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  شعارهای »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« ، »اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال« ، »حمایت 
از کاالی ایرانی« و »رونق تولید« برای چهار سال اخیر، مبین این واقعیت است که اقتصاد 
کشور برای برون رفت از وضعیت کنونی چاره ای جز حمایت از تولید داخل ندارد. نگاهی 
اجمالی به عملکرد دولتمردان در سال های اخیر بیانگر این واقعیت است که علی رغم شفاف 

بودن صورت مسأله، متأسفانه در حل مشکل، گام موثری برداشته نشده است.
اگرچه بسیاری تحریم های ظالمانه را مهم ترین عامل وضعیت ناگوار فعلی اقتصاد ایران 
می دانند اما نباید فراموش کنیم که مشکالت ناشی از ضعف مدیریت و تصمیم گیری و اتخاذ 
تصمیمات ضد و نقیض و غیر کارشناسی و ابالغ بخشنامه های متعد و بی ثبات اگر موثرتر 
و مخرب تر از اثرات تحریم ها نباشند؛ کمتر از آن نیستند. متأسفانه وابستگی بیش از حد 
اقتصاد کشور به نفت و دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد، یکی از مهم ترین عوامل وجود 
رانت و فساد در کشور است که در ماه های اخیر بسیار درباره آن سخن گفته شده است و 
بی تردید این آشفتگی و بی ثباتی در بازارهای مختلف از ارز و سکه و طال گرفته تا مسکن، 
خودرو، بورس، مواد غذایی و ... ، زائیده زیاده خواهی، رانت خواری و سفته بازی کسانی 
است که در این برهه حساس تاریخی -که مردم کشور به شدت تحت فشارهای سنگین 
اقتصادی به سر می برند- به جای توجه به منافع ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی به فکر منافع 

شخصی و کسب سود از این شرایط بی ثبات و نامعلوم هستند.
بسیار امیدواریم در سالی که به نام رونق تولید نام گذاری شده، قوای مجریه، مقننه و قضائیه 
کشور بتوانند در تعامل سازنده و به دور از جهت گیری های جناحی و سیاسی گام های بزرگی 
در خدمت رسانی به تولید کشور بردارند و رئیس جدید قوه قضائیه عالوه بر برخورد جدی 
و موثر با کاسبان تحریم و اخالل گران اقتصادی، شرایط مناسبی را برای صنعتگران و 
تولیدکنندگان کشور فراهم آورد تا با رونق تولید ملی، اقتصاد و اشتغال کشور از شرایط 

مناسب تری بهره مند شوند.

مدیرمسئول

سرمقاله

رونق تولید در گرو 
همکارى هر سه قوه



گفت وگو با مهندس عمادالدین کبیری- مدیر بازرگانی شرکت بافت کبیر جزه ( مولی جون)

بیوگرافی و سوابق شغلی و تحصیلی
متولد سال 1366 و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی 
کامپیوتر و کارشناسی ارشد مدیریت نساجی هستم. 
گروه صنعتی کبیرتکس سال 1363 فعالیت خود را با 
نام »شرکت قائم بافت جزه « آغاز کرد. سال 1370 
» شرکت بافت کبیر جزه«  و سال 1383 »کارخانه 

نگین بافت هرند« راه اندازی شدند. 
با توجه به عالقه وافر به صنعت نساجی، سال 1386 
به عنوان مدیر بازرگانی وارد شرکت بافت کبیر جزه 
شدم. نساجی، تنها صنعتی است که از بدو تولد تا 
مرگ، همراه انسان  باقی می ماند. به همین دلیل یک 
صنعت استراتژیک، سودآور، اشتغال زا و قدرتمند است 
که در اقصی نقاط دنیا جزو مایحتاج زندگی انسان ها 

محسوب می شود. 
پارچه  گردباف ،  تولید  زمینه  در  بافت کبیر  شرکت 
رنگرزی ، تکمیل و دوزندگی فعالیت می نماید . واحد 
گردباف این شرکت از ماشین آالت یک رو سیلندر ، دو 
رو سیلندر و ماشین رینگردار با ریزی های 26،24،18 
و دهنه 40 با ظرفیت 700 تن در سال تشکیل شده 
دستگاه   86 از  متشکل  نیز  دوزندگی  واحد  است. 
دوخت از شرکت های مطرح آلمانی و ژاپنی است. 

محصوالت بافت کبیر جزه با برند »مولی جون« 
در بازار شناخته می شوند و اگر مشکالت مربوط به 
تهیه مواد اولیه را کنار بگذاریم، مولی جون در شرایط 
مساعدی به سر می برد. در گذشته لباس راحتی مردانه 
تولید و عرضه می کردیم اما در حال حاضر به تولید و 
ارائه ست های خانوادگی ) لباس راحتی مردانه، زنانه و 

بچه گانه( می پردازیم.  

سال 1386 که فعالیت در صنعت نساجی 
را به صورت رسمی آغاز کردید، وضعیت این 
صنعت در کشور چگونه بود؟ تولیدکنندگان با 

چه موانع و مشکالتی مواجه بودند؟
مشکل  قاچاق«  بازار  با  »رقابت  می رسد  نظر  به 
در  است.  پوشاک  و  نساجی  صنعت  همیشگی 
شرکت های تابعه گروه صنعتی کبیرتکس، به روزترین 
و مدرن ترین ماشین آالت اروپایی در بخش دوخت، 
بافت، رنگرزی و ... در حال کار هستند اما با توجه 
به باال بودن قیمت تمام شده محصوالت ما نسبت 
به منسوجات قاچاق، بزرگ ترین مشکل ما رقابت با 
کاالهای قاچاق در بازار کشور بوده و هست.... در حال 
حاضر با توجه به افزایش نرخ ارز و اختالف میان ریال 

دیدگاه

 بی ثباتی بازار 
و ناتوانی در  
برنامه ریزی  
برای تولید

 مهندس عمادالدین کبیری  اعالم می کند: افرادی که منافعشان 

در تداوم قاچاق است، به شیوه های مختلف در جامعه اعالم 

می کنند تولیدکنندگان پوشاك با معضل مواد اولیه مواجهند و 

نمی توانند نیاز بازار داخلی را برطرف کنند و جهت جلوگیری 

از کمبود پوشاك، راهی جز واردات 3/5 میلیارد دالری پوشاك 

نیازمند  به واردات پوشاك  اگر کشور  اما  ندارد!  قاچاق وجود 

است، این نیاز باید از طریق مبادی قانونی و رسمی برطرف 

شود، واردکنندگان حقوق و عوارض گمرکی را به طور کامل 

بپردازند و در بازار با تولیدکننده داخلی رقابت نمایند. وی ادامه 

می دهد: تا زمانی که در بازار ثبات وجود نداشته باشد؛ نمی توان 

برنامه ای برای آینده تولید متصور بود. یک صنعتگر سال های 

متمادی تالش می کند تا نقطه تولید به نقطه عرضه و بازگشت 

سرمایه برسد اما ناگهان با یک نوسان نرخ ارز، تمام معادالت 

به هم می ریزد و 5 سال دیگر باید تالش کنیم تا به جای نخست 

بازگردیم! مدیر بازرگانی شرکت بافت کبیر جزه تأکید می کند: 

تحریم های داخلی به اندازه قوانین و مقررات ضد تولید و دست 

و پاگیر داخلی، تأثیر چندانی بر فعالیت های ما ندارد. در جلسه ای 

که به آن اشاره شد خود ِمسئوالن دولتی اذعان داشتند قانونی 

وضع کرده اند و دو روز بعد، تبصره ای بر این قانون تعیین شده 

است! چنین سنگ اندازی هایی ، آسیب های جبران ناپذیری بر 

پیکره تولیدکننده و صادرکنده وارد می کند.
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و دالر، شرایط به نفع تولیدکنندگان داخلی شده و تداوم 
قاچاق منسوجات و پوشاک مقرون به صرفه نیست البته 

در صورت تأمین به موقع مواد اولیه....

روزهای  این  مشکالت  از  یکی  کلی  طور  به 
تولیدکنندگان پوشاک همین موضوع کمبود و 
گرانی مواد اولیه است به طوری که در نمایشگاه 
با  ایران مد، این موضوع در مصاحبه هایی که 

غرفه داران داشتیم، مرتب تکرار می شد... 
اولیه  تولید مواد  صد در صد همین طور است... حجم 
میزان  مثال  برای  نیست.  توجه  قابل  چندان  داخلی 
تولید پنبه در کشور ما  حدود30-20 هزارتن است در 
حالی که نیاز واحدهای نساجی به پنبه حدود 300 هزار 
تن در سال می باشد، پس با کمبود جدی پنبه مواجهیم 
که باید از طریق واردات برطرف شود. ویسکوز در ایران 
تولید نمی شود، تهیه پلی استر از تأمین کنندگان داخلی 
مشکالت خاص خود را دارد، رنگ و مواد شیمیایی و 
تجهیزات جانبی مانند دگمه، زیپ و ... هم که عمدتًا 
وارداتی هستند در نتیجه بخش عمده ای از مواد اولیه 
مورد نیاز صنعت پوشاک، وارداتی است. طبق محاسبات 
صورت گرفته، در صورت واردات نخ پنبه  با ارز نیمایی، 
قیمت تمام شده آن حدود 30 هزار تومان خواهد بود در 
صورتی که تمام تجار و واردکنندگان نخ پنبه نمره 30 را 
به قیمت 46-42 هزار تومان به فروش می رسانند. پس 
می توان گفت دست اندرکاران قاچاق، با پیش خرید کردن 
مواد اولیه، نخ، پارچه و ... را با قیمت دلخواه به بازار عرضه 
می کنند. شرایط به نحوی است که کارخانه های تولید نخ 
پنبه ای، اعالم می کنند ابتدا باید مبلغ را بپردازیم و دو ماه 
بعد سفارشمان را تحویل بگیریم چون تولید کارخانه را به 
اندازه دو ماه پیش فروش کرده اند اما مشخص نیست به 

چه کسی فروخته اند! 
واقعیت این است که قاچاقیان بیکار نمی نشینند و برای 
آن که صنعت پوشاک کشور را ناتوان نشان دهند از هیچ 
تالشی فروگذار نیستند؛ حتی این اعتقاد وجود دارد که در 
صورت ممنوعیت واردات پوشاک، تولیدکنندگان کشور 
توان رفع نیاز بازار داخل را ندارند و به نوعی، قاچاق را 
توجیه می کنند اما از دو زاویه می توان این موضوع را مورد 

بررسی قرار داد. 
تأمین  به  قادر  ایرانی  تولیدکنندگان  این که  نخست 
پوشاک مورد نیاز کشور هستند و بسترهای الزم جهت 

این که  دوم  نکته  دارند.  وجود  نیز  تولید  توان  افزایش 
عرضه کنندگان پوشاک قاچاق، در تأمین مواد اولیه نیز 
بسیار فعال هستند و به سمت واردات مواد اولیه هجوم 
آورده اند، با هزینه های بسیار سنگین، مواد اولیه ) مانند نخ 
و ...( را می خرند و به صورت مویرگی وارد بازار می کنند، 
در این شرایط اگر تولیدکننده داخلی نتواند از عهده تهیه 
مواد اولیه برآید، به طور قطع توان پاسخگویی به نیاز بازار 
داخل و صادرات را نخواهد داشت؛ بنابراین افرادی که 
منافعشان در تداوم قاچاق است، به شیوه های مختلف در 
جامعه اعالم می کنند تولیدکنندگان پوشاک با معضل مواد 
اولیه مواجهند و نمی توانند نیاز بازار داخلی را برطرف کنند 
و جهت جلوگیری از کمبود پوشاک، راهی جز واردات 
3/5 میلیارد دالری پوشاک قاچاق وجود ندارد! اما اگر 
کشور به واردات پوشاک نیازمند است، این نیاز باید از 
طریق مبادی قانونی و رسمی برطرف شود، واردکنندگان 
حقوق و عوارض گمرکی را به طور کامل بپردازند و در 

بازار با تولیدکننده داخلی رقابت نمایند. 

