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روزهای پایانی سال 97 را پشت سر می گذاریم و در طول سال های گذشته در سرمقاله پایانی هر سال به 
بررسی و تحلیل اجمالی از سال گذشته می پردازیم. متأسفانه آن چه که در همه این سال ها مشترک بوده، این 

واقعیت است که » سال به سال دریغ از پارسال«
 در سال های گذشته به فراز و فرودهای اقتصادی و صنعتی سال اشاره می کردیم و با تحلیل نقاط ضعف و قوت 
سال و با امید به بهبود اوضاع به انتظار بهار می نشستیم اما واقعیت این است که سال 97 یکی از سخت ترین 
و ناگوارترین سال های اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور بود. سالی که با جهش ناگهانی نرخ ارز در بهار آغاز 

شد و مصداق واقعی ضرب المثل معروف »سالی که نکوست از بهارش پیداست« شد.
تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا بر علیه کشور ایران و بی برنامگی و دستپاچگی دولت در یکسان سازی 
نرخ ارز بر پایه چهار هزار و دویست تومان در فروردین ماه و بگیر و ببندهای اطالعاتی و صدور آئین نامه ها 
و بخشنامه های عجوالنه و غیرکارشناسی، موجب شد تا فنر جمع  شده نرخ ارز در طول دوره اول ریاست 
جمهوری دکتر روحانی، آزاد گردد و چیزی نگذشت که در کمتر از چندماه ، دالر بیست هزار تومانی را هم تجربه 
کنیم و این افزایش لجام گسیخته نرخ ارز، تورم سنگینی را بر مردمی که هنوز در شوک کاهش ارزش پول ملی 
خود در آغاز سال بودند، تحمیل کرد تا کارگران و کارمندانی که افزایشی در حقوق و درآمد ماهیانه خود نداشتند، 

بیش از پیش با مفاهیم اقتصاد مقاومتی و ریاضتی آشنا شوند.
کمبود شدید مواد اولیه و وجود رانت های اطالعاتی و فساد در دریافت ارز دولتی تا به آنجا رسید که قوه قضائیه 
و نهادهای نظارتی نیز گزارش های متعددی را در این خصوص منتشر کردند و طرح مبارزه با سالطین، استارت 
خورد. دستگیری و محاکمه سلطان سکه، سلطان قیر و سالطین دیگر اگرچه از منظر خبرسازی و هجمه به 
افکار عمومی موثر بود اما تأثیری بر کاهش قیمت های کاذب بازار نداشت؛ به طوری که قیمت هایی که به بهانه 

دالر بیست هزار تومانی سر به فلک کشیده بودند با دالر ده هزار تومان هم آرام و متعادل نشدند.
افزایش بی رویه قیمت ها در بازار مسکن، خودرو، سکه، طال و هر بازار دیگری وقتی نفس گیر و غیرقابل تحمل 
می شود که با بی ثباتی همراه باشد. در واقع این رکود تورمی که در این شرایط اقتصادی- سیاسی در سال 97 
حاکم شد، جزو سخت ترین شرایط اقتصادی دهه های گذشته بود البته این شرایط نه فقط در صنعت نساجی 
که در بخش ها و صنایع مختلف به وضوح قابل درک است. به طور مثال در صنعت چاپ و نشر در حالی که نرخ 
ارز آزاد، سه برابر شده است، نرخ کاغذ مصرفی ناشران بیش از پنج یا شش برابر شده، آن هم در شرایطی 

که دولت مدعی است کاغذ را با نرخ ارز دولتی تخصیص می دهد. 
تاراج سرمایه های مملکت با تخصیص ارز دولتی به سالطین کاغذ و بی برنامگی دولت در تنظیم بازار موجب 
شد بسیاری از همکاران مطبوعاتی در سال 97، با سال ها تجربه و سابقه، رسانه های خود را تعطیل کنند و از 
انتشار کتب و نشریات خود ناتوان گردند. افزایش بی رویه هزینه های چاپ و ملزومات چاپ بدون تردید اثر 

جبران  ناپذیری بر تضعیف حوزه علم و دانش و فرهنگ این کشور خواهد گذاشت.
ظاهراً امسال برخالف سال های گذشته بوی بهبود ز اوضاع جهان نمی آید و باید حداقل به ثبات شرایط فعلی 

امیدوار باشیم تا گشایشی در کار اتفاق افتد و روزهای بهتری را در کنار هم تجربه کنیم.
مدیرمسئول

سرمقاله

هر سـال دریـغ از پارسـال 
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شرایط سیاسی جاری در امارات، از ورود اتباع برخی 
کشورها مانند یمن، عراق، سوریه، آفریقا و ... جلوگیری 
می شود و همین امر تا حدی منجر به تضعیف بازار 
امارات شده است و حتی عرصه برای فعالیت ایرانیان 
)به خصوص در بخش تبادالت بانکی( روز به روز 
تنگ تر می شود؛ علی ایحال ما با مشکلی خاصی روبرو 
نیستیم و با استراتژی هایی که از قبل پیش بینی کرده 

بودیم، وضعیت فعلی را پشت سر می گذاریم. 

ایده شکل گیری خانه پیراهن ایرانیان چگونه 
شکل گرفت؟

تحریم های اخیر ایران، تعصب و روحیه میهن پرستی 
و نگاه ویژه ما به بازار ایران، ما را متوجه فقری عمیق 
در تولید و تأمین پیراهن های الیاف طبیعی باکیفیت 
کرد، پس از بازارسنجی متوجه شدیم دلیل این نقصان 
، قیمت باالی پیراهن های مذکور می باشد که انگیزه 
چنین فعالیت هایی را از فعاالن پوشاک گرفته است، با 
بررسی های بیشتر به این نتیجه رسیدیم که به واسطه 
تجربه و اعتبار چندین ساله در تجارت پارچه چنین 
محصوالتی، می توانیم با کامل کردن زنجیره تأمین 
این نوع کاالهای سطح باال، با قیمت های معقول 

بیوگرافی و آغاز فعالیت در صنایع نساجی و 
پوشاک

هستم.  تهران  در  سال 1346  خرداد  هشتم  متولد 
به جهت حضور پدر در بازار پارچه تهران از دوران 
کودکی با محیط با محیط بازار و کسب و کار بیگانه 
نبودم و پس از اتمام جنگ، در زمینه خرید و فروش 
پارچه فعالیت خود را آغاز کردم. آن زمان واردات پارچه 
بسیار محدود بود و با مجوزهای بسیار مقطعی وزارت 
صنایع وقت، این واردات صورت می گرفت بنابراین 
افراد زیادی از پارچه های خارجی استفاده نمی کردند. 
تا سال 1368 مصرف پارچه تولید داخل باال و تنوع 
و سطح انتظارات مردم پایین بود. به مرور زمان و 
با افزایش واردات پارچه های خارجی، مردم به سمت 

پارچه های باکیفیت و متنوع گرایش پیدا کردند. 
سال 1375پس از مذاکره با پدرم، تصمیم گرفتیم یک 
شرکت بازرگانی جهت فروش پارچه به کل منطقه  
امارات  در  فارس (  خلیج  حوزه  )کشورهای   GCC

موفقیت های  به  لطف خداوند  به  نماییم.  راه اندازی 
زیادی رسیدیم  و با توجه به تعامالت سیاسی مطلوب 
به  آزاد  بندر  این  در  توانستیم  امارات  و  ایران  میان 
واردات پارچه بپردازیم اما در حال حاضر به واسطه 

گفت وگو با محمد اکبر موالیی- رئیس هیئت مدیره شرکت خانه پیراهن ایرانیان

دیدگاه

اشاره:
رئیس هیئت مدیره شرکت خانه پیراهن ایرانیان 
معتقد است » ممانعت از واردات به بهانه مبارزه 
با قاچاق، به هیچ وجه درست نیست. در صورت 
تکاپو  به  داخل  بازار  قانونی،  و  واردات رسمی 
می افتد، زمینه برای رقابت سالم شکل می گیرد 
و صنعتگران داخلی به این نتیجه می رسند که 
برای ماندن در میدان رقابت، باید محصوالت 
باکیفیت عرضه نمایند، زیرساخت های خود را 
بهره مند  مدرن  تکنولوژی های  از  دهند،  ارتقا 
توجه  دنیا  روز  مدل های  و  طرح ها  به  شوند، 

داشته باشند.«
تولیدکنندگان  کرد»  اعالم  اطمینان  با  موالیی 
را  خود  می توانند محصوالت  آسانی  به  ایرانی 
تولیدکنندگان  کنند.  قاچاق  کاالهای  جایگزین 
پوشاک  صنعت  در  معتبری  و  توانمند  بسیار 
کشور وجود دارند که سابقه صادرات را دارند 
بازار  شدن  خالی  بابت  دغدغه ای  نباید  پس 

پوشاک خارجی به خود راه دهیم.«
وی ادغان داشت »ایران را باید ایرانیان بسازند. 
متأسفانه امروز همه به فکر منافع شخصی خود 
هستند در حالی که اگر تفکر ملی داشته باشیم 
تمام امور به درستی سر جای خود قرار خواهند 
گرفت. از مردم می خواهیم با خرید محصوالت 
باکیفیت از تولیدکنندگان ایرانی حمایت خود را 
اعالم و در صورت هرگونه نقص و مشکلی در 
تولید داخل مشاهده می کنند،  کیفیت کاالهای 
مشکالت  متوجه  تولیدکننده  تا  نخرند  را  آن 
شده و درصدد اصالح آن برآید.« مشروح این 

گفت وگو از نظرتان می گذرد: 

ایـران را بایـد 
ایرانیان بسازند 
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چنین پیراهن هایی را در اختیار مصرف کنندگان ایرانی 
قرار دهیم به همین منظور خانه پیراهن ایرانیان را 
برای  خانه ای  رساندیم،  ثبت  به   97/3/7 تاریخ  در 
تأمین پیراهن های خاص یعنی پیراهن هایی که از 
نظر کیفیت، قیمت و طرح پارچه، متناسب و مدنظر 
مصرف کنندگان ایرانی باشد، محصوالتی که کمتر در 
کشور تولید می شوند و مردم برای تهیه آن یا به خارج 
از کشور سفر می کنند و یا نیاز خود را از فروشگاه های 
عرضه پوشاک خارجی با قیمت های گزاف برطرف 

می نمایند. 
یکی از رسالت های خانه پیراهن ایرانیان این است 
که بتواند ذائقه مردم را نسبت به کیفیت تغییر دهد و 
مصرف پیراهن های صد درصد کتان با استانداردهای 
خانه پیراهن ایرانیان را به یک مطالبه عمومی تبدیل 
کند، به همین منظور یک سال پیش از تأسیس خانه 
پیراهن ایرانیان با همکاری یک گروه زبده و توانمند 
در زمینه تولید پیراهن و راه اندازی سیستم های تولید 
مدرن به مطالعه ، تحقیق و بازارسنجی پرداختیم و به 
لطف خداوند موفق یه تأسیس کارخانه تولید پوشاک 
شدیم. در حال حاضر در کارخانه خانه پیراهن ایرانیان 
واقع در شهرک صنعتی جی اصفهان حدود 300 نفر 
به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند و حجم 
تولیدات آن بین 25 تا 30 هزار عدد پیراهن مردانه 

در ماه است. 

رقیبان  مقابل  دیدگاه و موضع گیری شما در 
چگونه است؟

رقیبان،  وجود  علی رغم  فعالیت،  و  تولید  عرصه  در 

حرکت ما رو به جلو و همراه با نوآوری است و طبق 
برنامه مشخص و مدون گام برمی داریم و تمرکز بر 
اگر هم  ندارد،  ما جایی  تفکرات  در  رقیبان  حرکت 
بررسی هایی در این خصوص صورت گیرد، صرفاً با 

رویکرد تحقیق بازار و نگاه علمی صورت می گیرد. 

از محصوالت  نظر شما در مورد کپی برداری 
خانه پیراهن ایرانیان جیست؟

کپی برداری از محصوالت خانه پیراهن ایرانیان توسط 
رقیبان برای ما چندان نگران کننده نیست زیرا معتقدیم 
ایده گرفتن، فی نفسه اقدامی مذموم و نادرست نیست 
کپی برداری  فقط  از  تولیدکنندگان  تمام  این که  اما 
در  ابتکاری  و  خالقیت  هیچ گونه  و  کنند  محض 
محصوالت خود به خرج ندهند، صحیح نیست و به 

نتیجه مطلوب منتهی نمی شود. 

و  ) مسائل  ایران  در  پوشاک  تولید  روند  از 
اختیار  در  کامل  اطالعات  آن(  چالش های 

داشتید؟ 
اگر برای هر فعالیتی، زیرساخت های الزم را تدارک 
ببینید؛ انجام آن کار به هیچ وجه دشوار نخواهد بود. 
خانه پیراهن ایرانیان از تجارب ارزشمند صنعتگران 
و  کارشناسان  علمی  توان  و  تخصص  و  سنتی 
تدوین  تا ضمن  بهره می گیرد  مرتبط  متخصصین 
استراتژی های مختلف، محصوالت قابل رقابت با دنیا 
تولید نماید. به دنبال این نیستیم که صرفاً محصولی 
تولید و درآمدی کسب نماییم؛ بلکه خواهان تغییر 
ذائقه و نگاه مصرف کنندگان به پیراهن هستیم تا 
استانداردهای خاص را هنگام خرید پوشاک لحاظ 

کنند. 

تغییر ذائقه چگونه اجرایی خواهد شد؟ چگونه 
این موضوع را به مردم تفهیم می کنید؟

وقتی مردم از پیراهن استاندارد استفاده کنند ناخودآگاه 
متوجه کیفیت باالی پارچه و دوخت آن خواهند شد 
و دیگر نیازی نیست مرتب به مردم اعالم شود این 

پیراهن چنین مشخصاتی دارد. 

آیا مخاطبان شما اقشار متمول جامعه هستند؟

هر چند پیراهن های خانه پیراهن ایرانیان به واسطه 
فوق العاده  متریال  همین طور  و  تولید  خاص  فرایند 
خاص، بیشتر مورد توجه افراد متمول است اما این 
خواسته قلبی ما نیست و به همین جهت در حال 
برنامه ریزی و تدوین استراتژی هایی هستیم تا تمام 
جامعه ایرانی را تحت پوشش خانه پیراهن ایرانیان 

قرار دهیم. 

آیا تاکنون برای تهیه پارچه، به تولیدکنندگان 
داخلی مراجعه کرده اید تا بخشی از این نیاز را از 
طریق آنان برطرف نمایید؟ به اعتقاد شما کیفیت 
پارچه های تولید کشور قابل رقابت با پارچه های 

وارداتی هستند؟ 
بله به بسیاری از کارخانه های تولید پارچه در کشور 
مراجعه کرده ایم و انتظارات خود را از کیفیت با آنان 
در میان گذاشته ایم زیرا تمایل وافری به همکاری 
دنبال  به  ولی  داریم  ایرانی  تولیدکنندگان مطرح  با 
تهیه پارچه های بسیار با کیفیت و متنوع هستیم تا 
استانداردهای خانه پیراهن ایرانیان رعایت شوند اما 
دلیلی وجود ندارد تا تولیدکنندگان پارچه، مشکالت 
مختلف خود در بخش تهیه مواد اولیه، تحریم ها و ... 
را بهانه ای برای تولید پارچه های معمولی و کم کیفیت 
بدانند. بیان دردها و مشکالت فایده ای ندارد باید به 

دنبال رفع موانع و مشکالت باشیم. 
در رابطه با سوال دوم باید عرض کنم که کیفیت 
پارچه های تولید ایران با توجه به نبودن دستگاه های 
مدرن و به روز، فاصله نسبتاً قابل توجهی با پارچه های 
و  مسئولین  توجه  با  ان شاء اله  که  دارند  وارداتی 
صنعتگران این بخش هر چه سریع تر به استانداردها 

جهانی نزدیک شویم.  

طرح، رنگ و مدل های تولیدات خانه پیراهن 
ایرانیان چگونه انتخاب می شوند؟

حضور  با  کارگروهی  برسانم،  اطالع  به  باید  ابتدا 
طراحی  زمینه  در  جوان  و  مستعد  فارغ التحصیالن 
محصوالت تشکیل داده ایم که با عالقه و پشتکار در 
حال طراحی هستند.  برخی تصور می کنند پوشاک 
مردانه، تنوعی ندارد و پوشاک زنانه، دنیایی از طرح و 
تنوع است اما به اعتقاد من این تفکر چندان منطقی 
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کالسیک  پوشاک  در  گفت  می توان  البته  نیست 
مردانه، تغییرات آن چنانی وجود ندارد و بیشتر جنبه 
فاخر بودن مطرح است؛ هر چند پوشاک مردانه در 
ایران طی سال های اخیر تفاوت های بسیاری کرده 
است و به واسطه تعامل با دنیا، این تغییرات را می توان 
مشاهده کرد اما خانه پیراهن ایرانیان، طرح هایی را که 
با فرهنگ کشور همخوانی دارند، انتخاب و تولید کرده 

و خواهد کرد. 

پیراهن  خانه  محصوالت  توزیع  سیستم  به 
ایرانیان اشاره نمایید.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، هم به صورت 
B2 B )Business to Business( فعالیت می کنیم 

B2C  )Business to cus�  و هم برنامه هایی برای
tomer( داریم تا با راه اندازی فروشگاه هایی به نام خانه 

پیراهن ایرانیان ، به عرضه مستقیم محصوالت خود در 
سطح کشور بپردازیم. 

صادرات چطور؟
به دلیل حضور و فعالیت در امارات، صادرات خوبی به 
این کشور داریم، به کانادا نیز پیراهن صادر کرده ایم 
که البته حجم وسیعی را در برنمی گیرد. با توجه به 
کیفیت باالی پارچه ها و طراحی متنوع، مذکراتی برای 
صادرات به روسیه در حال انجام است و تا چند ماه 

آینده صادرات به روسیه آغاز خواهد شد. 

غیررسمی  و  رسمی  محافل  از  بسیاری  در 
به عنوان مهم ترین  از قاچاق  صنعت پوشاک، 
مشکل این صنعت یاد می شود. به اعتقاد شما 
قاچاق  کشور،  پوشاک  صنعت  مشکل  تنها 

است؟ دیدگاه شما در این مورد چیست؟
تولیدی،  فعالیت های  تمام  در  قاچاق  راستی  به 
صنعتگران  برای  بزرگ  آفت  یک  و  است  ویرانگر 
و تولیدکنندگان محسوب می شود. ما بر این باوریم 
ممانعت از واردات به بهانه مبارزه با قاچاق، به هیچ 
و  رسمی  واردات  صورت  در  نیست.  درست  وجه 
قانونی، بازار داخل به تکاپو می افتد، زمینه برای رقابت 
این  به  داخلی  صنعتگران  و  می گیرد  شکل  سالم 
نتیجه می رسند که برای ماندن در میدان رقابت، باید 

باکیفیت عرضه نمایند، زیرساخت های  محصوالت 
خود را ارتقا دهند، از تکنولوژی های مدرن بهره مند 
شوند، به طرح ها و مدل های روز دنیا توجه داشته 
باشند، از پتانسیل های مثبت موجود در کشور مانند 
نیروهای متخصص نهایت استفاده را به عمل آورند 
و ... اما قاچاق مقوله جداگانه ای است که در هر زمان 
باید جلوی آن را گرفت تا آسیب جدی به تولیدات 

داخلی وارد نشود. 

از واردات قاچاق، توان  در صورت جلوگیری 
کّمی و کیفی تولیدکنندگان پوشاک کشور به 
از طریق  بازار )که قبالً  تا خأل  اندازه ای است 
قاچاق برطرف می َشد( را تحت پوشش قرار 

دهند؟
سوال بسیار جذابی است! من فکر می کنم تولیدکنندگان 
ایرانی به آسانی می توانند محصوالت خود را جایگزین 
توانمند  تولیدکنندگان بسیار  کاالهای قاچاق کنند. 
و معتبری در صنعت پوشاک کشور وجود دارند که 
سابقه صادرات را دارند پس نباید دغدغه ای بابت خالی 
شدن بازار پوشاک خارجی به خود راه دهیم. به عنوان 
کسی که نگرش فنی نسبت به صنعت پوشاک دارد 
با اطمینان اعالم می کنم این صنعت در مقایسه با 
سال های گذشته به رشد و توسعه قابل توجهی دست 
یافته است و این که ایرانی می تواند محصول خوب و 
قابل رقابت با پوشاک خارجی تولیدکند، شکی نیست 
و در انتها می خواهم بگویم که صنعتگران نیز باید 
ارتقای کیفیت مدنظر  زیرساخت های الزم را برای 

قرار داده و برای خلق محصوالت با کیفیت، علوم 
مختلف را فرا گرفته و اگر تمام این علوم در یک سطح 
مشخص و متوازن قرار گیرد به طور قطع شاهد تولید 

باکیفیت خواهیم بود. 

دیدگاه شما در مورد برند و برندسازی چیست؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم مشکل ما این است 
مفهوم  تولیدکنندگان ،  و  از صنعتگران  بسیاری  که 
یعنی  برند  می دانند.  مترادف  »تولید«  با  را  »برند« 
هویت و زمانی که یک محصول، هویت پیدا می کند 
مصرف کننده با آسودگی خاطر از این برند خرید می کند 
زیرا نسبت به کیفیت، تنوع، استانداردهای الزم و سایر 
مولفه های یک محصول خوب کاماًل مطمئن است 
اما گروهی از صنعتگران تصور می کنند تولید خوب به 
معنی داشتن برند خوب است! در حالی که برندسازی، 
مفهوم دیگری است. اغلب برندهای ایرانی که هویت 
مشخص خود را پیدا کرده اند و موفق به جذب اعتماد 
مصرف کنندگان ایرانی شده اند، متوجه تفاوت میان 
تولید و برند هستند و توانسته اند این تفکیک را به 

درستی تشخیص دهند.  

به اعتقاد شما برای رشد اقتصادی، نرخ باالی 
ارز بهتر است یا نرخ پایین؟

نمی توان با قاطعیت در مورد مطلوب بودن نرخ ارز 
باال یا پایین حکم داد به اعتقاد من نرخ ارز باید ثبات 
داشته باشد. قیمت دالر سه برابر شده پس باید به 
همان میزان تمام مولفه ها مانند یارانه نیز چندین برابر 



6   شماره 193    اسفند 97      

شود تا شاهد تضعیف بیشتر قدرت خرید مردم نشویم. 
یارانه 7 سال است که روی 45 هزار تومان ثابت باقی 
مانده در حالی که هزینه های زندگی حدود 10 برابر 

بیشتر شده است. 
برنامه ریزی  تولیدی،  واحدهای  اگر  من  اعتقاد  به 
اصولی و منطقی داشته باشند و استراتژی های مختلف 
برای خود تعیین کرده باشند با کوچک ترین نوسانات 
پای  از  هیچ گاه  و  شد  نخواهند  اختالل  دچار  ارز، 
نخواهند افتاد اما اگر فقط بر یک استراتژی تکیه کنند 
نه تنها با افزایش نرخ ارز بلکه با تغییر در هر کدام از 
مولفه های اقتصادی، مشکالت عدیده گریبانشان را 

خواهد گرفت. 

را  خودتحریمی ها  صنعتگران،  از  بسیاری 
می دانند،  خارجی  تحریم های  از  مخرب تر 

دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
با واژه »خودتحریمی«  چندان موافق نیستم زیرا بر 
این باورم که یک مدیر باید تمهیدات و سیاست های 
خود را به نحوی تنظیم نماید تا در کوران مشکالت 
بله!  نگیرد.  قرار  تحریم  از  ناشی  محدودیت های  و 
تحریم ها ویرانگر هستند اما وقتی نتوانید خودتان را 
با آن تطبیق دهید. لذا باید زیرساخت های یک بنگاه 
تولیدی باید به اندازه ای قدرتمند باشند که تحریم های 
داخلی و خارجی تأثیر منفی بر عملکرد آن نگذارد و 

نتواند سیستم های یک مجموعه را متالشی کند. 

پیش بینی شما از وضعیت سال آینده صنعت 
پوشاک چیست؟

پیش بینی صحیح نیازمند اطالع از تمام پارامترهای 
مربوط به یک موضوع است، تمام پارامترهای صنعت 
به  و  نیست  )فعاالن صنعتی(  ما  اختیار  در  پوشاک 
همین دلیل نمی توان شرایط آینده را پیش بینی کرد 
اما در مورد مجموعه تحت مدیریت خود پیش بینی 
خانه  به  متعلق  ایران،  پیراهن  صنعت  که  می کنم 
پیراهن ایرانیان خواهد بود. سال آینده روند رشد و 
توسعه را با کمک واحد تحقیق و توسعه به سرعت 
طی خواهیم کرد و افراد بیشتری در این مجموعه 
مشغول کار می شوند. در حال حاضر تمرکز اصلی ما بر 
تولید پیراهن مردانه است و فعاًل تصمیمی برای توسعه 

سبد محصوالت شرکت نداریم چون معتقدیم یک 
تولیدکننده معتبر و مطرح باید به صورت تخصصی 

و حرفه ای کار کند.

بسیاری معتقدند که واحد تحقیق و توسعه، 
یک واژه تشریفاتی و فانتزی است. دیدگاه شما 

در این مورد چیست؟ 
واحد تحقیق و توسعه یکی از ارکان مهم و اصلی 
تمام مجموعه های دنیای امروز است. این که برخی 
را  توسعه  و  تحقیق  واحد  تولیدکنندگان،  و  مدیران 
امری تشریفاتی یا فانتزی تلقی می کنند مانند این 
است که پا را برای انسان یک عضو فانتزی و غیر 
ضروری بدانیم! متأسفانه همین تفکرات کلیشه ای 
است که مانع پیشرفت بیشتر صنعت پوشاک ایران 
شده است. واحد تحقیق و توسعه به هیچ عنوان یک 
فعالیت فانتزی نیست زیرا به طور مستقیم با رشد 
و توسعه یک مجموعه تولیدی ارتباط دارد و یکی 
از وظایف مهم آن، توسعه محصول است. به عنوان 
شرکتی که استراتژی پیش قراول را مدنظر قرار داده، 
به تدوین استانداردهای الزم در زمینه تولید پیراهن 
مردانه می پردازیم و طبق برنامه ریزی صورت گرفته 
به عنوان یک منبع قابل اعتماد و داور کیفیت پیراهن 
مردانه در ایران شناخته خواهیم شد. در واقع یکی 
که  است  این  ایرانیان  پیراهن  خانه  رسالت های  از 
دوخت،  الگو،  قبیل  )از  پیراهن  تولید  استانداردهای 
جایگزینی اکسسوار، وزن پارچه، بسته بندی و ... ( را به 
طور رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا شاهد 
تولید پیراهن های استاندارد در کارگاه ها و واحدهای 
دانشنامه  زودی  به  باشیم.  کشور  سراسر  صنعتی 
تخصصی پیراهن را منتشر خواهیم کرد تا مردم بدانند 
هنگام خرید یک پیراهن به چه نکاتی توجه کنند زیرا 
اطالعات کامل در مورد مشخصات پیراهن ندارند اما 
تصمیم داریم به تدریج آنان را با بسیاری از مفاهیم 
کیفی پوشاک آشنا نماییم و اطمینان دهیم که از رفتن 
تولیدکنندگان  زیرا  نباشند  نگران  خارجی  برندهای 
توانمند در ایران کم نیستند، پس به برندهای ایرانی 
اطمینان کنید، خریدهای خود را از این برندها انجام 
دهید و خیالتان بابت کیفیت محصوالت آسوده باشد. 
کاری نکنید مجبور شوند روی دسترنج کارگران خود، 

خود اتیکت ساخت ترکیه ، چین و ... را نصب کند. 
دهید  خاطر  اطمینان  ایرانی  تولیدکننده  به  آن قدر 
تا بدون کوچک ترین دغدغه و نگرانی با افتخار از 
برچسب »ساخت ایران« استفاده نماید. از دولتمردان 
هم درخواست می کنیم به تولیدکننده و مصرف کننده 
نهایی، توجه ویژه داشته باشند. بروکراسی های اداری 
تا  نماید  تسهیل  را  ضدتولید  مقررات  و  قوانین  و 

تولیدکننده در شرایط مناسب به فعالیت بپردازد. 

نمایشگاه  موفق  برپایی  شاهد  پیش  مدتی 
ایران مد بودیم که خانه پیراهن ایرانیان با غرفه 
مجلل و آراسته خود توانست نظر بسیاری از 
بازدیدکنندگان را به خود جلب کند. این حضور 

نمایشگاهی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
نمایشگاه بسیار خوبی بود و با استقبال گرم و انرژی 
مثبت مردم مواجه شدیم به طوری که انگیزه ما برای 
ادامه این مسیر دوچندان شد و امروز با توان و قدرت 
مضاعف به تولید ادامه می دهیم. از این که مردم متوجه 
کیفیت باال و قابل رقابت محصوالت خانه پیراهن 
ایرانیان شدند و از آن استقبال شایسته به عمل آوردند، 

بسیار خوشحال و مسرور هستیم.

مطلب نهایی
همه  امروز  متأسفانه  بسازند.  ایرانیان  باید  را  ایران 
به فکر منافع شخصی خود هستند در حالی که اگر 
تفکر ملی داشته باشیم تمام امور به درستی سر جای 
خود قرار خواهند گرفت. از مردم می خواهیم با خرید 
محصوالت باکیفیت از تولیدکنندگان ایرانی حمایت 
خود را اعالم و در صورت هرگونه نقص و مشکلی 
تولید داخل مشاهده می کنند،  در کیفیت کاالهای 
آن را نخرند تا تولیدکننده متوجه مشکالت شده و 
درصدد اصالح آن برآید؛ در مقابل از تولیدکنندگان 
و صنعتگران تقاضامندم از اعتمادی که مردم به آنها 
خواهند داشت، سوء استفاده نکرده و از تولید کاالهای 
تا در نهایت صنعت  بدون کیفیت خودداری نموده 
ارتقا پیدا نماید. در آخر  پوشاک به دست خودمان، 
امیدوارم همه دست در دست هم دهیم تا بتوانیم در 
تمام عرصه های تولیدی، صنعتی و اقتصادی گام های 

موثر برداریم. 
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گفت وگو با مهدی ضابطی- مدیرعامل  فرش ماهور 

اشاره:
مدیرعامل فرش ماهور، صنعتگر ایرانی را با صدها مشکل و مانع 
برای تولید و فروش محصوالت خود روبرو می داند و می افزاید » 
در ترکیه، مسیر برای حرکت آزادانه تولیدکننده هموار است اما در 
کشور ما مرتب با مانع و دست انداز مواجه می شویم تا جایی که 
از ادامه حرکت باز می مانیم! برای مثال در زمینه صادرات، بانک 
مرکزی اعالم کرد تا سقف یک میلیون یورو نیازی به بازگشت ارز 
حاصل از صادرات وجود ندارد اما همین موضوع باعث ایجاد رقابت 
ناسالم بین شرکت های با سقف صادراتی یک میلیون یورو و سایر 
شرکت  ها شده است! متأسفانه شرایط به نحوی پیش می رود که 
افزایش صادرات نه تنها مزیت محسوب نمی َشود بلکه صادرکننده 

را با دردسرها و مشکالت بیشتر مواجه می کند. 
حمایتی  هیچ  تولیدکننده  از  دولت  »متأسفانه  می دهد:  ادامه  وی 
به عمل نمی آورد و سرمایه و سود  صنعتگران عمالً یک سوم قبل 
شده است. برای مثال اگر در گذشته به پنج میلیارد تومان برای 
بانکی  سیستم  از  باید  را  رقم  این  امروز  داشتیم،  نیاز  نقدینگی 
15 میلیارد تومان بگیریم و بهره 15 میلیارد تومانی بپردازیم در 
حالی که هیچ سودی به صنعتگر افزوده نشده است.« متن کامل 

این گفت وگو از نظرتان می گذرد:

دولت از 
تولیدکننده 
هیچ حمایتی به 
عمل نمی آورد 

دیدگاه

بیوگرافی و ورود به عرصه تولید
متولد سال 1344 در شهر تهران هستم. تولید و تجارت موکت در خانواده ما از سال 
1348 توسط زنده یاد پدرم ) خواجه امیر ضابطی( و برادر بزرگترم با عنوان »بازرگانی 
ضابطی« آغاز شد. سال 1352 با رشد و رونق اقتصادی کشور، واردات موکت از بلژیک 
و یوگسالوی افزایش پیدا کرد و بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط تولید موکت 

تعطیل شدند.
و  بسته شد  واردات  روی  به  آغاز جنگ، درب های کشور  و سپس  انقالب  از  پس 
صنعتگران بار دیگر ماشین آالت قدیمی موکت بافی را راه  انداختند که این شامل 
حال خانواده ما هم گردید. من به صورت مستقل از سال 1364 فعالیت حرفه ای خود 
را با تولید موکت آغاز کردم و سال 1367، » شرکت تهران تافتینگ« به طور رسمی 
ثبت شد. آن زمان خریداران بسیاری از کشورهای همسایه برای خرید موکت به ایران 
می آمدند و تولید موکت رونق فراوانی داشت اگرچه طرح و تنوع موکت در مقایسه با 
امروز بسیار کمتر و محدودتر بود اما به دلیل عدم واردات، بازار تشنه این محصول بود. 
»شرکت تهران تافتینگ « تا سال 1370 به فعالیت خود ادامه داد و با شروع ساخت 
دستگاه های فرش ماشینی در ایران، من با حفظ کار بازرگانی به اتفاق برادرانم فعالیت 
در صنعت فرش ماشینی را از سال 1369 در استان مازندران شروع کردیم و همزمان 

به  تولید فرش، موکت و امور بازرگانی مشغول بودیم. 
سال 1376 »شرکت تولیدی نیما بافت « را با هدف تولید فرش ماشینی به کمک 
دستگاه های فرش بافی ایرانی ) ماکویی( به ثبت رساندم. شرایط واردات ماشین آالت در 
دهه 70 چندان مطلوب نبود و صنعتگران نمی توانستند به آسانی ماشین آالت مورد نیاز 
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خود را وارد نمایند به همین دلیل از دستگاه های اروپایی 
کپی برداری می کردند تا بتوانند تولید مجموعه خود را 

حفظ نمایند. 
زمینه  در  گرفتیم  تصمیم  چند سال،  از گذشت  پس 
صادرات نیز فعالیت هایی داشته باشیم و این کار را با 
صادرات به کشورهای همسایه آغاز شد که خوشبختانه 
واردات  با  اواخر سال 1379،  بود.  موفقیت آمیز  بسیار 
دستگاه 700 شانه مدرن و سپس خرید دستگاه هزار 
به صورت  ماهور«  »فرش  برند  با  را  صادرات  شانه، 

تشکیالتی، منظم و هدفمند ادامه دادیم. 
برخی  در  ماهور،  فرش  محصوالت  حاضر  حال  در 
هایپراستارها و چند فروشگاه عرضه مستقیم در اختیار 
این است که  واقعیت  قرار می گیرد.  مصرف کنندگان 
کشور ما نیز مانند تمام کشورها به سمت راه اندازی 
هایپراستارها و مجموعه های بزرگ تفریحی و تجاری 
حرکت می کند و در دنیای امروز گریزی از این موضوع 
نیست. سلیقه و ذائقه مردم نسبت به گذشته بسیار تغییر 
کرده و اطالعات آنها در موضوعات مختلف افزایش 
پیدا کرده است. آنها ترجیح می دهند به دلیل تنوع باالی 
محصوالت هایپراستارها خرید خود را از این مجموعه ها 
انجام دهند تا مغازه ها و فروشگاه های کوچک و پراکنده 
سطح شهر. در زمینه فرش ماشینی نیز این اتفاق افتاده 
و شاهد افزایش فعالیت هایپراستارهای فرش ماشینی 
هستیم که نه تنها آسیبی به این صنعت وارد نمی کنند، 
بلکه در فروش بیشتر محصوالت و رونق تولید موثر 

هستند.
به موازات تولید و صادرات، به این نتیجه رسیدیم که 
ارتفاع باال تمایل  با  ایرانی به فرش  مصرف کنندگان 

بیشتری دارند در حالی که فرش هزار شانه چنین انتظاری 
را برآورده نمی کرد. از سوی دیگر رقابت تنگاتنگی میان 
دو سازنده اروپایی ماشین آالت فرش بافی با توجه به 
بازار بکر و مستعد ایران، شکل گرفت به این ترتیب که 
هنوز تولیدکنندگان به ماشین  هزار شانه عادت نکرده 
بودند که دستگاه 1200 شانه وارد بازار کردند و بعد از 

آن هم شاهد ارائه دستگاه 1500 شانه بودیم. 

این رقابت در افزایش تراکم فرش ماشینی 
معتقدند  برخی  می کنید؟  ارزیابی  چگونه  را 
این رقابت لجام گسیخته، صرفاً نوعی قدرت 
نمایی است که در آن توجهی به نیاز و خواسته 

مصرف کنندگان نمی شود...
رقابت اصلی میان دو شرکت سازنده ماشین آالت فرش 
ماشینی است تا با ارائه دستگا ه های جدید، بازار خود 
تولیدکنندگان نیز برای  را در ایران حفظ کنند، طبعاً 
ارائه محصوالت متنوع و باکیفیت ترجیح می دهند از 
ماشین آالت مدرن استفاده کنند تا از رقیبان خود عقب 
اصلی  از مشتریان  نمانند. در سال های گذشته یکی 
ترکیه  حاضر  حال  در  اما  بود  ایران  شرکت،  دو  این 
محسوب  توجه  قابل  خریداران  از  یکی  به عنوان  نیز 
می شود و تالش می کند بازار صادرات ایران را در زمینه 

فرش های کالسیک تصاحب نماید.   

آیا می توانند بازار صادرات ایران را تصاحب 
کنند؟

تولیدکنندگان  برخالف  که  است  این  واقعیت  شاید! 
ایرانی در زمینه تهیه مواد اولیه، ماشین آالت و قطعات 

یدکی، طراحی و تنوع محصول با هیچ گونه محدودیتی 
مانند تحریم و ... مواجه نیستند؛ از حمایت همه جانبه 
دولت بهره مند هستند ضمن این که به بازار مد بسیار 
نزدیک هستند و می توانند به سرعت، نیاز مشتریان را 

شناسایی و برآورده نمایند. 
پیشینه  به  توجه  با  کالسیک  فرش های  طراحی  در 
درخشان فرش دستباف ایران، بسیار توانمند و صاحب 
طراحان  تعداد  سال ها،  این  طی  اما  هستیم  سبک 
حرفه ای، چندان اضافه نشده است و همین موضوع 
باعث سوء استفاده های متعدد و زیان تولیدکنندگان و 
طراحان می شود. در زمینه طراحی فرش های مدرن به 
دلیل عدم ارتباط با بازار مد جهانی، پیشرفتی نکرده ایم 
از  یکی  ترکیه  نداریم.  گفتن  برای  چندانی  حرف  و 
کشورهای صاحب نام و موفق در زمینه طراحی و تولید 
فرش های مدرن است و توانسته نام خود را در بازارهای 
جهانی فرش ماشینی، به گوش همگان برساند. نکته 
جالب توجه این که برخی از تولیدکنندگان فرش ترکیه با 
بهره گیری از توانمندی طراحان ایرانی، زیرساخت های 
خود را در طراحی فرش کالسیک تقویت می نمایند 
و چه بسا ترکیه تا چند سال آینده، به پیشرفت های 
چشمگیری در این زمینه دست یابد چون به مواد اولیه 
باکیفیت مانند نخ، رنگ و ...  نیز دسترسی کامل دارد، 
نگران تأمین مواد اولیه در موعد مقرر و با قیمت مناسب 
نیستند، لذا بر ارائه محصوالت باکیفیت، متنوع و قابل 

رقابت تمرکز می کنند. 
واقعیت این است که صنعتگر ایرانی با صدها مشکل 
و مانع برای تولید و فروش محصوالت خود روبروست 
و هیچ حمایتی نیز از سوی دولت دریافت نمی کند. در 
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هموار  تولیدکننده  آزادانه  حرکت  برای  مسیر  ترکیه، 
است اما در کشور ما مرتب با مانع و دست انداز مواجه 
می شویم تا جایی که از ادامه حرکت باز می مانیم! برای 
مثال در زمینه صادرات، بانک مرکزی اعالم کرد تا 
سقف یک میلیون یورو نیازی به بازگشت ارز حاصل 
از صادرات وجود ندارد اما همین موضوع باعث ایجاد 
رقابت ناسالم بین شرکت های با سقف صادراتی یک 
متأسفانه  است!  شده  شرکت  ها  سایر  و  یورو  میلیون 
افزایش صادرات  که  می رود  پیش  نحوی  به  شرایط 
نه تنها مزیت محسوب نمی شود بلکه صادرکننده را با 

دردسرها و مشکالت بیشتر مواجه می کند. 
وقتی در صادرات تا سقف یک میلیون یورو ، رقابتی 
وجود ندارد و قرار نیست ارزی بازگردد؛ به همین قیمت 
که صادرات  می رود. شرکت هایی  فروش  به  آزاد  ارز 
بیشتر از یک میلیون یورو دارند، باید حدود 30 درصِد 
ارز حاصل از صادرات را به قیمت 8500 تومان ) دالر 
نیمایی( در قیمت گذاری های خود لحاظ نمایند که این 
کار فرصت رقابت آنان را در بازار می گیرد؛ کما این که 
فرش ماهور در زمینه صادرات عملکرد مطلوب و قابل 
توجهی داشت و در سال گذشته حدود 3/5 میلیون دالر 
صادرات داشت اما با مانع دالری و مسائل مربوط به 
ادامه  روبرو شده که  از صادرات  ارز حاصل  بازگشت 
کار را دچار اختالل کرده است. از سوی دیگر به دلیل 
تحریم، ایرانیان نمی توانند حساب دالری داشته باشند 
و افتتاح حساب یورویی نیز فقط در صورتی  امکان پذیر 
تأسیس  ثالث، شرکت  در یک کشور  افراد  که  است 
نمایند و گردش های مالی بسیار شفاف داشته باشند 
که این موضوع کار را برای صادرکننده ایرانی دشوار 

می کند. 

نساجی،  تولیدکنندگان  فعلی  مشکل  تنها 
مسائل ارزی است؟

واردات  امکان  تحریم ها،  است!  فراوان  که  مشکل 
قطعات یدکی را نزدیک صفر رسانده است. ساز و کاری 
که برای واردات تعیین شده به نوعی هفت خوان رستم 
است! هیچ گاه در صنعت فرش ماشینی لوازم یدکی در 
قیمت تمام شده لحاظ نمی شد اما پس از تحریم های 
جدید و افزایش چندبرابری نرخ ارز، قیمت لوازم یدکی 
مواد  قیمت  می دهد،  تشکیل  را  توجهی  قابل  رقم 
اولیه نیز روند صعودی خود را طی می کند. متأسفانه 

هیچ  تولیدکننده  از  دولت  شد   اشاره  که  همان  طور 
حمایتی به عمل نمی آورد و سرمایه و سود  صنعتگران 
عماًل یک سوم قبل شده است. برای مثال اگر در گذشته 
به پنج میلیارد تومان برای نقدینگی نیاز داشتیم، امروز 
تومان  میلیارد  بانکی 15  از سیستم  باید  را  رقم  این 
بگیریم و بهره 15 میلیارد تومانی بپردازیم در حالی که 
هیچ سودی به صنعتگر افزوده نشده است. از سوی 
دیگر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، با ریزش تعداد 
مشتریان روبرو شده ایم و مردم ترجیح می دهند ابتدا 
کاالهای اساسی خانواده را تهیه کنند و خرید فرش در 

اولویت های بعدی قرار گرفته است.

زمانی که وارد صنعت فرش ماشینی شدید، 
شرایط تولید و بازار چگونه بود؟ تولیدکنندگان 
مواجه  چالش هایی  و  مسائل  چه  با  زمان  آن 

بودند؟
حجم تولید محدودتر اما میزان تقاضا به مراتب بیشتر 
از امروز بود و همین تقاضای باال موجب شد صدها 
شرکت تولید فرش ماشینی در کاشان راه اندازی شود 
نداشت و  توجیه منطقی  فزاینده،  روند  این  که شاید 
آمارهای رسمی بیانگر حجم وسیعی از فرش ماشینی 
مازاد بر نیاز کشور است. متأسفانه وزارت صنایع وقت، 
بدون هیچ گونه مطالعه کارشناسی و بازارسنجی اقدام 
فرش  تولید  واحدهای  بهره برداری  پروانه  صدور  به 
ماشینی نمود. از سوی دیگر افراد بسیاری با مشاهده 
بازار پر رونق فرش ماشینی، جذب این بخش شدند 
بدون این که پشتوانه تجربی و علمی و یا اطالعات 
کافی از صنعت فرش ماشینی داشته باشند. خوشبختانه 
انجمن صنایع نساجی ایران، در حال انجام پایشی در 
تمام شاخه های صنایع نساجی است که براساس آن 
ظرفیت های صنعت نساجی مورد بررسی قرار می گیرد 
و در اختیار مسئوالن مرتبط قرار می گیرد تا با تکیه 
بر اطالعات ارزشمند و مفید این پایش، از این پس 
راه اندازی شرکت های جدید، شکل منطقی و اصولی 

بگیرد. 

و  برگزار شد  هانوفر  دموتکس  پیش  مدتی 
به عنوان بازدیدکننده در این نمایشگاه حضور 
داشتید.. دموتکس امسال از نظر کّمی و کیفی 
چگونه بود؟ حضور غرفه داران ایرانی را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
سه دوره در دموتکس به عنوان غرفه دار حضور داشتیم . 
بسیاری از مشتریان به غرفه ما مراجعه می کردند و 
این حضور نقش فوق العاده موثری در ارتقای اعتماد 
فرش  صادرات  توانستیم  و  می شد  آنان  اطمینان  و 
ماهور را رونق بیشتری بدهیم. در اولین حضور خود در 
دموتکس، بزرگ ترین فرش ماشینی هزار شانه پشم/ 
نایلون ) 9×6(را عرضه کردیم که جذابیت خاصی برای 
بازدیدکنندگان داشت. اگرچه تولید این فرش برای ما 
هزینه بر و سخت بود اما توانستیم مشتریانی نیز جذب 
کنیم. ارائه چنین محصولی نیازمند دسترسی به مواد 
اولیه کافی ) پشم( و با قیمت مناسب است تا تولید را 
مقرون به صرفه نماید اما با توجه به باال رفتن نرخ 
محصول  این  تولید  پشم،  واردات  مشکالت  و  دالر 
افزایش  دلیل  به  امسال  متأسفانه  متوقف شد.  عماًل 
ناگهانی یورو، امکان حضور در این رویداد جهانی فرش 
از شرکت های  پیدا نکردیم و تعدادی  و کف پوش را 
در  گذشته  سال های  برخالف  نیز  ایرانی  صاحب نام 
در  ایرانیان  حضور  نداشتند.  حضور  امسال  دموتکس 
دموتکس عالوه بر منافع شرکتی، مباحث ملی را نیز 
در برمی گیرد و حضور شرکت های قدرتمند و به نوعی 
انگیزه  و  دلگرمی  باعث  ماشینی،  فرش  پرچمداران 
مضاعف سایر غرفه داران ایرانی می شود. در مجموع به 
اعتقاد من دموتکس امسال، کم رونق تر از دوره های 
احتمال وجود دارد که  این  بود. طبق شنیده ها  پیش 
دموتکس هانوفر هر دو سال یک بار برگزار شود و یا 
در هر منطقه ای از جهان، شاهد برپایی یک دموتکس 

خواهیم بود.

چگونه  نساجی  صنعتگران  برای   97 سال 
گذشت؟

بر  فراوانی  آسیب های  ارزی  نوسانات  سخت!  بسیار 
پیکره تولید وارد کرد و نمی توان هیچ چشم اندازی برای 
آینده متصور شد زیرا نرخ ارز مرتب باال و پایین می رود 
و ثباتی ندارد تا براساس آن برنامه ریزی نماییم. البته 
تبدیل  به فرصت  را  تولیدکنندگان تهدید  از  بسیاری 
کردند و شرایط کاری خود را توسعه دادند، امیدوارم سال 
آینده شرایط بهتر شود در غیر این صورت آینده چندان 

روشنی برای تولید و صنعت کشور مشاهده نمی کنم. 
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پس از پخش سرود ملی، قرائت آیاتی از قرآن کریم، 
- ضمن  کرج  اصناف  اتاق  رئیس  کریمی-  حمید 
تا  نمود  امیدواری  ابراز  میهمانان،  به  خوشامدگویی 
خوبی  خروجی های  همایش هایی،  چنین  برگزاری 
داشته باشند زیرا در وضعیت بحرانی اقتصادی کشور، 
تنها راهی که می توان در برابر جنگ اقتصادی ایستاد، 
در کنار هم قرار گرفتن تولیدکنندگان، توزیع کنندگان 

و فعاالن عرصه تولید است.
کریمی یادآور شد: متأسفانه محصوالت تولید داخل 
به نام کشور همسایه عرضه می شوند در حالی که باید 
فرهنگ خرید از تولیدات داخلی در کشور نهادینه شود 
زیرا حمایت مردم از تولیدات داخلی، تأثیرات فراوانی 

در رشد صنعت خواهد داشت. 
یداله مالمیر -رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن 
نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز- نیز گفت: استان 
البرز با توجه به همجواری با پایتخت و دسترسی به 
بازارهای هدف از جایگاه مناسبی برای توسعه صنعت 
نساجی بهره مند است اما کمبود مواد اولیه مشکالتی 

در این زمینه به وجود آورده است.
وی ضمن اعالم این مطلب که در حال حاضر 188 
واحد تولیدی نساجی با اشتغال ایی هفت هزار نفر در 
این استان به فعالیت می پردازند؛ افزود: استان البرز 
دارای یک هزار و 200 واحد صنفی مرتبط با صنعت 

نقش  مصرف  و  تولید  چرخه  در  که  است  نساجی 
مکمل ایفا می کنند و با احداث شهرک نساجی 9 هزار 

و 800 شغل جدید در البرز ایجاد خواهد شد.
مالمیر تصریح کرد: سه کارخانه بزرگ نساجی این 
استان با اشتغال زایی 10 هزار و 500 نفر در سال های 
گذشته تاکنون با رکود مواجه شده که اقدامی برای 
باز تولید آنها صورت نگرفته لذا از مسئوالن استانی و 
کشوری درخواست می کنم برای احیای سه کارخانه 
بزرگ نساجی استان البرز حمایت های الزم را به عمل 

آورند. 
همگن  صنایع  تخصصی  انجمن  رئیس  گفته  به 
نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز، بخش خصوصی 
برای احیای یکی از این واحدها آمادگی خود را اعالم 
میلیارد  هزار  یک  سقف  تا  شده  پیشنهاد  و  کرده 
ارزی  اعتبار  میلیون دالر  ریالی و 600  اعتبار  ریال 
با  را  ادامه داد: کارخانجات مقدم  نماید. وی  هزینه 
پیگیری های الزم و همکاری بخش خصوصی به 

جایگاه اولیه خود بار خواهیم گرداند.

تسهیل شرایط برای صادرات
پوشاک  اتحادیه  رئیس  صدیق-  میراسماعیل 
کرج- ضمن اشاره به برنامه های این تشکل برای 
تولیدی  واحدهای  شناسایی  یعنی  تولیدکنندگان 

اشاره:
اولین گردهمایی اصناف و صاحبان صنایع 
با  البرز  استان  چرم  و  پوشاک  نساجی ، 
مجلس،  صنایع  کمسیون  رئیس  حضور 
رئیس سازمان صمت استان البرز، معاون 
اتاق  رئیس  حکومتی،  تعزیرات  سازمان 
اصناف کرج، نمایندگان برخی تشکل های 
صنعت نساجی و پوشاک، تولیدکنندگان و 
فعاالن این صنعت در سالن همایش های 
موسسه نهال و بذر استان البرز برگزار شد. 
در این مراسم به تعدادی از تولید کنندگان 
و  تولید  حوزه  در  فعال  صنعتی  و  صنفی 

صادرات پوشاک، لوح تقدیر اهداء شد. 

بایـد باور 
ایرانـی 
بودن را به 
ایرانیـان 
باز گرداند

گزارشی از برگزاری اولین گردهمایی اصناف و صاحبان صنایع نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز

در اولین گردهمایی اصناف و صاحبان صنایع 
نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز اعالم 

شد:

گزارش
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صنعتی به واحدهای صنفی و توزیع کننده پوشاک و 
حمایت از برندهای داخلی افزود: انتظار ما از مسئوالن 
دولتی این است که شرایط صادرات را به کشورهای 
داخلی  باکیفیت  برندهای  تا  سازند  هموار  همسایه 

بتوانند به بازارهای جهانی راه پیدا کنند 
رئیس اتحادیه پوشاک کرج گفت: در این شهرستان 4 
هزار واحد صنفی پوشاک و در استان البرز نیز بالغ بر 
7 هزار واحد صنفی پوشاک به فعالیت می پردازند که 
در صورت برقراری  ارتباط با برندهای داخلی، کاالها 
را به آسانی در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهند داد. 

تخصصی  شهرک  احداث  برای  زمین  تعیین   *
نساجی و پوشاک

جهانگیر شاه مرادی- رئیس سازمان صنعت، معدن 
اگر قرار است  ابراز داشت:  و تجارت استان البرز- 
شهرک تخصصی صنایع نساجی و پوشاک در کشور 
ایجاد شود، قطعاً جای آن در استان البرز خواهد بود 
بر وجود 188 واحد صنعتی نساجی و  زیرا  عالوه 
پوشاک موفق در این استان، انگیزه ، شور و اشتیاق 
البرز  استان  در  این صنعت  فعاالن  در  چشمگیری 
وجود دارد که امیدوارم با حمایت نمایندگان مجلس، 
مسئوالن استانی و استاندار ، بحث شهرک تخصصی 
نساجی و پوشاک به زودی نهایی شود زیرا زمین آن 

مشخص و تمام مطالعات و اقدامات اولیه انجام شده 
است و فقط نیازمند پیگیری مدیریتی در سطح کالن 

دارد.
وی ادامه داد: برای سال آینده، تسهیالت بسیار خوبی 
در حوزه کمک های فنی و اعتباری به استان البرز 
تخصیص داده شده و سازمان صمت البرز آمادگی 
دارد تا حجم قابل توجهی از این تسهیالت را به سوی 

صنایع نساجی و پوشاک هدایت نماید. 
به گفته این مقام مسئول، با توجه به افزایش نرخ 
ارز شرایط خاصی در کشور به وجود آمده که بیانگر 
کاهش واردات پوشاک است لذا فرصت بسیار خوبی 
برای توسعه صنایع نساجی و پوشاک داخلی فراهم 
شده که باید از این شرایط نهایت استفاده را به عمل 

آوریم. 
تحریم   کرد:  تصریح  البرز  صمت  سازمان  رئیس 
می تواند فرصت مناسبی برای تکیه بر تولیدات داخلی 
به ویژه توسعه صنایع نساجی و پوشاک محسوب شود. 
شاه مرادی افزود: عالوه بر برندسازی که یک مقوله 
بسیار ضروری است، فرهنگ سازی نیز نکته مهمی 
محسوب می شود، باید فرهنگ مصرف کاالی ایرانی 
را در جامعه نهادینه نماییم و توجه کنیم که حدود 70 
درصد پوشاک کشور در داخل تولید می شود که باید با 
برند سازی و تولید مبتنی بر استاندارد روز دنیا، می توان 

اعتماد مصرف کنندگان نسبت به خرید کاالی ایرانی 
را جلب نمود.  

با  اگرچه صنایع  البرز گفت:  رئیس سازمان صمت 
مشکالتی در زمینه نیازهای ارزی و مواد اولیه مواجه 
اما همکاری اصناف موجب کاهش بخش  هستند 

عمده ای از مشکالت شده است. 
وی بیان داشت: جای خرسندی است که در همایش 
البرز در  استان  پوشاک  بزرگ  تولیدکنندگان  امروز، 
کنار اصناف و عرضه کنندگان کاال قرار گرفته اند زیرا 
اصناف می توانند در فرهنگ سازی و کمک به رونق 
خرید کاالی ایرانی، موثر واقع شوند؛ عالوه بر آن 
نشریات و روزنامه نگاران نیز در این شرایط، نقش موثر 
خود در فرهنگ سازی و تبلیغ مصرف کاالی ایرانی 

)به خصوص پوشاک( را در جامعه ایفا نمایند.
چه  هر  تا  نمود  امیدواری  ابراز  پایان  در  شاه مرادی 
سریع تر شاهد آغاز عملیات اجرایی شهرک تخصصی 

نساجی و پوشاک باشیم.   

* تأکید بر نوسازی و بازسازی صنایع نساجی
عزیزاله اکبریان- رئیس کمیسیون صنایع مجلس- 
پوشاک،  تولید  در  دور  گذشته های  از  ایران  گفت: 
صنعت نساجی و مواد غذایی در جهان سرآمد بوده 
است و امروز باید این جایگاه ارزشمند را احیاء نماییم.
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 وی ادامه داد: تعدادی از واحدهای نساجی و پارچه 
بافی کشور که در سال های گذشته از افتخارات کشور 
محسوب می شدند، امروز با مشکالت متعددی دست 
آنها را به چرخه تولید  باید  و پنجه نرم می کنند و 
بازگرداند. رئیس کمیسیون صنایع مجلس با تأکید 
بر نوسازی و بازسازی صنایع نساجی و تطبیق آن 
با نیازهای جهانی افزود: هر چند تحریم ها مشکالت 
بسیاری برای کشور ما به وجود آورده اما می توان آن 
را به فرصت تبدیل نمود. به گفته اکبریان، امروز با 
یک جنگ ناجوانمردانه اقتصادی روبرو هستیم و در 
این شرایط الزم است دست برخی افراد فرصت طلب 

و سودجو را از اقتصاد قطع شود.
فرهنگ سازی،  داشت:  اذعان  مجلس  نماینده  این 
الزمه گذر از شرایط دشوار فعلی است و مشکالت 
اجتماعی را باید با تکیه بر فرهنگ سازی مرتفع کرد.

وی ضمن اشاره به ممنوعیت واردات هزار و 200 قلم 

کاال به کشور، آن را فرصت ارزشمندی برای تقویت 
تولیدات داخلی دانست و در بخش دیگر سخنرانی 
خود به اختالف در مراودات تجاری ترکیه و روسیه 
پرداخت و گفت: این اختالف، فرصت خوبی برای 
حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای روسیه بود که 
متأسفانه صنعتگران ایرانی به دلیل عدم تسلط به فن 
بازار این فرصت را از دست دادند؛ پس اگر بخواهیم 
در بازارهای جهانی موقعیت مناسب داشته باشیم، باید 

فن بازار را به خوبی بشناسیم. 

* سهم عظیم صنعت پوشاک از اقتصاد کشور 
سخنران بعدی این همایش، محمد بارانی-  معاون 
گفت:  وی  بود.  حکومتی-  تعزیرات  سازمان 
تالش های امروز بر این است تا ضمن پیشگیری از 
تخلفات ، حرکت اقتصادی و تولیدی به سمت فرهنگ 
سازی و ارتقای تولید و خدمات پیش برود. بارانی، 

بازارهای  در  کشور  تولیدی  صنایع  موفقیت  الزمه 
جهانی و داخلی را برند سازی ، جلب اعتماد مشتریان، 
ارتقای کیفیت و ارائه خدمات مطلوب دانست و گفت: 
تولید براساس نیازهای روز جوامع بشری ، توجه به 
فرهنگ ، نشاط اجتماعی و ذائقه مشتریان از مواردی 
است که تولیدکنندگان پوشاک و سایر صنایع کشور 

باید به آن توجه کنند.
صنعت  سهم  حکومتی،  تعزیرات  سازمان  معاون 
پوشاک از اقتصاد کشور را عظیم توصیف کرد و گفت: 
ایران در صادرات پوشاک، رتبه سوم خاورمیانه و رتبه 
پنجاهم در جهان را به خود اختصاص می دهد، اما 
صادرات  بخش  در  یعنی  است  نگران کننده  اوضاع 
به کشورهای هدف، روند رو به کاهش را مشاهده 
می کنیم از 33 درصد صادرات به عراق به 17 درصد 
درصد  به 7  افغانستان  به  درصد صادرات  از 11  و 
رسیده ایم، این روند رو به کاهش نشان می دهد افق 
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1404 را گم کرده ایم که باید در این مورد تجدید نظر 
شود؛ همچنین در بازار داخلی نیز باید باور ایرانی بودن 
را به ایرانیان باز گرداند زیرا متأسفانه امروز از محصوالت 
ایران اسالمی و هویت خود فراری هستیم. در تولید 
در بند مصلحت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
حتی شرعی گرفتار شده ایم در حالی که اگر بخواهیم 
جایگاه ارزشمندی در تولید جهانی داشته باشیم باید 

این مصالح را تعدیل و محدود نماییم. 
این مقام مسئول با یادآوری این که پوشاک از نیازهای 
اولیه و همیشگی انسان است ، گفت: در ادبیات کهن 
ایران، رنگ سیاهی رنگ اهریمن و پلیدی است و 
مرتب به استفاده از رنگ های روشن و انرژی بخش 
این  به  استناد  با  تولیدکننده  سفارش می شود، پس 

مبانی باید رنگ و شادابی را به کشور بازگرداند. 
معاون سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: رویکرد این 
سازمان به بازار و تولید ، راهبردی است لیکن با انحصار 

طلبی و حرکت های ضد رقابتی برخی تولید کنندگان 
باید تمام دستگاه های نظارتی  مقابله خواهد شد و 
از  حمایت  و  تولید  امر  در  تسهیل گری  سمت  به 
بخش های اقتصادی گام بردارند. به اعتقاد این مقام 
مسئول، بی توجهی به مسائل مهمی مانند برند سازی 
باعث شده سهم تولیدکنندگان ایرانی در کشورهای 

اطراف کاهش یابد. 
بارانی با اعالم این مطلب که در تولید پوشاک باید به 
فرهنگ زیبایی و شادابی توجه ویژه شود زیرا پوشاک 
در مکان های مختلف در دید عموم قرار دارد، متذکر 
شد: اگر صنعت پوشاک در سطح ملی باقی بماند، 

محکوم به شکست است.
در پایان این مراسم برخی تولیدکنندگان صنفی و 
مهران  آقایان  جمله  از  نساجی  و  پوشاک  صنعتی 
مقدم   محمدعلی  ایران(،  فخر  )شرکت  کیمیایی 
) کارخانجات مقدم( ، سیدجالل حسینی خواه )شرکت 

مارال چرم (  ، مجید کرمی  )مجموعه فروشگاه های 
فرش وزراء( ، محسن سعیدی )شرکت زاگرس پوش(، 
)سرزمین  بحری  مهرداد   ، کوروش(  امینی  )فرش 
چرم( ، سینا لطفی ) سیلوت( ، خانه مد شیرخانی، وحید 
 ،)Five ( کریمی )مجموعه فروشگا های پوشاک فایو
 رضا قویدل )مجموعه فروشگاه های اریکه فرشتگان( ، 
مصطفی عابدینی )فروشگاه پرسپولیس گوهردشت(  ، 
جعفر سردشتی ) شرکت پوشاک افق جین( ، ابراهیمی 
سرای  )پارچه  قویدل  و  ژاکوب(  پوشاک  )مجموعه 
جهان گستر(  لوح تقدیر دریافت کردند. همچنین 
تین  شرکت  از  بقائی-  آقایان  صنعت  بخش  در 
تک- به عنوان صنعتگر جوان، شاه بختی- از شرکت 
جامه بافت به عنوان کارآفرین برتر در تولید و صادرات 
پوشاک و هوشمند - از شرکت پایاتکس-  به عنوان 
پیشکسوت صنعت نساجی استان معرفی شدند و مورد 

تجلیل قرار گرفتند. 



