خارجی دیگر، سوی از .دارد را

  .اند نرسانده آنها

 .برود جلو کار تا دهند می را پازل یک تشکیل عوامل مجموعه جهان کشورهای تمام در  :نیا هادوی 

 معنایی آن برای استراتژیک ریزی برنامه و بازاریابی نتیجه در نیست کشور صنعت پازل اجزای از مدیریت

 مشکل این رفع برای .دهیم نمی دخالت خود صنعتی های فعالیت در را علم که است این ما مشکل .ندارد

 اما داده انجام را کار این ای تولیدکننده شده آیا .اصالح و کنترل نظارت، اجرا، ریزی، برنامه است؛ این راهکار

 خود که کشوری .دارد چین به مبل حوزه در صادرات یورو میلیارد6 سوئد در شرکتی باشد؟ نشده موفق

  است؟ توانسته چگونه .دارد اختیار در را جهانی بازارهای
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 آموزشی های کارگاه از یکی در .شود حذف تولید موانع اگر است جهانی سطح در ایرانی تولید  :اسکندری 

 از باالیی سطح با فهمید تولیدکنندگان های پرسش مقابل در .بود شده دعوت ایتالیا از مدرسی امپکس

 های موضوع عمل در اما باشد نداشته لیسانس مدرک تولیدکننده است ممکن .است رو روبه تجربی آموزش

 ایران تولید ها کفش این پرسید و داشت ایران کفش بازار از بازدیدی مدرس همین .است آموخته زیادی

 همان حتی ایران در تولید دانش .دهد تغییر را خود درس های سرفصل باید که فهمید مثبت پاسخ با است؟

  .است دیگری مقوله طراحی البته .نیست عقب جهان دیگر کشورهای از دارند فعالیت سنتی طور به که هایی

 رسیم، می بیشتر افزوده ارزش با محصولی به هرچه .است متفاوت کفش با اخرم صادرات باشیم داشته توجه

 سلطان کفش .است متفاوت کفش با پوشاک صادرات وضعیت مثال، عنوان به .شود می تر سخت صادرات

 تولید و زیاد زحمتش که است دستباف فرش مثل دوز دست کفش .است کار دشواری و فنی نظر از پوشاک

 .است اندک آن

  چیست؟ نظر مورد صادرات به رسیدن راهکار مشکالت، این تمام با 

 اختیار در مالی منابع و تواند نمی دولت چون) رسیدم آن به کشور شرایط به توجه با من که مدلی  :جعفری 

 بدهند تشکیل بزرگ کنسرسیوم یک داخلی داران سرمایه که است این (دهد اختصاص کار این به که ندارد

 و تولید سال در کفش جفت هزار200 از بیش بزرگ واحد یک در ایتالیا مانند خارجی ریکانش تعامل با و

  .کنند صادر

 و باشد نداشته تولید فرآیند به کاری که است این دارد دولت از تولیدکننده که درخواستی تنها  :اسکندری 

  .بدهد حیات ادامه چگونه داند می خودش تولیدکننده .ندهد وعده

 می بانک کارمند (گویم می را خودم تجربه) کند می اقدام وام برای تولیدکننده وقتی بدانید تاس جالب

 اول .ندارد زیادی توجیه وام پرداخت ما برای است؟ نکرده گیر زمین را ایران کفش صنعت هنوز چین گوید

 برای سود درصد فالن با تولیدکننده به وام که بوده این منظورش فهمیدم بعدها نشدم منظورش متوجه

 کارگاه 1۳86 سال در .بدهد واردات برای تاجری به را پول آن اینکه به نسبت دارد، کمتری منفعت بانک

 کرده گذاری سرمایه دیگری کار در را مبلغ همین اگر شاید که درحالی کردم تبدیل کارخانه به را خودم

 مبادرت که کسی امروز .دارم تولید ارهدرب تری ای ریشه های حرف من .کردم می کسب بیشتری سود بودم،

 شده تر گران فروش هنگام زمین آن دارد انتظار کند می نرخ فالن با صنعتی شهرک در زمینی خرید به

 یک توسعه و تولید نام به .ندارد معنا سود تولید، بحث در .کند می خفه نطفه در را تولید تفکر این .باشد

 زمین کشور صنعتی های شهرک درصد90 هستیم شاهد امروز هک درحالی کنیم می درست صنعتی شهرک

 را تولید راه و ندارند دانش تولیدکنندگان تمام یعنی است؛ آباد عباس صنعتی، شهرک بهترین .هستند گیر

 نرخ کوتاهی مدت از پس شود خریداری زمینی روستا یک در اگر .است نامناسب ها زیرساخت نیستند؟ بلد

 دهد می نشان که داشت خواهد سود برابر دو شود می خریداری خودرویی اگر یا شود می برابر چند آن

 کشور در .است درگیر خودش با مدام تولیدکننده شرایط این در .نیست فراهم تولید رشد برای ها زیرساخت

  چرا؟ .دارند فعالیت وساز ساخت امر در پزشکان ما

 امر در گذارد نمی و کرده رو روبه چالش با را ما داقتصا که افتاده اتفاق فرهنگی معضل یک  :جعفری 

 که است گذشته سال چند های بدقولی و بدعهدی هم آن و بگیرد شکل جدی های فعالیت صادرات
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 و کند ورود صادرات امر به گذاری سرمایه نه شده سبب مشکالتی چنین بروز .است برده بین از را اعتمادها

  .شود تشکیل زمینه این در کنسرسیومی نه

  .کند تغییر فرآیندها از سلسله یک باید کند رشد صنعت است قرار اگر .دید باید را ها واقعیت  :اسکندری 

 دلیل به اند بوده موفق که کشورهایی تمام صادرات بحث در .نداریم چیز هیچ و داریم چیز همه ما  :دبیریان 

 بهترین .بود اقتصادی فعاالن حامی دولت چون کرد پیشرفت چین .است بوده شان های دولت حمایت

 را خود محصوالت رقابتی نرخ با و دولتی تسهیالت با چون شود می عرضه چین سوی از جهان برندهای

  .کند می تولید

 عنوان به .ندارد توجهی کاری مشکالت و مالیات بیمه، مانند تولید حواشی به اما تولید رونق گوید می دولت

 ششم نفر و شود می تومان هزار200 که پردازد می را بیمه درصد10 نیرو 5 تا گرصنعت بیمه بحث در نمونه

  .شود نمی حمایت هم کارآفرین و کند می ایجاد محدودیت دولت .بپردازد تومان هزار600 باید

 یک با همه به تولید تا گرفته زیرساخت از و است یکسان جهان کشورهای تمام برای اقتصاد علم  :اسکندری 

 نقدینگی و اولیه مواد تامین در و شده روزمره مشکالت گرفتار که ای تولیدکننده برای .شود می توجه نگاه

  .کنیم می صحبت صادراتی از چگونه دارد مشکالتی

 و بخش این رشد چراکه دهند می انجام زمین فروش و خرید تولید، امر کنار در تولیدکنندگان برخی

 که کردم خریداری خودم روستای در زمین یک من پیش سال 10 .است دتولی از بیشتر بسیار آن سودآوری

 به دیگر کارهای سود نکنیم فراموش .است یافته افزایش ام، داشته تولید که سالی 15 اندازه به آن نرخ امروز

 است بیشتر تولید جز
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 ها نمایشگاه برگزاری مثبت تاثیر : کرد مطرح ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 ایران شیالت دالری میلیون 550 صادرات بر

 

 البرز سبز خبری پایگاه

 9:24:4۳ 1۳98/07/29  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /6B2B142982187 

 دالر میلیون 550 صادرات به اشاره با زاده حسین ایران، المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر

 .باشد کارآمد یاربس زمینه این در تواند می المللی بین های نمایشگاه برگزاری :گفت گذشته، سال در شیالت

 داخل تولید با رتبطم نمایشگاه ۳ برگزاری به اشاره با وی شاتا، از نقل به البرز سبز خبری پایگاه گزارش به

 در تجارت و معدن صنعت، وزارت غیرنفتی، صادرات به بخشیدن رونق زمینه در :گفت صادرات، ملی روز در

 زمینه در المللی بین های نمایشگاه برپایی به توان می جمله آن از که دارد ای ویژه های برنامه جاری سال

 .کرد اشاره داخل تولید های

 کفش، و یفک صنعت سه رابطه، همین در :افزود ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 بین های گاهنمایش دائمی محل در حضور با تا اند یافته فرصت ایام این در ساختمانی تاسیسات و شیالت

 .بپردازند خارجی و ایرانی بازدیدکنندگان به خود دستاوردهای معرفی به ایران المللی

 کرد اشاره دخو صادرات سهم افزایش منظور به صنعت سه این فعاالن برای شده ایجاد فرصت به زاده حسین

 صادرات هب نسبت توجهی قابل سود … و کمربند کاپشن، کفش، کیف، صورت به چرم صادرات :اظهارداشت و

 مهمی گام هوابست صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین و دارد خام مواد صورت به چرم

 .شود می محسوب زمینه این در

 و ابزارآالت دتولی در داخلی توان دیگر سویی از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 تاکید و ردک توصیف جهان مطرح کشورهای با رقابت قابل و زدنی مثال را ایران ساختمانی صنعت تاسیسات

 داشته نفتی رغی صادرات رونق در بسزایی تاثیر تواند می خود صادرات میزان افزایش با صنعت این :داشت

 ینا گرمایشی و سرمایشی های سیستم و ساختمان تاسیسات المللی بین نمایشگاه هجدهمین و باشد

 .دهد می قرار حوزه این فعاالن اختیار در را فرصت

 با نیز تصنع این :گفت و کرد اشاره گذشته سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به پایان در وی

 را صادراتش انمیز تواند می خارجی خریداران به خود بیشتر معرفی منظور به مختلف ابزارهای از استفاده

 صنایع و ریایید ماهیگیری،غذاهای آبزیان، شیالت، المللی بین نمایشگاه چهارمین برگزاری و دهد افزایش

 .شود می تلقی عرصه این در مهمی اقدام وابسته
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 ایران شیالت دالری میلیون 550 صادرات بر ها نمایشگاه مثبت تأثیر

 

 رسالت روزنامه

 20:47:24 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /40E7142959164 

 :کرد مطرح صمت وزیر معاون

 :گفت ته،گذش سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به اشاره با تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون

 و عمومی روابط شگزار به.بیفزاید میزان این بر تواند می حوزه این در المللی بین های نمایشگاه برگزاری

  های نمایشگاه سهامی شرکت الملل بین امور

 المللی ینب های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل زاده حسین بهمن ایران، اسالمی جمهوری المللی بین

 رونق زمینه رد:گفت رات،صاد ملی روز در داخل تولید با مرتبط نمایشگاه ۳ برگزاری به اشاره با ایران

 در اجرا به ای ویژه های برنامه جاری سال در تجارت و معدن صنعت، وزارت غیرنفتی، صادرات به بخشیدن

 اشاره داخل ولیدت های زمینه در المللی بین های نمایشگاه برپایی به توجه توان می جمله آن از که آورده

 تأسیسات و شیالت کفش، و کیف صنعت سه رابطه، همین در:افزود تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون.کرد

 معرفی به ایران لیالمل بین های نمایشگاه دائمی محل در حضور با تا اند یافته فرصت ایام این در ساختمانی

 فعاالن برای دهش ایجاد فرصت به زاده حسین.بپردازند خارجی و ایرانی بازدیدکنندگان به خود دستاوردهای

 کیف، ورتص به چرم صادرات :اظهارداشت و کرد اشاره خود صادرات سهم افزایش منظور به صنعت سه این

 ششمین و دارد خام مواد صورت به چرم صادرات به نسبت توجهی قابل سود ... و کمربند کاپشن، کفش،

 .ودش می محسوب زمینه این در مهمی گام وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه

 و ابزارآالت دتولی در داخلی توان دیگر سویی از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت ملمدیرعا

 تأکید و ردک توصیف جهان مطرح کشورهای با رقابت قابل و زدنی مثال را ایران ساختمانی صنعت تأسیسات

 داشته نفتی رغی دراتصا رونق در بسزایی تاثیر تواند می خود صادرات میزان افزایش با صنعت این :داشت

 ینا گرمایشی و سرمایشی های سیستم و ساختمان تأسیسات المللی بین نمایشگاه هجدهمین و باشد

 .دهد می قرار حوزه این فعاالن اختیار در را فرصت
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 گذشته سال در شیالت دالری میلیون 550 صادرات

 

 برتر اقتصاد

 16:۳4:21 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /AC7A142944483 

 

 دالر میلیون 550 صادرات به اشاره با زاده حسین ایران، المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر

 .باشد کارآمد یاربس زمینه این در تواند می المللی بین های نمایشگاه برگزاری :گفت گذشته، سال در شیالت

 98 مهر 28 -اقتصادبرتر – تهران

 ملی روز در داخل ولیدت با مرتبط نمایشگاه ۳ برگزاری به اشاره با وی شاتا، از نقل به اقتصادبرتر# گزارش به

 جاری الس در تجارت و معدن صنعت، وزارت غیرنفتی، صادرات به بخشیدن رونق زمینه در :گفت صادرات،

 تولید های زمینه رد المللی بین های نمایشگاه ییبرپا به توان می جمله آن از که دارد ای ویژه های برنامه