از  ارز حاصل  دیدگاه شما در زمینه بازگشت 
در شرایط  صادرات  اصوالً  و  صادرات چیست 

فعلی، توجیهی دارد؟
از سال 1393 صادرات به کشورهای همسایه، عراق، 
آذربایجان، افغانستان، عمان و قطر را شروع کردیم. در 
جلسه  ای با حضور معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس 
و  خصوصی  بخش  فعاالن  تجارت،  توسعه  سازمان 
اصناف، تمام موارد مربوط به صادرات مانند تعرفه های 
گمرکی پیمان سپاری ارزی مطرح شد. اواًل تعرفه ها بر 
روی دالر 4-3 هزار تومان وضع شده یعنی اگر کاالیی 
را در گذشته 3 دالر می فروختیم امروز یک دالر شده 
است اما در پیمان سپاری ارزی ملزم به پرداخت همان 3 
دالر هستیم. همچنین سال های پیش به دلیل اختصاص 
جوایز صادراتی، بسیاری از تولیدکنندگان، تعرفه ها را باال 
گرفتند تا بتوانند از جوایز صادراتی بیشتری استفاده کنند 
و این امر بر قیمتی که به تجار خارجی اعالم می کردند، 

بسیار اثرگذار بود. 
در پایان جلسه مذکور به این موضوع اشاره کردم که هر 
اندازه دولت بی هنرتر باشد، هنرمندتر است! و اگر کاری 
انجام ندهد به نفع تولید و تجارت کشور خواهد بود. اگر 
یک واحد تولیدی با 17 هزار کارگر، ارز حاصل از صادرات 
را بازنگرداند، نمی تواند به فعالیت ادامه دهد و از عهده 

پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود برآید پس دلیلی 
وجود ندارد که نگران عدم بازگشت ارز صادراتی این قبیل 

تولیدکنندگان باشیم. 
در پاسخ به سوال شما که آیا صادرات در شرایط فعلی، 
توجیه دارد باید بگویم بله! صادرات امکان پذیر و موجه 
است مشروط به ثابت بودن نرخ دالر... اگر امروز صادرات 
برمبنای دالر 10 هزارتومانی انجام شود و فردا به قیمت 
9 هزار تومان به سامانه نیما بازگردانده شود، این صادرات 
نه تنها توجیهی ندارد بلکه زیان مالی صادرکنندگان را به 

همراه دارد.  

به نفع تولید و صنعت  باال باشد  قیمت دالر 
است یا شاهد کاهش نرخ دالر باشیم؟

ثبات از هر چیز دیگری مهم تر است. تا زمانی که در بازار 
ثبات وجود نداشته باشد؛ نمی توان برنامه ای برای آینده 
تولید متصور بود. یک صنعتگر سال های متمادی تالش 
می کند تا نقطه تولید به نقطه عرضه و بازگشت سرمایه 
برسد اما ناگهان با یک نوسان نرخ ارز، تمام معادالت 
به هم می ریزد و 5 سال دیگر باید تالش کنیم تا به 
جای نخست بازگردیم! ارزش تنخواهی که برای کارخانه 
مدنظر قرار داده ایم، یک سوم شده که یا باید زمین و باغ 
برای فروش داشته باشیم تا به صنعت تزریق نماییم یا 
با تالش بی وقفه بتوانیم به نقطه توازن نزدیک شویم. 
نوسانات ارزی باعث بهم خوردگی شرایط بازار شده و 

کارخانه های متعددی را به تعطیلی کشانده است. 
در مورد مزیت های نرخ باال یا پایین دولت، اقتصاد دانان 
در چند جبهه به اظهارنظر می پردازند. نرخ باالی دالر 
یکسری فوایدی دارد که دالر پایین به دلیل مباحث 
رقابتی از این فواید بی بهره است. دالر پایین هم منافعی 

به وجود می آورد که در دالر باال چنین شرایطی ندارد. 

روند  بر  میزان  چه  تا  اخیر  تحریم های 
فعالیت های مجموعه شما اثرگذار بوده است؟

تحریم های داخلی به اندازه قوانین و مقررات ضد تولید 
و دست و پاگیر داخلی، تأثیر چندانی بر فعالیت های ما 
ندارد. در جلسه ای که به آن اشاره شد خود ِمسئوالن 
دو  و  کرده اند  وضع  قانون  یک  داشتند  اذعان  دولتی 
است!  شده  تعیین  قانون  این  بر  تبصره ای  بعد،  روز 
ناپذیری  جبران  آسیب های  سنگ اندازی هایی ،  چنین 
بر پیکره تولیدکننده و صادرکنده وارد می کند. هر روز 
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شاهد تصویب یک بخشنامه و تبصره جدید از سوی 
مشی  خط  این  هستیم  دولتی  مختلف  سازمان های 
منصفانه نیست که فعاالن بخش خصوصی در تنگنا و 
مضیقه های مختلف قرار گیرند تا بخش های دیگر کشور 
سامان دهی شوند بهتر است دولتمردان از راه های دیگر 

توازن در اقتصاد کشور را به وجود آورند! 

نقش تشکل های صنعت پوشاک را در آگاهی 
بخشی به مردم نسبت به کیفیت باالی تولیدات 
ایرانی و جدی گرفته شدن توسط دولتمردان را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
کاهش قاچاق پوشاک، نقش بسیار موثری در جلب اعتماد 
و اطمینان مردم نسبت به تولیدات باکیفیت ایرانی داشت. 
تاکنون افرادی به جای تولیدکنندگان تصمیم می گرفتند 
که هیچ تخصصی در صنعت پوشاک ندارند برای مثال 
برای  مدیریتی ،  سابقه خوب  دلیل  به  X صرفاً  آقای 
صنعت نساجی تصمیم می گیرد در حالی که  اطالعات 
جامع و کامل نسبت به این صنعت را ندارد... از این 
مثال ها در صنعت نساجی و پوشاک ایران به وفور پیدا 
می شود اما اتفاقاتی که به تازگی در کشور رخ می دهد 
جایگاه خود را در صنایع پیدا کنند. اسفند سال گذشته که 
با تعدادی از تولیدکنندگان به همراه آقای دکتر ظریف به 
پاکستان رفته بودیم؛ طی صحبت با ایشان متوجه شدم 
اطالعات چندانی در مورد صنعت نساجی ایران نداشتند 
و با شنیدن توانمندی های کارخانه های نساجی بسیار 
دیپلماتیک  دستگاه  وزیر  وقتی  می شدند.  شگفت زده 
اطالعات اندکی از نساجی دارد؛ چگونه می توان شاهد 
رشد صادرات منسوجات و پوشاک باشیم؟! بسیاری از 
اتاق  ) مانند  سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی 
بازرگانی( هیچ ارتباط و تعاملی با فعاالن این صنعت 
ندارند. پس از برگزاری موفق نمایشگاه ایران مد97، که 
در واقع عرصه ای برای قدر نمایی صنعت پوشاک ایران 
بود؛ دیدگاه اذهان عمومی و مسئوالن دولتی نسبت به 
این صنعت تا حدود بسیار زیادی تغییر کرد. بعد از این 
نمایشگاه در 4-3 جلسه به دعوت وزیر صنعت حضور 
پیدا کردیم، در جلسات مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز مسائل مختلف در زمینه قاچاق پوشاک مورد 
اشاره قرار گرفت، جلساتی با روسای اتاق های بازرگانی 
ایران و تهران داشتیم. مسئوالن و دولتمردان شناخت 
کاملی از پتانسیل های صنعت نساجی و پوشاک ندارند. 

به این موصوع باید اشاره کنم که صنعت نساجی از 
دهه 70 تا اواخر دهه 80 با رکود سنگینی مواجه بود 
و همین مسأله این صنعت را از ذهن مردم و دولت دور 
نگه داشت اما خوشبختانه در حال حاضر شاهد تحرکات 
بسیار موثر و خوبی در فعاالن صنعت نساجی و پوشاک 
آورده اند،  روی  برندسازی  به  تولیدکنندگان  هستیم، 
و  متنوع عرضه می کنند  و  باال  باکیفیت  محصوالت 
به دنبال احقاق حقوق خود از بازار هستند. تا پیش از 
رنگ  دنبال  به  به طور تخصصی  مردم  سال 1385، 
سال، بهره گیری از استایل های مختلف در پوشش و ... 
نبودند، یک تی شرت یا شلوار در بازار متداول می شد 
و تمام فعاالن پوشاک همان تی شرت و شلوار را در 
تیراژهای باال تولید می کردند بدون این که کوچک ترین 
امروز  اما  نمایند  لحاظ  خود  در محصوالت  خالقیتی 
اغلب تولیدکنندگان، کلکسیون های مخصوص خود را 
دارند و به رنگ و مد سال توجه ویژه نشان می دهد 
چون می دانند مخاطبان به دنبال پوشاک طبق مد روز 
دنیا هستند. متأسفانه اوایل دوران»تجدید قوای صنعت 
نساجی و پوشاک« تولیدکنندگان بر افزایش حجم تولید 
متمرکز شدند و هیچ گاه به این موضوع فکر نکردیم 
پس از تولید، چگونه به عرضه موفق محصوالت خود 
بپردازیم! شاید اگر از ابتدا ، تشکل ها با قدرت و توان 
بیشتر فعالیت می کردند ، جایگاه برندهای پوشاک ایرانی 
به مراتب بهتر از امروز بود و حتی در خارج کشور به 

عنوان یک برند معتبر و خوش نام شناخته می شد. 
راه اندازی »دبیرخانه مشترک تشکل های صنفی و صنعتی 
نساجی و پوشاک کشور« اتفاق بسیار خوبی است که برای 
اولین بار در این صنعت رخ می دهد. در نمایشگاه ایران مد ، 
هیئت تجاری پنج کشور با هزینه غرفه داران ایرانی از 
این رویداد صنعتی بازدید به عمل آورند و خوشبختانه 
برای اولین بار، تجربه بسیار موفقی به شمار می آید. این 
دستاوردها به دلیل همسویی تشکل هی نساجی و پوشاک 
سراسر کشور با همدیگر است که تاکنون بی سابقه بوده 
است. وقتی نامه ای با امضای 15-14 تشکل معتبر و 
مطرح کشور به دست وزیر صنعت می رسد، نمی توان آن 

را نادیده گرفت و به سخنان تشکل ها گوش نسپرد. 