14   شماره 193    اسفند 97      

گزارش

محوریت  با  سال 2016  از   Linexpo نمایشگاه 
و  بچگانه  و  مردانه  زیرزنانه،  لباس  انواع  عرضه 
جوراب تدارک دیده شد. پیش از این هم، نمایشگاه 
مذکور تحت عنوانی دیگر و با همین محتوا چندسالی 
اجرا شد که به دلیل تغییر در اهداف انجمن های 
برگزارکننده قرار بر این گردید تا هم محل برگزاری 
نمایشگاه لباس زیر و جوراب تغییر نماید و هم قالب 
و عنوان جدیدی که همان Linexpo می باشد با 
نظارت و برنامه  نوینی برای آن درنظرگرفته شود. 

از 2016، هر سال در اواسط ماه فوریه نمایشگاه 
Linexpo با هدف قرار گرفتن در عرصه رقابت 

جهانی و نمایش محصوالت لباس زیر و جوراب در 
 All( TIGSAD استانبول برگزار می گردد. در ابتدا
 )Underwear Industrialists Association

برگزارکننده اصلی و مبتکر این رویداد بود که البته 
درحال حاضر انجمن های دیگری را نیز به مشارکت 

فراخوانده است.

اشاره 
دراین جا طرح موضوعی با عنوان »تعدد رویدادهای 
نساجی درترکیه« در قالب یک اشاره را الزم دیدیم. 
لیکن ارزیابی کمی و کیفی و بررسی حمایت های 
تالش ها  ورای  در  که  ملی،  تدابیر  و  زیرساختاری 
نه  دارند، بحث مفصلی است که در فرصتی  قرار 
چندان دورو به طورمستقل، باید به آن بپردازیم. با 
و  نساجی  مرزی  برون  نمایشگاه های  از  صرفنظر 
پوشاک، منسوجات خانگی و غیره، باید اذعان کرد 
که چندگانه بودن نمایشگاه های نساجی و پوشاک 
در ترکیه و اهتمام اهالی این صنعت، از دالیلی است 
که این کشورو به ویژه شهر استانبول را به یکی از 

پایتخت های نساجی دنیا بدل نموده است. 
در تمامی زیر شاخه های صنعت نساجی از مواد اولیه  
تا محصوالت نهایی، درطول سال شاهد برگزاری 
در  بزرگ  و  کوچک  نمایشگاه های  و  همایش ها 
کشور ترکیه هستیم، این درحالی است که  در داخل 
ترکیه موسسات مختلف و شرکت های مرتبط با این 
صنعت، به رقابت برای گرفتن امتیاز برگزاری چنین 

رویدادهایی برآمده اند. 
طبیعی است این مسئله برای مشتریان منطقه ای و 
اساساً بازدیدکنندگان از این نمایشگاه ها جلب نظر 
نمی کند چرا که تنها برآیند فعالیت ها، رقابت ها و 

برنامه ریزی ها در اختیار آنها قرار می گیرد. 
در راستای بازدید از نمایشگاه لباس زیر و جوراب 
استانبول و استمرار همکاری ما با برگزارکنندگان 
این نمایشگاه ، در ادامه نگاهی بر این رویداد داریم.

گـــزارش نمایشـگاه لبـاس زیـر 
 Linexpo و جـوراب استانبـول

گزارشی از برگزاری ششمین همایش ساالنه مرزهای دانش و اقتصاد توسعه 

17 تا 20 بهمن 
تهیه و تنظیم: تهمینه موالنا

امسال این نمایشگاه در دو سالن 9 و 10 در مرکز 
سالن  و  گردید  برگزار  استانبول   ifm نمایشگاهی 
11 نیز براساس نیاز به خدمات هوایی و باربری به 
و  مسافری  آژانس های  بار،  حمل  شرکت های   17
همچنین نشریات و چند دانشگاه  اختصاص پیدا کرد. 
تابعه در قالب 150  برندهای  برند و  مجموعاً 250 
غرفه در این نمایشگاه شرکت داشتند. این نمایشگاه 
در فضایی معادل 3 هزار مترمربع انجام شد. اینک، 
حامیان این نمایشگاه عبارتند از انجمن تولیدکنندگان 
لباس زیر TITSAD، انجمن صادرکنندگان پوشاک 
 .CSD جوراب  تولیدکنندگان  انجمن  و   IHKIB

عمده محصوالت ارائه شده در این نمایشگاه لباس 
زیر می باشد و حدود 20 درصد به محصول جوراب 
اختصاص دارد یعنی 80 درصد انواع لباس زیر، لباس 
خواب و لباس راحتی زنانه، مردانه و بچگانه را شامل 
می شود. 250 برند و زیرشاخه های آن محصوالت 

خود را به نمایش گذاردند. 
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 Linexpo به لحاظ طیف بازدیدکنندگان، نمایشگاه
مانند بسیاری از نمایشگاه هایی که در ترکیه برگزار 
به طور  و  اروپای شرقی  و  بازار خاورمیانه  می شوند ؛ 
اخص روسیه را هدف قرار داده است و درمجموع در 
این دوره، اطالع رسانی در 52 کشور انجام گردیده 
تعدادی  امسال  نمایشگاه،  این  مدیر  اظهار  به  بود. 
عنوان  به  نیز  افریقایی  کشورهای  از  بازدیدکننده 

مهمان و هیات خرید به بازدید دعوت شده بودند. 
گونلیدال1،  فواد  آقای   ،Linexpo نمایشگاه  مدیر 
ما  دراختیار  نمایشگاه  پیرامون  جالبی  توضیحات 
قرارداد، وی گفت: »یکی از گران ترین فروش های 
Linex�  غرفه را طی سال های گذشته در نمایشگاه
po شاهد بوده ایم چون تعداد 6 غرفه نمایشگاهی در 

بخش راهروی میان دو سالن اصلی 9 و  10، با شش 
برابر قیمت عادی و طی یک مزایده به فروش رسانیده 

شدند.«
آقای فواد گونلیدال افزود: »به هدف باال بردن سهم 

ترکیه در صنعت لباس زیر در بازار دنیا و وارد شدن به 
رقابت با برندهای بین المللی از طریق ایجاد زیرساختار 
افزوده  ارزش  محصوالت  تولید  و  طراحی  قوی 
استفاده  و  وارد کردن  میان  این  در  میسر می باشد. 
از استعدادهای جوان در صنعت و توجه به تقاضای 
راهکار  هدفمند  تولید  و  طراحی  و  بازار  مخاطبین 
توفیق خواهند بود. در این نمایشگاه بازرگانی، سالی 
یکبارمحصوالت تولیدکنندگان مهم در زمینه لباس 
زیر، لباس خواب و لباس شنا به معرض نمایش گذارده 

می شود.«
از بخش های جانبی این نمایشگاه باید به همراهی 
انتستیتوها، دانشگاه ها، آکادمی ها و اعضای صنعت 
لباس زیر اشاره کرد که حاصل آن مسابقه ای در سطح 

محلی می باشد.
گریگوریوا2  کیت  دوره  این  افتتاحیه  مراسم  در 
وی  داشت.  حضور  سیکرت،  ویکتوریاز  برند  مدل 
اهل شمال روسیه است و برای اولین  بار در سال 

2014 در هفته مد نیویورک روی صحنه ظاهر شد. 
کیت گریگوریوا، در سال های 2015 و 2016 تحت 
قرارداد برند ویکتوریا سیکرت فعالیت نمود. به ادعای 
برگزارکنندگان Linexpo، چنین حضورهای نمادین 

می توان بر اعتبار نمایشگاه بیافزاید.
زیر،  لباس  برندهای  نمایشگاه،  از  دوره  این  در 
مجموعه های تابستان 2019 و زمستان 2020 خود 
استقبال کشورهایی  بی تردید  گذارند.  نمایش  به  را 
ازخاورمیانه، افریقا و کشورهای بالکان از این نمایشگاه 
می تواند آن را بدل به بزرگترین گردهمایی در حوزه 

 لباس زیر و جوراب در منطقه گرداند. 
ازاین  بازدیدکننده  هزار  اینکه، حدود 30  ذکر  قابل 
نمایشگاه استقبال کردند که 10 هزار نفر از خارج و 

20 هزارنفر محلی بودند.

1�Fuat Guvenlidal
2� Kate Grigorieva
You can visit www.Linexpo.net
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تحقیـق و  توسعـه؛ 
رکن اصلی توسعه صنایع نساجی

در ابتدای مراسم، مهندس سعید جاللی قدیری- دبیر اتحادیه تولید و 
صادرات نساجي و پوشاک ایران- ضمن خوشامدگویی به مدعوین و 

تشکر از همکاری »صندوق نوآوری و شکوفایی« و »ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو ریاست جهموری« برای برپایی این نشست، به معرفی 
برنامه ها و رویکردهای اتحادیه پرداخت و گفت: این تشکل، گام های 
جدیدی را در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه، مباحث پژوهشی، تحقیق 
و توسعه، استارت آپ، موضوعات فناورانه و تجاری سازی فناوری ها 
برمی دارد. وی ادامه داد: طبق آمارهای موجود، حجم تجارت صنایع 
نساجی و پوشاک ایران حدود 20 میلیارد دالر است که این حجم 
و بازار جذاب آن، فرصت ارزشمندی را هم برای صنعتگران ایرانی 
و هم محققین و دانش پژوهان به وجود می آورد تا در این عرصه به 

فعالیت های بیشتر بپردازند. 
ارتباط  بحث  که  است  متمادی  سال های  افزود:  قدیری  مهندس 
صنعت و دانشگاه، مطرح شده و همچنان با معضل عدم ارتباط این دو 
مواجهیم، به همین دلیل کمیته ای تحت عنوان »کمیته استارت آپ و 
کسب و کارهای نوآورانه« در اتحادیه تشکیل شد که هدف اصلی آن 
برقراری ارتباط با دانشگاه است. مسئولیت این کمیته به عنوان یکی از 
راهبردی ترین کمیته های اتحادیه برعهده آقای دکتر شاهین فاطمی- 

بنیانگذار و مدیرعامل برند درسا- می باشد. 
به اعتقاد دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران، 
در صورت ایجاد ارتباطات موثر میان صنعت و دانشگاه، می توان بخش 
عمده ای از مشکالت مربوط به تولید صنایع نساجی و پوشاک را برطرف 
نمود. وی اذعان داشت: در حال حاضر نیازمند »تحقیق و توسعه« 
به عنوان رکن اصلی توسعه صنایع نساجی هستیم. این نیاز به انجام 
پژوهش های کاربردی، فناوری های نو در قالب فعالیت استارت آپ ها و 
ارتباط با دانشگاه برای رفع مشکالت تکنیکی صنعت باز می گردد. به 
هر حال اغلب واحدهای صنعتی کشور با مشکالت فنی و تخصصی 

مواجهند و نمی دانند برای رفع آنها به کدام مرجع مراجعه نمایند.
مهندس قدیری ضمن تأکید بر ایجاد محلی جهت طرح معضالت، 
مشکالت و مطالبات حوزه استارت آپ ها ادامه داد: با راه اندازی کمیته 
استارت آپ در اتحادیه، ضمن برقراری ارتباط با دانشکده های مهندسی 
نساجی دانشگاه های امیرکبیر، اصفهان، یزد، الزهراء )س( و شریعتی 

سعی کردیم شبکه  قدرتمندی در حوزه دانشگاه به وجود آوریم.
وی، »اطالع رسانی خوب«، »اعتمادسازی« و »استمرار در فعالیت ها« 
را از مهم ترین موارد در راهبردی نمودن ارتباط صنعت و دانشگاه و 

کسب نتایج موثر از برگزاری نشست های مشترک اعالم کرد.  

رسوخ فناوری نانو در صنایع نساجی و پوشاک

دکتر سعید سرکار - دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری- 

نیز بیان داشت: هیچ صنعت و محصولی را نمی توان یافت که متأثر از 

گزارشی از برگزاری مراسم نکوداشت مقام علمی دکتر محمد حقیقت کیش

اشاره:
نشست بررسي فرصت هاي همکاري صنایع نساجي و پوشاک و کسب و کارهاي نوآورانه 
با همت کمیته استارت آپ و کسب و کارهای نوآورانه اتحادیه تولید و صادرات نساجي و 
پوشاک ایران و همکاري صندوق نوآوري و شکوفایی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 
ریاست جمهوری با حضور صنعتگران، تولیدکنندگان و فعاالن صنعت نساجی و پوشاک، 

اساتید دانشگاه و کارشناسان در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

گزارشی از برگزاری نشست بررسي فرصت هاي همکاري صنایع نساجي و پوشاک و کسب و کارهاي نوآورانه
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فناوری نانو نباشد، تمام شئونات زندگی بشر، تحت 
تأثیر فناوری نانو قرار دارد و یک تکنولوژی بسیار 
فراگیر است که خوشبختانه کشور ما از بنیه علمی 
خوبی در این حوزه بهره مند است. وی افزود: زمانی 
مرز  در  که  بپردازیم  تکنولوژی  توسعه  به  می توان 
دانش آن حوزه علمی حرکت کنیم. بدون بنیه علمی 
خوب، قطعاً در حوزه توسعه فناوری  و نوآوری به جایی 

نمی رسیم و در نهایت به کپی کار تبدیل می شویم.
سرکار خاطرنشان کرد: سال 2001 ،10 مقاله نانو از 
ایران در ISI  منتشر شد و این رقم در سال 2018 
به حدود 10 هزار مقاله رسیده است پس در حوزه 
نانوتکنولوژی، ایران روی پاهای خود ایستاده است و 

متکی به ظرفیت های خود است. 
این مقام مسئول، نانوتکنولوژی را به سه فاز ) به شرح 

زیر( تقسیم کرد: 
1-توانمندی سنتز، طراحی و تولید  مواد نانویی در 
کشور: بالغ بر 90 درصد دانش فنی تولید این مواد را 

در اختیار داریم 
2-رسوخ فناوری نانو در صنایع موجود تا بتوانیم با 
استفاده از این فناوری، کیفیت و  کارآیی محصوالت را 
ارتقا دهیم. پیام ما به صاحبان صنایع این است که اگر 
امروز برای به کارگیری فناوری اقدامی انجام ندهند، 
در آینده نزدیک رقابت پذیری و بازار خود را از دست 

خواهند داد. 
خوشبختانه امروز در بیش از 15 حوزه صنعتی از جمله 
نساجی، داروسازی، آرایشی و بهداشتی، نانوسنسورها، 
 ... ساختمان سازی، نفت و پتروشیمی، کشاورزی و 
فناوری نانو در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. بیش 
از 500 محصول تولیدی تأیید شده وارد بازار شده که 
از این میان 50 محصول مربوط به صنایع نساجی 

است.  
منسوجات  و  مواد  دارو،  هوشمند،  3-نانوفناوری 
هوشمند که قطعاً ارزش افزوده فوق العاده باالیی به 
همراه دارد. نباید فقط بر فاز های اول و دوم متمرکز 
شویم و از توجه به فاز سوم بازبمانیم. امیدوارم طی 
چندسال آینده محصوالت فناورانه کاماًل ایرانی به 

بازار های جهانی عرضه شوند.  
به گفته این مقام مسئول، همیشه استفاده از فناوری 
نانو به معنای گران قیمت تر شدن نیست، به عبارت 
بهتر در بسیاری از موارد، فناوری نانو همراه با ارتقای 

کیفیت و کارآیی، بعضاً کاهش قیمت هم به دنبال 
دارد.

تمام  که  مطلب  این  اعالم  ضمن  نانو  ستاد  دبیر 
محصوالت مبتنی بر فناوری های نو در بازار، تولید 
داخلی است و هیچ فناوری یا دانشی از خارج وارد 
نشده است، گفت: سال گذشته در حوزه نانوتکنولوژی، 
بازار محصوالت مبتنی بر فناوری نانو حدود 1400 
میلیارد تومان بود که امیدواریم بازار امسال از مرز 3 
هزار میلیارد تومان عبور کند. ضمن این که محصوالت 
ما در حال صادرات به بیش از 45 کشور است. سال 
گذشته ارزش صادرات این محصوالت 62 میلیون 
دالر بوده که هرچند رقم چندان چشمگیری نیست 
اما نکته جالب این که سال گذشته صادرات خودرو، 22 

میلیون دالر بوده است! 
وی از هدف گذاری برای صادرات یک میلیارد دالری 
محصوالت نانو تا سال 1404 )پایان سند ده  ساله 
توسعه فناوری نانو( خبر داد و گفت: تمام برنامه های 
آموزشی، توسعه  از مسائل تشویقی،  اعم  نانو  ستاد 
پیوست  اقتصادی،  پیوست  بر  عالوه   ... و  فناوری 

صادراتی نیز دارند. 
ارتباط صنعت و  به  ادامه سخنرانی خود  سرکار در 
دانشگاه نیز پرداخت و گفت: در کشور ما صنعت و 
دانشگاه، زبان همدیگر را متوجه نمی شوند، دو موجود 
مجزا با خلق و خوی متفاوت خلق شده اند که نیازی به 
هم ندارند اما در کشورهای پیشرفته، صنعت و دانشگاه 
مانند یک موجود به هم چسبیده متولد شده اند که اگر 
از هم جدا شوند، هر دو خواهند مرد. قلب این موجود 
همان صنعت است که می تواند نیاز و سرمایه را به 
دانشگاه تزریق کند و دانشگاه نیز به مثابه مغز است 
که باید به ایده پردازی و گسترش ایده بپردازد و به 

صنعت منتقل کند. 
دبیر ستاد نانو اضافه کرد: پیوند صنعت و دانشگاه در 
ایران نیازمند یک واسطه ) کاتالیزور( یعنی شرکت های 
دانش بنیان   است که به دلیل حضور در بازار، با 
به  برگشتی  پرسنل و چک  مانند حقوق  مفاهیمی 
خوبی آشنا هستند و ادبیات صنعت را درک می کنند؛ 
از سوی دیگر چون برآمده از دانشگاه هستند، ادبیات 
دانشگاه، تحقیق و توسعه و حرکت در مرز دانش را 
نیازهای  به رفع  قادر  به همین دلیل  می شناسند و 
صنعت هستند؛ پس باید شرکت های دانش بنیان را 

دکتر سرکار - دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

مهندس قدیری- دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجي و پوشاک ایران

دکتر بشری- مدیر بخش تحقیق و توسعه گروه صنعتی تهرانی

مهندس  فیض نسب - شرکت توسعه فناوری شمیم شریف

دکتر ملکی فر - معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی
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به رسمیت شناخت. 
سرکار یادآور شد: طیف گسترده ای از فناوری های نانو 
در صنعت نساجی وجود دارد که از مهم ترین موارد این 
بخش می توان به منسوجات آنتی باکتریال، آب گریز، 
الکترومغناطیس،  امواج  ضد  آب دوست،  لک،  ضد 
هادی الکتریسیته، ضد عایق صوت و ... اشاره کرد، 
همچنین با کمک تکنولوژی پالسما توانستیم جذب 

آب و به تبع آن رنگ پذیری را افزایش دهیم. 
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در نشست های 
بعدی شاهد حضور فناوران باشیم تا هر کدام برای 
رفع چالش های صنایع نساجی راه حل های موثر و 

کاربردی ارائه نمایند.

*تأمین مالی نوآوری و مشوق های مالی صندوق نوآوری 

و شکوفایی

دکتر سیاوش ملکی فر - معاون توسعه صندوق نوآوری و 

شکوفایی- بیان داشت: سال 1389 قانونی با عنوان 

»قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان« 
در مجلس به تصویب رسید که در یکی از بندهای آن، 
تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی با سرمایه اولیه 3 
هزار میلیارد تومان مورد اشاره قرار گرفت. این صندوق 
به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی برای حمایت از 
فعالیت های دانش بنیان سال 1392راه اندازی شد و 
تالش می کند با اعطای تسهیالت مالی از این قبیل 

شرکت ها حمایت به عمل آورد. 
به گفته ملکی فر، هدف غایی و حالت ایده آل صندوق 
روزبه روز  دانش بنیان  شرکت های  که  است  زمانی 
گسترش یابند، تعدادشان از نظر کّمی و کیفی افزوده 
و  داخلی  بازارهای  در  را  خود  محصوالت  و  شود 
خارجی با موفقیت ارائه نمایند و به اهداف مورد نظر 
خود برسند. وی ادامه داد: تحریم ها و نوسانات ارزی 
باعث بروز مشکالتی در صنایع کشور از جمله صنعت 
نساجی شده و رقابت پذیری آنها را به خطر انداخته 
دانش بنیان،  باوریم که شرکت های  این  بر  و  است 
شرکت های فناور و هسته های پویا و توانمند ایرانی 
که عمدتاً برآمده از دانشگاه هستند؛ می توانند در ترمیم 
زنجیره ارزش و بهبود رقابت پذیری در صنعت نساجی 

کمک کنند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه بر 
ضرورت تعامل و همکاری شرکت های دانش بنیان با 

صنایع تأکید کرد و گفت: شرکت های دانش بنیان و 
فناور دارای یکسری مزیت هایی هستند که فعاالن 
صنعتی از آن برخوردار نیستید و بالعکس صنعتگران 
توانمندی هایی دارند که  شرکت های مذکور ندارند 
اما وقتی این مزیت ها و توانمندی ها در کنار هم قرار 

می گیرند بسیار مفید و موثر واقع خواهند شد.
ملکی فر خطاب به تولیدکنندگان حاضر در این نشست 
انسانی  نیروهای  مشتری،  برند،  دارای  شما  گفت: 
توانمند و آموزش دیده، کانال های دسترسی به بازار 
و تأسیسات و تجهیزات برای تولید انبوه هستید و در 
مقابل شرکت های دانش بنیان، شرکت های چابکی 
هستند که می توانند ضمن ارتقای دانش فنی شما، نیاز 

فناورانه صنعتگران را تأمین نمایند. 
وی ضمن بیان این مطلب که کارگروه های متعددی 
و  نوآوری  صندوق  در  مختلف  صنایع  با  متناسب 
شکوفایی فعال هستند به ارائه توضیحاتی در مورد 
این  حمایت  گفت:  و  پرداخت  اعطایی  تسهیالت 
خرید  لیزینگ  شامل  نساجی  صنعت  از  صندوق 
خدمات یا محصوالت شرکت های دانش بنیان است. 
در صورت انعقاد قرارداد با یکی از شرکت های دانش 
بنیان، 20 تا 25 درصد از حجم قرارداد به شرکت 
دانش بنیان از طرف صندوق با تسهیالت 11 درصدی 
تخصیص می یابد و این تسهیالت به خط تولید نیز 
تخصیص داده می شود، اگر ساخت نمونه محصولی 
کنید،  دنبال  دانش بنیان  شرکت  یک  طریق  از  را 
تسهیالت نمونه سازی با بهره 4 درصد به آن شرکت 
دانش بنیان توسط صندوق اعطا خواهدشد. همچنین 
اگر بخواهید یک شرکت دانش بنیان برای محصول 
شرکت  آن  به  کند  ایجاد  صنعتی  تولید  خط  شما، 
تسهیالتی ارائه می کنیم تا بتواند خط تولید صنعتی را 

طراحی و خلق نماید. 
و  نوآوری  صندوق  تصمیم  از  خاتمه  در  ملکی فر 
شکوفایی برای حمایت از 4 هزار شرکت دانش بنیان 
در قالب سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد تومانی خبر داد.

* فناوری الیاف آنتی باکتریاِل خنک کننده و سالمتی بخش

بررسي  نشست  تخصصی  و  علمی  بخش  در 
و  پوشاک  و  نساجي  صنایع  همکاري  فرصت هاي 
مدیر  بشری-  آزاده  دکتر  نوآورانه،  کارهاي  و  کسب 
بخش تحقیق و توسعه گروه صنعتی تهرانی- ابراز داشت: 

دکتر ملک نیا- مدیرعامل شرکت نانو ماد پارس

 مهندس قره خانی- مدیر تحقیق و توسعه شرکت رویال توسعه پایدار
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این گروه صنعتی متشکل از سه شرکت »تهران تک 
 نخ« ، »تهران زر  نخ« و »تک رنگ نخ « است. عمده 
تولیدات این گروه الیاف نایلون و پلی استر است که به 
صورت فنی برای الیاف ضد میکروب، خنک کننده و 

سالمتی بخش مشغول فعالیت است.
وی سپس به نمایش چند فیلم کوتاه از خطوط تولید 
پرداخت  تهرانی  صنعتی  گروه  فناورانه  محصوالت 
در  آنتی باکتریال  نخ  کاربردهای  از  برخی  گفت:  و 
انواع  روزمره،  البسه  از  عبارتند  مختلف  منسوجات 
جوراب، کاالی خواب و منسوجات خانگی. استفاده 
از نخ های آنتی باکتریال در منسوجات، ارزش افزوده 
باالیی به وجود می آورد و با توجه به قیمت تمام شده 
مناسب آنها در مقایسه با مشابه خارجی، می توان در 

زمینه صادرات برنامه هایی تدوین کرد. 
بشری یادآور شد: یکی از تکنولوژی های بومی شده در 
گروه صنعتی تهرانی ، »نخ خنک کننده« با نام تجاری 
)COOLTEX( است. این نخ با استفاده از فناوری 
تغییر سطح مقطع الیاف به بازار عرضه شد و استفاده 
از نانوذرات کمک  می کند تا خاصیت نخ های مذکور 

افزایش پیدا کند. 
به گفته مدیر تحقیق و توسعه گروه تهرانی، نخ های 
خنک کننده در البسه ورزشی، لباس های کار، جوراب 
و سر بند، کاله های ایمنی، کاالی خواب و حوله مورد 

استفاده قرار می گیرند.
 )HEALTEX(سالمتی بخش »نخ  تولید  به  وی 
 « نیز اشاره کرد و گفت: این نخ از قابلیت نشر پرتو 
فرو سرخ برخوردار است که این عامل باعث می شود 
یکسری مکانیسم های داخلی بدن تسریع شود و فرد 

احساس سالمتی بیشتر کند. 
این پژوهشگر نساجی یادآور شد: نخ سالمتی بخش 
توسط شرکت های معتبر اروپایی و آمریکایی تولید 
می  شود و با توجه به قابلیت های زیاد نخ مذکور و 
در  آن  از  استفاده  امکان  مناسب،  قیمت  همچنین 

محصوالت مشابه داخل کشور نیز وجود دارد. 

*تکمیل های خشک با فناوری پالسما 

دیانتی - مسئول تجاری سازی فناوری شرکت بسافناوران 

نصیر- به ارائه توضیحاتی در مورد فعالیت های این 

و  پردازش پالسمایی منسوجات  شرکت و دستگاه 
اشیاء پرداخت. این دستگاه دارای قابلیت نمونه زنی به 

صورت بچ است و استفاده از سامانه پردازش پالسمای 
تحت خأل مزایایی همچون هزینه پایین مواد مصرفی، 
کنترل پذیری و یکنواختی باالی فرآیند و حداقل تأثیر 
بر بافت منسوج دارد. عمده کاربرد این دستگاه ایجاد 
است.  منسوجات  انواع  روی  بر  آبگریزی  خاصیت 

برخی ویژگی ها این دستگاه عبارتند از:
* ایجاد خواص ضد آب و لک بر روی منسوج تکمیل 

و دوخته شده، کفش، ادوات الکترونیکی و پزشکی
و  تنفس پذیری  و  ظاهری  خواص  بر  تأثیر  *عدم 

استحکام
* دوستدار محیط زیست و عدم وجود پساب سمی 

*ضخامت پوشش نانومتری
*ثبات باال

*فناوری منسوجات هوشمند

نانو ماد پارس-  دکتر الله ملک نیا- مدیرعامل شرکت 

هدف  با   1389 سال  شرکت  این  داشت:  اظهار 
اما  شد  راه اندازی  امواج  ضد  منسوجات  بر  تمرکز 
فراوان  کاربردهای  به  توجه  با  اخیر  سال  دو  طی 
منسوجات هوشمند بر این مقوله متمرکز شده ایم و 
به انجام فعالیت هایی در زمینه منسوجات پزشکی، 
نیز  پوشاک  و  خانگی  منسوجات  و  الکترونیک 

می پردازیم.
گریز  خواسته  یک  را  امواج  ضد  منسوجات  وی، 
اطراف  در  فراوانی  امواج  افزود:  و  دانست  ناپذیر 
سالمت  بر  جدی  آسیب های  که  دارند  وجود  ما 
انسان وارد می کنند به طوری که از آنها به عنوان 
»قاتالن مخفی« یاد می شود! این امواج می توانند 
سبب مشکالتی همچون بی خوابی، بی حوصلگی، 
از  برای حفاظت  لذا  انواع سرطان شوند  و  سردرد 
قابلیت  با  منسوجاتی  امواج  این  از  ناشی  مضرات 
جذب و انعکاس امواج تهیه شده که به طور وسیعی 
الکترونیک،  پزشکی،  همچون  مختلف  صنایع  در 
نانو  مخابرات وصنایع نظامی کاربرد دارد. شرکت 
بتواند  تا  کرد  تالش  سال ها  این  طی  پارس  ماد 
این  تولید  در  نماید.  تولید  امواج  ضد  منسوجات 
روش  به  کربنی  و  فلزی  ذرات  نانو  از  منسوجات 
پوشش دهی بر روی پارچه های مختلف از جمله 
منسوجات بی بافت و بافته شده استفاده شده است 
حفاظت  امکان  منسوجات  این  کاربرد  به  بسته  و 

از امواج را تا میزان 99 درصد دارا هستند که در 
مقایسه با محصوالت موجود در بازار از قیمت پایین 

تر و کیفیت باالتری برخوردار هستند. 
مدیرعامل نانو ماد پارس گفت: اولین محصولی که 
توسط این شرکت به بازار عرضه شده، شکم بندهای 
بارداری ضد امواج بود و در ادامه به عرضه کاله و 

پتوی نوزاد، البسه زیر زنانه و مردانه نیز پرداختیم.
به گفته ملک نیا، منسوجات ضد امواج در حوزه های 
بخش  در  و  دارند  کاربرد  نیز  الکترونیک  و  نظامی 
منسوجات هادی این قابلیت را دارند که در منسوجات 
خودگرم شونده هدایت الکتریکی به الکترون هایی با 
قابلیت جابجایی تبدیل شوند و در لباس های خاص 

مورد استفاده قرار گیرند. 
 UV وی به تولید منسوجات ضد اشعه ایکس و ضد
نیز اشاره کرد و گفت: با استفاده از این منسوجات نه 
تنها یک حفاظت ویژه و مدرن در برابر تابش زیان بار 
اشعه ایکس را خواهیم داشت همچنین آزادی عمل 
و توانایی حرکتی بسیار راحت را نیز به همراه دارد 
که خوشبختانه در شرکت نانو ماد پارس می توانیم 
منسوجات مذکور را تقریباً با 40 درصد وزن کمتر از 

نمونه های مشابه خارجی ارائه نماییم. 
گرم  خود  منسوجات  تولید  مورد  در  پژوهشگر  این 
شونده گفت: این منسوجات دارای قابلیت تولید گرما 
هستند به گونه ای که با استفاده از یک باتری کوچک 
امکان تولید دما و محافظت در برابر سرما را دارند. 
از این منسوجات می توان در چادرهای امداد، پتوهای 
خانگی  مصارف  و  اسکی  لباس های  کوهنوردی، 
استفاده کرد و متناسب با دمای مورد نیاز دمای آنها 
را تنظیم نمود و با این منسوجات مدیریت دمایی بدن 

امکان پذیر است.
ملک نیا اذعان داشت: نقطه عطف در محصوالت نانو 
ماد پارس، کیفیت بهتر، توان باالی رقابت و قیمت 
تمام شده مناسب با محصوالت مشابه خارجی است. 

*فناوری کاهش آالینده های پساب های رنگرزی و تکمیل 

مهندس محمدرضا فیض نسب - شرکت توسعه فناوری 

شمیم شریف- گفت: این شرکت دانش بنیان سال 

حوزه  محصوالت  زمینه  در  را  خود  فعالیت   1391
محیط زیست آغاز کرده است. سال 1395 به عنوان 
تنها شرکت دانش بنیان از سوی سازمان محیط زیست 
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به عنوان »تولیدکننده محصول سبز« شناخته شد و 
تاکنون حدود 160-150 پروژه در زمینه تصفیه آب و 

فاضالب صنایع مختلف انجام داده است. 
آلودگی در صنعت  وی اضافه کرد: مشکل اصلی 
نساجی آلودگی آب است هر چند که سایر آلودگی  ها 
نظیر آلودگی هوا ناشی از تبخیر مواد شیمیایی آلی 
و ورود الیاف کوتاه و پرزها و غیره در نتیجه فرایند 
مکانیکی به هوای سالن ها و همچنین آلودگی صدا 
را هم نباید از نظر دور داشت ولی آلودگی عمده و 
اول  مرحله  در  است که  آلوده  پساب  تولید  واضح 
بازیافت آب و سایر مواد شیمیایی عمل کرده و تغییر 
شکل داده و عمل نکرده در این پساب از اهمیت 
بعضی  اینکه  دلیل  به  و  هستند  برخوردار  باالیی 
بوده و در  بیولوژیکی  این مواد غیرقابل تجزیه  از 
بعضی موارد اصال قابل تجزیه نبوده و انباشت آنها 
و مصنوعی مشکل زا  طبیعی  آبی  در سیستم های 

خواهد بود. 
مدیرعامل شمیم شریف یادآور شد: پساب رنگرزی 
وسیعی  طیف  حاوی  اغلب  و  است  پیچیده  بسیار 
انواع  مثل  کمکی  مواد  سایر  و  رنگزا  مواد  از 
کریرها،  کننده ها،  یکنواخت  دیسپرس کننده ها، 
نمک ها، اسیدها، قلیایی ها و گاهی فلزات سنگین 
می باشند. در مورد هر پساب الزم است موارد سمی، 
قابلیت تجزیه بیولوژیکی و قابلیت تجمع در بدن 
موجودات زنده در نظر گرفته شود. در نقاطی که 
پساب ها نهایتاً به آب های سطحی تخلیه می شوند، 
الزم است تاثیر مواد شیمیایی بر منابع مورد استفاده 
آشامیدن، پرورش ماهی، آبیاری مزارع و نوشیدن 

احشام بررسی گردد. 
برجسته ترین این مواد شیمیایی مواد رنگزا هستند 
با  زیست  محیط  بر  شیمیایی  تاثیر  بر  عالوه  که 
رنگین نمودن پساب ضمن کاهش زیبایی، با کم 
کردن انتقال نور و کاهش اکسیژن محلول در آب 
رشد  جهت  مانعی  فتوسنتز  عمل  از  جلوگیری  با 

ارگانیزم ها می شود.
فاضالب  در  رنگ  حذف  روش های  وی،  گفته  به 
نساجی عبارتند از »انعقاد و لخته سازی«، » روش  های 

بیولوژیکی« و »روش های الکتروشیمیایی« 
مدیرعامل شمیم شریف، در ادامه به معرفی و ارائه 
و  الکتریکی  انعقاد  پکیج  مورد  در  فنی  توضیحات 

شناورسازی الکتریکی )ECF( قابل استفاده در صنایع 
نساجی توسط این شرکت پرداخت.

*فناوری پرینت الکترونیک در تولید لباس های گرم شونده 

فرصت هاي  بررسي  نشست  مقاله  ارائه  آخرین 
همکاري صنایع نساجي و پوشاک و کسب و کارهاي 
نوآورانه به مهندس علی قره خانی- مدیر تحقیق و توسعه 

شرکت رویال توسعه پایدار- اختصاص داشت. 

این شرکت طراح و سازنده ربات ها و اسلیپ رینگ ها 
با سابقه ای 10 ساله است و یکی از تولیدکنندگان 
شناخته شده در زمینه هایی چون اسلیپ رینگ، ربات 
توانبخشی، ربات متحرک، ربات کارتزین و... محسوب 
از  استفاده  با  پایدار  توسعه  رویال  شرکت  می شود. 
دستگاه چاپگر الکترونیک چاپی، انواع گرم کن ها برای 
مصارف مختلف تولید کرده است؛ گرم کن هایی که 
قابلیت استفاده در صندلی خودرو، تشک خواب و لباس 
را دارا هستند. همچنین از این فناوری می توان برای 
تولید گرم کن های قابل حمل بیمارستانی استفاده کرد.
از جوهرها و رنگ های نانویی برای تولید محصول با 
چاپگر استفاده می شود و گرم کن های مذکور در صنایع 
مختلف نظیر ورزشی، خودرو و بیمارستان کاربرد دارند. 
همچنین می توان با آن کف پوش های گرم کننده  کف 
ساختمان تولید کرد؛ از این رو در مناطق سردسیر این 

محصول را می توان برای کف خانه ها استفاده نمود. 
این دستگاه چاپگر به منظور تولید محصوالت حوزه  
رویال  بنیان  دانش  شرکت  در  چاپی  الکترونیک 
توسعه پایدار ساخته و به مرحله  بهره برداری رسیده 
است. در این فناوری با استفاده از نانوجوهرها امکان 
ساخت افزاره های الکترونیک منعطف و ارزان فراهم 

می شود. 
چاپی  مدارات  انواع  چاپ  امکان  حاضر  حال  در 
گرمکن های   ،rfid برچسب های  انعطاف پذیر،  و 
همراه  به  پذیر  انعطاف  حسگرهای  انعطاف پذیر، 
کاربردهای  سایر  روی  توسعه  و  تحقیق  قابلیت 
وجود  دستگاه  این  توسط  چاپی  الکترونیک  حوزه  
این دستگاه در  دانش ساخت  بومی سازی  با  دارد. 
مقیاس صنعتی، هم اکنون قابلیت ساخت و ارائه  
تجهیزات و ماشین آالت صنعتی به منظور تولید 
انواع محصوالت تجاری حوزه  الکترونیک چاپی در 

کشور میسر شده  است.
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حبیب کریمی- روزنامه نگار و کارشناس حقوقی

کاشـان؛ قطـب صنعـت و تاریـخ بازتاب

در سال های آخر دهه 50 خورشیدی که نسل سوم 
خاندان الجوردی، کار خود را با موفقیت ادامه می داد، 
کمتر از دو دهه به رسیدن عمر کسب و کار این خانواده 
فعالیت  الجوردیان،  خانواده  بود.  مانده  قرن  یک  به 
حاج  فعالیت های  با  سال 1270  از  را  خود  اقتصادی 
سیدمحمد از شهر کاشان شروع کردند. این فعالیت ها 
توسط حاج سیدمحمود الجوردی از نسل دوم دنبال 
شد و دامنه جغرافیایی این فعالیت ها از کاشان به تهران 
کشیده شد و بعد به روسیه و آلمان هم رفت. نسل سوم 
با دنبال  خانواده شامل احمد، حبیب و قاسم بود که 
کردن تجارت، واردات و توزیع در ایران را شروع کردند. 
خانواده الجوردی که تا این زمان یعنی دهه1330 در 
بخش تجاری فعال بودند، آینده توسعه اقتصادی را در 
بخش صنعت دیدند. خانواده کسب و کاری الجوردی 
در بسیاری از زمینه ها جزو پایه گذاران بخش صنعت 

مدرن خصوصی در ایران بود.
ورود به صنعت برای این خانواده در سال 1330 در شهر 
بهشهر با راه اندازی شرکت روغن کشی رخ داد. خانواده 
الجوردی با درک فرصت های موجود در زمینه تولید، 
با واردات فناوری و راه اندازی روغن کشی از دانه های 
روغنی پنبه به نام شرکت بهپاک و بعد شرکت تولید 
روغن نباتی الدن و بهار، فعالیت خود را ادامه دادند. 
ضایعات حاصل از دستگاه های روغن کشی، فرصت 
تولید صابون را در اختیار خانواده قرار داد و با وارد کردن 
فناوری آن از ایتالیا، تولید محصوالت بهداشتی صابون 
و پودر رختشویی با برندهای عروس، ارکیده، برف، سردا 
و کیمیا آغاز شد. البته کیمیا به دلیل مخرب بودن برای 
محیط زیست از چرخه تولید حذف شد و با ورود ماشین 

لباسشویی به بازار، پودر سپید عرضه شد.
خانواده الجوردی به تدریج کسب و کار خود توسعه 
داد؛ شرکت سهامی صنایع بسته بندی ایران در سال 
1342 برای قوطی سازی و کارتن سازی تأسیس شد 

که باعث خودکفایی در بسته بندی محصوالت مجموعه 
صنایع تولیدی الجوردی ها شد. احمد الجوردی با اخذ 
نمایندگی شرکت فوالد استیل در سانفرانسیسکو به 
داشت،  صنایع  در  زیادی  کاربرد  که  سوله ها  واردات 
دست زد و بعدها شرکت سولیران بر مبنای آن تأسیس 
شد. همه این شرکت ها در مجموعه تأسیسات تهران 
جمع شده بود که ساختمان های فلزی پیش ساخته ارائه 
می کرد. 15 درصد محصوالت این شرکت صادر می شد 

و رقیب شرکت های آمریکایی و انگلیسی بود.
الجوردی ها به تدریج متوجه ظهور رایانه در عرصه های 
و  کامپیوتر  و شرکت سهامی  کار می شوند  و  کسب 
روش های مکانیزه را برای مکانیزه کردن حسابداری، 
می کنند.  تأسیس  اداری  کارهای  سایر  و  انبارداری 
به شرکت های مجموعه الجوردی  ابتدا  این شرکت 
خدمات می داد اما بعدتر، مورد استفاده دیگر شرکت ها 
نیز قرار گرفت. این شرکت اولین شرکت رایانه  ای در 
ایران بود که با داشتن بیش از 250 پردازنده مرکزی، 
پرداخت حقوق و محاسبه دستمزد کارکنان و کارگران، 
حسابداری و هزینه های سرمایه گذاری را انجام می داد.

نقاط  در  کارخانه  و  شرکت  از 80  بیش  الجوردی ها 
کرمانشاه،  بهشهر،  کاشان،  تهران،  جمله  از  مختلف 
قزوین، مشهد، گنبد کاوس، گرگان، نکا، اراک، خرشمر، 
نوشهر و حومه محمود آباد تأسیس کردند و در اواخر 
دهه 50، مجموعاً 15 هزار نیروی انسانی در شرکت های 
تابعه خود داشتند. آنها در سال 1356 بانک بین الملل 
ایران و ژاپن را با مشارکت بانک توکیو و بیمه حافظ را 
با همکاری بیمه های کنتیننتال و رویال تأسیس کردند. 
بیمه شدگان این شرکت از خدمات موسسات خصوصی 
درمانی و بهداشتی مانند تهران کلینیک و بیمارستان 

شهرام استفاده می کردند.
با افزایش قیمت نفت در وایل دهه 1350 و افزایش 
درآمدهای ملی و وارد شدن پول به اقتصاد، جهشی 

در تقاضا صورت گرفت و تقاضای دولت برای انجام 
که  بود  موقع  این  در  گرفت.  باال  عمرانی  طرح های 
شرکت  و  شدند  دولتی  پروژه های  وارد  الجوردی ها 
گرفته  تصمیم  شد.  تأسیس  آکام  ساختمانی  صنایع 
شده بود که این شرکت در انجام فعالیت های عمرانی 
خودکفا باشد و به همین منظور، در زیرمجموعه خود 
شرکت ساختمانی و مهندسی پاکرو، شرکت سهامی 
صنایع آکام فلز، شرکت سهامی قطعات پیش ساخته 
شرکت  مسکن،  آکام  سهامی  شرکت  آکام،  بتونی 
سهامی ماسه ساز کو، شرکت سهامی صنایع شنی آکام 

و شرکت سهامی تهران بتن را نیز راه اندازی کرد.
همزمان اکبر الجوردی برادر حاج محمود به سراغ صنایع 
نساجی رفت و در قزوین شرکت سهامی نیتینگ ایران 
را تأسیس کرد و بعدتر تولید فرش ماشینی را در شهر 
راوند با نام شرکت سهامی صنایع کاشان شروع کرد که 
قالی های ماشینی ارزان قیمت تولید می کرد. همچنین با 
شرکت آمریکایی دوپانت قرارداد بست که ماشین آالت 
خود را به ایران بیاورند و در اصفهان پیاده کنند. بنابراین 
شرکت سهامی پلی اکریل شکل گرفت که بزرگ ترین 
شرکت بخش خصوصی با سرمایه گذاری 440 میلیون 
دالر با مشارکت شرکت دوپانت با 40 درصد سهام، 
گروه صنعتی بهشهر با 40 درصد و سایر شرکت های 
نساجی با 20 درصد سهام بود؛ البته بعدها با اعتراض 
شرکت های نساجی، سهم صنایع بهشهر به 26 درصد 
و سهم آنها به 34 درصد رسید. میانه روی و مقتصد 
بودن به ویژه در نسل اول و دوم، تنوع فعالیت های 
تجاری و صنعتی، گرایش به پس انداز و سرمایه گذاری 
به جای مصرف، اخالق اقتصادی به ویژه در رابطه با 
شرکاء و انجام تعهدات، تالش و سخت کوشی، نوآوری 
در تجارت و صنعت، بهره گیری از نیروهای پرتوان و 
متخصص، توجه به رفاه پرسنل و توجه به امور فرا 
اقتصادی مانند امور خیریه، از مهم ترین دالیلی بود که 
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خانواده الجوردی ها را در کسب و کار موفق کرد.
با این حال، موفقیت الجوردی ها به سرانجام مطلوبی 
نرسید، در نیمه تیر 1358 براساس بند 4 ماده 3 آئین نامه 
قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مدیریت و کنترل 
شرکت ها در اختیار دولت قرار گرفت و مصادره شده که 
ریشه یابی و آسیب شناسی دالیل وقوع این موضوع به 

مجالی دیگر نیاز دارد که در این مقال نمی گنجد. 
احمد الجوردی مدیرعامل گروه  آن،  از  یک ماه پس 
صنعتی بهشهر که از اروپا به تهران برگشته بود، در 
مرداد 1358 به وسیله گروه فرقان ترور و به سختی 
مجروح شد. سیدمحمود تا مهر1363 در ایران ماند و 
بعد، برای معالجه سرطان به آمریکا رفت و در همان جا 

درگذشت.
بعد از انقالب، گروه صنعتی بهشهر زیرنظر دولت اداره 
شد و در سال 1370 اولین شرکتی بود که سهامش به 

بخش خصوصی واگذار شد.

ویژگی های مدیریتی الجوردی ها
مالکان شرکت های  اولین  از  می توان  را  الجوردی ها 
ایرانی دانست که تالش کردند پای مدیریت علمی را 
به صنایع ایران باز کنند. بسیاری از مدیران شرکت های 
مدیرانی  الجوردی ها،  کار  و  کسب  زیرمجموعه 
درس خوانده در زمینه مدیریت بودند که با وجود نداشتن 
واقع  الجوردی ها  اعتماد  مورد  چندانی،  مالی  تمکن 
شده بودند. در زیر به مهم ترین ویژگی های مدیریتی 

الجوردی ها اشاره شده است:

و  زمان  گذشت  با  مدرن:  مدیریت  از  بهره گیری   -1

مالکیت  بین  الجوردی ها  فعالیت ها،  شدن  گسترده 
به  و  کردند  مشخص  روشنی  مرزهای  مدیریت  و 
مدیریت حرفه ای روی آورند. استفاده از مدیران خارج 
از خانواده که اصل مدیریت علمی است؛ از شیوه های 
موفقی بود که الجوردی ها آن را به کار گرفتند. یکی 
تیرماه  از  این مدیران، »ابوالحسن معدل« بود که  از 
سال1351قائم مقام مدیرعامل بهپاک بود. نسل اول و 
دوم خانواده الجوردی تنها تحصیالت مقدماتی داشتند 
اما به دنبال گسترش فعالیت های اقتصادی، دوره های 
عالی مدیریتی را در خارج از کشور گذراندند. آنها در 
آمریکا  حرفه ای  مشاوران  از  فعالیت هایشان  توسعه 
کمک می گرفتند و همیشه به دنبال نوگرایی بودند. 
مثاًل مفهوم بازاریابی علمی را در ایران عملیاتی کردند. 
الجوردی ها در دهه 1340 اولین مدیر غیرعضو خانواده 
یعنی »ناصر متینی« را در گروه خود منصوب کردند و 
تا پایان دهه 50، بسیاری از مدیرانشان هم سهامدار 
بودند و هم با اختیارات کامل، مدیر واحدهای مختلف 

گروه صنعتی بهشهر.
حبیب الجوردی در زمینه مدیریت علمی بسیار فعال بود 
و شرح وظایف، جدول مسئولیت ها و اختیارات، قوانین 
و اساسنامه داخلی و طبقه بندی مشاغل رابرای اولین بار 
بعد از شرکت ملی نفت در ایران انجام داد. او در پاکسان 
اولین اقدامات را در راه توسعه بخش تحقیقات بازار و 

شناخت سلیقه مصرف کننده برداشت.
2- آموزش مدیران: مدیریت یکی از حوزه های اصلی 

بود که الجوردی ها به آن توجه خاص داشتند. گروه 
صنعتی بهشهر مدیران فارغ التحصیل دانشکده صنعت 
فارغ التحصیالن  و  فنی  دانشکده  پلی تکنیک،  نفت، 
خارج از کشور را در واحدهای خود استخدام کرد. برخی 
مدیران ارشد به دوره های پیشرفته در دانشگاه های 
احمد  خوِد  شدند.  اعزام  هاروارد  مثل  آمریکا  معتبر 
الجوردی نیز به عضویت انستیتوی تحقیقات مدیریت 
در استنفورد درآمد تا مفاهیم مدیریت جدید را بیاموزد. 
کوتاه  مدیریتی  دوره های  در  خانواده  اعضای  تمام 
فعالیت های  از  یکی  می کردند.  شرکت  بلندمدت  و 
مرکز  تأسیس   ،1348 سال  در  الجوردی ها  اساسی 
مطالعات مدیریت ایران بود. این مرکز با هدف فراهم 
کردن وسایل آموزشی و مطالعات در رشته مدیریت، 
با همکاری دانشگاه هاروارد با حضور مشاورینی چون 

»دکتر فرانک آگوالر« و »بروس اسکات« و با همکاری 
دولت و بخش خصوصی ایران آغاز به کار کرد.

در  انسانی  منابع  به  توجه  انسانی:  منابع  3- مدیریت 

از  اقداماتی  با  آنها  بود.  اقدامات الجوردی ها  سرلوحه 
تربیت و جذب نیروهای خبره و متخصص گرفته تا 
ایجاد زمینه های تفریح و گردش و خدمات رفاهی برای 
تمامی کارکنان، بهره وری نیروی انسانی خود را افزایش 
می دادند. اعطای بورس به دانشجویان یکی از کارهای 
ابتکاری آنان در حمایت از نیروهای انسانی به خصوص 

نیروهای فکری بود.  
الجوردی  ها اولین شرکت خصوصی را تأسیس کرده 
بودند که به کارکنان خود خدمات بیمه  ای  ارائه می کرد 
و همچنین مکانی اقامتی و باشگاهی تفریحی در نور 
شمال کشور ایجاد کرده بودند که کارگران و کارکنان 

به همراه خانواده هایشان تابستان ها به آن جا می رفتند.
خانواده  الجوردی :  خانواده  اجتماعی  4-مسئولیت 

این  داشتند.  توجه  نیز  اجتماعی  وظیفه  به  الجوردی  
خیریه  بنیاد  تأسیس  با   1341 سال  آغاز  از  خانواده 
همچون  یافته  سازمان  خیریه  کارهای  به  الجوردی 
ساخت و گسترش مدارس، کمک به تأسیس درمانگاه 
و موسسات آموزشی دیگر اقدام کرد. 5درصد از درآمد 
بنیاد الجوردی  پرداخت  به  تابعه  سالیانه شرکت های 

می شد.

الجوردی  ها که بودند؟
یک پدر و سه پسر، نسل دوم و سوم خاندان الجوردی  
توانستند  هم  همکاری  با  که  می دادند  تشکیل  را 
شرکت ها و هلدینگ های موثری را در تاریخ معاصر 
اقتصاد ایران تأسیس کنند. در زیر، شرح مختصری را از 

هر یک از چهار عضو این خانواده می خوانید:
محمود الجوردی: محمود، پدر خانواده بود و مدیریت 

این که  با  داشت.  برعهده  را  خانواده  اقتصادی  کلی 
بودن مدیریت  و جدا  به مدیریت مدرن  الجوردی  ها 
از مالکیت اعتقاد داشتند، این از وظیفه آقای محمود 
الجوردی  چیزی نمی کاست و او به عنوان پدر خانواده، 
وظیفه انتقال ارزش  ها و فلسفه کاری خانوادگی و تربیت 
نسل بعدی را به عهده داشت. محمود نقش کسی را 
بازی می کرد که به فعالیت واحدها همبستگی می داد اما 

در مدیریت دخالت نمی کرد.
اکبر الجوردی : وی برادر محمود بود که البته از دو فرزند 
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بزرگ تر محمود، کوچک تر بود. او به صنایع نساجی 
شرکت های  موفق ترین  از  تعدادی  و  داشت  عالقه 

نساجی در دوران معاصر ایران را مدیریت کرده است.
خانواده،  پدر  و  خانواده  بزرگ  پسر  الجوردی :  احمد 

برادران را قانع کرده بود که احمد ، بهترین گزینه برای 
می توانست  بزرگ تر  برادر  هلدینگ هاست.  مدیریت 
نفوذ  حرفش  و  برانگیزد  را  کوچک تر  برادران  احترام 
بیشتری داشته باشد. احترام به حرف بزرگ تر، البته بر 
پایه استدالل و عقالنیتی که پدر ارائه می کرد و اعتماد 
بین طرفین ضرورت اداره یک کسب و کار خانوادگی 

بود.
سیاسی ترین  اقتصادی،  کار  کنار  در  قاسم الجوردی : 

عضو خانواده الجوردی ها بود. البته خانواده الجوردی 
رابطه چندانی با دولت نداشت. نسل اول و دوم خانواده 
اما  داشتند  مشروطه خواهانه  گرایش های  الجوردی، 
مدافعان  زمره  در  تدریج  به  پهلوی  سلسله  ظهور  با 
غیرفعال آنها درآمدند زیرا برقراری امنیت نیاز اصلی 
بر صنعتی  نیز  دولت  از طرفی،  و  بود  سرمایه گذاری 
شدن بسیار تأکید داشته است. در سال های پایانی رژیم 
پهلوی، قاسم به نمایندگی تهران در مجلس سنا رسید.

و  اداری  آئین نامه های  حبیب،  الجوردی:  حبیب 

استخدامی شرکت ها را تهیه و تدوین کرد. او در خرداد 
1345 طرح ساعات کار کارکنان دفتر مرکزی را از کار 
دوسره به ساعات کار یک سره تبدیل کرد و این تحولی 
در افزایش کارآیی و رفاه بیشتر پرسنل گروه صنعتی 
بهشهر بود. ورود حبیب به گروه صنعتی بهشهر با نگاه 
نوین مدیریتی همراه بود و تجربه ای را که از اقتصاد 
مدرن جهان و آمریکا کسب کرده بود، به خانواده انتقال 

داد.

شرکت  شکل گیری  تاریخی  ریشه های  بررسی 
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر

فریدون شیرین کام نویسنده مشترک کتاب » موقعیت 
تجار و صاحبان صنایع در دوره پهلوی: سرمایه داری 
خانوادگی خاندان الجوردی« : پدیده تأسیس شرکت 
در ایران امری جدید به شمار می رود و از اواخر دوره 
ناصری بود که تأسیس شرکت های مدرن اقتصادی 
عمدتًا  شرکت ها  این  منطق  گرفت.  شکل  ایران  در 
مقاومت در برابر شرکت های خارجی و تضعیف شدن 
داخلی  پیشه وری  هیئت های  فعالیت های  از  بخشی 
ظرفیت های  فقدان  و  شدید  رقابت  دلیل  به  که  بود 
برابر شرکت های خارجی از صحنه  فنی و علمی در 
از حرکت های  اوضاع موجی  این  در  خارج می شدند. 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکل گرفت که سعی 
داشت از تولیدات داخلی در برابر بنگاه های خارجی دفاع 
کند. کنش جمعی این شرکت ها را در دوره مظفری 
می توان دید. به عنوان مثال شرکت های زیادی تحت 
عنوان اسالمیه در این دوره تأسیس می شوند تا مردم 
را به تولید و مصرف محصوالت داخلی تشویق کنند. 
شرکت هایی در اصفهان، شیراز، تهران، مشهد و جاهای 
مختلف دیگر شکل می گیرند که ترکیبی از اقتصادی و 

خانوادگی هستند. 
فعالیت  مظفری  دوره  از  تقریباً  الجوردی  خانواده 
خودش را مثل تمام بازرگانان به صورت حجره داری 
شروع می کند. این خانواده تا اوایل دوره پهلوی اول، 
عمدتاً در برخی از شرکت های دولتی مثل شرکت پنبه 
خودشان  هم  شرکت  دو  یکی  دارند.  شراکت  دولتی 
دارند که زیاد دوام نمی آورند. این فعالیت ها همچنان 
تا بعد از زمان رضاشاه ادامه پیدا کرد و نسل دوم یعنی 
سیدمحمود الجوردی اولین شرکت را به عنوان آرین 
آقای  زمان،  این  در  تأسیس می کند.  در سال 1323 
محمود الجوردی در سن 50 سالگی است و فرزندان او 
احمد و محمود در سن 23 و 24 سالگی تحصیل کرده 

دبیرستان و دانشجو هستند.
فاصله 1323 تا تأسیس اولین هلدینگ شرکت توسعه 
صنایع بهشهر، حدود 30 سال فاصله زمانی است. در 
این مدت ، سازمان بورس، بانک مرکزی و بانک های 
استاندارد  سازمان  مانند  سازمان هایی  و  تخصصی 
خانواده  شرکت  اولین  فعالیت  از  شده اند.  تأسیس 

الجوردی تا تأسیس هلدینگ، فرایندی طوالنی شکل 
گرفت که نشان می دهد یک کار توسعه پیدا کرده و بعد 
به صورت یک شرکت هلدینگ درآمده است. در حدود 
سال 1330 با تأسیس شرکت بهشهر که در ابتدا به 
صورت پنبه پاک کنی بود، خانواده الجوردی وارد صنعت 
شد. شرکت بهشهر بعداً فعالیت خودش را به شرکت 
روغن کشی منتقل کرد و بعدها همین روغن کشی به 
صورت جامد و مایع ادامه پیدا کرد و تبدیل به شرکت 
توسعه صنایع بهشهر شد. پس این فرایندها به تدریج 
شگل گرفت. یعنی بعدها متوجه شدند قسمتی از موادی 
که تصفیه می شوند را باید به صابون فروشی ها بفروشند 
در صورتی که خودشان می توانند آن را تبدیل به مواد 

شوینده کنند؛ پس شرکت پاکسان را تأسیس کردند.
در کسب و کار آنها، انگار مرحله به مرحله مشکالت 
شناسایی می شوند و مدیران به ضرورت  های تازه ای 
می رسند. وقتی که پاکسان تأسیس شد، برای بسته بندی 
تولیدات به شرکت صنایع بسته بندی رسیدند. این طور 
نبود که همه ضرورت ها از ابتدا در دسترسشان باشد. 
همزمان خانواده الجوردی به صنایع نساجی رسیدند 
و شرکت ریسندگی در مخمل کاشان و بعد بافندگی 
و تولید مخمل شکل می گیرد و بعد فقط به پارچه های 

پنبه ای منحصر نشد.
حتی بعدتر، برای تولید کارخانه ها هم شرکت آکام فلز 
تأسیس شد. تأسیس بانک ایران و ژاپن و بیمه حافظ 
بنابراین  است.  کار  و  کسب  بعدی  حلقه های  از  هم 
یک  طی  بهشهر  هلدینگ  توسعه  که  دید  می توان 
فرایند تاریخی از سال 1277 شروع شده بود و در 1323 
تجاری شد و در 1330 صنعتی شد و از 1330تا 1352 
توسعه پیدا کرد تا به حدی کسب و کار پیچیده شد تا 

نیاز به یک هلدینگ پیدا شد.
به موازات توسعه کسب و کار، برخی تغییرات مدیریتی 
نیز در شرکت های خانواده الجوردی به وجود آمدند. این 
تغییرات می توانند یک بنگاه را به فروپاشی برسانند یا 
این که آن را وارد فاز تازه و ماندگاری کند. این تحول 
نداد.  رخ  خانوادگی  کارهای  و  کسب  از  خیلی  برای 
بسیاری از فعاالن اقتصادی به دلیل این که نتوانستند 
در مواجهه با اختالالتی در کسب و کارشان تاب بیاورند 
اما خانواده الجوردی چند بخت داشت که موفقیت آنها 
را تضمین می کرد. یکی از این مولفه ها، پدرساالری بود 
که چون نسل دوم و سوم و چهارم خانواده همزمان 
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با هم کار می کنند، اقتدار معنوی و داشتن صالحیت 
اخالقی الزم را به محمود الجوردی می دهد که بتوانند 
با هم کار کنند. این بار هم کار کردن در بسیاری از 
کسب و کارهای خانوادگی رخ نداده و برادران یا پسران 
و پدران بعد از مدتی، از هم جدا شده اند. وقتی خانواده ها 
از هم جدا می شوند، ضرورت های وجود یک شرکت 
دست  از  را  خود  کارکرد  و  موضوعیت  هم  هلدینگ 
می دهد. با بزرگ شدن کسب و کار خانواده الجوردی، 
دید  و خانواده  آمد  به وجود  ضرورت مدیریت علمی 
که مدیریت خانوادگی برای آن همه شرکت پاسخگو 
نیست. در اداره یک شرکت کوچک که عمدتاً حجره ای 
بزرگ  شرکت  وقتی  تا  اما  است  مالک  مدیر،  است 
می شود، پیچیدگی کار خیلی زیاد می شود و اینجاست 
می گیرد.  قرار  بنگاه  اداره  اساسی  مبنای  دانش  که 
بنابراین باید تا حدی استقالل مدیر و مشروعیت آن 
را در تصمیم گیری پذیرفت. در اینجاست که مالک به 
تنهایی کفایت الزم را برای مدیریت ندارد. در خانواده 
الجوردی در شرکت توسعه صنایع بهشهر بسیاری از 
مسائل مدیریت نوین اجرا شد. البته از سال 1340 به 
بعد، توجه به مدیریت علمی و نوین ملموس تر شد و 
همزمان مرکز مطالعات مدیریت با همکاری دانشگاه 
تحوالت  گفت  باید  البته  شد.  تأسیس  هم  هاروارد 
مدیریتی در شرکت توسعه صنایع بهشهر ده سه سال 

پیش از تأسیس مرکز مطالعات مدیریت بوده است.