 .کرد اشاره داخل

 کفش، و یفک صنعت سه رابطه، همین در :افزود ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 بین های گاهنمایش دائمی محل در حضور با تا اند یافته فرصت ایام این در ساختمانی تاسیسات و شیالت

 .بپردازند خارجی و ایرانی بازدیدکنندگان به خود دستاوردهای معرفی به انایر المللی

 کرد اشاره دخو صادرات سهم افزایش منظور به صنعت سه این فعاالن برای شده ایجاد فرصت به زاده حسین

 صادرات هب نسبت توجهی قابل سود … و کمربند کاپشن، کفش، کیف، صورت به چرم صادرات :اظهارداشت و

 مهمی گام هوابست صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین و دارد خام مواد صورت به چرم

 .شود می محسوب زمینه این در

 و ابزارآالت دتولی در داخلی توان دیگر سویی از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 تاکید و ردک توصیف جهان مطرح کشورهای با رقابت لقاب و زدنی مثال را ایران ساختمانی صنعت تاسیسات

 داشته نفتی رغی صادرات رونق در بسزایی تاثیر تواند می خود صادرات میزان افزایش با صنعت این :داشت

 ینا گرمایشی و سرمایشی های سیستم و ساختمان تاسیسات المللی بین نمایشگاه هجدهمین و باشد

 .دهد می قرار وزهح این فعاالن اختیار در را فرصت

 با نیز تصنع این :گفت و کرد اشاره گذشته سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به پایان در وی

 را صادراتش انمیز تواند می خارجی خریداران به خود بیشتر معرفی منظور به مختلف ابزارهای از استفاده

 صنایع و ریایید ماهیگیری،غذاهای آبزیان، ،شیالت المللی بین نمایشگاه چهارمین برگزاری و دهد افزایش

 .شود می تلقی عرصه این در مهمی اقدام وابسته
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 فردا از تاسیسات نمایشگاه هجدهمین کار به آغاز

 

 نیوز تاسیسات خبری پایگاه

 16:17:48 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /E6A7142943066 

  یدائم محل در فردا گرمایشی و سرمایشی های سیستم تاسیسات، المللی نبی نمایشگاه هجدهمین

 ، نیوز اسیساتت  خبری پایگاه خبرنگار گزارش به  .کند می کار به آغاز  تهران المللی بین های نمایشگاه

 ایشیسرم و گرمایشی های سیستم و تاسیسات مطرح برندهای و ها شرکت حضور شاهد هجدهم نمایشگاه

 جالب خود عنو در نمایشگاه در حضور از حجم این ها تحریم شرایط و اقتصادی رکود به توجه اب که است

 و یشیسرما های سیستم تاسیسات، المللی بین نمایشگاه هجدهمین گزارش، این اساس بر  .است توجه

 گیری،  اهیم آبزیان، شیالت، المللی بین نمایشگاه چهارمین» جمله از دیگر نمایشگاه دو با گرمایشی

 «ابستهو صنایع و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین» و «وابسته صنایع و دریایی غذاهای

  .کنید می دهمشاه را تاسیسات نمایشگاه آرایی غرفه و ساخت مراحل از تصاویری ادامه در  .است همزمان
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 ایران شیالت الرید میلیون 550 صادرات بر ها نمایشگاه برگزاری مثبت تاثیر

 

 صنایع خبرگزاری

 14:49:۳7 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /6360142934650 

 :ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 صادرات بر اه نمایشگاه برگزاری مثبت تاثیر از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل
  .داد خبر ایران شیالت دالری میلیون 550

    داخل تولید با مرتبط نمایشگاه ۳ برگزاری
 در داخل تولید اب مرتبط نمایشگاه ۳ برگزاری به اشاره با زاده حسین بهمن ، صنایع خبرگزاری  گزارش به 

  :کرد اظهار صادرات، ملی روز
 های نامهبر جاری سال در تجارت و معدن ت،صنع وزارت غیرنفتی، صادرات به بخشیدن رونق زمینه در  

 اشاره داخل تولید های زمینه در المللی بین های نمایشگاه برپایی به توان می جمله آن از که دارد ای ویژه
  .کرد

  :افزود ایران، المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل 
 با تا اند تهیاف فرصت ایام این در ساختمانی تاسیسات و شیالت کفش، و کیف صنعت سه رابطه، همین در  

 یدکنندگانبازد به خود دستاوردهای معرفی به ایران المللی بین   های نمایشگاه دائمی محل در حضور
  .بپردازند خارجی و ایرانی

    ساختمانی صنعت تاسیسات و ابزارآالت تولید در داخلی توان ***   
 و کرد هاشار خود صادرات سهم افزایش منظور به صنعت سه این فعاالن برای شده ایجاد فرصت به وی 

  :گفت
 به چرم صادرات به نسبت توجهی قابل سود غیره و کمربند کاپشن، کفش، کیف، صورت به چرم صادرات  

 این در همیم گام وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین و دارد خام مواد صورت
  .شود یم محسوب زمینه

 مثال را ایران انیساختم    صنعت    تاسیسات و ابزارآالت تولید در داخلی توان دیگر سویی از زاده حسین  
  :داشت تاکید و کرد توصیف جهان مطرح کشورهای با رقابت قابل و زدنی

 و باشد اشتهد تینف غیر صادرات رونق در بسزایی تاثیر تواند می خود صادرات میزان افزایش با صنعت این  
 را فرصت ینا گرمایشی و سرمایشی های سیستم و ساختمان تاسیسات    المللی بین    نمایشگاه هجدهمین

  .دهد می قرار حوزه این فعاالن اختیار در
    شیالت دالری میلیون 550 صادرات ***   

 صادرات به یانپا در رانای المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل صنایع، خبرگزاری گزارش به 
  :گفت و کرد اشاره گذشته سال در شیالت دالر میلیون 550

 تواند می ارجیخ خریداران به خود بیشتر معرفی منظور به مختلف ابزارهای از استفاده با نیز صنعت این  
 یگیری،اهم آبزیان، شیالت، المللی بین نمایشگاه چهارمین برگزاری و دهد افزایش را صادراتش میزان

 .شود می تلقی عرصه این در مهمی اقدام وابسته صنایع و دریایی غذاهای
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 ایران شیالت دالری میلیون 550 صادرات بر ها نمایشگاه برگزاری مثبت تاثیر

 

 کشور صنعت تحلیلی خبری پایگاه

 14:12:11 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /C34D142931242 

 :کرد مطرح ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت املمدیرع

 سال در شیالت الرد میلیون 550 صادرات به اشاره با زاده حسین ایران، المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر

 .باشد کارآمد بسیار زمینه این در تواند می المللی بین های نمایشگاه برگزاری :گفت گذشته،

 

 تولید با مرتبط نمایشگاه ۳ برگزاری به اشاره با وی  ،«  صنعت میهن  » تحلیلی خبری پایگاه ارشگز به

 و عدنم صنعت، وزارت غیرنفتی، صادرات به بخشیدن رونق زمینه در :گفت صادرات، ملی روز در داخل

 المللی بین های هشگانمای برپایی به توان می جمله آن از که دارد ای ویژه های برنامه جاری سال در تجارت

 .کرد اشاره داخل تولید های زمینه در

 کفش، و یفک صنعت سه رابطه، همین در :افزود ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل 

 بین های گاهنمایش دائمی محل در حضور با تا اند یافته فرصت ایام این در ساختمانی تاسیسات و شیالت

 .بپردازند خارجی و ایرانی بازدیدکنندگان به خود دستاوردهای معرفی به ایران المللی

 اشاره ودخ صادرات سهم افزایش منظور به صنعت سه این فعاالن برای شده ایجاد فرصت به زاده حسین 

 به سبتن توجهی قابل سود ... و کمربند کاپشن، کفش، کیف، صورت به چرم صادرات :اظهارداشت و کرد

 وابسته عصنای و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین و دارد خام مواد صورت به چرم صادرات

 .شود می محسوب زمینه این در مهمی گام

 و ابزارآالت یدتول در داخلی توان دیگر سویی از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل 

 تاکید و ردک توصیف جهان مطرح کشورهای با رقابت قابل و زدنی مثال را ایران ساختمانی صنعت تاسیسات

 داشته نفتی رغی صادرات رونق در بسزایی تاثیر تواند می خود صادرات میزان افزایش با صنعت این :داشت

 ینا گرمایشی و سرمایشی های سیستم و ساختمان تاسیسات المللی بین نمایشگاه هجدهمین و باشد

 .دهد می قرار هحوز این فعاالن اختیار در را فرصت

 با نیز عتصن این :گفت و کرد اشاره گذشته سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به پایان در وی 

 را صادراتش انمیز تواند می خارجی خریداران به خود بیشتر معرفی منظور به مختلف ابزارهای از استفاده

 صنایع و ریایید ماهیگیری،غذاهای آبزیان، شیالت، المللی بین نمایشگاه چهارمین برگزاری و دهد افزایش

 .شود می تلقی عرصه این در مهمی اقدام وابسته
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 ایران شیالت دالری میلیون 550 صادرات بر ها نمایشگاه برگزاری مثبت تاثیر

 

 پرس عصر خبری آژانس

 1۳:46:۳5 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /8CF7142928554 

 : کرد مطرح ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت یرعاملمد

 سال در شیالت الرد میلیون 550 صادرات به اشاره با زاده حسین ایران، المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر

 .باشد کارآمد بسیار زمینه این در تواند می المللی بین های نمایشگاه برگزاری :گفت گذشته،

 

 المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر شاتا، از     عصرپرس  اقتصادی سرویس گزارش هب

 رونق زمینه رد :گفت صادرات، ملی روز در داخل تولید با مرتبط نمایشگاه ۳برگزاری به اشاره با ایران

 از که دارد ای ویژه های برنامه جاری سال در تجارت و معدن صنعت، وزارت غیرنفتی، صادرات به بخشیدن

  .          ردک اشاره داخل تولید های زمینه در المللی بین های نمایشگاه برپایی به توان می جمله آن

 کفش، و یفک صنعت سه رابطه، همین در :افزود ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل 

 بین های گاهنمایش دائمی محل در حضور با تا ندا یافته فرصت ایام این در ساختمانی تاسیسات و شیالت

      .          بپردازند خارجی و ایرانی بازدیدکنندگان به خود دستاوردهای معرفی به ایران المللی

 اشاره ودخ صادرات سهم افزایش منظور به صنعت سه این فعاالن برای شده ایجاد فرصت به زاده حسین 

 به سبتن توجهی قابل سود ... و کمربند کاپشن، کفش، کیف، صورت به چرم صادرات :اظهارداشت و کرد

 وابسته عصنای و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین و دارد خام مواد صورت به چرم صادرات

      .          شود می محسوب زمینه این در مهمی گام

 و ابزارآالت یدتول در داخلی توان دیگر سویی از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل 

 تاکید و ردک توصیف جهان مطرح کشورهای با رقابت قابل و زدنی مثال را ایران ساختمانی صنعت تاسیسات

 داشته نفتی رغی صادرات رونق در بسزایی تاثیر تواند می خود صادرات میزان افزایش با صنعت این :داشت

 ینا گرمایشی و سرمایشی های سیستم و ساختمان تاسیسات المللی بین نمایشگاه هجدهمین و باشد

      .          دهد می قرار حوزه این فعاالن اختیار در را فرصت

 با نیز عتصن این :گفت و کرد اشاره گذشته سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به پایان در وی 

 را صادراتش انمیز تواند می خارجی خریداران به خود ربیشت معرفی منظور به مختلف ابزارهای از استفاده

 صنایع و ریایید ماهیگیری،غذاهای آبزیان، شیالت، المللی بین نمایشگاه چهارمین برگزاری و دهد افزایش

 .          شود می تلقی عرصه این در مهمی اقدام وابسته
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 ایران شیالت یدالر میلیون 550 صادرات بر ها نمایشگاه برگزاری مثبت تاثیر

 

 صنعت و بانک خبری تحلیلی پایگاه

 1۳:۳5:29 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /3045142927475 

 :کرد مطرح زاده حسین

 سال در شیالت الرد میلیون 550 صادرات به اشاره با زاده حسین ایران، المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر

 .باشد کارآمد بسیار زمینه این در تواند می المللی بین های نمایشگاه برگزاری :گفت ته،گذش

 بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل زاده حسین ، صنعت و بانک  خبری تحلیلی پایگاه گزارش به

 رونق زمینه در :فتگ ،صادرات ملی روز در داخل تولید با مرتبط نمایشگاه ۳ برگزاری به اشاره با ایران المللی

 از که دارد ای ویژه های برنامه جاری سال در تجارت و معدن صنعت، وزارت غیرنفتی، صادرات به بخشیدن

 .ردک اشاره داخل تولید های زمینه در المللی بین های نمایشگاه برپایی به توان می جمله آن

 کفش، و یفک صنعت سه رابطه، همین در :افزود ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 بین های گاهنمایش دائمی محل در حضور با تا اند یافته فرصت ایام این در ساختمانی تاسیسات و شیالت

 .بپردازند خارجی و ایرانی بازدیدکنندگان به خود دستاوردهای معرفی به ایران المللی

 کرد اشاره دخو صادرات سهم افزایش منظور هب صنعت سه این فعاالن برای شده ایجاد فرصت به زاده حسین