برپایی نمایشگاه های اختصاصی ایران در سایر 
کشورها تا چه میزان در جذب مشتریان خارجِی 

صنعت نساجی و پوشاک موثر هستند؟

قبیل  این  در  بارها  کشور  پوشاک  تولیدکنندگان   
خاصی  نتیجه  به  اما  کرده اند  شرکت  نمایشگاه ها 
نرسیده اند و به همین دلیل سیاستگذاری های کمیته 
صادرات اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک بر 
حضور فعال در نمایشگاه های تخصصی سایر کشورها 
متمرکز شده است. در نمایشگاه تخصصی که توسط 
ایران در روسیه، عراق، قطر و ... برگزار می شود، تجار 
و بازرگانانی که تمایل به همکاری با ایران دارند، حضور 
می یابند و معلوم نیست این بازدید، دستاوردی برایمان 
داشته باشد یا خیر! ضمن این که اطالع رسانی مربوط به 
این قبیل نمایشگاه ها چندان موثر و مطلوب نیست اما 
در نمایشگاه های تخصصی که سایر کشورها در داخل 
مرزهای خود برپا می کنند ، اواًل برگزارکنندگان از نظر 
تبلیغات بسیار قدرتمند و حرفه ای عمل می کنند، ثانیًا 
می توانیم از پتانسیل مشتریان آنها به نفع خود استفاده 
کنیم. وقتی یک غرفه از مشتریان خود جهت حضور در 
یک نمایشگاه بین المللی معتبر دعوت به عمل می آورد، 
به طور قطع غرفه های ما نیز در معرض مشاهده آنان 
قرار می گیرد و می توان از این فرصت ارزشمند به بهترین 

نحو استفاده کرد. 

نکته پایانی
 خوشبختانه با هیچ گونه کمبودی در مایحتاج پوشاک 
شب عید روبرو نبودیم و تمام تولیدکنندگان موفق و 
مطرح، برنامه  های خود را برای تأمین پوشاک شب 
عید از چند ماه پیش تدوین کردند. اگر دولت برای 
اولیه  مواد  به  تولیدکنندگان  دسترسی  مشکل  رفع 
تمهیدی نیندیشد، با مشکالت به مراتب جدی تر و 
بیشتری  مواجه خواهیم شد. در این شرایط نامساعد 
واردات  و  رسید  خواهند  خود  هدف  به  قاچاقچیان 
فعالیت  ادامه  برای  مجالی  اولیه،  مواد  و  پوشاک 

صنعتگران باقی نخواهد گذاشت. 

حجم تولید مواد اولیه داخلی چندان قابل توجه 
نیست. برای مثال میزان تولید پنبه در کشور 
ما  حدود30-20 هزارتن است در حالی که نیاز 
واحدهای نساجی به پنبه حدود 300 هزار تن در 
سال می باشد، پس با کمبود جدی پنبه مواجهیم 

که باید از طریق واردات برطرف شود
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دیدگاه

گفت وگو با مهندس فرزین جوانشیر- مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی ستاره سپید آذین

ارز تک 
نرخی 
و رفع 

نوسانات 
ارزی 

اشاره:
به گفته مهندس جوانشیر، »مجموعه ای از مشکالت 
در  دوخت  نخ  تولید  عدم  باعث  محدودیت ها  و 
این  تولید  اولیه  مثال مواد  برای  کشور شده است. 
نخ ضریب تاب مطلوبی ندارند و یکنواخت نیست، 
طبعاً مشتریانی که خواستار تهیه مواد اولیه باکیفیت 
دلیل  به همین  و  نمی خرند  نایکنواخت  نخ  هستند، 
سراغ نخ ایرانی نمی روند در حالی که معتقدم اگر مواد 
اولیه مرغوب و ماشین آالت مدرن و به روز در اختیار 
تولیدکننده ایرانی قرار گیرد، شاهد تولید بهترین و 
باکیفیت ترین نخ دوخت خواهم بود. متأسفانه در حال 
حاضر تولیدکننده با مشکالت متعددی مواجه است 
که مجال رقابت و تولید محصوالت درجه یک را از 

اغلب آنان سلب می کند.«
وی در ادامه این گفت وگو یادآور شد »دولت و بانک 
مرکزی در شرایط فعلی باید یک قیمت را به طور 
ثابت نگه دارد و بهتر است ارز 4200 تومانی را کنار 
بگذارد چون تأثیری بر تورم ندارد و رقمی بین 13 تا 
14 هزار تومان را تعیین کند و مبنای انجام مبادالت 
ابتدا تورم  در  ترتیب شاید  این  به  قرار دهد  ارزی 
ایجاد شود اما در نهایت نوسانات ارزی از بین خواهد 
رفت و مردم به یک قیمت ثابت، عادت می کنند.« 

مشروح این گفت وگو از نظرتان می گذرد:

در  آن  فعالیت های  و  دوراک  شرکت  معرفی 
ایران

شرکت دوراک تولیدکننده انواع نخ های دوخت و گلدوزی 
در دنیاست که کارخانه آن در بورسا و دفتر مرکزی  در 
استانبول قرار دارد. این شرکت سال 1971 تأسیس شده 
است و به ارائه انواع نخ دوخت به صاحبان صنایع چرم، 
کیف، کفش، پوشاک ) البسه ایمنی و ضد آتش، ورزشی، 
اونیفرم، جین و ...( ، صنایع مبلمان، لوازم خانگی، روکش 
صندلی و کمربند خودرو می پردازد. اولویت نخست دوراک، 
تولید نخ های پلی استر فیالمنت با مقاومت باالست و برای 
بعضی مشتریان خاص، انواع نخ های پلی آمید، ویسکوز و 

اکرلیک ) با روکش یا بدون روکش( است. 
بازرگانی ستاره سپید آذین از سال 1390 به طور رسمی 
نمایندگی دوراک را در ایران برعهده گرفت و در حال 
حاضر تمام اجناس را از طریق مرز خوی تحویل می گیریم 
و با ارز آزاد خریداری می کنیم اما بازار کشش دارد به 
طوری که 4 سال پیش قیمت یک نوع نخ دوخت 14 
هزار تومان بود امروز همان نخ 50 هزار تومان شده است 
اما همچنان مشتریان خود را دارد. البته این خرید بستگی 
به شرایط مشتری دارد، بعضی نخ را به صورت نقدی از 
فروشگاه ما می  خرند، برخی چک روز تحویل می دهند، 
گروهی از مشتریان هم یک  ماه بعد چک می دهند و 
بعضی مشتریان بدحساب هم چک مدت دار برای 4-3 

ماه آینده را می دهند که البته نمی توان معامله با آنان 
را متوقف کرد زیرا سراغ رقیبان ما در بازار می روند که 
قیمت نخ های دوخت آنان در مقایسه با دوراک پایین تر 
اما کیفیت دوراک به مراتب باالتر است. بارها این اتفاق 
افتاده که یک مشتری از سایر نخ های دوخت موجود در 
بازار استفاده می کند اما پس از چند ماه بار دیگر سراغ نخ 

دوراک می آیند. 
نخ دوخت کاربرد های بسیاری دارد و تنوع آن به 35 نوع 
می رسد از انواع کیف و کفش های مردانه و زنانه چرم 
و مبلمان گرفته تا پوشاک، شلوار جین، روکش صندلی 
خودرو ، کاالی خواب و انواع گلدوزی و شاخص کاری نخ 

دوخت براساس سایز در نظر گرفته می شود.   
بهترین مشتریان دوراک از نظر میزان فروش، ایران 
و روسیه است و در 48 کشور کار می کنند اما با توجه 
به آغاز تجارت با آمریکا، پیش بینی می شود که این 
را بگیرند. در دوراک 500  به تدریج جای ما  کشور 
نفر مشغول فعالیت هستند و دفتر رسمی فروش در 
اتریش، لهستان و اسپانیا دارند و دفتری نیز در برزیل 
راه اندازی کرده اند تا به بازار  آمریکای التین دسترسی 
داشته باشند. در ایران اگرچه باالترین حجم فروش 
و  ندارند  فروش  رسمی  دفتر  اما  می دهد  تشکیل  را 
صرفاً نماینده فروش -شرکت بارزرگانی سپید تجارت 

آذین- به فعالیت می پردازد.
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اما در طوالنی مدت این تفکر با شکست مواجه می شود 
زیرا به تدریج اعتماد مصرف کنندگان را نسبت به کیفیت 

محصوالت خود  از دست می دهند.  

چرا نخ دوخت در ایران تولید نمی شود؟ مشکل 
از عدم دسترسی به تکنولوژی و دانش فنی روز 
است یا در زمینه تهیه و تأمین مواد اولیه مشکل 

وجود دارد؟
پیش از انقالب، »شرکت نخ الله« در ایران به تولید نخ 
از آن نیست.  اثری  امروز دیگر  اما  دوخت می پرداخت 
کارخانه ای نیز در یکی از استان های غربی کشور به تولید 
نخ دوخت می پردازد که این نخ فقط در تولید کفش های 
ورزشی کاربرد دارد اگرچه از نظر کیفی با نخ های خارجی 
به ویژه دوراک قابل مقایسه نیست و عمدتاً در همان 

استان به فروش می رود. 
به اعتقاد من مجموعه ای از مشکالت و محدودیت ها 
باعث عدم تولید نخ دوخت در کشور شده است. برای 
مثال مواد اولیه تولید این نخ ضریب تاب مطلوبی ندارند 
و یکنواخت نیست، طبعاً مشتریانی که خواستار تهیه 
مواد اولیه باکیفیت هستند، نخ نایکنواخت نمی خرند و به 
همین دلیل سراغ نخ ایرانی نمی روند در حالی که معتقدم 
اگر مواد اولیه مرغوب و ماشین آالت مدرن و به روز در 
اختیار تولیدکننده ایرانی قرار گیرد، شاهد تولید بهترین 
و باکیفیت ترین نخ دوخت خواهم بود. متأسفانه در حال 
حاضر تولیدکننده با مشکالت متعددی مواجه است که 
مجال رقابت و تولید محصوالت درجه یک را از اغلب آنان 
سلب می کند. شرکتی مانند دوراک بدون هیچ گونه مشکل 
یا محدودیتی به ماشین آالت مدرن و مواد اولیه دسترسی 
کارخانه های  از  بسیاری  ماشین آالت  حالی که  در  دارد 
نساجی ایران متعلق به 60-50 سال پیش است. طبیعی 
است با چنین سیستم قدیمی و مستهلکی نمی توان انتظار 
تولید محصوالت باکیفیت را داشته باشیم.با صراحت باید 
عنوان نمایم که منابع ارزشمند، نیروی متخصص توانمند 
و تولیدکنندگان متعهد در کشور داریم اما مشکل اصلی 

ضعف ساختار سیستم عمومی اداره کشور است.