هنوز نمونه ای برای الجوردی ها وجود ندارد
مدیر نگهداری ماشین آالت کارخانجات گروه صنعتی 
کاشان  ماشینی  فرش  تولید  کارخانه  مدیر  و  بهشهر 
مثبت  ویژگی های  دارای  خانواده الجوردی  می گوید: 
مدیریتی بسیاری بود که همچنان برای مدیران ایران، 
درس آموز است. تفکیک مرز میان مدیریت و مالکیت 
یکی از عمده ترین دالیل اصلی موفقیت الجوردی ها در 
عرصه تولید و صنعت بود تا جایی که پس از این خانواده، 
در هیچ واحد تولیدی و صنعتی چنین شیوه مدیریتی 
مشاهده نشده است. همین امر باعث شد تا این خانواده 
بتوانند گروه صنعتی بهشهر را تأسیس و با 35 هزارنفر 
نیروی کار مستقیم آن را مدیریت کنند. الجوردی ها در 
بخش مدیریت دخالت بسیار بسیار ناچیزی داشتند و 
کاری می کردند که در مدیران، اعتماد به نفس ایجاد شود 

تا مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی بهترین شیوه ها را 
اتخاذ کنند و بهترین نوع تصمیم گیری را داشته باشند؛ 
در حالی که اکنون ما در واحدهای تولیدی خود با این 
مشکل مواجه هستیم که نمی توان میان مدیریت و 
مالکیت حد و مرزی قائل شد و به همین دلیل، مدیران 
ما نمی توانند تصمیم گیری های بهینه داشته باشند زیرا 
همواره نگران برداشت ها و واکنش های اطرافیان نسبت 
به رفتار خود هستند البته اتخاذ این شیوه ها یکی از 
بسترهای تأسیس مرکز مطالعات مدیریت ایران وابسته 
به دانشکده مدیریت هاروارد در محل فعلی دانشگاه 
امام صادق )ع( شد که یکی از موسسات بسیار بسیار 
پیشرفته ایران بود و در آن جا به آموزش مدیران توانمند 

توجه بسیار ویژه و جدی می شد.
مدیریت  شیوه های  که  گفت  می توان  صراحت  به 
با  ما  که  آن چه  نظیر  کشور  اقتصادی  واحدهای  بر 
است.  نشده  تکرار  تاکنون  کردیم،  تجربه  الجوردی 
یکی از شیوه های مدیریت در شرکت های گروه صنعتی 
بهشهر این بود که مدیران از آن جایی که حقوق ثابت 
دریافت می کردند، رفتارهایشان به عنوان شیوه  ای برای 
کسب سود بیشتر نمود پیدا نمی کرد، چون آنها توانسته 
بودند بین مدیریت و مالکیت خود حد و مرزی تعیین 
کنند، سخت گیری های آنها برای جلوگیری از اسراف 
یک برگ کاغذ، خساست یا کسب سود بیشتر تعبیر 
نمی شد بلکه همه کارکنان به خوبی درک می کردند 
که این یک تصمیم مدیریتی است و باید اجرا شود 
گروه  توسعه  و  رشد  به  رسیدن  آن  نهایی  هدف  و 
صنعتی بهشهر است. حاج محمود الجوردی- پایه گذار 
گروه صنعتی بهشهر- آدم ویژه و خاصی بود. بسیار 
در استفاده صحیح از امکانات دقیق بود. یادم می آید 
همیشه آخرین نفری بود که از ساختمان خارج می شد. 
اگر از بیرون متوجه می شد چراغ اتاقی روشن است، 

حتماً باز می گشت و تذکر می داد تا تکرار نشود.
یکی از اقدامات مهم الجوردی ها، تأکید آنها بر آموزش 
کارکنان و مدیران بود تا جایی که ما ناگزیر از حضور 
در دوره های آموزشی سازمان مدیریت صنعتی بهشهر 
خطی  برنامه ریز  آموزشی  دوره های  و  بودیم  ایران 
اما  گذراندیم  سازمان  این  در  را  تولید  برنامه ریزی  و 
مدیریت صنعتی،  سازمان  در  ما  دوره های  مهم ترین 
دوره های سرپرستی بود. کالس های سرپرستی جزو 

نخستین دوره  آموزشی ما محسوب می َشد که حضور 
در این کالس ها به ما نکات بسیار مهمی را در مدیریت 
واحدهای تولیدی و حتی برخورد با کارکنان زیر دست 
آموزش می داد؛ چیزی که متأسفانه امروز کمتر مدیران 
ما نسبت به آن آگاهی دارند. ویژگی دیگر مدیریت آنها 
این بود که فعالیت های نیکو کارانه و خیرخواهانه جزو 
ویژگی  های ذاتی شان بود. آنان برای امور خیر، بنیادی را 
با عنوان »بنیاد الجوردی ها« راه اندازی کرده بودند که 
این بنیاد مدارسی را برای دانش آموزان بی بضاعتشان 

ایجاد کرد.
نقش پسران نیز در پیشرفت کسب و کار الجوردی ها 
بسیار مشهود است و خیلی از ایده های گروه صنعتی 
بهشهر به وسیله پسران پیاده شد. احمد الجوردی در 
مسائل تولیدی و صنعتی واحدها نقش موثری داشت 
و حتی  آکام  واحدهای صنعتی  توانست  تا جایی که 
شهرکی به همین نام را در شمال کشور تأسیس کند. 
قاسم الجوردی، سناتور و نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران در سال های دهه 50 بود و بیشتر مسائل مالی 
داشت.  برعهده  را  بهشهر  گروه  سیاسی  ارتباطات  و 
حبیب الجوردی نیز موسس مرکز مطالعات مدیریت 
و  رسانه ای  تبلیغاتی،  کارهای  مسئولیت  و  بود  ایران 
امور فرهنگی و آموزش در واحدهای تولیدی و صنعتی 
بهشهر را برعهده گرفته بود. در زمان آغاز درگیری های 
پیش از انقالب، حبیب الجوردی براساس درکی که 
از مسائل سیاسی و اقتصادی کشور داشت به آمریکا 
رفت و اکنون سال هاست که در دانشگاه هاروارد، پروژه 
تاریخ شفاهی ایران را پیگیری می کند و همین مسأله 
موجب شد تا او و برادرش قاسم الجوردی نیز از کشور 
خارج شوند اما مرحوم حاج محمود الجوردی پدر، بعد 
از انقالب در ایران ماند. تا جایی که در خاطرم هست، 
برخی از دوستان ، ایشان را حوالی سال 63 در ایام جنگ 
در صف روغن دیده بودند. این جای تأمل زیادی داشت 
فردی که روزانه 300 تن روغن تولید می کرد، اکنون 
برای گرفتن روغن کوپنی در صف بایستد. او معتقد بود 
که ایران سه دوره از شورش ها و ناآرامی ها را پشت سر 
گذاشته و این ناآرامی ها هم سپری می شود و می تواند 
حقوق خود را مطالبه کند اما چند سال بعد از انقالب، 
دچار بیماری شد و برای معالجه به آمریکا نزد فرزندان 

خود رفت و در همان جا درگذشت. 
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محصول تولیدیشرکتردیف

1

شرکت مادر ) هلدینگ(شرکت سهامی عام توسعه صنایع بهشهر

تولید روغن نباتی، الدن، بهار و نسترنشرکت سهامی صنعتی بهشهر

تولید پودر رخت شویی برف، مایع ظرفشویی گلی، رخشا، ارکید، پوششرکت سهامی پاکسان

تولید کارتن  و قوطی های فلزیشرکت سهامی صنایع بسته بندی ایران

سرویس های کامپیوتریشرکت سهامی کامپیوتر و روش های مکانیزه

تولید روغن خام نباتی، کنجاله و پنبهشرکت سهامی بهپاک

پخش محصوالت مصرفی گروه صنعتی بهشهرشرکت سهامی بهپخش

ساخت و مدیریت ساختمان دفتر مرکزی و تأسیسات اردوگاه گروه بهشهرشرکت سهامی ساختمان گروه صنعتی بهشهر

تولید سولفات دوسودشرکت سهامی خاص تهران کمیکال

تولید ساختمان های فوالدی پیش ساخته معروف به »سوله«شرکت سهامی عام سولیران2

تولید مخمل و پارچه مبلی و پرده ای ابریشمشرکت سهامی مخمل و ابریشم کاشان3

تولید فرش های ماشینیشرکت سهامی صنایع کاشان4

تولید الیاف و نخ های مصنوعیشرکت سهامی پلی اکریل در اصفهان5

تولید نخ برای سایر صنایعشرکت سهامی صنایع اراک6

تولید سیمانشرکت سهامی سیمان غرب7

امور بانکیبانک بین المللی ایران و ژاپن) بانک تجارت(8

تولید پارچه های کشبافشرکت سهامی نیتینگ ایران9

واردات و توزیعشرکت سهامی بازرگانی ایران10

واردات لوازم خانگی و دفتریشرکت سهامی آرین کار11

حق العمل کاری خرید وش، پنبه و پنبه دانهشرکت سهامی دانه پنبه گرگان12

معامالت وش پنبه در داخل کشورشرکت سهامی جاوید13

مدیریت و انجام طرح های ساختمانی و نصب واحدهای صنعتیشرکت سهامی زمینه14

15

شرکت مادر ) هلدینگ(شرکت سهامی صنایع ساختمانی آکام

امور ساختمانی و نصب کارخانجاتشرکت ساختمانی و مهندسی پاکرو

تولید قطعات فلزی سنگین پیش ساختهشرکت سهامی صنایع آکام فلز

تولید قطعات بتونی پیش ساختهشرکت سهامی قطعات پیش ساخته بتونی آکام

برج  سازی برای مسکن ارزان قیمتشرکت سهامی آکام مسکن

تهیه شن و ماسه استاندارد شده و آسفالتشرکت سهامی ماسه ساز کو

تهیه بتون آمادهشرکت سهامی تهران بتون

------شرکت سهامی بیمه حافظ ) بیمه دانا(16

امور ساختمانی و مستغالت خانواده احمد الجوردیشرکت سهامی تایر17

ساخت مدارس، موسسات ورزشی، خانه های فرهنگی، خوابگاه  دانشجویان، درمانگاه، بنیاد خیریه الجوردی18
کتابخانه و بورس تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران

پی نوشت:
برگرفته از مجله اتاق بازرگانی ایران در هشتاد و پنجمین سال انتشار آن) شهریور 1392 (درباره خاندان الجوردی های کاشان که با رخصت از مدیر جوانسال و اندیشمند مجله نساجی امروز، منتشر می شود.
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صنایع کشور قرار است حدود 20 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت مالی دریافت کنند؛ تسهیالتی که در قانون 
بنابراین،  و  گرفته شده  نظر  در  جاری  سال  بودجه 
احتماال به سرعت به دست واحدهای تولیدی متقاضی 

خواهد رسید. 

اما نحوه تزریق پول جدید به صاحبان صنایع به چه 
شکل خواهد بود؟

تومان  میلیارد  هزار  وزارت صنعت، 10  اعالم  بنابر 
و  تأمین  بانک های کشور  این تسهیالت توسط  از 
10 هزار میلیارد تومان دیگر از صندوق توسعه ملی 
برداشت خواهد شد. عالوه بر این، دولت برای پوشش 
بخشی از سود تسهیالت، یارانه ای معادل هزار میلیارد 

تومان در نظر گرفته است.
 سود تسهیالت اعطایی نیز بین 12 تا 14 درصد 
تعیین شده و این در حالی است که »تولید کاالی 
قابل فروش در بازارها« یکی از شروط اعطای این 
اطالعات  اساس  بر  سو،  دیگر  از  است.  تسهیالت 
اعطای  )درگاه  یاب  بهین  سامانه  سایت  در  مندرج 
»تکمیل  جهت  تنها  تسهیالت  این  تسهیالت(، 
طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی 60 

درصد«، »بازسازی و نوسازی« و نیز »تامین سرمایه 
داده  تخصیص  متقاضی  واحدهای  به  گردش«  در 

می شوند.
 منظور از دریافت تسهیالت به منظور بازسازی و 
نوسازی نیز استفاده از منابع دریافتی جهت ارتقای 
افزایش  مصرف،  شدت  کاهش  انرژی،  بهره وری 
تکنولوژی  انتقال  و  صادرات  توسعه  رقابت پذیری، 
عنوان شده است. همچنین واحدهای متقاضی باید در 
دسته بندی »بنگاه های کوچک و متوسط« قرار داشته 
باشند؛ یا به عبارت ساده تر، کمتر از 100 نفر کارکن 

داشته باشند.
 با این همه، تزریق دوباره تسهیالت مالی مستقیم به 
صنایع کشور در حالی صورت می گیرد که بر اساس 
اظهارنظر مشاور امور اقتصادی معاونت صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، تنها در 8 ماهه ابتدایی سال 
جاری حدود 117 هزار میلیارد تومان تسهیالت به 
این  نیاز  البته  و  داده شده  صنایع کشور تخصیص 
صنایع به سرمایه در گردش، چیزی در حدود 300 

هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
 از آن سو اما تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 در 
شرایطی اجرایی می شود که کمتر از سه هفته تا پایان 

سال جاری باقی مانده و به این ترتیب، اجرای این 
طرح را می توان تکمیل شتاب زده یکی از بندهای 

قانون بودجه سال جاری در نظر گرفت.
 

جزییات وام رونق تولید از زبان تولید
 وزیر صنعت، معدن و تجارت، از کلید خوردن طرح 
اعطای تسهیالت تولید و اشتغال در کشور خبر داد. 
انجام  با تفاهم  بنابه اظهارات محمد رضا رحمانی، 
شده میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
برنامه و بودجه کشور حدود 20 هزار میلیارد تومان به 

تسهیالت تولید و اشتغال اختصاص یافت.
داد: 10 هزار  ادامه  این خبر  با اعالم  او همچنین   
میلیارد تومان توسط منابع بانک ها و 10 هزار میلیارد 
تومان از منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده 
و هزار میلیارد تومان هم یارانه سود تسهیالت منظور 

شده است. 
با تخصیص یارانه سود  ادامه داد: در این برنامه  او 
پیش بینی شده، نرخ نهایی سود تسهیالت طرح ها 
و واحدهای تولیدی در صورت تحقق اهداف مربوط، 
برای مناطق برخوردار، به 14 درصد و برای مناطق 

کمتر برخوردار، به 12 درصد کاهش می یابد.

پول  درمانی تولید در پایان سال بازتاب
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وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص زمان بندی 
بازپرداخت تسهیالت افزود: دوره بازپرداخت تسهیالت 
تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی و توسعه 
واحدهای موجود )بازسازی و نوسازی( در یک دوره 5 
ساله با 12 قسط در سال است که 6 ماه تنفس و 6 

ماه دوره مشارکت دارد.
 رحمانی ادامه داد: زمان بندی بازپرداخت تسهیالت 
سرمایه در گردش یک دوره یک ساله با 12 قسط 
است.وزیر صنعت، معدن و تجارت اما پیش از این، 
آن دسته از واحدهای تولیدی را مخاطب این طرح 
بازار  در  شان  تولیدی  محصوالت  که  بود  دانسته 

خریدار داشته باشد.
 رحمانی در دی ماه امسال گفته بود: تسهیالت در 
نظر گرفته شده در راستای حمایت از تولید نباید به 
بازار  آنها  محصوالت  که  شود  پرداخت  واحدهایی 
ندارد و در این روند باید نظارت صورت بگیرد. بنابه 
اظهارات سکاندار صنعت، برای پرداخت تسهیالت به 
واحدهای تولیدی باید اولویت بندی کرد و واحدهایی 
که در زنجیره تولید هستند، اشتغالزایی باالیی دارند یا 
تولید صادراتی، در اولویت قرار بگیرندبا این اوصاف، 
وزارت  دارند، شرط  بازار  که  کاالهایی  تولید  ظاهرا 
صنعت برای تخصیص این تسهیالت به واحدهای 

متقاضی است.
متقاضی  واحدهای  رحمانی،  گفته های  اساس  بر   
این تسهیالت باید به وزارت صنعت تعهد بدهند که 
در صورت اخذ تسهیالت برای سرمایه در گردش، 

کاالیی را تولید می کنند که بازار دارد. 
اعطای  از  دولت  اینکه هدف  بیان  با  او همچنین 
این تسهیالت به واحدهای تولیدی، حفظ و ایجاد 
کاالهای  ارز  تامین  زمینه  در  گفت:  است،  اشغال 
وارداتی نیز آنها را براساس نیاز، اولویت بندی کردیم 
که مواد اولیه، قطعات و ملزومات خطوط تولید در 

اولویت است.
 

طرحی که دیر کلید خورد
 این اما دومین باری بود که یکی از چهره های ارشد 

وزارت صنعت، در مورد آغاز این طرح اطالع رسانی 
می کرد. 

پیش از، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، در آخرین روز بهمن ماه، با اشاره به شروع 
روند ثبت نام از متقاضیان واحدهای تولیدی جهت 
اجرای برنامه تولید و اشتغال بخش صنعت و معدن 
که در بند »الف« تبصره 18 قانون بودجه به آن اشاره 
شده، گفته بود: تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی 
و معدنی و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی از 

مهم ترین برنامه های تبصره 18 است.
صنفی  واحدهای  زرندی،  سعید  اظهارات  بنابه 
تولیدی نیز در بخش بازسازی و نوسازی می توانند 

از این تسهیالت بهره مند شوند. 
گفتهمدیرعامل سازمان  به  است که  در حالی  این 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، اصالح ساختار 
این طرح  اصلی  اهداف  از  یکی  نوسازی صنایع،  و 

خواهد بود.
 البته به گفته محسن صالحی نیا، شهرک های صنعتی 
نیز در موضوع عارضه یابی و مشاوره های صنعتی در 
این طرح همکاری می کند. بر اساس اطالعات موجود 
در سایت بهین یاب، منظور از دریافت تسهیالت به 
منظور بازسازی و نوسازی نیز استفاده از منابع دریافتی 
جهت ارتقای بهره وری انرژی، کاهش شدت مصرف، 
انتقال  و  صادرات  توسعه  رقابت پذیری،  افزایش 

تکنولوژی است.
 تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 اما بسیار دیر 
اجرایی شده است، چراکه تنها کمتر از سه هفته تا 
این  با  است.  مانده  باقی  پایان سال جاری فرصت 
همه، بر اساس این تبصره، واحدهای متقاضی دریافت 
تسهیالت که در زمینه تکمیل طرح، افزایش یا تثبیت 
تولید و اشتغال نیاز به تسهیالت بانکی دارند می توانند 
در سه بخش »تکمیل طرح های نیمه تمام با پیشرفت 
فیزیکی باالی 60 درصد«، »بازسازی و نوسازی« 
دریافت  جهت  گردش«،  در  سرمایه  »تامین  نیز  و 

تسهیالت در این طرح شرکت کنند.
هم  تسهیالت  این  اعطای  شروط  از  دیگر  یکی   

قرارگیری واحدهای متقاضی در دسته بندی بنگاه های 
»کوچک و متوسط« است. 

بر این اساس، این واحدها باید کمتر از 100 نفر کارکن 
داشته باشند. این در حالی است که تبصره 18 قانون 
بودجه تنها بر تزریق منابع مالی به صنایع و واحدهای 

تولیدی تکیه ندارد.
بر اساس این تبصره قانونی، قرار است واحدهای فعال 
در شهرک های صنعتی کشور، از خدمات کلینیک ها و 

خوشه های صنعتی نیز بهره مند شوند.

آیا همه موافقند؟
 با همه اینها، تمام فعاالن اقتصادی با اعطای تسهیالت 
به واحدهای تولید در قالب های کنونی موافق نیستند. 
تنها  تولیدکنندگان  به  مستقیم  تسهیالت  اعطای 

مختص به سال جاری نیست.
فاصله  در  تجارت،  و  معدن  صنعت،  کنونی  وزیر   
سال های 1395 تا 1397، قائم مقام وزارت صنعت در 
امور تولید بود و تأمین سرمایه برای واحدهای تولیدی، 
یکی از راهکارهایی اجرایی او برای جان بخشیدن 
به صنایع تولیدی در کشور بود. این در حالی است 
که برخی برآوردها نشان می دهند در سه سال منتهی 
به سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت دست 
کم 140 هزار میلیارد تومان پول به واحدهای تولیدی 

کشور تزریق کرده است.
مشاور امور اقتصادی معاونت صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیز چندی پیش درجلسه ای در اتاق 
بازرگانی تهران، از اختصاص حدود 117 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به صنایع کشور در 8 ماهه ابتدایی 

سال جاری خبر داده بود.
سهم  آمار،  این  با  نصراللهی،  گلنار  گفته  به   
تسهیالت سرمایه در گردش صنعت به 59 درصد 
رسیده که نسبت به 50 درصد مدت مشابه قبل، 
نشان از افزایش دارد. این اما در حالی است که بر 
اساس برآوردهای وزارت صنعت، نیاز صنایع کشور 
به سرمایه در گردش حدود 300 هزار میلیارد تومان 

است.
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به روزهای پایانی سال 1397 نزدیک می شویم. در حالی 
که نگرانی های جدی پیرامون تدارک اقالم عید برای 

دهک های پایینی و میانی درآمدی وجود دارد.
مسووالن  جانب  از  چه  ایرانی  خانوار  جانب  از  چه   
امر. آن گونه که چندی پیش رییس اتحادیه قنادان و 
شیرینی پزان پیش بینی کرده امسال 40 درصد خرید 
شیرینی کاهش خواهد یافت و احتماال اقالمی مانند 
آجیل که حضورش در سفره ایرانیان جزو آداب و رسوم 
کهن ملی است و حاال برای بسیاری از خانواده ها تبدیل 

به کاالی لوکس شده از سبد عیدانه آنها حذف شود.
 به گزارش تعادل، چنین پیش بینی چندان دور از ذهن 
هم نیست وقتی اکنون بسیاری برای خرید کاالهای 
اساسی مانند گوشت با تجربه تورم 90 درصدی دچار 
مشکل شده اند. آنچه امروز بر اقتصاد ایران می رود را 

کمتر کسی می توانست پیش بینی کند.
 گرچه سال گذشته و در انتهای سال 1396 که اندک 
اندک نوسانات ارز بعد از چند سال تجربه ثبات نسبی 
بروز می کرد بسیاری آن را نشانه بروز شوک تورمی در 
کوتاه مدت در اقتصاد ایران می دانستند ولی رسیدن قیمت 
دالر تا 20 هزار تومان و تورم های ماهانه تا 6 درصدی 
اعدادی نبود که حتی محافل کارشناسی انتظارش را 
داشته باشند.  همان هایی که حتی در گذشته نیز بارها 
نسبت به رشد افسارگسیخته نقدینگی -که مسعود نیلی 
از آن به عنوان بمب ساعتی یاد کرده بود- و همچنین 
سرکوب قیمت ارز، باال بودن نرخ سود بانکی و تاثیرش 
بر افزایش نقدینگی و... هشدار داده بودند. بسیاری این 
وضعیت را بیش از همه دالیل، به آنچه در عالم سیاست 
اتفاق افتاده مربوط می دانند. یعنی آنچه ورود ارز را به 
ایران محدود کرده و تاثیر روانی آن بر جامعه بروز بحران 

در بازارها را رقم زده است.
 

شوک اردیبهشتی ترامپ 
ترامپ،  دونالد  که  بود  جاری  سال  اردیبهشت 

برجام خارج شد.  از  امریکا یک جانبه  رییس جمهور 
در ابتدای امر خروج یک جانبه امریکا از برجام چندان 
خطیر به نظر نمی آمد چرا که لحظاتی بعد از نطق 
ترامپ و اعالم موضع کاخ سفید درباره برجام، فدریکا 
سیاست  در  اروپا  اتحادیه  عالی  نماینده  موگرینی 
خارجی و امور امنیتی اعالم کرد که اتحادیه اروپا به 
برجام پایبند است و برای اجرای آن عزم جدی دارد. 
ایران نیز خواست پایبندی خود به برجام  از  البته  او 
را نشان داده و همه برای حفظ تفاهمی که کمتر از 
دو سال پیش میان ایران و قدرت های بزرگ جهان 

صورت گرفته بود، تالش کنند.
 این موضع گیری اتحادیه اروپا تا حدودی بسیاری را 
به حفظ برجام و بهره مندی از عواید اقتصادی آن برای 
ایران امیدوار کرد. چرا که از ابتدا نیز مبادالت تجاری 
حجم  و  نبوده  قرار  بر  امریکا  و  ایران  میان  چندانی 
مبادالت دو کشور ساالنه به زحمت به 200 میلیون دالر 

می رسید.  اما این همه ماجرا نبود.
 امریکا برای به هم زدن بازی فقط به خروج خودسرانه 
خود از برجام اکتفا نکرد. مدتی بعد گزارش هایی از 
شرکت های اروپایی رسید که نشان می داد در امریکا 
دستگاه هایی هستند که با شرکت های طرف معامله 
ایران تماس گرفته و به طرق مختلف آنها را تهدید 
می کنند که اگر به برقراری روابط اقتصادی خود با 
ایران ادامه دهند قطع رابطه و تحریم از سوی امریکا 

و شرکت های امریکایی در انتظارشان است.
 با توجه به حجم گسترده تر مبادالت آن شرکت ها با 
امریکا رفته رفته بسیاری از شرکت هایی که در فضای 
یا  بستند  بار سفر  یا  بودند،  آمده  ایران  به  پسابرجام 
مبادالت خود را بسیار محدودتر کردند. از توتال گرفته 

تا پژو.
 موضوع مهم تری از مساله تردید و خروج شرکت ها که 
اقتصاد ایران را تهدید می کرد،  مساله ایجاد محدودیت در 
فروش نفت بود. فروش نفت ایران که در اواخر دولت 

یازدهم و در شرایط پسابرجام به روزانه تا 2 میلیون 700 
هزار بشکه در روز رسیده بود، بار دیگر با محدودیت 
روبه رو شد و رفته رفته به 1.6 میلیون بشکه در روز 
کاهش یافت. و با توجه به وابستگی بودجه دولتی به 
نفت برای بسیاری این شائبه را ایجاد کرد که احتماال 
دولت در تامین نیازهای بودجه ای خود با کسر بودجه 
شدید روبه رو شد و دست به اقدامات تورم زا خواهد زد. 

در چنین فضایی نا اطمینانی نسبت به آینده اقتصاد 
ایران، بازارها را به هم ریخته و بیم از کمبود ارز در 
آینده بسیاری را برآن داشت که سرمایه های ولو اندک 
خود را به سمت بازار ارز و سایر بازارهایی که پیش بینی 
می شد کمتر از جریان کاهش ارزش مصون می مانند 

گسیل دارند.
 در کنار این دست های پنهان دالالن و سفته بازان 
هم به میدان آمده و با انگیزه سودجویی به التهاب 
حاکم بر بازارها و به ویژه بازار ارز دامن زد. بازار ارزی 
که التهاب آن معموال به کل اقتصاد سایه می اندازد و 
این بار نیز مستثنی نبود و با فاصله کوتاهی خود را در 
افزایش شدید قیمت کاالها و خدمات مصرفی مردم 

نشان داد.
 همان طور که آخرین گزارش های مرکزآمار ایران نیز 
نشان می دهد نرخ تورم نقطه ای در بهمن ماه به 43 
درصد رسیده و قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز 64 
درصد افزایش یافته است. تورم ساالنه نیز در بهمن ماه 

23 درصد اعالم شده است.
 پیش تر صندوق بین المللی پول نیز در پیش بینی های 
که  بود  کرده  عنوان  ایران  اقتصاد  تورم  درباره  خود 
برای سال جاری تورم 29 درصدی در اقتصاد ایران 
را پیش بینی می کند. هر چند که صندوق پیش تر و در 
شرایط پسابرجام و قبل از خروج امریکا از برجام در 
گزارش های خود از حاکم شدن ثبات بر اقتصاد ایران 
خبر داده بود و تورم این سال ها را )سال 97 و 98( را 

در حدود 10 درصد پیش بینی کرده بود.

سال 97؛ پرنشیـب و کم فـراز بازتاب
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 دور مخرب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری
اقتصادی  رشد  روی  به  ایران  اقتصاد  اخبر  التهابات   
هم تاثیرگذار بود. همان طور که پیشتر نیز کارشناسان 
پیش بینی کرده بودند که با افزایش قیمت ها و به تبع 
آن رشد قیمت مواد اولیه و کاالهای مصرفی و... در کنار 
کاهش تقاضا برای بسیاری از کاالها، رکود بنگاه های 

اقتصادی تشدید خواهد شد. 
حاال این پیش بینی در آمارهای منتشر شده از سوی 
آخرین  طبق  است.  مشاهده  قابل  نیز  رسمی  منابع 
اطالعاتی که مرکز آمار ایران از وضعیت رشد اقتصادی 
سال 1397 اعالم کرده است، رشد اقتصادی شش ماهه 
نخست سال جاری 0/4 درصد با احتساب نفت و 0.3 

درصد بدون احتساب نفت بوده است.
 زیر شاخه های رشد اقتصادی نیز نشان می دهد که 
و بخشی  نیست  زیر گروه ها چندان مساعد  وضعیت 
که رشد را همچنان مثبت نگه داشته بخش خدمات با 
عملکرد 2/3 درصد است و بخش صنعت منفی 1/2 و 

بخش کشاورزی منفی 2/5 درصد رشد داشته اند.
نگه  مثبت  به  خدمات  زور  پیش بینی ها  بر  بنا  البته   
داشتن رشد کل سال نخواهد رسید. آن گونه که مرکز 
پژوهش های مجلس پیش بینی کرده رشد 97 احتماال 
برای کل سال در بازه منفی 0/5 تا منفی 2/5 درصد 
خواهد بود. صندوق بین المللی نیز پیش بینی نزدیکی 

دارد.
 طبق آنچه صندوق گفته احتماال رشد اقتصادی 97 در 
حدود 1/5 درصد باشد. پیش تر و قبل از خروج امریکا از 
برجام پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی ایران در حدود 
4 درصد بود. رشد اقتصادی معموال نقش مستقیمی در 

نرخ بیکاری دارد.
با  اعالم می کنند  کارشناسی  آنچه که محافل  بنابر   
کاهش عملکرد بنگاه های اقتصادی و میل بسیاری از 
بنگاه ها به تعدیل نیروهای خود و همچنین عدم افزایش 
ظرفیت تازه برای جذب نیرو، پیش بینی ها بر این است 
که به زودی کاهش رشد اقتصادی خود را در افزایش 

نرخ بیکاری نشان دهد.
 

نقش عوامل داخلی در التهاب بازارها
 نکته ای که بسیاری از کارشناسان یادآوری می کنند این 
است که در بررسی التهابات اقتصاد ایران در سال 1397 

نباید به نقش عوامل داخلی بی توجه بود. 
بسیاری به برخی سیاست گذاری های نادرست اقتصادی 
از قبیل عدم مهار رشد افسارگسیخته نقدینگی، عدم 
مدیریت رفتار بی ضابطه بانک ها،  سرکوب نرخ ارز در 
سال های گذشته و به ویژه تعیین نرخ 4200 تومانی 
برای ارز در سال جاری و همچنین عدم اهتمام کافی 

برای بهبود فضای کسب وکار سخن می گویند. 
 همچنین موضوع رکود بنگاه های کوچک و متوسط هم 
هست که بنابر گزارش ها حتی در دوران رشد اقتصادی 
سال های 1395 و 1396 از رونق الزم برخوردار نشده 
بودند و مورد غفلت سیاست گذاران قرار گرفته بودند و با 

ظرفیت 50 درصدی کار می کردند.
 در حالی که اگر سیاست گذار برای رونق این بنگاه ها 
د  بنگاه ها  این  نقش  به  توجه  با  تدابیری می اندیشید 
رایجاد اشتغال حداقل تا حدودی در مهار بحران بیکاری 
موفق تر ظاهر می شد. بودجه دولت و درآمدها و مخارج 

آن نیز در نوک پیکان حمالت است.
 استخدام های اضافه و عدم تعیین تکلیف مشاغلی 
که کارایی الزم ندارند و در عین حال به کار نبستن 
نظام مناسب حقوق و دستمزد که بر مبنای آن به هر 
تولید کرده است  افزوده ای که  ارزش  به میزان  فرد 
به  که  است  انتقاداتی  جزو  می شود،  پرداخت  حقوق 
برنامه ریزان اقتصادی کشور می شود. این موضوع به 
ویژه در شرایط پیش بینی کمبود در منابع حایز اهمیت 

است.

گرهی که به دست مالیات باز می شود
 در کنار این مورد، در بخش مخارج، موضوع دستگاه های 
بودجه خوار نیز مطرح است. دستگاه هایی که خروجی 
آنها و ارزش افزوده ای که ایجاد می کنند چندان شفاف 
نیست ولی همه ساله بخشی از منابع بودجه را می بلعند. 
دولت در بخش درآمدهای بودجه ای خود نیز همواره 
از  ایران  اقتصاد  درصد   40 اکنون  است.  انتقاد  مورد 
پرداخت مالیات معاف است و در عین تا 50 هزار میلیارد 

تومان فرار مالیاتی برآورد شده. 
در عین حال از پایه های مالیاتی مهمی مانند مالیات 
بانکی  از سود  مالیات  و همچنین  عایدی سرمایه  بر 
نیز تاکنون غافل بوده ایم. به این ترتیب دولت فرصت 
طالیی که بتواند نظام مالیاتی کشور را اصالح کرده و 

مخارج آن را بر آن بنا کرده تا از شوک های خارجی در 
امان بماند از دست داده است.

عالوه بر همه آنچه گفته شد، عدم تعیین تکلیف با 
برخی نهادها و ارگان های بین المللی مانند FATF هم بر 
زحمت افزوده است. طبق آنچه معاونت اقتصادی وزارت 
امور خارجه عنوان کرده اکنون حتی کشورهایی مانند 
عراق و چین که جزو شرکای اقتصادی ایران به حساب 
می آیند و در شرایط تحریم که کمتر می توان به ابتکارات 
اروپایی برای برقراری روابط اقتصادی با ایران امید بست، 
مفری برای مقابله با تحریم ها به شمار می آیند، ادامه 
روابط اقتصادی خود را مشروط به بهبود جایگاه ایران در 

رده بندی FATF کرده اند.
 FATF با این حال هنوز لوایح مربوط به پیش شرط های 
برای خروج دایم از لیست سیاه مدام از مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به شورای نگهبان پاسکاری می شود و 
افق روشنی هم برای تصمیم گیری در این رابطه وجود 

ندارد.
 

افق پیش رو
 صندوق بین اللملی پول برای سال آینده رشد اقتصادی 
ایران را منفی 3/5 پیش بینی کرده. تورم نیز وضعیت 
مساعدی ندارد. طبق انتظارات صندوق تورم برای سال 
آینده معادل 35 درصد خواهد بود که البته بسیاری این 

پیش بینی را خوش بینانه می دانند.
 هرچند صندوق اعالم کرده که انتظار دارد در سال 2020 
وضعیت ایران تغییر کرده و شاخص های اقتصادی به 
ثبات نسبی برسند ولی با این حال موضوع تاب آوری 
اجتماعی هم هست و بسیاری نسبت به وضعیت سال 

آینده و تبعات آن هشدارهایی را مطرح می کنند.
 روشن است که نمی توان چشم امید چندانی نسبت به 
دگرگونی مواضع امریکا یا تغییرات یک شبه به مسووالن 
کاخ سفید داشت در عین حال با توجه به روند طی شده 
با اروپا شاید کمتر کسی اکنون به ابتکارات اینستکسی 

اروپا هم چشم امید داشته باشد.
 شاید در چنین شرایطی انچه انتظار می رود سیاست گذاران 
به کار برند تغییر رویکرد و رویه های داخلی باشد. یعنی 
تغییر مسیری که تاکنون به عدم اصالح نظام مالیاتی، 
نظام بانکی، نظام بودجه ریزی و... شده و وضعیت تعامل 
با برخی  نهادهای بین المللی را تعیین تکلیف نکرده است.
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تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش دوازدهم

پادشاهی داریوش دوم هخامنشی )405-424 قبل از 

میالد(

اردشیر اول در سال 424 پیش از میالد پس از 41 
سال حکومت در شوش درگذشت و پیکرش را به 
نقش رستم منتقل کردند و در سمت چپ آرامگاه 

داریوش اول قرار دادند. 
پس از وی، خشایارشای دوم، ولیعهد وی به قدرت 
رسید اما در کمتر از دو ماه، توسط برادر ناتنی اش- 
ُسغدیانوس - کشته شد. ُسغدیانوس از شاهزادگان 
هخامنشی و هفتمین پادشاه این سلسله و به باور 
برخی پسر غیر عقدی اردشیر یکم از زنی بابلی به 
نام آلوگونه بوده است. وی با همراهی خواجه ای به نام 
فارناسیاس و کمک های مادرش بر خشایارشای دوم 
شورید و برادرش را چند ماه بعد از به سلطنت رسیدن 

به قتل رساند و خود را شاه اعالم کرد. 
وی تقریباً به مدت هفت ماه پادشاه هخامنشیان بود 
اما بزرگان پارسی که از پادشاهی او ناخشنود بودند با 
یاری کردن برادر دیگر سغدیانوس به نام وهوکه علیه 
وی شوریدند و به حکومت چند ماهه او پایان دادند. 
پس از آن برادر با نام داریوش دوم در بابل به سلطنت 

رسید. داریوش دوم او را به یک اتاق آکنده از خاکستر 
انداخت و به فرمانروایی هفت ماهه ُسغدیانوس در 

خاکستر مرگ پایان داد.
منابع شناخت ما پس از مرگ خشایارشا نسبت به 
دوره قبل بسیار کم و محدود است و تقریباً تنها منبع 
تاحدودی موثق، نوشته های برجای مانده از کتاب های 

کنزیاس است. 
ادامه مطلب مربوط به لباس زنان در دوره هخامنشی

از لحاظ قانونی و اخالقی زن به مجرد ازدواج، مقام 

کامل ژپوهشی رد سیر ت
لباس اریانیان رد ادوار مختلف

واالیی را احراز می کرد و عنوان مون بانو ) بانوی خانه( 
) رئیس  بد  شناخته می شد و مرد هم عنوان مون 
خانواده( را دریافت می کرد از اینجا معلوم است که 
بنده و مرئوس  بود. زن،  حقوق زن و مرد مساوی 
مرد محسوب نمی شد بلکه همدمش بود و استحقاق 
اداره زندگی را در کنار وی داشت. معیشت جویی مرد 
مستلزم بیرون رفتن اوست و اداره امور خانه برعهده 
زن بود. کار مرد شکار و تالش و جنگ و کار زن 
تهیه غذا و پوشاک و تربیت اطفال بود. در میان قبایل 
آریایی، مقام زن هیچ گاه به کنیزی و بردگی نرسید 
اگرچه اطاعت از شوهر به حکم ضرورت بود اما در 

اداره امور خانه، مستقل بوده است.
دکتر اسداله بیژن، به دنبال گفتار خود در مورد تعداد 
سواد  و  خانه داری  فن  همسران،  انتظارات  زوجات، 
خواندن و نوشتن دختران و زنان می نویسد » در بعضی 
موارد، زن ها وظایف دستوری روحانیت را نیز عهده دار 
می شدند و این گونه مسئولیت ها را قبول می کردند 

و تحصیالتشان از مبانی تعلیمات ابتدایی بیشتر بود.
مرد  و  زن  لباس  از  نمونه ای  یک،  شماره  تصویر 
به  دینگرد،  کتاب  در  می دهد.  نشان  را  هخامنشی 

تصویر شماره یک- نمونه ای از لباس یک زن و مرد 
هخامنشی
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قابلیت زن ها برای مقام قضاوت اشاره شده است و 
صریحاً اعالم شده زنانی که در علم حقوق تحصیل 
کرده اند، می توانند حرفه روحانیت را احراز نمایند و 
حتی مدیریت انجام تشریفات مذهبی را نیز برعهده 

بگیرند. 
در شاهنامه به سوارکاری و شرکت زنان در شکار و 
آشنایی آنان با فنون جنگی اشاره شده است. از آن 
جمله داستان گردآفرید می باشد و مسلماً چون در 
ایران عهد کیانی، اوالد سالم و نیرومند می خواستند، 
تربیت بدنی زنان توجه ویژه قرار داشت. به نوشته 
دکتر بیژن » ... بانوی بانوان به سان شاهنشاهان بر 
سر تاج می گذاشت و در روز عید نوروز، مهرگان و 
سده همچنان که شاهنشاه مردها را میزبان بود، بانوی 
بانوان نیز میزبان زنان بود. ملکه ایران دارای حشمت 
و دستگاه باشکوهی بود. هر گاه مادر شاه زنده بود، 
پایه اش حتی از پایه ملکه نیز برتر بود و سر سفره 

باالی دست شاه می نشست.« 
در دوره هخامنشی، اهمیت زن را از جهت مسئولیتی 
که آنان در به دنیا آوردن فرزند و تربیت آنان برعهده 
داشتند، می توان دریافت. چه تربیت فرزند برای ایران 
دوره هخامنشی امری بسیار مهم بود تا جایی که 
شاهان هخامنشی به خانواده هایی که فرزند بیشتر 
)به خصوص فرزند پسر( داشتند، جایزه و انعام می داد. 
کار  و  زن  پیرامون  خود  گفتار  ادامه  در  بیژن  دکتر 
می نویسد » در اول کتاب بررسی نمودیم که زن ها 
به  خانه  امور  و  بودند  مردان  راحتی  و  رنج  سهیم 
زنان گاه در ورزش های  اداره می شد.  آنها  مدیریت 
افزایش  اثر  در  ولی  می کردند  شرکت  نیز  مردانه 
دارایی های بسیار در دوره هخامنشی و وجود خدمه 
فراوان، آنان به تدریج تجمل پرست و تنبل شدند و 
کمتر امور خانه را انجام می دادند. همچنان که مردان 
از تجارت عار داشتند، زنان از آلودن دستان خود به 

کارهای خانه کناره می گرفتند.«
وی در ادامه می نویسد »بافندگی را تنها زیبنده زنان 
طبقه پایین می شمردند ولی افسانه دختر استرپیس 
پارسی در استعمال زوبین و تیر و کمان معروف بوده 
و محتمل است زنان طبقات ممتاز نیز در ورزش های 
مختلف شرکت می کردند. تجمل پرستی آنان موجب 

شد که از جایگاه آنان نزد مردان کاسته شود چنان نکه 
مردان حاضر نبودند مورد مقایسه با زنان واقع شوند.«

استنباط  بیژن  دکتر  نوشته های  از  که  هملن طور 
می شود، وی نیز زنان و کار را در طبقات باال مورد 
تفسیر قرار داده در حالی که در هر زمان اکثریت زنان 
را طبقات متوسط مخصوصاً زنان زحمتکش تشکیل 
داده و تا امروز سابقه نداشته که این زنان خدمتگذار 
داشته باشند و اگر آن عده از زنان که تنبل و تجمل 
پرست بودند و مردان آنها را از خود دور می کردند؛ عده 
قلیلی بودند و متأسفانه باید گفت که دکتر بیژن هم 
مانند سایرین آن طور که باید و شاید درباره کار هنر و 
زن در دوره هخامنشی نتوانسته بررسی دقیق تری به 
عمل آورد. » متأسفانه همان طور که دیدیم نه تنها این 
محققین درباره بافندگی لباس طبقات دیگر اجتماع به 
خصوص طبقه زحمتکش آن زمان تفسیری نکرده اند 
و نه تنها فقط به طبقات باال مخصوصاً شاهزادگان 
بزرگ ایران اکتفا کرده اند بلکه وقتی می خواهند از 
زنان نام ببرند، سعی می کنند از زنانی که مورد توجه 
در  بگویند؛  واقع شده اند، سخن  و سرداران  شاهان 
حالی که از زمان های بسیار دور، زنان زحمتکش حتی 
در طبقات باال نیز بودند و هم دوش مردان خود رنج 

می بردند تا زندگی بهتری برای خود بسازند. 
تمدن پارچه بافی ایران و لباس دوزی و حتی فرش 
بافی و حریربافی در دوره هخامنشی پیشرفت زیادی 
کرد به طوری که تأثیر آن در کشورهای دور و نزدیک 
پدیدار است. در تأثیر لباس ایران در روم شرقی در 
 « است  شده  نگاشته  چنین  ایران  میراث  کتاب 
لباس های سلطنتی بیزانس قبل از قبول مسیحیت در 
این کشور به وسیله دیوکلسین - امپراتور روم- از روی 
لباس های سلطنتی ایران اقتباس میشد و مزین به 

جواهرات قیمتی و سنگ های گرانبها بود.«
ویژگی دیگر این دوره، تحول و بازبینی در سیاست 
خارجی شاهنشاهی پارسیان و استفاده از زر پارسی 
جای  به  دوره  این  در  پارسیان  است.  کما  جای  به 
مشکالت،  از  کوشیدند  ناموفق  لشکرکشی های 
اختالفات و رقابت های بین دولت شهرهای یونانی به 
ویژه آتن و اسپارت بهره برداری و از سیاست » تفرقه 
بینداز و حکومت کن« استفاده کنند که تا حد زیادی 

هم موفق بودند. آنان توانستند قیام های پی در پی 
مردم کشورهای تابعه )به ویژه آسیای صغیر( را که 
اغلب با پشتیبانی یونانیان آتن و اسپارت انجام می شد، 

از طریق این سیاست بکاهند و یا خنثی کنند.
نخستین اقدام داریوش دوم بعد از روی کار آمدن، 
صدور فرمان قتل عامالن و قانالن خشایارشا دوم 
زمان  آن  تا  بود.  همراهانش  و  سغدیانوس  یعنی 
ظاهراً  بود.  کرده  حکومت  ماه  هفت  سغدیانوس 
هیچ یک از این دو برادر ناتنی که هر دو از مادران 
بابلی بودند به جز خشایارشا دوم که به  صورت قانونی 
جانشین اردشیر اول محسوب می شد، جانشین قانونی 
پادشاه نبودند اما پس از مرگ خشایارشا و در یک 
با  اُُخس موفق شد  او،  فرزندان  میان  مبارزه قدرت 

عنوان داریوش دوم تاج گذاری کند. 
نخستین همسر داریوش پروشات یا »پریزاتس« یا 
»پریزاد« بود. پریزاتس یک دختر به نام »آمستریس« 
داشت. قدرت واقعی در زمان او، از آن پریزاتس ملکه 
داریوش بود. آنها پسری به نام ارساسپس داشتند که 
بعدها اردشیر نامیده شد و به نام اردشیر دوم جایگزین 
پدر شد. او پس از پادشاهی نیز فرزندان زیادی به 
دنیا آورد که همگی مردند و تنها یکی از آنها به نام 

کوروش زنده ماند. 
اندکی پس از شروع پادشاهی داریوش دوم، شورشی 
در سوریه به رهبری آرستیس یکی از برادران شاه و 
آرتیفیوس پسر مکابیز صورت گرفت. شاه، سپاهی به 
فرماندهی آرتاسیراس را برای سرکوبی برادرش اعزام 
داشت. آرتا سیراس پس از ناکامی های اولیه سرانجام 
توانست با دادن رشوه، سربازان مزدور آرستیس را از 
همراهی آنها منصرف کند و آنان را شکست دهد و در 

نهایت رهبر این شورش، دستگیر و کشته شد. 

در  زنان  شرکت  و  سوارکاری  به  شاهنامه  در 

شکار و آشنایی آنان با فنون جنگی اشاره شده 

است. از آن جمله داستان گردآفرید می باشد و 

مسلماً چون در ایران عهد کیانی، اوالد سالم و 

نیرومند می خواستند، تربیت بدنی زنان توجه 

ویژه قرار داشت
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و  خانوادگی  رقبای  کلیه  حذف  از  پس  داریوش 
از  تثبیت فرمانروایی خود در حدود سال 423 قبل 
میالد، توجهش را معطوف به ناآرامی ها در بعضی از 
شهرهای آسیای صغیر که در پیوند با یونان بود و 
همچنین جنگ های پلوپونز که همزمان ادامه داشت، 
آسیای صغیر و تحوالت در  روند حوادث در  نمود. 
جنگ های پلوپونز را دو دولتمرد مقتدر و سیاستمدار 
پارسی در دوره هخامنشیان یعنی تیسافرن و فارناباز 
برعهده داشتند. تیسافرن فرزند هیدرانس فرمانده سپاه 
جاویدان در دوره هخامنشی خشایارشا در سال 480 
قبل از میالد بود. برادر او تریتخمه با دختر داریوش به 
نام آمستریس ازدواج کرده بود و خواهر او نیز همسر 
آرساکس پسر پادشاه بود که همه اینها نشانگر امتیازی 

بزرگ برای این خانواده بود. 
اگرچه بعدها این خانواده مورد غضب پروشات قرار 
و  موقعیت  تیسافرن  شد،  اعدام  تریتخمه  و  گرفت 
جایگاه خود را در دوره داریوش دوم حفظ ، همچنان 
نقش اصلی را در تحوالت آسیای صغیر و جنگ های 
پلوپونز و تداوم اختالف بین آتن و اسپارت داشت. از 
طرفی فارناباز یکی از دو سردار اصلی خشایارشا که در 
جنگ پالته با یونانیان جنگیده بود، در زمان داریوش 
دوم شهربانی نواحی هلسپونت و تمامی نواحی شمال 
غربی آسیای صغیر را به مرکزیت داسکیلیوم برعهده 
داشت  و تیسافرن نیز پس از سرکوب شورش شهربان 
لیدی، شهربانی لیدی کاریه و شهرهای یونانی نشین 
را در مرکز و جنوب غربی آسیای صغیر به دست آورد.

پادشاهی اردشیر دوم و اردشیر سوم؛ دوران افول 
هخامنشیان:

دوران پادشاهی اردشیر دوم که پس از مرگ داریوش 

دوم به پادشاهی رسید، طوالنی ترین دوران پادشاهی 
در دوره هخامنشیان است. منابع این دوره پادشاهی 
اردشیر سوم مانند دوره پیش یعنی دوره اردشیر اول و 
داریوش دوم با کاستی های بسیار روبرو بود و محدود 
به همان منابع یونانی، رومی و تعداد انگشت شمار 
کتیبه های پارسی باستان و الواح بابلی است. اطالعات 
بیشتر محدود به حوادث  نیز  یونانی و رومی  منابع 
شمال غربی شاهنشاهی یعنی آسیای صغیر و مواردی 
است که به نحوی در مورد رابطه ایران و یونان پیوند 
دارد و بخشی از آنها هم مانند پاوتارک و کنزیاس، 
را  پادشاه  فرزندان  و  درباری  و دسیسه های  مسائل 
پوشش می دهد. نوشته  های یونانی و رومی تا حدودی 
رویدادهای مربوط به مصر را به گونه ای به سرنوشت 
یونانیان یا اتحاد بین یوانینان و مصربان مربوط می کند 
اما آنها هیچ گونه اطالعی از تحوالت سرزمین های 
شرقی به جز در موارد اندک که سخن از سربازگیری 

است، نمی دهد. 
اطالعات کتیبه های فارسی نیز تنها معرفی پادشاه و 
اجداد او و همین طور اشاره به اهورامزدا ، میترا و آناهیتا 
است. اطالعات الواح بابلی نیز محدود به گاه نگاری در 

این دوره است. 
گزارش  دو  این  درباره  ما  عمده  منبع  هرحال  در 
کنزیاس است که افزون بر دوره پادشاهی داریوش 
دوم، بخشی از دوران پادشاهی اردشیر دوم تا سال 
382 قبل از میالد را در برمی گیرد و نوشته های وی 
را تاریخ نگاران بعدی دوران کهن از جمله پلوتارک 
به کار برده اند. در همین راستا، بیشترین اطالع ما از 
دوره اردشیر دوم مربوط به گزارش پلوتارک است که 
زندگینامه اردشیر دوم را با استفاده از آثار کنزیاس، 

گزنفون و دیگر مورخان یونانی نوشته اند.
پلوتارک در این گزارش بسیاری از مسائل و اختالفات 
درباری را به تصویر کشیده است. افزون بر آن گزنفون 
ضمن این که در کتاب آناسپس، گزارش مفصلی از 
لشکرکشی کوروش جوان و بازگشت 10 هزار یونانی 
می دهد، در کتاب هلنیکا نیز اطالعات خوبی درباره 

اسپارت و مسائل آسیای صغیر می دهد. 
براساس گزارش های فوق و اطالعات پراکنده ای که 
در پولینوس و ایزوکرات و سایر منابع یونانی مانند 

دینون و منابع عربی وجود دارد؛ تا حدودی می توان 
تحوالت این دوره را بازنویسی کرد.  

پادشاهی اردشیر دوم
فرزندان  بر  افزون  دوم  داریوش  گزنفون،  گفته  به 
بسیاری که از زنان غیرعقدی خود داشت، از پروشات 
نیز صاحب چند فرزند بود. از فرزندان پروشات، آنانی 
که در قید حیات بودند افزون بر آمستریس، دختر 
محبوب شاه، دو پسر به نام آرساکس و کورورس از 

جایگاه ممتازی برخوردار بودند.
دربار شاهان هخامنشی،  دوم طبق سنت  داریوش 
آرساکس را به دلیل بزرگ تر بودن به ولیعهدی برگزیده 
بود و فرمانروایی سرزمین پهناور و ثروتمند آسیای 
صغیر را نیز به کوروش واگذار کرد. از آنجا که کوروش 
مدعی بود آرساکس در زمانی به دنیا آمده که هنوز 
پدرش مقام پادشاهی نداشته، در نتیجه به ولیعهدی 
او معترض بود و خود مدعی پادشاهی شد؛ شاید به 
همین دلیل بود که وی به محض شنیدن خبر بیماری 
پدر در بابل و به روایتی در ماد با فراخوان پدر همراه 
تیسافرن، با لشکری از یونانیان مزدور که در ارتش 
او خدمت می کردند؛ روانه دربار شد. علی رغم عالقه 
پروشات به کوروش برای پادشاهی و به دنبال مرگ 
داریوش دوم، آرساکس به نام اردشیر دوم در سال 
404 قبل از میالد طبق سنت پادشاهان هخامنشی 
در پاسارگاد تاج گذاری کرد. بنا به ادعای پلوتارک، طی 
مراسمی کوروش جوان قصد کشتن برادر را داشت 
که از طریق تیسافرن این توطئه کشف و موضوع به 
اطالع اردشیر دوم رسید.  اردشیر حکم اعدام کوروش 
را می دهد و همین که خبر به پروشات رسید، دوان آمد 
و پسر خود را در آغوش کشیده بدن او را با گیسوان 
خود پوشید، گردن خود را به گردن او چسباند و چنان 
او را محکم دربر گرفت که جالد نمی توانست ضربتی 
بر کوروش وارد آورد، بدون آنکه ضربت به پروشات 
هم اصابت کند. پس از این کار ملکه فریاد برآورد، 
شیون ها کرد تا باالخره شاه کوروش را بخشید و حکم 
کرد به ایالتش برگردد. کوروش پس از آن به لیدیه 

می رود و مشغول تدارک شورش می شود.

در  شرقی  روم  در  ایران  لباس  تأثیر  در 
است  نگاشته شده  چنین  ایران  میراث  کتاب 
قبول  از  قبل  بیزانس  سلطنتی  »لباس های 
مسیحیت در این کشور به وسیله دیوکلسین - 
امپراتور روم- از روی لباس های سلطنتی ایران 
و  قیمتی  جواهرات  به  مزین  و  میشد  اقتباس 

سنگ های گرانبها بود
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نمایشگاه دموتکس آلمان امسال نیز با آمارهای منحصر 
بفرد به کارخود خاتمه داد. 1400 غرفه گذار از60 کشور 
جهان. 90%  بازدید کنندگان از تصمیم گیران شرکت خود 
بودند و 70% بازدیدکنندگان از خارج از کشور آلمان در این 

رویداد حضور بهم رسانده بودند.

رویداد  معتبرترین  آلمان  دموتکس  اینکه  علی رغم 
بین المللی صنعت فرش محسوب می گردد افت چشمگیر 
بازدیدکنندگان در روزهای برگزاری نمایشگاه محسوس 
بود که واکنش غرفه گذاران را به همراه داشت. از دیدگاه 
غرفه گذاران علل زیر می توانست سبب کاهش محسوس 

بازدیدکنندگان از نمایشگاه دموتکس باشد:
1- ایجاد نمایشگاه های موازی دموتکس در سایر نقاط 
جهان نظیر دموتکس چین ) دموتکس آسیا(، دموتکس 

ترکیه، دموتکس مکزیک و دموتکس آمریکا.
2- سخت گیری برای ارائه ویزا توسط سفارتخانه های 

آلمان بویژه برای کشورهای آفریقایی
3- تابستان گرم اروپا که سبب گردید مردم اروپا به علت 
شرایط متفاوت آب و هوا اغلب اقدام به مسافرت کرده 
و به تغییر دکوراسیون در فصل تابستان روی نیاورند که 
این خود سبب کاهش 40 درصدی خرید مردم اروپا در 

این فصل شده است.
عالوه بر عوامل فوق برای غرفه گذاران ایرانی نیز می توان 
دلیل چهارمی را هم ذکر کرد که آن مستقیماً به بحث 
تحریم ها و چگونگی معامله با تجار و تولیدکنندگان ایران 

مرتبط می شود.

مجری  عنوان  به  آلمان  هانوفر  نمایشگاهی  مرکز 
برگزارکننده نمایشگاه دموتکس امسال نیز نظیر سال 
در  نمایشگاه  برگزاری  بهبود  جهت  تغییراتی  گذشته 
نوع چیدمان و زمان آن داده بود. تغییر تاریخ نمایشگاه 
و شروع نمایشگاه از روز جمعه به منظور بهره مندی 
از بازدیدکنندگان نمایشگاه Heimtextil ) منسوجات 
خانگی( و همچنین چیدمان جدید فضای سالن ها همگی 
بیانگر تالش مجری نمایشگاه برای بهبود عملکرد این 
رویداد است. سالن 2 تا 4 به فرش دستباف اختصاص 
داده شده بود و برندهای برتر فرش دستباف به همراه 
رویداد معتبر Carpet Design Awards که جایگاه خود 
را در فرش دستباف به عنوان جایزه برتر یافته است  در 
سالن 9 جانمایی شده بودند. فرش ماشینی نیز در سالن 5 
تا 7 جانمایی شده بود که از ایران در بخش فرش ماشینی 
و دستباف شرکت های مختلفی حضور داشتند. حضور 
بیش از 40 غرفه گذار از ایران بیانگر اهمیت این رویداد 
برای تولیدکنندگان و فعالین حوزه فرش ایران دارد. در 
سالن 11 موکت و کف پوش های وینیلی در سالن 11 و 
12 جانمایی شده بودند. پارکت و لمینت و ماشین آالت 

نصب آن ها نیز در سالن 12 و 13 حضور داشتند.
و  ارائه جریان  زمینه  در  دموتکس هر ساله  نمایشگاه 
با همکاری  نیز  نیز فعالیت می نماید. امسال  مدسازی 
تولیدکنندگان، هنرمندان و دانشجویان در سالن 9 فضایی 

تحت عنوان »Create 'N' Connect« ایجاد گردیده 
بود که به زیبایی تم ارتباط میان کف پوش و ارتباطات و 
تأثیر آن ها بر طراحی و  دکوراسیون داخلی را به نمایش 

گذاشته بود.
نیز امسال همانند سال های گذشته در  شرکت بوریا 
نمایشگاه دموتکس حضور بهم رسانده بود که این حضور 
پانزدهمین حضور متوالی این شرکت در این رویداد معتبر 

بین المللی است.

آلمان  در  ثبت شده  با همکاری شرکت  بوریا  شرکت 
خود "Efab Gmbh" در این رویداد حضور داشت. ارائه 
)ویرایش  بوریا  افزار طراحی فرش  نرم  ویرایش جدید 
11(، ارائه قابلیت های جدید دستگاه روبات فرش باف 
بویژه برای تولید چمن مصنوعی از مهمترین محصوالت 
این شرکت در نمایشگاه بود. حضور بازدیدکنندگان از 
کشورهای مختلف و وجود کاربرانی از بیش از 40 کشور 
دنیا از افتخارات کم نظیر شرکت بوریا در حوزه فعالیت 

های بین المللی می باشد.