 صادرات به نسبت توجهی قابل سود ... و کمربند کاپشن، کفش، کیف، صورت به چرم صادرات :اظهارداشت و

 مهمی گام هوابست صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین و دارد خام مواد صورت به چرم

 .شود می محسوب زمینه این در

 و ابزارآالت دتولی در داخلی توان دیگر سویی از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت املمدیرع

 تاکید و ردک توصیف جهان مطرح کشورهای با رقابت قابل و زدنی مثال را ایران ساختمانی صنعت تاسیسات

 داشته نفتی رغی ادراتص رونق در بسزایی تاثیر تواند می خود صادرات میزان افزایش با صنعت این :داشت

 ینا گرمایشی و سرمایشی های سیستم و ساختمان تاسیسات المللی بین نمایشگاه هجدهمین و باشد

 .دهد می قرار حوزه این فعاالن اختیار در را فرصت

 با نیز تصنع این :گفت و کرد اشاره گذشته سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به پایان در وی

 را صادراتش انمیز تواند می خارجی خریداران به خود بیشتر معرفی منظور به مختلف زارهایاب از استفاده

 صنایع و ریایید ماهیگیری،غذاهای آبزیان، شیالت، المللی بین نمایشگاه چهارمین برگزاری و دهد افزایش

 .شود می تلقی عرصه این در مهمی اقدام وابسته
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 ایران شیالت دالری میلیون 550 صادرات بر ها نمایشگاه برگزاری مثبت تاثیر

 

 اقتصاد فصل تخصصی سایت

 1۳:18:59 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /0BEC142925861 

 صادرات به اشاره با زاده حسین ایران، المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر - اقتصاد فصل

 زمینه این در تواند می المللی بین های نمایشگاه برگزاری :گفت گذشته، سال رد شیالت دالر میلیون 550

 .باشد کارآمد بسیار

 تولید با مرتبط نمایشگاه ۳ برگزاری به اشاره با وی شاتا، از نقل به دولت رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 و معدن صنعت، وزارت ،غیرنفتی صادرات به بخشیدن رونق زمینه در :گفت صادرات، ملی روز در داخل

 المللی بین های نمایشگاه برپایی به توان می جمله آن از که دارد ای ویژه های برنامه جاری سال در تجارت

 .کرد اشاره داخل تولید های زمینه در

 تاسیسات و شیالت کفش، و کیف صنعت سه رابطه، همین در :افزود تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون 

 معرفی به ایران المللی بین های نمایشگاه دائمی محل در حضور با تا اند یافته فرصت ایام نای در ساختمانی

 .بپردازند خارجی و ایرانی بازدیدکنندگان به خود دستاوردهای

 اشاره خود صادرات سهم افزایش منظور به صنعت سه این فعاالن برای شده ایجاد فرصت به زاده حسین 

 به نسبت توجهی قابل سود ... و کمربند کاپشن، کفش، کیف، صورت به چرم صادرات :اظهارداشت و کرد

 وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین و دارد خام مواد صورت به چرم صادرات

 .شود می محسوب زمینه این در مهمی گام

 و ابزارآالت تولید در داخلی وانت دیگر سویی از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل 

 تاکید و کرد توصیف جهان مطرح کشورهای با رقابت قابل و زدنی مثال را ایران ساختمانی صنعت تاسیسات

 داشته نفتی غیر صادرات رونق در بسزایی تاثیر تواند می خود صادرات میزان افزایش با صنعت این :داشت

 این گرمایشی و سرمایشی های سیستم و ساختمان یساتتاس المللی بین نمایشگاه هجدهمین و باشد

 .دهد می قرار حوزه این فعاالن اختیار در را فرصت

 با نیز صنعت این :گفت و کرد اشاره گذشته سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به پایان در وی 

 را صادراتش میزان تواند می خارجی خریداران به خود بیشتر معرفی منظور به مختلف ابزارهای از استفاده

 صنایع و دریایی ماهیگیری،غذاهای آبزیان، شیالت، المللی بین نمایشگاه چهارمین برگزاری و دهد افزایش

 .شود می تلقی عرصه این در مهمی اقدام وابسته
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 ایران شیالت دالری میلیون 550 صادرات بر ها نمایشگاه برگزاری مثبت تاثیر

 

 کار صنعت ماهنامه

 1۳:1۳:49 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /BDA8142925264 

 : کرد مطرح ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 سال در شیالت الرد میلیون 550 صادرات به اشاره با زاده حسین ایران، المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر

 .باشد کارآمد بسیار زمینه این در تواند می المللی بین های نمایشگاه برگزاری :گفت گذشته،

 :گفت صادرات، لیم روز در داخل تولید با مرتبط نمایشگاه ۳ برگزاری به اشاره با وی کار، صنعت گزارش به

 ویژه های مهابرن جاری سال در تجارت و معدن صنعت، وزارت غیرنفتی، صادرات به بخشیدن رونق زمینه در

 .کرد اشاره داخل دتولی های زمینه در المللی بین های نمایشگاه برپایی به توان می جمله آن از که دارد ای

 کفش، و یفک صنعت سه رابطه، همین در :افزود ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 بین های گاهنمایش دائمی محل در حضور با ات اند یافته فرصت ایام این در ساختمانی تاسیسات و شیالت

 .بپردازند خارجی و ایرانی بازدیدکنندگان به خود دستاوردهای معرفی به ایران المللی

 کرد اشاره دخو صادرات سهم افزایش منظور به صنعت سه این فعاالن برای شده ایجاد فرصت به زاده حسین

 صادرات هب نسبت توجهی قابل سود … و کمربند پشن،کا کفش، کیف، صورت به چرم صادرات :اظهارداشت و

 مهمی گام هوابست صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین و دارد خام مواد صورت به چرم

 .شود می محسوب زمینه این در

 و تابزارآال دتولی در داخلی توان دیگر سویی از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 تاکید و ردک توصیف جهان مطرح کشورهای با رقابت قابل و زدنی مثال را ایران ساختمانی صنعت تاسیسات

 داشته نفتی رغی صادرات رونق در بسزایی تاثیر تواند می خود صادرات میزان افزایش با صنعت این :داشت

 ینا گرمایشی و مایشیسر های سیستم و ساختمان تاسیسات المللی بین نمایشگاه هجدهمین و باشد

 .دهد می قرار حوزه این فعاالن اختیار در را فرصت

 با نیز تصنع این :گفت و کرد اشاره گذشته سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به پایان در وی

 را صادراتش انمیز تواند می خارجی خریداران به خود بیشتر معرفی منظور به مختلف ابزارهای از استفاده

 صنایع و ریایید ماهیگیری،غذاهای آبزیان، شیالت، المللی بین نمایشگاه چهارمین برگزاری و دهد یشافزا

 شود می تلقی عرصه این در مهمی اقدام وابسته

 شاتا :منبع
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 ایران شیالت دالری میلیون 550 صادرات بر ها نمایشگاه برگزاری مثبت تاثیر

 

 تجارت فصل تحلیلی خبری سایت

 1۳:10:11 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /DA12142924822 

 صادرات به اشاره با زاده حسین ایران، المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر - تجارت فصل

 زمینه این در تواند می المللی بین های نمایشگاه برگزاری :گفت گذشته، سال در شیالت دالر میلیون 550

 .باشد کارآمد بسیار

 تولید با مرتبط نمایشگاه ۳ برگزاری به اشاره با وی شاتا، از نقل به دولت رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 و معدن صنعت، وزارت غیرنفتی، صادرات به بخشیدن رونق زمینه در :گفت صادرات، ملی روز در داخل

 المللی بین های نمایشگاه برپایی به توان می جمله آن از که دارد ای ویژه های برنامه جاری سال در تجارت

 .کرد اشاره داخل تولید های زمینه در

 تاسیسات و شیالت کفش، و کیف صنعت سه رابطه، همین در :افزود تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون 

 معرفی به یرانا المللی بین های نمایشگاه دائمی محل در حضور با تا اند یافته فرصت ایام این در ساختمانی

 .بپردازند خارجی و ایرانی بازدیدکنندگان به خود دستاوردهای

 اشاره خود صادرات سهم افزایش منظور به صنعت سه این فعاالن برای شده ایجاد فرصت به زاده حسین 

 به نسبت توجهی قابل سود ... و کمربند کاپشن، کفش، کیف، صورت به چرم صادرات :اظهارداشت و کرد

 وابسته صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین و دارد خام مواد صورت به چرم صادرات

 .شود می محسوب زمینه این در مهمی گام

 و ابزارآالت تولید در داخلی توان دیگر سویی از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل 

 تاکید و کرد توصیف جهان مطرح کشورهای با رقابت قابل و زدنی مثال را ایران ساختمانی صنعت تاسیسات

 داشته نفتی غیر صادرات رونق در بسزایی تاثیر تواند می خود صادرات میزان افزایش با صنعت این :داشت

 این گرمایشی و سرمایشی های سیستم و ساختمان تاسیسات المللی بین نمایشگاه هجدهمین و باشد

 .دهد می قرار حوزه این فعاالن اختیار در را فرصت

 با نیز صنعت این :گفت و کرد اشاره گذشته سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به پایان در وی 

 را صادراتش میزان تواند می خارجی خریداران به خود بیشتر معرفی منظور به مختلف ابزارهای از استفاده

 صنایع و دریایی ماهیگیری،غذاهای آبزیان، شیالت، یالملل بین نمایشگاه چهارمین برگزاری و دهد افزایش

 .شود می تلقی عرصه این در مهمی اقدام وابسته
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 گذشته سال در شیالت دالری میلیون 550 صادرات

 

 اقتصاد فصل تخصصی سایت

 12:48:27 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /F08E142922364 

 میلیون 550 صادرات هب اشاره با ایران، المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل دیرم - اقتصاد فصل

 کارآمد بسیار نهزمی این در تواند می المللی بین های نمایشگاه برگزاری :گفت گذشته، سال در شیالت دالر

  .باشد

 در داخل تولید با مرتبط شگاهنمای ۳ برگزاری به اشاره با وی صمت، وزارت از نقل به اقتصاد فصل گزارش به 

 در جارتت و معدن صنعت، وزارت غیرنفتی، صادرات به بخشیدن رونق زمینه در :گفت صادرات، ملی روز

 زمینه در المللی بین های نمایشگاه برپایی به توان می جمله آن از که دارد ای ویژه های برنامه جاری سال

 .کرد اشاره داخل تولید های

 کفش، و یفک صنعت سه رابطه، همین در :افزود ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل 

 بین های گاهنمایش دائمی محل در حضور با تا اند یافته فرصت ایام این در ساختمانی تاسیسات و شیالت

 .بپردازند خارجی و ایرانی بازدیدکنندگان به خود دستاوردهای معرفی به ایران المللی

 اشاره ودخ صادرات سهم افزایش منظور به صنعت سه این فعاالن برای شده ایجاد فرصت به ادهز حسین 

 به سبتن توجهی قابل سود ... و کمربند کاپشن، کفش، کیف، صورت به چرم صادرات :اظهارداشت و کرد

 ابستهو عصنای و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین و دارد خام مواد صورت به چرم صادرات

 .شود می محسوب زمینه این در مهمی گام

 و ابزارآالت یدتول در داخلی توان دیگر سویی از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل 

 تاکید و ردک توصیف جهان مطرح کشورهای با رقابت قابل و زدنی مثال را ایران ساختمانی صنعت تاسیسات

 داشته نفتی رغی صادرات رونق در بسزایی تاثیر تواند می خود صادرات میزان افزایش با صنعت این :داشت

 ینا گرمایشی و سرمایشی های سیستم و ساختمان تاسیسات المللی بین نمایشگاه هجدهمین و باشد

 .دهد می قرار حوزه این فعاالن اختیار در را فرصت

 با نیز عتصن این :گفت و کرد اشاره تهگذش سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به پایان در وی 

 را صادراتش انمیز تواند می خارجی خریداران به خود بیشتر معرفی منظور به مختلف ابزارهای از استفاده

 صنایع و ریایید ماهیگیری،غذاهای آبزیان، شیالت، المللی بین نمایشگاه چهارمین برگزاری و دهد افزایش

 .شود می تلقی عرصه این در مهمی اقدام وابسته
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 گذشته سال در شیالت دالری میلیون 550 صادرات

 

 ایران کار خبرگزاری

 12:۳9:46 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /73D9142921462 

 کرد؛ مطرح مسئول مقام یک

 گذشته، سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به اشاره با ایران، المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر

 .باشد کارآمد بسیار زمینه این در تواند می المللی بین های نمایشگاه برگزاری :گفت

 در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به اشاره با ایران، المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر

  .باشد دکارآم بسیار زمینه این در تواند می یالملل بین های نمایشگاه برگزاری :گفت گذشته، سال

 روز در داخل ولیدت با مرتبط نمایشگاه ۳ برگزاری به اشاره با وی صمت، وزارت از نقل به و ایلنا گزارش به

 سال در تجارت و معدن صنعت، وزارت غیرنفتی، صادرات به بخشیدن رونق زمینه در :گفت صادرات، ملی

 های زمینه در للیالم بین های نمایشگاه برپایی به توان می جمله آن از که دارد ای ویژه های برنامه جاری