و پیش بینی شما از شرایط و وضعیت شش ماه 
آتی صنعت نساجی چیست؟

در همین وضعیت فعلی می توانیم تولیدات خوبی داشته 
باشیم منتها فکر می کنم با توجه به تشدید تحریم ها و 

دشواری فراوان در تهیه مواد اولیه و ماشین آالت تنها 
کاری که می توان کرد اتکا به امکانات و منابع داخلی و 
نهایت تالش برای صادرات است. اتاق بازرگانی و وزارت 
صنعت باید تسهیالت بازگشت ارز حاصل از صادرات را 
برای صادرکنندگان فراهم کند تا این ارز برای گشایش 
اعتبار و ... مورد استفاده قرار گیرد. مطلب بعد مربوط به 
ثبت سفارشات است. در یکسال اخیر شاهد ثبت سفارشات 
غیرمرتبط بودیم که بزرگ ترین ضربه را به اقتصاد کشور 
وارد کرد. برای مثال یکی از باشگاه های فوتبال با ارز 
دولتی، اقدام به واردات الستیک خودرو نمود یا در بسیاری 
از موارد ارز 4200 تومانی به واردات محصوالتی اختصاص 
پیدا کرد که هیچ گونه منافعی برای تولید و صنعت کشور 
نداشت؛ همین امر بزرگ ترین هدر رفت منابع ارزی را در 
پی داشت؛ اگرچه بانک مرکزی در حال رسیدگی و نظارت 
است اما اطمینان دارم در همین شرایط نیز همچنان ارز 

دولتی مورد سوء استفاده قرار می گیرد. 
به عقیده من دولت و بانک مرکزی در شرایط فعلی باید 
یک قیمت را به طور ثابت نگه دارد و بهتر است ارز 4200 
تومانی را کنار بگذارد چون تأثیری بر تورم ندارد و رقمی 
بین 13 تا 14 هزار تومان را تعیین کند و مبنای انجام 
مبادالت ارزی قرار دهد به این ترتیب شاید در ابتدا تورم 
ایجاد شود اما در نهایت نوسانات ارزی از بین خواهد رفت 

و مردم به یک قیمت ثابت، عادت می کنند. 

نکته پایانی
فعالیت  مشغول  کشور  در صنایع  که  است  سالی   38
هستم و از این سال ها 34 سال به طور اختصاصی در 
صنعت نساجی کشور کار کرده ام اما در تمام این مدت 
به ادغام انجمن صنایع نساجی ایران و جامعه متخصصین 
نساجی ایران معتقد بوده ام و فکر می کنم این دو تشکل 
باید از حالت رقابت خارج شوند و در قالب یک تشکل به 

مخاطبان خود خدمات مختلف ارائه نمایند. 

 با توجه به این که ایران یکی از مشتریان عمده 
دوراک محسوب می شود؛ آیا مدیران این شرکت 

تصمیم یا برنامه ای برای تولید در ایران دارند؟
دو سال پیش شرکت رقیب دوراک در ایران، تا حدودی 
این کار را انجام داد یعنی ماشین آالت دست دوم تابندگی 
را نصب و راه اندازی کردند اما در مرحله رنگرزی با مشکل 
جدی مواجه شدند و عماًل موفق به تولید نخ دوخت در 
ایران نشدند و این پروژه متوقف ماند. چندین بار پیشنهاد 
تولید نخ دوخت در ایران را با مدیران دوراک در میان 
گذاشتیم و پیشنهاد کردیم ساختمان 5-4 طبقه بزرگ و 
مجهز در بازار احداث نمایند و ما به عنوان نمایندگان فروش 
به فعالیت می پردازیم. انبار در جریان نیز مدنظر قرار گیرد 
تا اجناس در اسرع وقت به دست مشتری برسد اما با توجه 
به شرایط نامساعد اقتصادی کشور، ریسک فعالیت تولیدی 
و احداث دفتر در ایران برای مدیران دوراک بسیار باالست 
به همین دلیل فعاًل برنامه ای برای تولید در ایران ندارند. از 
سوی دیگر با کاهش ارزش لیر، مدیران این مجموعه در 
هزینه های جانبی مانند هدایای تبلیغاتی، شرکت در برخی 
نمایشگاه ها و ... صرفه جویی می کنند تا تولید و اشتغال در 

مجموعه معظم خود را حفظ نمایند. 

چه نوع نخ دوخت و سایزی بیشتر در ایران 
کاربرد دارد و مورد مصرف قرار می گیرد؟

بیشترین حجم مصرف نخ های دوخت ما به صنایع مبلمان 
و روکش خودرو اختصاص دارد و در رتبه های بعدی صنف 

کیف و کفش و صنایع نساجی قرار دارند.   

و  اقتصادی  نامساعد  شرایط  به  توجه  با  آیا 
مشکالت مالی اغلب واحدهای تولیدی با کاهش 

فروش و ریزش تعداد مشتریان مواجه هستید؟
خیر! واقعیت این است که مشتری برای ادامه کار چاره ای 
جز تداوم خرید مواد اولیه ندارد البته بسیاری از آنان ابتدا در 
مقابل افزایش قیمت نخ های ما موضع گرفتند اما پس از 
مدتی به این نتیجه رسیدند که باید به تولید ادامه دهند و به 
همین دلیل خرید خود را ادامه دادند و نه تنها حجم فروش 
ما کمتر نشده بلکه با روند صعودی فروش نخ های دوخت 
مواجهیم. تولیدکننده ای که کیفیت کار برایش مهم است 
طبعاً از مواد اولیه مرغوب استفاده می کند اما بسیاری از 
تولیدکنندگان هم ترجیح می دهند مواد اولیه درجه چندم را 
برای کاهش قیمت تمام شده محصوالت خود تهیه کنند 

 دولت و بانک مرکزی در شرایط فعلی باید یک 
قیمت را به طور ثابت نگه دارد و بهتر است ارز 
بر  تأثیری  چون  بگذارد  کنار  را  تومانی   4200
تورم ندارد و رقمی بین 13 تا 14 هزار تومان را 
تعیین کند و مبنای انجام مبادالت ارزی قرار دهد 
به این ترتیب شاید در ابتدا تورم ایجاد شود اما در 
نهایت نوسانات ارزی از بین خواهد رفت و مردم 

به یک قیمت ثابت، عادت می کنند
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گزارش

مهندس افسانه محرابی -مدیــرکل دفتــر نســاجی، 
پوشــاك و ســلولزی وزارت صمت- ضمن اشاره به 
برگزاری جلسات هفتگی با بانک مرکزی برای تأمین ارز، 
گفت: در سال 97 با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، 
شرایط سختی در صنعت نساجی و اقتصاد ایران حاکم 
بود و بسیاری پیش بینی می کردند تولید در این صنعت 
کاهش یابد اما نه تنها رشد تولید نداشتیم، صادرات نیز 

صورت گرفت. 
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک و  ســلولزی وزارت 
صمت افزود: در مجموع 7 درصد رشد تولید را در صنعت 
نساجی شاهد بودیم، ضمن اینکه صادرات نیز به لحاظ 

اولین نشست نوروزی سال 1398 
با حضور مدیر کل دفتر نساجی و 
و  معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك 
تجارت، صنعتگران، تولیدکنندگان 
و فعاالن صنایع نساجی و پوشاك 
ایران در طبقه نهم اتاق بازرگانی 

ایران برپا شد. 

گزارشی از برگزاری اولین نشست نوروزی سال 1398 جامعه متخصصین نساجی ایران

ارزشی 26 درصد و به لحاظ وزنی 30 درصد رشد را تجربه 
کرد.

مقام  نامگذاری  به  توجه  با  کرد: خوشبختانه  تصریح  وی 
معظم رهبری مبنی بر رونق تولید، در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت دو صنعت لوازم خانگی و نساجی و پوشاک در نظر 
گرفته شده تا با تمرکز بر آن، رونق تولید و اشتغال ایجاد شود.
به گفته محرابی، در حال آماده سازی پرونده ها هستیم تا با 
همکاری بخش خصوصی بتوانیم تولید را افزایش داده و بر 
مزیت ها تمرکز کنیم، این در حالی است که هر ساله برای 
صنعت نساجی و پوشاک رشد متصور هستیم، ولی با توجه 
به شرایط ویژه ای که وجود دارد، امیدواریم با ارائه تسهیالت 

ش تولیـد بـا 
افزایـ

ی 
ش خصوص

ی بخ
همکار
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و حمایت از بخش تولید شاهد رشد در سال 98 هم 
باشیم. وی خاطرنشان کرد: محدودیت منابع ارزی 
برای کل صنایع وجود دارد و در این مسیر تالش 
شده تا زمینه های رفع مشکالت مالی تولیدکنندگان 
را فراهم آوریم تا آنها به خصوص در بخش تأمین ارز 

و حتی مواد اولیه با مشکالت کمتری مواجه شوند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و  نساجی  صنعت  موردنیاز  اولیه  مواد  برخی  افزود: 
پوشاک به صورت صد درصد وارداتی هستند که با 
مذاکراتی که از سوی وزیر صنعت با بانک مرکزی 
را  آنها  موردنیاز  ارز  تا  داریم  تالش  آمده،  عمل  به 

تأمین کنیم، این در حالی است که به صورت هفتگی 
بتوان  بانک مرکزی برگزار می شود که  با  جلساتی 

مشکل این صنعت را حل کرد.
مهندس سیدمحمد مقدسی -رئیس هیئت مدیره 
جامعه متخصصین نساجی ایران- نیز گفت: سال 98 
با سپری شدن یک سال سخت و دشوار در اقتصاد 
ایران فرا رسید و اکنون باید با توجه به پیش بینی ها 
مبنی بر دشواری های پیش رو در این سال، بتوانیم 

خود را در برابر نوسانات اقتصادی محفوظ کنیم.
وی افزود: برخی پیش بینی می کنند سال 98 بسیار 
سخت تر از سال 97 باشد و بنابراین اگر خود را تجهیز 

کرده و آماده رویارویی با مشکالت اقتصادی باشیم، 
قطعاً موفق خواهیم بود، چرا که در سال 97 بسیاری از 
حوادث و تصمیمات دولتی قابل پیش بینی نبود، پس 

باید سال 98 خود را مسلح کرده و به کارزار برویم.
مقدسی گفت: صنعت نساجی، فاکتورهای مهمی را 
به عنوان بسترهای الزم برای احیای خود نیاز دارد که 
از جمله آن ارتقای کیفیت، حذف سیستم های رانتی، 
کاهش هزینه های تولید، رفع موانع و بهبود واقعی 
فضای کسب و کار است، ضمن اینکه باید افزایش 
قدرت خرید مردم و رساندن قاچاق به حداقل نیز در 

دستور کار قرار گیرد.
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اولین نشست نوروزی سال 1398 جامعه متخصصین نساجی ایران
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بازارهای 
جهانی را 
هدف قرار 
دهیم

اشاره:
هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر 
با شعار »خوشا مکران و نقش بی مثالش« 
و هدف الگوسازی و اهمیت ترویج و تحقق 
پوشش با سبک زندگی ایرانی اسالمی با 
حضور سید محمد مجتبی حسینی- معاون 
امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی- ، 
حمید قبادی -رئیس هشتمین جشنواره مد 
رئیس  ابتکار -معاون  لباس-، معصومه  و 
جمهوردر امور زنان و خانواده-،  مالوردی 
-دستیار ارشد رئیس جمهور در امور حقوق 
شهروندی-، طیبه سیاوشی و سید احسان 
شورای  مجلس  نمایندگان  زاده-  قاضی 
اسالمی- و فعاالن صنعت مد و لباس در 

بوستان گفتگو افتتاح شد.