معتبرترین رویداد بین المللی فرش جهان
  گزارش نمایشگاه دموتکس آلمان

مهندس پژمان سالمتی
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دوره ششم انتخابات هیئت مدیره که فعالیت آن از 
اردیبهشت ماه سال 97 آغاز  شد که براساس آن 

اعضای هیئت مدیره شامل 
- آقای مهندس سید محمد مقدسی )رئیس هیئت 

مدیره(، 
- خانم مهندس سیما کاظمی بابادی )نایب رئیس 

هیئت مدیره(،  
- آقای مهندس کامیار صفی نژاد )خزانه دار(، 

- آقای مهندس علیرضا حائری، 
- آقای مهندس میرمحمدتقی دانایی هوشیار، 

- آقای مهندس خشایار فرزاد، 

- آقای دکتر شهرام شاهبابایی، 
- آقای مهندس محمدکاظم عمید، 
- آقای مهندس غالمرضا سالمتی، 

- خانم دکتر سیما حبیبی )علیالبدل(، 
- آقای دکتر صفی )علی البدل(، 
- خانم مهندس بدر )علی البدل( 

با رأی اعضا فعالیت خود را آغاز نمودند.
هیئتمدیره دوره ششم جامعه متخصصین نساجی 
ایران، در راستای اجرای اهداف اساسنامه و تالش 
درجهت برنامه ریزي و اجراي این اهداف و همچنین 
وتکنولوژیکي  فنی  علمي،  ارتقاي سطح  درجهت 

و  نساجي  صنایع  دست اندرکاران  و  متخصصین 
همسوئي با پیشرفتهاي بین المللي در این صنعت و 
صنایع وابسته به آن در جلسات هیئت مدیره خود 
به بررسی امکان تشکیل کارگروههای تخصصی 
کارگروههای  این  بین  از   که  پرداخت  مختلف 

پیشنهادی مقرر شد 4 کارگروه: 
-آپ )آموزش و پژوهش(

- ارسات )ارتباطات و رسانه و تبلیغات(
- رفانما )خدمات رفاهی و نمایشگاهی(

- صنا )صنعت و اشتغال(
تشکیل شود که اعضای این کارگروهها به شرح ذیل 

مهندس مقدسی )رئیس هیئت مدیره(

 مهندس دانایی

  کارگروه های تخصصی جامعه متخصصین نساجی ایران

 مهندس کاظمی )نایب رئیس(

 مهندس حائری

 مهندس صفی نژاد )خزانه دار(

 مهندس فرزاد
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 مهندس سالمتی

دکتر مهدی صفی: عضو هیئت مدیره 
)علی البدل( و عضو کارگروه آپ

 دکتر شاه بابایی

مهندس بدر:
عضو هیئت مدیره )علی البدل( 

 مهندس عمید

خانم دکتر حبیبی: عضو هیئت مدیره )علی البدل( و 
عضو کارگروه آپ

  کارگروه های تخصصی جامعه متخصصین نساجی ایران

تعیین شد:
الف( کارگروه آپ )آموزش و پژوهش(

خانم مهندس سیما کاظمی بابادی، آقای مهندس 
غالمرضا سالمتی )رئیس کارگروه آپ(، خانم دکتر 

سیما حبیبی، آقای دکتر مهدی صفی
ب( کارگروه ارسات )ارتباطات و رسانه و تبلیغات(

آقای مهندس سید محمد مقدسی)رئیس کارگروه 
آقای  حائری،  علیرضا  مهندس  آقای  ارسات(، 

مهندس غالمرضا سالمتی
ج(کارگروه رفانما )خدمات رفاهی و نمایشگاهی(

آقای مهندس سید محمد مقدسی )رئیس کارگروه 

رفانما(، آقای مهندس خشایار فرزاد، آقای مهندس 
اشکان ستارزاده

د( کارگروه صنا )صنعت و اشتغال(
خانم مهندس سیما کاظمی بابادی، آقای مهندس 
میرمحمدتقی  مهندس  آقای  نژاد،  صفی  کامیار 
دانایی هوشیار، آقای دکتر شهرام شاهبابایی )رئیس 

کارگروه صنا(
بررسی  نظام مهندسی که  همچنین دو کارگروه 
در  را  مهندسی  نظام  ساختاری  اصالح  و  مجدد 
دستور کار خود دارد و کارگروه بودجهو مالی که جزو 
وظایف هیئت رئیسه میباشد نیز تعریف شده است. 

هدف از تشکیل این کارگروهها پیگیری منسجمتر 
اهداف ذکرشده در اساسنامه به صورت موضوعی و 
ارائه خدمات بهتر به اعضا است. تثبیت هرچه بیشتر 
موقعیت اعضای جامعه در صنعت، بهبود ارتباط بین 
صنعت و دانشگاه از طریق انجام طرحهای پژوهشی 
مورد نیاز صنعت در قالب پایاننامههای دانشجویی، 
و  انجمنها  سایر  با  همکاری  قرارداد  امضای 
تشکلهای صنعت نساجی و صنایع وابسته به منظور 
برای  قدرتمندتر  ایجاد گروهی  و  بیشتر  همکاری 
توسعه صنعت نساجی و پوشاک و ... تنها بخشی از 

برنامههای مصوب این کارگروهها است.
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  مصوبات جلسات هیئت مدیره دوره ششم

تاریخجلسهمصوبه

انتخابات داخلی هیئت مدیره انجام شد و نتایج بدین ترتیب اعالم شد :)رئیس هیئت مدیره: جناب 
آقای مهندس مقدسی، نایب رئیس هیئت مدیره: سرکار خانم مهندس کاظمی، خزانه دار: آقای 

مهندس عمید(
97/02/16اول

97/02/30سومتغییر و تحول فعالیت های دوره گذشته جامعه به صورت عملیاتی و بر اساس برنامه های موجود

97/02/30سومهماهنگی و انجام اقدامات الزم جهت عضویت در اتاق بازرگانی

97/02/30سومبررسی برنامه های پیشنهادی اعضای هیئت مدیره و جمع بندی جهت ارائه برنامه های برگزیده

97/02/30سومبرگزاری پاتوق ویژه ماه مبارک رمضان

97/02/30سومبررسی نظام مهندسی نساجی سایر کشورها نظیر هندوستان وترکیه

گزارش  انتشار  و  پاتوق  برنامه  کردن  رسانه ای  برای  نساجی  های صنعت  خبرگزاری  از  دعوت 
خبرگزاری ها

97/03/06چهارم

فعالیت  بازرگانی،  اتاق  در  مانند) عضویت  برنامه های کالن و ساختاری جامعه در دوره ششم 
رسانه ای جامعه، سایت جامعه و کانال های ارتباطی جامعه، حضور در نمایشگاه های تخصصی 
جشنواره  مختلف،  مقاطع  در  اسپانسر  جذب  جامعه،  برندسازی  اقدامات  ملی،  استانی،  داخلی، 

صنعت نساجی، نظام مهندسی نساجی، دفاتر نمایندگی جامعه در استان های نساجی خیز(
آموزشی)تخصصی  های  دوره  تخصصی،  نمایشگاهی  جامعه)تورهای  درآمد  کسب  برنامه های 
و غیر تخصصی( فعالیت های خدماتی و رفاهی، تورهای تفریحی سیاحتی و گردشگری، حق 

عضویت، کمک های مردمی و اسپانسری(

97/03/06چهارم

انجام هماهنگی الزم برای مالقات اعضای هیئت رئیسه جامعه با آقای نادر سیف معاون تشکل های 
اتاق بازرگانی ایران

97/03/06چهارم

97/03/06چهارمافتتاح حساب مشترک جامعه برای خزانه داری
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استعفای آقای مهندس عمید به دلیل بیماری و عدم حضور ایشان در جلسات وعدم توانایی انجام امور 
خزانه داری و انتخاب آقای مهندس صفی نژاد به عنوان خزانه دار

97/04/03پنجم

97/04/03پنجمارسال نامه معرفی جامعه متخصصین نساجی ایران به وزارت خانه و تمام تشکل ها

97/04/03پنجمآشنایی دانشجویی با جامعه و فعالیت های آن برای ایجاد ذهنیت کار تشکلی

دریافت و ارسال  دو نامه از الوان ثابت با موضوع »تعرفه واردات رنگ و موادکمکی مصرفی« و 
تخصیص ارز ردیف 1 بانک مرکزی« به وزارت صنعت، معدن و تجارت

97/04/03پنجم

97/04/10ششمافتتاح حساب مشترک آقای مهندس صفی نژاد)خزانه دار(  و خانم مهندس کاظمی )نایب رئیس(

97/04/10ششمبررسی و انتخاب بیمه ملت جهت انجام بیمه تکمیلی برای اعضای جامعه

تفاهم نامه همکاری مجموعه های صمت و دنیای سرمایه گذاری و جذب آگهی و مصاحبه برای این 
دو ویژه نامه       

97/04/31هشتم

97/05/07نهمارسال نامه خانم محرابی در مورد مواد رنگی به آقای سوهانگیر وقرار دادن این نامه در داخل کانال جامعه

97/05/07نهمهمکاری جامعه متخصصین با نساجی امروز در رابطه با نمایشگاه ایتما آسیا 2018 شانگ های چین

97/05/21دهمبررسی شرکت ها در مورد مصاحبه و تبلیغ در مجله دنیای سرمایه گذاری

97/05/21دهمبررسی جلسه با مرکز تجارت ایرانیان در عمان )10 کیلومتری شهر مسقط(

97/05/28یازدهمبررسی خسارت درمان بیمه تکمیلی سال 1396

تائید متن تفاهم نامه همکاری  جامعه متخصصین نساجی ایران با سازمان مدیریت صنعتی ایران و 
ارسال آن

/97/06دوازدهم

بررسی شرایط میز نساجی کشور در اصفهان و جایگاه جامعه در این راستا  و قرائت متن نامه و قرار دادن 
نامه در گروه هیئت مدیره

/97/06دوازدهم

97/06/25سیزدهم بررسی جلسه صادرات به عمان با اتحادیه پوشاک
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97/07/08چهاردهمحذف ضریب خسارت بیمه و عدم وجود سقف در پرداختی بیمه

 تنظیم نامه برای معاونت وزارت صنایع به آقای صالحی نیا )جلسه کمیته یا دبیر خانه مشترک تشکل های 
صنفی و صنعتی  نساجی پوشاک(

97/07/08چهاردهم

97/07/22شانزدهماعالم برنامه کارگروه ها تا مجمع سال خرداد 98

 چاپ نشریه جامعه به صورت فصل نامه و موضوع آن تخصصی-فنی ، جناب آقای مهندس مقدسی به 
عنوان مدیر مسئول نشریه معرفی گردند و همچنین 5 اسم منتخب طبق اولویت ذیل، به اطالع مرجع 

صدور مجوز برسد. 
1. جامعه نساجی

2. پیام جامعه
3. صدای نساج

4. نساجی ایده آل
5. پیک جامعه

97/07/22شانزدهم

97/07/22شانزدهماعالم برنامه های کارگروه آپ و رفانما جهت نمایشگاه  ایران تکس 2018

پیگیری عضویت در کنفدراسیون صادرات، مکاتبه با برگزارکنندگان ایتمای 2019 بارسلون جهت اخذ 
هرگونه امتیاز رفاهی برای هیأت مدیره در بازدید از این نمایشگاه

97/08/20هفدهم

برگزاری کارگاه های آموزشی رنگ شناسی، چاپ دیجیتال، از ایده تا طرح و روش های تأمین 
مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه با حضور اساتید تعیین شده و در زمان های تعیین 

شده
97/09/05هجدهم

شروع فعالیت ها و مکاتبات کارگروه صنعت در ایجاد ارتباط با صنایع، ارتباط با تصمیم سازان مانند صمت، 
مجلس، گمرک و سازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز، استاندارد، موارد خاص خدماتی مانند ارائه خدمات 

به اسپانسرها و معرفی ویژگی ها و خدمات  اسپانسر، تهیه مطالب خبری و صنعتی.
97/09/05هجدهم

ارتباط کار گروه آپ با بنیاد ملی مد و لباس اسالمی و دانشگاه الزهرا جهت  مشارکت جامعه در همایش 
طراحی و تولید منسوجات و پوشاک: رویکرد توسعه پایدار دانشگاه الزهرا

97/09/05هجدهم

97/09/05هجدهمتعریف سر فصل اشتغال در کارگروه صنعت و ارائه برنامه کارگروه صنعت در زمینه اشتغال
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ارسال نامه به آقای دکتر ناجی زاده معاون آموزش و پرورش سازمان مدیریت صنعتی و معرفی کارگروه 
آپ و اعضای آن و بیان خواسته های جامعه به صورت واضح و دقیق، ارسال نامه به آقای مهندس 
شیخ نیا معاون مشاوره وتحقیق سازمان مدیریت صنعتی و معرفی کارگروه صنعت و جلسه با ایشان، نامه 

به آقای دکتر کیانی درمورد فضاهای نمایشگاهی و همایش ها

97/09/18نوزدهم

97/10/02بیستمشرکت در نمایشگاه نساجی یزد

97/10/02بیستمبرگزاری کارگاه در زمینه چاپ پارچه در همایش و هفته نوآوری پوشاک در دانشگاه الزهرا

حضور یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان نماینده جامعه در جلسه ای تحت عنوان شورای راهبری 
نوآوری و توسعه فناوری در صنایع نساجی و پوشاک در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/5 در دفتر 

دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر با حضور دانشگاه ها اتحادیه و انجمن ها
97/10/02بیستم

97/10/16بیست و یکمحضور آقای مهندس حائری به عنوان نماینده جامعه متخصصین نساجی در جلسات اتاق فکر

ارسال نامه های تشکر به آقای مهندس دستمالچیان)رئیس هیئت مدیره انجمن همگن نساجی استان 
97/10/16بیست و یکمیزد(، آقای دکتر میرجلیلی و کارخانجات بازدید شده در یزد

97/10/16بیست و یکمتعیین دیدگاه جامعه در مورد مسائل مختلف

97/10/30بیست و دومهمکاری جامعه با نساجی امروز و آژانس ایوار جهت برگزاری تور ایتما بارسلون 2019

97/10/30بیست و دومهمکاری با ماهنامه صنعت نساجی و پوشاک

جلسه کارگروه آپ با مهندس عسگری کارشناس بخش نساجی ستاد نانو ریاست جمهوری برای بررسی 
97/10/30بیست و دوماهداف مشترک و  همکاری و توضیحات بیشتر

97/11/18بیست و سومپیگیری جهت صدور پروانه جامعه متخصصین نساجی

97/11/18بیست و سوماقدامات جهت بررسی امکان عضویت در خانه صنعت و معدن استان تهران

97/11/18بیست و سومبرگزاری پاتوق در روز پنج شنبه 2 اسفندماه

97/11/18بیست و سومتشکیل کارگروه اشتغال و معرفی افراد مورد نظر جهت تائید و تصویب همکاری به هیئت مدیره

همکاری جامعه با گروه آموزشی پژوهشی مقام امن جهت برگزاری کالس های آموزشی  و اعمال 
درصد تخفیف برای اعضای جامعه

97/11/18بیست و سوم

بررسی کارگروه آپ جهت برنامه ریزی و اجرای برگزاری کالس های آموزشی سرمایه گذاری بورس با 
97/11/18بیست و سومگروه دانش شناخت دنیای سرمایه
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حمایت از تولیدات داخلی در تمام جوامع و کشورها، 
رمز پیشرفت اقتصادی، مقابله با بیکاری، تولید 
ثروت، ایجاد رفاه و حرکت به سمت خودکفایی 

بوده و از الزامات اقتصاد مقاومتی می باشد.
مدنظر  که  است  سال ها  شعار  و  حرکت  این 
مسئولین و البته آحاد مردم بوده و در سال جاری 
نیز که هدفگذاری مقام معظم رهبری در این راستا 
شکل گرفته است، شکل جدی تر و الزام آورتری 

هم به خود گرفته است.
بسیار امیدوار بودیم که با این نام گذاری در سال 
جاری و با تمهیدات دولت، هر چه بیشتر شاهد این 
اتحاد و انسجام فی مابین تولیدکنندگان داخلی و 
مصرف کنندگان باشیم و انتظار همگان از طرفین 
این معادله، رعایت حقوق متقابل یکدیگر می باشد. 
حقوق مصرف کنندگان با ارتقا کیفیت محصوالت 
رعایت  فروش  قیمت های  کاهش  همزمان  و 
می گردد و رعایت حقوق تولیدکنندگان با خرید 
محصوالت داخلی و عدم استقبال از محصوالت 
عملی  مصرف کنندگان  توسط  خارجی  مشابه 

می گردد.
اما متاسفانه به نظر می رسد که این جاده یکطرفه 
محصوالت  تولیدکنندگان  از  برخی  و  بوده 
به  تعهدی  داده اند که  نشان  داخلی  استراتژیک 

رعایت قوانین این معادله نداشته و مترصد فرصتی 
نرخ  افزایش  به  نسبت  می توانند  تا  که  هستند 

محصوالت خود اقدام نمایند.
یکی از این صنایع ، خودروسازان بودند که با توجه 
به فرصت طالیی به دست آمده ناشی از افزایش 
نرخ ارزهای خارجی و ممنوعیت واردات خودرو 
خودروسازان  احتمالی  خروج  شایعه  و همچنین 
را مصروف  تمام تالش خود  از کشور ،  خارجی 
داشتند تا بتوانند نرخ های خود را بصورت نجومی 
افزایش داده و مدتی هم از عرضه محصوالت خود 
به بازار خودداری نمودند تا به این افزایش قیمت 
بیشترین  بزنند و در سایه سکوت دولت ،  دامن 

استفاده را از وضعیت موجود ببرند. 
در این راستا ناله های ضعیف برخی از نمایندگان 
مجلس نیز راهگشا نبود و همچنان خودروسازان 

یکه تاز این بازار مصنوعی بودند.
خاطرمان هست که همین دوسال پیش بود که 
دولت در بازار خودرو دخالت نمود و هنگامی که 
مردم خواستار کاهش قیمت خودروهای ساخت 
داخل بودند و تقاضای ارتقاء کیفیت خودروهای 
محصوالت  این  خریدن  از  و  داشتند  را  داخلی 
خودداری می نمودند ، با تالش های آقای نعمت زاده 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت وقت و موافقت سایر 

نهادهای دولتی منجمله بانک مرکزی و سیستم 
با  خودرو  اقساطی  فروش  طرح  کشور،  بانکی 
نقدینگی  و  خورد  کلید  بانکی  منابع  از  استفاده 
معادل 3000 میلیارد تومان از این منابع و از طریق 
انبارهای  و  گردید  تزریق  به خودروسازان  مردم 
خودروسازان تخلیه و حتی پیش فروش هم انجام 

گردید و ایشان را از آن بحران نجات داد .
نفع مردم  به  و  بحران  این  در  امروز دولت   چرا 
احتکار  از  را  خودروسازان  و  نمی کند ؟  دخالت 
محصوالت تولیدی منع نمی کند و ایشان را وادار 

به فروش موجودی انبارهای خود نمی نماید؟ 
آیا حمایت از محصوالت داخلی جاده ای یکطرفه 
است که فقط مردم باید در آن نقش آفرینی داشته 
باشند و دیگران منجمله دولت و تولیدکنندگان 
زمینه  این  در  تعهدی  و  مسئولیت  هیچ  داخلی 

ندارند؟ 
از خودرو سازان  برخی  این حرکت  است  بدیهی 
داخلی در حافظه مردم باقی مانده و خاطرشان 
از  حمایت  بنام  که  سالی  در  که  ماند  خواهد 
تولیدات داخلی نام گذاری شده بود ، چه رفتاری 
با مصرف کنندگان داخلی گردید و چه سودهای 
مردم  بودجه  از  برخی ها  جیب  به  که  هنگفتی 

سرازیر نشد.

علیرضا حائری
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

  مقاله

حمایت از تولید داخلی باید جاده ای دو طرفه باشد
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به اعتقاد دکتر علیمردان شیبانی- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران و مدیرعامل گروه صنعتی موکت همدان ، سال رو به پایاِن 1397، سال 
بسیار سختی برای کل صنایع کشور بود.  برخی صنایع مانند خودرو، پتروشیمی 
فوالد و... مورد توجه بیشتری قرار گرفتند اما نباید فراموش کرد اشتغال زایی متعلق 
به صنایع پایین دستی از جمله صنایع نساجی است که با سرمایه گذاری به مراتب 

کمتر ، ده ها هزار شغل ایجاد می شود. 
به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، این فعال صنعتی خاطرنشان 
کرد: تأمین سرمایه در گردش صنعتگران کشور را آزرد. هزینه های تولید سه 
برابر قبل شده اما سرمایه در گردش به همان میزان باقی مانده است و همین امر 
مشکالت بسیاری را برای فعاالن صنعتی و تولیدی به وجود آورده است. در این 
شرایط سیستم بانکی کشور هم آن چنان که الزمه اش بود، حمایتی از تولید به 
عمل نیاورد ، بارها گفته ام متأسفانه سیستم بانکی کشور صنعت محور نیستند و از 

نقدینگی مورد نیاز صنعت حمایت نمی کنند.
وی ضمن بیان این مطلب که در تأمین مواد اولیه از جمله پنبه دچار مضیقه 
هستیم؛ ادامه داد: زمانی که با کمبود شدید پنبه مواجهیم، چه باید کرد؟ مسئوالن 
چه فکری به حال رفع این کمبود کرده اند؟! جز تصویب قوانین و مقررات متناقض 
و اعمال محدودیت در واردات که عماًل هیچ ثمری برای صنعتگران نساجی ندارد! 
در تأمین مواد اولیه پتروشیمی هم با مشکالت متعدد مواجهیم! به دلیل یک 
مصوبه بسیار اشتباه، سقف رقابت در بورس کاال برداشته شد. وقتی می توان سقف 
رقابت را برداشت که عرضه به اندازه کافی باشد اما وقتی عرضه به صورت قطره 
چکانی صورت گیرد و تمام صنعتگران نیازمند مواد اولیه پتروشیمی باشند، برداشتن 
سقف رقابت قطعاً اقدامی منطقی و اشتباه است. مسئوالن ادعا می کنند در صورت 
برداشتن سقف رقابت، دالل ها از بین خواهند رفت اما متأسفانه در شرایط بعد از 

برداشتن سقف رقابت شاهد افزایش بیشتر فعالیت های دالالن هستیم. 
دکتر شیبانی یادآور شد: ای کاش دولتمردان اجازه ندهند خودروی خسته و سنگین 
از بار آیین نامه ها و بخشنامه های فراوان و مکرری که متأسفانه اکثر آن تحت 

عنوان زیبای حمایت از تولید و صنعت صادر گردیده، متوقف شود. تولید باعث 
ایجاد تحرک و پویایی و اشتغال زایی جوانان کشور می شود و در صورت تعطیلی 
واحدهای تولیدی، جوانان بیکار به صدها مفسده و ناهنجاری اجتماعی کشیده 
خواهند شد. باید صنعت را رونق داد و سالن های تولید را پر از تالش و امید و نور 
کنیم. به اعتقاد من باید با وضو وارد سالن های تولیدی  شد زیرا کارخانه، مکان 
مقدسی است که اشتغال ، ارزش افزوده و امید ایجاد می کند. مردم ما به شادی و 
امید بیشتر نیاز دارند. متأسفانه کاری کرده ایم که عموم مردم غمگین، کم حوصله 
و مأیوس هستند و روحیه شادابی آنان بسیار پایین آمده است. ملت خوبی هستیم 
خاصیت انعطاف پذیری ما بسیار باالست و با اتفاقات کوچک، راضی و خوشحال 
می شویم نباید این روحیه را از مردم گرفت. وظیفه هیئت حاکمه است که اجازه 
ندهند  نومیدی در مردم رخنه کند، جامعه خوب ایرانی مستحق این همه سختی 

نیست. 
وی ضمن انتقاد از تصمیم گیری مسئوالن دولتی پشت درب های بسته و بدون 
نظرخواهی از فعاالن بخش خصوصی ابراز داشت: بخش خصوصی حق دارد 
نگران شرایط کشور باشد زیرا اواخر هر ماه ملزم به پرداخت دستمزد صدها هزار 
نفر نیروی انسانی است که یک ماه به امید دریافت دستمزد حاللشان در واحدهای 
تولیدی و صنعتی کار کرده اند؛ اگر بخش خصوصی به دالیل مختلف از تهیه مواد 
اولیه، واردات قطعات و ماشین آالت صنعتی، دریافت تسهیالت و ... باز بماند، قادر 
به پرداخت حقوق پرسنل خود نخواهد بود؛ بنابراین بخش خصوصی نهایت تالش 

خود را به عمل می آورد تا خدای ناکرده دچار چنین وضعیتی نشود.  
دکتر شیبانی ضمن تأکید بر این نکته که دولتمردان باید شعار حمایت از بخش 
خصوصی را به واقعیت تبدیل کنند، افزود: همان طور که می دانید وزرای »صنعت، 
معدن و تجارت«، »جهاد کشاورزی« و »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« می توانند 20 
نفر را به عنوان نماینده دولت به اتاق بازرگانی تهران معرفی نمایند، آقای مهندس 
نعمت زاده - وزیر اسبق صنعت- از حق مسلم خود به عنوان یک دولتمرد گذشت 
و از میان 16 نفر نماینده دولت در اتاق تهران، 4 نفر را از بخش خصوصی دعوت 
کرد که اقدام بسیار ارزشمند و درستی بود، امیدوارم آقای دکتر رحمانی- وزیر 
فعلی صنعت- نیز این روند منطقی را ادامه دهند و تعداد نمایندگان خود را در اتاق 

بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی افزایش دهند. 
وی تصریح کرد: دلم می خواهد بگویم به سال 98 خوش بین  هستم و پیش بینی 
ساِل بهتری می کنم اگرچه پیشگو نیستم و خوش خیال بودن، بدون چشم انداز 
علمی و عملی خیلی منطقی نیست ولی همه امیدم به توان بی نظیر جوانان کشور 
و منابع خدادادی الیزالی است که بی دریغ زیر پای ما از کرانه های دریای خزر تا 

خلیج همیشه فارس نهاده شده است. 
دکتر شیبانی عنوان داشت: در دموتکس هانوفر که از12 تا 15 ژانویه 2019 ) برابر 
با 22 تا 25 دی ماه 1397(  در 12 سالن برگزار شد؛ شرکت های ایرانی کمتری 
نسبت به دوره های گذشته حضور داشتند  و حتی سالن 2 که در سال های قبل 

مردم ما به شادی و امید بیشتر نیاز دارند
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به طور کامل در اختیار فرش دستباف کم نظیر ایرانی قرار داشت این بار به دالیل 
مختلف از جمله هزینه های بسیار باالی حضور در دموتکس، مشکالت نقل و 
انتقال پول، تحریم ها و ... غرفه های ایرانی کمتری را به خود اختصاص داده 
بود. به  گفته یکی از غرفه داران چهار روز حضور در دموتکس، حدود دو میلیارد 
تومان هزینه در پی دارد اما میزان فروش یک مجموعه تولیدی چه میزان باید 
باشد تا بتواند از عهده پرداخت این هزینه گزاف برآید! با توجه به این موضوع 
بسیاری از بزرگان و چهره های شناخته شده فرش ماشینی ایران به عنوان غرفه دار 
حضور نداشتند و ترجیح دادند امسال به عنوان بازدیدکننده در دموتکس حضور 
داشته باشند. در سالن 5 اغلب غرفه داران ایرانی )فرش ماشینی( حضور داشتند 
شرکت هایی مانند قالی سلیمان، یلدای کویر، فرش زرتشت، فرش فرهی، افشار 
زرینه، ایران دیبا ) تولیدکننده مستربچ(، فرش قیطران، فرش محتشم و فرش 

اسلیمی.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: برخالف ایرانی ها ، هندی ها 
حضور بسیار موثر و قابل توجهی داشتند به طوری که تمام سالن 4 به فرش های 

دستباف و ماشینی برگرفته از ایده طراحان هندی تبدیل شده بود. 
به اعتقاد وی، نکته مهم این که عالوه بر رونق اندک شرکت کنندگان فرش و 
موکت، تولیدکنندگان ماشین آالت نیز حضور چندان چشمگیری نداشتند. همیشه 

در دموتکس شاهد حضور ماشین سازان شناخته شده ولو در حد یک غرفه کوچک 
بودیم اما متأسفانه امسال این طور نبود و شاید مهم ترین دلیل این رونق اندک، 
نزدیکی برگزاری ایتمای بارسلون است زیرا جایگاه ماشین آالت صنعت نساجی در 

نمایشگاه معتبر و مطرحی مانند ایتماست. 
کم  و  بیننده تر  کم  مراتب  به  را  امسال  دموتکس  شد:  یادآور  شیبانی  دکتر 
شرکت کننده تر نسبت به سال های قبل ارزیابی می کنم و پیش بینی می شود اگر 
برپایی دموتکس به همین ترتیب ادامه پیدا کند از حالت ساالنه به دو ساالنه یا سه 
ساالنه تبدیل شود البته الزم است بگویم برخالف بخش موکت و فرش ماشینی، 
سالن های عرضه انواع کف پوش های چوبی، لمینیت و پارکت بسیار پر رونق بود 
و فرش های چاپ دیجیتال هم بازدیدکنندگان خاص خود را داشت. در سالن 9 
شعار نمایشگاه امسال یعنی » CREATE ‹N› CONNECT « بسیار جالب 

توجه به نظر می رسید. 
مدیرعامل گروه صنعتی موکت همدان در پایان عنوان داشت: به نظرم این گونه 
نمایشگاه ها حتی اگر فایده سریع و مشهود نداشته باشند که البته باید در این جهت 
حرکت کرد، حداقل محل مالقات، دید و بازدیدها و قرار مدارهای صحیح و سالم 
صنفی و صنعتی می گردد که قطعاً پیامد آن در درازمدت مثبت و به نفع صنعت 

خواهد بود. 

با نزدیکی به ایام پایانی سال بازارهای مختلفی همچون بازار پوشاک و پارچه 
با رونق کسب و کار مواجه می شود که به گفته رئیس اتحادیه بنکداران و 
طاقه فروشان با وجود رفع نیاز بازار، تقاضا به دلیل رشد دو برابری قیمتها افت 
کرده است. به گزارش ایسنا،  در رابطه با بازار بنکداران و طاقه فروشان، امیر 
قدیمی نژاد - رئیس این اتحادیه -گفت: بازار پارچه در حال حاضر با هیچ 
کمبودی روبرو نیست و نیاز این بازار از طریق تولید داخلی و واردات رفع می شود.
 وی ادامه داد: در زمینه واردات پارچه در پی نوسانات نرخ ارز و سیاست گذاری های 

تجاری کشور، ممنوعیتی لحاظ نشد و واردات با دریافت ارز نیمایی و ارز آزاد به 
کشور انجام شد که نرخ ارز نیمایی و آزاد تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت.

 رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان با تاکید بر اینکه بازار به دلیل رشد 
قیمت دالر طی سال جاری با تورم همراه شده است، خاطرنشان کرد: قیمت 
محصوالت در حال حاضر نسبت به مدت مشابه سال گذشته با وجود رشد سه 
برابری قیمت دالر در حدود دو برابر رشد داشته است و تجار برای ادامه حیات 
این صنف و کسب و کار چندین و چند ساله خود میزان سود فروش را به شدت 
کاهش داده  اند.  قدیمی نژاد یادآور شد: تقاضا برای پارچه از سوی مردم در سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت همراه بوده و دلیل این امر 

افزایش هزینه های خانوار و کاهش قدرت خرید افراد است.
 وی در پاسخ به این سوال که متقاضیان به دنبال محصول وارداتی هستند یا 
تولید داخل، گفت: عموم مردم کیفیت و قیمت محصوالت را بررسی می کنند 
و آنچنان به دنبال نام برند و کشور تولیدکننده آن نیستند، اما ناگفته نماند که 
اگر محصول ایرانی با محصول مشابه وارداتی دارای یک کیفیت و مقرون به 
صرفه باشد، کاالی ایرانی را خریداری می کنند.  رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه 
فروشان با اشاره به کیفیت جهانی محصوالت داخلی یادآور شد: محصوالت 
که  می شود  صادر  همسایه  کشورهای  و  ایتالیا  ترکیه،  کشورهای  به  ایرانی 
متأسفانه به دلیل تأثیر تحریم ها، بازاریابی در بازارهای اروپایی به صورت امروزی 

و اقتصادی انجام نمی گیرد.

گرانی تقاضای پارچه را کاهش داد



44   شماره 193    اسفند 97      

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزات صمت در رشت گفت : صاحبان واحدهای 
نساجی برای گرفتن تسهیالت در سایت این وزارتخانه نام نویسی کنند.

 مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ، معدن و تجارت که  امروز به 
گیالن سفر کرده است امروز در حاشیه بازدید از کارخانه نساجی ایران برک گفت 
:  موضوع بازسازی و نوسازی کارخانه های نساجی یک امر مستمر است که با 

جدیت پیگیر آن هستیم. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افسانه محرابی با بیان اینکه در حال پیگیری 
برای تصویب و تخصیص اعتبارات تسهیالت مورد نیاز برای ارتقای سطح کّمی 
و کیفی تولیدات و نوسازی خطوط تولید صنایع نساجی هستیم افزود :بر اساس 

تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت صمت با سازمان برنامه و بودجه این تسهیالت 
درنظر گرفته شده و صاحبان واحد های نساجی می توانند با مراجعه به سایت 
وزارت صمت به نشانی www.mimt.gov.ir برای دریافت تسهیالت ثبت نام 
کنند. مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت اظهار داشت: ایران برک 
به عنوان اولین تولید کننده پارچه فاستونی استاندارد ایران است که کلیه مراحل 
تهیه، تولید نخ پارچه و کت و شلوار را در این زنجیره تولید به صورت یکجا مهیا 
نموده است و جز 100 برند برتر استاندارد در صنعت نساجی کشور می باشد که 

سابقه صادرات به کشورهای اروپایی به ویژه سوئد را در کارنامه خود دارد.
 محرابی با اشاره به اینکه ظرفیت و زیرساخت های الزم برای توسعه تولیدات 
نساجی و پوشاک در گیالن فراهم است، تصریح کرد: هم اکنون واحدهای بزرگ 
نساجی گیالن نظیر ایران پوپلین ریسندگی و بافندگی گیالن شرکت ایران برک 
با برندهای خوشنام و باسابقه در گیالن با ظرفیت اندکی در حال فعالیت اند که 
به علت وجود ماشین آالت مستعمل قادر به رقابت با تولیدات روز دنیا نیستند اما 
می توانند با برنامه ریزی مناسب و بهبود ماشین آالت این وضعیت را تغییر دهند.
  مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، ضمن اعالم آمادگی 
برای حمایت از صنایع نساجی گیالن در پروسه تامین مواد اولیه و صدور معافیت 
ورود ماشین آالت نوین نساجی و بافندگی اظهار داشت: در حال حاضر 21 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت ویژه نوسازی و بازسازی صنعت نساجی کشور اختصاص 
یافته که پیش بینی می شود با اختصاص این مبلغ در صنعت نساجی و افزایش 

تولید، زمینه 270 هزار نفر فرصت شغلی در این بخش فراهم گردد. 

نوسازی و بهسازی کارخانه های نساجی دراولویت برنامه های وزارت صمت

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: طرح مبارزه با برندهای 

محرز عرضه کننده پوشاک قاچاق را به استان ها توسعه می دهیم.
 حمیدرضا دهقانی نیا در مورد روند اجرای طرح مبارزه با برندهای محرز عرضه 
کننده پوشاک قاچاق گفت: طرح مبارزه با برندهای محرز عرضه کننده پوشاک 
قاچاق در حال توسعه به استان ها است و نظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز هم مبنی بر توسعه این طرح است.  به گزارش افکارنیوز، سخنگوی ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پاسخ به این سوال که براساس ارزیابی های 
صورت گرفته توسط ستاد وضعیت اجرای طرح در تهران چگونه بوده است، 
افزود: از 110 فروشگاه شناسایی شده عرضه کننده پوشاک قاچاق در تهران بیش 
از 85 درصد رفتار خود را با عرضه پوشاک ایرانی به جای پوشاک وارداتی قاچاق 

یا تعطیلی فروشگاه عرضه کننده پوشاک قاچاق رفتار خود را اصالح کردند. 
 وی بیان داشت: بنابراین از 110 فروشگاه عرضه کننده پوشاک قاچاق بیش از 

80 فروشگاه تغییر رویه داده اند.  

گسترش مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق به استان ها



 45 شماره 193    اسفند  97  

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور، مهمترین محدودیت در کشاورزی استان 
گلستان و کشور را کربن خاک دانست و گفت: کربن همانند خون در خاک عمل 

می کند. در دنیا بدلیل اهمیت این موضوع، تجارت کربن باب شده است.
به گزارش ایسنا، قربانعلی روشنی در مراسم رونمایی از دو رقم جدید پنبه اظهار 

کرد: پنبه کاراترین گیاه یک ساله ای است که کربن را به خاک وارد می کند.

 وی افزود: کربن آلی می تواند 200 برابر خاک معمولی، مواد آالینده را در 
خودش جذب کند؛ مواد آالینده ای که از طریق خاک وارد آب شده و باعث بروز 
بیماری می شود. رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با اشاره به گردش مالی 
500 میلیارد دالری پوشاک پنبه ای در دنیا، تصریح کرد: بیش از 60 نوع فرآورده 

جانبی از پنبه وجود دارد.
روشنی در ادامه خاطرنشان کرد: مؤسسه تحقیقات پنبه چهار بخش تحقیقاتی و 
12 ایستگاه در سطح کشور دارد و تعداد نیروهای هیأت علمی در ستاد 18 نفر 
و شش محقق بوده و در سطح کشور نیز شش عضو هیأت علمی و 8 محقق 
داریم. وی با اشاره به اینکه از شروع فعالیت این مرکز 12 رقم جدید پنبه معرفی 
شده است، گفت: در بذر سال هاست که خوداتکا هستیم. در گذشته هر چهار 
سال یک رقم معرفی می کردیم، اما در حال حاضر هر هشت ماه یک رقم 
معرفی می کنیم.  رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور اظهار کرد: سال گذشته 
در راستای انجام کشت فراسرزمینی در کشور روسیه اقدام به کشت پنج رقم پنبه 
در این کشور کردیم. روشنی تصریح کرد: به زودی مؤسسه تحقیقات بین المللی 
پنبه را در کشور راه اندازی خواهیم کرد که می توان بذرهای سایر کشورها را در 

استان استفاده کرد و دیگران نیز از بذر کشور ما استفاده کنند.

تجارت 500 میلیارد دالری پوشاک پنبه ای در دنیا
راه اندازی مؤسسه تحقیقات بین المللی پنبه

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از اجرای طرح شناسه دار 
کردن پوشاک تولید داخل از سال آینده خبر داد.

یداله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در جلسه 

کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و اظهار کرد: اجرای طرح جمع آوری برند های 
قاچاق پوشاک نیازمند برنامه زمان بندی شده و هدفمند است.

 به گزارش خبرنگاران جوان،  وی افزود: تولید کنندگان پوشاک از مهر ماه سال 
جاری موظف شدند از طریق سامانه طراحی شده، شناسه مربوط به تولیدات خود 
را ثبت و در نهایت با دریافت کدرهگیری و شناسه به فروش پوشاک تولید خود 

اقدام کنند.
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: تعریف شناسه برای 
پوشاک که البته تنوع خیلی باالیی دارد، کمی دشوار است، اما قابلیت اجرایی 
شدن دارد. صادقی در ادامه بیان کرد: باید هزینه های مربوط به عرضه پوشاک 
قاچاق و برند های خارجی را برای واحد های صنفی متخلف افزایش دهیم تا فاقد 

صرفه اقتصادی باشد.
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصریح کرد: راهبرد اساسی 
در سال آینده برای اجرای طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق اجرای طرح 

شناسه دار کردن تولید پوشاک است.

صادقی خبر داد: پوشاک تولید داخل از سال آینده شناسه دار می شود
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اسماعیل صدیق با اشاره به فروش فوق العاده 500 واحد صنفی پوشاک در 
پایان سال در کرج، گفت: نمایشگاه اقالم ضروری جهت تنظیم بازار شب عید و 

پوشاک در نیمه دوم اسفند ماه در نمایشگاه دائمی کرج برگزار خواهد شد.
رییس اتحادیه پوشاک کرج در زمینه عرضه پوشاک در پایان سال، گفت: جهت 
حمایت از کاالی داخلی در استان همایشی در 28 بهمن سال جاری در سالن 
همایش موسسه اصالح و بذرکرج در زمینه صنعت پوشاک و نساجی خواهیم 

داشت.  

وی افزود: در توزیع پوشاک با قیمت مناسب در پایان سال مشکلی نخواهیم 
داشت.صدیق به فروش فوق العاده 500 واحد صنفی پوشاک در پایان سال خبر 
داد و گفت: در سطح شهر کرج حوزه بندی شده تا صنوفی که ثبت نام می کنند 

مورد ارزیابی قرار گیرند. 
به گزارش قدس آنالین، وی اضافه کرد: صنوفی که ویژگی هایی از جمله 
کاالهای با کیفیت، عدم مشکل تعزیراتی، و دارای اتیکت و دستگاه پوز باشند به 
آنها مجوز فروش فوق العاده داده می شود.صدیق با بیان اینکه این صنوف 15 
تا 20 درصد زیر قیمت متعارف بازار اجناس خود را در پایان سال ارائه خواهند 
داد، گفت: کسانی که کاالهای زمستانه نیز دارند و هنوز به فروش نرسانده اند 
اجازه حراج داده می شود تا با قیمت خرید دراختیار خریداران قرار دهند. رییس 
اتحادیه پوشاک کرج افزود: فروش کیف و کفش نیز به همین صورت خواهد 
بود و 100 واحد صنفی فروش فوق العاده خواهند داشت و تا 25 اسفند ماه ادامه 
خواهد داشت.  صدیق از برپایی نمایشگاه پوشاک در پایان سال جاری خبر داد 
و گفت: این نمایشگاه در بازارچه دائمی گلستان واقع درجنب پل شهدای پلیس 

کرج و از10 تا 25 اسفند ماه برگزار خواهد شد. 
 وی در پایان گفت: این نمایشگاه جهت تنظیم بازار اقالم ضروری برپا خواهد 
شد که در دستور کار دولت قرار گرفته و اتحادیه پوشاک نیز مجری این نمایشگاه 

خواهد بود که زیر نظر اتاق اصناف و سازمان صنعت و معدن و تجارت است.

فروش فوق العاده 500 واحد صنفی پوشاک کرج در پایان سال جاری

سال  در  تولیدکنندگان  فعالیت  تداوم  برای  سختی  شرایط  حاضر  حال  در 
جاری وجود دارد، از این رو تولیدکنندگان انتظار همکاری بیشتری از دولت و 
مسووالن در جهت رفع موانع تولید و حفظ اشتغال موجود دارند . در همین 
رابطه عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به رتبه دوازدهم 

ایران در تولید کفش در جهان اعالم کرد که تولیدکنندگان برای تامین بازار 
عید آماده هستند .

علی لشکری اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال سال خوبی برای تولیدکنندگان 
کفش نبوده و بازار شهریورماه و زمستان، آنها را دلشاد نکرده، امیدشان به بازار 

شب عید است . 
به گزارش ایسنا، لشکری با بیان اینکه تولیدکنندگان کل سال را تالش می کنند 
تا آخر سال نتیجه بگیرند، گفت: امیدواریم بازار شب عید که از دهه فجر آغاز 
می شود و تا اواسط فروردین ماه ادامه دارد، بتواند سهم قابل توجهی برای فروش 

کفش ایرانی داشته باشد .
به گفته وی، بالغ بر 50 هزار شبکه توزیع کیف، کفش و چرم در سراسر کشور 

آماده ارائه محصوالت به مصرف کنندگان ایرانی هستند .
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه تامین بیش از 85 
درصد نیاز کشور به کفش در داخل نشان دهنده کیفیت محصول ایرانی است، 
گفت: تولیدکنندگان تالش می کنند با استفاده از ماشین آالت و تکنولوژی جدید 

و نیروی کار باتجربه محصوالت باکیفیت به مصرف کنندگان عرضه کنند .

شرایط سخت تولیدکنندگان کفش
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مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک در بازدید از کارخانجات ریسندگی، بافندگی 
و پوشاک جامعه اظهار داشت: دستاوردی نوین در صنعت پارچه های فاستونی 
با تولید انواع پارچه های Cool Wool توسط شرکت کارخانجات ریسندگی، 
بافندگی و پوشاک جامعه در استان خراسان رضوی، تحولی مهم در صنعت تولید 

پوشاک داخلی فراهم کرده است.
افسانه محرابی افزود: این محصوالت ضمن دارا بودن توان رقابت در کیفیت، 
زیردست و لطافت در مقایسه با پارچه های مشابه اروپایی، زمینه ساز رشد صادرات 
پوشاک ایرانی را فراهم خواهد کرد. در جریان بازدید مدیرکل نساجی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از کارخانجات جامعه که در 30 سال گذشته زمینه 
اشتغال بالغ بر 1000 نفر، در تولید انواع نخ، پارچه فاستونی و کت و شلوار را فراهم 
کرده است، با اجرای طرح توسعه و سرمایه گذاری جدید، خط تولید پیراهن و مانتو 

در تکمیل تولید پوشاک به بهره برداری رسید
مدیرکل دفتر صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در صادرات و 
تولید نساجی با وجود تمام مشکالتی که از ابتدای سال شاهد آن بودیم، در بخش 
تولید حدود 6 درصد، در کل رشته فعالیت های صنعت نساجی و در صادرات آن به 

صورت مرزی 37 درصد و از نظر ارزشی 26 درصد رشد را شاهد بودیم.
افسانه محرابی در خصوص مزیت های صنعت نساجی، اظهار کرد: این صنعت 
از لحاظ مزیت های نسبی، مزیت های رقابتی، ایجاد اشتغال و امنیت اجتماعی 
از اهمیت باالیی برخوردار است. وی با اشاره به اینکه در شرایط ویژه ای که از 
لحاظ تحریم با آن مواجه هستیم، این صنعت به خوبی می تواند نقش خوبی در 
اشتغال ایجاد کند، افزود: امسال ما سال سختی را پشت سر گذاشتیم، با توجه به 

محدودیت منابع ارزی سعی کردیم مشکالت را مقداری کاهش دهیم.
 محرابی با تاکید بر اینکه دولت وظیفه دارد که موضوع فضای کسب و کار را 

برای تولیدکنندگان تسهیل و هموار کند، تصریح کرد: موضوع تحریم ها مانند 
یک تیغه دو لبه است که عالوه بر تهدید می تواند فرصت خوبی را برای پیشرفت 
رقم بزند. مدیرکل دفتر صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: 
ممنوعیت واردات در صنعت نساجی برای کاالهایی که توان تولید داخل آن را 
داریم، فرصت مناسبی را فراهم کرد که این فرصت می تواند کوتاه باشد، اگر 

دوستان به این امر توجه الزم را مبذول نکنند.
 محرابی گفت: در صادرات و تولید نساجی با وجود تمام مشکالتی که از ابتدای 
سال شاهد آن بودیم، در بخش تولید حدود 6 درصد، در کل رشته فعالیت های 
صنعت نساجی و در صادرات آن به صورت مرزی 37 درصد و از نظر ارزشی 26 

درصد رشد را شاهد بودیم.

 وی بیان کرد: تمام دغدغه ما این بوده که مشکالت تولیدکنندگان به خصوص 
در بخش تأمین مواد اولیه، تکنولوژی روز و منابع انسانی را حل و فصل کنیم.

 مدیرکل دفتر صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با 
توجه به افزایش نرخ ارز و مشکل کمبود نقدینگی، وزارت صنعت با سازمان 
برنامه و بودجه تفاهم نامه ای در رابطه با تبصره 18 قانون بودجه سال 97 
منعقد کرده است، تاکید کرد: همچنین پیگیر آن خواهیم بود از محل این قانون 
کمبود نقدینگی صنعت نساجی را به گونه ای رفع کنیم. محرابی خاطرنشان کرد: 
تسهیالت بانکی بخش صنعت نساجی در سه قالب سرمایه در گردش، نوسازی 
ماشین آالت و خط تولید، اتمام طرح های نیمه تمام به فعاالن صنعت نساجی 
و پوشاک اختصاص می یابد که بهره بانکی برای صنعتگران مناطق توسعه یافته 
14 درصد و مناطق کمترتوسعه یافته 12 درصد است.  وی با بیان اینکه صنعت 
پوشاک همواره با قاچاق درگیر است، گفت: در این راستا هدف ما نیز افزایش 

کیفیت و کاهش قیمت تمام شده کاالهای خود است.

با دستاوردی نوین در صنعت پارچه های فاستونی در تولیدی پوشاک جامعه، ایران در 
یک قدمی صادرات حتی به اروپا قرار گرفته است
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فرش  فروشندگان  اتحادیه صنف  رئیس  اخیرا  گفت:  فرهی  علی  مهندس 
ماشینی تهران طی مصاحبه ای عملکرد هایپرهای فرش را زیر سوال برده و 
مطالبی را عنوان نموده که کارشناسی نیست . بدیهی است هیچ اتحادیه یا سازمانی 

نباید در اموری که در آن تخصصی ندارد اظهار نظر نماید .
چندی پیش، عصرفرش مصاحبه ای با هادی کمالیان، رئیس اتحادیه فرش ماشینی 

پیرامون مسائل صنعت فرش داشت.
 به گزارش سایت نساجی امروز به دنبال انتشار این مصاحبه، علی فرهی، مدیرعامل 
ارتباط با صحبت های آقای کمالیان به  مجموعه آقای فرش، جوابیه ای را در 
عصرفرش ارسال کرد که  خبرگزاری بنابه رسالت خود در جهت انعکاس تمامی 

نظرات، این جوابیه را عینا منتشر می کند:
اخیرا رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی تهران طی مصاحبه ای 
عملکرد هایپرهای فرش را زیر سوال برده و مطالبی را عنوان نموده که کارشناسی 
نیست . بدیهی است هیچ اتحادیه یا سازمانی نباید در اموری که در آن تخصصی 
ندارد اظهار نظر نماید . اظهار نظر در خصوص هزینه های هایپرها ، تبلیغات ، قیمت 
گذاری فرش در حیطه وظایف و تخصص اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی 
نیست و هر کدام متولی و ساز و کار مریوط به خود را دارد ضمن آنکه اساسا 
هایپرها و فروشگاه های زنجیره ای تحت پوشش اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای 
هستند بنابراین ضمن پاسخ به موارد مطروحه ایشان توصیه می کنیم ایشان در حوزه 
کاری خودشان اظهار نظر نمایند تا مصرف کنندگان را با اظهارات غیر کارشناسی 
دچار گمراهی نکنند. هایپر های فرش، اعتبار صنعت خرده فروشی فرش ایران و 
عامل اصلی توسعه بازار فرش کشور هستند. اعتبار هستند چون هایپرهای فرش، 
با دارا بودن یک فروشگاه چند هزار متری، تنوع بسیار باالیی را در این صنعت 
دارند و یک فروشگاه شکیل، ضابطه مند، با نیروهای آموزش دیده و محصوالتی با 

قیمت گذاری اصولی و صحیح هستند. هایپرها هرگز نمی توانند قیمت را غیرواقعی 
اعالم کنند، چراکه بسیار زیر ذره بین هستند. توقعاتی که مشتری ها از هایپرها دارند 
هرگز از اصناف یا از یک فروشگاه کوچک ندارند؛ هرچند که در اصناف هم قیمت ها، 
قیمت های صحیحی است، اما انتظاری که یک مشتری از یک فروشگاه بزرگ و 
ضابطه مند، به لحاظ قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و حتی برخورد دارد، بسیار 
متفاوت و بیشتر از آن چیزی است که از یک فروشگاه کوچک انتظار دارد. طبیعتًا 
هایپرها روی قیمت های خود مراقبت الزم را دارند. ضمن اینکه آن ها توانسته اند 
با ارتباطات صحیحی که با بانک ها درزمینۀ تسهیل شرایط فروش دارند، زمینه را 
برای خرید اقساطی، چک یا حتی شرکت در طرح هایی در قالب خرید کاالی ایرانی 
ایجاد کرده و به مصرف کنندگان محصوالت ایرانی وام بدهند. تمامی این عوامل 
کمک های بسیار زیادی به توسعه این بازار کرده و آن را به یک بازار قوی، قانونمند 

و علمی تبدیل کرده است.
 شما اگر بخواهید به یک هایپر فرش مراجعه کنید، می بینید که از همان ابتدا از شما 
سؤال می کنند: چطور با ما آشنا شدید؟ برخوردها علمی و توسط نیروهای آموزش 
دیده است، از طرفی فضا به نحوی طراحی شده که باب میل و مناسب یک خانواده 
باشد؛ امکانات جانبی مثل پارکینگ، رستوران ها وجود دارند و همچنین در مکان یابی، 

مسیرهای اتوبانی و بدون ترافیک را انتخاب می کنند تا دسترسی ها راحت باشد.
 تقریباً تمام هایپرهای شناخته شده، روی فرش هایشان گارانتی دارند؛ درصورتی که 
گارانتی دادن روی فرش ماشینی، امر متداولی نیست و مشتری ها هم پیش ازاین، 
انتظاری برای گارانتی گرفتن روی فرش نداشتند. اگر مواردی به لحاظ کمبود کیفی 
در محصوالت باشد، به تولیدکننده عودت داده می شود، چراکه اعتبار یک هایپر، 

بزرگ ترین سرمایه هایپر است. 
در چند سال اخیر هایپرها نه تنها سودی نکرده اند، بلکه گاهی حتی زیان هم داده اند، 
اما در مقابل توانسته اند برندینگ خوبی ایجاد کنند. در چند سال ابتدایی، سود و درامد 

خود را حذف کرده و در مقابل توسعه و معرفی برندشان را به دست آورده اند.
اگر  بله  نیست.  باال  فروششان  نسبت  به  زنجیره ای  فروشگاه های  هزینه های   
هزینه های یک فروشگاه زنجیره ای را به صورت کلی، نسبت به یک فروشگاه 500 
یا 200 متری مقایسه کنید، باالتر است، اما هزینه را به نسبت فروش می سنجند و 
طبعاً هزینه ی یک کارخانه 100 هزار متری نسبت به کارگاه 10 هزار متری باالتر 

است، اما میزان تولید آن کارخانه 100 هزار متری هم باالتر است.
 هایپرها مکان های بورس را برای اجاره انتخاب نمی کنند تا هزینه کمتری کنند، 
در مقابل هزینه های تبلیغاتشان باالست. ضمن آنکه به واسطه حجم خرید باال می 
توانند فرش را از تولیدکنندگان به قیمت مناسب تری خریداری نمایند ؛بنابراین 
هایپرها با هزینه کمتر اجاره و قیمت خرید پایین تر نسبت به مغازه داران کوچکتر 

می توانند هزینه تبلیغات بیشتری داشته باشند.

اظهار نظر در خصوص هایپرهای فرش، تبلیغات و قیمت گذاری فرش در حیطه وظایف 
و تخصص اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی نیست
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 فرش ماشینی کاالی ضروری مردم نیست ضمن آنکه این محصوالت تابع مد بوده 
و بر اساس هنر به کار رفته و برند محصول ارزش متفاوتی دارند.

 زمانی که عرضه کاالیی بیش از تقاضای آن است، عرضه کنندگان همیشه سعی 
می کنند آن کاال را با بهترین قیمت عرضه کنند، بنابراین قیمت گذاری کاال صحیح 
نیست، ضمن اینکه طبعاً اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی نمی تواند قیمت گذاری 
کند، اگر هم قرار بر قیمت گذاری فرش ماشینی باشد، الزم است توسط افرادی که 
کارشناس تولید هستند انجام شود، مثل اتحادیه فرش ماشینی کاشان و یا انجمن 
صنایع نساجی ایران، اما به هر صورت طرح این موضوع اساساً صحیح نیست و 

مطاب قانون این محصول مشمول قیمت گذاری نمی باشد. 
اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی تهران اعالم نموده که تبلیغات شهر با 
مجوز اتحادیه باشد این سخن غیر کارشناسی است و نمی دانم چرا این موضوع 
را گفته اند. شما فرض کنید چند ده هزار کارخانه، بخواهند برای دریافت مجوز، به 

اتحادیه های صنفی مراجعه کنند!
 صدا و سیما شورای باز بینی دارد که بسیار نسبت به مسائل تبلیغاتی حساسیت دارد 
و همین طور وزارت فرهنگ بر بیلبوردهای تبلیغاتی و امور چاپی نظارت دارد. هم به 

لحاظ فنی و هم مذهبی ایرادات بسیاری را وارد می کنند.
 در این زمینه باید گفت: باطل کردن جواز کسب، فقط مختص صنف فرش ماشینی 
نبوده و در همه اصناف دیده می شود و علت آن هایپرها نیستند، هایپرها بیش از 
آنکه بخواهند از بازار سهم بگیرند به آن اضافه کرده اند. این مسائل ناشی از کسادی 
بازار است و این نوسانات اقتصادی در بازار و رکودی که حاکم است، در کنار شرایط 
اقتصادی مملکت، تحریم ها و مسائل متعدد باعث بروز مشکالت کسبه شده است.

 طبق بررسی هایی که انجام داده ایم در هرکجا که هایپرها ایجاد شده اند با تبلیغات 
موثر و تسهیل شرایط فروش نذاشته اند بازار آن کاال را حداقل 20% بزرگ کنند در 

حالیکه کمتر از آن سهم بازار حتی در تهران دارند.
 در پایان باید بگویم صنف فرش ماشینی، برای ما محترم هستند. کسانی که در 
این صنف کار می کنند، از کاسب های معتبر و محترم این صنف هستند اما شرایط 
اقتصادی کشور مناسب نیست لذا فعالیت اقتصادی را دشوار و رقابت را بیشتر نموده 
است اما نباید رقابت غیر حرفه ای و غیر اخالقی باشد و با طرح موضوعات خالف 
واقع جایگاه اجتماعی و اخالق حرفه ای خود را زیر سوال ببریم بلکه باید بدنبال 

راهکارهای سازنده بود تا انشاء ... بتوانیم این بحران ها را سپری کنیم.
تبلیغات هایپرها، بدون نظارت اتحادیه فرش ماشینی، مشکل ساز است

هایپرها هزینه های باالیی دارند و طبیعتاً باید کاری کنند تا این هزینه ها جبران 
شود، به همین دلیل ترفندهایی برای خودشان دارند که مشتری گمراه شده و به تبع 

مشکالتی ایجاد می شود.
  هادی کمالیان، رئیس اتحادیه فرش ماشینی  در مورد مشکالت صنعت فرش 
ماشینی اظهار داشت: مشکل مواد اولیه همچنان وجود دارد و پیرامون آن با سازمان 
صنعت هم رایزنی کرده ایم. در رابطه با مشکالت توزیع، باید بگویم زمانی که در 
کارخانه ها تولید مازاد وجود داشته باشد، فساد ایجاد می شود و فساد هم به این صورت 
است که از کیفیت فرش چشم پوشی شده و مواد اولیه بی کیفیت در کار استفاده 

می شود، چراکه فضا به گونه ای نیست که کارخانه های کوچک بتوانند با کارخانه های 
بزرگ رقابت کنند، در چنین شرایطی دود این قضیه در چشم مصرف کننده می رود 

و برای اتحادیه، دغدغه ایجاد می کند.
 کمالیان ضمن اشاره به اینکه نوسان قیمت فرش، مشتری را اذیت می کند، اظهار 
داشت: فرش ماشینی مشمول قیمت گذاری نیست و این نوسان قیمت، مشتری ها 
را سرگردان می کند. یک فرش 1200 شانه را  یک فروشنده  5 میلیون تومان 
نرخ گذاری می کند، دیگری 3800 میلیون و بعضی ها هم زیر 3 میلیون تومان. این 

نوسان قیمت سردرگمی برای مصرف کننده ایجاد می کند.
 رئیس اتحادیه فرش ماشینی ضمن انتقاد از هایپرهای فرش که طی سال های اخیر 
ایجادشده اند، عنوان کرد: این هایپرها که بیشتر در تهران وجود دارند و شهرستان ها 
نیز در حال الگوپذیری از آن ها هستند، لطمه زیادی به بازار می زنند، چرا که هایپرها 
هزینه های باالیی دارند و طبیعتاً باید کاری کنند تا این هزینه ها جبران شود، به همین 
دلیل ترفندهایی برای خودشان دارند که مشتری گمراه شده و به تبع مشکالتی ایجاد 
می شود. ما به عنوان اتحادیه باید به مشکالت مردم رسیدگی کنیم و هدف اصلی ما 

حفظ منافع مصرف کننده است که در این راستا مشکالت عدیده ای داریم.
 متأسفانه بعضی هایپرها، یک ذهنیت تبلیغاتی برای خرید فرش در مخاطب ایجاد 
می کنند، اما بعدازآن، خریدار به سطح شهر می آید و می بیند ازلحاظ قیمت و کیفیت، 

محصول متناسب با خواسته او نیست.
وی ضمن اشاره به اینکه اتحادیه فرش ماشینی دراین باره پیگیری های الزم را 
انجام داده، تصریح کرد: به سازمان صنعت، معدن و تجارت، صداوسیما و همچنین 
تعزیرات این موضوع انتقال داده شده است. همچنین با اتاق بازرگانی مکاتبه کرده ایم 

و مدارک و مستندات هم ارائه داده ایم.
 ما از صداوسیما خواسته ایم پیش از آنکه تیزر تبلیغاتی روی آنتن برود، اتحادیه 
به عنوان مسئول صنف، نظارت کند و اشکاالت را متذکر شود. این، تنها صحبت من 
نیست، حرف 800 نفر عضو اتحادیه است؛ اعضایی که هرکدام از آن ها در حال باطل 

کردن پروانه هایشان هستند، چراکه چرخه زندگی شان نمی چرخد.
 در حال حاضر حدود 60 الی 70 درصد از فروش فرش های ماشینی در هایپرها 
انجام می شود. دارایی، برای اخذ مالیات، به این واحد صنفی که می خواهد پروانه اش 
را باطل کند فشار می آورد. زمانی که تولیدکننده درآمد ندارد، چگونه مالیات بر درآمد 

پرداخت کند؟
کمالیان افزود: هایپرها فعالیت هایشان را ادامه بدهند، تبلیغات کنند، این حق هر 
واحد تولیدی است، اتحادیه هم خوشحال می شود و مشکلی ندارد، ولی تبلیغات باید 
به شکل صحیح و اصولی انجام شود، نه تبلیغاتی که خدایی نکرده در آن اصول 

رعایت نشده باشد.
 کمالیان در پایان گفت: صنعت فرش ماشینی در ماه های پایانی سال جنب وجوش 
بیشتری دارد؛ حجم بازرسی های ما در حال حاضر افزایش پیداکرده و در این شرایط 
تنها خواهش من از مصرف کننده ها این است که در خریدشان دقت بیشتری داشته 
باشند. از هرکجا که مایل اند خرید کنند، مانعی نیست، اما سعی کنند پیش از خرید، 

از واحدهایی که دارای پروانه کسب هستند استعالم بگیرند تا مشکلی پیش نیاید.
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رئیس فدراسیون واردات گفت: متاسفانه برخی مسئولین پشت میزها نشسته اند 
و تخیلی و غیر واقع بینانه تصمیم گیری می کنند که عواقب آن گریبانگیر مردم 
خواهد شد. فرهاد احتشام زاد در خصوص مشکل ثبت سفارش و تخصیص ارز 
به واردکنندگان گفت: تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل ها باعث ایجاد سردرگمی در 
بین واردکنندگان شده است ابهاماتی در تفویض برخی اختیارات به مراکز استان ها 
و دسته بندی و نوبت دهی که به صالحدید کارشناس وزارتخانه انجام می شود وجود 
دارد و عدم شفافیت در صدور بخشنامه ها، ابهامات را دوچندان کرده است. به 
گزارش فصل اقتصاد ، وی ادامه داد: این دسته بندی ها بدون ضابطه است و بر 
مبنای کشور، نوع ارز و بانک مبادله کننده مشخص می شود که این امر باعث شده 

واردکننده نتواند هیچ گونه برنامه ریزی برای کارهای خود داشته باشد. احتشام زاد با 
اشاره به عدم هماهنگی بین سازمان ها و ادارات دولتی گفت: بخشنامه و دستورالعمل 
صادر می شود اما ظاهرا هیچ گونه هماهنگی عملیاتی وجود ندارد. این سردرگمی و 
ناهماهنگی بین وزارتخانه های مختلف اقتصادی تبدیل به مهمترین چالش در حوزه 
تجارت کشور شده است. رئیس فدراسیون واردات تصریح کرد: از سوی دیگر عدم 
سرعت کافی و ضعیف بودن برخی از حلقه ها باعث شده که مدت ثبت  سفارش و 
نهایتا ترخیص کاال بسیار طوالنی شود. وی گفت: در شرایط فعلی کشور نیاز است 
یک ستاد مرکزی در دولت ایجاد شود که مدیریت این امور را به صورت اجرایی در 
دست بگیرد. وقتی صادرکننده و واردکننده ما تحریم بین المللی هستند هر چقدر به 
آنها آزادی عمل بدهیم به کشور خدمت کرده ایم. رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: 
امروز آنهایی که قانونی کار می کنند قوانین و بخشنامه ها گریبانگیر آنها شده است 
و کسانی که غیرقانونی فعالیت می کنند خیلی راحت و فقط با پرداخت مبلغ بیشتر 
کار خود را انجام می دهند که همین امر باعث شده که امروز مسیر قاچاق از مسیر 
قانونی آسان تر باشد. احتشام زاد ادامه داد: وقتی در شرایط فعلی کشور، امارات جلوی 
قاچاق هر کاالیی به غیر از پوشاک و دارو را به ایران می گیرد به خاطر دلسوزی 
برای ما نیست بلکه در راستای تحریم های آمریکا است این مساله به ما این پیام را 

می دهد که در این دوران باید نیاز خودمان را خودمان تامین کنیم.
وی گفت: متاسفانه برخی مسئولین پشت میزها نشستند و تخیلی و غیر واقع بینانه 

تصمیم گیری می کنند که عواقب آن گریبانگیر مردم خواهد شد.