 .کرد اشاره داخل تولید

 کفش، و یفک صنعت سه رابطه، همین در :افزود ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 بین های گاهنمایش دائمی محل در حضور با تا اند یافته فرصت ایام این در ساختمانی تاسیسات و شیالت

 .بپردازند خارجی و ایرانی بازدیدکنندگان به خود دستاوردهای معرفی به ایران المللی

 کرد اشاره دخو صادرات سهم افزایش منظور به صنعت سه این فعاالن برای شده ایجاد فرصت به زاده حسین

 صادرات به نسبت توجهی قابل سود ... و کمربند کاپشن، کفش، کیف، صورت به چرم صادرات :اظهارداشت و

 مهمی گام هوابست صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین و دارد خام مواد صورت به چرم

 .شود می محسوب زمینه این در

 و ابزارآالت دتولی در داخلی توان دیگر سویی از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 تاکید و ردک توصیف جهان مطرح کشورهای با رقابت قابل و زدنی مثال را ایران ساختمانی عتصن تاسیسات

 داشته نفتی رغی صادرات رونق در بسزایی تاثیر تواند می خود صادرات میزان افزایش با صنعت این :داشت

 ینا یگرمایش و سرمایشی های سیستم و ساختمان تاسیسات المللی بین نمایشگاه هجدهمین و باشد

 .دهد می قرار حوزه این فعاالن اختیار در را فرصت

 با نیز تصنع این :گفت و کرد اشاره گذشته سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به پایان در وی

 را صادراتش انمیز تواند می خارجی خریداران به خود بیشتر معرفی منظور به مختلف ابزارهای از استفاده

 صنایع و ریایید ماهیگیری،غذاهای آبزیان، شیالت، المللی بین نمایشگاه چهارمین ریبرگزا و دهد افزایش

 .شود می تلقی عرصه این در مهمی اقدام وابسته
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 ایران شیالت دالری میلیون 550 صادرات بر ها نمایشگاه برگزاری مثبت تاثیر

 

 برنا خبرگزاری

 12:15:29 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /5CED142919024 

 :کرد مطرح ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 گذشته، سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به اشاره با ایران، المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر

 .باشد کارآمد ربسیا زمینه این در تواند می المللی بین های نمایشگاه برگزاری :گفت

 در داخل تولید اب مرتبط نمایشگاه ۳ برگزاری به اشاره با زاده حسین برنا، خبرگزاری خبر گروه گزارش به

 در جارتت و معدن صنعت، وزارت غیرنفتی، صادرات به بخشیدن رونق زمینه در :گفت صادرات، ملی روز

 زمینه در المللی بین های نمایشگاه برپایی به توان می جمله آن از که دارد ای ویژه های برنامه جاری سال

 .کرد اشاره داخل تولید های

 سیساتتا و شیالت کفش، و کیف صنعت سه رابطه، همین در :افزود تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون

 معرفی به ایران لیالمل بین های نمایشگاه دائمی محل در حضور با تا اند یافته فرصت ایام این در ساختمانی

 .بپردازند خارجی و ایرانی بازدیدکنندگان به خود ستاوردهاید

 کرد اشاره دخو صادرات سهم افزایش منظور به صنعت سه این فعاالن برای شده ایجاد فرصت به زاده حسین

 صادرات به نسبت توجهی قابل سود ... و کمربند کاپشن، کفش، کیف، صورت به چرم صادرات :اظهارداشت و

 مهمی گام هوابست صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین و دارد خام دموا صورت به چرم

 .شود می محسوب زمینه این در

 و ابزارآالت دتولی در داخلی توان دیگر سویی از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 تاکید و ردک توصیف جهان مطرح کشورهای با رقابت قابل و زدنی مثال را ایران ساختمانی صنعت تاسیسات

 داشته نفتی رغی صادرات رونق در بسزایی تاثیر تواند می خود صادرات میزان افزایش با صنعت این :داشت

 ینا گرمایشی و سرمایشی های سیستم و ساختمان تاسیسات المللی بین نمایشگاه هجدهمین و باشد

 .دهد می قرار حوزه این فعاالن اختیار در را فرصت

 با نیز تصنع این :گفت و کرد اشاره گذشته سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به پایان در وی

 را صادراتش انمیز تواند می خارجی خریداران به خود بیشتر معرفی منظور به مختلف ابزارهای از استفاده

 صنایع و ریایید اهیگیری،غذاهایم آبزیان، شیالت، المللی بین نمایشگاه چهارمین برگزاری و دهد افزایش

 .شود می تلقی عرصه این در مهمی اقدام وابسته
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 ایران شیالت دالری میلیون 550 صادرات بر ها نمایشگاه برگزاری مثبت تاثیر

 

 ایران تجارت و تولید رسانی اطالع شبکه

 11:52:47 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /B51F142916796 

 المللی بین یها نمایشگاه سهامی شرکت عامل مدیر: کرد مطرح ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 می المللی بین های هنمایشگا برگزاری :گفت گذشته، سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به اشاره با زاده حسین ایران،

 .شدبا کارآمد بسیار زمینه این در تواند

 در :گفت ادرات،ص ملی روز در داخل تولید با مرتبط نمایشگاه ۳ برگزاری به اشاره با وی شاتا، گزارش به

 ای ویژه ایه برنامه جاری سال در تجارت و معدن صنعت، وزارت غیرنفتی، صادرات به بخشیدن رونق زمینه

 .کرد اشاره اخلد تولید های زمینه در المللی بین های نمایشگاه برپایی به توان می جمله آن از که دارد

 کفش، و یفک صنعت سه رابطه، همین در :افزود ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 بین های گاهنمایش دائمی محل در حضور با تا اند یافته فرصت ایام این در ساختمانی تاسیسات و شیالت

 .بپردازند خارجی و ایرانی بازدیدکنندگان به خود دستاوردهای معرفی به ایران المللی

 کرد اشاره دخو صادرات سهم افزایش منظور به صنعت سه این فعاالن برای شده ایجاد فرصت به زاده حسین

 صادرات به نسبت توجهی قابل سود ... و کمربند کاپشن، کفش، کیف، صورت به چرم صادرات :اظهارداشت و

 مهمی گام هوابست صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ینششم و دارد خام مواد صورت به چرم

 .شود می محسوب زمینه این در

 و ابزارآالت دتولی در داخلی توان دیگر سویی از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 تاکید و ردک توصیف نجها مطرح کشورهای با رقابت قابل و زدنی مثال را ایران ساختمانی صنعت تاسیسات

 داشته نفتی رغی صادرات رونق در بسزایی تاثیر تواند می خود صادرات میزان افزایش با صنعت این :داشت

 ینا گرمایشی و سرمایشی های سیستم و ساختمان تاسیسات المللی بین نمایشگاه هجدهمین و باشد

 .دهد می قرار حوزه این فعاالن اختیار در را فرصت

 با نیز تصنع این :گفت و کرد اشاره گذشته سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به نپایا در وی

 را صادراتش انمیز تواند می خارجی خریداران به خود بیشتر معرفی منظور به مختلف ابزارهای از استفاده

 صنایع و ریایید ماهیگیری،غذاهای آبزیان، شیالت، المللی بین نمایشگاه چهارمین برگزاری و دهد افزایش

 .شود می تلقی عرصه این در مهمی اقدام وابسته
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 داریم را نفر میلیون 400 کفش تامین توانایی :تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس

 

 تهران استانداری

 11:46:40 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /2547142916158 

 در سرمایه و یهاول مواد اگر :گفت و کرد تشریح را کشور کفش صنعت وضعیت آخرین تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس

 یعنی این .کنیم امینت را کیفیت با کفش به نفر میلیون 400 نیاز توانیم می ما شود تامین حوزه این در فعال واحدهای گردش

 .هستیم برخوردار صادرات برای باالیی پتانسیل از داخل نیاز تامین بر عالوه

 بیان با تهران وزد دست کفاشان اتحادیه رییس  شجری رسول   تهران، فرمانداری عمومی روابط گزارش به

 به توانستیم جاری لسا :گفت دارند، را کشور نیاز برابر دو تولید توانایی صنعت این در فعال واحدهای اینکه

 طبق .هستیم یدجد بازارهای دنبال و باشیم داشته اتصادر روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای

 بوده الرد میلیون 500 به نزدیک گذشته های سال در کفش واردات گمرک، سوی از شده اعالم رسمی آمار

 عدد این نندهک صادر کشورهای آمار بر بنا که درحالی است رسمی مبادی طریق از واردات فقط عدد این که

 .است بوده دالر میلیون 800 تا 700

 حس ارباز در کمبودی هیچ کفش واردات دالری میلیون 600 کاهش وجود با گذشته سال :افزود شجری 

 صادرات ربارهد وی .است زده ضربه داخل تولید به فقط و بوده مازاد ها سال این واردات یعنی این و نشد

 صورت به ردال میلیون 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات 96 سال :گفت داخل تولید کفش

 .است رسیده دالر میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر

 نمایشگاه از دوره این برگزاری طول در :گفت امپکس نمایشگاه دوره هشتمین برگزاری به اشاره با شجری 

 بین زیادی فاصله گذشته های سال .تاس داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت ها

 نمایشگاه دوره هشت این برگزاری با اما شد ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت

 دوره چند این .مکنی معرفی دنیا به را ایران کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته

 .اند داشته حضور نیز پاکستان و هند آلمان، لند،تای ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه

 پیدا حضور نآ در کنندگان تولید فقط که است این ها نمایشگاه این های ویژگی از یکی :کرد تصریح وی 

 های رکتش این از تنها که است این نمایشگاه ستاد مصوبه است تولید صرف تنها ما هدف کرد خواهند

 .کنیم خریداری را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی

 و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس 

 این در .شد واهدخ برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته صنایع

 حضور ایران در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه دوره

 .دارند
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 المللی بین های نمایشگاه دائمی محل در داخل تولید نمایشگاه 3 افتتاح صادرات ملی روز با همزمان

 ایران

 

 ها نمایشگاه اخبار خبری پایگاه

 11:۳9:4۳ 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /426C142915408 

 02 الی مهر 29 از یرانا المللی بین های نمایشگاه دائمی محل در داخل تولید نمایشگاه ۳ افتتاح صادرات ملی روز با همزمان

 .گردد می برگزار تهران شهر در 1۳98 آبان

 المللی بین های نمایشگاه دائمی محل در داخل تولید با مرتبط نمایشگاه سه صادرات، ملی روز با همزمان

 .کنند می کار به آغاز ایران

 دوشنبه فردا ایران،.ا.ج المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت الملل بین امور و عمومی روابط گزارش به

 نمایشگاه سه میزبان ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت صادرات، ملی روز با همزمان مهر 29

  .بود خواهد داخل تولید با مرتبط

 تاسیسات المللی بین نمایشگاه هجدهمین وابسته، صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین

 شیالت،آبزیان،ماهیگیری، المللی بین نمایشگاه چهارمین و گرمایشی و سرمایشی سیستمهای و ساختمان

 .کنند می کار به آغاز ایران للیالم بین های نمایشگاه دائمی محل در فردا وابسته صنایع و دریایی غذاهای

 .بود خواهند بازدیدکنندگان میزبان 17 الی 9 ساعت از آبان 2 تا نمایشگاه سه این
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 داخلی تولید نمایشگاه 3 افتتاح

 

 ایران بازتاب تحلیلی خبری رسانه

 11:۳0:25 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /5368142914480 

 :گیرد می صورت ایران المللی بین های نمایشگاه دائمی محل در صادرات ملی روز با همزمان

 المللی بین ایه نمایشگاه دائمی محل در داخل تولید با مرتبط نمایشگاه سه صادرات، ملی روز با همزمان

 .کنند می کار به آغاز ایران

 بین های نمایشگاه سهامی شرکت صادرات، یمل روز با همزمان مهر 29 دوشنبه فردا بازتاب، گزارش به

 .بود خواهد داخل تولید با مرتبط نمایشگاه سه میزبان ایران المللی

 تاسیسات للیالم بین نمایشگاه هجدهمین وابسته، صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین 

 ،ماهیگیری،شیالت،آبزیان لمللیا بین نمایشگاه چهارمین و گرمایشی و سرمایشی های سیستم و ساختمان

 .کنند می کار به آغاز ایران المللی بین های نمایشگاه دائمی محل در فردا وابسته صنایع و دریایی غذاهای

 .بود خواهند بازدیدکنندگان میزبان 17 الی 9 ساعت از آبان 2 تا نمایشگاه سه این 
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 550 صادرات بر ها نمایشگاه مثبت تاثیر ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 ایران شیالت دالری میلیون

 

 ها نمایشگاه اخبار خبری پایگاه

 11:9:۳۳ 1۳98/07/28  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /B9AC142912368 

 ایران شیالت دالری میلیون 550 صادرات بر ها نمایشگاه مثبت تاثیر

 بین های یشگاهنما برگزاری :گفت گذشته، سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به اشاره با زاده حسین

 .بیافزاید میزان این بر تواند می حوزه این در المللی

 نمایشگاه سهامی تشرک الملل بین امور و عمومی روابط از نقل به ها نمایشگاه اخبار خبری پایگاه گزارش به