گزارش

* ویترینی برای مقوله بزرگ فرهنگی، پوشش و 
لباس

دبیر  پاک بین-  صدیقه  مراسم  این  ابتدای  در   
جشنواره مد و لباس - گفت: جشنواره امسال گام 
زود  قضاوت  برای  هنوز  شاید  می دارد.  بر  را  هشتم 
باشد، اما انتظارات زیادی وجود دارد و ما هم واقف 

هستیم.
برای  ویترینی  می خواهد  جشنواره  این  گفت:  وی 
مقوله بزرگ فرهنگی، پوشش و لباس باشد چیزی که 
گردش 5000 میلیارد تومانی دارد. این جشنواره همه 
تالشش را انجام می دهد تا با معرفی بهترین طراحان، 
سکان را در اختیار برترین ها قرار دهد. نباید سکان 
فرصت های  باید  دهیم.  قرار  وارداتی ها  اختیار  در  را 
بسیاری را برای کارآفرینی ایجاد کنیم و در این مسیر 

نیازمند یاری تولید کنندگان داخلی هستیم.
دبیر هشتمین جشنواره مد و لباس فجر با بیان اینکه 
طراحان رسالت خطیری دارند، تصریح کرد: آن ها باید 
دانشی را که در محیط های دانشگاهی فرا می گیرند 
با فرهنگ ایرانی اسالمی تلفیق کنند و آن را به بازار 

پوشاک تزریق کنند.
پاک بین با بیان اینکه پوشاک مؤلفه فرهنگی بزرگی 
کنندگان  تولید  دستان  در  باید  آن  نبض  که  است 

داخلی بتپد.

تا جشنواره های  این جشنواره  در  اینکه  بیان  با  وی 
باشیم،  باید  جشنواره  نتیجه  و  پایش  فکر  به  آینده 
برای  گویایی  زبان  باید  نیز  رسانه ای  بعد  در  گفت: 

پوشاک و مدیران فراهم کنیم.
از  که  آثاری  به  خود  سخنان  ادامه  در  بین  پاک 
هشتمین جشنواره مد و لباس فجر ارسال شده اشاره 
مختلفی  بخش های  جشنواره  این  در  افزود:  و  کرد 
را خواهید دید. آثار رسیده در بخش زیورآالت 800 
اثر، در بخش کیف و کفش 300 اثر، لباس اجتماع 
130 اثر، لباس مجلسی 120 اثر، در بخش مجموعه 
سازی نیز 60 مجموعه به نمایش در آمده است. این 
بخش سال گذشته شروع کوچکی داشت، اما امسال 
از شهر ساحلی  این مجموعه  گسترده تر شده است. 

مکران، منطقه جنوب کشور الگو گرفته است.
در  لباس  طراحی  زنده  برگزاری  از  همچنین  وی 
در  و  داد  خبر  فجر  لباس  و  مد  جشنواره  هشتمین 
مختلف  گروه های  در  مسابقات  این  گفت:  سخنانی 
و  چادر  تا طراحی  لباس  از طراحی  رقابت می کنند. 
بخش طراحی پیراهن مردانه در این مسابقات حضور 

دارند.
پاک بین یادآور شد :در بخش تصویرسازی 70 اثر در 
بخش مقاله، 30 اثر طراحی پارچه 50 اثر و پایان نامه 

98 اثر به هشتمین جشنواره مد و لباس راه یافته اند.

گزارشی از برگزاری هشتمین جشنواره  بین المللی مد و لباس فجر
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  *سال 9۷ ، سال شکوفایی مد و لباس کشور 
در ادامه این مراسم حمید قبادی - دبیر ساماندهی 
بنیاد مد و لباس کشور و رئیس هشتمین جشنواره 
بین المللی مد و لباس فجر - پس از قرائت پیام سید 
عباس صالحی -وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی- به 
به  لباس  و  مد  جشنواره  هشتمین  افتتاحیه  مناسبت 
سخنرانی پرداخت. » در چهل سالگی انقالب شکوهمند 
اسالمی ایران، توانمندی هنرمندان طراح ایران زمین را 
شاهد هستیم. طراحانی که نشان دادند، حفظ سنت های 
نیک در پوشش- که میراث چند هزار ساله آن باقی 
است-  نمی تواند در آراستگی و زیباپوشی خلل ایجاد 

کند و در تناقض باشد.
هنگامی که به میراث پوششی ایرانیان در طول تاریخ 
نگاه می کنیم، جهانی از بی نهایت گزاره، نشانه و نماد 
می بینیم که میان بدن و تن با هستی پیرامونی پیوستاری 
عمیق به وجود آورده است؛ چه این که پوشش، در بافتی 
از ساحت نمادین اجتماعی حضور موثر دارد و بدن، مکان 
پوششی  است.  پوشش  از  بهره گیری  برای  کالبدی  و 
که افزون بر محافظت، کارکردها و نقش های دیگری 
را همچون فرهنگ، قومیت، پیشه و مناسک، در آن 

می توان بازیابی کرد.
نگاه باورمند ایرانیان خداجو در پیش و پس از اسالم افزون 
بر عفاف، همواره به دنبال زیبایی و تناسب فرهنگی-ملی 

و  طراحان  که  است  نگاه  همین  و  بوده است  پوشش 
آفرینندگان لباس در ایران و کشورهای اسالمی را با 
نگاه غربی آن -که بیشتر بدنمندی و اندام گرایی را دنبال 

می کنند- متفاوت کرده است.
تعیین موضوع »نقش مکران« به عنوان محور طراحی 
و آفرینش های هنری جشنواره، نشانه توجه برنامه ریزان 
و فرصت های پنهان برای طراحان و تولیدکنندگان است 
نواحی گوناگون  پنهان پوشش  الگوهای  که می تواند 
فرهنگ ایرانی را به عرصه های عمومی و جهانی بازنمود 

کند.
و  توانمند  صنعت گران  هنرمند،  فرهیختگان  برای 
تولیدکنندگان گرانقدر- که به تعالی هنر و پیشرفت ایران 

اسالمی می اندیشند- بهترین ها را آرزومندم.«
پس از اتمام قرائت پیام وزیر ارشاد، قبادی از تأسیس 
»موزه خانه مد« در سراسر کشور خبر داد و گفت: به 
دنبال راه اندازی »موزه خانه مد« نه تنها در شهر شیراز 
بلکه در استان های سراسر ایران هستیم. در حال حاضر 
بناهایی در کشور وجود دارد که در حال فرسایش است 
و سرمایه گذارانی هستند که عالقمند به سرمایه گذاری 
در این بخش می باشند قرار است اولین موزه خانه مد در 
استان شیراز افتتاح شود و به دنبال آن موزه خانه مد در 

استان های مختلف کشور ساخته شود.
دبیر کارگروه ساماندهی مد ولباس کشور اظهار داشت: 

امیدواریم حداقل از هر استان در سراسر کشور یک موزه 
خانه مد راه اندازی شود و این موضوع در سراسر ایران 

اتفاق بیفتد.
قبادی با بیان اینکه باید از داشته های تاریخی کشور 
استفاده کنیم گفت: اگر چه به داشته  های تاریخی ایران 
می بالیم اما تاکنون در پی بهره برداری از این داشته های 
تاریخی نبوده ایم، امید داریم با همکاری بخش خصوصی 
با  بین المللی  قالب مسابقه ای  اجرای طرح شیم در  و 
موضوع شعر در قالب تن پوش بین ایران و کشورهایی 
اتفاقات  شاهد  دارند  هم  به  شبیه  تاریخی  سابقه  که 

ارزشمند در حوزه مد و لباس کشور باشیم.
دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، گفت: در سالی 
که مشکالت اقتصادی در شکل های مختلف در کشور 
وجود دارد سال 97 سال شکوفایی مد و لباس کشور بوده 
است و دلیل آن مشارکت حداکثری نهادها، طراحان و 
تولید کنندگان و موسسات و دانشگاهیان در برگزاری 
هشتمین دوره جشنواره بین المللی مد و لباس فجر است.
وی افزود: این نمایشگاه به تالش هنرمندان مد و لباس 
کشور، هشتمین دوره خود را پشت سر می گذراند و 
برگزاری آن در دهه فجر فرصتی است که به برکت 
انقالب اسالمی شکل گرفته است و هر سال شاهد 

توسعه آن در کشور هستیم.
از طراحان،  قبادی تصریح کرد: مشارکت هزاران نفر 
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هنرمندان و تولیدکنندگان بسیار مسرت بخش است. در 
سالی که مشکالت اقتصادی در شکل های مختلف در 
کشور وجود دارد سال 97 سال شکوفایی مد و لباس 
کشور بوده است و دلیل آن مشارکت حداکثری نهادها، 
طراحان و تولید کنندگان و موسسات و دانشگاهیان در 
برگزاری هشتمین دوره جشنواره بین المللی مد و لباس 

فجر است.
دبیرکارگروه ساماندهی مد ولباس کشور خاطرنشان کرد: 
همراهی صنعتگران و تولید کنندگان پارچه ایرانی و ایجاد 
ارتباط بین طراحان لباس که شرکت آنها به نوعی منشأ 
ارتباط در مصرف انواع پارچه در کشور است بسیار حائز 
اهمیت بود، 25 مرکز صنعتی و هنری پارچه در بخش 
نمایش، 25 مرکز علمی و دانشگاهی، 40 موسسه هنری 
مد و لباس که در سال های اخیر شکل گرفتند، 11 
مرکز فرهنگی که مسیر فرهنگ سازی مد و لباس را 
در کشور برعهده دارند در این جشنواره شرکت کردند. 
حضور مجالت و نشریاتی که در حوزه مد و لباس زحمت 
زیادی کشیده اند نیز در این دوره چشمگیر بود و حضور 
همه این نهادها زمینه فعالیت ساالنه هنرمندان طراح 
را در کشور فراهم می کند به طوری که طی این سالها 
تعداد زیادی از تولید کنندگان از آثار طراحی شده طراحان 
استفاده کرده اند و این امر پیش از این در کشور وجود 

نداشت.
رئیس هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر 
ادامه داد: هر محصولی را که در پیرامون خود مشاهده 
می کنیم عنصر مشترک آن عنصر طراحی است یعنی 
طراحان با الهام از نقوش الهی و خلقت الهی دست به 

ابتکار می زنند.
قبادی اظهار کرد: امروز تولید کنندگان به دنبال آثار و 
طرح های جدید هستند و به کارگیری طراحان درکنار 

تولید کنندگان باعث تغییر پوشش مردم خواهد شد.
وی با بیان اینکه ویترین های فروش لباس کشور در 
حال تغییر است، افزود: امروزه در طراحی کیف و کفش 
پیشرفت هایی حاصل شده است با وجود همه مشکالت 
و سختی ها در کشور بخش های مختلفی از طراحان 
عظیم  سرمایه های  عنوان  به  زیورآالت  و  جواهرات 
می کنند.  فعالیت  کشور  در  هنرهای خالق  ایجاد  در 
ویترین ملی که دستاورد مهم جشنواره مد و لباس است 
سال هاست که حضورشان را به عنوان یک رفتار نمادین 
از ظرفیت ملی تولید داخلی در جشنواره مشاهده می کنیم 

همه اینها نشان دهنده تالش همه بخش های مختلف 
از جمله هنرمندان مختلف است.