امارات، قاچاق پوشاک به ایران را آزاد گذاشته است

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اعالم اینکه 
وزارت صنعت 4 روز مهلت داشت تا تصمیم الزم را برای ممانعت از فعالیت برندهای 
محرز پوشاک قاچاق انجام دهد،گفت: آقایان هیچ اراده ای برای برخورد با برندهای 
پوشاک قاچاق ندارند. بهرام شهریاری با اشاره به جلسه اخیر تولیدکنندگان پوشاک 

با حضور فرمانداری و استاندار تهران و مسئوالن وزارت صنعت در وزارت کشور، 
اظهارداشت: در این جلسه موارد متعددی برای اجرای شدن طرح مقابله با برندهای 
محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه مطرح شد که در نهایت برخورد الزم با این 

موضوع به اصناف و وزارت صنعت واگذار شد.
 به گزارش تسنیم، وی با اعالم اینکه بعد از برگزاری این جلسه اصناف و وزارت 
صنعت 4 روز مهلت داشتند تا تصمیم الزم را برای ممانعت از فعالیت برندهای محرز 
پوشاک قاچاق انجام دهند، افزود: متأسفانه از آن تاریخ بیش از 12 روز گذشته و 

وزارت صنعت هیچ اقدام عملی را انجام نداده است.
 این عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، تصریح کرد: به نظر 
می رسد هیچ اراده ای برای برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق در کشور 
نیست و آنها نیز از این عدم نظارت استفاده کرده و به راحتی اجناس خود را در بازار 
به فروش می رسانند. دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  28 
دی ماه امسال گفته بود: با محوریت وزارت صمت و اتحادیه مربوط -ظرف سه 
روز آینده یعنی تا انتهای روز دوشنبه اول بهمن ماه- همه کاالهای 110 فروشگاه 

پوشاک احصا شده توسط ستاد، »جمع آوری« و تابلوی آنها پایین کشیده شود.

چرا فعالیت 110 فروشگاه پوشاک قاچاق متوقف نشد؟
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رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک دوخته اصفهان گفت:فروش نرفتن پوشاک 
ایرانی در واحدهای صنفی موجب ضرر و زیان مغازه داران است و الزم است 
که فرهنگ سازی بیشتری از طریق مراجع تبلیغاتی برای حمایت از کاالی 
ملی انجام شود.  ابراهیم عطابخش با بیان اینکه اجناس خارجی که در بازار 
پوشاک وجود دارد، پیش از تحریم ها وارد شده و در حال حاضر واردات پوشاک 
از کشورهای دیگر کاهش یافته است اظهار کرد: قیمت ارزان پوشاک خارجی 
نسبت به نمونه مشابه ایرانی آن باعث می شود که مردم پوشاک خارجی از 
بازار خریداری کنند.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،  وی تصریح کرد: 
هزینه های مختلفی همچون دستمزد گران کارگران، مالیات و ... موجب می شود 
تا پوشاک ایرانی گران تر از پوشاک خارجی باشد و قیمت بیشتر پوشاک ایرانی 
نسبت به پوشاک خارجی علت اصلی فروش نرفتن آن در بازار است و در واقع 
افراد با اجناس خارجی ارزان قیمت و پوشاک ایرانی گران قیمت مواجه هستند.  
رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک دوخته اصفهان با بیان اینکه پوشاکی که از 
کشور هایی همچون چین وارد می شوند در حقیقت یکبار مصرف هستند گفت: 
کیفیت پوشاک وارداتی از ترکیه بهتر از کیفیت پوشاک وارداتی از چین است و 
الزم است تا برای کنار زدن رقبای خارجی، رقابت داخلی مناسب و مطلوبی در 
بازار ایران شکل بگیرد. عطابخش با اشاره به تاثیر رکود بازار در کاهش واردات 
لباس و پوشاک خارجی افزود: فروش نرفتن پوشاک ایرانی در واحدهای صنفی 

موجب ضرر و زیان مغازه داران است و الزم است که فرهنگ سازی بیشتری از 
طریق مراجع تبلیغاتی برای حمایت از کاالی ملی انجام شود. قشر محدودی از 
جامعه پوشاک ایرانی خریداری کرده و به دنبال اجناس ایرانی در مغازه ها هستند.
 وی خاطر نشان کرد: باید برای مصرف کنندگان در مورد خصوصیات پوشاک 
ایرانی فرهنگسازی شود زیرا کیفیت و کمیت تولید داخلی در حوزه پوشاک با 
اجناس خارجی برابر و در مواردی حتی بسیار بهتر از نمونه مشابه خارجی بوده 

است. 
رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک دوخته اصفهان گفت: پوشاک زنانه همچون 
مانتو و لباس های مجلسی بیشترین میزان واردات به ایران را به خود اختصاص 
داده  و می توان گفت که واردات لباس های مردانه تقریبا صفر است. حجم زیادی 
از مواد اولیه تولید پوشاک زنانه نیز از کشورهای دیگر وارد می شود و این در حالی 

است که 40 تا 60 درصد مواد اولیه پوشاک مردانه وارداتی است. 
وی اضافه کرد: تا کنون تخلفی از هیچ واحد صنفی مبنی بر فروش پوشاک 
قاچاق ثبت نشده است اما استفاده از مواد اولیه قاچاق در تولید پوشاک مکررا 
اتفاق می افتد و علت اصلی آن قیمت زیاد دالر برای خرید مواد اولیه تولید 
پوشاک است. طبق بازرسی هایی که از واحدهای صنفی به عمل آمده تقریبا 

تمام مواردی که منبع نامعتبری داشته جمع آوری شده است. 

رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک دوخته اصفهان: فروش نرفتن پوشاک ایرانی در 
واحدهای صنفی موجب ضرر و زیان مغازه داران است

عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید مجلس گفت: بر اساس گزارش های رسیده 
به کمیسیون صنایع هیچ ثبت سفارشی در حوزه پوشاک صورت نمی گیرد 
و واردات به صورت رسمی وجود ندارد. رمضانعلی سبحانی فر در مصاحبه با 
برنامه »رویداد« صنعت پوشاک را نیازمند یک سند راهبردی دانست و افزود: 
این صنعت به مواد اولیه نیازمند است و باید مشخص گردد که آیا در داخل 
امکان تامین آن وجود دارد یا خیر. وی همچنین نوسازی صنایع این حوزه را از 
الزامات دانست و گفت: بسیاری ماشین آالت قدیمی است و فاقد توجیه اقتصادی 
می باشد که قیمت تمام شده را باال می برد. به گزارش فصل تجارت، سبحانی فر 
خاطرنشان کرد: اخیرا ماشین آالت جدیدی وارد شده ولی باقی بخش ها نوسازی 

نشده که باید هرچه زودتر نوسازی شود.
وی در عین حال به قاچاق و واردات پوشاک قاچاق اشاره کرد و افزود: در جلسه 
قوا تصمیم گرفته شد پوشاک جز 1400 قلمی در نظر گرفته شود که دارای 

ممنوعیت کاالست. سبحانی فر تصریح کرد: بر اساس گزارش های رسیده به 
کمیسیون صنایع هیچ ثبت سفارشی در حوزه پوشاک صورت نمی گیرد و واردات 

به صورت رسمی وجود ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادت مجلس گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کاال نیز با 
تمام توان درپی ممانعت از قاچاق این کاالها هستند؛ مشکالت این حوزه و تامین 
مواد اولیه و با توجه به افزایش قیمت در داخل و مشکالت واردات موادی نظیر 

پنبه، در تامین ارز نیمایی با مشکل مواجه است.
سبحانی فر سرمایه در گردش صنعت پوشاک را ازدیگر مشکالت خواند و 
تصریح کرد: قرار است 20 هزار میلیارد تومان تسهیالت جز اولیت های دولت و 
وزارت صمت باشد تا بخشی از تولیدات با اولویت اول حمایت شوند و پوشاک نیز 
جز آنهاست و اخیرا یارانه 1000 میلیاردی از دولت دریافت شده تا وزارت صمت 

به تولید داخلی رونق بخشد.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید مجلس: گزارشی مبنی بر ثبت سفارش پوشاک به ما نرسیده
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 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت نساجي پارباف )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 97/3/10، سید محمدرضا شکیب به سمت 
بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهي  هاي شرکت 

تعیین شد.

 شرکت آریا تاب کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 97/4/31، ترازنامه سود و زیان سال های 
مالي 1395 و 1396 به تصویب مجمع رســید. امیرحسین جمالي به سمت بازرس اصلي و 
مهدي شهر بابکي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه کار و کارگر جهت چاپ 
آگهي هاي شرکت تعیین شد. سرمایه از مبلغ 60000000000 ریال به مبلغ 150000000000 

ریال  افزایش یافت.

 شرکت رز تریکو )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 97/5/6، شرکت مذکور منحل اعالم 

شد. محل تصفیه استان چهارمحال بختیاري، شهر کرد، قطب صنعتي بهارستان 4 مي باشد.

 شرکت فارس ورزا )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 97/5/17، محمد باقر شیخ االسالمي به سمت 
بازرس اصلي و علي ضامن محمدي به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و 

حساب سود و زیان شرکت منتهي به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک تابان دشتخاک زرند
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ 97/5/20، سرمایه شرکت 
تعاوني از مبلغ یک میلیون و 400هزار ریال به مبلغ یک میلیارد و 851 میلیون و400  هزار 

ریال افزایش یافت.

 شرکت جامه بافت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي ســالیانه مورخ 97/4/9، پرویز ختائي و داوود 
محمدي به سمت بازرس اصلي و علي البدل، مسعود شابختي به عنوان مدیرعامل، منصور شاه 
بختي به عنوان رئیس هیئت مدیره و سینا شابختي به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب 

شدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالي 96 را مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت تولیدي دیبا )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/5/15، صمد حسن پور به 
سمت بازرس اصلي، سید حمید یاسیني به سمت بازرس علي البدل، فرهاد بهشتي به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره، مهرداد بهشتي به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب 

شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهي به سال مالي 1396 به تصویب رسید.

 شرکت فرش آذین نقش کاسپین کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 97/2/25، مرکز اصلي به آران و بیدگل، 
شهرک صنعتي آران و بیدگل  ،  بلوار پردیس، خیابان سالمت، پالک 2 ، طبقه همکف منتقل 
شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال هاي مالي 1395 و 1396 به تصویب رسید. حسین 
میرزائیان به عنوان بازرس اصلي و مجید پهلوانیان به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. 

روزنامه نسل فردا براي آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت ابهر ریس )سهامي خاص(تهیه و تنظیم : مینا بیانی
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 97/4/27، ترازنامه و صورتحساب سود و زیان 
شرکت براي سال مالي منتهي به 96/12/29مورد تصویب قرار گرفت. محمدجواد فتحي به 
سمت بازرس اصلي و محمدمهدي خیاطي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند روزنامه 

اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت آراد پوشان کاسپین )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/2/9، موسسه حسابرسي 
آگاه اندیشان خردمند به عنوان بازرس اصلي و شیرین شاهد صادق به عنوان بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.  ترازنامه و حساب سود و زیان منتهي به 96/12/29به تصویب رسید.

 شرکت ریسندگي و بافندگي بدر باف )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/5/15، فرهاد بهشتي به 
ســمت رئیس هیئت مدیره، مهرداد بهشتي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمد علي 
بوریاِئي به سمت مدیرعامل، صمد حسن پور به سمت بازرس اصلي و سید حمید یاسیني به 

سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.
 

 شرکت واال پوشان مهرگان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/2/9، تراز نامه و حساب 
سود و زیان سال مالي منتهي به 95/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. سالمت بخش درآبادي 

به سمت بازرس اصلي و سحر سپهرنیا به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع فرش ماشیني هالل افشان کاشان )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 96/3/6، ترازنامه سود و 
زیان سال مالي 1394 و 1395 به تصویب رسید. حسین بارفروش به سمت رئیس هیئت مدیره ، 
علي بارفروش به سمت عضو نائب رئیس هیئت مدیره، فاطمه علیمي به سمت مدیرعامل، 
سیداحمد زاهدي و سیدمسعود میرحبیبي به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. 
روزنامه جمهوري اسالمي جهت چاپ آگهي هاي شرکت تعیین شد. مرکز اصلي شرکت به 
کاشــان ، خیابان طالقاني، کوچه اتحاد ، کوچه محراب 1 تغییر یافت. سرمایه شرکت از مبلغ 

1000000000 ریال به مبلغ 5000000000 ریال  افزایش یافت.

 شرکت ریسندگي و بافندگي آریا بافت زنجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/11/5، محل شرکت به ابهر، روستا نورین، مجتمع 

صنعتي نورین تغییر یافت.

 آزمایشگاه صنایع نساجي و پلیمري کاوش آزماي بسپار نسج )سهامي 
خاص(

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 97/4/28، گروه صنعتي نیکو ابهر با نمایندگي 
علیرضا دلجوان به ســمت رئیس هیئت مدیره، شــرکت تولیــدي و صنعتي گلریس با 
نمایندگي صادق خداقلي زاده به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره ، شــرکت ابهرریس با 
نمایندگي حســن پذیره به سمت مدیرعامل، محمد باقر هرقلي به سمت بازرس اصلي و 

محمد جواد فتحي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت ابهر نسج )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 97/4/27، ترازنامه و صورتحساب 
سود و زیان شرکت براي سال مالي منتهي به 96/12/29 به تصویب رسید. حسین سلیماني 
اصل به ســمت بازرس اصلي و علیرضا دلجوان به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. 

روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.



 53 شماره 193    اسفند  97  

 شرکت ریسندگي و بافندگي زرباف یزد )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/13، اصغر نخ کش به سمت 
رئیس هیئت مدیره ، ربابه رئوف به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید دهقاني به سمت 

مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت نساجي دنا نخ سپاهان )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/3/17،  موسسه حسابرسي 
امین تدبیر بصیر به سمت بازرس اصلي و احسان قاضي اصفهاني به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي بازرگاني سپاس نور بیدگل )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/6، مهین عابدیني به 
سمت رئیس هیئت مدیره ، ابوالفضل باللي به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدي باللي 
به سمت مدیرعامل، علي اصغر پورابراهیمي به سمت بازرس اصلي و علي اکبر پور ابراهیمي به 
سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.روزنامه رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب 

شد. تراز مالي سال 95 و 96 به تصویب رسید.

 شرکت نگین گل آران و بیدگل )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 97/5/7، سرمایه شرکت از مبلغ 11 و 500 میلیون ریال 

به مبلغ 20 میلیارد ریال افزایش یافت.

 شرکت ستاره طالئي ملت )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 97/5/18،  فریماه رجالي  به سمت رئیس هیئت مدیره،  
فردوس تقي اف  به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین رجالي  به سمت مدیرعامل 

انتخاب شدند.

 شرکت فرش یلداي کویر آران )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/15، ماشااله پناهیده به 
سمت رئیس هیئت مدیره ، اعظم پناهیده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، محمد سلطاني راد 
به ســمت مدیرعامل، محمدرضا شیخیان به سمت بازرس اصلي و حسینعلي شیرآبادي به 
سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین 
شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهي به سال هاي مالي 1394 الي 1396 مورد 

تصویب قرار گرفت.

 شرکت فرش زمرد کاشان )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/1، مؤسسه حسابرسي 
تلفیق نگار حســابداران رسمي به ســمت بازرس اصلي و محمد سعیدي به سمت بازرس 
علي البدل انتخاب شدند.روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد. ترازنامه 
و حســاب سود و زیان ســالي مالي 1396 شرکت به تصویب رسید. سرمایه شرکت از مبلغ 

80000000000 ریال به مبلغ110000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت صنایع آرشین بافت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/8، عباس پورابراهیمي 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، جنت مهیمني بســمت نایب رئیــس هیئت مدیره، محمد 
پورابراهیمي مدیرعامل، موسسه حسابرسي تلفیق نگار  به سمت بازرس اصلي و سیدحسین 
مصباحي بیدگلي به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 
شرکت منتهي به سالهاي 1388 الي 1395 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه نسل فردا جهت 

نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد.

 شرکت زمرد آذین مشهد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 97/5/17، مرکز اصلي شرکت به کاشان، 
شهرک صنعتي امیرکبیر، خیابان میرعماد،  خیابان امیرکبیر ، پالک 127، طبقه همکف انتقال 

یافت.

 شرکت کرپ ناز )سهامي خاص(
پیرو صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 97/2/30،قوام دوستاني به عنوان رئیس هیئت مدیره، 
عباس نگیمي به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ، شهریار خسروي به عنوان مدیرعامل انتخاب 

شدند.

 شرکت پویا کیسه استرآباد شمال )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 97/5/15، فاطمه علمشاهي به عنوان مدیرعامل، 
علي علمشاهي به عنوان رئیس هیئت مدیره، زهرا علمشاهي به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره 

انتخاب شدند.

 شرکت گروه نساجي ستاره اردبیل )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 97/4/20، محمد آقائي به سمت رئیس هیئت مدیره، 
احمد آقائي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، محمدحسین آقائي به سمت مدیرعامل، مهرداد 
ترابي به عنوان بازرس اصلي و نورالدین نجفي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند. 
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال 96 به تصویب رسید. روزنامه جمهوري اسالمي براي 

درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت هل )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 97/3/30، موسسه حسابرسي اعتماد 
ارقام امین به سمت بازرس اصلي و رسول احمدي به سمت بازرس علي البدل براي انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب ســود و زیان سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت 

جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت تجارت پوشاک نفیس )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 97/5/10،  شرکت منحل اعالم و فرامرز 
مداح به ســمت مدیر تصفیه انتخاب شد . محل تصفیه در تهران، نارمک، خیابان محسني، 

میدان 66 ، پالک 36 ، طبقه اول قرار دارد.

 شرکت صنایع نساجي لیا پود )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ97/4/16، پرویز ختائي به سمت بازرس 

اصلي و داود محمدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت رنگرزي و چاپ حریر سمنان )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه مجمع عمومي عادي ســالیانه مورخ97/4/20، جمال شمشکي به 
سمت بازرس اصلي و محمودرضا کاشفي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 
اطالعات جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شــد. پس از قرائت گزارش بازرس قانوني 

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهي به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت جوراب خمسه )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/21، محمدحسن 
عباسي به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، احسان عباسي به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، رسول نظري به سمت بازرس اصلي وکاظم احمدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهي به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت.
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 شرکت نساجي نگین یاسمن مشهد )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/8، عباس منصوریان به 
سمت رئیس هیئت مدیره ، فاطمه شاطریان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، امیرحسین 
حاجي عبدالهي به سمت مدیرعامل، موسسه حسابرسي تلفیق نگار به سمت بازرس اصلي و 
ماشااله انتهایي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 

منتهي به سال هاي1393 الي 1395 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت گل نقش مشهد )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 97/5/4، محل شرکت به مشهد، شهرک 

صنعتي مشهد، خیابان کوشش جنوبي منتقل شد.

 شرکت صندوق پنبه ایران )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ97/4/11، ترازنامه سود و زیان سال 
مالي 1396 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد. 
مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي بهداد روش امین به سمت بازرس اصلي و داریوش زاهدي 

به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع پوشاک مبتکران گلستان صباح )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ97/3/1، علي اصغر لک آزاد به سمت 
بازرس اصلي و محمود باراني به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه سود و زیان و 

صورت هاي1396 مورد تصویب و تایید اعضاء  قرار گرفت.

 شرکت تولیدي فیروز بافت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ96/12/15، یوسف مرادي 
کیا به ســمت مدیر تصفیه انتخاب و محل تصفیه فیروزکوه، شهر صنعتي فیروزکوه ، بلوک 

16 است.

 شرکت ثمین نساج یزد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 7 /96/9، موسسه خدمات مالي 
حافظ گام به سمت بازرس اصلي و عبدالحسین سجادفر به سمت بازرس علي البدل انتخاب 
شدند. روزنامه جمهوري اسالمي جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد و صورت هاي مالي 

منتهي به سال 95 به تصویب رسید.

 شرکت نساجي حجاب شهرکرد )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ97/4/30،  ترازنامه و صورت هاي 

مالي شرکت مورد  بررسي و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

شرکت مهران بافت قائم )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 96/10/26، علي باقرزاده به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، محمد باقرزاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، 
سمیه فرخي به عنوان بازرس اصلي و سکینه امیني به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.  

روزنامه رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت منسوجات بي بافت نیکو تأمین )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ97/4/27، ترازنامه و صورتحساب 
ســود و زیان شرکت براي سال مالي منتهي به 96/12/29 مورد تصویب قرارگرفت. صادق 
خداقلي زاده به سمت بازرس اصلي و شهرام نجفي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. 

روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت نخ به سمن شیوا )با مسئولیت محدود(
پیرو صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 97/3/19، محل شرکت  به اشتهارد،  شهر صنعتي، فاز 2، 

خیابان گلشن 5 خیابان گلبن انتقال یافت.

 شرکت صنایع نساجي نساج پور سپاهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/20، ترازنامه و سود و 
زیان سال1396 شرکت به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسي امین تدبیر بصیر به سمت 
بازرس اصلي و سیدکامران حسیني به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل 

فردا جهت درج آگهي  ها و دعوتنامه هاي شرکت تعیین گردید.

 شرکت الیاف بافت سپاهان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/20، موسسه حسابرسي 
امین تدبیر بصیر به عنوان بازرس اصلي و ســیدکامران حسیني به عنوان بازرس علي البدل 
انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا اصفهان جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.تراز مالي 

سال 96 به تصویب رسید.

 شرکت کارخانجات تولیدي نابریس )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ97/4/27، هیئت مدیره شرکت متشکل 
از 3 تا 5 نفر عضو اصلي مي باشد که با رعایت ماده 88 قانون تجارت از بین صاحبان سهام 
انتخاب و کاًل یا بعضاً قابل عزل و تجدید و انتخاب مي باشــند و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد. 

 گروه صنعتي نیکو ابهر )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 97/4/27،  ترازنامه و صورتحساب سود و 
زیان شرکت براي سال مالي منتهي به 96/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. حسن پذیره به 
سمت بازرس اصلي و صادق خداقلي زاده به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.  روزنامه 

اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 کارخانجات تولیدي نابریس )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ97/4/27، ترازنامه و صورتحساب سود 
و زیان شرکت براي سال مالي منتهي به 96/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.  محمد مهدي 
خیاطي به سمت بازرس اصلي و محمد جواد فتحي به سمت بازرس علي البدل براي مدت 

یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت نیکو بافت ابهر )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ97/4/27، ترازنامه و صورتحساب سود و 
زیان شرکت براي سال مالي منتهي به 96/12/29 به تصویب رسید. شهرام نجفي به سمت 
بازرس اصلي و  محمد باقر هرقلي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه  اطالعات 

جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت تولیدي و صنعتي گل ریس )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ97/4/27، محمد باقر هرقلي به سمت 
بازرس اصلي و حســن پذیره به سمت بازرس علي البدل شدند.روزنامه اطالعات جهت درج 

آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت شیوا نساج یزد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 96/11/10،  محل شرکت به یزد،  شهرک 

صنعتي یزد،  فاز 2، بلوار سرو، خیابان 20 متري پامچال، طبقه همکف تغییر یافت.
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 شرکت صنایع پوشاک مبتکران گلستان صباح )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 97/3/1، احمد ابراهیمي به سمت رئیس هیئت 
مدیره، سلطانعلي ابراهیمي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حبیب اله عارف نیا به سمت 

مدیرعامل تعیین شدند.

 شرکت تولیدي صنعتي پارس نخ )سهامي خاص( 
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 97/4/30،  ترازنامه وحساب عملکرد و 
سود و زیان سال مالي منتهي به 96/12/29 به تصویب رسید. روزنامه اطالعات جهت درج 
آگهي هاي شرکت تعیین شد. موسسه آرمان آروین پارس به سمت بازرس اصلي و عبدالحمید 

ایوبي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت نساجي ایران ریس البرز )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ97/4/30، ترازنامه و حساب سود و 
زیان سال مالي 1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسي آریا روش به سمت بازرس اصلي و 
محمدرضا عباسي به سمت بازرس علي  البدل انتخاب شدند. روزنامه جمهوري اسالمي جهت 

درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت تولیدي نایلون نخ بوشهر )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/4/31، موسســه 
حسابرسي وخدمات مالي آگاه نگر عنوان بازرس اصلي و عباس عباسي زاد به عنوان بازرس 
علي البدل انتخاب شدند. روزنامه جمهوري اسالمي جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد. 

تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالي 1396 به تصویب رسید

 شرکت صنایع قائم تکمیل کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/5/20، محمدرضا احساني به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل،  حسینعلي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسین 
کاوه به سمت بازرس اصلي و علي کاوه به سمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند. روزنامه 
نسل فردا جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سالي مالي 
1396 به تصویب رسید.سرمایه  شرکت از مبلغ 6000000000 ریال به مبلغ 16500000000 

ریال افزایش یافت.

 شرکت کارخانجات نساجي بروجرد )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/2/25،  ناصر دهقان 
به سمت رئیس هیئت مدیره ، محمد حسین فهیمي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید 
احمد امامي به ســمت عضو هیئت مدیره ، علیرضا مظاهري صالحي به سمت مدیرعامل، 
شرکت روین شیمي با نمایندگي شهال تلیکاني و محمدهادي مظاهري به عنوان اعضا علي 

البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي بایر کاشان )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 97/5/24، سرمایه شرکت از  مبلغ 31500000000 ریال 
به مبلغ 100 میلیارد ریال افزایش یافت. سعید قرآني نیا و علي آقا واثقي به سمت بازرس اصلي 

و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت رنگدانه سیرجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ97/4/31، حساب سود و زیان سال 
مالي 1396 شرکت مورد تائید قرار گرفت.  موسسه حسابرسي امین نگاه بینا به عنوان بازرس 
اصلي و سید محسن حسیني به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.  روزنامه اطالعات براي 

آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت کیمیا کاوجهان )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ97/2/19،  علي محمد 
ســوهانگیر به سمت رییس هیئت مدیره ، مریم نقیبي به سمت نایب رییس هیئت مدیره، 
مهدي سوهانگیر به سمت مدیرعامل، مقداد محلوجي مقدم به عنوان بازرس اصلي و حمیدرضا 
براواندر به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. محل شرکت به تهران  ، خیابان ولي عصر، 

ساختمان ایرانیان، ورودي A  طبقه ششم ، واحد 3 انتقال یافت.

 شرکت منسوجات نبافته آراء )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 97/4/20،  ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالي منتهي به 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسســه حسابرسي سامان پندار به عنوان 
بازرس اصلي و ابوالفضل نورائي بعنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت 

درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت گریوه )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 97/4/20، ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالي1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسي سامان پندار به عنوان بازرس اصلي 
و ابوالفضل نورائي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت آگهي هاي 

شرکت تعیین شد.

 شرکت تولید رنگ و مواد شیمیایي الوان ثابت )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق  العاده مورخ 97/5/10، موارد ذیل به موضوع شرکت 
الحاق شــد: »تولید رنگ هاي دارویي، خوراکي و غذایي، آرایشي و بهداشتي، شوینده و پاک 
کننده، بنزین و مشــتقات نفتي، روانکاران، کود و سم، پلیمرها، کاغذ وکارتن، انواع چرم هاي 
طبیعي و مصنوعي، مرکب ها،کاشي و سرامیک هنري و صنعتي، تولید انواع سفید کننده هاي 

نوري، ضد کف ها، ضد آب ها و سایر مواد جانبي تولید.«

 شرکت تولیدي تهران زرنخ )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 97/5/8، جواد طهراني به 
سمت مدیرعامل، مریم طهراني به سمت رئیس هیئت مدیره ، زهرا طهراني به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره ، موسسه تراز نما همکاران به سمت بازرس اصلي و علي ناظري به سمت 
بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد. ترازنامه 

و حساب سود و زیان منتهي به سال مالي 1396 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت تعاوني تولید پوشاک پارسه جوبن
به موجب صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 97/4/11، فاطمه اقدامي به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل، خاطره امیدي به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، زهرا اقدامي به عنوان 
بازرس اصلي و خدیجه اقدامي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند. اساسنامه جدید 
شرکت تعاوني مشــتمل بر 52 ماده و 29 تبصره به تصویب رسید.  مرکز اصلي شرکت به 
گیالن، رودبار، دهستان رستم آباد جنوبي، کوچه بعثت ، پالک 8  ، طبقه همکف تغییر یافت. 

روزنامه گیالن امروز جهت درج آگهي هاي شرکت تعاوني تعیین شد.

 شرکت ملي ریسباف )سهامي خاص( 
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ97/3/31، صورت هاي مالي و عملکرد 
مدیرتصفیه اززمان انحالل شــرکت تا تاریخ 29 اسفند ماه 1396 به تصویب رسید. مؤسسه 
حسابرســي بهمند به عنوان ناظر تصفیه شرکت براي سال مالي 1397 انتخاب شد. روزنامه 
اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد. صورت هاي مالي شامل ترازنامه و صورت 
سودو زیان و صورت جریان وجوه نقد براي دوره مالي سال1396 تا زمان انحالل شرکت به 

تصویب مجمع رسید.
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 شرکت خدمات نساجي سماء رنگین کمان )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ96/12/22، محل شرکت به تهران، 
خیابان شریعتي، باالتر از پل سیدخندان، خیابان شقاقي، بن بست ارشاد ،پالک 15 تغییر 

یافت.

 شرکت تولیدي سهند بافت آذر )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 97/4/7، تعداد اعضاي هیئت مدیره از 3 نفر 
به 2 نفر تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوط اساسنامه اصالح شد. جعفر حق شناس به عنوان 
رئیس هیئت مدیره ، رضا اصغري بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، محمدصادقي 

به عنوان بازرس اصلي و معصومه آهنگر به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 بنیاد پوشاک فجر 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ97/5/1،  محل موسسه به تهران،  بلوار 
کشاورز ، خیابان ورنوس ، پالک 75،  ساختمان سامان ، طبقه زیر زمین،  واحد 14 تغییر یافت.

 شرکت نساجي اعال ریس البرز )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 97/4/31، ترازنامه و حساب سود 
و  زیان ســال 1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسي آریا روش به سمت بازرس اصلي 
و جمشید شفاعت طلب به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه جمهوري اسالمي 

جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت ریسندگي و بافندگي پرنیا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ97/4/26، ترازنامه و حساب سود و 
زیان ســال 1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام به سمت 
بازرس اصلي و احمد عباســي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه جمهوري 

اسالمي جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت هرمز نختاب )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 97/4/31، موسسه حسابرسي بهنود حساب به 
عنوان بازرس اصلي و کاظم محمدیان  به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. ترازنامه سود 

و زیان شرکت براي سال مالي منتهي به96/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت ریسندگي بهار ریس اصفهان )سهامي خاص(
پیرو صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 97/4/27، موسسه حسابرسي دقیق آزما تراز 
به عنوان بازرس اصلي شــرکت و مهدي نقییان به عنوان بازرس علي البدل براي یک سال 
مالي انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد.تراز مالي سال 

96 به تصویب رسید.

 شرکت بهارجین اصفهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ97/4/27،  موسسه حسابرسي دقیق 
آزما تراز به عنوان بازرس اصلي و یداله رجب پور به عنوان بازرس  علي البدل انتخاب شدند. 
روزنامه نســل فردا جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت منتهي به 96/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت تعاوني تریکو کشباف گل آرا اسفراین
پیرو صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 97/4/8، عشرت کاوه روئین به سمت رئیس هیئت مدیره، 
محبوبه خاکپور به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره ، مریم کاوه روئین به سمت مدیرعامل 

انتخاب شدند.

 شرکت صنایع موکت همدان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ97/4/25، ترازنامه و حساب سود 
و زیان شرکت منتهي به پایان اسفند ماه 1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسي پرهام 
مشــار سمت بازرس اصلي و احمد ابوالحسني به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. 

روزنامه اطالعات براي درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت بیدگل نقش بیدگل )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 97/2/1، احسان قندي به سمت رئیس هیئت مدیره، 
سکینه اسماعیلیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، عباس قندي به سمت مدیرعامل، 
موسسه حسابرســي تلفیق نگار به عنوان بازرس اصلي و مرتضي لوایي به عنوان بازرس 
اصلي و علي البدل انتخاب شــدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال هاي مالي 1396 به 

تصویب رسید. روزنامه نسل فردا براي آگهي هاي شرکت انتخاب شد.

 شرکت نساجي اردبیل )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه مجمــع عمومي عادي ســالیانه مورخ 97/4/31، تــراز نامه و 
صورتحســاب سود و زیان سال 96 به تصویب رسید. محمدحسین آقائي به سمت رئیس 
هیئت مدیره ، محمد آقائي بسمت نائب رئیس هیئت مدیر، احمد آقائي به سمت مدیرعامل، 
نورالدین نجفي به عنوان بازرس اصلي و مهرداد ترابي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 

شدند . روزنامه جمهوري اسالمي براي درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت ریسندگي نگین مشهد )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 97/4/27،ابراهیم حمایت کار به سمت رئیس هیئت 
مدیره، نســرین حمایت کار به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره ، هادي آقایي به عنوان 
مدیرعامل، موسسه حسابرسي پارس بهروش به عنوان بازرس اصلي و علیرضا الدن  مقدم 
به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند. ترازنامه سال مالي منتهي به پایان اسفند ماه 
1396 مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه خراسان جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت گهر بافت قائمشهر )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 97/5/29، محمد باقر دادبود به عنوان رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل و  فاطمه قدرتي به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند.

 شرکت صنایع ریسندگي گلدشت نجف آباد )سهامي خاص(
پیرو صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 97/5/2، حسن توکلي پسند به سمت مدیرعامل، 
منیژه فرخی به سمت رئیس هیئت مدیره و رامین توکلي پسند به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، محســن هنرمندزاده و کمیل فرماني به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب 

شدند.روزنامه نسل فردا جهت درج اگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت صنایع ترمه بافان پارس کوروش )با مسئولیت محدود(
براساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 97/4/17، حامد موسوي نیا به سمت رئیس هیئت 

مدیره و اصغر موسوي نیا به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت شادلین فرش کاشان )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/27، حســین 
شــکروي به سمت بازرس اصلي و محسن شکروي به سمت بازرس علي البدل انتخاب 
شــدند.روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهي هاي شــرکت تعیین شد.تراز مالي سال 96 به 
تصویب رسید. سرمایه شرکت از  مبلغ یک میلیارد و10 میلیون ریال به مبلغ 10 میلیارد 

ریال افزایش یافت.
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 شرکت صنایع نساجی صبا بافت کاشان )سهامی خاص (
ریسندگی انواع نخ، بافندگی انواع فرش ماشینی، موکت، پارچه بافی، پوشاک، آهار و تکمیل 
محصوالت نساجی، تهیه و تولید و واردات انواع الیاف پلی استر، اکریلیک، پنبه و پلی پروپیلن، 
نــخ اکریلیک، ارائه خدمات تابندگی، نخ تابی، چله پیچــی زمینه فعالیت، 12000000 ریال 
سرمایه، محمد متقی مدیرعامل و اصفهان، نوش آبادـ  شهرک صنعتی، کوچه زیارت مرکز 

اصلی شرکت است.

 شرکت رنگین تار و پود بافت کویر )سهامی خاص (
خرید ماشــین آالت و مواد اولیه از داخل و خارج از کشــور و ایجاد تاسیسات الزم به منظور 
تهیه و تولید انواع نخ فانتزی و غیره و پارچه های سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی و رنگرزی، 
نخ اکرولیک، پنبه و الیاف و پارچه، تولید و توزیع انواع پارچه، پارچه چادری، البسه، تجهیز و 
نوســازی واحد های تولید پارچه و لباس زمینه فعالیت، 10000000 ریال سرمایه، عباسعلی 
وفائی مدیرعامل و یزد، شهرک صنعتی یزد، بلوار ابریشم، خیابان 20متری ارکیده مرکز اصلی 

شرکت است. 

 شرکت نخ و الیاف آسمان لطیف )با مسئولیت محدود(
تهیه، خرید، واردات، فروش ماشین آالت بافندگی و ریسندگی و مواد اولیه محصوالت نساجی از 
قبیل الیاف مصنوعی و نخ کنف و نخ آکریلیک زمینه فعالیت، علی اکبر ابریشمی مدیرعامل،10 
میلیون ریال سرمایه، آذربایجان غربی، تکاب، بلوار انقالب، پالک 534، طبقه همکف مرکز 

اصلی شرکت است.

 شرکت نیک باف گلپا )با مسئولیت محدود(
ریســندگی و بافندگی زمینه فعالیت، 10000000 ریال سرمایه، عباس صلواتی مدیرعامل و 
تهران، بازار ، کوچه شهید سعیدالذاکرین  ، کوچه بازار خیاطها، پالک 52 ، ساختمان جدید امیر 

کبیر ، طبقه همکف مرکزاصلی شرکت است. 

 شرکت حریران نخ اسپادانا )سهامی خاص (
تولید انواع نخ پلی استر و اسپاندکس زمینه فعالیت، 1000000 ریال سرمایه، ابراهیم تراشنده 
مدیرعامل و نجف آباد ، بخش مهردشــت، شهر دهق، خیابان مطهری، خیابان دانش مرکز 

اصلی شرکت است. 

 شرکت خواب گزاران آرام الالیی )با مسئولیت محدود(
خرید، فروش، واردات و صادرات انواع و اقســام کاالی خواب و حمام از قبیل تشــک های 
فنری، طبی، بیمارستانی، مسافرتی، ورزشی و انواع حوله ها، روتختی، بالش و پتو زمینه فعالیت، 
1,000,000 ریال سرمایه، مهرزاد غفاری مدیرعامل و شیراز، خیابان مالصدرا، خیابان جمالی ، 

کوچه 4 ، پالک 113 ، طبقه دوم ، واحد 2 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تولیدی پوشاک زنگنه منطقه آزاد ماکو )سهامی خاص (
تولید، توزیع، بســته بندی پوشاک و سیســمونی نوزاد اعم از لحاف، قنداق، حوله و زیرانداز 
نوزاد زمینه فعالیت، 10/000/000 ریال سرمایه، حسن علیزاده مدیرعامل و منطقه آزاد ماکو، 
بازرگان، خیابان امام )ره(، نرســیده به درب ورودی گمرک، پاساژ جعفرپور، طبقه دوم مرکز 

اصلی شرکت است. 

 شرکت صنایع نساجی ترک بافت سهالن )سهامی خاص (
تولید و فروش انواع محصوالت نســاجی شامل پرده، پارچه، ملحفه، روتختی، حوله و پارچه 
حوله ای، ریســندگی و رنگرزی، واردات و صادرات نخ و حوله، ماشــین آالت نساجی زمینه 
فعالیت، 100000000 ریال سرمایه، احمد پورعبداله مدیرعامل و تبریز ، منطقه ویژه اقتصادی 

سهالن،  فاز یک  مرکز اصلی شرکت است.

 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت بافت درسا رنگ )سهامی خاص (
تولید پارچه های سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی زمینه فعالیت، 100000000 ریال سرمایه، 

حسین باغی مدیرعامل و قزوین، آبیک ، شهرک صنعتی کاسپین مرکز اصلی شرکت است.
 

 شرکت الیاف زرین کاوه )با مسئولیت محدود(
تولید وتوزیع و خرید و فروش در زمینه نســاجی شامل نخ و پارچه و بافندگی زمینه فعالیت،  
1000000 ریال سرمایه، کیوان برادران مدیرعامل و تهران، خیابان شهید علی ناطق نوری، 

کوچه نیائی، پالک 4، طبقه اول مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت نساجی کیمیا الیاف فارس )سهامی خاص (
تولیــد و فروش و واردات و صادرات انواع الیاف و پارچه های طبیعی و مصنوعی و رنگرزی 
آنها از قبیل انواع نخ و پارچه از نوع پنبه و انواع نخ و پارچه از نوع پلی استر و انواع نخ و کیسه 
پلی پروپیلن و انواع نخ و کیسه پلی اتیلن )انواع نخ و کیسه و پارچه های طبیعی و مصنوعی 
و پالســتیکی( در اندازه ها و رنگ های مختلف زمینه فعالیت،1000000000 ریال سرمایه، 
محمد حسین کیمیائی اسدی مدیرعامل و تهران، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان سهروردی 

شمالی، پالک 143، طبقه چهارم، واحد 7 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت پیام آوران صنعت نساجی خاورمیانه )با مسئولیت محدود(
تولید، طراحی و دوخت، مشاوره و توزیع در زمینه نساجی و محصوالت کاالی خواب از جمله 
لحاف، بالشت، تشــک، روتختی، پتو، ملحفه، الیاف و محصوالت مرتبط و مواد اولیه زمینه 
فعالیت، دونگ مینگ دینگ مدیرعامل،20,000,000 ریال سرمایه و منطقه ویژه سلفچگان، 

بلوار صنعت، کوچه صنعت 4 ،ساختمان 30B/058-طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تاج نخ نقش جهان )سهامی خاص (
ریسندگی، بافندگی ، تکمیل انواع نخ و پارچه و الیاف زمینه فعالیت، 500000000 ریال سرمایه، 
حجت اله کرباســی زاده مدیرعامل و اصفهان، کوچه بازار بزرگ نیم آور ، کوچه باغ قلندر ها، 

پالک 97 ، ساختمان سعدی ، طبقه همکف مرکزاصلی شرکت است.

 شرکت فیدار الیاف سورن )با مسئولیت محدود(
خرید و فروش و تولید و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی از جمله صنایع نساجی، 
الیاف و منسوجات زمینه فعالیت، 100,000,000 ریال سرمایه، شهره فردوسی مدیرعامل و 
تهران، خیابان مرتضوی، کوچه سرهنگ باستی، کوچه شهید سعید اشرفی ، پالک 6 ، طبقه 

دوم مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت گوهر نسج ایساتیس کویر )سهامی خاص (
ریسندگی و بافندگی وچاپ و رنگرزی و تکمیل منسوجات و پارچه های نخی و ابریشمی و 
الیاف مصنوعی زمینه فعالیت،10000000ریال سرمایه، عماد سلطانی مدیرعامل و منطقه ویژه 

اقتصادی یزد ، بلوار صنعت ، کوچه  صنعت 5، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت فرش و گلیم مهر آرا کاشان )سهامی خاص (
ریسندگی انواع نخ، بافندگی انواع فرش ماشینی، موکت، پارچه بافی، پوشاک، آهار و تکمیل 
محصوالت نســاجی، تهیه و تولید و واردات انواع الیاف پلی استر، پنبه و پلی پروپیلن، ارائه 
خدمات تابندگی، نخ تابی، چله پیچی, تهیه، خرید و واردات مواد اولیه و ماشین آالت و قطعات 
و لوازم مربوط زمینه فعالیت، وحید گندم کار مدیرعامل،700000000 ریال ســرمایه و آران و 
بیدگل، شهرک سلیمان صباحی، میدان علم وصنعت، بلوار دکترغالمرضا اسالمی بیدگلی 

مرکز اصلی شرکت است.
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1-  مقدمه
برنامه ریــزی فرآینــد تولیــد پوشــاک، پیــش از هــر چیــز نیازمنــد شــناخت 
سیســتم های تولیــد و نیــز انتخــاب شــیوه مناســب اندازه گیــری بهــره وری 
ــر کارایــی و پایــش مســتمر  ــر ب ــه عوامــل موث ــه منظــور امتیازبخشــی ب ب
ــوع  ــه ن ــب، ب ــد مناس ــتم تولی ــاب سیس ــی، انتخ ــور کل ــه ط ــت. ب آن اس
ــه تولیدکننــده، ظرفیــت نیــروی انســانی و  محصــول، سیاســت های کارخان
ــه ای  ــدی یگان ــه طبقه بن ــا ک ــتگی دارد. از آن ج ــر بس ــدد دیگ ــل متع عوام
ــف،  ــع مختل ــا و مراج ــدارد، در کتاب ه ــود ن ــد وج ــتم های تولی ــرای سیس ب
ــده اند. در  ــیم بندی ش ــی تقس ــته های مختلف ــه دس ــد ب ــتم های تولی سیس
ــد،   ــه کرده ان ــف ارائ ــع مختل ــه مراج ــه ک ــی از آنچ ــدی کل ــک جمع بن ی
سیســتمهای تولیــد کــه در کارخانه هــای پوشــاک بــه کار می رونــد، 
در هفــت دســته طبقه بنــدی می شــوند: سیســتم تــک دوزی، سیســتم 
ــط  ــا خ ــگ ی ــتم هماهن ــده، سیس ــی پیش رون ــتم باندل ــدی، سیس فرآین
ــریع و  ــش س ــا واکن ــت ب ــتم دوخ ــد، سیس ــد واح ــتم تولی ــتقیم، سیس مس
سیســتم تولیــد ســلوالر. بــا دقــت در ایــن دســته ها و در نظــر گرفتــن ایــن 
ــوه و دارای  ــه صــورت انب ــب ب ــه اغل ــد پیراهــن مردان ــه تولی ــو ضــوع ک م
ــی  ــتقیم و باندل ــط مس ــی، خ ــتم های بخش ــد، سیس ــی می باش ــوع پایین تن

ــود. ــد ب ــب تر خواهن ــه مناس ــن مردان ــد پیراه ــرای تولی ــده ب ــش رون پی
ــورد  ــات م ــه صــورت یکــی از اساســی ترین موضوع ــره وری ب موضــوع به
ــه  ــاخص هایی ک ــن ش ــی از متداول تری ــف و یک ــازمان های مختل ــه س توج
ــرای دســتیابی  ــه قــدرت یــک فعالیــت صنعتــی ب از طریــق آن می تــوان ب
ــده اســت.  ــرد، درآم ــف پی ب ــع مختل ــن صنای ــای نســبی در بی ــه مزیت ه ب
بهــره وری اســتفاده بهینــه از زمــان، امکانــات، ســرمایه و ســایر نهاده هــای 
ــبت  ــا نس ــه ب ــد ک ــازمان می باش ــداف س ــق اه ــتای تحق ــود در راس موج

ــود. ــان داده می ش ــه 1( نش ــه ورودی )معادل ــی ب خروج

)1(

بــا جســت وجو در میــان مقــاالت، مقــاالت متعــددی مرتبــط بــا برنامه ریــزی 

تولیــد و افزایــش بهــره وری یافــت شــد کــه در زیــر بــه صــورت مختصــر به 
برخــی از آنهــا اشــاره می شــود.

ــاک را  ــت پوش ــد در صنع ــزی تولی ــوع از برنامه ری ــه ن ــیکرا )1994( س ایش
ــر  ــور حداکث ــه منظ ــازی ای ب ــا شبیه س ــتفاده از آنه ــا اس ــرده و ب ــرح ک مط

ــد.  ــام می ده ــود انج ــردن س ک
گلــدرز و وان )1981( ارزیابــی فرآیندهــای اخیــر در تئوری هــای برنامه ریــزی 
تولیــد را مــرور کرده انــد. الهاگــر و جوکیــم )2000( در مقالــه مــروری خــود، 
انتخــاب مجموعــه ای از مناســب ترین ابزارهــا و ارائــه یــک نمــای کلــی از 
برنامه ریــزی تولیــد و ابــزار کنترلــی بــود کــه تــا آن روز در دســترس بــود، 

را نشــان دادنــد.
آیوازیــان )1386( الگوریتــم جدیــدی جهــت باالنــس خطــوط تولید پوشــاک 
پیشــنهاد نمــود و خســروی )1389( خطــوط تولیــد پوشــاک را طبقه بنــدی 
و روش هــای باالنــس خــط تولیــد آنهــا را بررســی نمــود. هداونــد )1389( 
ــی و  ــای پیش بین ــا خطاه ــه ب ــای مقابل ــی از راه ه ــد را یک ــربرنامه تولی س
کاهــش تأثیــر نوســانات بــازار در برنامــه می دانــد.  راجــش بهــدا و همکارش 
نــاراگ ســینگال  ســطوح بهــره وری صنعــت پوشــاک هنــد را بررســی کــرده 

و یــک اســتراتژی بــرای بهبــود بهــره وری ارائــه نمودنــد. 
ــم  ــک الگوریت ــکار او )2012( ی ــن هم ــی از محققی ــن و گروه ــز چ جیم
ــارت  ــطح مه ــا س ــد ب ــط تولی ــازی خ ــرای متعادل س ــی ب ــک گروه ژنتی

ــد. ــه نمودن ــاک ارائ ــت پوش ــران، در صنع ــاوت کارگ متف
امــا مقالــه ای کــه بــه  »برنامه ریــزی خــط تولیــد پوشــاک جهــت افزایــش 
بهــره وری از جهــات مختلــف« پرداختــه باشــد، یافــت نشــد. بلکــه اغلــب 
مقــاالت، در زمینــه توســعه الگوریتم هــا و نرم افزارهــا جهــت متعادل ســازی 
خــط تولیــد ارائــه گردیده اســت، یــا بعضــا برنامه ریــزی تولید جهــت افزایش 
بهــره وری یــک منبــع بــکار گرفتــه شــده اســت، لکــن برنامه ریــزی تولیــد 
جهــت افزایــش بهــره وری چنــد منبــع مهــم در صنعــت پوشــاک )نیــروی 
ــا  ــر آن اســت ت ــه ب ــن مقال ــه نشــده اســت. ای ــین آ الت( ارائ ــانی، ماش انس
ــد  ــذار در تولی ــع اثرگ ــره وری برخــی مناب ــد، به ــزی تولی ــق برنامه ری از طری

محصــول را ارتقــا بخشــد.

برنامه ریزی فرآیند تولید پوشاک به منظور افزایش بهره وری منابع
تهیه و تنظیم: فاطمه درویشی و  عبدالحسین صادقی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

چکیده
حوزه پوشاک، یکی از بخش های تولیدی صنعت نساجی است که به عنوان یک فعالیت نیازمند سرمایه گذاری نسبی اندک و ارزش افزوده باال، مورد توجه ویژه قرار دارد و 
همانند همه صنایع تولیدی، یکی از دغدغه های سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش تولید پوشاک، بهینه سازی و ارتقای بهره وری منابع است که اصالح برنامه ریزی فرآیند 
تولید یکی از راه های رسیدن به آن به شمار می رود.در این مقاله ابتدا به صورت مختصر به معرفی سیستم های تولید، بهره وری و مفهوم برنامه ریزی تولید پرداخته و سپس 
پیشنهادهایی در زمینه بهسازی فرآیند تولید پیراهن مردانه و افزایش بهره وری منابع از طریق متعادل سازی دقیق تر خط تولید، استفاده از کارگران ماهرتر، تولید همزمان 

چند سفارش در خط تولید مطرح شده است.

مدیریت 
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2- تجربیات
امــروزه ماشــین آالت، نیــروی انســانی و تســهیالت بــه عنــوان منابــع بحرانــی 
ــدی  ــوند. زمان بن ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــای خدمات ــد و فعالیت ه در تولی
درســت ایــن منابــع منجر بــه ارتقــاء کارایــی، بهــره وری و در نهایت ســودآوری 
می شــود. بنابرایــن، بــه طــور کلــی، هــدف از اجــرای ایــن پــروژه، برنامه ریــزی 
ــوان  ــم، بت ــا ه ــا ب ــب آنه ــا ترکی ــه ب ــد ک ــف می باش ــات مختل ــد از جه تولی
بهــره وری منابــع مختلــف بــه کارگرفتــه شــده در تولیــد محصــول )پیراهــن 

مردانــه( را ارتقــا بخشــید. 
از طرفــی، نهاده هــا یــا درون د ادهــای یــک سیســتم تولیــد در شــش طبقــه 
ــا( و  ــوق و مزای ــان )حق ــات کارکن ــران خدم ــروی انســانی، و جب شــامل: نی
ارزش موجــودی ســرمایه ثابــت و انــرژی و مــواد اولیــه و و خدمــات معرفــی 

می شــوند. 
ــتگاه ها و  ــداد ایس ــش تع ــه کاه ــد ک ــان می ده ــات نش ــن طبق ــت در ای دق
به کارگیــری بیشــتر ماشــین آالت می توانــد بــا کاهــش درون دادهــای طبقــات 
اول، دوم و ســوم تأثیــر قابل مالحظــه ای در بهــره وری شــرکت بگــذارد. بنابراین 

در ایــن پژوهــش 3 هــدف مشــخص دنبــال شــده اســت:
ــروی  ــداد نی ــش تع ــور کاه ــه منظ ــتگاه های کاری ب ــداد ایس ــش تع 1- کاه

ــد، ــط تولی ــر خ ــازی دقیق ت ــق متعادل س ــر از طری ــانی درگی انس
2- بررســی امــکان کاهــش هزینــه نیــروی انســانی از طریــق کاهــش تعــداد 
ــه کمــک پذیــرش تعــداد بیشــتری از دســتگاه ها در یــک ایســتگاه و  آنهــا ب

انتخــاب کارگــران ماهرتــر بــرای کار همزمــان بــا بیــش از یــک دســتگاه،
3- افزایــش میــزان به کارگیــری دســتگاه ها بــه کمــک بــه جریــان انداختــن 

همزمــان دو یــا ســه ســفارش در خــط تولیــد.

3- بحث و نتایج
ــه  ــتیابی ب ــور دس ــش 2 ، به منظ ــده در بخ ــات داده ش ــه توضیح ــه ب ــا توج ب
اهــداف پژوهــش، ارتقــاء بهــره وری از جهــات مختلــف در ســه بخــش 3- 1 و 

ــرد. ــرار می گی ــث ق ــورد بح 3-2 و 3-3 م

3-1- ارتقاء بهره وری نیروی انسانی از طریق متعادل سازی خط تولید
در ابتــدا فرآینــد تولیــد کــه شــامل 16 فعالیــت اســت )بــا زمــان ســیکل 40 
ــذاری شــده  ــا P نام گ ــه و از A ت ــان 41 درصــد( در نظــر گرفت ــه و راندم ثانی
و زمــان اســتاندارد هــر فعالیــت و روابــط تقــدم و تأخــر آنهــا تعییــن گردیــد؛ 
ــا اســتفاده از  ــه متعادل ســازی خــط ب ــف از جمل ــا روش هــای مختل ســپس ب
الگوریتــم RPW ، متعادل ســازی خــط تولیــد بــه روش RPW اصــالح شــده و 
متعادل ســازی خــط تولیــد بــا اســتفاده از نــرم افــزار FLB ، متعادل ســازی خــط 
تولیــد انجــام شــد. راندمــان کل خــط تولیــد نیــز از طریــق معادله )2( محاســبه 
گردیــد. در ادامــه نتایــج حاصــل از به کارگیــری هــر ســه روش نمایــش داده 

می شــود.
محاســبات نشــان می دهــد کــه تعــداد ایســتگاه های حاصــل از الگوریتــم، بــه 
8 ایســتگاه بــا زمــان ســیکل 40 ثانیــه و حداکثــر 5 فعالیــت در یــک ایســتگاه 
کاهــش پیــدا کــرده و راندمــان کل خــط نیــز در ایــن روش معــادل 81  درصــد 

ــد.  می باش

)2(

از آنجائی کــه ایــن روش متعادل ســازی، روشــی عــام بــرای صنایــع 
مختلــف اســت و اختصــاص بــه صنعــت پوشــاک نــدارد، فرشــته خســروی، 
کــه الگوریتــم پیشــنهادی ناکاجیمــا را بــرای ایــن صنعــت اصــالح کــرده  و 
آلنــوش آیوازیــان کــه اصالحاتــی بــرای الگوریتــم RPW ارائــه کرده اســت، 
ــد.  ــه کارگیــری در صنعــت پوشــاک اصــالح نموده ان ــرای ب ایــن روش را ب
متعادل ســازی خــط تولیــد بــه روش RPW اصــالح شــده موجــب می شــود 
کــه در هــر ایســتگاه کاری تنهــا فعالیت هایــی وجــود داشــته باشــد کــه بــا 
ــتگاه ها 9  ــداد ایس ــه تع ــت، در نتیج ــام اس ــل انج ــتگاه قاب ــوع دس ــک ن ی
ایســتگاه افزایــش یافتــه، زمــان ســیکل همچنــان 40 ثانیــه و حداکثــر تعداد 
ــه درصــد 72   ــد ب ــان کل خــط تولی فعالیت هــا در یــک ایســتگاه 4 و راندم
کاهــش می یابــد. در ادامــه، بــه منظــور باالنــس خــط بــا اســتفاده از نرم افــزار 
FLB ، اگــر زمــان ســیکل را بــر اســاس فراینــد گلوگاهــی کــه شــامل عملیات 
ــط  ــوان خ ــم، می ت ــر بگیری ــت، در نظ ــت اس ــه پش ــش ب ــه پی ــال قطع اتص
دوخــت را در 7 ایســتگاه کاری نظــم بخشــید کــه در ایــن حالــت راندمــان کلی 
خــط تــا میــزان 92/9 درصــد قابــل افزایــش خواهــد بــود.  تحلیــل حساســیت 
ــا  ــه ب ــه ســایر ایســتگاه ها، نشــان دادک ــا ب ــر جــای عملیات ه ــکان تغیی و ام
جابجایــی عملیات هــا بــه ایســتگاه های دیگــر زمــان ســیکل افزایــش یافتــه و 
بهــره وری کاهــش می یابــد؛ در نتیجــه، ایــن وضعیــت حالــت بهینــه می باشــد.
نتایــج نشــان می دهــد کــه متعادل ســازی خــط تولیــد بــا اســتفاده از نرم افــزار 
FLB ، بیشــترین راندمــان بــا کمتریــن تعــداد ایســتگاه ها را ارائــه نموده اســت.