 با ایران للیالم بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل زاده حسین بهمن ایران،.ا.ج المللی بین های

 به بخشیدن ونقر زمینه در :گفت صادرات، ملی روز در داخل تولید با مرتبط نمایشگاه ۳ برگزاری به اشاره

 از که آورده رد اجرا به ای ویژه های برنامه جاری سال در تجارت و معدن صنعت، وزارت غیرنفتی، صادرات

 .کرد اشاره داخل تولید های زمینه در المللی بین های نمایشگاه برپایی به توجه به توان می جمله آن

 سیساتتا و شیالت کفش، و کیف صنعت سه رابطه، همین در :افزود تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون

 معرفی به ایران لیلملا بین های نمایشگاه دائمی محل در حضور با تا اند یافته فرصت ایام این در ساختمانی

 .بپردازند خارجی و ایرانی بازدیدکنندگان به خود دستاوردهای

 کرد اشاره دخو صادرات سهم افزایش منظور به صنعت سه این فعاالن برای شده ایجاد فرصت به زاده حسین

 دراتصا هب نسبت توجهی قابل سود … و کمربند کاپشن، کفش، کیف، صورت به چرم صادرات :اظهارداشت و

 مهمی گام هوابست صنایع و چرم کفش، کیف، المللی بین نمایشگاه ششمین و دارد خام مواد صورت به چرم

 .شود می محسوب زمینه این در

 و ابزارآالت دتولی در داخلی توان دیگر سویی از ایران المللی بین های نمایشگاه سهامی شرکت مدیرعامل

 تاکید و ردک توصیف جهان مطرح کشورهای با رقابت قابل و دنیز مثال را ایران ساختمانی صنعت تاسیسات

 داشته نفتی رغی صادرات رونق در بسزایی تاثیر تواند می خود صادرات میزان افزایش با صنعت این :داشت

 ینا گرمایشی و سرمایشی های سیستم و ساختمان تاسیسات المللی بین نمایشگاه هجدهمین و باشد

 .دهد می قرار حوزه این النفعا اختیار در را فرصت

 با نیز تصنع این :گفت و کرد اشاره گذشته سال در شیالت دالر میلیون 550 صادرات به پایان در وی

 را صادراتش انمیز تواند می خارجی خریداران به خود بیشتر معرفی منظور به مختلف ابزارهای از استفاده

 وابسته نایعص و دریایی ماهیگیری،غذاهای آبزیان، ت،شیال المللی بین نمایشگاه چهارمین و دهد افزایش

 .شود می تلقی عرصه این در مهمی اقدام
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 کفش و کیف نمایشگاه ششمین

 

 بیمه و بانک رسانی اطالع شبکه

 6:6:11 1۳98/07/26  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /BDF3142803264 

  ایران عصر از نقل به   بینا    بیمه و بانک  خبری شبکه گزارش به
 راق،ع همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان،
 اینکه رب تاکید با امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول ایسنا، گزارش به

 توجه با انایر کفش صنعت :کرد اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت
 را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به

 .دهد پاسخ
 به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای
 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از
 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری یها موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی
 .اند داشته حضور

 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه
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 کفش و کیف نمایشگاه ششمین

 

 بیمه و بانک رسانی عاطال شبکه

 6:6:5 1۳98/07/26  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /EA11142803263 

  ایران عصر از نقل به   بینا    بیمه و بانک  خبری شبکه گزارش به
 راق،ع همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 .شود می صادر روسیه و بایجانآذر افغانستان،
 اینکه رب تاکید با امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول ایسنا، گزارش به

 توجه با انایر کفش صنعت :کرد اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت
 را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به

 .دهد پاسخ
 به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای
 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از
 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر نمیلیو 610 اخیر
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ جادای آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی
 .اند داشته حضور

 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین ،تکنولوژی خارجی
 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی رکتش 18۳ نمایشگاه
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 کفش و کیف نمایشگاه ششمین

 

 بیمه و بانک رسانی اطالع شبکه

 5:18:40 1۳98/07/26  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /74ED142802767 

  ایران عصر از نقل به   بینا    بیمه و بانک  خبری شبکه گزارش به
 راق،ع همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان،
 اینکه رب تاکید با امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول ایسنا، گزارش به

 توجه با انایر کفش صنعت :کرد اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت
 را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به

 .دهد پاسخ
 به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای
 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از
 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری یها موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی
 .اند داشته حضور

 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه
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 کفش و کیف نمایشگاه ششمین

 

 خبر همراهان بریخ پایگاه

 18:4:59 1۳98/07/25  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /08DB142781033 

 و آذربایجان تان،افغانس عراق، همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 بر تاکید اب امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول ایسنا، گزارش به .شود می صادر روسیه
 ...ایر کفش صنعت :کرد اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت اینکه

 راق،ع همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان،

 اینکه رب تاکید با امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول ایسنا، گزارش به
 توجه با انایر کفش صنعت :کرد اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت

 را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند یم اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به
 .دهد پاسخ

 به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی
 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای

 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد اطرنشانخ واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از
 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس گاهنمایش درباره شجری
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 اریبرگز با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی
 .اند داشته حضور

 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها هنمایشگا این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه
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 کفش و کیف نمایشگاه ششمین

 

 ایران عصر خبری تحلیلی سایت

 15:8:۳9 1۳98/07/25  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /6CAC142771697 

 راق،ع همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان،

 اینکه رب تاکید با امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول ایسنا، گزارش به
 توجه با انایر کفش صنعت :کرد اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت

 را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان هب
 .دهد پاسخ

 به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی
 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای

 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از
 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن سمیغیرر رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف عتصن بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 زنی پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی
 .اند داشته حضور

 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 دوره این در .دش خواهد برگزار یاللمل بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه
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 1398 ماه آبان داخلی و المللی بین های ه نمایشگا تقویم

 

 724 سفر

 12:46:12 1۳98/07/25  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /4137142762597 

 جدید ردهایدستاو و ها تکنولوژی وکارها، کسب با آشنایی سازی، شبکه برای مکان بهترین ها نمایشگاه

 ایران المللی نبی و داخلی های نمایشگاه تقویم گردآوری با نیز 724 سفر تیم رو این از .شوند می محسوب

 در شرکت صدق که عزیزی کاربران .است رویدادها نای رسانی اطالع برای تالش در 1۳98 سال ماه آبان در

  .کنند ریزی برنامه تقویم این اساس بر توانند می راحتی به دارند را رویدادها این

  صفحه هب توانید می ها نمایشگاه ی برگزارکننده شهرهای مسیر برگشت و رفت های بلیط ی تهیه برای

 آنالین صورت هب را خود نظر مد  اتوبوس بلیط  قبلی یزیر برنامه با و کرده مراجعه  اتوبوس بلیط خرید

 .کنید خرید
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 داریم را کشور کفش نیاز تامین توانایی

 

 اطلس خبری شبکه

 19:0:5 1۳98/07/24  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /12F0142719906 

 :کرد دوزمطرح دست کفاشان اتحادیه رییس

 نمایشگاه محل در اهم آذر 2 لغایت مهرماه 29 لغایت تهران، وابسته صنایع و چرم کفش، و کیف امپکس، مللیال بین نمایشگاه
 .برگزارشد امپکس المللی بین نمایشگاه برگزاری ستاد با خبری نشست مناسبت همین به شود، می برگزار تهران المللی بین

 برگزاری که موضوع این به اشاره نضم تهران دوز دست کفاشان صنف اتحادیه رییس شجری رسول
 :داد دامها است، شده صنعت در مهمی تغییرات به موفق گذشته سال 8 درطی امپکس المللی بین نمایشگاه

 صنعت نستتوا نمایشگاه این داشت، ها کشور سایر با ایران کفش و کیف صنعت که ای فاصله به باتوجه
  .کند معرفی تایلند چین، و ترکیه و ستانپاک هند، ایتالیا، های کشور به را کفش و کیف

 ادامه گاهنمایش این هزارمترمربع 15 فضای به اشاره ضمن تهران دوز دست کفاشان صنف اتحادیه رییس 
  .دارند حضور نمایشگاه این در خارجی کشور 18۳:داد

 دادیم،ن تمحصوال عرضه و محصوالت فروش اجازه کشورخارجی هبچ به که موضوع این به تاکید ضمن وی 
  .است تجهیزات و اولیه مواد عرضه بمنظور تنها ها شرکت این حضور:کرد مطرح

 می تامین رجیخا های کشور از اولیه مواد عمده بخش و چرم دباغی که مطلب این به اشاره ضمن زاده بنی 
 کلیه::گفت است شده تبدیل فرصت به کنونی شرایط در که ها تحریم به اشاره ضمن همچنینین و شد،

  .کردیم تولید داخل در میکردیم وارد کشور از خارج از که موادی
 درصد 12 الی 10 به را کشور از خارج اولیه مواد صادرات درصد 20 رقم:یادآورشد مسوول مقام این 

  .رساندیم
 عراق، همچون هایی کشور به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 

  .شود می صادر روسیه و آذربایجان انستان،افغ
 اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت اینکه بر تاکید با شجری رسول 

 تواند می اولیه وادم تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به توجه با ایران کفش صنعت :کرد
  .دهد پاسخ را عیتجم نفر میلیون 400 نیاز

 کشور به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی 
  .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، های

 از شده اعالم یرسم آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 
 شده اعالم رآما اما است، بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی اه آمار طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده های کشور سوی از
  .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر

 109 و رسمی تصور به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی 
 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون

  .است
 و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد عالما تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 

 این در .شد واهدخ برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته صنایع
 حضور ایران در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه دوره
 .دارند
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 داریم را کشور کفش نیاز تامین اناییتو

 

 ایران صبا

 18:44:22 1۳98/07/24  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /7E69142718981 

 :کرد دوزمطرح دست کفاشان اتحادیه رییس

 ماه آذر 2 غایتل مهرماه 29 لغایت تهران، وابسته صنایع و چرم کفش، و کیف امپکس، المللی بین نمایشگاه
 رگزاریب ستاد با خبری نشست مناسبت همین به شود، می برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل رد

 .برگزارشد امپکس المللی بین نمایشگاه
 یبرگزار که موضوع این به اشاره ضمن تهران دوز دست کفاشان صنف اتحادیه رییس شجری رسول 

 :داد دامها است، شده صنعت در مهمی تغییرات هب موفق گذشته سال 8 درطی امپکس المللی بین نمایشگاه
 صنعت نستتوا نمایشگاه این داشت، ها کشور سایر با ایران کفش و کیف صنعت که ای فاصله به باتوجه

  .کند معرفی تایلند چین، و ترکیه و پاکستان هند، ایتالیا، های کشور به را کفش و کیف
 ادامه گاهنمایش این هزارمترمربع 15 فضای به اشاره ضمن تهران دوز دست کفاشان صنف اتحادیه رییس 

  .دارند حضور نمایشگاه این در خارجی کشور 18۳:داد
 دادیم،ن محصوالت عرضه و محصوالت فروش اجازه کشورخارجی هبچ به که موضوع این به تاکید ضمن وی 

  .است تجهیزات و اولیه مواد عرضه بمنظور تنها ها شرکت این حضور:کرد مطرح
 می تامین رجیخا های کشور از اولیه مواد عمده بخش و چرم دباغی که مطلب این به اشاره ضمن زاده بنی 

 کلیه::گفت است شده تبدیل فرصت به کنونی شرایط در که ها تحریم به اشاره ضمن همچنینین و شد،
  .کردیم تولید داخل در میکردیم وارد کشور از خارج از که موادی

 درصد 12 الی 10 به را کشور از خارج اولیه مواد صادرات درصد 20 رقم:یادآورشد مسوول مقام این 
  .رساندیم

 عراق، همچون هایی کشور به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 
  .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان،

 اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی رکشو کفش صنعت اینکه بر تاکید با شجری رسول 
 تواند می اولیه وادم تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به توجه با ایران کفش صنعت :کرد
  .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز

 کشور به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی 
  .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، های

 از شده اعالم یرسم آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 
 شده اعالم رآما اما است، دهبو دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی اه آمار طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده های کشور سوی از
  .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر

 109 و رسمی تصور به دالر میلیون 88 ما دراتصا میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی 
 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون

  .است
 و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 

 این در .شد واهدخ برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 یتلغا مهرماه 29 از وابسته صنایع
 حضور ایران در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه دوره
 دارند
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 داریم را کشور کفش نیاز تامین توانایی

 

 آنالین ایران اقتصاد

 18:14:15 1۳98/07/24  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /9C5F142717134 

 :کرد مطرح دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 نمایشگاه محل در اهم آذر 2 لغایت مهرماه 29 لغایت تهران، وابسته صنایع و چرم کفش، و کیف امپکس، المللی بین نمایشگاه
 .برگزارشد امپکس المللی بین نمایشگاه برگزاری ستاد با خبری نشست مناسبت همین به شود، می برگزار تهران المللی بین

 یبرگزار که موضوع این به اشاره ضمن تهران دوز دست کفاشان صنف اتحادیه رییس شجری، رسول
 :داد دامها است، شده صنعت در مهمی تغییرات به موفق گذشته سال 8 درطی امپکس المللی بین نمایشگاه