وی در پایان یادآور شد: برگزاری مسابقه طراحی لباس 
به صورت زنده در جشنواره ها شاید درچند کشور محدود 
دنیا انجام می شود که ما در جشنواره مد و لباس فجر 
این بخش را پر شور تر از سال های گذشته برگزار کردیم.  
مشارکت 20  استان و برپایی همزمان با جشنواره نشان 

دهنده استقبال عمومی در کشور است.

نامه های  پایان  و  علمی  یافته های  آخرین  *ارائه 
دانشجویی درحوزه مد و لباس

دانشگاهی  علمی  بخش  دبیر   - زاهدی  انسیه 
هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر- ، 
با بیان اینکه سال گذشته 20 غرفه به بخش علمی 
دانشگاهی اختصاص داشت، گفت: امسال با افزایش 
با 30 غرفه در  تعداد غرفه، بخش علمی دانشگاهی 
هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر حضور 

دارد.
وی گفت: بخش علمی دانشگاهی با تعداد 30 غرفه در 
هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر حضور دارد 
و آخرین یافته های علمی و پایان نامه های دانشجویی 
درحوزه مد و لباس را به معرض دید عالقمندان قرار 

می دهد.
بررسی  و  نقد  با  علمی،  اهمیت  لحاظ  از  افزود:  وی 
هفت دوره برگزاری جشنواره مد ولباس فجر و انتقال 
دستاوردهای پژوهشی و یافته های پایان نامه ها توافق 
شد بخش مقاالت را که از مهمترین بخش های رقابتی 
بخش علمی و دانشگاهی است، پیش از جشنواره مد 
و لباس فجر برگزار کنیم تا دانشگاهیان فرصت داشته 
باشند در یک عرصه ای که خیلی مورد رقابت با بازار و 

صنعت قرار نمی گیرد خودشان را نشان دهند.
وی با بیان اینکه امسال با افزایش 10 برابری در بخش 
مقاالت رشد کیفی و کمی خوبی داشته ایم، تصریح 
کرد:110 مقاله تاکنون به دبیرخانه جشنواره رسیده است، 
با خارج کردن مقاالتی که با موضوع و رویکرد انتخاب 
شده در جشنواره همسو بود، مقاالت با محوریت طراحی 
و تولید در منسوجات و پوشاک با رویکرد توسعه پایدار 

ارایه و چکیده 70 مقاله پذیرفته شد.
از  پس  رسیده  مقاالت  بین  از  داشت:  اظهار  زاهدی 
بررسی 48 مقاله برای ارایه شفاهی انتخاب شد که در 

روز سوم دی در دانشگاه الزهرا ارایه شد. وی خاطرنشان 
کرد: در همایشی که سوم دیماه در دانشگاه الزهرا برگزار 
شد دو مهمان خارجی از دانشگاه فرانسه و ایتالیا نیز 
مقاالت خود را ارایه کرده و کارگاه های آموزشی نیز با 

محوریت جشنواره برگزار گردید.
جشنواره  هشتمین  دانشگاهی  علمی  بخش  دبیر 
بین المللی مد و لباس فجر بیان کرد: یکی از بخش های 
رقابتی بخش علمی دانشگاهی »پایان نامه های علمی 
دانشجویان« است که فرصتی فراهم شد تا این قشر از 
جامعه علمی از جدیدترین تحقیقات و یافته های علمی 

خود در جشنواره مد ولباس فجر دفاع کنند.
وی ادامه داد: عالوه بر رشد کمی در کیفیت مقاالت 
و دستاوردهای پژوهشی موفقیت های بزرگی داشتیم. 
همکاری بخش صنعت با دانشگاه از تعداد مقاالت و 
کاماًل  جشنواره  این  در  شده  عرضه  نامه های  پایان 
مشهود بود و این امر نشان دهنده مأموریت های محوله 

بخش صنعت است.
زاهدی با اشاره به اینکه 1310 تصویر سازی کاغذی 
ارایه شده و 84 پایان نامه به دبیرخانه جشنواره رسیده 
است، گفت: این آمارها همه رشد جشنواره امسال را 
نشان می دهد، سال گذشته 20 غرفه به بخش علمی 
دانشگاهی اختصاص داشت که امسال تعداد آن به 30 

غرفه افزایش یافته است .
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* تلفیق سنت و مدرنیته در لباس و ایجاد جذابیت در 
مد و لباس ایرانی

معصومه ابتکار - معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خانواده - گفت: کشور ایران به دلیل داشتن قومیت های 
مختلف و تنوع فرهنگی و پوششی در نوع لباس و رنگ 
می تواند با تلفیق سنت و مدرنیته در لباس و ایجاد 
جذابیت در مد و لباس ایرانی، اسالمی نظر گردشگران 

خارجی را به خود جلب کند.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب که در دهه 
پنجم انقالب اسالمی قرار داریم و برای ورود به گام دوم 
انقالب آماده  هستیم، گفت: ایران از جمله کشورهایی 
رئیس  دارد  نخورده ای  دست  سرمایه های  که  است 
جمهور نیز در چهل سالگی انقالب اذعان کرد که دولت 
آمادگی کامل برای ورود به دهه پنجم انقالب را دارد و 
ظرفیت های عظیم کشور به دست هنرمندان جوانان و 

متفکران محقق خواهد شد.
ابتکار با بیان اینکه موقعیت های خطیری برای کشور 
فراهم شده، افزود: در رتبه بندی جهانی با گذشت از 
40 سال از پیروزی انقالب اسالمی کشور ایران در زمینه 
آموزش، فرهنگ و هنر و... سرمایه های بزرگی را کسب 

کرده و رشد موفقی در تمام زمینه داشته است.
هر  در  بسیاری  اهمیت  طراحی  اینکه  بیان  با  ابتکار 
کشور دارد زیرا باید با سلیقه های مختلف و بازار هدف 

همخوانی داشته باشد خاطرنشان کرد: به عنوان کسی که 
مسئولیت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را برعهده 
دارم سعی می کنم در محیط های مختلف اجتماعی 
لباس هایی بپوشم که دارای هویت ملی و تنوع فرهنگی 

ایران باشد.
معاون رئیس جمهوری ایران در امور بانوان و خانواده 
تاکید کرد: امام خمینی)ره( انقالب اسالمی ایران را با 
نگاه پیشرو دینی تأسیس و پایه گذاری کرد. در حال با 
توجه به حضور زنان در جامعه در مسئولیت های مختلف 
توجه به پوشش و لباس امری بسیار مهم است زیرا لباس 
و پوشش باید متناسب با ضرورت کار و محیط اجتماعی 
زنان جامعه اسالمی ایران باشد. نسل جوان نیز این انتظار 
را از ما دارد که سلیقه های مختلف در جامعه عرضه شود 

و حق انتخاب داشته باشد.
ابتکار با بیان اینکه در حوزه طراحی مد و لباسی نباید 
کرد:  خاطرنشان  باشد،  داخلی  بازار  به  تنها  نگاه ها 
طرح های ایرانی جاذبه های بسیاری در بازارهای جهانی 
دارد و این امر می تواند در مقوله گردشگری نیز توجه شود. 
باید تالش کنیم تا مد و لباس ایرانی برای گردشگران 
خارجی جذابیت داشته باشد و بتوانیم بازارهای جهانی را 

هدف قرار دهیم.
وی با تأکید بر ایجاد جذابیت در مد و لباس ایرانی برای 
گردشگران خارجی، گفت: کشور ایران به دلیل داشتن 

قومیت های مختلف و تنوع فرهنگی و پوششی در نوع 
لباس و رنگ می تواند با تلفیق سنت و مدرنیته در لباس 
نظر  اسالمی  ایرانی،  لباس  و  مد  در  ایجاد جذابیت  و 

گردشگران خارجی را به خود جلب کند.
 وی تصریح کرد: ایران سرزمینی دارای پیشینه تاریخی، 
فرهنگی است و باورها و اعتقادات آن زبانزد همه مردم 
جهان است. این کشور اسالمی در میان هجمه های 
مختلف دشمنان با قدرت و نشاط در تمام عرصه های 
پزشکی،  سیاسی،  اجتماعی،  نظامی،  علمی،  مختلف 
فرهنگی، هنری، ورزشی پیش می رود و در شرایط امروز 
تحریم دشمنان ایستادگی می کند. در بخش پایانی این 
مراسم؛ 10 نفر از میهمانان ویژه مراسم، روبان افتتاح 

هشتمین جشنواره مد و لباس را قیچی کردند.