3-2- ارتقاء بهره وری از طریق بهره گیری از اپراتورهای ماهر
ــش درون داد  ــانی، کاه ــروی انس ــره وری نی ــای به ــای ارتق ــی از روش ه یک
ــور  ــت. بدین منظ ــداد ایستگاه هاس ــش تع ــک کاه ــه کم ــانی ب ــروی انس نی
ــروی انســانی ماهــر و نیمــه  درصورتی کــه شــرکت امــکان به کارگمــاردن نی
ماهــر را داشــته باشــد کــه بتواننــد در یــک ایســتگاه بــا دو یــا ســه ماشــین 
مختلــف کار کننــد، می تــوان خــط تولیــد را در تعــداد ایســتگاه کمتــر و بــا تعداد 
کارگــر کمتــری متعــادل ســاخت. بــرای بررســی موضــوع، فرآینــد ذکر شــده 
را بــا فــرض آن کــه کارگــران دارای مهــارت ســطح )a کارگــر ســاده( تنهــا 
می تواننــد بــا یــک نــوع دســتگاه در هــر ایســتگاه کار کننــد و در حالی کــه 
کارگــران دارای مهــارت ســطح )b ماهرتــر و دارای دســتمزد بیشــتر( تــوان 
کارکــردن بــا دو نــوع دســتگاه در هــر ایســتگاه را نیــز دارا هســتند. بــا فرض 
ضریــب هزینــه 1 و 1/2 بــه ترتیــب بــرای هــر کــدام، کل هزینــه بــه کمک 

معادلــه 3( قابــل محاســبه اســت:

)3(

اعمــال هزینه هــای اپراتــور بــه نتایــج حاصــل از بخــش 3-1 نشــان می دهــد 
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ــری دو  ــزار و به کارگی ــتفاده از نرم اف ــا اس ــد ب ــط تولی ــازی خ ــه متعادل س ک
ــود بیشــتری  ــا، بهب ــایر روش ه ــه س ــا، نســبت ب ســطح تخصصــی اپراتوره
ــطح  ــک س ــران در ی ــتفاده از کارگ ــورت اس ــا در ص ــد، ام ــل می نمای حاص
تخصصــی بایــد از روش از RPW اصــالح شــده بهــره بــرد )جــدول شــماره 1 (

3-3- ارتقاء بهره وری از طریق به کارگیری کامل تر ماشین آالت
ماشــین آالت و تجهیــزات یکــی از عوامــل اثرگــذار بــر بهــره وری ســازمان ها 
ــوب  ــداری خ ــرات و نگه ــه تعمی ــف از جمل ــای مختل ــه از راه ه ــند ک می باش
ــا،  ــر آنه ــا، دوام و عم ــت آنه ــر از ظرفی ــر و مطلوب ت ــتفاده موث ــع، اس و بموق
ــود  ــه بهب ــوان ب ــد می ت ــزی تولی ــا و برنامه ری ــترش ظرفیت ه ــوآوری، گس ن

بهــره وری آنهــا در ســازمان کمــک کــرد.
ــه ماشــین هایی جهــت انجــام فعالیت هــای  ــف ب همــواره محصــوالت مختل
ــد. بنابرایــن ماشــین های دیگــری از دارایــی  الزم بــرای تولیــد آنهــا، نیازمندن
ــا  ــت ب ــالن دوخ ــوع در س ــن موض ــد. ای ــتفاده می مانن ــرکت بالاس ــت ش ثاب
ــرای کســانی  ــر می شــود. ب ــوع ماشــینهای تخصصــی، جدی ت ــه تن ــه ب توج
کــه بــه دنبــال ارتقــاء بهــره وری ســالن دوخــت هســتند ایــن ســوال می توانــد 
مطــرح گــردد کــه آیــا تولیــد همزمــان دو یــا چنــد ســفارش می توانــد از تعــداد 
ماشــین هایی کــه بــال اســتفاده می ماننــد بکاهــد؟ یــا ظرفیــت تولیــد روزانــه 
را افزایــش دهــد؟ در ایــن قســمت بــه دنبــال یافتــن پاســخ بهینــه بــرای ایــن 
 )  K تــا A( ســوال هســتیم. فــرض کنیــد ســالن تولیــدی بــا 11 نــوع ماشــین
و از هرکــدام بــه تعــداد منــدرج در جــدول شــماره 2 در اختیــار اســت. ســفارش 
تولیــد چهــار مــدل مختلــف تی شــرت )I ، II ، III و IV( نیــز در جریــان اســت 

کــه در جــدول 3 نشــان داده شــده اســت.
ــد دو  ــک سفارشــی، تولی ــف ت ــرایط مختل ــالن در ش ــن س ــد ای ــت تولی ظرفی
ســفارش همزمــان، ســه ســفارش یــا حتــی چهــار ســفارش بــا هــم را بررســی 

ــم. ــت وجو می کنی ــه را جس ــرایط بهین ــرده و ش ک

ولید برای هر سفارش
در صورتــی کــه هــر کــدام از سفارشــها بــه تنهایــی تولید شــوند، بــار گلوگاهی 
و ظرفیــت تولیــد ســالن بــرای هــر کــدام بــه شــرح زیــر از طریــق فرمول های  

4 تــا  8 قابل محاســبه اســت:
4( بــارکاری = زمــان موردنیــاز از هــر ماشــین، بــرای هــر ســفارش )بــر حســب 

ــدم دقیقه( ص

ــه  ــاعت کاری روزان ــداد ماشین×س ــین =  تع ــر ماش ــترس ه ــان در دس 5( زم
ــین × 48000 ــداد ماش ــه( = تع ــدم دقیق )ص

زمان در دسترس هر ماشین
بار کاری 6(  ظرفیت تولید هر ماشین )تعداد در روز( = 

 7( بار گلوگاهی = کمترین ظرفیت تولید ماشینهای مورد نیاز برای هر سفارش

بار کاری هر ماشین * ظرفیت گلوگاهی هر ماشین

48000
8( تعداد )محاسباتی( هر ماشین = 

ظرفیــت تولیــد و تعداد ماشــین ها بــرای ســفارش های III ،II ،I و IV محاســبه 
و خالصــه نتایــج در جــدول 4 نشــان داده شــده اســت.مالحظه می شــود کــه 
ــتفاده  ــد، اس ــرای تولی ــود ب ــین های موج ــام ماش ــفارش ها از تم ــی س در تمام

نشــده اســت.

جدول 1- مقایسه هزینه کارگر در روش های باالنس خط تولید

جدول 3- مشخصات چهار سفارش موجود در خط تولید
جدول 2: تعداد ماشین آالت موجود
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2-3-3- ظرفیت تولید برای تولید همزمان چند سفارش
اگــر سفارشــها دو بــه  دو )بــا درصــد ترکیــب 50 درصــد – 50 درصــد( (یــا ســه 
ســفارش و یــا حتــی چهــار ســفارش با نســبت مســاوی تولید شــوند، بــار کاری 
بــرای ترکیــب چنــد محصــول از طریــق فرمــول )9( و ظرفیــت تولیــد و بــار 
گلوگاهــی نیــز از طریــق فرمول هــای  6 و 7 در بخــش 1-3-3 قابــل محاســبه 

. ست ا

9(                بارکاری = میانگین بار کاری چند محصول )بر حسب صدم دقیقه( 

ــه،  ــب دوگان ــرای ترکی ــد ب ــزی تولی ــل از برنامه ری ــج حاص ــدول 5 نتای در ج
ســه گانه و چهارگانــه ســفارش ها )بــا نســبت های مســاوی( ارائــه شــده اســت.
از آن جایــی کــه آماده ســازی هــر چــه زودتــر ســفارش ها در اولویــت 
می باشــد بنابرایــن هنگامــی کــه ســه محصــول بــه صــورت همزمــان تولیــد 
شــوند، بهتریــن حالــت ممکــن را خواهیــم داشــت؛ چــرا کــه بیشــترین میــزان 
ــن مــدت دوام ســفارش  )62( روز  ــری ماشــین آالت )51%9( و کمتری به کارگی
ــزی ماشــین ها  ــا  ، برنامه ری ــی هماهنگــی اپراتوره ــا از طرف را دارا می باشــد ام
ــط  ــان در خ ــور همزم ــه ط ــول ب ــه محص ــد س ــرای تولی ــط ب ــس خ و باالن
تولیــد، پیچیــده و دشــوار اســت؛ همچنیــن همانطــور کــه مشــاهده می شــود 
ترکیــب دوتایــی و ســه تایی ســفارش ها، تفــاوت چندانــی بــا یکدیگــر ندارنــد؛ 
بنابرایــن می تــوان گفــت حالــت بهینــه ترکیــب دوتایــی مدل هــا مــی باشــد و 

برنامه ریــزی بــرای آن راحت تــر می باشــد.

جدول 4 : ظرفیت تولید و تعداد ماشین ها برای هر سفارش به تنهایی

4-نتیجه گیری
ــول  ــره وری و اص ــاخص های به ــد، ش ــون تولی ــتم های گوناگ ــت در سیس دق
برنامه ریــزی تولیــد نشــان می دهــد کــه انتخــاب سیســتم مناســب بــا توجــه 
بــه نــوع محصــول و نیــروی انســانی ماهــر و باانگیــزه، تاثیــر چشــمگیری در 
موفقیــت اجرایــی سیاســت های کارخانه هــا و کارگاه هــای تولیــدی و دســتیابی 

بــه هدف هــای از پیــش تعییــن شــده دارد.
ــادل  ــراری تع ــان، برق ــوزش کارکن ــد، آم ــدی در خــط تولی ــه زمان بن ــه ب توج
زمانــی بیــن عملیــات مختلــف در رونــد چرخــه تولیــد از دیگــر مــواردی اســت 
کــه می توانــد، ســطح بهــره وری خــط تولیــد را افزایــش داده و محصوالتــی بــا 
کیفیــت و تــوان رقابــت باالتــر عرضــه شــود. در ایــن پــروژه بــا بهره گیــری 
ــط  ــره وری خ ــاء به ــه ارتق ــد، ب ــزی تولی ــف برنامه ری ــک مختل ــه تکنی از س

ــج  ــار و نتای ــد. محاســبات و بررســی های انجــام شــده، آث ــدام گردی ــد اق تولی
ایــن اقدامــات را نشــان داد. ایــن نتایــج ثابــت می کنــد کــه بــا بهره گیــری از 
دانــش مدیریــت و مشــاوره کارشناســان بــا تجربــه، میتــوان صرفه جویــی قابل 
توجهــی از هزینه هــای تولیــد اعمــال نمــوده و از مزیت هــای رقابتــی بزرگــی 
بهره منــد شــد. بــرای نمونــه مطابــق آنچــه کــه در ایــن مقالــه انجــام شــد، 

نتایــج بــه شــرح زیــر تقدیــم می گــردد:
1- اجــرای طــرح متعادل ســازی خــط تولیــد: در ایــن مقالــه بــا بهره گیــری 
از چنــد الگوریتــم متعادل ســازی خــط تولیــد نشــان داده شــد کــه راندمــان خط 
از 41  درصــد در شــرایط متعــادل نشــده بــه 81  درصــد در RPW ، 92 درصــد 
بــه کمــک FLB و یــا 72 درصــد در RPW اصــالح شــده )در چنــد شــرایط 

مختلــف کاری( قابــل ارتقاء اســت.
ــطوح  ــا س ــی ب ــتفاده از اپراتورهای ــر: اس ــای ماه ــری اپراتوره ــه کارگی 2- ب
ــروی  ــه نی ــاز ب ــق کاهــش نی ــد از طری ــف مهــارت و دســتمزد، می توان مختل
ــر(  ــروی انســانی ماهرت ــه نی ــر ب ــم پرداخــت دســتمزد باالت ــه رغ انســانی) ب

ــد. ــا درصــد 18  کاهــش ده ــن 7 ت ــروی کار را بی ــه نی هزین
ــد  ــد همزمــان چن ــزی تولی ــا برنامــه ری ــان: ب ــد همزم ــزی تولی 3- برنامه ری
ســفارش در خــط تولیــد، اگــر چه پیچیدگــی کار و مدیریــت خط تولیــد افزایش 
ــد، امــا بهینه ســازی مجموعــه زمــان به کارگیــری ماشــین آالت، تــوان  می یاب
تولیــد در واحــد زمــان را افزایــش خواهــد داد. در ایــن پــروژه ترکیبــات مختلــف 
تولیــد چهارســفارش، می توانــد مجمــوع زمــان تولیــد را از 81 روز بــه 62 روز 

کاهــش داده و در نتیجــه بــرون داد شــرکت را 23 درصــد افزایــش دهــد. 

جدول 5 : نتایج ترکیب دوتایی، سه تایی و چهارتایی سفارش ها

منبع: یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران )دانشگاه گیالن(
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منسوجات
ورزشی

تهیه و تنظیم:  دکتر فرناز نایب مراد

نانـوکامپوزیـت
تحـول بـزرگ در مقیـاس کوچـک

مــواد و توســعه آنهــا از پایه هــای تمــدن بــه شــمار می رونــد. بــه طــوری 
ــد: عصــر ســنگ،  ــذاری کرده ان ــواد نام گ ــا م ــه دوره هــای تاریخــی را ب ک
عصــر برنــز، عصــر آهــن، عصــر فــوالد، عصــر ســیلیکون و عصــر کربــن. 
مــا اکنــون در عصــر کربــن و عصــر نانــو  بــه ســر می بریــم. عصــر جدیــد 
بــا شــناخت یــک مــادة جدیــد بــه وجــود نمی آیــد، بلکــه بــا بهینــه کــردن 
و ترکیــب چنــد مــاده می تــوان پــا در عصــر نویــن گذاشــت. دنیــای نانــو 

مــواد، فرصتــی اســتثنایی بــرای انقــالب در مــواد کامپوزیتــی اســت.
کامپوزیــت، ترکیبــی اســت از چنــد مــادة متمایــز، بــه طــوری کــه اجــزای 
آن به آســانی قابــل تشــخیص از یکدیگــر باشــند. یکــی از کامپوزیت هــای 

آشــنا بُتــن اســت کــه از دو جــزء ســیمان و ماســه ســاخته می شــود.
ــواد،  ــردن خــواص فیزیکــی و شــیمیایی م ــه ک ــر دادن و بهین ــرای تغیی ب
ــن کــه  ــی اتیل ــال، ُپل ــه طــور مث ــم. ب ــا ترکیــب می کنی ــوز ی آنهــا را کامپ
در ســاخت چمن هــای مصنوعــی از آن اســتفاده می شــود، رنگ پذیــر 
نیســت و بنابرایــن، رنــگ ایــن چمن هــا اغلــب مــات بــه نظــر می رســد. 
ــا  ــد ت ــتات می افزاین ــل اس ــر وینی ــن پلیم ــه ای ــب، ب ــن عی ــع ای ــرای رف ب
خــواص پالســتیکی، انعطافــی  و رنگ پذیــری آن اصــالح شــوند. در واقــع، 

هــدف از ایجــاد کامپوزیــت، بــه دســت آوردن مــاده ای ترکیبــی بــا خــواص 
دلخــواه اســت.

اســت.  نانومتــر  مقیــاس  در  کامپوزیــت  همــان  نانوکامپوزیــت، 
ــاختاری  ــاز اول س ــوند. در ف ــکیل می ش ــاز تش ــا در دو ف نانوکامپوزیت ه
بلــوری در ابعــاد نانــو ســاخته می شــود کــه زمینــه یــا ماتریــس کامپوزیــت 
ــز  ــر، فل ــس پلیم ــت از جن ــن اس ــه ممک ــن زمین ــی رود. ای ــمار م ــه ش ب
ــوان  ــه عن ــو ب ــاس نان ــی در مقی ــاز دوم ذرات ــد. در ف ــرامیک باش ــا س ی
تقویت کننــده بــرای اســتحکام، مقاومــت، هدایــت الکتریکــی و... بــه فــاز 

ــود. ــزوده می ش ــس اف ــا ماتری اول ی
ــده  ــکیل ش ــاده ای تش ــه م ــت از چ ــة نانوکامپوزی ــه زمین ــه اینک ــته ب بس
باشــد، آن را بــه ســه دســتة ُپلیمــری، فلــزی و ســرامیکی تقســیم 
ــد اســتحکام،  ــه علــت خواصــی مانن ــد. کامپوزیت هــای پلیمــری ب می کنن
ســفتی و پایــداری حرارتــی و ابعــادی، چندیــن ســال اســت کــه در ســاخت 
ــای  ــو، کامپوزیت ه ــاوری نان ــد فن ــا رش ــد. ب ــه کار می رون ــا ب هواپیماه

ــد شــد. ــه خواهن ــه کار گرفت ــش ب ــش از پی پلیمــری بی
تقویــت پلیمرهــا بــا اســتفاده از مــواد آلــی یــا معدنی بســیار مرســوم اســت. 
از نظــر ســاختاری، ذرات و الیــاف معمــواًل باعــث ایجــاد اســتحکام ذاتــی 
ــی،  ــه مــواد معدن ــا چســبیدن ب ــد ب می شــوند و ماتریــس پلیمــری می توان
ــه ُپرکــن  ــی ب ــه نحــو یکنواخت ــت را ب ــه کامپوزی نیروهــای اعمال شــده ب

ــد.  ــل کن ــده منتق ــا تقویت کنن ی
ــادة  ــی چــون ســختی، شــفافیت و تخلخــِل م ــت، خصوصیات ــن حال در ای
ــد  ــن می توان ــری همچنی ــس پلیم ــد. ماتری ــر می کن ــت تغیی درون کامپوزی
ســطِح ُپرکــن را از آســیب دور نمایــد و ذرات را طــوری جــدا از هــم نگــه 
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دارد کــه رشــد تَــَرک بــه تأخیــر افتــد. گذشــته از تمــام ایــن خصوصیــات 
ــن  ــل بی ــر تعام ــر اث ــد ب ــی می توانن ــواد نانوکامپوزیت ــزای م ــی، اج فیزیک
ســطح ماتریــس و ذرات ُپرکــن، ترکیبــی از خــواص هــر دو جــزء را داشــته 

باشــند و بهتــر عمــل کننــد.
ــه  ــبک اند و ب ــم وزن و س ــد، ک ــزی دارن ــتر فل ــه بس ــی ک کامپوزیت های
علــت اســتحکام و ســختِی بــاال، کاربردهــای وســیعی در صنایــع خــودرو 
ــف در  ــه لحــاظ ضع ــا ب ــن کاربرده ــا ای ــد. ام ــدا کرده ان ــوا ـ فضــا پی و ه
ــده اند.  ــدود ش ــی، مح ــن کامپوزیت های ــدن در چنی ــیده ش ــت کش قابلی
ــازده اســتحکامی  ــه نانوکامپوزیــت ســبب افزایــش ب ــت ب ــل کامپوزی تبدی

ــود. ــاال می ش ــِف ب ــع ضع و رف

1- نانوکامپوزیت  های نانوذره ای 
نانوذراتــی همچــون )خــاک رس، فلــزات،  از  ایــن کامپوزیت هــا  در 
و...( بــه عنــوان تقویت کننــده اســتفاده می شــود. بــرای مثــال، در 
نانوکامپوزیت هــای پلیمــری، از مقادیــر کّمــِی )کمتــر از 10درصــِد وزنــی( 
ذرات نانومتــری اســتفاده می شــود. ایــن ذرات عــالوه بــر افزایــش 
اســتحکام پلیمرهــا، وزن آنهــا را نیــز کاهــش می دهنــد. مهمتریــن 

هســتند. آنهــا  ســبک ترین  نانــوذره ای،  کامپوزیت هــای 

2-  نانوکامپوزیت های نانو لوله ای 
ــای  ــوند: نانولوله ه ــدی می ش ــروه طبقه بن ــی در دو گ ــای کربن نانولوله ه
تک دیــواره و نانولوله هــای چنددیــواره. در ایــن نــوع از کامپوزیت هــا، 
ــوند.  ــع می ش ــی توزی ــتری کامپوزیت ــا در بس ــروه از نانولوله ه ــن دو گ ای
ــا  ــالط آنه ــع اخت ــد و موان ــن بیای ــا پایی ــت نانوله ه ــه قیم ــی ک در صورت
ــتحکام  ــانایی و اس ــب رس ــه ای موج ــای نانولول ــود، کامپوزیت ه ــع ش رف
حیرت انگیــزی  کاربردهــای  و  می شــوند  پلیمرهــا  در  فوق العــاده ای 

ــل تصــور اســت. ــرای آن قاب ــی ب همچــون آسانســور فضای
تحقیقــات در زمینــة توزیــع نانولوله هــای کربنــی در پلیمرهــا بســیار 
ــرای  ــالش ب ــواره  و ت ــای تک دی ــه نانولوله ه ــه ب ــتند. عالق ــد هس جدی

جایگزیــن کــردن آنهــا در صنعــت، بــه علــت خصوصیــات عالــِی مکانیکــی 
و رســانایی الکتریکــی آنهــا اســت. )رســانندگی الکتریکــی ایــن نانولوله هــا 

در حــد فلــزات اســت(.
امــا در دســترس بــودن و تجــاری بــودن نانولوله هــای چنددیــواره، باعــث 
ــا  ــرد. ت ــه صــورت بگی شــده اســت کــه پیشــرفت  بیشــتری در ایــن زمین
ــتانة  ــه در آس ــرد ک ــام ب ــی ن ــوان از محصوالت ــون می ت ــه اکن ــدی ک ح
تجــاری شــدِن تولیــد هســتند. بــرای نمونــه، نانولوله هــای کربنــِی 

ــد. ــه کار رفته ان ــگ ب ــای رن ــواره در پودره چنددی
ــی  ــانایی الکتریک ــه رس ــود ک ــث می ش ــا باع ــن نانولوله ه ــتفاده از ای اس
ــی  ــر نظام ــد. از نظ ــت آی ــه دس ــده ب ــاز تقویت کنن ــی از ف ــدار کم در مق
ــه وجــود  ــی ب ــز فراهــم کــردن هدایــت الکتریکــی فرصت هــای انقالب نی
ــی ـ مغناطیســی  ــته های الکتریک ــال، از پوس ــوان مث ــه عن ــد آورد. ب خواه
ــده! ــا و لباس هــای ســربازان آین ــا کامپوزیت هــای رســانای گرم ــه ت گرفت

3- نانوکامپوزیِت خاک ُرس ـ پلیمر
ــوالت  ــوردی از محص ــال م ــک مث ــر ی ــاک ُرس ـ پلیم ــت خ نانوکامپوزی
فنــاوری نانــو اســت. در ایــن نــوع مــاده، از خــاک ُرس بــه عنــوان ُپرکننــده 
ــوع  ــرای بهبــود خــواص پلیمرهــا اســتفاده می شــود. خــاک ُرس هــای ن ب
ــر  ــک نانومت ــًا ی ــه تقریب ــر الی ــد و ه ــه دارن ــاختار الیه الی ــمکتیت، س اس

ضخامــت دارد. 
ــروی  ــک نی ــیلة ی ــه وس ــا ب ــن الیه ه ــدد از ای ــزاران ع ــا ه ــا ی صده
ــزء ُرســی  ــک ج ــا ی ــته می شــوند ت ــم انباش ــف روی ه واندروالســِی ضعی
را تشــکیل دهنــد. بــا یــک پیکربنــدی مناســب، ایــن امــکان وجــود دارد 
کــه ُرس هــا را بــه اَشــکال و ســاختارهای گوناگــون، درون یــک پلیمــر بــه 

ــم. ــرار دهی ــازمان یافته ق ــکل س ش
معلــوم شــده اســت کــه بســیاری از خــواص مهندســی، هنگامــی کــه در 
ترکیــب مــا از میــزان کمــی -معمــواًل چیــزی کمتــر از 5 درصــد وزنــی- 

ــد. ــل توجهــی می یاب ــود قاب ــده اســتفاده شــود، بهب ُپرکنن
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــاک ُرس ـ پلیم ــای خ ــر نانوکامپوزیت ه ــاز دیگ امتی
تأثیــر قابــل توجهــی بــر خــواص اُپتیکــی )نــوری( پلیمــر ندارنــد. ضخامــت 
ــی اســت.  ــور مرئ ــر از طــول مــوج ن ــة ُرس منفــرد، بســیار کمت یــک الی
ــن، نانوکامپوزیتــی کــه خــوب ورقــه شــده باشــد، از نظــر اُپتیکــی  بنابرای

شــفاف اســت. 
از طرفــی، بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه حجــم وســیعی از کاالهــای مصرفی 
ــا  ــوزند ی ــی می س ــه به راحت ــد ک ــکیل می دهن ــی تش ــه را پلیمرهای جامع
ــزوم تحقیــق در خصــوص  ــد، ل ــل شــعله فاجعــه می آفرینن گاهــی در مقاب
ــی از آن اســت  ــات حاک ــج تحقیق ــود. نتای ــوز احســاس می ش ــواد دیرس م
ــدود 70  ــری ح ــای پلیم ــن نانوکامپوزیت ه ــری در ای ــزان آتش گی ــه می ک
ــب  ــال، اغل ــن ح ــر اســت. در عی ــص کمت ــر خال ــه پلیم درصــد نســبت ب

ــت می شــوند. ــز تقوی ــردی پلیمــر نی خــواص کارب
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ــه  ــون 6، ب ــاک ُرس ـ نایل ــای خ ــاری نانوکامپوزیت ه ــرد تج ــن کارب اولی
ــال  ــا، در س ــین های تویوت ــرای ماش ــنج ب ــوار زمان س ــش ن ــوان روک عن
1991 بــود. در حــال حاضــر نیــز از ایــن نانوکامپوزیــت در صنعــت 
ــا افــزودن ذرات نانومتــرِی خــاک ُرس بــه  الســتیک اســتفاده می شــود. ب
ــه طــور قابــل مالحظــه ای بهبــود پیــدا می کنــد  الســتیک، خــواص آن ب

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــا ب ــوان در آنه ــه می ت ــه از جمل ک
- افزایش مقاومت الستیک در برابر سایش 

- افزایش استحکام مکانیکی 
- افزایش مقاومت گرمایی
- کاهش قابلیت اشتعال 
- کاهش وزن الستیک

4- نانوکامپوزیت الماس ـ نانولوله 
ــادة شناخته شــده در جهــان )المــاس( را  ــان توانســته اند ســخت ترین م محقق
بــا نانولوله هــای کربنــی ترکیــب کننــد و کامپوزیتــی بــا خصوصیــات جدیــد 
بــه دســت آورنــد. اگرچــه المــاس ســختِی زیــادی دارد، ولــی بــه طــور عــادی 
هــادی جریــان الکتریســیته نیســت. از طرفــی، نانولوله هــای کربــن به شــکلی 
باورنکردنــی ســخت و نیــز رســانای جریــان الکتریســیته اند. بــا یکپارچــه کردن 
ایــن دو ُفــرِم کربــن با یکدیگــر در مقیــاس نانومتــر، کامپوزیتی بــا خصوصیات 

ویــژه بــه دســت خواهــد آمــد.
ایــن کامپوزیــت می توانــد در نمایشــگرهای مســطح کاربــرد داشــته باشــد. 
ــیختگی  ــِل از هم گس ــی را در مقاب ــای کربن ــد نانولوله ه ــاس می توان الم
ــط  ــی نمایشــگر را فق ــی، وقت ــه طــور طبیع ــه ب ــی ک ــد. در حال ــظ کن حف
ــی بســازند، ممکــن اســت از هــم گســیخته شــوند. ــای کربن از نانولوله ه
دارد.  کاربــرد  زیســتی  ردیابی هــای  در  همچنیــن  کامپوزیــت  ایــن 
ــگر  ــوان حس ــه عن ــبند و ب ــتی می چس ــای زیس ــه مولکول ه ــا ب نانولوله ه
ــاده  ــرود فوق الع ــک الکت ــوان ی ــه عن ــز ب ــاس نی ــد. الم ــل می کنن عم

حســاس رفتــار می کنــد.

5- توپ تنیس نانوکامپوزیتی  

شــرکت ورزشــی ویلســون، یــک تــوپ تنیــس دو الیــه بــه بــازار عرضــه 
ــی کــه  کــرده کــه عمــر مفیــد آن حــدود چهــار هفتــه اســت ــــ در حال
توپ هــای معمولــی عمــر مفیدشــان در حــدود دو هفتــه اســت ــــ ولــی از 
نظــر خاصیــت ارتجاعــی و وزن تفاوتــی بیــن ایــن دو مشــاهده نمی شــود. 
ــة  ــک الی ــود ی ــی، وج ــای نانوکامپوزیت ــی دوام توپ ه ــم و اصل ــت مه عل

ــتة  ــوان پوس ــه عن ــرون ب ــت 20 میک ــه ضخام ــی ب ــش نانوکامپوزیت پوش
ــوپ  ــل ت ــوس در داخ ــوای محب ــود ه ــث می ش ــه باع ــت ک ــی اس داخل
ــی  ــای معمول ــه توپ ه ــردد، درحالی ک ــارج نگ ــوردن خ ــه خ ــن ضرب ضم

ــد. ــر هــوا نفوذپذیرن از جنــس الســتیک و در براب

6- جدیدترین خودرو نانوکامپوزیتی  

ــت  ــه عل ــده و ب ــی ش ــورز طراح ــرکت جنرال موت ــط ش ــودرو توس ــن خ ای
ــدود 8  ــف آن، ح ــمت های مختل ــی در قس ــواد نانوکامپوزیت ــتفاده از م اس
ــر ســبک  درصــد ســبک تر از نمونه هــای مشــابه قبلــی اســت و عــالوه ب

ــد. ــت می کن ــم مقاوم ــی ه ــرات دمای ــر تغیی ــودن، در براب ب

7- الیاف نانو، تحولی در صنعت نساجی 
امــروزه ســاخت کامپوزیت هــای تقویت شــده بــه وســیلة نانوالیــاف 
پیشــرفت چشــمگیری کــرده اســت. لیفچه هــای کربنــِی جامــد و توخالــی 
ــر قطــر خارجــی  ــش از صــد نانومت ــا بی ــد میکــرون طــول و دو ت ــا چن ب

ــد. ــش دارن ــت و روک ــواد کامپوزی ــی در م ــه مصارف ــده اند ک ــق ش خل
ــاجی  ــی نس ــکدة مهندس ــد دانش ــی ارش ــجویان کارشناس ــی از دانش یک
دانشــگاه امیرکبیــر، دســتگاه تولیــد نانوالیــاف از محلــول پلیمــری را 

ــت.  ــاخته اس ــرده و س ــی ک طراح
ایــن دســتگاه در فیلتراســیون مایعــات، گازهــا و مولکول هــا، امــور پزشــکی 
ــت،  ــم پوس ــم، ترمی ــش زخ ــدن، پوش ــدة دارو در ب ــواد آزادکنن ــد م مانن
نانوکامپوزیت هــا، نانوحســگرها، لباس هــای محافــظ نظامــی و غیــره 

ــرد دارد. کارب
ــوالت  ــش وزن محص ــده کاه ــا در آین ــر نانوکامپوزیت ه ــن تأثی مهمتری
تجهیــزات  بعــد  و  ســبک وزن  کامپوزیت هــای  ابتــدا  بــود.  خواهــد 

الکترونیکــی کوچکتــر و ســبکتر در ماهواره هــای فضایــی.
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ســازمان فضایــی آمریــکا )ناســا( در حمایــت از فنــاوری نانــو بســیار فعــال 
اســت. بزرگتریــن تأثیــر فنــاوری نانــو در فضاپیماهــا، هواپیماهــای تجــاری 
ــازه های  ــاختمانِی س ــواد س ــش وزن م ــک، کاه ــاوری موش ــی فن و حت
ــور  ــزای موت ــی، اج ــتم های درون ــدارة سیس ــی، ج ــی و بیرون ــزرگ درون ب

ــود. ــد ب ــا صفحــات خورشــیدی خواه ــا ی راکت ه
ــا در نحــوه حفاظــت  ــا موجــب ارتق ــز کامپوزیت ه ــی نی در مصــارف نظام
ــات دیگــر  ــر تشعشــع و خصوصی ــات الکترونیکــی حســاس در براب از قطع

ــوند. ــی در رادار می ش ــون ناپیدای همچ
ــده اند.  ــا وارد ش ــازار خودروه ــه ب ــیلیکاتی ب ــوذره س ــای نان کامپوزیت ه
ــد  ــه تولی ــروع ب ــا ش ــم تویوت ــورز و ه ــرال موت ــم جن ــال 2001 ه در س

ــد.  ــالم کردن ــواد را اع ــن م ــا ای ــول ب محص
فایــده آنهــا افزایــش اســتحکام و کاهــش وزن اســت کــه مــورد 
آخــر صرفه جویــی در ســوخت را بــه همــراه دارد. عــالوه بــر ایــن، 
راه  غذاهــا  بســته بندی  همچــون  محصوالتــی  بــه  نانوکامپوزیت هــا 
ــا  ــاًل ب ــند )مث ــا باش ــوذ گازه ــر نف ــر در براب ــدی بزرگ ت ــا س ــد ت یافته ان

ــی( ــیژن بیرون ــا اکس ــه ب ــا مقابل ــته ی ــروژن دروِن بس ــظ نیت حف
ســیلیکات  کامپوزیت هــای  آتش گیــرِی  تعویــق  خــواص  همچنیــن 
ــای  ــره کاربرده ــا و غی ــواب ، پرده ه ــِت خ ــد در رخ ــوذره ای، می توان نان

ــد. ــدا کن ــیاری پی بس

8- نانوکامپوزیت های دیرسوز
بــا توجــه بــه ایــن کــه امــروزه حجــم وســیعی از کاالهــای مصرفــی هــر 
ــا  ــد کــه به راحتــی می ســوزند ی ــی تشــکیل می دهن جامعــه ای را پلیمرهای
ــزوم تحقیــق در خصــوص  ــد، ل ــل شــعله فاجعــه می آفرینن گاهــی در مقاب
ــورهای  ــاس، در کش ــن اس ــر همی ــود. ب ــاس می ش ــوز احس ــواد دیرس م
صنعتــی، تــالش گســترده ای بــرای ســاخت مــوادی بــا ایمنــی بیشــتر در 
برابــر شــعله آغــاز شــده اســت و در ایــن زمینــه نتایــج مطلوبــی هــم بــه 

دســت آمــده اســت.
بــر همیــن اســاس و بــا توجــه بــه تدویــن اســتانداردهای جدیــد ایمنــی، 
ــه پلیمرهــای مــورد  ــوط ب ــه نظــر می رســد، اســتانداردهای ســاخت مرب ب
اســتفاده در خودروســازی، صنایــع الکترونیــک،  صنایــع نظامــی و تجهیزات 
حفاظتــی و حتــی لــوازم خانگــی، در حــال تغییــر بــه ســوی مــواد دیرســوز 

اســت.
ــاک  ــر - خ ــای پلیم ــه نانوکامپوزیت ه ــت ک ــی اس ــر مدت ــرف دیگ از ط
      رس بــه عنــوان مــوادی بــا خــواص مناســب مثــل تأخیــر در شــعله      وری، 
ــن  ــت. بنابرای ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــان را ب ــیاری از محقق ــه بس توج
ــد  ــر - خــاک       رس می توانن ــای پلیم ــه نانوکامپوزیت ه به      نظــر می رســد ک
ــه  ــرای تهی ــند؛ ب ــی باش ــری معمول ــواد پلیم ــرای م ــن مناســبی ب جایگزی
پلیمرهــای دیرســوز، عــالوه بــر رفتــار آتش گیــری، عوامــل زیــادی بایــد 
مــورد توجــه واقــع شــوند؛ از جملــه اینکــه از افزودنی هایــی اســتفاده شــود 

کــه قیمــت تمام      شــده محصــول را خیلــی افزایــش ندهــد. )مــواد افزودنــی 
بایــد ارزان قیمــت باشــند(. 

ــود.  ــد ش ــر فرآین ــا پلیم ــانی ب ــه آس ــد ب ــا بای ــه پلیمره ــی ب ــواد افزودن م
ــر  ــر تغیی ــردی پلیم ــواص کارب ــد در خ ــر نبای ــه پلیم ــده ب ــواد افزوده ش م
ــکالت  ــد مش ــواد نبای ــن م ــای ای ــد. زباله ه ــاد کن ــه ایج ــل مالحظ قاب

زیســت      محیطی ایجــاد کنــد.
ــی  ــه بهتریــن مــواد افزودن ــه ایــن مــوارد، خــاک       رس از جمل ــا توجــه ب ب
ــه  ــا را ب ــری آنه ــد آتش گی ــه می توان ــود ک ــوب می ش ــا محس ــه پلیمره ب
ــت  ــود. مزی ــوازم  ش ــایل و ل ــتر وس ــی بیش ــبب ایمن ــدازد و س ــر بین تأخی
دیگــر خــاک  رس فراوانــی آن اســت کــه اســتفاده از ایــن منبــع خــدادادی 

ــد. ــان می کن را آس

9- ویژگی های نانوکامپوزیت های پلیمر - خاک      رس 
نظــر  از  کــه  پلیمر-نایلــون6  نانوکامپوزیت هــای  مکانیکــی  خــواص 
حجمــی فقــط حــاوی پنــج درصــد ســیلیکات اســت، بهبــود فوق العــاده      ای 
را نســبت بــه نایلــون خالــص از خــود نشــان می دهــد. مقاومــت کششــی 
ــد  ــی آن 68 درص ــدول کشش ــتر، م ــد بیش ــت 40 درص ــن نانوکامپوزی ای
ــدول انعطــاف آن 126  ــری آن 60 درصــد بیشــتر و م بیشــتر، انعطاف پذی
ــی آن  ــر شــکل گرمای ــی اســت. دمــای تغیی درصــد بیشــتر از پلیمــر اصل
نیــز از 65 درجــه ســانتی      گراد بــه 152 درجــه ســانتی      گراد افزایــش یافتــه 
اســت. در حالی کــه در برابــر همــة ایــن تغییــرات مناســب، فقــط 10درصــد 

از مقاومــت ضربــه آن کاســته شــده اســت.
ــن  ــری در ای ــزان آتش گی ــه می ــت ک ــی از آن اس ــات حاک ــج تحقیق نتای
ــص  ــر خال ــه پلیم ــبت ب ــد نس ــدود 70 درص ــری ح ــت پلیم نانوکامپوزی
ــواص  ــب خ ــه اغل ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــان می      ده ــش نش کاه
کاربــردی پلیمــر نیــز تقویــت می      شــود. البتــه کاهــش در میــزان 
ــا  ــر ب ــت. بش ــوده اس ــی ب ــورد بررس ــم م ــا از قدی ــری پلیمره آتش گی
ترکیــب مــواد افزودنــی بــه پلیمــر میــزان آتش گیــری آن را کاهــش داد، 
ــا آن کاهــش  ــم متناســب ب ــر ه ــردی پلیم ــواص کارب ــفانه خ ــی متاس ول

ــت.  ــه اس     یافت
ــری  ــواص کارب ــود خ ــا بهب ــان ب ــری هم زم ــش در آتش گی ــع کاه در واق
پلیمرهــا ویژگــی منحصــر بــه فــرد فنــاوری نانــو اســت، خصوصــًا اینکــه 
ــد  ــا 70 درص ــر ت ــه پلیم ــی ب ــاده افزودن ــد م ــزودن 6 درص ــا اف ــا ب تنه

آتش گیــری آن کاهــش می      یابــد.
حرارتــی  پایــداری  رس  خــاک         - پلیمــر  نانوکامپوزیت هــای  برخــی 
ــود  ــرای بهب ــژه ای ب ــت وی ــه اهمی ــد ک ــان می دهن ــود نش ــتری از خ بیش
ــری  ــن نفوذپذی ــواد همچنی ــن م ــری دارد. ای ــر آتش      گی ــت در براب مقاوم
ــود  ــا از خ ــر حالل ه ــتری در براب ــت بیش ــر گاز و مقاوم ــری در براب کمت

نشــان می دهنــد.
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 PP اندازه گیری یکنواختی سطحی منسوج بی بافت اسپان باند
با استفاده از پردازش تصویر و ارتباط آن با نتایج تجربی خواص کششی

مینا عمادی1 | محمدعلی توانایی2 | پدرام پیوندی3
چکیده

هــدف از ایــن مقالــه، پــردازش تصویــر یکنواختــی ســطحی منســوج بی بافــت اســپان بانــدد PP و ارتبــاط آن  بــا نتایــج تجربــی خــواص کششــی 
ــم  ــاس الگوریت ــر اس ــر ب ــردازش تصوی ــد. از روش پ ــرار گرفتن ــی ق ــی موردبررس ــطح نایکنواخت ــه س ــف و س ــا در دو وزن مختل ــد. نمونه ه می باش
خوشــه بندی K-means به منظــور تولیــد تصاویــر خوشــه ای اســتفاده شــد. بهتریــن خوشــه بندی بــا اســتفاده از شــاخص davies-bouldin انتخــاب 
شــده و روش ارزیابــی کیفیــت تصویــر PSNR بــرای انتخــاب بهتریــن تصویــر باینــری مورداســتفاده قــرار گرفت.یکنواختــی ســطحی نمونه هــای 
بی بافــت بــا اســتفاده از روش کــوادرات محاســبه گردیــده و رابطــه بیــن نتایــج عــددی و نتایــج تجربــی کششــی مــورد بررســی قــرار گرفــت. نتایــج 
در پــردازش تصویــر و رفتــار کششــی نشــان داد کــه یکنواختــی ســطحی تأثیــر بــه ســزایی بــر خــواص کششــی در ایــن محــدوده وزن انتخابــی و 

نایکنواختــی دارد. بــه طوری کــه یــک نمونــه بــا ســطح باالتــری از یکنواختــی بهتریــن خــواص کششــی را بــه نمایــش گذاشــته اســت.

مقدمه
پــردازش تصویــر یــک شــاخه جدیــد در کنتــرل کیفیــت و ابــزار دقیــق ایجــاد 
ــرداری  ــرفته تصویرب ــتم های پیش ــر روز سیس ــه ه ــت به طوری ک ــرده اس ک
بــرای اندازه گیــری ســایز، کالیبراســیون، حمل ونقــل، افزایــش کیفیــت تولیــد، 

ــوند. ــه می ش ــره ارائ ــازی و غی ــازی، جداس ــدی، مرتب س ــی، درجه بن بازرس
ــر  ــف نظی ــای مختل ــرات در جنبه ه ــورت تغیی ــی به ص ــالح نایکنواخت  اصط
ــف  ــاف تعری ــر الی ــی و قط ــت، چگال ــداف، وزن، ضخام ــش یدافتگــی الی نرای
ــرای  ــوی ب ــک ق ــک تکنی ــن ی ــت یافت ــیاری جه ــای بس ــود. تالش ه می ش
تعریــف یکنواختــی وب بــی بافــت صــورت گرفتــه اســت. در زمینــه تحقیقــات 
یکنواختــی منســوجات بــی بافــت بــر مبنــای اندازه گیــری آن الیــن مطالعــات 
بســیاری صــورت گرفتــه اســت. برخــی محققــان، از روش نــوری بــرای ارزیابی 

ــد. ــه اســتفاده کرده ان ــرات وزن پای تغیی
ــوری  ــی ن ــا اســتفاده از ٪CV  چگال ــی ب ــن روش هــا شــاخص یکنواخت  در ای
ــری در  ــه اندازه گی ــن اســت ک ــن روش ای ــبه شــده اســت. مشــکل ای محاس
ــن،  ــد. همچنی ــه می ده ــی ارائ ــاخص های متفاوت ــف ش ــای مختل مقیاس ه
 liu اندازه گیــری آنالیــن وزن بــر اســاس اندازه گیــری چگالــی نــوری توســط

و همــکاران صــورت گرفــت.
بررســی تغییــرات ســریالی وزن پایــه نیــز توســط Lai و Lin صــورت گرفتــه 
اســت. در تحقیقــات Kallmes تغییــرات وب از طریــق رفتــار گرادیــان محلــی 
ســاختارهای تصادفــی بررســی شــده اســت Cherkassky از نظریــه همگــن 
و ناهمگــن میــدان تصادفــی نامنظــم بــه عنــوان معیــاری از نایکنواختــی وب 

اســتفاده کــرد.
ــرد  ــنهاد ک ــه پیش ــه ک ــورت گرفت ــط Johnsson ص ــری توس ــژووش دیگ پ
ــدک  ــوان ی ــد به عن ــاری( می توان ــودار آم ــدک نم ــه اوج در ی Kurtosis )درج
ــر روی  ــل اندازه گیــری ب مقیــاس اندازه گیــری از همگنــی هــر مشــخصه قاب
یــک ســطح مســطح اســتفاده شــود Zhu و Lin در تحقیقــات خــود با اســتفاده 
ــی )B ،LVQ )Learning vector و مــددل  ــز موجــک و شــبکه عصب از آنالی
تراکــم گوســی تعمیم یافتــه درجــات نایکنواختــی نمونه هــای بی بافــت را بــه 

دقــت شناســایی کردنــد.
یکــی دیگــر از رویکردهــای بررســی یکنواختــی بی بافت هــا اســتفاده از روش 
کــوادرات مبتنــی بــر پــردازش تصویــر اســت. Militky و Klicka در تحقیــق 
ــی بی بافتهــا در  ــرای ارزیاب ــد کــه ب خــود مقایســه روشــی را در پیــش گرفتن
روش کــوادرات از آرایه هــای مســتطیلی شــکل اســتفاده کردنــد. در پژوهــش 
ــی  ــال و شــبکه عصب ــر دیجیت ــردازش تصوی Tascan و همــکاران ،از روش پ
جهــت پیش بینــی وزن، اســتحکام کشــش و ازدیــاد طــول در نقطــه شکســت 
منســوجات بی بافــت PP در وزن هــای مختلــف اســتفاده شــد. در ایــن مقالــه به 
منظــور بررســی یکنواختــی ســطحی، از روش کوادرات اســتفاده شــده اســت. از 
ــا در  ــی نمونه ه ــی کل ــری یک نواخت ــرای اندازه گی ــوان ب ــوادرات می ت روش ک
یــک تصویــر اســتفاده کــرد. محدودیــت ممکــن در مطالعــات پیشــین اســتفاده 
ــد  ــت. فرآین ــن روش اس ــر ورودی در ای ــوان تصاوی ــری به عن ــر باین از تصاوی
تبدیــل یــک تصویــر بــه یــک تصویــر باینــری می توانــد بســیاری از جزییــات 
تصویــر را از بیــن ببــرد. بــرای غلبــه بــر ایــن محدودیــت از روش خوشــه بندی 

K�means بــرای تهیــه تصاویــر استفاده شــده اســت.
ــاص داده  ــه( اختص ــه )خوش ــک الی ــه ی ــور ب ــدت ن ــر ش ــن روش ه در ای
ــرای تبدیــل تصاویــر حــاوی اشــیا  می شــود. ایــن الگوریتــم روش مؤثــری ب
بــا شــدت نورهــای متفــاوت بــه تصاویــر خوشــه ای اســت. ســعی بر این اســت 
کــه تعاملــی بیــن خــواص کششــی پارچــه بی بافــت و شــاخص یکنواختــی بــه 
دســت آورده شــود. بــرای رســیدن بــه این هــدف، خــواص کششــی نمونه های 
بی بافــت اندازه گیــری شــده و ســپس داده هــای تجربــی و داده هــای حاصــل از 

پــردازش تصویــر مقایســه شــدند.

2- روش آزمایش
2-1- مواد اولیه 

اســپان باند  بی بافــت  پارچــه  رول  یــک  از  به طــور مســتقیم  نمونه  هــا 
ــف )15 و  ــا در دو وزن مختل ــه، نمونه ه ــواص پارچ ــاظ خ ــده اند. ازلح گرفته ش
30 گــرم بــر مترمربــع(  و ســه ســطح یکنواختــی) خــوب، متوســط و ضعیــف ( 

منسوجات فنی 
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ــدند. ــتفاده ش ــه اس ــون و مطالع برای آزم

2-2- روش ها 
2-2-1- آزمون خواص مکانیکی 

خــواص مکانیکــی پارچه هــای بی بافــت ترمــو بانــد در جهــت ماشــین توســط 
دســتگاه INSTRON در شــرایط آزمایشــگاهی ) 2 ± 20( درجــه ســانتیگراد و 

ــری شــد.  ــت 50 درصــد( اندازه گی رطوب
نمونه هــا بــا ابعــاد 25*10 ســانتیمتر درحالی کــه اندازه گیــری فــک در هــر دو 
طــرف منطقــه  آزمــون 5 ســانتی متر و طــول آزمــون کشــش 15 ســانتیمتر 
بــود ) ASTM D �5034( در دســتگاه آزمــون مکانیکــی قــرار گرفتنــد. از هــر 

نــوع نمونــه، 10 نمونــه بــرای آزمــون مکانیکــی اســتفاده می شــود.

2-2-2- اندازه گیری یکنواختی سطحی به روش پردازش تصویر 
ــای  ــطوح پارچه ه ــده از س ــر گرفته ش ــی تصاوی ــی یکنواخت ــور بررس به منظ
ــی  ــر رنگ ــکل 1، تصاوی ــده در ش ــارت ارائه ش ــا فلوچ ــق ب ــت، مطاب بی باف
نمونه هــای بــی بافــت ابتــدا بــه تصاویــر خاکســتری تبدیــل شــده و ســپس 
ــق از روش  ــن تحقی ــد. در ای ــرار می گیرن ــذاری ق ــتانه گ ــات آس ــت عملی تح
ــده  ــر استفاده ش ــردن تصوی ــفید ک ــیاه س ــرای س ــه بندی K�means ب خوش
اســت کــه اســتفاده از ایــن روش دقــت اســتخراج شــیء از پس زمینــه تصویــر 
را بــاال می بــرد. بــه علــت اینکــه الگوریتــم خوشــه بندی K�means بــا مراکــز 
ــر از  ــه بندی، متأث ــج خوش ــن نتای ــرای همی ــد، ب ــی کار می کن ــه تصادف خوش
ــواب  ــم دارای ج ــه الگوریت ــد درنتیج ــی می باش ــه انتخاب ــه اولی ــز خوش مراک
ــه  ــن زمین ــه، در ای ــه بندی بهین ــردن خوش ــدا ک ــئله پی ــت. مس ــی نیس یکتای

ــده می شــود. ــار خوشــه نامی موردتوجــه اســت و معمــواًل مســئله اعتب
شــاخص های اعتبــار خوشــه بندی اغلــب از دو معیــار فشــردگی و پراکندگــی 
بــرای ارزیابــی خوشــه بندی انجــام شــده، اســتفاده می کننــد. ایــن شــاخص ها 
ــوارد  ــن خوشــه ها و در برخــی م ســعی در محاســبه فشــردگی و جدایــش بی
ــردن  ــدا ک ــرای پی ــا ب ــبی از آنه ــب مناس ــاخت ترکی ــا و س ــانی آنه همپوش
مناســبترین خوشــه بندی دارنــد . ازجملــه ایــن شــاخص ها می تــوان شــاخص 
دیویــس بولدیــن اشــاره کــرد. بهینه تریــن حالــت خوشــه بندی زمانــی حاصــل 
ــه ای  ــن خوش ــه بی ــن و فاصل ــه ای کمتری ــه درون خوش ــه فاصل ــود ک می ش
بیشــترین مقــدار را داشــته باشــد. بنابرایــن می تــوان دریافــت، هــر چــه مقــدار 

ایــن شــاخص کمتــر باشــد، خوشــه های بهتــری تولیدشــده اســت.
ــتفاده از روش  ــا اس ــر ب ــردن تصوی ــفید ک ــیاه س ــم در س ــوارد مه ــی از م یک
ــه  ــا توجــه ب ــداد خوشــه بندی مناســب می باشــد و ب ــن تع خوشــه بندی، تعیی
اینکــه نتیجــه ای مناســب اســت کــه تصویــر ســیاه ســفید حاصــل، کمتریــن 

تغییــرات را نســبت بــه تصویــر اصلــی داشــته باشــد، لــذا می تــوان از 
روش هــای تعییــن کیفیــت تصاویــر، بــرای تعییــن تعداد خوشــه بندی مناســب 
اســتفاده نمــود. به منظــور ارزیابــی کیفیــت تصویــر دودویــی شــده بــا اســتفاده 
ــتفاده  ــاخص PSNR اس ــی از ش ــر اصل ــه بندی K�means از تصوی از خوش

می شــود.
ــی  ــاخص پراکندگ ــی ش ــور ارزیاب ــه منظ ــذاری، ب ــتانه گ ــال آس ــس از اعم پ
ســطحی نمونه هــای بــی بافــت، روش کــوادرات بــر روی هــر تصویــر ورودی 
اجــرا می شــود )شــکل 2( در روش کــوادرات تصویــر بــه مربع هایــی تقســیم 
ــط  ــد یکــی از تکنیک هــای مورداســتفاده در محی ــن مت ــز می شــود. ای و آنالی
زیســت بــرای تعییــن ویژگی هــای فضایــی اســت. اســتفاده از روش کــوادرات 
ــاخص  ــک ش ــه ی ــد ک ــازه می ده ــری اج ــردازش تصوی ــتم پ ــک سیس در ی
ــرار  ــی ق ــرای تعییــن درجــه کیفیــت مــورد ارزیاب ــد ب پراکندگــی کــه می توان
ــداد پیکســل های ســفید و خاکســتری )  ــن تع ــف شــود. میانگی ــرد، تعری بگی
پیکســلهای الیــاف در هــر مربــع )q( ، میانگیــن کل تعــداد پیکســل های ســفید 
و خاکســتری )Q( بــه عنــوان مقــدار میانگین کســر الیاف در ســطح و شــاخص 

پراکندگــی ID آنهــا بــه صــورت زیــر محاســبه می شــود:

)1(

)2(

)3(

ــر هســتند.  ــا در طــول و عــرض تصوی ــداد مربع ه ــه M و N تع ــه طوری ک ب
ــفید  ــداد پیکســل های س ــن تع ــده از میانگی ــه دســت آم ــاری ب ــای آم داده ه
ــرای تشــخیص ســطح یکنواختــی پارچــه بــی بافــت  ــه عنــوان معیــاری ب ب

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق مورداس

3- بحث و نتایج
بــه منظــور تهیــه تصاویــر از نمونه هــای بــی بافــت ترموبانــد، از یــک اســکنر 
بــا رزولوشــن 2400 نقطــه در اینــچ اســتفاده شــده اســت. یک صفحه ســیاه در 

پشــت نمونه هــا قــرار داده شــد. 
ابعــاد همــه تصاویــر محــدود بــه cm2 10 × 15 اســت و همــه تصاویــر تمــام 
ــی  ــور بررس ــه منظ ــد. ب ــش داده ان ــه را پوش ــش از نمون ــورد آزمای ــه م منطق
ــردازش  ــد PP ، از روش پ ــت ترموبان ــای بی باف ــطحی نمونه ه ــی س یکنواخت
تصویــر، تصاویــر نمونــه بــی بافــت، ابتــدا تحــت عملیــات آســتانه گذاری قــرار 

PP جدول 1- متوسط وزن و ضخامت و ضریب تغییرات نمونه های بی بافت ترموباند
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گرفتنــد. بســیاری از تحقیقــات مربوطــه بــه بررســی نایکنواختــی ســطحی از 
ــوان  ــه عن ــول ب ــتانه گذاری معم ــه روش آس ــده ب ــفید ش ــیاه و س ــر س تصاوی
ــی بافــت، یــک  ــر نمونه هــای ب ــد؛ امــا تصوی ــه اســتفاده کرده ان ــر اولی تصاوی
ــی  ــه واضــح و میزای ــاوت اســت و پس زمین ــای متف ــا شــدت نوره ــر ب تصوی
ــا اســتفاده از  ــر باینــری ب ــه یــک تصوی ــدارد؛ بنابرایــن فراینــد تبدیــل آن ب ن
آســتانه گــذاری معمــول می توانــد بســیاری از جزییــات تصویــر را از بیــن ببــرد. 
بــرای غلبــه بــر ایــن محدودیــت از روش خوشــه بندی K�means بــرای تهیــه 
تصاویــر اســتفاده شــده اســت. در ایــن مقالــه تصویــر نمونه هــای بــی بافــت 
بــه ســه تــا شــش شــدت نــور یــا خوشــه، تقســیم بندی شــده اســت کــه برای 
هــر تصویــر، 10 مرتبــه خوشــه بندی K�means بــر روی تصویــر، انجــام شــده 

اســت ) جــدول 2( 
پــس از آن، بهتریــن خوشــه بندی از بیــن 10 خوشــه بندی انجــام شــده بــرای 

تصاویــر، بــا اســتفاده از شــاخص دیویــس بولدیــن، انتخــاب شــده اســت. پــس 
ــه  ــا شــش خوشــه ب ــه تعــداد ســه ت ــر خوشــه بندی شــده ب از تبدیــل تصاوی
تصاویــر ســیاه ســفید، چهــار خوشــه بــه عنــوان بهتریــن تعــداد خوشــه  بنــدی 

بــا شــاخص PSNR باالتــر انتخــاب شــده اســت.
بــرای تعییــن یکنواختــی ســطحی وب نمونه هــای بی بافــت از روش کــوادرات 
مبتنــی بــر پــردازش تصویــر دیییتــال و بــا انــدازه پنجره هــای متفاوت اســتفاده 
ــز شــدند.  ــی تقســیم و آنالی ــه مربع های ــت ب ــر نمونه هــای بی باف شــد. تصاوی
ــر در  ــردازش تصوی ــده از روش پ ــه دســت آم ــی ب ــاخص پراکندگ ــر ش مقادی
ــات اســتخراج شــده از  ــق اطالع ــه شــده اســت. جهــت تصدی جــدول 3 ارائ
ــق ســایزهای ارائه شــده در  ــت طب ــر، نمونه هــای بی باف ــردازش تصوی روش پ
جــدول 3 بــرش خــورده، وزن شــدند و شــاخص پراکندگــی وزنــی آنهــا نیــز 

محاســبه شــد.
ضریــب همبســتگی بــرای دو شــاخص پراکندگــی بــه دســت آمــده از روش 
پــردازش تصویــر و وزن کــردن تجربــی نیــز در جــدول 3 ارائــه شــده اســت. 
ضریــب همبســتگی میــزان رابطــه بیــن دو متغیــر را نشــان می دهــد. مقادیــر 
باالتــر از 0/95 بــرای ایــن ضریــب بین روش پــردازش تصویــر و روش تجربی، 
ارتباطــی قــوی و مثبــت بیــن ایــن روش هــا را نشــان می دهــد. شــکل 3 رونــد 

شکل 1- روند نمای کلی پردازش تصویر

شکل 2- متوسط تعداد پیکسل های سفید و خاکستری تصویر 
پس از اعمال روش کوادرات

K-means به روش PP برای تصاویر خوشه ای نمونه های بی بافت ترموباند DB و PSNR جدول 2- مقادیر شاخص های
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ــا را  ــل آنه ــی و تعام ــردن تجرب ــر و وزن ک ــردازش تصوی ــج حاصــل از پ نتای
نشــان می دهــد. شــاخص پراکندگــی ارائــه شــده بــه روش پــردازش تصویــر 
میــزان تنــوع کســر الیــاف در ســطح مربع هــا را نشــان می دهــد کــه توصیفــی 
از یکنواختــی وب نمونــه بــی بافــت می باشــد. نتایــج بــه دســت آمــده از روش 
پــردازش تصویــر عــالوه بــر همبســتگی خوبــی کــه بــا نتایــج وزنــی دارد، بــه 

خوبــی نیــز بــا درجــات یکنواختــی دیــداری نمونده هــا ســازگار اســت .
ــا میانگیــن  ــه ب ــی مشــاهده می شــود کــه در هــر نمون ــه خوب به طوری کــه ب
ــد،  ــدا می کن ــه کاهــش پی ــی نمون ــه یکنواخت ــه درج ــر چ ــی یکســان ه وزن
میــزان شــاخص پراکندگــی آن افزایــش می یابــد؛ بنابرایــن بــه نظــر میرســد 
کــه روش کــوادرات روش مناســبی بــرای تعییــن یکنواختــی وزنــی پارچه هــای 
بــی بافــت باشــد. بــا اســتفاده از ایــن روش می تــوان پارچه هــای بی بافــت بــا 

درجــات یکنواختــی متفــاوت را بهــه خوبــی تشــخیص داد.
بــه منظــور بررســی اثــر یکنواختــی ســطحی وب، بــر روی خــواص مکانیکــی 

نیــز آزمایــش اســتحکام و ازدیــاد طــول بــر روی نمونه هــا انجــام شــد.

در جــدول 4 مقادیــر مــدول یانــگ، تنــش نهایــی و ازدیــاد طــول در ماکزیمــم 
ــه از جــدول 4 مشــاهده  ــه شــده اســت. همان طــور ک ــا ارائ ــه ه تنــش نمون
می شــود، در هــر گــروه بــا میانگیــن وزنــی یکســان، نمونــه ای بــا یکنواختــی 
ســطحی وب بیشــتر، ماکزیمــم تنــش باالتــر و ازدیــاد طــول و مــدول اولیــه 
بیشــتری را در مقایســه بــا نمونه هــای دیگــر در هــر گــروه از خــود نشــان داده 
اســت؛ بنابرایــن هرچــه درجــه نایکنواختــی باالتــر رود، ماکزیمــم تنــش، ازدیاد 
ــه  ــا مقایســه CV درصدهــای ارائ ــد. ب ــه کاهــش می یاب ــدول اولی طــول و م
شــده بــرای اســتحکام و ازدیــاد طــول مشــاهده می شــود کــه هرچــه نمونــه ای 

وزن بیشــتری داشــته باشــد CV درصــد خــواص کششــی آن کمتــر اســت.
می تــوان ادعــا کــرد بــا افزایــش وزن احتمــال یکنواختــی ســطحی نمونه هــای 
بــی بافــت بیشــتر شــده و به تبــع پراکندگــی خــوا ص کششــی نمونه هــای آن 
کمتــر اســت. از طــرف دیگــر در هــر گــروه بــا میانگین وزنی یکســان مشــاهده 
می شــود کــه نمونــه بــا درجــه یکنواختــی متوســط نســبت بــه نمونــه ای بــا 
باالتریــن یکنواختــی CV درصــد باالتــری دارد کــه امــری بدیهــی اســت؛ امــا 

جدول 3- شاخص های پراکندگی به دست آمده از دو روش پردازش تصویر و وزن کردن تجربی و ضریب همبستگی آنها

شکل 3- نمودارهای شاخص های پراکندگی به دست آمده از روش پردازش تصویر و وزن کردن



70   شماره 193    اسفند 97      

ــری از  ــی CV درصــد پایین ت ــن یکنواخت ــا پایین تری ــه ای ب این کــه چــرا نمون
نمونــه متوســط دارد شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد کــه ایــن نمونه هــا بــه دلیــل 
نایکنواختــی شــدیدی کــه در ســاختار خــود دارنــد در یــک رنــج اســتحکامی و 
ازدیــاد طولــی تقریبــاً یکســان و در یــک مــدت زمــان معیــن و ســریع پــاره 
می شــدند و ایــن امــر CV درصــد تنــش و ازدیــاد طولــی آنهــا را نســبت بــه 
نمونــه متوســط کمتــر می کــرد. به هرحــال موضــوع مهــم همــان رونــد نزولــی 
تنشــها و ازدیــاد طول هــا در هــر گــروه وزنــی اســت کــه بــه خوبــی بــا درجات 

یکنواختــی بــی بافت هــا هماهنگــی دارد.
شــکل 4 تعامــل بیــن نتایــج پــردازش تصویــری و نتایــج تجربــی بــه دســت 
آمــده از آزمــون اســتحکام را بــرای هــر دو گــروه بــا میانگیــن وزنــی یکســان 
ــر  ــرد در ه ــاهده ک ــوان مش ــد. می ت ــان می ده ــه نش ــورت جداگان ــه ص را ب
گــروه وزنــی، هــر چــه نمونــه ای درجــه یکنواختــی ســطحی آن کاهــش یابــد، 
ــاد  ــی و ازدی ــزان تنــش نهای ــش و می شــاخص پراکندگــی ســطحی آن افزای

ــد. ــار آن کاهــش می یاب طــول در نقطــه ماکزیمــم ب
نمونــه ای کــه در پــردازش تصویــر نتایــج ضعیــف و وضعیــت بدتــری ازلحــاظ 
ســاختاری و خــواص باندینــگ را ارائــه داده بــود بدتریــن وضعیــت اســتحکام 
و ازدیــاد طــول را خواهــد داشــت؛ و ایــن نشــان می دهــد هــر چــه نمونــه از 
لحــاظ ســاختاری و خــواص باندینــگ بــه ســمت یکنواختــی کمتــر پیــش رود، 

خــواص اســتحکامی آن شــدیداً افــت می کنــد.