 صنعت نستتوا نمایشگاه این داشت، ها کشور سایر با ایران کفش و فکی صنعت که ای فاصله به باتوجه
 .کند معرفی تایلند چین، و ترکیه و پاکستان هند، ایتالیا، های کشور به را کفش و کیف

 ادامه اهنمایشگ این هزارمترمربع 15 فضای به اشاره ضمن تهران دوز دست کفاشان صنف اتحادیه رییس
 .دارند حضور نمایشگاه این در خارجی کشور 18۳:داد
 دادیم،ن محصوالت عرضه و محصوالت فروش اجازه کشورخارجی هبچ به که موضوع این به تاکید ضمن وی

 .است تجهیزات و اولیه مواد عرضه بمنظور تنها ها شرکت این حضور:کرد مطرح
 می تامین جیخار های کشور از اولیه مواد عمده بخش و چرم دباغی که مطلب این به اشاره ضمن زاده بنی
 کلیه::گفت است شده تبدیل فرصت به کنونی شرایط در که ها تحریم به اشاره ضمن همچنینین و شد،

 .کردیم تولید داخل در میکردیم وارد کشور از خارج از که موادی
 .مرساندی درصد 12 الی 10 به را کشور از خارج اولیه مواد صادرات درصد 20 رقم:یادآورشد مسوول مقام این

 راق،ع همچون هایی کشور به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان،

 اظهار ست،ا ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت اینکه بر تاکید با شجری رسول
 تواند می اولیه وادم تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید یزانم به توجه با ایران کفش صنعت :کرد
 .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز
 کشور به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی

 .دهد یم انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، های
 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 شده اعالم رآما اما است، بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی اه آمار طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده های کشور سوی از
 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن رسمیغیر رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه
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 نفری میلیون 400 نیاز به گویی پاسخ در ایران کفش صنعت توانایی

 

 ها نمایشگاه اخبار خبری پایگاه

 11:40:2 1۳98/07/24  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /E298142683463 

 نفری میلیون 400 نیاز به گویی پاسخ در ایران کفش صنعت اناییتو

 برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 می دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به توجه با اولیه مواد تامین صورت در که است، ایران فعلی جمعیت

 .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند

 المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول ها، نمایشگاه اخبار خبری پایگاه گزارش به 

 حدود ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد عنوان امپکس،

 میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از هشد اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500

 هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر

 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی

 صورت به دالر نمیلیو 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :داد ادامه وی 

 .است رسیده دالر میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر

 بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :کرد تاکید تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای به صادرات و بوده ایران داخل
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 حاشیه در علمی کنفرانس اولین برگزاری هستند تولیدکننده 98 ایمپکس در کنندگان شرکت تمام

 نمایشگاه

 

 ها نمایشگاه اخبار خبری پایگاه

 11:۳۳:۳5 1۳98/07/24  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /474B142682900 

 نمایشگاه حاشیه در علمی کنفرانس اولین برگزاری هستند تولیدکننده 98 پکسایم در کنندگان شرکت تمام

 نایعص و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 دوره این در که دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 حضور ایران رد ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه زا

 .دارند

 المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول ها، نمایشگاه اخبار خبری پایگاه گزارش به

 فاصله ذشتهگ های سال در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :کرد عنوان امپکس،

 دوره هشت ینا برگزاری با اما شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی

 طی در .کنیم عرفیم دنیا به را ایران کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه

 طی .اند داشته رحضو نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، رکیه،ت چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این

 .است داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت گذشته های سال

 هیچ که ستا این کند حفظ سال هشت این طی توانسته که ایمپکس نمایشگاه بارز  ویژگی :داد ادامه وی

 تمام و تاس تولید صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور تمحصوال ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت

 خارجی های شرکت این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی،

 از یداخل تولید از حمایت سال در ستا ضروری :کرد تاکید تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 حصوالتم از چیزی ما تولیدات باشیم داشته اطمینان و کنیم حمایت داخلی تولیدات و تولیدکنندگان

 .است مناسب قیمت و باکیفیت بسیار و ندارد کم خارجی

 ینا به مربوط علمی کنفرانس اولین امسال نمایشگاه در که شد مطرح خبری نشست این در همچنین

 حوزه این در بیشتر شکوفایی و رشد شاهد و ایجاد صنعت و دانشگاه بین ارتباطی تا شود می برگزار صنعت

 .باشیم
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 و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین برگزاری /داریم را نفر میلیون 400 کفش تامین توانایی

 کفش واردات دالری میلیون 610 کاهش/وابسته صنایع

 

 تهران اصناف اتاق خبری هپایگا

 8:48:54 1۳98/07/24  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /4E58142668120 

 تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس شجری رسول

 مواد اگر :گفت و کرد تشریح را کشور کفش صنعت وضعیت آخرین خبری نشست در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس
 را کیفیت با کفش هب نفر میلیون 400 نیاز توانیم می ما شود تامین حوزه این در فعال واحدهای گردش در یهسرما و اولیه

  .کنیم تامین

 کرد تشریح را کشور کفش صنعت وضعیت آخرین خبری نشست در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس
 400 نیاز وانیمت می ما شود تامین حوزه این در فعال واحدهای گردش در سرمایه و اولیه مواد اگر :گفت و

 برای باالیی انسیلپت از داخل نیاز تامین بر عالوه یعنی این .کنیم تامین را کیفیت با کفش به نفر میلیون
 .هستیم برخوردار صادرات

 توانایی تصنع این در فعال واحدهای اینکه بیان با تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس شجری رسول
 و آذربایجان تان،افغانس عراق، کشورهای به توانستیم جاری سال :گفت دارند، را کشور نیاز برابر دو تولید

 گمرک، ویس از شده اعالم رسمی آمار طبق .هستیم جدید بازارهای دنبال و باشیم داشته صادرات روسیه
 طریق زا واردات فقط عدد این که بوده دالر میلیون 500 به نزدیک گذشته های سال در کفش واردات
 بوده دالر میلیون 800 تا 700 عدد این کننده صادر کشورهای آمار بر بنا که درحالی است رسمی مبادی

 .است
 حس ربازا در کمبودی هیچ کفش واردات دالری میلیون 600 کاهش وجود با گذشته سال :افزود شجری

 .است زده ضربه داخل تولید به فقط و بوده مازاد ها سال این واردات یعنی این و نشد
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات 96 سال :گفت داخل تولید کفش صادرات درباره وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 ها نمایشگاه زا دوره این برگزاری طول در :گفت امپکس نمایشگاه دوره هشتمین برگزاری به اشاره با شجری
 بین ادیزی فاصله گذشته های سال .است داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت
 نمایشگاه دوره هشت این برگزاری با اما شد ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت

 دوره چند این .مکنی معرفی دنیا به را ایران کفش و کیف صنعت دنیا، زرو تکنولوژی با همگام ایم توانسته
 .اند داشته حضور نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه

 حضور آن رد کنندگان تولید فقط که است این ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی
 های شرکت ینا از تنها که است این نمایشگاه ستاد مصوبه است تولید صرف تنها ما هدف کرد خواهند پیدا

 .کنیم خریداری را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس
 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 غایتل مهرماه 29 از وابسته

 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه
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 نفری میلیون 400 نیاز به گویی پاسخ در ایران کفش صنعت توانایی

 

 اقتصاد دیوان خبری پایگاه

 8:4۳:6 1۳98/07/24  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /41D4142667632 

 ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 را جمعیت نفر میلیون 400 زنیا تواند می دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به توجه با اولیه مواد تامین صورت در که است،

 .دهد پاسخ

 خبری نشست در شجری رسول نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری پایگاه از نقل به اقتصاد دیوان گزارش به

 اعالم سمیر آمار طبق :کرد عنوان شد برگزار مهرماه 2۳ امروز که امپکس المللی بین نمایشگاه ششمین

 اعالم مارآ اما است بوده دالر میلیون 500 حدود ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، یسو از شده

 سال طی آمارها طبق اما .است دهبو دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از شده

 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر های

 صورت به دالر میلیون 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :داد ادامه وی 

 .است رسیده دالر میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر

 بازار اسخگویپ راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :کرد تاکید تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 

 .دهد می امانج نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای به صادرات و بوده ایران داخل
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 منطقه کشورهای به ایرانی کفش صادرات

 

 کائنات روزنامه

 2:25:22 1۳98/07/24  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /4734142660259 

 راق،ع همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان،

 کشور فشک صنعت اینکه بر تاکید با امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول 

 و تولید یزانم به توجه با ایران کفش صنعت :ردک اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی

 وی .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی

 کشورهای به اتصادر و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه

 مورد در تهران وزد دست کفاشان اتحادیه رییس .دهد می انجام نیز را روسیه و ربایجانآذ افغانستان، عراق،

 کفش رداتوا میزان گذشته سال گمرک، سوی از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار

 -700 نایرا هب صادرکننده کشورهای سوی از شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما

 ایم داشته داتوار کاهش دالر میلیون 610 اخیر های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800

 میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و

 رقم که است بوده رسمی یرغ صورت به دالر میلیون 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات

 این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری .است رسیده دالر میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی

 های وفقیتم نمایشگاه، این برگزاری سال هشت در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه

 و کیف نعتص بین زیادی فاصله گذشته ها سال در .است داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری

 همگام ایم وانستهت نمایشگاه دوره هشت این برگزاری با اما شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش

 ها نمایشگاه ورهد چند این طی در .کنیم معرفی دنیا به را ایران کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با

 ویژگی از یکی :کرد تصریح وی .اند داشته حضور نیز پاکستان و هند آلمان، لند،تای ترکیه، چین، کشورهای

 جازها خارجی شرکت هیچ که است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی

 دگانکنن شرکت تمام و است تولید صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه

 ماشین ژی،تکنولو خارجی های شرکت این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت،
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 کشور 4 بازار در ایرانی کفش

 

 بانکی

 1:7:۳7 1۳98/07/24  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /4ABC142658159 

 المللی ینب نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول ایسنا، از نقل به آر آی دات کیبان گزارش به

 :کرد اظهار ،است ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت اینکه بر تاکید با امپکس،

 نیاز تواند می لیهوا مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به توجه با ایران کفش صنعت

 بازار اسخگویپ راحتی به صنعت این نیز حاضر درحال :داد ادامه وی .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون 400

 رئیس .دهد می امانج نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای به صادرات و بوده ایران داخل

 سوی از شده ماعال رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان اتوارد آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه

 از شده ماعال آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک،

 اخیر های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی

 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته داتوار کاهش دالر میلیون 610

 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون

 در .شود یم برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس مایشگاهن درباره شجری .است

 در .است دهدا تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال هشت

 با اما د؛ش ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها سال

 به را ایران شکف و کیف صنعت دنیا، روز فناوری با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این برگزاری

 پاکستان و هند ،آلمان تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی دنیا

 .اند داشته حضور نیز

 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها گاهنمایش این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی

 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که

 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 دوز دست انکفاش اتحادیه رئیس .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین فناوری، خارجی

 2 لغایت ماهمهر 29 از وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران

 و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه دوره این در .شد خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان

 .دارند حضور ایران در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی

  
  
 



244 
 

 منطقه کشورهای به ایرانی کفش صادرات

 

 نیوز اتاق

 0:25:25 1۳98/07/24  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /C4D6142656866 

 :داد خبر تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 و آذربایجان تان،افغانس عراق، همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز ستد کفاشان اتحادیه رییس
 .شود می صادر روسیه

 المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول ایسنا، از نقل به ،  خبر اتاق   گزارش به
 :کرد اظهار ،است ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت اینکه بر تاکید با امپکس،
 نیاز تواند می ولیها مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به توجه با ایران کفش صنعت

 .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون 400
 به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای
 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از
 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و میرس صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها گاهنمایش دوره چند این طی در .کنیم معرفی
 .اند داشته حضور

 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 زا وابسته

 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه
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 منطقه کشورهای به ایرانی کفش صادرات

 

 ساالری مردم روزنامه

 0:۳:۳2 1۳98/07/24  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /01CB142655421 

 راق،ع همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس

 المللی نبی نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول.شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان،

 :کرد اظهار ،است ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت اینکه بر دتاکی با امپکس،

 نیاز تواند می ولیها مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به توجه با ایران کفش صنعت

 بازار اسخگویپ راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی.دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون 400

 رئیس.دهد می امانج نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای به صادرات و بوده ایران داخل

 سوی از شده ماعال رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه

 از شده ماعال آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک،

 اخیر های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی

 مورد رد وی.است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610

 دالر میلیون 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات

 شجری .تاس رسیده دالر میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به

 سال شته در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره

 ها سال رد .است داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت ایشگاه،نم این برگزاری

 این برگزاری اب اما شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته

 معرفی دنیا هب را ایران کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت

 حضور نیز ستانپاک و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم

 مهرماه 29 از وابسته صنایع و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین است، گفتنی .اند داشته