*سایه افزایش قیمت مواد اولیه بر سر نمایشگاه مد 
و لباس ؛ مردم، گرفتار گرانی

مردم امسال شب عید متفاوتی را نسبت به سال های 
گذشته تجربه می کنند . سیاست های نامناسب اقتصادی 
دولت بازار را به جایی رسانده که این روزها نه تنها خرید 
کاالهای اساسی به امری دشوار برای مردم تبدیل شده 
بلکه حتی توانایی خرید کاالهایی مثل لوازم خانگی و 
پوشاک به کاری دست نیافتنی برای مردم تبدیل شده 

است .
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آن طور که فعاالن بازار پوشاک می گویند، نوسانات نرخ 
ارز، تسهیالت نامناسب بانکی، مشکالت ثبت سفارش 
واردات، کمبود و افزایش قیمت شدید مواد اولیه از جمله 
نخ، پارچه و .. . تولیدکنندگان ضعیف و متوسط پوشاک را 
به کلی از بازار حذف کرده و دیگر تولیدکنندگانی که این 
روزها فعالیت می کنند، چاره ای ندارند جز اینکه با توجه به 
افزایش قیمت دو تا چهار برابری مواد اولیه، کاالهای خود 
را با قیمت های باال به بازار عرضه کنند . البته فعاالن و 
طراحان بازار پوشاک با توجه به کاهش قدرت خرید مردم 
و رکود بازار، راه های جدیدی را برای کاهش قیمت تولید 
در نظر گرفته اند اما با این حال آنها بر این عقیده هستند 

که چاره ای جز افزایش قیمت وجود ندارد .
 به گفته فعاالن بازار پوشاک، قیمت نخ و پارچه های 
ایرانی و خارجی با افزایش 100 درصدی روبه رو شده و با 
توجه به بی ثباتی بازار ارز و مشکالتی که در حوزه ثبت 
سفارش وجود دارد، مانتو و پوشاک شب عید دست کم با 

افزایش 30 درصدی روبه رو خواهد شد .
به گزارش جهان صنعت، نکته قابل تامل در این میان 
آن است که در حال حاضر برخی فعاالن بازار پوشاک 
معتقدند 70 درصد بازار ایران در اختیار خارجی ها قرار 
دارد . این در حالی است که می توان با اتحاد و همکاری 
تولیدکنندگان و طراحان لباس، بازار ایران را از سلطه 

اجناس خارجی خارج کرد .
بین  الزم  همکاری  هنوز  حاضر  حال  در  اگرچه   
باید و  دانشگاهیان، طراحان و صنعتگران آن طور که 
شاید انجام نشده به طوری که با توجه به ریسک باالی 
سرمایه گذاری در شرایط سخت اقتصادی امروز، برخی 
طرح ها  از  الگوبرداری  به  همچنان  تولیدکنندگان  از 
و سبک های خارجی که امتحان خود را در بازار پس 

داده اند، ادامه می دهند .
 گشت وگذاری در این دوره از جشنواره مد و لباس فجر 
نشان می دهد که کیفیت برگزاری نمایشگاه و همچنین 
تنوع و کیفیت کارهای ارائه شده در این جشنواره نسبت 
به سال های گذشته با بهبود مواجه شده است . از این 
رو می توان گفت که با توجه به شرایط نابسامان امروز 
بازار، فعاالن صنعت مد و لباس نیز به دنبال همکاری 
و مشارکت بیشتر برای ارائه محصوالتی با کیفیت باال و 

قیمت پایین تر هستند .
یکی از تولیدکنندگان پوشاک زنانه که پس از سابقه 
50 ساله فعالیت پدر خود در این حرفه، حدود 10 سال 

است پا به عرصه تولید مانتوهای زنانه گذاشته است نیز 
گفت: با وجود اینکه جزو اولین افرادی بودم که سال ها 
اولیه  سال های  در  خود  طرح های  ارائه  برای  پیش 
برگزاری این جشنواره شرکت کردم اما طی سال های 
گذشته با توجه به کیفیت پایین برگزاری این نمایشگاه، 
تمایلی به حضور در آن نداشتم  . این در حالی است که 
هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر نسبت به 
گذشته رشد زیادی کرده و با سازماندهی خوبی برگزار 

شده است  .
 میثم اسماعیلی با بیان اینکه چند نمونه از طرح های 
برند ما به عنوان کاندیدای طرح ها در این جشنواره موجود 
هستند، افزود: با این حال من تنها به عنوان شرکت کننده 

در این نمایشگاه حضور پیدا کرده ام  .
 وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تولیدکنندگان 
عالقه ای به همکاری با طراحان لباس داخلی ندارند، 
اظهار کرد: طراحی در ایران هنوز آن طور که باید و شاید 
رشد پیدا نکرده است  . به عنوان مثال طرح هایی برای 
عرضه در بازار ارائه می شود که مناسب فرهنگ جامعه ما 
نیست یا اینکه سبک هایی با طراحی شلوغ است که توجه 

عامه مردم را به خود جلب نمی کند  .
 اسماعیلی ادامه داد: این در حالی است که طراحان از 
تولیدکنندگان توقع زیادی دارند و حتی گاهی خواستار 
این هستند که همپای تولیدکننده به عنوان سرمایه گذار، 
درآمد داشته باشند  . از سوی دیگر گاهی برخی طراحان 
خودشان کار تولید را دست و پا شکسته انجام می دهند و 
رمز و راز تولید در کار تولید کننده را به بیرون درز می دهند 

یا کاالی مشابه تولید می کنند  .
وی در مورد وضعیت بازار پوشاک اظهار کرد: به دلیل 
نوسانات نرخ ارز و سیاست های نامتناسب دولت، 50 
درصد از صنف ما از اول سال جاری تاکنون ورشکسته 

شده اند یا اینکه به کلی بساط تولید را جمع کردند  .
به  توجه  با  اخیر  دو سال  افزود: طی یکی  اسماعیلی 
جمله  از  اولیه  مواد  تامین  در  دالر،  قیمت  افزایش 
پارچه با مشکالت زیادی روبه رو شدیم  . از این رو تنها 
تولیدکنندگانی که موفق بودند و اندوخته مالی مناسبی 
در اختیار داشتند، در بازار سرپا ماندند اما تولیدکنندگان 
ضعیف و متوسط به کلی در بازار حذف شدند  . این در 
حالی است که در گذشته شرایط رشد و پیشرفت برای 

تولیدکنندگان متوسط هم فراهم بود  .
این تولیدکننده پوشاک زنانه اظهار کرد: به دلیل اینکه 

عموم جامعه مشتری خرید مانتو هستند، باید قیمت تولید 
متعادل باشد تا مصرف کننده توان خرید آن را داشته باشد  . 
بنابراین نمی توانیم یک مانتو را با قیمت 700 هزار تومان 
بازارهای  به  مانتوهای عرضهشده  بلکه  کنیم  عرضه 
عمومی باید در نهایت حدود 400 هزار تومان قیمت 

داشته باشد  .
اسماعیلی در مورد قیمت و کیفیت پارچه به عنوان ماده 
ایرانی و  پارچه های  بیان کرد:  نیز  اولیه مهم پوشاک 
خارجی با افزایش قیمت 100 درصدی مواجه شده اگرچه 
قیمت پارچه های ایرانی نسبت به خارجی بسیار پایین تر 
است  . به عنوان مثال پارچه شش هزار تومانی ایرانی 
در حال حاضر با قیمت متری 12 هزار تومان عرضه 
می شود و پارچه خارجی 12 هزار تومانی به متری 24 
هزار تومان رسیده است  . این فعال صنف پوشاک با تاکید 
بر اینکه کیفیت پارچه های ایرانی افزایش داشته است، 
افزود: سال ها پیش با اینکه انتظار می رفت تولیدکنندگان 
از پارچه های ایرانی استفاده کنند اما کیفیت ها طوری نبود 
که بتوان روی پارچه ایرانی حساب کرد  . اما در حال حاضر 
کیفیت برخی پارچه های تولیدی ایران قابل قبول است 
و به حدی رسیده است که با پارچه های ترکیه برابری 
می کند  . وی بیان کرد: تجربه تولیدکنندگان پارچه نسبت 
به گذشته افزایش پیدا کرده و درصد خطای کار آنها 
کاهش داشته است  . از این رو نسبت به گذشته بیشتر 
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تا چند  مثال  اعتماد کنیم  .به عنوان  آنها  به  می توانیم 
وقت پیش تنها ترکیه توانایی تولید پارچه های ژاکارد با 
تکنولوژی و دستگاه خاص آن را داشت اما در جشنواره 
امسال با غرفه کارخانه ای در یزد آشنا شدم که پارچه های 

ژاکارد با قیمت مناسب و کیفیت خوب تولید می کند  .
 اسماعیلی در مورد اختالف قیمت پارچه های ژاکارد 
قیمت  مثال  عنوان  به  کرد:  اظهار  خارجی  و  ایرانی 
پارچه های ژاکارد ترکیه ای که تا سه سال پیش متری 
50 هزار تومان بود، در حال حاضر به 150 تا 170 هزار 
تومان رسیده است  . اما نمونه ایرانی آن متری 50 تا 60 

هزار تومان است  .
یکی از فعاالن صنعت نساجی  گفت: این نمایشگاه 
فرصت مناسبی است تا صنعتگران و طراحان با یکدیگر 
آشنا شوند و در فعالیت های خود بازنگری کنند . امین 
دوست با بیان اینکه معتقدم فعاالن بازار پارچه و پوشاک 
باید بیشتر از اینها توانایی خود را در معرض نمایش قرار 
دهند، افزود: باید تولید بر اساس نوآوری انجام شود و بازار 
وسیعی که در کشور وجود دارد، در دست خود ایرانی 
باشد  .  این در حالی است که در حال حاضر حدود 20 
تا 30 درصد بازار پوشاک در دست تولیدکنندگان ایرانی 

است و 70 درصد بازار را خارجی ها محاصره کرده اند  .
وی در مورد افزایش قیمت مواد اولیه گفت: با توجه 
به نوسانات نرخ ارز و مشکالت ثبت سفارش واردات، 

کاالهای تولیدی ما نسبت به اوایل سال با افزایش دو تا 
سه برابری بسته به نوع کاال روبه رو شده است  .

 به گفته وی، قیمت پارچه های تولیدی ما از سه برابر 
باالتر نرفته اما خرج کار با افزایش قیمت شش برابری 
هم روبه رو شده است  . به عنوان مثال دوک نخی که تا 
چند ماه پیش دو هزار تومان بود، در حال حاضر به نرخ 
12 هزار تومان رسیده است  . این در حالی است که دوک 

نخ ایرانی بیشتر از دو برابر گران نشده است .
 این فعال صنعت نساجی ادامه داد: به دلیل اینکه بیشتر 
مواد اولیه وارداتی است، هزینه های تولید افزایش پیدا 
قیمت  افزایش  به  نساجی  رنگ  که  طوری  به  کرده 

صددرصدی هم رسیده است  .
 امین دوست در مورد قیمت پارچه های تولیدی خود نیز 
گفت: پارچه های حریر مناسب تولید لباس های مجلسی 
و شب از متری 100 تا 140 هزار تومان عرضه می شود   . 
این در حالی است که ما در نمایشگاه تنها به تولیدکنندگان 

پارچه عرضه می کنیم و فروش جزئی نداریم  .

*اختتامیه هشتمین جشنواره مد و لباس
مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره مد و لباس فجر با 
حضور سید مجتبی حسینی، معاون امور هنری  وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، حمید قبادی، دبیر کارگروه 
صدیقه  هاکوپیان،  سومبات  لباس،  و  مد  ساماندهی 

از  جمعی  و  فجر  لباس  و  مد  جشنواره  دبیر  پاک بین 
و  مد  و صنعتگران عرصه  کنندگان  تولید  و  طراحان 

پوشاک برگزار شد .
صدیقه پاک بین - دبیر هشتمین جشنواره بین المللی 
مد و لباس فجر- در مراسم اختتامیه، ضمن اعالم این 
مطلب که  40 هزار بازدید کننده از هشتمین جشنواره 
مد و لباس فجر دیدن کردند، جشنواره مد و لباس فجر 
را محل تالقی ایده و اجرا دانست و گفت: این جشنواره 
هر سال باید بزرگتر شود و به تمام شهرهای ایران برود، 
چهل هزار بازدید کننده از هشتمین جشنواره مد و لباس 
فجر دیدن کردند و این نشان استقبال مردمی از حوزه مد 

و لباس کشور در این دوره بوده است.
وی با اشاره  به نقش مکران به عنوان مضمون این 
دوره جشنواره فجر اظهار کرد: در هشتمین جشنواره مد 
و لباس فجر شهر »مکران« به عنوان یک داشته و به 
عنوان شهری برای ویترین عناصر ملی تبدیل شد و در 
سال های آینده این اتفاق خجسته باید با شکوه تر در 
سایر مناطق ایران بزرگ ادامه پیدا کند چرا که هر منطقه 
ایران دارای نقش ها و  نگاره های اصیلی است که 
خوش می درخشند  و می تواند منبع تولید آثار فاخر باشد.