نتیجه گیری
ــرای  ــن ب ــه آن الی ــه صرف ــرون ب ــک روش مق ــدان ی ــه فق ــه ب ــا توج ب
ــه  ــن مقال ــی در ای ــت، بحث ــی باف ــوجات ب ــی منس ــری یکنواخت اندازه گی
موردمطالعــه قــرار داده شــد، مبنــی بــر اینکــه آیــا یــک سیســتم پــردازش 

جدول 4-  نتایج آزمون استحکام و ازدیاد طول پارگی در ماکزیمم نیرو

ــرآورد  ــرای اندازه گیــری یکنواختــی ســطح و ب ــد ب ــر دیجیتــال میتوان تصوی
خــواص کششــی اســتفاده شــود. ارتبــاط بیــن وزن وب و خروجــی پــردازش 
ــه ای  ــد و رابط ــی ش ــطح( بررس ــی س ــوادرات )یکنواخت ــر در روش ک تصوی
ــرای تمــام نمونه هــا بیــن  ــا ضریــب همبســتگی بیــش از 0/95 ب خطــی ب
وزن الیــاف و خروجــی پــردازش تصویــر )یکنواختــی ســطح( بــه دســت آمد. 
نتایــج نشــان داد کــه یــک اســکنر می توانــد بــرای اندازه گیــری یکنواختــی 
ســطح پارچه هــای بــی بافــت PP در محــدوده وزنــی بیــن 15 تــا 30 گــرم 
بــر مترمربــع اســتفاده شــود . حداکثــر تنــش، ازدیــاد طــول در حداکثــر تنش 
و مــدول اولیــه بــا کاهــش یکنواختــی ســطح، کاهــش یافتــه اســت. ایــن 
نشــان می دهــد کــه هــر چــه یــک نمونــه بــه ســمت یکنواختــی ســطحی 
ــن موضــوع  ــد . ای ــه شــدت کاهــش می یاب ــوا صکششــی ب ــر رود، خ کمت
بــرای تنظیــم یــک تکنیــک جهــت کاربــرد بــر روی خــط تولیــد بــی بافــت، 
بســیار قابــل توجــه خواهــد بــود. بــا تغییــرات محصــول، عــدم یکنواختــی 
ــال  ــرعت اعم ــه س ــد ب ــط تولی ــات در خ ــده و اصالح ــخیص داده ش تش
ــاال  ــا حجــم ب ــد محصــوالت نامرغــوب و ب ــن کار از تولی ــا ای می شــود و ب

جلوگیــری خواهــد شــد.
 اســتفاده از پــردازش تصویــر بــرای کنتــرل کیفیــت آن الیــن بــرای 
کارخانه هایــی کــه می خواهنــد در وقــت و ســرمایه خــود در کنتــرل کیفیــت 

ــت. ــر اس ــد و مؤث ــیار مفی ــد، بس ــی کنن صرفه جوی

پی نوشت
1. دانشکده مهندسی نساجی، پردیس فنی مهندسی دانشگاه یزد 
2. دانشکده مهندسی نساجی، پردیس فنی مهندسی دانشگاه یزد
3. دانشکده مهندسی نساجی، پردیس فنی مهندسی دانشگاه یزد 

شکل 4- نمودارهای نتایج دو روش پردازش تصویر و آزمون استحکامی و تعامل آنها
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1- مقدمه
امروزه حفظ منابع آبی، یعنی حیاتی ترین ماده ای که بشر به آن نیاز دارد به شدت 
  VI( موردتوجه مجامع مختلف بین المللی قرارگرفته است. کروم شش ظرفیتی
اینکه  به  توجه  با  است.  آبی  منابع  و  خاک  آلوده کننده  فلزهای  از  Cr)یکی 

ترکیبات کروم به طور گسترده در صنایع مختلف مانند صنایع متالوژی، تولید 
رنگدانه های نساجی، آبکاری و دباغی چرم و غیره به کار می روند این صنایع 
)HNTs( یک ماده  منبع اصلی رهایش کروم در طبیعت هستند. هالویزیت 
معدنی از گروه کائولین است که ساختار لوله ای توخالی دارد. طول هالویزیت 
متغیر در محدوده 15-1 میکرومتر، دارای قطر داخلی 30-10 نانومتر و قطر 
خارجی 70-50 نانومتر هستند. هالویزیت دارای سطح مخصوص نسبتًا مناسبی 
است و می تواند به عنوان جاذب، پذیرای ترکیبات مهمان نظیر داروها، انواع 
آالینده ها، رنگ، فلزات سنگین و غیره باشد . با وجود کانال های توخالی و 
ندارد،  زیادی  در دسترس  عاملی  گروه های سطحی هیدروکسیل، گروه های 
بنابراین اصالحات مختلفی بر روی هالویزیت انجام می گردد. در این پژوهش 
ابتدا هالوزیت خام، با ترکیبات آمینو سیلوکسان عامل دار شده و سپس با دی 
کربوکسیلیک اسید عمل خواهد شد. درمرحله نهایی ترکیبات پرشاخه با گروه 
اصالح  این  با  می شود.  داده  اتصال  نهایی  هالوزیت  روی  بر  آمین  انتهایی 
عالوه بر افزایش گروه انتهایی فعال، فضای خالی نیز در بین شاخه ها ایجاد 
شده و امکان حذف آالینده ها را افزایش خواهد داد. نمونه های اصالح شده با 
آزمون های طیف سنجی تبدیل فوری مادون قرمز و کارایی هالویزیت اصالح 

شده در حذف کروم )VI( و عوامل موثر بر جذب مورد بررسی قرار گرفت.

2-تجربیات
2-1 مواد مصرفی

 ،Al2Si2O5(OH)4.nH O2 جاذب هالویزیت مصررفی دارای فرمول شیمیایی

از معدن Dunino کشور لهستان استراج و از کمپانی Intermark خریداری 
شد. نمک پتاسیم کرومات با فرمول شیمیایی Cr2O2 K 7 از شرکت مرک تهیه 

گردید.

2-2- اصالح جاذب هالویزیت به روش همگرا
به منظور آماده سازی هالویزیت و خالص سازی آن، جاذب مربوطه به مدت 24 
ساعت در معرض اسید هیدروکلریک بر روی همزن مغناطیسی قرار داده شد. 
سپس به منظور خنثی سازی جاذب و رسیدن به pH مناسب هالویزیت با آب 

مقطر چندین مرتبه شستشو داده شد و با کد HNTs�HCl مشخص شد. 
در ادامه اصالح سطح هالویزیت به منظور ایجاد گروه های آمینو از آمینو پروپیل 
تری متیل سیلوکسان )APTES( تحت رفالکس در دمای C° 60 به مدت 
 -NH  HNTs 212 ساعت بر روی همزن مغناطیسی استفاده گردید و با کد

مشخص شد. 
در ادامه NH HNTs 2- به منظور پاکسازی توسط متانول شسته شد در مرحله 
بعدی 0/5گرم سوکسینیک انیدرید در محیط دی متیل فرمالدئید DMF دمای 
C°80  تحت رفالکس به مدت 24 ساعت بر روی همزن مغناطیسی قرار داده 

شد. 
 COOH�( اسید  با دی کربوکسیلیک  بعد هالویزیت اصالح شده  در مرحله 
HNTs( به مدت 8 ساعت در آون قرار داده شد. در مرحله نهایی به منظور 

ایجاد گروه های آمین انتهایی، 1 گرم از جاذب HNTs�COOH به محلول پلی 
آمیدوآمین    �100mg.L 1 اضافه گردید. در ادامه محلول در راکتور شیمیایی 
به مدت 24 ساعت در دمای محیط بر روی همزن مغناطیسی قرار گرفت و 
مقطر و خشک کردن  آب  به وسیله  پایان عملیات جداسازی، شست وشو  در 
 (HNTs�PAMAM hyperbranched(  به منظور اصالح یک جاذب جدید

صورت پذیرفت.

اصالح نانو لوله ها لویزیت با استفاده از ترکیبات درخت سانی با 
)VI( گروه آمین انتهایی به منظور حذف یون کروم

تهیه و تنظیم: محمدحسن کنعانی جزی1، سمیه  اکبری2  و محمد حقیقت کیش3

چکیده
هدف از تحقیق حاضر عامل دار کردن نانوهالویزیت با استفاده از اتصاالت کربوکسیلیک اسید و ترکیبات پرشاخه با گروه انتهایی آمین در سطح هالویزیت به منظور 
افزایش سایت های فعال و افزایش راندمان حذف آالینده است. نمونه های اصالح شده با آزمون های طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز، طیف نگاری فوتوالکترون 
پرتو XPS( X( مشخصه یابی شدند. نتایج آزمون ها نشان می دهد اصالحات موردنظر با موفقیت صورت گرفته است. در ادامه حذف کروم )VI( بر جاذب هالویزیت 
اصالح شده مورد بررسی قرار گرفت، پارامترهای pH و میزان جاذب مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه برای حذف آالینده از پساب به دست آمد. نتایج نشان 
داد در pH برابر با 3 ، درصد حذف یون کروم )VI( از 23 درصد توسط هالویزیت خام به مقدار 87 درصد برای جاذب هالویزیت اصالح شده با پلیمر پرشاخه افزایش 

پیداکرده است. همچنین با افزایش غلظت جاذب  از g/L 0/4 تا g/L 1/2 درصد حذف کروم )VI( از 82 درصد به 96 درصد افزایش پیداکرده است.

نانو تكنولوژي
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3-2 بررسی حذف فلز سنگین از پساب
برای تعیین pH بهینه ابتدا محلول هایی با غلظِت یون مشخص و میزان جاذب 
 pH های 3 ، 5 ، 7 و 9 مورد برر سی قرار گرفتند. سپس در pH مشخص در
یون  از  ثابت  غلظت  در  جاذب  بهینه  غلظت  تعیین  برای  آزمون هایی  بهینه 
فلزی انجام گرفت. تمام نمونه ها به مدت یکساعت بر روی همزن مغناطیسی 
با سرعت اختالط 300 دور بر دقیقه قرار گرفتند. پس از نمونه گیری نمونه ها 
به سانتریفیوژ شده و به مدت 10 دقیقه و دور rpm 5000  تحت عملیات 

جداسازی جاذب از محلول قرار گرفتند. 
برای تعیین میزان یون فلزی باقیمانده از شناساگر دی فنیل کربازید استفاده شد 
و از دستگاه اسپکتروفتومتر برای تعیین میزان یون کروم )VI(  استفاده شد. در 

انتها درصد حذف آالینده توسط رابطه 1 محاسبه شد.

 (1)

که در آن فرمول )1( به ترتیب غلظت اولیه آالینده در محلول و غلظت آالینده 
پس از انجام آزمایش است. همچنین ظرفیت جاذب از طریق رابطه 2 محاسبه 

شد.

(2)

که در آن فرمول C0 و Ct  به ترتیب غلظت اولیه آالینده در محلول و غلظت 
 M حجم محلول و V ،ظرفیت جاذب qe .آالینده پس از انجام آزمایش است

جرم جاذب برحسب گرم است.

3- بحث و نتایج
3-1- تحلیل طیف FTIR هالویزیت اصالح شده به روش همگرا

 HNTs� ،HNTs� NH2 ،HNTs�HCl� مربوط به FTIR شکل 1 طیف های
COOH و hyperbranched HNTs� PAMAM را نشان می دهد. 

 Al 536 که مربوط به پیک cm�1 برای بررسی کّمی، تمام پیک ها نسبت به پیک

Si�O خمشی نرمال شدند. پیک های ناحیه cm�1 3697 و cm�1 3897 ارتعاشات 

کششی O�H مربوط به پیوندهای سطح داخلی AlOH می باشند و پیک مربوط 
به  cm�1 3625 مربوط به ارتعاشات کششی سطح خارجی است. بعد از اصالح با 
APTES پیک های cm�1 1555 و cm�1 2825 به ترتیب مربوط به ارتعاشرات 

خمشی N�H و ارتعاشات کششری متقارن C�H به وجود آمده است. در مرحله 
بعدی اصالح سطح هالویزیت با گروه های دی کربوکسیلیک اسید صورت گرفت 
که گروه های هیدروکسل سطح با گروه های دی کربوکسیلیک اسرید اصالح شد. 

پس از این جایگزینی ارتعاشات گروه کربونیل مربوط به طیف HNTs�COOH در 
cm�1 1580 مربوط به گروه آمیدی و  cm�1 1650 مربوط به گروه کربوکسیلیک 

اسید است. در مرحله بعدی، گروه های پلیمر پرشاخه بر روی هالویزیت سنتز شد 
که چند پیک جدید، بر روی طیف حاصل مشاهده گردید. همان گونه که در شکل 
مشخص است پیک های cm�1 1480 و cm�1 1555 به ترتیب مربوط به گروه های 
 FTIR خمشی در طیف ظاهرشده است. تحلیل طیف های C�N خمشی و C�H

مؤید حضور پیوندهای مربوط به پلیمر پر شاخه بوده و به نظر می رسد اصالحات 
موردنظر با موفقیت صورت گرفته است. 

 )XPS( X 3-2- طیف نگاری فوتوالکترون پرتو
در شکل 2 طیف XPS هالویزیت اصالح شده با پلیمر پرشاخه و هالویزیت 
شسته شده را نشان می دهد. همان طور که در شکل مشاهده می گردد پیک های 

شکل 1 : طیف FTIR مربوط به نمونه های اصالح شده

شکل 2- طیف نگاری فوتوالکترون پرتو X: الف- نمونه های هالویزیت خام، ب-هالویزیت اصالح شده با پلیمر پرشاخه
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شاخص Si2p ،Al2s ،Si2s ،O1s و Al2p در طیف هالویزیت خام ظاهر شده 
که جز عناصر سازنده  هالویزیت هستند. نکته قابل توجه افزایش درصد کربن 
و نیتروژن به میزان 12 و 4 درصد در طیف هالویزیت اصالح شده با پلیمر 

پرشاخه است.

)VI( 3-3- حذف یون فلزی کروم
pH محلول یکی از مهم ترین پارامترهایی است که به شدت روی شکل کروم 

(VI( تأثیر می گذارد. به منظور بررسی اثر pH، 0/04 گرم از تمامی جاذب ها به 
محلول کرم )VI( با غلظت mg/L 5 در دمای 25 درجه سانتیگراد و ثابت بودن 
سایر عوامل به محلول اضافه شد. میزان جذب کروم در pH های بین 2 تا 9 
موردبررسی قرار گرفت. شکل 3 اثر pH بر میزان حذف کروم )VI( را نشان 
می دهد.میزان حذف کروم )VI( به شدت به pH وابسته است و حداکثر میزان 
جذب در pH برابر با 3 اتفاق افتاده است. در محلول های آبی با pH های متفاوت 
یون کروم به صورت یک تک یون نیست بلکه به صورت یک سری از آنیون های 
کروماتیک وابسته به pH است. کروم در محلول های آبی با pH های مختلف 

Cr2O7 نمایان شود.
CrO4 و -2

2- ،HCrO4
� ،H2CrO4 می تواند به اشکالی نظیر

Cr2O7 وجود دارد 
HCrO4 و -2

در pH های بین 2 تا 6 یون کروم به صورت �
HCrO4 تشکیل داده است، بنابراین در این pH ، آنیون 

که سهم بیشتر را �
HCrO4 گونه فعال موجود در محلول است که توسط جاذب جذب می گردد. 

�

Cr2O7 شیفت پیدا می کند. 
HCrO4  و -2

با افزایش pH این گونه ها به شکل �
در pH های باالتر از

CrO4  تنها گونه یون کرومات در محلول است؛ بنابراین وقتی pH تغییر 
2-  7/5

میکند نوع یون کروم موجود بر میزان جذب کروم )VI( تأثیر می گذارد. با این وجود 
 H2Cr2O7 می توانند به شکل Cr2O7

CrO4  و -2
در pH های کمتر از 3 یون های -2

تبدیل شوند. بر این اسلس نیروی الکترواستاتیک بین جاذب و آالینده کاهش 
می یابد و درنتیجه میزان جذب پایینی در pH برابر با 2 مشاهده می شود. با افزایش 
pH درجه پروتونه شدن سطح در محدوده بین 3 تا 6 کاهش می یابد. همچنین با 

افزایش میزان pH غلظت یون های �OH محیط افزایش یافته و درنتیجه رقابت 

Cr2O7 برای تصاحب مکان های جذبی بر روی سطح 
CrO4  و -2

شدید بین -2
جاذب، منجر به کاهش میزان جذب در pHهای باالتر می شود. اثر غلظت جاذب 
هالویزیت اصالح شده با پلیمر پرشاخه با اضافه کردن مقدارهای مشخصی از 
جاذب به 50 میلیلیتر محلول کروم )VI( با غلظت 5mg/L  و در pH برابر با 3 
 0/4 g/L 1/2 تا g/L مورد ارزیابی قرار گرفت. می شود با افزایش غلظت جاذب از
درصد حذف کروم )VI( از 82 درصد به 96 درصد افزایش پیداکرده است، با این 
وجود ظرفیت جاذب از mg/g 15/2 به mg/g 7/3 کاهش داشته است که علت 
این امر می تواند به دلیل افزایش مکان های جذبی در دسترس مانند پلیمر پرشاخه 
سنتز شده بر روی سطح جاذب، لومن داخلی و منافذ بیرونی سطح جاذب است که 
منجر به افزایش درصد حذف می گردد. دلیل کاهش ظرفیت جاذب اشباع نشدن 

تمامی مکان های جذبی است. 

4- نتیجه گیری
مادون قرمز  فوریه  تبدیل  طیف سنجی  آزمون های  با  اصالح شده  جاذب های 
(FTIR(، طیف نگاری فوتوالکترون پرتو XPS) X(، مشخصه یابی شدند. نتایج 
حاصل از FTIR اصالح سطح جاذب را در تمامی مراحل تأیید نمود. با استفاده 
از آزمون طیف نگاری فوتوالکترون پرتو X درصد عناصر موجود در سطح جاذب 
مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از XPS تأییدکننده صحت سنتز و ایجاد 

گروههای عاملی ایجاد شده بود. 
به  پرشاخه  پلیمر  با  اصالح شده  هالویزیت  )VI( جاذب  کروم  یون  در حذف 
یون های  در حذف  بود. همچنین  فرآیند حذف  برای  مناسب  جاذبی  عنوانی 
فلزی سنگین pH محلول نقش بسیار مؤثری را در فرآیند جذب ایفا می کند به 
طوریکه بیشترین میزان حذف یون کروم )VI( برای جاذب اصالح شده با پلیمر 

پرشاخه در pH برابر 3 است.

5- پی نوشت
1. دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2. دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3. دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

شکل3: الف- بررسی اثر pH بر حذف کروم )VI( توسط جاذب های مختلف، ب- اثر غلظت جاذب هالویزیت اصالح شده با پلیمر پرشاخه بر میزان حذف کروم )VI( و ظرفیت جاذب
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کشورهای  مهم ترین  از  یکی  جهانی  تولیدکنندگان  میان  در  همچنان  ترکیه 
تولیدکننده در صنعت نساجی و پوشاک در جهان محسوب می شود. صنعت نساجی 
و پوشاک این کشور ششمین تامین کننده بزرگ جهان و سومین تامین کننده عمده 
در اتحادیه اروپا می باشد. جمهوری ترکیه که از جنوب شرقی اروپا از طریق شبه 
جزیره آناتولین تا غرب آسیا امتداد یافته است، دارای تاریخچه صنعت نساجی 

می باشد که به امپراتوری عثمانی بازمی گردد. 

 
شکل 1- صنعت پوشاک ترکیه در یک نگاه

امروزه، ترکیه همچنان یکی از مهم ترین کشورهای تولید کننده نساجی و پوشاک 
در جهان محسوب می شود. بعد از وسایل نقلیه، پوشاک از بهترین محصوالت 
صادراتی ترکیه می باشد که 9/4 درصد از کل صادرات کشور را شامل می شود. در 
بین پوشاک صادراتی، سهم پوشاک تهیه شده از بخش بافندگی حلقوی برابر با 8/8 
میلیارد دالر )5/6 درصد از کل صادرات( و سهم پوشاک تهیه شده از بخش بافندگی 
تاری پودی برابر با 6/0 میلیارد دالر )3/8 درصد از کل صادرات( در سال 2017 
می باشد. صادرات در هر دو بخش نساجی و پوشاک ترکیه در سال 2017 به میزان 
قابل توجهی رشد داشته و به ترتیب 2/5 و 3/0 درصد افزایش یافته است. رهبران 
صنعت پیش بینی کرده اند که این میزان رشد در سال 2018 بیشتر خواهد بود. سال 
گذشته، صادرات نساجی به حدود 10 میلیارد دالر و صادرات پوشاک به حدود 17 
میلیارد دالر رسیده است. Hikmer Tanriverdi ، رئیس انجمن صادرکنندگان 
پوشاک در استانبول، افزایش 10-8٪ صادرات را در بخش پوشاک در سال 2018 
پیش بینی نموده است. طبق اطالعات سازمان تجارت جهانی )WTO(  در سال 
2016، صنعت پوشاک ترکیه با سهم 3/39٪، ششمین تامین کننده بزرگ جهان و 
سومین تامین کننده بزرگ اتحادیه اروپا می باشد. 4/06٪ سهم صادرات پوشاک 
تهیه شده از بخش حلقوی و  2/73٪ سهم صادرات پوشاک تهیه شده از بخش 

تاری پودی در جهان به ترکیه اختصاص دارد. 

نقات قوت صنعت نساجی و پوشاک ترکیه
صنعت نساجی و پوشاک ترکیه با رعایت استانداردهای باال نقش موثری در تجارت 
جهانی دارد و با توجه به کیفیت باال و طیف وسیع محصوالت می تواند در بازارهای 
بین المللی رقابت نماید. ترکیه نه تنها پوشاک آماده را صادر می کند؛ بلکه پارچه نیز 
به جهان صادر می نماید. کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، روسیه، آلمان، رومانی و 

بلغارستان و غیره مهم ترین بازارهای صادرات پارچه ترکیه هستند.
در طی مدت 36 سال، از سال 1980 تا 2018، تولید و صادرات این صنعت از 
کاالهای با ارزش افزوده کم به کاالهای تولید شده با ارزش افزوده باال و مد روز 

تغییر یافت. بخش عمده ای از صنایع نساجی و پوشاک ترکیه عبارتند از:
- منابع انسانی واجد شرایط و تحصیل کرده

- ظرفیت طراحی
- انباشت دانش

- سرمایه گذاری در فن آوری
- ظرفیت تولید پویا و انعطاف پذیر

- زیر صنایع پیشرفته در بخش پوشاک
- دقت عمل باال در مورد کیفیت، سالمتی و محیط زیست

روند صادرات پوشاک
در دو سال گذشته، با وجود شرایط وابسته به جغرافیای سیاسی در کشورهای 
همسایه و تنش دیپلماتیک بین ترکیه و رهبران اتحادیه اروپا  )EU(، این صنعت 
پایدار بوده است. ترکیه با تولید از محصوالت مبتکرانه و با کیفیت، سهم خود را در 

بازارهای اصلی، به ویژه در بازار اروپا افزایش داده است.

شکل 2- پنج بازار برتر برای صادرات محصوالت پوشاک ترکیه )ارزش به میلیون دالر(.  
مقادیر ذکر شده در دایره های پایین جدول، روند تغییرات سالیانه را مشخص می نماید.

اطالع رساني
ترجمه:   دکتر مژده قهرمانی هنرور

مـروری برصنعـت نساجـی 
و پوشـاک ترکیـه
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بود.  آمریکا  دالر  میلیارد  پوشاک 16/26  صادرات  کل  ارزش  سال 2014،  در 
تقریبًا 80٪ از پوشاک صادر شده، پوشاک پنبه ای می باشد. پوشاک حاصل از 
بافندگی حلقوی با ارزش صادراتی 10/02 میلیارد دالر، سهم 61/66 درصدی از 
کل صادرات پوشاک را به خود اختصاص داده است پوشاک حاصل از بافندگی 
تاری پودی با ارزش صادراتی 6/23 میلیارد دالر سهم 38/34 درصدی را به خود 

اختصاص داده است.
 

جدول 1- میزان صادرات پوشاک ترکیه )میلیون دالر(

تی شرت و پلیور، مهم ترین محصوالت صادراتی در بخش پوشاک تهیه شده از 
بافندگی حلقوی می باشند. درآمد حاصل از صادرات تی شرت و پلیور به ترتیب 2/93 

میلیارد دالر و 1/62 میلیارد دالر در سال 2016 بوده است.
»کت و شلوار زنانه، لباس دو تکه، ژاکت، کت و شلوار پسرانه، لباس مجلسی 
خانم ها، دامن، لباس مجلسی چند تکه، لباس های مردانه و پسرانه ، کت و شلوار 
پسرانه، شلوار، لباس کودک، شلوار کار و بند شلوار، شلوارک و غیره« مهم ترین 
ارزش  محصوالت صادراتی در بخش پوشاک ترکیه می باشد. در سال 2016 
صادرات »لباس های زنانه و دخترانه«، لباس مجلسی، دامن و غیره » برابر با 2/27 
میلیارد دالر  و ارزش صادراتی« لباس های مردانه و پسران »کت و شلوار پسرانه، 

لباس کار، شلوارک و غیره« برابر با 1/51 میلیارد دالر بوده است.

عوامل تولید در نساجی ترکیه
ترکیه دارای مزایای متعددی در صنعت نساجی و همچنین تامین مواد خام بر 

اساس موارد زیر می باشد:
1. از لحاظ منطقی، کشور ترکیه دارای موقعیت استراتژیک است زیرا دروازه ایبه 

بازارهای اروپایی می باشد.
2. این کشوریک منبع غنی از مواد اولیه است که برای تولید استفاده می شود. ترکیه 

در تولید پنبه رتبه هفت ام در جهان را به خود اختصاص داده است.
3. با سیاست های تجاری لیبرال خود که مجهز به نیروی کار ماهرانه است، قادر 

به داشتن یک صنعت پیشرفته است که می تواند محصوالت با کیفیت تولید کند.
4. این کشور در بخش گمرکی با اتحادیه اروپا وارد توافقنامه شده است و با سایر 

کشورها توافقنامه تجارت آزاد را امضا نموده است. 
5. ترکیه برای شرایط کاری نیروی کار خود اهمیت و اولویت خاصی قائل 

می باشد.
6. ترکیه همچنان به استفاده از فن آوری های پیشرفته برای رشد صنعت خود ادامه 

می دهد.

رقابت در صنعت نساجی
گرچه صنعت نساجی ترکیه در طول سال های متمادی با رشد پایدار مواجه است، 
اما با توجه به اینکه این کشور در حال رقابت با چین می باشد، با چالش مواجه شده 

است و مزایای خود را به دلیل هزینه پایین نیروی کار در چین از دست می دهد.
Hadi Karasu، رئیس انجمن تولیدکنندگان پوشاک ترکیه )TGSD(، اخیرًا 

عنوان نموده است »پروژه One Road ،One Belt چین« تهدیدی برای صنعت 
پوشاک ترکیه است. 

در درجه اول، چین صنعت پوشاک خود را در بخش چین غربی انتقال داده است تا 
از مزیت نیروی کار ارزان خود استفاده نماید. بنابراین، چین با دسترسی آسان تر به 
اتحادیه اروپا تهدیدی برای ترکیه محسوب می شود و این پروژه مزیت رقابتی بسیار 

مهم ترکیه را تحت فشار قرار خواهد داد.«
ترکیه برای حفظ جایگاه رقابتی خود، تولید کنندگان داخلی باید طرح های خالقانه تر 
و نوآورانه ای را ایجاد کنند که گروه های با درآمد باال را هدف قرار دهند. از آنجایی که 
این بخش نیز تحت تاثیر منفی تصمیم اتحادیه اروپا برای بستن توافقنامه تجارت 

آزاد با کره جنوبی و هند می باشد.
در پاسخ به افزایش رقابت، دولت ترکیه قصد دارد با ارائه برنامه هایی مانند برنامه 
Turquality کمک های بیشتری به تولید کنندگان داخلی خود ارائه دهد. این 

برنامه ها به طور خاص تولید کنندگان داخلی را برای رقابت تقویت می نماید.  

نتیجه گیری
امروزه صنعت نساجی و پوشاک ترکیه صنعت بی نظیری است که می تواند با کیفیت 
باال و طیف گسترده ای از محصوالت، با کشورهای دیگر در بازارهای بین المللی 

رقابت کند. 
ترکیه در حال حاضر تولید پنبه خود را افزایش داده است و این باعث می شود تا 

وابستگی کمتر به منابع خارجی پنبه داشته باشد.
در عین حال، دولت ترکیه نگرانی های زیادی را برای از بین بردن مشکالت 
باقی مانده در صنعت نساجی و پوشاک دارد. بنابراین، در آینده نزدیک، ترکیه ممکن 

است قوی ترین رقیب برای کشورهای رقیب خود باشد.

منبع :
https://www.textiletoday.com.bd/overview�turkish�textiles�clothing�

industry
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ترجمه: آزاده موحد

مقدمه 
در گزارشی که اخیرًا در Research and Markets به چاپ رسیده پیش بینی شده 
است که بازار منسوجات رسانا تا سال 2021 و بعد از آن شاهد رشد چشمگیری 
خواهد بود. بر اساس این گزارش پیش بینی می شود که بازار جهانی منسوجات رسانا 
از سال 2016 تا 2021 دارای نرخ رشد ترکیبی ساالنه 15/6 درصد باشد. ارزش بازار 
جهانی در سال 2016، 1/02 میلیارد دالر بوده و پیش بینی می شود تا سال 2021 
به 2/11 میلیارد دالر برسد. در این گزارش بعضی از عوامل کلیدی و موثر بر بازار 
منسوجات رسانا مشخص شده که در میان آنها رشد یکنواخت نوآوری در عرصه 
منسوجات فنی نیز به چشم می خورد. از عوامل مهم دیگر می توان به رشد بازار 
پارچه های هوشمند، افزایش آگاهی از مزایای منسوجات رسانا در برخی از کاربردهای 
صنعتی و تقاضای زیاد برای منسوجات رسانا از سوی ارتش و وزارت دفاع اشاره کرد. 
البته یکی از عواملی که باعث ایجاد محدودیت در رشد بازار این محصول می شود 
این است که محصوالت نهایی تهیه شده از منسوجات رسانا و یا حاوی این نوع از 
منسوجات اغلب گران هستند و این موضوع بر ساختار قیمت گذاری تاثیر می گذارد.

موارد کاربردی
در این گزارش آمده است که منسوجات تاری پودی بزرگ ترین بخش از بازار جهانی 
منسوجات رسانا را از نظر نوع منسوجات به خود اختصاص می دهند و بیشترین سهم 
را در بازار سال 2015 نیز داشته اند. سهم بزرگی از این منسوجات نیز به بی بافت ها 
تعلق می گیرد که ماده اولیه ایده آلی برای استفاده در بخش هایی نظیر ارتش و دفاع، 
سالمت، ورزش و تناسب اندام می باشد. بر اساس این گزارش ارتش و دفاع بزرگ 
ترین بازار جهانی برای منسوجات رسانا هستند؛ مواد اولیه بر پایه منسوجات که مجهز 
به نانوفناوری و اجزای الکترونیکی است، نقش مهمی در تهیه یونیفرم های ارتشی 
دارای فناوری پیشرفته ایفا می کند. با به کارگیری فناوری نانو و اجزای الکترونیکی 
در منسوجات استاندارد می توان از آن ها در موارد متعددی استفاده کرد و کاربردهای 
زیادی را برایشان متصور شد، چندان جای تعجب ندارد که تقاضا برای این منسوجات 
در حال افزایش باشد. بین ارتش و دفاع تفاوت چندانی وجود ندارد چون یونیفرم 
سربازان باید به گونه ای باشد که از آن ها در برابر شرایط بد آب و هوایی نظیر گرما، 
سرما، باد و باران؛ ضربات بالستیک و تهدیدهای بیولوژیکی، شیمیایی و هسته ای 
محافظت کند. از این منسوجات همچنین می توان در پاراشوت ها، چادرها، طناب ها 

و یراق های ایمنی استفاده کرد.

قاره های اصلی
بسیاری از کشورها گام های بزرگی در راستای توسعه ی صنایع منسوجات رسانا 
برداشته اند هرچند که بر اساس گزارش فوق پیش بینی می شود اروپا در این عرصه 

پیشرو باشد. در گزارش آمده که علت اصلی رشد بازار منسوجات رسانا در اروپا 
پیشرفت های فنی صورت گرفته در زمینه ی تکنولوژی های قابل پوشیدن است.

بر اساس پیش بینی های انجام شده، اروپا به رغم وضعیت فعلی خود دارای باالترین 
نرخ رشد ترکیبی ساالنه در طول دوره مورد نظر یعنی از سال 2016 تا 2021 
نخواهد بود. منطقه آسیا-اقیانوسیه شاهد بیشترین رشد می باشد که عمدتا ناشی از 
افزایش تقاضا برای منسوجات رسانا به دلیل رشد صنعت ورزش و تناسب اندام در 

منطقه است.

گرافین رسانا
در سال 2016 تیم های تحقیقاتی از دو منطقه آسیا-اقیانوسیه و اروپا برای ابداع 
روشی به منظور استفاده از جوهرهای بر پایه گرافین با هم همکاری کرده اند. با 
استفاده از این جوهرها فرصت های تازه ای در عرصه ی اجزای الکترونیکی قابل 
پوشیدن و انعطاف پذیر به وجود می آید و دیگر نیازی به انجام مراحل گران و هزینه 
بر نیست. گرافین-آلوتروپ کربن با ضخامت تنها یک اتم-قابلیت رسانایی نوری، 
الکتریکی و گرمایی باالیی داشته و قوی ترین ماده اولیه ای است که تا کنون کشف 
شده است، استحکام کششی این ماده 130 گیگاپاسکال بوده که 325 بار بیشتر از 
فوالد A36 می باشد. اگرچه گرافین نوید بخش تحوالت زیادی در صنایع نساجی 
است اما در حال حاضر تولید آن به دلیل هزینه های باال با محدودیت هایی روبروست. 
البته دانشمندان در تالش مداوم برای بررسی و آزمایش روش های تولید جدیدتر 
و ارزان تر برای این ماده اولیه هستند. محققان در مرکز گرافین کمبریج)CGC( با 
همکاری دانشمندان دانشگاه جیانگنان چین روشی را برای تولید جوهرهای بر پایه 
گرافین بر روی پنبه ایجاد کردند تا از این طریق منسوج رسانا تولید کنند. نتیجه این 
کار یک سنسور حرکتی بر پایه پنبه رسانا بوده است. پیش بینی می شود اروپا در بازار 
منسوجات رسانا در جهان پیشرو باشد. رشد بازار منسوجات رسانا در اروپا بیشتر ناشی 
از پیشرفت های صورت گرفته در فناوری های قابل پوشیدن می شود. پیش بینی 
می شود بازار منسوجات رسانا در منطقه آسیا-اقیانوسیه از سال 2016 تا 2021 دارای 
بیشترین نرخ رشد ترکیبی ساالنه باشد. این رشد در درجه اول ناشی از افزایش تقاضا 
برای منسوجات رسانا از سوی بخش های سالمت و ورزش و تناسب اندام می باشد. 
منسوجات رسانا با توجه به افزایش محبوبیت منسوجات هوشمند و قابل پوشیدن، 
رشد پیدا خواهند کرد که این تا حد زیادی به دلیل کاربردهای متنوع و درو از ذهنی 

است که این منسوجات در آینده پیدا خواهند کرد.

مرجع:
Andy Rhodes, “Innovation sparks demand for conductive textiles”, wtin

اطالع رسانيرشد ناگهانی تقاضا برای منسوجات رسانا
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تولید استنت های1 بر پایه الیاف زیستی قابل جذب در کنار افزایش استفاده از روش های 
غیرجراحی و تقریبًا غیر تهاجمی باعث افزایش چشمگیر بازار ایمپلنت های پزشکی شده 
است. انتظار می رود تا سال 2022 ارزش این بازار به 116 میلیارد دالر برسد. البته افزایش 
بروز بیماری های مزمن و رشد جمعیت مسن در جهان از عوامل دیگر تاثیر گذار بر این 
انحصار  در  بازار  این  آینده  انجام شده،  اساس پیش بینی های  بر  اگرچه  بازار می باشد. 
آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن است اما در طوالنی مدت فرصت های بزرگی در اختیار 
کشورهای نوظهور به ویژه منطقه آسیا-پسیفیک قرار خواهد گرفت. در تولید استنت ها تمام 
فناوری های متداول نساجی به کار گرفته می شود از بافندگی حلقوی تاری و گردبافی گرفته 
تا بافندگی تاری پودی اما اخیرًا روش های چاپ و تولید سه بعدی نیز در حال افزایش است.

با توجه به رشد پیش بینی شده جای تعجب ندارد که این بخش موضوع بسیاری از موارد 
ثبت اختراع شده باشد. در کولیوسکوپی، آندوسوکوپ را از طریق ایجاد یک برش درون 
دیواره شکمی قرار می دهند تا روده و سایر ارگان های درون حفره شکمی را بررسی 
کنند. مش یا توری سوفرادیم مجهز به قالب هایی است که برای گیر کردن و اتصال به 
بافت های بیولوژیکی و سایر منسوجات مناسب است. این ماده همچنین به راحتی قابلیت 
رول شدن و باز شدن را دارا بوده و می تواند بدون آسیب زدن به قالب ها به درون یک 
کانال منتقل شود. این وسیله پس از این که به محل ایمپلنت در بدن شخص بیمار رسید 

می تواند به راحتی و کاماًل در آن جا گسترش پیدا کند.
کمپانی سوفرادیم با تاکید بر افزایش نقش الیاف زیستی قابل جذب گفت که پروتزهای 
کشباف این کمپانی می تواند بر پایه مواد اولیه زیست تجزیه پذیر نظیر پلی الکتیک اسید، 
پلی گالیکولیک اسید، اکسید سلولز، پلی کاپروالکتون، پلی دیوکزانون، تری متیلن کربنات، 
پلی وینیل الکل یا پلی هیدروکسی آلکانوات ها باشد. این پارچه ها همچنین می توانند از مواد 
اولیه زیست تجزیه ناپذیر نظیر پلی استر و پلی آمید نیز تهیه شوند. پارچه مورد نظر در دستگاه 
کشبافی تاری که دارای سه میله راهنماست، بافته می شود تا منافذ ایجاد شده یکنواخت و 
برای کلونیزاسیون مجدد سلولی مناسب باشد. قالب ها به عنوان یک بست و اتصال دهنده 
عمل می کنند؛ این اتصال می تواند یا از طریق درگیر شدن آنها در الیاف یک پروتز پارچه ای 
دیگر باشد و یا با گیر کردن مستقیم به دیواره شکمی در لحظه  جایگیری پروتز رخ دهد. 
کمپانی تلفلکس مدیکال واقع در ایلینویز نخ های بخیه رنگی تولید کرده است که سرهای 

آن قابل تشخیص بوده و دارای محل اتصال مجزا هستند.
UHM� این نخ های جراحی از فیالمنت های بافته شده پلی اتیلن با وزن ملکولی بسیار باال)

WPE( تهیه شده است که در حالت کلی بی رنگ هستند و فیالمنت های رنگی پلی آمید 

یا پلی اتیلن به آنها اضافه می شود. این نخ ها با ایجاد بافتی که حداقل دو سر آن دارای 
الگوی رنگی متفاوت است، تشخیص انتهای نخ بخیه در طول جراحی را برای جراح 
آسان تر می کنند. کمپانی تلفلکس مدیکال اشاره می کند که در بیشتر سایزهای نخ های 
بخیه بافته شده، یک ساختار بی رنگ دارای اولویت است چون بخیه های تهیه شده از نخ 
پلی اتیلن با وزن ملکولی بسیار باال دارای خواص گره خوردگی بهتری می باشد. بنا بر ادعای 
کمپانی نخ های بافته شده UHMWPE زمانی که به آنها نیرو اعمال می شود به صورت 
تخت درمی آیند، پدیده ای که علت آن خواص گره خوردگی بهبودیافته این نخ هاست. با 
روش های اصالح سطحی نظیر تکمیل شیمیایی، تکمیل فوتوشیمیایی، پیوند سطحی، 

UHM�  اکسیداسیون سطحی، هالوژناسیون، تکمیل پالسما یا کرونا می توان تابش نخ
WPE را کم کرد. کمپانی هرنیامش واقع در کیواسو، ایتالیا مش جراحی کشباف سبکی را 

تولید کرده که دارای ساختار کشباف تاری و الگوی چهار ضلعی می باشد. این وسیله را از 
راه جراحی به صورت ایمپلنت در محل موردنظر قرار داده که از آن برای درمان بی اختیاری 

در ادرار و مدفوع و یا تقویت بافت نرم استفاده می شود.
می باشد.   25-200 gsm آن  مخصوص  وزن  و   0/25-0/80 mm مش  این  ضخامت 
کمپانی سیکانت مدیکال واقع در تلفورد، فیالدلفیا از مواد اولیه زیستی و پلیمرهای با 
کارایی باال به صورت ترکیب های مختلف در تولید پارچه های مختلف تاری پودی، کشبافی 
و بافته شده برای تجهیزات مخصوص ایمپلنت استفاده می کند. موارد کاربردی برای 
محصوالت این کمپانی عبارتند از نخ های بخیه با استحکام باال، ابزار مخصوص اتصال 
به استخوان، عضالت گرداننده شانه و درمان داخل مفصل به روش آرتروسکوپی، گرافت 
عروقی و دریچه های قلب بر پایه منسوجات و مش های سبک بر پایه منسوجات که در 
عملیات جراحی مختلف به منظور تقویت نسج و درمان زخم به کار می روند. بنا بر گزارش 
کمپانی، در سال 2016 فناوری سه بعدی جدیدی ایجاد شد که به واسطه آن ساختارهای 
کشباف و بافته شده متداول با مواد اولیه زیستی پیشرفته ادغام شدند. اگرچه چاپ سه 
بعدی به عنوان روشی برای ایجاد اشکال سه بعدی بیوپزشکی در حال رشد و گسترش 
است اما این روش همیشه ثبات ابعادی، مواد اولیه و خواص مهندسی مطلوب و ایده آل را 
ارائه نمی دهد. با استفاده از فناوری سه بعدی کمپانی سیکانت می توان ساختارهایی با کیفیت 
باال و با سطح باالیی از تکرار پذیری تولید کرد. کمپانی پرمیدرم واقع در کارلس بد کالیفرنیا 
یک پارچه پلی آمیدی کشباف را با سطح پوشش دهی شده با سیلیکون به عنوان جایگزینی 

برای پوست تولید کرده است.
الیه سیلیکونی دارای الگویی منظم از شکاف هاست که برای متخصصان بالینی مشابه 
منافذ پوست عمل می کند. می توان از یک سری مواد درمانی نظیر آلوئه و مواد مشابه 
استفاده کرد تا فرایند درمان و ترمیم جایگزین پوست بهتر انجام شود. این ماده اولیه 
همچنین دارای الیه ای از ترکیبات ضد اسکار است. ماده فوق دارای منافذ قابل تغییر است 
که توسط متخصصان بالینی کنترل می شود. سایز منافذ در الیه نازک سیلیکونی از صفر 
)فاقد هرگونه کشش و در حالت استراحت( به باالست که متناسب با میزان کشش به کار 

گرفته شده می باشد. ماده جایگزین پوست از یک یا دو الیه بیولوژیکی تشکیل می شود:
- محلولی از آلوئه خالص

- محلولی از آلوئه خالص و ژالتین خوکی دارویی هایپوآلرژنیک یا اندکی حساسیت زا
ECM یک سوسپانسیون از آلوئه خالص، ژالتین و -

کمپانی پرمیدرم شرح می دهد که وجود آلوئه باعث اتصال و تکثیر تعداد زیادی از سلول ها و 
همچنین افزایش کالژن سازی و تولید پروتئین ACTA2 می شود. ماده ECM که ممکن 
است به مواد فوق اضافه شود ترکیبی از فیبروبالست های انسانی است که باعث رشد 

بافت ها و تکثیر سریع سلولی می شود.

تولید ایمپلنت های پزشکی جدید 
با بهره گیـری از فنـاوری کشبافـی اطالع رساني

1. لوله ای که در یک گذرگاه یا مجرای طبیعی در بدن برای جلوگیری و یا رویارویی با نقص ناشی از انقباض 
موضعی جریان درون آن مجرا قرار داده می شود.
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در حالی که بیشتر دانشــجویان رشته مد 
تمایــل دارنــد مجموعه هایــی رنگارنگ و 
فریبنده طراحی کنند، دانشــجوی دانشگاه 
لیبرتی ویرجینیا، لوییس کوییجانو وقت خود 
را صرف پروژه ای متفاوت کرده است: رشد و 

پرورش پارچه مخصوص به خود.
او با استفاده از روشی غیرمحتمل یعنی ترکیب 
سه رشــته مد، میکروبیولوژی و مهندسی 
مکانیک موفق به تولیــد ماده اولیه ای چرم 
مانند شده اســت که از کامبوچا )نوشیدنی 
حاصل از تخمیر چای ســیاه یا سبز(، چای 
سبز، شکر و آب تخمیر شده تهیه می شود. 
پارچه حاصل یک پارچه پایا و بادوام است که 
می توان آن را برای هر نوع طراحی در صنعت 
مد به کار گرفت. کوییجانو ایده تولید پرورش 
پارچه هــای خانگی را از ســوزان لی طراح 
در همایش های تد )تکنولوژی، ســرگرمی، 
طراحی( گرفته است. سوزانی لی نیز پیش 
از این ماده اولیه ای را از مشــتقات نوشیدنی 
کامبوچا تولید کرده بود. کوییجانو تحت تاثیر 
این ایده انتزاعی قرار گرفت و برای اولین بار 
به این فکر افتاد که صنعت مد در واقعیت تا 

چه اندازه می تواند غیرپایا باشد.
کوییجانو در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: 
پیش از شــروع پروژه به طور دقیق از میزان 
آالیندگــی فراینــد تولید پارچــه و وجود 
جایگزینی برای آن به منظور حذف تمامی 
ضایعات آگاه نبوده ام و این واقعیت که شما 
می توانید خودتان پارچه خودتان را پرورش 

دهید به نظرم انتزاعی می آمد.
او نوامبر ســال گذشته شروع به تولید ماده  
اولیــه در اتاق خوابگاهش کــرد. کوییجانو 
تمامی عناصر تشکیل دهنده را در ظرفی با 
هم مخلوط نمــود و آن را در کف اتاق قرار 
داد تا مواد تخمیر شــوند. پس از دو تا سه 
هفته الیه ای جامد به ضخامت یک اینچ بر 
روی مخلوط تشکیل شد که پس از خشک 
شدن ظاهری چرم مانند پیدا کرد که قابلیت 
دوخته شدن به یکدیگر و تشکیل پارچه را 
داشت. ماده اولیه جدید جزیی از ترند مد پایا 
و به طور خاص جایگزین های پایا برای چرم 
محسوب می شود. طراحی با برگ های آناناس 
چرم مصنوعی تولید می کند؛ یکی از دانه های 
سیب کفش های فشن می سازد و دیگری با 
اســتفاده از شلنگ های آتش نشانی قدیمی 
اکسســوری های چرم مانند تهیه می کند. 
کمپانی هــای بزرگ از جمله نایک، اورلین، 
اچ اند ام و غیــره نیز در کنار این طرح های 
توجیهی در حال به کارگیری روش های پایا 

می باشند.
کوییجانو از زمان شروع تجربیات خود با ماده 

اولیه جدیــد روش هایی را نیز برای بهبود و 
جایگزینی فرایند به منظور کســب بهترین 
نتایج و همچنین ایجاد تنوع در پارچه ها پیدا 
کرده است. برای مثال با قرار دادن گل بین 
دو الیه مختلف از ماده اولیه طرح های گلدار 
ایجاد کرده است. او در حال حاضر مشغول 
بررسی فرایندهای مختلف به منظور ضخیم تر 
کردن پارچه و ایجاد خاصیت ضدآب در آن 

است.
کوییجانو در فرصــت مطالعاتی خود که در 
تابستان در دانشگاه فنی کویینزلند استرالیا 
گذارنــد به بررســی جایگزین های مختلف 
برای شــکر -از برنج گرفته تا نشاسته سیب 
زمینی-پرداخت تا بهترین شیوه را برای ایجاد 
بادوام ترین و بهترین پارچه از نظر پوشیدن 
پیدا کند. این پــروژه در حال حاضر از اتاق 
خوابــگاه کوییجانو فراتر رفته و به دپارتمان 
شیمی و بیولوژی دانشــگاه لیبرتی رسیده 
اســت که به جای ظرف می توان از انکوباتور 
برای پرورش پارچه استفاده کرد. او می گوید: 
هدف نهایی من رســاندن این محصول به 
سطح اســتاندارد برای تجاری سازی است. 
قصد دارم تحقیقاتی بیشتری را در این زمینه 
انجام دهم و در عین حال مهارت های خود 
را در عرصه مد اصالح کنم. مشخص نیست 
که در آینــده هم از همین ترکیب و فرایند 
اســتفاده کنم یا خیر اما تمامی تالش خود 
را بــه کار می گیرم تا جنبه های پایایی را در 

طراحی های خود لحاظ کنم.

به کارگیری فرایند تخمیر و پرورش منسوجات

اطالع رساني اخبار نساجي
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در پــروژه اســمارت میانمار یــا »میانمار 
هوشــمند« که بودجه آن توسط اتحادیه 
اروپا تامین می شود، به کارخانجات پوشاک 
در میانمار توصیه شــده تا مصرف سوخت 
خود را کاهش دهند. در این پروژه بر لزوم 
ســرمایه گذاری بر روی سیســتم بازیابی 
اقتصادی  باعــث صرفه جویی  میعانات که 
شرکت در میان مدت می شود، تاکید شده 
است هرچند که شــرکت ها هنوز در مورد 

سرمایه گذاری اولیه تردید دارند.
در وبســایت اســمارت میانمار آمده است: 
»اطمینان از طراحی موثر سیســتم بخار و 
عــدم وجود نقص در تله یا جداکننده بخار 
الزم و کاربــردی می باشــد. از ده کارخانه  
تازه تاسیس مورد مطالعه بیشترشان دارای 
اشکال در طراحی و راه اندازی سیستم بخار 
خود بوده اند که منجر به اتالف مقدار زیادی 

بخار می شود.«
اســمارت میانمار همچنین به کارخانجات 
توصیــه می کند که انرژی خورشــیدی را 
نیز مد نظــر قرار دهند. اســتفاده از انرژی 
خورشیدی بسیار ساده بوده و تنها نیازمند 
یک مخزن آب سیاه و شبکه ای از لوله های 
آب ســیاه است که در معرض نور خورشید 
قرار دارند. این آب ها ســپس به مخزن آب 
تغذیه دیگ بخار وارد می شوند. حرارت به 
دســت آمده از این طریق در شرایط آب و 
هوای گرمســیری با کاهش میزان سوخت 
مصرفی مورد نیاز برای گرم کردن آب باعث 

صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
سومین راهکار استفاده از زیست توده های 
مختلــف به عنوان یک منبــع تجدید پذیر 

انرژی می باشــد. در این رابطه انتخاب های 
زیادی وجود دارد اما به دلیل کشت وسیع 
برنج در دلتای میانمار، اســتفاده از پوسته 
برنج بســیار متداول اســت. پوســته های 
برنج فشرده شــده یک سوخت مناسب و 
زیست پذیر برای دیگ بخار به شمار می رود. 
از پوسته برنج می توان در دیگ های بخار که 
از چوب به عنوان سوخت استفاده می کنند، 
اســتفاده کرد و نیازی هم به تغییر فناوری 
آن نیســت. البته برای استفاده از بعضی از 
انواع زیست توده ها به عنوان منبع انرژی به 

تجهیزات تخصصی نیاز است.
راهکار بعدی برای تامین سوخت دیگ های 
بخار ضایعات پارچه ای اســت. مراقبت های 
ویــژه ای بــرای جلوگیــری از ســوختن 
پالســتیک ها وجود دارد اما در کل بعضی 
از فناوری های دیگ بخار به طور اختصاصی 
برای ســوزاندن ایمن ضایعــات پارچه ای 

طراحی شده اند.
در ایــن پروژه همچنیــن روش هایی برای 
اســتخراج بیــش از حــد و آلودگــی آب 
پیشــنهاد داده شده است. کارخانجات باید 
کاهــش مصــرف آب را در سیاســت های 
زیست محیطی خود در اولویت قرار دهند. 
آن ها باید میزان مصــرف آب خود را مورد 
سنجش و اندازه گیری قرار دهند. عالوه بر 
اندازه گیری مجموع آب مصرفی، آب مورد 
نیاز در فرایندهایی نظیر ماشــین رنگرزی 
و شستشــو نیز باید مورد اندازه گیری قرار 
گیرد. بر اساس این اندازه گیری ها می توان 
شاخص های عملکردی مهم را تعریف کرد و 
با به کارگیری فرایندها و فناوری های جدید 

اصالحاتی را انجام داد.
برای بررســی و از بین بردن نشتی ها نیاز 
به بررسی دوره ای و منظم توسط کارکنان 
بخش نگهداری و تعمیرات می باشــد. باید 
از آیراتورهــای نــازل و بازدارنده هــا برای 
کاهش مصرف آب استفاده کرد. همچنین 
کارخانجات باید به این نکته توجه داشــته 

باشــند که در مناطق خشــک، عملیات و 
فرایندهای تر جدیــد راه اندازی نکنند. در 
صــورت تولید در این مناطق حتما باید در 
زمینه ی فناوری های گران حلقه بســته 
نظیر سیستم تخلیه ی صفر مایع، سرمایه 

گذاری کنند.
نکته اصلــی در کاهش آلودگی آب تصفیه 
پساب هاســت. تمامی فرایندهای تصفیه 
پساب باید تا ســطوح ایمنی انجام شوند. 
ایــن کار را می تــوان از طریق فرایندهای 
شیمیایی یا بیولوژیکی انجام داد اما باید از 
یک سیســتم تصفیه مناسب استفاده کرد. 
اگرچه قوانین مربوطه در ســال گذشــته 
ناکافــی بوده امــا دولت میانمــار در حال 
وضع قوانین سختگیرانه تر و احتماال اعمال 
جریمه های سنگین و تعطیلی کارخانجات 

می باشد.
کارخانه هــا حتی در صورت داشــتن یک 
سیستم تصفیه موثر باید یک برنامه احتمالی 
جایگزین نیز داشته باشند تا در موقع خرابی 
موقت سیســتم از آن اســتفاده کنند. این 
برنامه می تواند یک سیستم تصفیه کمکی، 
یک مخــزن نگهدارنده، توقــف تولید و یا 
روش های دیگر باشد. پساب های خطرناک 
نیز باید به یک کارخانه سوم فرستاده شوند.

در این پــروژه همچنین بــه کارخانجات 
آموزش داده می شود که ضایعات خطرناک 
را در یــک منطقــه محصور انبــار کرده و 
با خدمات مناســب آن هــا را دور بریزند. 
همچنین برای بهبود عملکرد برش و کاهش 
ضایعات پارچه ای اســتفاده از ماشین برش 

خودکار نیز پیشنهاد شده است. 
همان طور که در پروژه اسمارت میانمار گفته 
شده به کارگیری بسیاری از روش های فوق 
به نفع محیط زیســت بوده و باعث کاهش 
انتشــار گازهای گلخانه ای می شــود و در 
نهایت با کاهــش هزینه ها و باال بردن رتبه 
شــاخص هیگ کارخانجات بــه نفع آن ها 

خواهد بود.

کاهش مصرف سوخت در صنایع پوشاک میانمار
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دو اســتاد دانشگاه با همکاری یکدیگر کفی های 
دیابتی هوشــمندی را تولید کرده اند که قابلیت 
تشــخیص عفونت بالقوه در بیمــاران مبتال به 

بیماری های متابولیک را داراست.
پروفسور دیوید آرمســترانگ و پروفسور چارلز 
لیو از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی )یو اس سی(  
با هم بر روی ایــن پروژه کار می کنند. عملکرد 
این کفی ها بر اســاس راه رفتن، سطح فعالیت 
و باال رفتن دمای بدن اســت کــه می توانند از 
نشانه های عفونت باشــند. آرمسترانگ و لیو به 
عنوان نمایندگان دانشکده پزشکی کک یو اس 
سی به انجام مطالعه در زمینه سالمت متابولیکی، 
تحرک و نوروپاتی که در بیماران دیابتی به چشم 

می خورد نیز عالقمند هستند.
آن ها پیش از تولید این کفی در زمینه این که تا 
چه میزان اطالعات از طریق اعصاب کف پا منتقل 

می شــود و چگونگی حفظ، اصالح و جایگزینی 
سیســتم اطالعات و این که آســیب به اعصاب 
می توانــد بر حرکت بیمار تاثیر بگذارد، تحقیق و 
مطالعه می کردند. آرمسترانگ می گوید: »من به 
عنوان یک جراح مغز و اعصاب به مطالعه عملکرد 
اندام تحتانی و سالمت متابولیک نیز عالقمندم و 
به این که چطور می توان تحرک را به بیمارانی که 
حسی در پاهای خود ندارند بازگرداند. این مشکل 
مشابه زخم پای بیمارن دیابتی است.« این دو نفر 
به دنبال پروژه ای بودند که بتوانند در آن پروژه با 
هم همکاری داشــته باشند. در این مسیر به یک 
شرکت امنیتی کانادایی برخوردند که با ایده فشار 
اثر انگشــت فعالیت می کرد . در آن زمان شرکت 
مشغول کار بروی فناوریی بود که بر اساس آن فرد 
ناشناسی که وارد اتاق ایمنی می شد را شناسایی 
می کرد. آن ها دریافتند که فشار اثر انگشت می تواند 
راهی برای کشف تغییرات ایجاد شده در راه رفتن 
فرد در مراحل ابتدایی بوده و به او هشــدار دهد 
که این می تواند عالمت بروز مشکالت بعدی باشد. 
آرمســترانگ و لیو با عالقه ای که به فناوری های 
پوشیدنی داشتند، مسیر شرکت را به سمت تولید 
کفی های هوشمند تغییر دادند. این کفی ها تغییر 
در راه رفتن فرد دیابتی، ســطح فعالیت و تعادل 

او را نشــان می دهد و همچنین افزایش موضعی 
دما را ارزیابی کرده و امکان تشــخیص عفونت را 
پیش از آن که توســط چشم انسانی قابل رویت 
باشد، فراهم می کند. آرمسترانگ می گوید: »عالیم 
هشداردهنده زودهنگام بســیار حیاتی است به 
عبارتی بهترین عمل جراحی عملی است که ما 

هرگز آن را انجام ندهیم.«
آن ها همچنیــن عنوان کردند که با فراهم کردن 
امکان جلوگیری از آسیب جدی در بخش جلویی 
کفی باعث افزایش عملکرد آن شده اند. بااین کار 
امکان فعالیت شخص بیشتر می شود. این کفی ها 
همچنین می تواننــد توصیه های غذایی به بیمار 
دهند و به او یادآوری کنند که با احتیاط، پیاده روی 

روزانه خود را انجام دهد.
دانشگاه یو اس ســی اعالم کرده است که پروژه 
آرمسترانگ و لیو و کمپانی کانادایی پتانسیل این را 
دارد که ارتباط بیشتری بین بیمار و تیم مراقبتی 
او فراهم کند و در عین حال نیاز به معاینات بالینی 

را کاهش دهد.
این کفی ها مورد اســتقبال زیادی واقع شده و در 
 Diabetes Innovation Challenge 2018 مراسم

جایزه برگزیده مردم را از آن خود کرده است.

کفی های دیابتی هوشمند

میانگین تولید در صنایع نساجی انگلستان در 
ســال جاری علی رغم بی ثباتی های اقتصادی 

موجود، 25 درصد افزایش داشته است.
بر اســاس ارزیابی کمپانی Make it British از 
صد برند نســاجی و مد، نیمی از آن ها شــاهد 
افزایش در گردش مالی خود نســبت به سال 

گذشــته بوده اند. تقریبًا یک ســوم این برندها 
)30 درصد( اظهار داشــتند که صادرات آن ها 
نسبت به سال 2016 بیشــتر شده چون نرخ 
ارز در جهت منافع بســیاری از کسب و کارها 

بوده است.
یک سوم آن ها )33 درصد( گفتند که در حال 
 Make it حاضر صادرات ندارنــد که به عقیده
British یک فرصت عالی برای رشــد به شمار 

مــی رود. میانگین نمره دهی آنها در پاســخ به 
این ســوال که تا چه حد نسبت به آینده این 
صنعت خوش بین هســتند، 3/2 از یک تا پنج 
بوده اســت. البته مســاله نیروی کار همچنان 
مهم ترین نگرانی شرکت ها به شمار می رود؛ دو 

سوم این شرکت ها )69 درصد( گزارش کرده اند 
که میانگین سن کارگران آن ها باالی 40 سال 
اســت. در ســال گذشــته کارفرمایان به طور 
متوســط دارای یک نفر نیروی کاری زیر سی 

سال بوده اند.
Make it Brit�  کیت هیلز، موسس و مدیر عامل

ish گفت: »تعداد شرکت هایی که به دنبال تامین 

منابع از داخل هســتند در حال افزایش بوده و 
میزان اشتیاق در بین شرکت های خارجی نیز 
زیاد شده است. در نتیجه کارخانجات بیشتری 
بازگشایی می شود و ساعت کاری کارخانجات 
افزایش می یابد و برای همگام شدن با تقاضاها 

کارآموزان بیشتری استخدام می شوند.«

رونق تولیدات نساجی در انگلستان
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تولید الیاف ریون به روش سنتی مستلزم انجام 
یک فرایند شیمیایی بر روی پالپ چوب یا الیاف 
گیاهی می باشــد. سلولز اســتخراج شده با این 
روش با سود سوزآور، دی سولفید کربن و اسید 
سولفوریک عمل می شــود. در مضر بودن اسید 
سولفوریک که شکی نیست اما دی سولفید کربن 
هم معمواًل ماده خطرناکی اســت و قرارگیری 
در معــرض آن می تواند باعث گرفتگی و ضعف 

عضالت و کم حس شدن اندام ها شود. 
Nanol�  فرایند به کارگرفته شده توسط کمپانی

lose کاماًل برعکس اســت. آن ها به جای بریدن 

درختان یا کشــت گیاهان و آغشته کردن آن ها 
با مواد شیمیایی مضر، امکان تغذیه میکروب ها از 
بیومس یا زیست توده هایی که به عنوان ضایعات 
شناخته می شــوند را فراهم می کنند. تنها چند 
هفته طول می کشــد تا میکروب ها زیست توده 
را به ســلولز قابل استفاده تبدیل کنند. کمپانی 
Nanollose در ابتدا میکروب های گرســنه را با 

پسمانده های نارگیل که از اندونزی وارد می شود، 
تغذیه می کند. برای تبدیل این پروسه  آزمایشی 
به مقیاس صنعتی منابع فراوانی از زیست توده 

نیاز است. 
از اوایل قرن بیستم شرکت های مختلف اقدام به 
تولید ریون کرده اند. این فرایند نسبتًا کم هزینه 
است و نیروی انسانی مورد نیاز آن در مقایسه با 
فرایند تولید پشم یا پنبه، چندان زیاد نمی باشد.