 شرکت 18۳ شگاهنمای دوره این در .شد هدخوا برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت

 .دارند حضور ایران در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی
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 واردات دالر میلیون 610 کاهش /کفش و کیف چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین برگزاری

 

 آریا خبرگزاری

 20:45:56 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /86E6142646027 

 29 از (تهران وابسته صنایع و چرم کفش، کیف،) امپکس المللی بین نمایشگاه ششمین -آریا خبرگزاری
 .شود می برگزار تهران المللی بین نمایشگاه دائمی محل در ماه آذر 2 تا مهرماه

 حضور با امپکس المللی بین نمایشگاه اریبرگز ستاد با خبری نشست مناسبت همین به  آریا، گزارش به
 اعضا دیگر و نمایشگاه برگزاری ستاد رئیس و تهران دوز دست کفاشان صنف اتحادیه رییس شجری رسول

 شاه شهاب امیر موسوی، محمود سید آذری، کاوه بصیر، رضا زاده، نجار حمید آقایان جمله از ستاد این
  .برگزارشد پناه داور و میری

 :گفت ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت اینکه بر تاکید با یشجر رسول 
 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به توجه با ایران کفش صنعت
  .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون 400

 به صادرات و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی 
  .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای

 ادامه نمایشگاه این هزارمترمربع 15 فضای به اشاره ضمن تهران دوز دست کفاشان صنف اتحادیه رییس 
 در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، املش خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه دوره این در :داد

  .دارند حضور ایران
 گذشته سال گمرک، سوی از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در شجری 

 کشورهای سوی از شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان
 میلیون 610 اخیر های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 نایرا به صادرکننده

  .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی 

 رسیده دالر میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
  .است

 هشت در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری 
 سال در .است داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با اما شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را ایران کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی
  .اند داشته حضور

 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی 
 است تولید صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های شرکت این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند دکنندهتولی کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
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 جمعیت نفری میلیون 400 نیاز به گویی پاسخ در ایران کفش صنعت توانایی

 

 نیوز شما رسانی اطالع مردمی شبکه

 20:22:11 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /153A142644659 

 رابرب دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 می دارد، که هایی یتوانای و تولید میزان به توجه با اولیه مواد تامین صورت در که است، ایران فعلی جمعیت

 .دهد پاسخ را جمعیت نفر لیونمی 400 نیاز تواند

 بریخ نشست در شجری رسول نیوز، مراسم ایران تحلیلی-خبری ازپایگاه نقل به شمانیوز گزارش به

 اعالم سمیر آمار طبق :کرد عنوان شد برگزار مهرماه 2۳ امروز که امپکس المللی بین نمایشگاه ششمین

 اعالم مارآ اما است بوده دالر میلیون 500 دحدو ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی از شده

 سال طی آمارها طبق اما .است دهبو دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از شده

 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر های

 صورت به الرد میلیون 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :داد ادامه وی

 .است رسیده دالر میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر

 بازار سخگویپا راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :کرد تاکید تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 .دهد می امانج نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، شورهایک به صادرات و بوده ایران داخل
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 منطقه کشورهای به ایرانی کفش صادرات

 

 آنالین رتبه خبری پایگاه

 19:2۳:42 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /52EB142641453 

 راق،ع همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
    .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان،

 با امپکس، یالملل بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول ایسنا، از  آنالین رتبه   گزارش به
 صنعت :دکر ظهارا است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت اینکه بر تاکید
 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به توجه با ایران کفش

 .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون
 به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان ان،افغانست عراق، کشورهای
 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران هب صادرکننده کشورهای سوی از
 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ه،ترکی چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی
 .اند داشته حضور

 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند دکنندهتولی کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه

  
  
  
  



249 
 

 داریم را کشور کفش نیاز تامین توانایی

 

 تریبون خبرگزاری

 18:27:44 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /8543142638087 

 :کرد دوزمطرح دست کفاشان اتحادیه رییس

 ماه آذر 2 غایتل مهرماه 29 لغایت تهران، وابسته صنایع و چرم کفش، و کیف امپکس، المللی بین نمایشگاه
 رگزاریب ادست با خبری نشست مناسبت همین به شود، می برگزار تهران المللی بین نمایشگاه محل در

  .برگزارشد امپکس المللی بین نمایشگاه
 تهران وزد دست کفاشان صنف اتحادیه رییس شجری رسول:پارسینه تحریریه از نقل به تریبون، گزارش به

 تغییرات به موفق گذشته سال 8 درطی امپکس المللی بین نمایشگاه برگزاری که موضوع این به اشاره ضمن
 ها کشور یرسا با ایران کفش و کیف صنعت که ای فاصله به باتوجه :داد امهاد است، شده صنعت در مهمی
 چین، و رکیهت و پاکستان هند، ایتالیا، های کشور به را کفش و کیف صنعت توانست نمایشگاه این داشت،
 .کند معرفی تایلند

 ادامه گاهمایشن این هزارمترمربع 15 فضای به اشاره ضمن تهران دوز دست کفاشان صنف اتحادیه رییس 
 .دارند حضور نمایشگاه این در خارجی کشور 18۳:داد

 دادیم،ن محصوالت عرضه و محصوالت فروش اجازه کشورخارجی هبچ به که موضوع این به تاکید ضمن وی 
 .است تجهیزات و اولیه مواد عرضه بمنظور تنها ها شرکت این حضور:کرد مطرح

 می تامین رجیخا های کشور از اولیه مواد عمده بخش و چرم اغیدب که مطلب این به اشاره ضمن زاده بنی 
 کلیه::گفت است شده تبدیل فرصت به کنونی شرایط در که ها تحریم به اشاره ضمن همچنینین و شد،

 .کردیم تولید داخل در میکردیم وارد کشور از خارج از که موادی
 .رساندیم درصد 12 الی 10 به را کشور از خارج اولیه مواد صادرات درصد 20 رقم:یادآورشد مسوول مقام این

 راق،ع همچون هایی کشور به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان،

 اظهار ت،سا ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت اینکه بر تاکید با شجری رسول
 تواند می اولیه وادم تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به توجه با ایران کفش صنعت :کرد
 .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز

 کشور به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی 
 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان فغانستان،ا عراق، های

 از شده اعالم یرسم آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 
 شده اعالم رآما اما است، بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی اه آمار طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به درکنندهصا های کشور سوی از
 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر

 109 و رسمی تصور به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی 
 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر ونمیلی
 .است

 و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 
 این در .شد واهدخ گزاربر اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته صنایع

 حضور ایران در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه دوره
 .دارند
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 منطقه کشورهای به ایرانی کفش

 

 تابناک

 18:7:10 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /6165142636916 

 :داد خبر تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 و آذربایجان تان،افغانس عراق، همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 .شود می صادر روسیه

 کشور شکف صنعت اینکه بر تاکید با امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول
 و تولید یزانم به توجه با ایران کفش صنعت :کرد اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی

 .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی
 به دراتاص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای
 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 دهش اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از
 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و رسمی رتصو به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی
 .اند داشته حضور

 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از ستهواب
 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه
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 عراق، به صادرات /داریم را نفر لیونمی 400 کفش تامین توانایی/کفش واردات دالری میلیون 610 کاهش

 جاری سال در روسیه و افغانستان

 

 اقتصاد فصل تخصصی سایت

 18:0:۳ 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /4B13142636494 

 کشورهایی هب ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس - اقتصاد فصل
  .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، همچون

 .کرد تشریح را کشور کفش صنعت وضعیت آخرین خبری نشست در امروز عصر شجری رسول 
 دو تولید واناییت صنعت این در فعال واحدهای اینکه بیان با تهران استان دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس 

 ما شود تامین حوزه نای در فعال واحدهای گردش در سرمایه و اولیه وادم اگر :گفت دارند، را کشور نیاز برابر
 از داخل نیاز مینتا بر عالوه یعنی این .کنیم تامین را کیفیت با کفش به نفر میلیون 400 نیاز توانیم می

 .هستیم برخوردار صادرات برای باالیی پتانسیل
 صادرات سیهرو و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای به توانستیم جاری سال البته :کرد تصریح وی 

 در کفش داتوار گمرک، سوی از شده اعالم رسمی آمار طبق .هستیم جدید بازارهای دنبال و باشیم داشته
 است سمیر مبادی طریق از واردات فقط عدد این که بوده دالر میلیون 500 به نزدیک گذشته های سال

 .است بوده دالر میلیون 800 تا 700 عدد این کننده رصاد کشورهای آمار بر بنا که درحالی
 حس ارباز در کمبودی هیچ کفش واردات دالری میلیون 600 کاهش وجود با گذشته سال :افزود شجری 

 .است زده ضربه داخل تولید به فقط و بوده مازاد ها سال این واردات یعنی این و نشد
 109 و یرسم صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات 96 سال :گفت داخل تولید کفش صادرات درباره وی 

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 نمایشگاه از دوره این برگزاری طول در :گفت امپکس نمایشگاه دوره هشتمین برگزاری به اشاره با شجری 
 بین زیادی فاصله گذشته های سال .است داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل یبسیار های موفقیت ها

 نمایشگاه دوره هشت این برگزاری با اما شد ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت
 دوره چند این .مکنی معرفی دنیا به را ایران کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته

 .اند داشته حضور نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه
 حضور آن رد کنندگان تولید فقط که است این ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی 

 های شرکت ینا از تنها که است این نمایشگاه ستاد مصوبه است تولید صرف تنها ما هدف کرد خواهند پیدا
 .کنیم خریداری را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی

 و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 
 این در .شد دواهخ برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته صنایع

 حضور ایران در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه دوره
 .دارند
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 عراق، به صادرات /داریم را نفر میلیون 400 کفش تامین توانایی/کفش واردات دالری میلیون 610 کاهش

 جاری سال در روسیه و افغانستان

 

 ایران کار خبرگزاری

 17:45:57 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /4791142635472 

 :خبرداد دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس

 و آذربایجان تان،افغانس عراق، همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 .شود می صادر روسیه

 راق،ع همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان حادیهات رییس
  .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان،

 کفش صنعت وضعیت آخرین خبری نشست در امروز عصر شجری رسول ایلنا، اقتصادی خبرنگار گزارش به
 .کرد تشریح را کشور
 دو تولید اناییتو صنعت این در فعال واحدهای اینکه بیان با تهران ستانا دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس

 ما شود تامین حوزه نای در فعال واحدهای گردش در سرمایه و اولیه مواد اگر :گفت دارند، را کشور نیاز برابر
 از داخل زنیا مینتا بر عالوه یعنی این .کنیم تامین را کیفیت با کفش به نفر میلیون 400 نیاز توانیم می

 .هستیم برخوردار صادرات برای باالیی پتانسیل
 داشته صادرات یهروس و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای به توانستیم جاری سال البته :کرد تصریح وی

 سال در شکف واردات گمرک، سوی از شده اعالم رسمی آمار طبق .هستیم جدید بازارهای دنبال و باشیم
 درحالی ستا رسمی مبادی طریق از واردات فقط عدد این که بوده دالر میلیون 500 به نزدیک گذشته های
 .است بوده دالر میلیون 800 تا 700 عدد این کننده صادر کشورهای آمار بر بنا که

 حس ارباز در کمبودی هیچ کفش واردات دالری میلیون 600 کاهش وجود با گذشته سال :افزود شجری 
 .است زده ضربه داخل تولید به فقط و بوده مازاد ها سال این داتوار یعنی این و نشد
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات 96 سال :گفت داخل تولید کفش صادرات درباره وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 ها نمایشگاه زا دوره این برگزاری طول در :گفت امپکس نمایشگاه دوره هشتمین برگزاری به هاشار با شجری
 بین ادیزی فاصله گذشته های سال .است داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت
 مایشگاهن دوره هشت این برگزاری با اما شد ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت

 دوره چند این .مکنی معرفی دنیا به را ایران کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته
 .اند داشته حضور نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه

 حضور آن رد کنندگان دتولی فقط که است این ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی
 های شرکت ینا از تنها که است این نمایشگاه ستاد مصوبه است تولید صرف تنها ما هدف کرد خواهند پیدا

 .کنیم خریداری را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
 صنایع و فشک کیف، ،چرم المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه

 
  
  



253 
 

 کفش و کیف ،چرم المللی بین نمایشگاه ششمین برگزاری

 

 آنالین تجارت

 17:۳6:11 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /424F142634872 

 دائمی محل در اهم آذر 2 تا مهرماه 29 از (تهران وابسته صنایع و چرم کفش، کیف،) امپکس المللی بین نمایشگاه ششمین
 .شود می برگزار تهران المللی بین نمایشگاه

 بین گاهنمایش برگزاری ستاد با خبری نشست مناسبت همین به آنالین، تجارت خبری پایگاه زارشگ به
 رگزاریب ستاد رئیس و تهران دوز دست کفاشان صنف اتحادیه رییس شجری رسول حضور با امپکس المللی

 سوی،مو محمود سید آذری، کاوه بصیر، رضا زاده، نجار حمید آقایان جمله از ستاد این اعضا دیگر و نمایشگاه
 .برگزارشد پناه داور و میری شاه شهاب امیر

 صنعت :فتگ ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت اینکه بر تاکید با شجری رسول
 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به توجه با ایران کفش

 .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون
 به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای
 :داد ادامه اهشگنمای این هزارمترمربع 15 فضای به اشاره ضمن تهران دوز دست کفاشان صنف اتحادیه رییس

 ایران در یتالیاا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه دوره این در
 .دارند حضور

 ذشتهگ سال گمرک، سوی از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در شجری
 ورهایکش سوی از شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان

 میلیون 610 راخی های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده
 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما تصادرا میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های تموفقی نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی
 .اند داشته حضور

 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و دندار را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
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 داریم را کشور کفش نیاز تامین توانایی

 

 پارسینه تحلیلی خبری پایگاه

 15:14:52 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /FE32142623364 

 :کرد دوزمطرح دست کفاشان اتحادیه رییس

 نمایشگاه محل در اهم آذر 2 لغایت مهرماه 29 لغایت تهران، وابسته صنایع و چرم کفش، و کیف امپکس، المللی بین نمایشگاه
 .برگزارشد امپکس المللی بین نمایشگاه برگزاری ستاد با خبری نشست مناسبت همین هب شود، می برگزار تهران المللی بین

 که وضوعم این به اشاره ضمن تهران دوز دست کفاشان صنف اتحادیه رییس شجری رسول:پارسینه تحریریه
 است، دهش صنعت در مهمی تغییرات به موفق گذشته سال 8 درطی امپکس المللی بین نمایشگاه برگزاری

 توانست مایشگاهن این داشت، ها کشور سایر با ایران کفش و کیف صنعت که ای فاصله به باتوجه :داد دامها
 .ندک معرفی تایلند چین، و ترکیه و پاکستان هند، ایتالیا، های کشور به را کفش و کیف صنعت
 ادامه اهمایشگن این هزارمترمربع 15 فضای به اشاره ضمن تهران دوز دست کفاشان صنف اتحادیه رییس

 .دارند حضور نمایشگاه این در خارجی کشور 18۳:داد
 دادیم،ن محصوالت عرضه و محصوالت فروش اجازه کشورخارجی هبچ به که موضوع این به تاکید ضمن وی

 .است تجهیزات و اولیه مواد عرضه بمنظور تنها ها شرکت این حضور:کرد مطرح
 می تامین جیخار های کشور از اولیه مواد عمده بخش و چرم یدباغ که مطلب این به اشاره ضمن زاده بنی
 کلیه::گفت است شده تبدیل فرصت به کنونی شرایط در که ها تحریم به اشاره ضمن همچنینین و شد،

 .کردیم تولید داخل در میکردیم وارد کشور از خارج از که موادی
 .رساندیم درصد 12 الی 10 به را کشور از ارجخ اولیه مواد صادرات درصد 20 رقم:یادآورشد مسوول مقام این

 راق،ع همچون هایی کشور به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان،

 اظهار ست،ا ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت اینکه بر تاکید با شجری رسول
 تواند می اولیه وادم تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به توجه با ایران کفش صنعت :کرد
 .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز
 کشور به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان نستان،افغا عراق، های
 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 شده اعالم رآما اما است، بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی اه آمار طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به ندهصادرکن های کشور سوی از
 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به ردال میلیون
 .است

 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 دوره این در .دش واهدخ برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه
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 کشور 4 بازار در ایرانی کفش

 

 اقتصاد نسیم خبری پایگاه

 15:2:28 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /5112142622166 

 و آذربایجان ان،افغانست عراق، همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر درحال :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه ئیسر
 .شود می صادر روسیه

 بر تاکید اب امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول ، اقتصاد نسیم  گزارش به
 با ایران فشک صنعت :کرد اظهار است، ایران فعلی جمعیت ابربر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت اینکه
 نفر میلیون 400 زنیا تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به توجه

 .دهد پاسخ را جمعیت
 به اتادرص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر درحال :داد ادامه وی 

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای
 از شده اعالم یرسم آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس 

 هشد اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی
 های سال طی آمارها طبق اما .ستا بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از

 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و رسمی ترصو به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی 

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .دشو می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری 
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این طشرای و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 معرفی دنیا به ار ایران کفش و کیف صنعت دنیا، روز فناوری با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 حضور نیز ستانپاک و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها مایشگاهن دوره چند این طی در .کنیم
 .اند داشته

 است این دکن حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی 
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین فناوری، خارجی
 و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رئیس 

 این در .شد واهدخ برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از تهوابس صنایع
 حضور ایران در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه دوره
 .دارند

 ایسنا :منبع 
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 کنند می صادر همسایه کشورهای به کفش ها ایرانی

 

 اقتصاد با تحلیلی خبری پایگاه

 14:45:24 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /A32F142620430 

 .کنند می صادر همسایه کشورهای به را خود های کفش ها ایرانی کفاشان صنف رئیس گفته طبق

 با مپکس،ا المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول بااقتصاد، خبری پایگاه گزارش به

 صنعت :دکر اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت اینکه بر تاکید

 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به توجه با ایران کفش

 .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون

 به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای

 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات انمیز گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از

 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر

 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران دراتصا مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون

 .است

 هشت در .دشو می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری

 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها

 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت ا،دنی روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی

 .اند داشته حضور

 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی

 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه جازها خارجی شرکت هیچ که

 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی

 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم رانته دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه

 ایسنا/.دارند
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 منطقه کشورهای به ایرانی کفش صادرات ایسنا خبرگزاری

 

 نیوز پارسی

 14:44:11 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /CE4E142620332 

 :داد خبر تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 و آذربایجان تان،افغانس عراق، همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 .شود می صادر روسیه

 اینکه رب تاکید با امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول ایسنا، گزارش به
 توجه با انایر کفش صنعت :کرد اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت

 را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و ولیدت میزان به
 .دهد پاسخ

 به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی
 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای

 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از
 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی
 .اند شتهدا حضور

 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه
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 منطقه کشورهای به ایرانی کفش صادرات

 

 اقتصادگردان

 14:۳6:48 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /4127142619592 

 :داد خبر تهران دوز دست کفاشان تحادیها رییس

 و آذربایجان تان،افغانس عراق، همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 .شود می صادر روسیه

 اینکه بر تاکید با امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول -  اقتصادگردان
 توجه با انایر کفش صنعت :کرد اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش عتصن
 را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به

 .دهد پاسخ
 به ادراتص و بوده ایران داخل بازار یپاسخگو راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای
 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 شده اعالم آمار اما است بوده ردال میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از
 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما دراتصا میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های فقیتمو نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این
 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم فیمعر

 .اند داشته حضور
 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و داردن را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
 صنایع و فشک کیف، چرم، لیالمل بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه
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 منطقه کشورهای به ایرانی کفش صادرات

 

 اکونومیست ایران خبری پایگاه

 14:27:4 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /E0AD142618622 

 عراق، همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس -اکونومیست ایران
 .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان،

 اینکه رب تاکید با امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول ایسنا، گزارش به
 توجه با انایر کفش صنعت :کرد اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت

 را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به
 .دهد پاسخ

 به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی
 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای

 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از
 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و مای داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .شود می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت سامپک نمایشگاه درباره شجری
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی
 .اند داشته حضور

 است این کند حفظ سال هشت این طی نستهتوا ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس
 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 .دارند حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه ،چین شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه
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 منطقه کشورهای به ایرانی کفش صادرات

 

 اقتصاد فصل تخصصی سایت

 14:21:48 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /0A4A142618185 

 کشورهایی هب ایرانی کفش رحاض حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس - اقتصاد فصل
 .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، همچون

 کشور شکف صنعت اینکه بر تاکید با امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول
 و لیدتو یزانم به توجه با ایران کفش صنعت :کرد اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی

 .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی
 به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی 

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای
 از شده اعالم یرسم آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 

 شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی
 های سال طی آمارها طبق اما .ستا بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از

 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و رسمی تصور به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی 

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .دشو می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری 
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی
 .اند داشته حضور

 است این دکن حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی 
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که تاس اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
 و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 

 این در .شد واهدخ گزاربر اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته صنایع
 حضور ایران در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه دوره
 .دارند
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 منطقه کشورهای به ایرانی کفش صادرات

 

 تجارت فصل تحلیلی خبری سایت

 14:1۳:18 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /5FF9142617327 

 کشورهایی هب ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس - تجارت فصل
 .شود می صادر روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، همچون

 کشور شکف صنعت اینکه بر تاکید با امپکس، المللی بین نمایشگاه ششمین خبری نشست در شجری رسول
 و تولید یزانم به توجه با ایران کفش صنعت :کرد اظهار است، ایران فعلی جمعیت رابرب دو نیاز پاسخگوی

 .دهد پاسخ را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی
 به دراتاص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی 

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای
 از شده اعالم یرسم آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 

 شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی
 های سال طی آمارها طبق اما .ستا بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از

 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر
 109 و رسمی تصور به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات مورد در وی 

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون
 .است

 هشت در .دشو می برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری 
 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این ایطشر و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها
 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه رهدو چند این طی در .کنیم معرفی
 .اند داشته حضور

 است این دکن حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی 
 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه خارجی شرکت هیچ که
 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی
 و کفش کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس 

 این در .شد واهدخ برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته عصنای
 حضور ایران در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه دوره
 .دارند
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 منطقه کشورهای به ایرانی کفش صادرات

 

 یرانا دانشجویان خبرگزاری

 14:9:1 1۳98/07/2۳  دریافت زمان

ht  آدرس tps://mcut .net /ACBA142616891 

 و آذربایجان تان،افغانس عراق، همچون کشورهایی به ایرانی کفش حاضر حال در :گفت تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 .شود می صادر روسیه

 اینکه رب تاکید با امپکس، المللی بین گاهنمایش ششمین خبری نشست در شجری رسول ایسنا، گزارش به

 توجه با انایر کفش صنعت :کرد اظهار است، ایران فعلی جمعیت برابر دو نیاز پاسخگوی کشور کفش صنعت

 را جمعیت نفر میلیون 400 نیاز تواند می اولیه مواد تامین صورت در دارد، که هایی توانایی و تولید میزان به

 .دهد پاسخ

 به ادراتص و بوده ایران داخل بازار پاسخگوی راحتی به صنعت این نیز حاضر حال در :داد ادامه وی

 .دهد می انجام نیز را روسیه و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای

 از شده اعالم رسمی آمار طبق :کرد خاطرنشان واردات آمار مورد در تهران دوز دست کفاشان اتحادیه رییس

 شده اعالم آمار اما است بوده دالر میلیون 500 حدود در ما کفش واردات میزان گذشته سال گمرک، سوی

 های سال طی آمارها طبق اما .است بوده دالر میلیون 800 -700 ایران به صادرکننده کشورهای سوی از

 .است نشده دیده بازار در هم کمبودی هیچ و ایم داشته واردات کاهش دالر میلیون 610 اخیر

 109 و رسمی صورت به دالر میلیون 88 ما صادرات میزان 96 سال در :گفت نیز ایران صادرات دمور در وی

 رسیده الرد میلیون 170 به 97 سال در آن غیررسمی رقم که است بوده رسمی غیر صورت به دالر میلیون

 .است

 هشت در .شود یم برگزار متوالی سال هشتمین برای نمایشگاه این :گفت امپکس نمایشگاه درباره شجری

 سال در .ستا داده تغییر را صنعت این شرایط و حاصل بسیاری های موفقیت نمایشگاه، این برگزاری سال

 برگزاری با ماا شد؛ ایجاد آن خارجی مشابه موارد با ایران کفش و کیف صنعت بین زیادی فاصله گذشته ها

 دنیا به را نایرا کفش و کیف صنعت دنیا، روز تکنولوژی با همگام ایم توانسته نمایشگاه دوره هشت این

 نیز پاکستان و هند آلمان، تایلند، ترکیه، چین، کشورهای ها نمایشگاه دوره چند این طی در .کنیم معرفی

 .اند داشته حضور

 است این کند حفظ سال هشت این طی توانسته ها نمایشگاه این که هایی ویژگی از یکی :کرد تصریح وی

 است ولیدت صرف تنها ما هدف و ندارد را خود کشور محصوالت ورود و عرضه اجازه جیخار شرکت هیچ که

 های رکتش این از تنها که است اساس این بر ستاد مصوبه .هستند تولیدکننده کنندگان شرکت تمام و

 .کنیم دریافت را ها طراحی و اولیه مواد آالت، ماشین تکنولوژی، خارجی

 صنایع و فشک کیف، چرم، المللی بین نمایشگاه ششمین :کرد اعالم تهران زدو دست کفاشان اتحادیه رییس

 دوره این در .دش خواهد برگزار اللملی بین های نمایشگاه محل در ماه آبان 2 لغایت مهرماه 29 از وابسته

 .ارندد حضور یرانا در ایتالیا و آلمان نمایندگان و ترکیه چین، شامل خارجی و ایرانی شرکت 18۳ نمایشگاه

 