کمپانی به منظور افزایش تولید و در اختیار گرفتن 

بخشی از تولید چند میلیارد دالری ریون به دنبال 
گزینه های جدید است. 

یکی دیگر از مزیت های روش فوق این است که 
می توان آن را با اســتفاده از تجهیزات صنعتی 
موجــود انجــام داد. تولیدکنندگانی که مایلند 
فعالیت خود را از تولید ســلولز بر پایه چوب یا 
گیاه به سلولز تولید شده توسط میکروب تغییر 
دهند نیازی به اضافه کردن تجهیزات جدید در 

کارخانجات خود ندارند.
تولید الیافی نظیر پنبه و پشــم برای اســتفاده 
در لبــاس نیازمنــد زمین و آب فراوان اســت. 
خوشــبختانه دانشمندان مشــغول کار بر روی 
منابع جدیدتر و زیست سازگارتر هستند. کمپانی 
اســترالیایی Nanollose روش جدیدی را برای 
تولید الیاف ریون کشف کرده است که با کمک 
گرفتن از موجودات میکروسکوپی بسیار زیست 

سازگارتر می باشد.  

کشف روشی جدید برای تولید الیاف ریون 

کمپانی هانتســمن در راســتای رفع نیاز 
مصرف کنندگان برای پوشــاک ضدآفتاب، 
اقدام به گســترش فنــاوری High IQ برای 
کمک به کارخانجات، برندها و خرده فروشان 
کرده اســت. فاکتور محافظت در برابر اشعه 
فرابنفــش یا UVF برای محصــوالت دارای 
این فناوری، 50 و بیشــتر بــوده و در مدت 
زمان استفاده از آن محصول، باالترین سطح 

محافظت برای مصرف کننده فراهم می شود.
برند هانتسمن تکستایل افکت که در عرصه 
فناوری های هوشمند در جهان مطرح است، 
این برنامه را برای کمک به کارخانجات، برندها 

و خرده فروشان راه اندازی کرده تا آنها بتوانند 
پوشاکی خنک، ضد اصطکاک و با قابلیت ذاتی 
محافظت در برابر آفتاب در رنگ های سفید 
روشن و رنگ های بادوام تولید کنند. پایه و 
اساس این برنامه رنگزاهای جدید و نوآورانه و 
حمایت های فنی بی نظیر و به کارگیری دانش 
کمپانی برای کمک به کارخانجات به منظور 
بهبود بهره وری و رقابت پذیری آنها بوده است.
آگاهی مصرف کنندگان در سرتاســر جهان 
نســبت به اثرات مضر اشعه خورشید روز به 
روز بیشتر می شود. کودکان معمواًل در این 
رابطه آسیب پذیرتر هستند اما تمام افرادی 
که در فضاهای خارجی فعالیت می کنند هم 

در معرض خطر قرار دارند.
فنــاوری جدیــد که بــر اســاس باالترین 
اســتانداردهای صنعتی مورد آزمایش قرار 
گرفته است، بیشترین میزان محافظت را در 
برابر اشعه های  UV�A و UV�B فراهم می کند. 
عالوه بر آن بر ظاهر و زیبایی پارچه اثر منفی 

نخواهد گذاشت و همچنین قرارگیری طوالنی 
مدت در معرض نور خورشید و شستشوهای 
مکرر باعث از بین رفتن خاصیت محافظتی و 

رنگ پریدگی پارچه نخواهد شد.
تنهــا کارخانجاتی حق اســتفاده از اتیکت 
High IQ را بر روی محصوالت خود دارند که 

دقیقا مطابق با الزامات سختگیرانه کمپانی 
هانتسمن عمل کرده باشــند. این فناوری 
برای طیف گسترده ای از پارچه ها و پوشاک 
از جمله لباس نوزاد و بچه، لباس شنا، لباس 
ورزشــی، لباس کار و یونیفرم های مدرسه و 
همچنین کاله، پوشش کالسکه، چتر و سایر 

ملزومات قابل استفاده است.
فناوری مورد استفاده در ایجاد اثر محافظتی 
High IQ از نظــر ایمنــی و پایایــی مطابق 
با اســتاندارد بلوساین اســت. عالوه بر آن 
پارچه های دارای این اثر با اســتاندارد 100 

اکوتکس مطابقت دارند.

منسوجات ضد آفتاب High IQ محصول جدید کمپانی هانستمن



کمپانی ریتر در نمایشــگاه ماشین آالت نساجی 
ایتما آســیا، جدیدترین مجموعه ریســندگی 
دیجیتــال خود را به نمایش گذاشــت. کمپانی 
ریتر که مرکز آن در ســوئیس واقع شده، یکی از 
مهم ترین تامین کنندگان سیستم های ریسندگی 
الیاف اســتیپل کوتاه در جهان اســت و تمامی 
فرایندهای مربــوط به مقدمات ریســندگی را 
پوشش می دهد. ریتر با مجموعه جدید ریسندگی 
دیجیتال، صفحه جدیدی را در دیجیتالی شدن 
کارخانجات ریســندگی باز کرده است. پلتفورم 
جدید شامل سیستم ریسندگی روتور در ایتمای 
آسیا به نمایش گذاشت. سیستم های دیجیتال 
 SPIDERweb و UPtima فعلی ریتر یعنــی
نیز از اواسط سال 2019 به مجموعه ریسندگی 

دیجیتال منتقل خواهند شد.
سیســتم UPtima باعث افزوده شدن هوش به 
امــور مربوط به حفظ و نگهداری در کارخانجات 
ریســندگی می شــود. این سیســتم بر اساس 
پارامترهای مشاهده شده و تجزیه و تحلیل کالن 
داده ها، داده های عملکــردی مهم را جمع آوری 
کرده، انحرافات را شناسایی و خطاهای احتمالی 
در آینده و حتی نواقص را مشخص می کند. ریتر 
از ماشین های ریسندگی رینگ G 37 و G 38 و 
 K 48 و K 47 ماشین های ریسندگی کامپکت

در نمایشگاه رونمایی کرد.

ماشــین های ســری 8 برای بازارهایی که دارای 
محدودیت پرسنل هستند و در ضمن تقاضا برای 
انعطاف پذیری و کیفیت نخ زیاد اســت، مناسب 
می باشد. مشتریان با وجود چنین مدل های جامع 
و کاملی از مزایای اتوماســیون در باالترین حد 
آن، بیشترین کارایی و انعطاف پذیری کامل برای 
تولید نخ های استاندارد و ویژه برخوردار می شوند؛ 
این ماشین ها دارای محرک الکترونیک سیستم 
کشش، سیســتم یکپارچه نظارت بر هر کدام از 
اسپیندل ها و ابزار یکپارچه برای ایجاد نخ فانتزی 
می باشند که در نمایشگاه از آن ها رونمایی شد. 
ماشین های سری 7 نیز برای بازارهایی طراحی 
شده اند که در آن ها کمبود پرسنل چندان مطرح 
نیست ولی تقاضا برای انعطاف پذیری و کیفیت نخ 
زیاد است. این ماشین ها به دلیل دارا بودن گستره  
کاربردی بدون محدودیت حتی برای تمامی نخ ها 
خاص، سطح باالیی از انعطاف پذیری را در اختیار 

مشتری قرار می دهند.
اســپیندل جدید LENA که می توان به عنوان 
یک آپشــن یا انتخاب از آن استفاده کرد و چهار 
مدل هم دارد، باعث صرفه جویی های بیشــتر در 
مصرف انرژی می شــود. از سیســتم ریسندگی 
کامپکت EliTe نیز می توان به عنوان یک آپشن 
 G ،G 32 در سه ماشین ریسندگی رینگ متداول

37 و G 38 استفاده کرد.

کمپانــی ریتــر همچنیــن ماشــین فیتیله با 
یکنواخت کننــده خــودکار RSB�D 26 را نیز 
در نمایشگاه شــانگهای به نمایش گذاشت. این 
ماشــین به دلیل ارائه کیفیت ممتاز، هزینه های 
پایین تولید و اجرا و نگهداری آســان مورد توجه 
قرار گرفته است. ماشین های جدید CWX که 
باعث گسترش زمینه های کاربردی ماشین های 
بوبین پیچی می شوند نیز بخشی از نمایشگاه بودند. 
بخش خدمات پس از فروش ریتر نیز با استفاده 
از یک سری راهکارهای مدرنیزاسیون، عملکرد 
ماشین آالت موجود ریتر را بهبود بخشیده است. 
برای مثال واحد برداشــت ریتر که از راهکارهای 
اخیر این کمپانی به شمار می آید، باعث افزایش 
تولیــد عدل بازکن خــودکار UNIfloc A11 و 
رساندن آن به حداکثر 1400 کیلوگرم در ساعت 
می شود. با این روش تا 20 درصد در مصرف انرژی 
و همچنین در هزینه های نگهــداری و قطعات 

یدکی صرفه جویی خواهد شد.
کمپانی ریتر در ایتمای آسیا مثال هایی عملی و 
تعاملی از چهار فرایند مختلف ارائه خواهد کرد. این 
مثال ها شامل سیستم های ریسندگی با ماشین 
ریســندگی رینگ G 32، ماشــین ریسندگی 
 R 36 ماشین ریسندگی روتور ،K 47 کامپکت

و ماشین ریسندگی ایرجت J 26 است.

نمایش جدیدترین ماشین آالت نساجی کمپانی ریتر در نمایشگاه ایتما آسیا

کمپانــی اچ اند ام به عنــوان بزرگ رین کمپانی 
مصرف کننــده پنبه پایا و مواد اولیه ســلولزی 
بشرســاخت در جهان شــناخته شده است که 
این موضــوع، کمپانی ســوئدی را یک قدم به 
هدفش که همان اســتفاده صــرف از مواد اولیه 

بازیافتی و یا با منابع پایا تا ســال 2030 است، 
نزدیک تر می کند. عالوه بر آن اچ اند ام بزرگ ترین 
مصرف کننده الیاف پشم و کرک با منابع پایا در 
جهان اســت. زندگی کردن بر روی سیاره ای با 
منابع طبیعی محدود به این معناست که صنعت 
مد قادر نخواهد بود در آینده، عملکردی مشابه 
امروز داشته باشــد. نگرش کمپانی اچ اند ام این 
است که مدل کسب و کاری که دارای منابع پایا 
بوده و قابلیت اســتفاده دوباره و دوباره منابع را 
نیز داراست، تنها راه پایا نگه داشتن صنعت مد 
می باشد. اچ اند ام کاماًل به هدف خود که استفاده 
صرف از مواد اولیه بازیافتی یا دارای منابع پایا 

تا ســال 2030 می باشد، متعهد است. یکی از 
نقاط عطف آن در طول مســیر این اســت که 
تمام پنبه مورد استفاده کمپانی تا سال 2020 
باید پایا باشــد. پنبه پایا شامل پنبه ارگانیک، 
Better Cotton Ini� هپنبــه بازیافتی و پنبــ

tiative می شــود. صنعت مد در آینده از مواد 

اولیه متفاوتی با آن چه امروز مصرف می کند، 
اســتفاده خواهد کرد. کمپانی اچ اند ام هر ساله 
Conscious Exclu�  از طریق ارایه مجموعــه

sive خود، مواد اولیه جدیدی را در دسته بندی 

محصوالت خود بــه کار می گیرد تا جدیدترین 
نوآوری ها را کشف کند.

کمپانی اچ اند ام بزرگ ترین مصرف کننده پنبه پایا در جهان
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کمپانــی بلژیکی پیکانول -پیشــرو در عرصه 
تولیــد و فــروش فناوری ها و ماشــین آالت 
 ITMA بافندگــی- در این دوره از نمایشــگاه
جدید  نساجی  ماشــین های   ،Asia+CITME

خود را به نمایش گذاشــت. ماشین بافندگی 
رپیر جدید پیکانول با نام GTMax�I 3.0 برای 

نخستین بار در این نمایشگاه به دنیای نساجی 
معرفی  شد. این مدل پس از موفقیت مدل های 
پیشــین GT�Max و GTMax�i ساخته شده 
است. طراحی های جدید صورت گرفته در این 
ماشین باعث افزایش سرعت تولید شده است. 
عالوه بر آن ظاهر ماشین نیز کاماًل به روز شده 
و توجه خاصی به ارگونومی و کاربری آسان آن 

شده است. 
در مجموع چهار عدد از این مدل ماشــین در 
نمایشگاه عرضه شدند که به عملیات بافندگی 
پارچه جین، پارچه پــرده ای گورخری، پارچه 
تزیینــی ژاکارد و لیبل خواهند پرداخت. چهار 
ماشــین دیگر نیز در کنار ماشــین های فوق 

طیف گسترده فرایندهای بافندگی پیکانول را 
 OptiMax�i 190 تکمیل کردند. دو ماشــین
cm بــه بافت پارچه هــای آرامیدی و پیراهنی 

می پردازنــد. در زمینه ماشــین های بافندگی 
ایرجت نیز دو ماشین به بافت پارچه های سبک 

و ملحفه ای مشغول بودند. 
در این ماشین ها می توان کارایی، انعطاف پذیری 
و صرفه جویی در مصرف انرژی را با هم مشاهده 

کرد. 
یک ماشــین نیز در غرفه اشــتابولی به بافت 
پارچه تریکو پرداخت. در مجموع در نمایشگاه 

امسال 9 ماشین از پیکانول نمایش داده شد.

ITMA Asia+CITME نمایش ماشین های جدید پیکانول در نمایشگاه

کمپانی اشــتابلی، تامین کننده سیســتم های 
خــودکار با کیفیــت باال در صنعــت بافندگی 
جدیدترین محصــوالت خود را در نمایشــگاه 
فبراتکس-بزرگ ترین نمایشگاه تجاری نساجی 

برزیل- به نمایش گذاشت. 
بازدیدکنندگان این شانس را داشتند تا از نزدیک 
شاهد این باشند که چطور فعالیت های اشتابلی 
در عرصه اتوماســیون گردش کار، اتوماســیون 
مقدمات بافندگی و تشکیل دهنده و بافت ژاکارد 

می تواند باعث بهبود فعالیت های کارخانه شود.
فعالیت ماشــین معروف گره زن نــخ تار با نام 
TOPMATIC با نخ تار صد در صد پنبه ای نیز 

در نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. این ماشین با 
دارا بودن قابلیت بازرسی دو سره، تضمین کننده 
بهترین کیفیت گره زنی بوده و زمان کار یا مدت 
زمانی که ماشــین بافندگــی کار نمی کند را به 

حداقل می رساند. ماشین فوق با امکان استفاده 
از طیف گســترده ای از نخ ها و عملکرد ســاده 
و همچنین راه اندازی ســریع، به آســانی در هر 

کارخانه ای قابل نصب و استفاده می باشد. 
دســتگاه نخ کشــی خودکار SAFIR نیز باعث 
صرفه جویی بیشتر در زمان مورد نیاز برای انجام 
مقدمات بافندگی می شود. این دستگاه برای هر 
کارخانه بافندگی که به دنبال بهینه سازی گردش 
کار و افزایــش کیفیت محصوالت خود باشــد، 

ایده آل است.
طیف گســترده دابی ها و بادامک های اشتابلی 
برای هر نوع سیســتم پودگــذاری و هر گونه 
کاربردی مناســب هســتند. جدیدترین نسل 
 S3200 و S3000 دابی های چرخشــی ســری
دارای یک سیستم قفلی  جدید می باشند. این 
ویژگی تکامل یافته باعــث افزایش ایمنی در 
انتخاب ورد شــده و سرعت و قابلیت اطمینان 
دســتگاه را افزایش و میزان صدا و ارتعاش را 

کاهش می دهد.
کارخانجــات مختلف می تواننــد از میان طیف 
ماشین های ژاکارد رقابت پذیر کمپانی اشتابلی، 
ماشین مورد نظر خود را انتخاب کنند. ماشین های 
ژاکارد اشتابلی از پس تمامی چالش های مربوط 

به پارچه های مختلف از پارچه حوله ای و مبلمان 
گرفته تا پارچه های عریض و منســوجات فنی 
برخواهند آمد. ســری اخیر ماشین های ژاکارد 
LX دارای مکانیزم باالبرندگی هستند که امکان 

بافندگی با سرعت باال را حتی در مورد پارچه های 
سنگین فراهم می کند.

یکی از جدیدترین مدل های سری LX با سرعت 
باال، مدل LXL می باشــد که بــرای پارچه های 
بسیار ســنگین تر طراحی شده است. این مدل 
می تواند به 6144 تا 16384 قالب مجهز شود. با 
متصل کردن دو ماشین به هم می توان تا ظرفیت 

32768 قالب را ایجاد کرد.
کمپانی اشتابلی اخیرًا یک راهکار جدید برای 
کاهش زمان تولید جوراب نیز ارائه داده است. 
دســتگاه جدید D4S به طور مستقیم بر روی 
ماشــین جوراب بافی ســوار شــده و بالفاصله 
پس از کشــبافی جوراب ســر آن را می بندد 
چون همان طور که می دانیم برای بســتن سر 
پنجه جوراب ها دیگر نباید آن ها را از ماشــین 
کشبافی درآورد و بر روی ماشین دیگری قرار 
داد. دستگاه D4S باعث افزایش چشمگیر تولید 
شــده و تضمین کننده بهتریــن کیفیت برای 

محصول است.

نمایش جدیدترین ماشین آالت نساجی اشتابلی در نمایشگاه فبراتکس
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بزرگ ترین نمایشگاه ماشین آالت نساجی هند 
بــا نام ITMACH India در شــهر گاندی نگر 
مرکز ایالت گجرات برگزار شد. این نمایشگاه 
که در فضایی به مساحت بیشتر از 40000 متر 
مربع برپا شد، میزبان بیش از 350 غرفه گذار 
از ده کشور مختلف بود و نوآوری های موجود 
در عرصه فناوری و ماشــین آالت نساجی در 

آنجا به نمایش گذاشــته شــد. ماشین آالت 
بخش های مختلف صنایع نســاجی شــامل 
ریسندگی، بافندگی، کشبافی، رنگرزی و چاپ 
در طول روزهای برگزاری نمایشگاه به معرض 
نمایش گذاشته شدند. تعدادی از کمپانی های 
شرکت کننده در این نمایشگاه عبارتند از زارر، ال 
ام دبلیو، پریمیر، پیکانول، اشتابلی، روتورکرفت 
و غیره. این نمایشــگاه چهــار روزه به عنوان 
یک پلتفورم B2B )تجارت به تجارت( معتبر 
در صنایع نســاجی عمل کرد و در زمینه های 
مختلفی نظیر اســتفاده از فنــاوری، افزایش 
سرمایه گذاری، ایجاد ظرفیت و تشریک دانش 
از شرکت کنندگان حمایت نمود. در کنار حضور 
پرشور غرفه گذاران هندی کمپانی هایی هم از 

آلمان، سوئیس، ایتالیا، بلژیک، هلند، ترکیه، 
چین، تایوان، کره جنوبــی و ژاپن جدیدترین 
فناوری های نوآورانه خود را به بازدیدکنندگان 
ارائه دادند. به  گفته برگزارکنندگان نمایشگاه،  
بازدیدکنندگان این فرصت را داشتند که درباره 
جدیدترین، ترندها، پیشــرفت ها و فرصت ها 
آگاهی کسب کنند و دانش خود را با یکدیگر به 
اشتراک بگذارند و بهترین نتیجه را از ایده های 
خود به دست آورند. خالصه این که این رویداد 
بزرگ راه برای شمار زیادی از ایده ها و مباحث 
تجاری هموار شد. نمایشگاه فوق یک فرصت 
ایده آل برای سرمایه گذاران و بازاریابان بخش 
ماشین آالت جهت سرمایه گذاری های جدید در 

داخل کشور فراهم کرد.

بزرگ ترین نمایشگاه ماشین آالت نساجی هند

کمپانی سیکوال در این دوره از نمایشگاه پریمیر 
ویژن پاریس، خالقیت و تعهد به محیط زیست 
را در کنار هم به نمایش گذاشتند. در نمایشگاه 
امســال پنج پارچه که از الیاف ســیکوال تهیه 
شد، در بخش جدید »مواد اولیه هوشمند« به 

نمایش گذاشتند.
کمپانی سیکوال باعث ایجاد همکاری بین صنعت، 
سازمان های مردم نهاد، انجمن ها و مقامات ملی 
و محلی در راستای آپسایکل یا بهیافت )تبدیل 
ضایعــات به مــواد اولیه یا محصــوالت جدید 
با کیفیت بهتر و زیســت ســازگارتر( ضایعات 
پالستیک های دریایی می شود. برند سیکوال که 
در ســال 2016 راه اندازی شد نخستین برندی 
اســت که از قایق های ماهیگیری و سایر ابزار 
تمیزکننده اقیانوس برای جمع آوری و بهیافت 

ضایعات پالستیکی پیش از بازگشت دوباره آنها 
به صنعت استفاده می کند.

الیاف ســیکوال نقطه شــروعی برای داشــتن 
اقیانوســی تمیزتر و الیافی ایــده آل برای بازار 
نساجی دوســتدار محیط زیست است. خواص 
فیزیکی این الیاف مشــابه پلی استر خام بوده و 
در اندازه ها و با تکمیل های مختلفی در دسترس 
می باشد )الیاف استیپل و فیالمنت های مداوم(. 
از الیاف ســیکوال می تــوان در موارد کاربردی 
مختلــف نظیر مد، لباس های ورزشــی، جین، 
لباس زیر، لباس شنا، کفش و همچنین مبلمان 
خانه، خودرو و پارچه های بی بافت استفاده کرد. 
در بخش »مواد اولیه هوشمند« نمایشگاه، پنج 
پارچه جدید که نشان دهنده خالقیت موجود در 
 Textil الیاف سیکوال است، عرضه شد. کمپانی
Santanderina پارچه شــگفت انگیزی را عرضه 

کردکه از صد در صد الیاف ســیکوال تشکیل 
شده و برای استفاده در کیف و سوییشرت های 

ورزشی مناسب است.
کمپانی Lemar پارچه تاری پودی سبکی را به 
نمایش گذاشت که ساختار زیبا و لطیفش آن را 
برای استفاده در مایوهای مردانه که طراحان آن 

به دنبال بافتار بیشتر هستند، مناسب می سازد. 
این پارچه که در تهیــه آن از 35 درصد الیاف 
سیکوال استفاده شده پاسخ خوبی برای نیاز رو 

به رشد برای الیاف پایا محسوب می شود.
کمپانی Textil Santanderina پارچه دیگری را 
نیز عرضه کرد که جنس آن جین اســت و به 
جای اســتفاده از پنبه در آن از الیاف الیوسل 
)70 درصد( و ســیکوال )30 درصد( استفاده 

شده است. 
این پارچه سبک بوده و برای استفاده در لباس، 
کیمونو و شومیزهای زنانه مناسب است. پارچه 
دیگــری که در نمایشــگاه امســال به نمایش 
گذاشته شد پارچه ای نرم و پایا و با وزن متوسط 
بوده که در تهیه آن الیاف مرینوس ارگانیک )73 
درصد( و سیکوال )27 درصد( به کار رفته است 
و محصول کمپانی Sampaio می باشد. کمپانی 
Sofileta نیز پارچه ژرســه بسیار ظریفی را که 
از الیاف ســیکوال )76 درصد( و االستومرهای 
زیست ســازگار )24 درصد( تشکیل شده، به 
نمایش گذاشــت. این پارچه بــرای لباس زیر، 

لباس شنا، گن و لگینگ مناسب می باشد.

نمایش خالقیت و پایایی توسط کمپانی سیکوال در نمایشگاه پریمیرویژن 
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در ایــن دوره از نمایشــگاه تکــس پروســس، 
جدیدترین ماشین آالت و روش های انجام فرایند 
بر روی منســوجات و مواد اولیه انعطاف پذیر به 
نمایش گذاشته شد. بازدیدکنندگان از بخش های 
مد و پوشاک و تولیدکنندگان مبلمان و منسوجات 
خانگی در این نمایشــگاه حضور داشتند. تکس 
پروســس با داشــتن غرفه گذارانی از 29 کشور 
مختلف، طیف کاملــی از فناوری های مربوط به 
پردازش منسوجات را ارایه داد از طراحی گرفته 
تا طرح بندی، برش، ساختن، مرتب کردن، چاپ 
دیجیتال، فرم دهی، تکمیل، لجستیک و بازیافت. 
موضوع اصلی این دوره از نمایشگاه، میکروکارخانه 
ها بود. در حال حاضر چهار میکروکارخانه در این 

نمایشگاه وجود دارد. 
میکروکارخانه چاپ دیجیتال در تکس پروسس و 
تک تکستیل با همکاری موسسه تحقیقاتی الیاف 
و نساجی دنکندورف و شرکای صنعتی، سه خط 
تولید را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند که 
مربوط به پوشاک، کفش های سه بعدی کشباف 

و پردازش منسوجات فنی برای مثال منسوجات 
مربوط به خودرو یا مبلمان می شــد. دانشــگاه 
فنی آخن با همــکاری بعضی از فعاالن صنعتی 
و محققان در میکروکارخانه منسوجات هوشمند 
خود، یک کوسن هوشمند تولید کردند و به این 
وسیله سازگاری صنعتی تولید منسوج هوشمند از 

مرحله طراحی تا تکمیل آن را نشان دادند.
شــش کمپانی فعــال در عرصه هــای مختلف 
تصویرسازی، سیستم های برش CAD، محاسبه 
خودکار توده بدنی، طرح بندی و اتوماسیون فرایند 
نیز زیر چتر »جهان مد دیجیتال« گرد هم جمع 

شدند. 
آنها در این نمایشگاه با همکاری یکدیگر روش های 
یکی شدن محصوالتشان را با گردش های کاری 
مختلف در طــول زنجیره ارزش افزوده نشــان 
دادند و زنجیره فرایند دیجیتال را به یک تجربه 
زنــده تبدیل کرندد. تمرکز اصلــی آنها بر روی 

سفارشی سازی مد و پوشاک بود.
عالوه بــر آن کمپانی هــای Efk-تولید کننده 
سیســتم های محــرک ماشــین آالت دوخت 
صنعتــی و-Gemini- متخصص کد یا طراحی 
به کمک رایانه- نشــان دادند که چطور می توان 
پیراهن های فوتبال با طراحی سفارشی تولید کرد. 
میکروکارخانه راهکاری آسان که بیشتر شرکت ها 
با استفاده از ساختارها و منابع موجود خود بتوانند 

آن را به کار بگیرند، ارایه داد.

یکی از مهم ترین موضوعات نمایشگاه های تکس 
پروسس و تک تکستیل پیش رو، مبحث پایایی 
بود. هر دو نمایشگاه برای نخستین بار تالش های 
غرفه گذاران در راســتای این موضوع مهم را به 
معرض نمایش گذاشتند. در این رابطه جوایزی 
نیز بــه نوآوری های صورت گرفته در این زمینه 
اهدا شد. این دو نمایشگاه همچنین برای اولین 
بار دارای یک سالن نمایش مشترک بود. تکس 
پروســس در ســالن 4.1، میکروکارخانه چاپ 
دیجیتال منســوجات را با خــط تولید لباس، 
کفش و منسوجات سه بعدی نمایش داد. عالوه 
بر آن غرفه گــذاران در آماده ســازی محصول، 
تکمیل، لجســتیک و ... حضور داشتند. بعضی 
از تامین کنندگان پارچه های کشــباف و تابیده 
شده، تاری پودی، منسوجات پوشش دهی شده 
و بی بافت ها و همچنین تامین کنندگان منتخب 
ماشین آالت نساجی نیز از نمایشگاه تک تکستیل 

در این سالن حضور داشتند. 
در مجمع تکس پروســس نیز کــه همه روزه در 
همین ســالن برگزار  شــد، متخصصان در مورد 
مباحــث روز این صنعت به گفتگــو پرداختند. 
نرم افزارهای مربوط به مدیریت ارتباط با مشتری 
 ،)ERP(برنامه ریزی منابع ســازمانی ،)CRM(
مدیریت چرخه عمر محصول )PLM( و مدیریت 
زنجیره تامین )SCM( در میان ســخنرانی های 
ارایه شده توسط غرفه گذاران وجود داشت.          

نمایش جدیدترین فناوری های مربوط به فرایندهای نساجی در نمایشگاه تکس پروسس

بــا وجود آن کــه دولت اندونزی بســیاری از 

کارآفرینان نســاجی را به رفع نیازهای داخلی 
در کشور تشــویق می کند اما تعداد زیادی از 
آن ها صــادرات را انتخاب می کنند و به دنبال 
فرصت های جدیدی هســتند که در پی روابط 
تجاری بین ایاالت متحده آمریکا و چین پیش 
خواهد آمد. هدف اصلــی، رفع کامل نیازهای 
داخلی و کســب ارزش صــادرات 30 میلیارد 

دالری می باشد. 

پیش بینی می شود با توجه به رونق بازار صادرت 
و افزایش تقاضاهای داخلی، صنایع نســاجی و 
تولیدات نساجی اندونزی نیز رشد خود را از سر 
بگیرد. درآمد حاصل از صنایع نساجی و پوشاک 
کشور تنها 13 میلیارد دالر است. هدف تعیین 
شده با توجه به برنامه جدید، کسب درآمد 30 تا 
50 میلیارد دالری بین سال های 2025 تا 2035 

می باشد. 

نادیده گرفتن نیازهای داخلی از سوی کارخانجات نساجی اندونزی
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فناوری پوشــش دهی فوق نــازک فرصت های 
جدیــدی را در رابطه با تکمیــل پنبه در اختیار 
می گذارد. پروفسور سرجی میکنو و سوراج شارما 
از دپارتمان نســاجی، بازاریابــی و فضای داخلی 
دانشگاه جورجیا در حال بهره گیری از فناوری نانو 
برای توسعه روش های پایا برای رنگرزی و تکمیل 
منسوجات پنبه ای هستند. این گروه تحقیقاتی از 
ژل های نانوسلولزی برای رنگرزی پنبه یا ترکیبات 

دارای پنبه استفاده می کنند.

با رنگرزی ژل های نانوســلولزی به دست آمده از 
پالپ ســفیدگری شده یک محلول معلق رنگزا-

نانوســلولز به دســت خواهد آمد که از آن برای 
پوشش دهی منســوجات اســتفاده می شود. با 
روش های اسپری کردن یا چاپ اسکرین می توان 
عملیات رنگرزی با اســتفاده از ژل ها را انجام داد. 
به گفته یکی از محققان عملیات مقدماتی نظیر 
شستشو و سفیدگری بر راندمان رنگرزی تاثیری 

نخواهد گذاشت.

اسمرتی رای از هند از فناوری پوشش دهی فوق 
نازک برای رنگرزی پنبه با اســتفاده از رنگزاهای 
راکتیو و ایندیگو استفاده کرده است. میزان مصرف 
آب در رنگــرزی با فناوری ژل نســبت به روش 

رمق کشی کمتر و تثبیت رنگزا بهتر است.
گروه تحقیقاتی امیدوار است که این فرایندهای 
مقرون به صرفه و پایا برای تجاری سازی نیز مناسب 
باشد چون باعث ارتقای صنایع نساجی به مرحله 

بعدی می شود.

فناوری جدید در تکمیل پنبه

به گزارش سازمان ملل، ژاپن کشوری است که در 
دنیا به دلیل میزان غیر طبیعی جمعیت مسن و 
سالخورده در آن شناخته شده می باشد. به همین 
دلیل مقدار جمعیت در ســن کار این کشور بین 
سال های 2000 تا 2018 حدود 12 درصد کاهش 
یافته و این موضوع در عدم رشد اقتصادی کشور 
نقش داشته است. ژاپن به منظور مقابله با مشکل 
جمعیت سالخورده، اقدام به ســرمایه گذاری بر 
روی انواع مختلفی از وســایل مجهز به اینترنت 
اشــیا )IoT( کرده است. ابزار هوشمند بهداشتی 
و پزشــکی قابلیت های زیادی دارند، بسیاری از 
آنها قادر به کنترل و ثبــت داده هایی نظیر نرخ 
ضربان قلب، تنفس و فشــار خون هستند. یکی 
از کمپانی هــای فعال در عرصــه راهکارهای بر 
پایه اینترنت اشیا، کمپانی میتسوفوجی واقع در 
کیوتو است. این کمپانی خود را این گونه توصیف 
می کند: »تنها کمپانی در جهان که راهکارهای یک 
مرحله ای از الیاف منحصر به فرد به خدمات ابری 
ارایه می دهد و آنها را از ژاپن در اختیار مشتریان 

سرتاسر جهان می گذارد.«
سنسورهای مجهز به اینترنت اشیای میتسوفوجی 

درون لباس قرار می گیرند کــه اغلب از آن ها به 
عنوان راحت ترین فناوری پوشیدنی یاد می شود. 
این کمپانی در حال حاضر تمرکز خود را بر روی 
توســعه و تولید الیاف رسانای بر پایه نقره با برند 
AGposs و محصوالت پوشیدنی مجهز به اینترنت 

اشیا با برند Hamon گذاشته است. این محصوالت 
از سال 2016 وارد بازار شده اند.

الیــاف ای جی پــاس الیاف نایلون کشســان و 
انعطاف پذیر و با قابلیت رسانایی الکتریسیته بوده 
که با نقره پوشــش دهی شده اند. با قرار دادن این 
الیــاف در پلیورهای هامون می تــوان اطالعات 
بیومتریک یا زیســت سنجشی نظیر نرخ تنفس 
و ضربان قلب، دما، رطوبت و ســرعت و داده های 
ژیروسکوپیک را کنترل کرد. این داده ها با استفاده 
از فرستنده متصل به پارچه یا سایر ابزار هوشمند 

به موبایل ها و پلتفورم های ابری ارسال می شوند.
فناوری فــوق را می توان بر روی انواع مختلفی از 
پوشاک به کار گرفت. پیشنهاد خود کمپانی استفاده 
از آن در لباس های ورزشی می باشد نظیر یوگا یا 
وزنه برداری چون فعالیت های ورزشی برای حفظ 
سالمتی افراد مسن از اهمیت زیادی برخوردار است. 
این فناوری برای مقاصد صنعتی نیز قابل استفاده 
است برای مثال لباس های کار کارگران. اگرچه این 
موارد نیز از نظر ارزش در حال رشــد هستند اما 
بخشی که بیشترین توجه را به خود جلب کرده 
است بخش مراقبت های بهداشتی می باشد. گفته 
می شــود لباس های هوشمند هامون در تابستان 
داغ این کشــور می توانند وضعیت سالمتی افراد 

سالخورده را کنترل کنند. در ماه های ژوییه و اوت 
سال گذشته از 105نفری که در اثر گرمازدگی در 
توکیو جان سپردند، 80 نفر 70 ساله یا مسن تر 
بودند. کمپانی میتسوفوجی برای توسعه بیشتر 
این فناوری با محققان دانشــگاه همکاری کرده 
است تا بتواند الگوریتمی را برای لباس های هاومن 
طراحی کند که بتواند پیش از بروز گرمازدگی آن 
را پیش بینی کند. به گفته مدیر عامل میتسوفوجی 
پلیورهــای هامون در مقایســه بــا فناوری های 
پوشیدنی حال حاضر نظیر دستبندها به شیوه ای 
مد روز تر قادر به کنترل ضربان قلب هســتند. با 
استفاده از این فناوری گرمازدگی قابل تشخیص 
بوده و هشدارهایی نیز در هنگام حمله قلبی به افراد 
مســئول در این رابطه فرستاده می شود. کمپانی 
میتسوفوجی همچنین لباس های یک بار مصرف را 
برای استفاده در مراکز مراقبتی تولید کرده است. او 
می گوید که جمعیت سالخورده یک مشکل جهانی 
اســت و ژاپن به عنوان کشوری که تعداد زیادی 
از این قشــر را در خود جای داده است، می تواند 
راهکارهای آن را نیز ارایه دهد. خانواده های سنتی 
پر جمعیت که در آن از افراد مسن خانواده مراقبت 
و نگهداری می شد، مربوط به گذشته است. امروزه 
پرستارانی که با استفاده از فناوری های پزشکی از 
راه دور به داده های مربوط به بیمار نظارت دارند، 
نقش اعضای خانواده آن بیمار را بازی می کنند. به 
نظر من تا سال 2040 دیگر نیازی به مراجعه به 
بیمارستان ها نیست چون بیماری ها و عالیم آن ها 

از پیش قابل شناسایی هستند.

منسوجات هوشمند مخصوص سالمندان
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Although the USTER name may not yet have the impact 
in fabric manufacturing as in other sectors, its range of 
inspection technology now being presented is class-
leading, backed by 28 years’ experience.
This new offer is based on USTER’s acquisition last year 
of Elbit Vision Systems (EVS), the Israel-based pioneer 
in automated optical inspection equipment. Now 
incorporated within USTER, the EVS products are part of 
a comprehensive textile quality monitoring and control 
offering, from fiber to fabric.

TEXTILE COLLECTIONS MUST IMPROVE TO 
BOOST CLOTHING RECYCLING, SAYS WRAP

A new report sets out how the fashion and textiles industry 
can increase its use of recycled fibres and move to a more 
circular business model.
The report, produced by the Waste and Resources Action 
Program (WRAP), is the first to look at the economic factors 
influencing ‘fiber to fiber’ recycling – turning used and 
discarded fabrics back into new clothes.
WRAP estimates that around £140-million worth of 
clothing is sent to landfill every year in the UK alone, in the 
context of a growing demand for new clothes: in 2016, 
around 1.13 million tons of clothing was purchased, up 
200,000 tons from 2012. The fashion industry remains 
very linear, working on a ‘take-make-dispose’ model with 
new, cheaply-made and cheaply-sold items put to market 
every season. The total carbon footprint of clothing bought 
in the UK has gone up since 2012, when WRAP launched 
its Sustainable Clothing Action Plan (SCAP), a voluntary 
agreement aiming to reduce the carbon, waste and water 
footprint of clothing by 15 per cent by 2020. In 2016, 26.2 
million tons of CO2 equivalent (CO2e) were produced from 
clothing in use the UK – that’s looking across a garment’s 
life cycle, from production and transport to washing, 
drying and disposal. As WRAP’s Director Peter Maddox 
points out, “only housing, transport and food have greater 
environmental impacts than clothing”. The main culprit 
for these environmental impacts is the extraction of new 
resources for clothing – around nine million tons of CO2e 
every year comes from fiber production from agriculture or 
polymer extrusion (for synthetic fabrics).
Maddox continued: “With rising global demand we 

urgently need to secure new sources of materials and 
find new markets for used clothing. Fiber to fiber recycling 
offers a potential solution – but one that has not been 
properly investigated. “Our report is the first to explain the 
economics of fiber to fiber recycling and will help investors, 
business-developers and the recycling sector navigate 
this relatively young, uncharted field. New processes and 
entrants onto the market should be monitored to inform 
the business case for future investment, but we already see 
potential for post-consumer textiles to become part of the 
UK’s fashion scene.”

Turkey’s economic crisis crushes famed carpet 
industry

Gaziantep, a city of 1.5 million in Turkey’s southeast, ranks 
among the areas worst hit by the country’s economic 
turmoil. It had long been one of Turkey’s main centers of 
textile manufacturing, but following a nearly 30-percent 
decline in the lira, 20-percent inflation, and economic 
contraction, the industry is under severe strain.
At least 40 textile firms in Gaziantep have filed for 
bankruptcy in the past six months, leaving 20,000 workers 
without jobs. Before the crisis, some 12,000 people worked 
as carpet weavers. Today the number is down to 1,500.
Nihat Bencan, Gaziantep representative for the 
Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey (DISK), 
said that in the past four years 50,000 people had lost their 
jobs, and even that number underestimated the problem. 
“When you take family members into account, the number 
of people affected by the crisis reaches hundreds of 
thousands,” he said.
President Recep Tayyip Erdoğan has said Turkey is in 
an economic war and called on the population to sell 
dollars and buy lira. His administration has also targeted 
social media users who criticise the government over the 
economic crisis.
Erdoğan has for years forged a strong bond with conservative 
voters. Working class citizens have regularly voted for him 
since 2002. His supporters often say they like him because 
he is one of them, a child of the working class made good. 
But if the economic troubles continue under his presidency, 
Turkish citizens may become disenchanted with Erdoğan - 
a political risk with local elections looming on March 31. 11 
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Customers the chance to revitalize and extend the life cycle 
of their existing weaving machines.
Itema is strongly committed to investing in the Pakistani 
market, providing highly innovative and technological 
products to fully satisfy the growing potential and the 
requirements of the advanced weaving mills of the country. 
In order to further demonstrate this commitment, in 2016 
Itema opened a Dubai-based affiliate, Itema Middle East, 
which provides business development and continued 
support in Pakistan, Africa and Middle East basin countries.
The physical presence of Itema in Pakistan has been very 
well received and this customer-oriented approach has 
contributed to the creation of partnerships with some 
of the most prominent textile corporations of Pakistan, 
including denim specialists such as Azgard 9 and Artistic 
Fabric Mills that installed the Itema denim dedicated rapier 
R9500denim. Another high-profile partnership which is 
worth to mention is the one with the vertically integrated 
textile company Gul Ahmed, that chose the Itema absolute 
best-seller – the R9500 rapier weaving machine – to 
refurbish one of its plant to weave a widest range of fabrics 
in different weaving width such as bed sheeting, apparel 
and linen applications.

Sunbrella Introduces Its First Non-Woven 
Seating For Marine Environments

Crafted for durability and comfort, Sunbrella® is introducing 
its first non-woven marine seating fabric. New Sunbrella 
Horizon seeks to enrich the boating experience with a 
luxuriously-soft hand specially designed to resist bacterial 
staining, cold-cracking, excess stretching and fading. The 
new product line will debut at the Miami International Boat 
Show, February 14-18.
“Sunbrella identified a need for a soft, longer-lasting 
upholstery for the marine market, and we felt it essential 
to carry the brand’s technical expertise through this new 
product line,” says Bill McDaniel, marine market manager 
for Sunbrella. “We invested in extensive research and 
developed a solution that extends the brand’s legendary 
performance into a new non-woven line. We’re thrilled to 
take a bold step in bringing a new product to the marine 
market that’s backed by the Sunbrella brand promise.”
Sunbrella Horizon withstands life on the water, including 

consequences from the notorious pinking effect. It 
is backed by an industry-leading three-year warranty 
against bacterial staining, a first for marine vinyl products. 
In addition, Sunbrella Horizon carries a five-year limited 
warranty against loss of strength and color, plus resistance 
to mildew and atmospheric chemicals. 
Sporting a luxuriously soft hand, this four-way stretch textile 
is offered in two distinct embossing patterns and a wide 
array of 30 colors. It is also designed to match perfectly with 
other Sunbrella products, ensuring seamless coordination 
across existing Sunbrella marine products. The pigments 
used in Horizon are consistent with the pigments which 
are fed into each Sunbrella fiber, allowing for whole boat 
customization and color consistency.
The product features powerful resistance to excess 
stretching and its excellent recovery capability prevents 
puddling, so boat seating remains in top condition. 

USTER Introduces Its Newly-Integrated Systems 
for Automated Fabric inspection at Techtextil 
North America 2019

USTER has expanded its technology to cover fabric 
production, with world-class systems for automated fabric 
inspection which guarantee consistent and measurable 
quality.
Taking the successful EVS fabric inspection systems into 
its portfolio, USTER will seek to expand the scope for 
automated fabric quality assurance. Its filament yarn 
tester has already made an impact in technical textiles 
markets, and this sector will also see USTER explore further 
applications for its fabric inspection systems, starting with 
the forthcoming Techtextil North America exhibition.
In filament yarn production, the USTER® evenness tester is 
now almost as well-established as in cotton spinning. The 
distinctive grey and red livery of the instrument today is 
a familiar sight in the laboratories of technical textile yarn 
manufacturers, acknowledged as essential equipment 
over the past six decades. In its latest version, the USTER® 
TESTER 6 C-800 drives global standards – and its new 
capacitive sensor gives filament yarn producers the power 
to guarantee right-first-time quality.
At Techtextil North America 2019 USTER introduces its 
newly-integrated systems for automated fabric inspection. 10 
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World Textile News
Textile inspiration for the sports world

Karl Mayer is increasingly participating in trade fairs that 
focus on applications and end-uses. A leading German 
textile machinery manufacturer was exhibiting for the 
first time at the ISPO sports trade fair, held from 3-6 
February in Munich.
With its modern, welcoming design and wide range of 
products to attract visitors, Karl Mayer’s stand quickly 
became a magnet for the public. The team of experts 
from the company’s Textile Product Development 
Department welcomed around 400 visitors from home 
and abroad. Many of them were specialists with specific 
issues to discuss, and just under 150 high-quality 
conversations were recorded.
Most of the visitors were curious to examine the 
attractive presentation of selected warp-knitted textiles 
on show. A range of innovative, warp-knitted spacer 
textiles with 3D patterns, air-permeable jacquard 
designs, and a shoe style with the design fully integrated 
into the surface were being showcased.
Rascheltronic textiles, designed to deliver compression 
and breathability in the same piece, stretch, sporty lace 
items and functional, warp knitted meshes were also on 
show. “Our counter display proved to be a real attraction. 
Many of the visitors stopped, touched the fabrics, and 
wanted to know more about their production and 
performance,” said Gabriela Schellner, the Head of 
Textile Development. She discussed interesting, new 
concepts and exchanged ideas about the latest trends, 

world news

especially with international brand manufacturers.
Another highlight was a battle between two mini-
robots, controlled by a textile remote controller, which 
the visitors could try out for themselves. The electrical 
control technology needed to produce this was 
incorporated directly into the textiles during production 
on a jacquard raschel machine. The onlookers to this 
spectacle included fabric producers, as well as brand 
experts and end users. Most of them were from the 
sports sector, but many of them were also operating in 
the medical and protective clothing sectors and were 
looking for inspiration. Their interests were equally as 
wide and varied.

Itema Exhibits Best-In-Class Weaving 
Innovations at IGATEX Pakistan 12th 

Itema, Italian manufacturer of best-in-class weaving 
machines, spare parts and integrated services, is 
exhibiting at IGATEX Pakistan from February 26th to 
28th at Karachi Expo Centre in a joint booth with its sole 
agent in the country, Noon International.
Itema is uniquely positioned by offering to textile 
manufacturers what is today considered the most 
complete product portfolio available on the market, 
providing all the top three weft insertion technologies: 
rapier, airjet and projectile. Moreover, the company 
provides OEM spare parts and upgrade kits for Itema, 
Somet, Vamatex and Sulzer machines models giving to 9 
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Referring to Sri Lankan capacities, the Ambassador 
mentioned tower building, construction materials, road and 
bridge building as suitable areas for investment by the Iranian 
companies. Tehran-Colombo direct flight will soon become 
operational which can help promote tourism and economic 
activities, he said. Yazd economic activists pointed to the 
province’s capacities, including export of tiles, stones, fabric. 
and powder milk and welcomed exchanges with the country.

 
Iran’s ban on clothes imports continues

Iran continues the import ban on clothes, shoes and other 
related items in textile industry due to foreign currency 
limitations. “The ban on import of clothes, shoes and 
other textile products that are currently not necessary will 
strongly remain in its place,” said Director General of Textile 
and Clothing Office of the Ministry of Industry, Mines and 
Trade Afsaneh Mehrabi. Iran imposed an import ban on 
1,339 unnecessary products in order to protect domestic 
producers and manage the outflow of currency as the US 
sanctions hit the country. Therefore, the products are to be 
produced domestically instead. The banned items include 
clothes, sugar, cars, shoes, makeup and pharmaceuticals.
The officials indicate that during past nine months of current 
Iranian year (started March 21, 2018), 4.600 tons of clothes 
worth $48 million were exported and the clothes exports 
had a 24 percent rise in value and a 59 percent increase in 
volume.

Iran Exports $490m Worth of Handicrafts in 9 
Months

In an address to the people of Meybod in the central province 
of Yazd, Ali Asghar Mounesan said a total of $190 million 
worth of handicrafts has been exported through customs 
points. “The rest, namely $300 million, has been exported by 
foreign tourists who visited Iran in the first nine months of the 
current Persian year,” he said.
Iran, as one of the most ancient civilizations of the world, 
and the land of many tribes so different in culture, lifestyle, 
and tradition has enjoyed a wide variety of handicrafts 
during the history. Persian handicrafts, each narrating the 
stories of the culturally diverse populations in different parts 

of Iran, are among the best souvenirs for the tours to Iran. 
Iranian weavings are well-known for their antiquity, elegance, 
durability and variety. The most famous one is Persian carpet. 
It has been used as the covering for floors for thousands 
of years in Great Persia. Different geometrical shapes, 
medallions, tendrils, and figures of plants and animals woven 
with local materials specific to each area, inspired by the 
natural environment, remind people of colourful Persian 
gardens; full of flowers and birds. Persian rugs woven by 
nomads are different in style and design. The most prominent 
nomad rugs include Gabbeh, Kilim and Jajim. Iranian fabric 
named Qalamkar is made by hand drawing or printed by 
the use of patterned wooden stamps. Termeh is another 
Iranian hand-woven cloth, primarily produced in Yazd. Its 
weaving is very delicate and time-taking. The most famous of 
the factories producing traditionally woven Termeh is called 
Rezaei Termeh.
Another kind of Persian weaving embroidery is Zardoozi. 
It is making designs using gold and silver threads, pearls 
and precious stones. Nowadays, copper wires polished 
by gold or silver, and silk threads are used as well. It also 
includes Goldoozi (embroidery stitches), Baluchi Suzandoozi 
(needlework), Sekkeh doozi (shisha embroidery), Rashti 
Qollabdoozi (special kind of broderie), and Kermani Pateh 
doozi (a style of Iranian embroidery).
Persian art of handicrafts goes beyond textile weaving. It 
includes metal works, wood works, pottery, miniature, 
calligraphy, straw-made products, mosaic and stone.

Iran’s Non-Oil Trade With Neighbors Hits $30b

Iran traded 57.28 million tons of non-oil commodities worth 
$29.96 billion with its 15 neighboring countries during the 
first 10 months of the current fiscal year (March 21, 2018-Jan. 
20) to register a 34.34% decline in tonnage and 3.49% growth 
in value compared with last year’s corresponding period. The 
15 trading countries are Iraq, Turkey, Afghanistan, Pakistan, 
Russia, Oman, Azerbaijan, Turkmenistan, Kuwait, Qatar, 
Kazakhstan, Armenia, Bahrain, the UAE and Saudi Arabia.
Latest data released by the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration show Iran’s exports totaled 50.46 million tons 
worth $20.6 billion during the period, indicating a 16.12% 
and 21.96% increase in tonnage and value respectively year-
on-year.8 
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Iran Textile News
Iran news

Iranian festival to highlight Zilou weaving art

Iran’s historical city of Meybod plans to hold a festival on 
February 16 with the goal of highlighting traditional floor 
covering Zilou. “We should demonstrate our full potential 
to lay the ground for bringing rising prosperity to the Zilou 
weaving arena,” a local official said in a briefing session.
Last October, the oasis city was designated for being a world 
city for Zilou by assessors from the World Crafts Council-Asia 
Pacific Region (WCC-APR).
Iran’s handicrafts exports reached $107 million in the first 
half of the current Iranian calendar year (started March 21, 
2018), showing 9.5 percent growth year on year.Traditional 
ceramics, pottery vessels, handwoven cloths as well as 
personal ornamentations with precious and semi-precious 
gemstones are among Iranian exports to Iraq, Afghanistan 
and Germany, the U.S., the UK and other countries.

Sri Lanka to promote economic relations with 
Iran’s Yazd province

Sri Lankan Ambassador to Iran Mohammad Sharif Anis has 
said on Saturday that promoting economic relations between 
Sri Lanka and Yazd province of Iran will benefit both countries.
In a meeting with Yazd economic activists in the center of 
Iran, he added efforts are underway to pave the ground for 
investment, concluding necessary deal and communications 
with industrial and production activists.

Iranian Researchers Design, Manufacture Anti-
Cellulite Wears

Researchers at Isfahan University of Technology for the first 
time have designed and manufactured anti-cellulite clothes 
that could be recharged and give micro massage.
A member of the Faculty of Textile Engineering at Isfahan 
University of Technology said he has been successful in 
producing anti-cellulose and anti-obesity shorts for the first 
time in Iran.
The use of cosmetic products containing fat burners, which 
are commonly provided in form of creams, gels, lotions, 
and oils for weight loss, is a method of fighting obesity and 
cellulitis, which need spending time and cost.
The textiles produced for this purpose serve as the second 
skin of humans. Through prolonged contact with the body 
and continuous and gradual release of small amounts 
of active substances, it resolves the problem of obesity 
and cellulitis. Foreign samples of this product will not be 
useful anymore after a period of use. While the product 
produced by this technological group, can be recharged 
and repeatedly used. These shorts are designed in such a 
way that adapt themselves to the body moves and also the 
natural movements of the human body and its features 
such as PH and temperature.
This anti-obesity clothes can be manufactured in form of 
shorts, trousers, abdominal corsets, full-body corsets (toes 
to shoulders, knees to breasts, and knees to shoulders) in 
eight different sizes and colours.
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some other big Iranian cities are Zara, Bershka, Benetton, Mango, Roberto Cavalli, Gucci and Ecco shoes. It's 
however doubtful if the registration obligation will be of much help in creating a level playing field in Iran for 
Indian and other bona fide clothing exporters.

Minimal support from the government
Though the development of the textiles and apparel industry, because of its huge potential for job creation, 
was listed as one of the ten priority goals of the 20-year development plan Vision 2025 that was adopted in 
2005, Iranian companies feel that they have been left out in the cold.
Tahmineh Molana, international relations manager of the Iranian monthly textile magazine Nassaji Emrouz, 
thinks that the government should support the sector in its double integration effort. First, there's the need 
to better integrate the value chain from fibre to fashion. Second, in order to succeed in transforming the 
textiles and apparel industry from a resource-based to a knowledge based industry, the knowhow and R&D 
results of the universities should be better integrated into the management of the companies.

The ongoing brain drain
Many of the young Iranians are in search of study or job opportunities in countries like Germany, Canada 
and Denmark where they expect to get a better chance than in Iran to chase their dreams. As a result, Iran 
is deprived of the services of some of its best and brightest individuals. The reported annual exodus of more 
than 100,000 educated men and women in search of better and safer opportunities has placed Iran near the 
top of nations experiencing a brain drain.
Marjan Haddadian and her sister, who are both fluent in European languages, established the company 
Fartak Andishan Green Card in Tehran, which aims to facilitate and speed up connections between Iranians 
and universities, high schools and employers in select countries, especially in Germany and France. For 
the time being, Iranian metallurgic and mechanical, chemical and petrochemical, software and electronic 
engineers seem to be more eager to find jobs abroad than textile engineers, with their number in Iran being 
estimated at 10,000.
Tahmineh Molana, who is also the Iran Representative of the leading trade fair Premiere Vision, is working 
hard to attract Iranian visitors to the Premiere Vision events in Paris and abroad, especially in Istanbul. She 
regrets that currently no Iranian fabrics manufacturer would qualify for exhibiting. Their level of creativity 
and quality is simply not high enough. Also regrettable is that many Iranian textile companies who decide 
to visit Premiere Vision see it as an enjoyable privilege, and not as an occasion to bring their designers in 
contact with international creativity.
Iranian creativity in textile design is said to be too much inspired from traditional designs.

Low productivity resulting in high prices
With more than 100 years of immersion in the oil and gas industries, the bulk of the Iranian economy still 
operates at mid-twentieth-century technological standards. An average Iranian textile factory uses several 
times more energy, more workers, more material and more hours to produce a unit of final product than a 
similar entity in the internationally competitive textile countries.
Even Iran's most famous textile export products, the handwoven rugs, are rapidly losing market share. 
Until six years ago, Iran was the world's biggest exporter of kelims and other handwoven rugs with exports 
exceeding $19 million in 2011 (compared to $17 million Indian exports). However, since 2011 the annual 
export of handwoven rugs from India has more than doubled while the more expensive rugs from Iran have 
nearly halved. In 2016, India was by far the world's largest exporter of handwoven rugs (around $30 million), 
while Iran with an export of $11 million ended up in the fourth place after India, Germany and Morocco.
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(Texprocil), Iranian companies are not allowed to pay in US dollars; so, they pay in Indian rupees. Only two 
banks in India are authorised to handle these payments. Indian textiles exporters don't take any risk; they 
only accept to export to Iran under an LOC (letter of credit).
Also, Chinese companies have problems in getting payments from customers in Iran. But they too have 
found a solution using financial intermediaries in Dubai who are connected with intermediaries in Hong 
Kong. The sales manager of Changxin Dongxin Textile Co says that Chinese exporters have a supplementary 
problem: We have a big image problem. In the eyes of Iranians, Chinese products are always cheap. So, 
even when we
offer the Iranians flame-retardant, water-proof or anti-static fabrics, they want them very cheap.
Matthias Knecht, area sales manager of the German producer of flat-knitting machines Stoll, says that 
things are moving. He regrets, however, that the situation is not yet clear. Companies still have rules to 
follow for the transfer of Iranian money to Europe. Because of their interests in the US, big German banks 
like Deutsche Bank and Commerzbank can't afford working with Iran. Fortunately, some smaller banks can.
Mauro Badanelli, economic advisor at the Association of Italian Textile Machinery Manufacturers (Acimit), 
recollects that in the years before the sanctions, Italy annually exported 30-40 million textile machinery to 
Iran. Although Iranian customers appreciate Italian machines and are eager to invest, it's hard to restore 
the same level of business, partly due to money transfer issues.
Moreover, Boris Abadjieff, export marketer at the German textile machinery association VDMA, regrets that 
there are still pending decisions about the lifting of sanctions. He says that VDMA continued to pay full attention 
to Iranian customers during the period of the sanctions. An example: in April 2015, German machinery 
constructors organised a conference which attracted 1,100 visitors from Iran. Today, exports of German textile 
machines are in full swing. Some small German banks take care of the financial procedure. Abadjieff says: The 
German exporters accept that Iran is a somewhat more complicated market than other ones.

Import taxes and illegal imports
It's estimated that Iran's textiles and apparel market is worth $16 billion. Only 40 per cent of this comes 
from domestic sources. The rest is met through imports. However, India and other textile-exporting 
countries have in the past been largely absent in the Iranian market, due to the extremely high import 
taxes introduced by the Iranian government. These taxes amounted up to 200 per cent on apparel and 
textiles, but have been brought down to 55 per cent and 32 per cent respectively. The government wants 
to reduce these in the near future to 2025 per cent or even less.
K Banijamali, CEO of the Tehran-based import-export company Mobtakeran Sefaresh Kala, says that the 
customs in Iran work slowly and import tariffs are not only high but also complicated. Her company imports 
textile dyes, auxiliaries, textile fibres and chemicals. Custom tariffs for textile dyes are not that high (only 
5 per cent import tax 9 per cent valued added tax 4 per cent other taxes). But for some fabric items, tariffs 
may amount to 55 per cent and for clothing items to 75 per cent.
Majid Nami, board member of Iran Textile Exporters & Manufacturers Association (ITEMA), says that 
according to Iranian statistics clothing imports in 2016 were as little as $61 million. However, according 
to UNIDO statistics, these imports amounted to $1 billion annually, with China and Turkey being the 
principal countries of origin. The ITEMA is aware that much clothing enters Iran illegally. The association 
has been putting pressure on the government in order to enhance border control. Several neighbouring 
countries lack stability and the means to ensure a strict control of the borders with Iran. There are thus 
many possibilities of smuggling goods into Iran.
Responding to the demands of ITEMA, the government has initiated an obligation for clothing brands 
to be registered. Among the Western brands which can be found in the shopping malls in Tehran and 
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Iran is an attractive market for textile companies, garment producers and machinery manufacturers. But 
the red tape that ties down industry is difficult to cut through. The lethargy created by the decades of 
international isolation and government control would not be easy to shake off, reports Jozef De Coster 
from Tehran.
As unbelievably charming and helpful the Iranian people are, as unbelievably bureaucratic and inefficient 
is the Iranian economy. Polite observers describe Iran mercifully as a country in transition to a market 
economy. The state controls as much as 70 per cent of the economy. This doesn't apply to the Iranian 
apparel industry (totally privatised) and textile industry (almost privatised). But how blessed would private 
owners of the textiles and apparel companies feel, and their suppliers too, if by miracle the burdensome 
Iranian administration suddenly would be replaced by blockchain.

Aftermath of international sanctions
It's not the task of textile magazines to criticise the political, financial or macro-economic choices of 
countries which produce/export/import textiles. But it makes sense to show the business partners of such 
countries as well the pitfalls of the business opportunities.
Business people are supposed to know that Iran has a long history of international sanctions. Since 1979, 
the United States has led international efforts to use sanctions to influence Iran's policies. In April 2015, 
the 5 1 (the 5 permanent members of the UN Security Council Germany) reached a provisional agreement 
with Iran on a framework that, once finalised and implemented, would lift most of the sanctions in 
exchange for limits on Iran's nuclear programmes extending for at least ten years. As a result, UN sanctions 
were lifted in January 2016. However, exporters to Iran should keep in mind that unpredictability is one of 
the characteristics of the current American presidency.
By the way, it's no wonder that the Iranian government is cautious in its relations with the US. Declassified 
documents released in June 2017 shed light on the CIA's central role in the 1953 coup that brought down 
Prime Minister Muhammad Mossadegh. This coup fuelled a surge of nationalism which culminated in the 
1979 Iranian Revolution, and poisoned US-Iran relations till today.

Continuing payment problems
In spite of the lifting of UN sanctions, the transfer of money from Iran to other countries is still a problem. 
Foreign exhibitors at the trade fair Irantex (Tehran, September 4, 2017) explained how they solve it. 
According to Ravindra Kumar, joint director of the Indian Cotton Textiles Export Promotion Council 

Going remains tough 
By: Josef De Coster
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