وی افزود: در هشتمین جشنواره مد و لباس فجر 8 هزار و 
100 اثر هنری رسید که از این تعداد یک هزار و 500 اثر 
در نمایشگاه در بوستان گفتگو به نمایش درآمد، همچنین 
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چهل هزار بازدید کننده از این نمایشگاه دیدن کردند ، 
120 کارگاه آموزشی و نشست تخصصی برگزار شد و 
شاهد برگزاری مسابقات زنده در بخش کیف و کفش، 
عفاف و حجاب و ویترین ملی بودیم . پاک بین با اشاره 
به افزایش تعداد شرکت کنندگان در هشتمین جشنواره 
مد و لباس فجر، گفت: در این دوره از جشنواره 3 هزار نفر 
از طراحان و تولیدکنندگان لباس حضور داشتند که نسبت 

به دوره های گذشته رشد 30 درصدی داشته است .
وی تصریح کرد:  طراحان  به لحاظ کیفی در هشتمین 
جشنواره مد و لباس فجر توجهی به طرح ها و نقش های 
ایرانی داشتند و درخشش زیادی را در بخش صنعت، 

مجموعه سازی و زیورآالت شاهد بودیم.
دبیر جشنواره مد و لباس فجر با بیان این که جشنواره 
مد و لباس فجر محل تالقی ایده و اجراست، گفت: این 
جشنواره هر سال باید بزرگتر شود و به تمام شهرهای 
ایران برود، چهل هزار بازدید کننده از هشتمین جشنواره 
مد و لباس فجر دیدن کردند و این نشان استقبال مردمی 

از حوزه مد  و لباس کشور در این دوره بوده است.

* ده ماه پر فراز و نشیب  را پشت سر گذاشتیم
حمید قبادی -دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس- 
نیز با بیان این که جامه ایرانی باید به فرهنگ ایرانی 
آراسته شود، گفت: گزارش مرکز آمار ایران نشان می 
دهد که عالقمندی ایرانیان به لباس ایرانی بیشتر شده 
است و این از تالش طراحان و تولیدکنندگان بر خاسته 
کنندگان  تولید  و  طراحان  های  توانمندی  است.باید 

پوشاک ایرانی به همه دنیا نشان داده شود.
وی گفت:  ده ماه پر فراز و نشیب  را پشت سر گذاشتیم 
که هشتمین رویداد مد و لباس فجر را رقم بزنیم، این 
جشنواره حاصل جلسات و ساعت های طوالنی است، 
بازخوردهایی که از مخاطبان در فضای مجازی گرفته 
لباس  و  مد  جشنواره  هشتمین  تایید  از  نشان  میشد 
فجر است. دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس افزود:  
طراحان و تولید کنتدگان سعی می کنند فارغ از رتبه ها 
سهم موثری در جشنواره مد و لباس فحر داشته باشند ، 
طراحان لباس اثبات کردند می توانند اثر بخش باشند و 
نشان دادند دررسخت ترین شرایط کشور اتفاقی را رقم 

زدند که موجب تعجب همگان شده است.
وی خاطر نشان کرد: در هشتمین جشنواره مد و لباس 
فجر گام هایی برداشته شد و تالش های صورت گرفته 

که اندکی از آن به ایرانیان و جهانیان نشان داده شد، 
امیدوارم  توانمندی های طراحان و تولید کنندگان به همه 
دنیا نشان داده شود و باید گام های جدی تری در این 
مسیر برداشته شود. قبادی با بیان اینکه حوزه مد و لباس 
به سمت قطع وابستگی به پوشاک خارجی می رود، اظهار 
کرد:  با وجود شما طراحان و تولید کنندگان لباس ما به 
سمت خودکفایی و قطع  وابستکی به پوشاک خارجی 

حرکت می کنیم.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس  با بیان اینکه با 
تالش طراحان موضوع  مد و لباس وارد خانواده ها 
شده است، گفت: هشتمین جشنواره مد و لباس فجر 
عالوه بر بازدید کنندگان تخصصی جمعی از مردم را 
نیز همراه خود داشت که طراح نبودند این نشان می 
دهد موضوع مد و لباس وارد سطح خانواده ها شده 
نشان می دهد که  ایران  آمار  ، گزارش مرکز  است 
عالقمندی ایرانیان به لباس ایرانی بیشتر شده است و 
این از تالش طراحان و تولیدکنندگان برخاسته است.

حمید قبادی بر توجه به آموزش در حوزه مد و لباس و 
اعتالی حرفه ای طراحان مد تاکید کرد و اظهار کرد: 
یکی از سیاست های جدی ما حرفه ای شدن است که 

در همین راستا آموزش را سرلوحه کار قرار داده ایم .
وی از طراحان و تولیدکنندگان لباس خواست که از نقد و 
انتقاد نهراسند و گفت: در سال 98 بگذارید نقد شوید باید 
گفتگو کنید و آستانه تحملتان را باال ببرید تا ارتقائ پیدا 
کنید. دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس خاطر نشان 
طراحی  پارچه،  و  صنعت  بخش  خوب  ارتباط  کرد: 
دسترسی  زمینه  طراحان  و  کنندگان  تولید  با  پارچه 
مردم به لباس ایرانی را فراهم می کندهمین زمینه 
ای را برای طراحان و تولید کنندگان فراهم  می کند 

که از پارچه ایرانی استفاده کنند.
حمید قبادی تصریح کرد: هدف هویت بخشی و صیانت 
از حوزه مد و لباس است و نهادهای دولتی باید زمینه کار 
طراحان و تولیدکنندگان پوشاک را فراهم کنند و ما با 
بستر سازی قانونی این فعالیت را تسهیل کنیم ، همراهی 
و هماهنگی طراحان با کارگروه ساماندهی مد و لباس اثر 

بخشی آنها در جامعه را بیشترمی کند.

* اعتالی طراحی و تمرکز بر نگاه و رویکرد هنری
هنری  امور  معاون   - حسینی  مجتبی  محمد  سید 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- گفت: در هشتمین 

دستمایه  تجربه،  سال  هفت  با  رویداد  این  مرحله 
رویکردهای جدید وزیر و خانواده پویای این عرصه به 
جلوه آمده است. این جشنواره مانند دیگر جشنواره های 
فجر با محوریت یک آئین نامه کار خود را آغاز کرد و 
کوشیدیم تا بر رسالت اصلی خود که اعتالی طراحی و 
تمرکز بر نگاه و رویکرد هنری است اهتمام داشته باشیم. 
همچنین به جشن چهل سالگی انقالب و ارزش های 
برآمده از آن توجه خاص و ممتازی شده. مکران هم به 
عنوان تم ویژه جشنواره مورد توجه قرار گرفت. این تم 
ویژگی هایی را به همراه آورد یکی توجه به داشته های 
دیگری  و  مکران  درخشنده  گوهر  و  تاریخ  و  جغرافیا 
شناختن خویشتن و منبع عظیم الهام و دریافت و تمرکز 

بخشی طراحان محترم به یک موضوع بود.
 او اظهار کرد: در طول مدت برگزاری جشنواره درباره 
جشنواره جویا می شدم و نکته جالب برای من اتفاق نظر 
جملگی پرسش شوندگان بر رشد کیفی این دوره جشنواره 
بود. بخش بین المللی هشتمین دوره هم با حضور 20 

کشور برگزار شد.
 در ادامه مراسم اختتامیه، از حسام الدین جاللی طراح 
مد و لباس، میر محمد تقی دانایی هوشیار -مدیر 
نوروزی-  زینب  شهرکرد-،  حجاب  شرکت  عامل 
مدیر موسسه دختران مهتاب- و سعید میر محمد 
صادق،- طراح نشان شیما -تقدیر شد. سپس مدیران 
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کل ارشاد استان های  هرمزگان، سیستان و بلوچستان و 
قزوین به عنوان استان های برتر در حوزه مد و لباس در 
سال 97 مورد تجلیل قرار گرفتند. در بخش پایانی مراسم 
نیز بیانیه هیئت داوران هشتمین جشنواره بین المللی مد 
و لباس فجر توسط غزال بهمنی -طراح لباس و عضو 

هیئت داوران- قرائت شد.

*بیانیه هیئت داوران هشتمین جشنواره بین المللی مد 
و لباس فجر 

»هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر در حالی 
به ساعات پایانی برگزاری رسمی خود نزدیک می شود 
که در بسیاری از جنبه ها می توان جشنواره هشتم را 
پررنگ ترین گردهمایی هنر طراحی مد و لباس در ایران 
دانست. حجم بی سابقه ارسال آثار از سراسر کشور برای 
شرکت در جشنواره امسال به حدی بود که در روزهای 
نخست تعیین شده برای دریافت آثار نگرانی این شیرین و 
جدی از کافی بودن محل نگه داری آثار دریافتی در میان 

همکاران ما به وجود آمده بود.
مشاهده تعداد آثار دریافتی باعث شد تا اعضای هیئت 
داوری با احساس مسئولیتی مضاعف نسبت به بررسی 
تک تک آثار رسیده به جشنواره و تطابق آن با معیارهایی 
چون خالقیت در طرح، رنگ و کاربردی بودن آثار؛ و 
باافتخار برای اولین بار در بخش مجموعه سازی تطابق 

آثار ارسالی با موضوع مکران اقدام نماید.
نتایجی که امروز و در پایان این بیانیه به استحضار 
برگزاری  نتیجه  رسید،  خواهد  محترم  حضار  شما 
چندین نوبت جلسه داوری است که در آن اعضای 
هیئت داوری، نهایت سعی و دقت خود را برای بررسی 
جزئیات هرکدام از آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره به 
کار گرفته اند، چراکه به خوبی می دانستیم که امیدها و 
آرزوهای بی شماری به هرکدام از آثاری که در مقابل 
چشمان ما است گره خورده و خود را مدیون دست ها و 
چشم هایی می دانیم که در آفرینش هرکدام از این آثار 

نقش آفرینی کرده اند.
خدا را شاکریم که کیفیت آثار متقاضی شرکت در بخش 
مسابقه جشنواره هشتم مد و لباس فجر به حدی بوده 
که ما را امیدوار ساخت در آینده ای نه چندان دور لباس 
ایرانی بتواند به عنوان یکی از شاخص های مهم هویت 
ایرانی، اسالمی در سطح بین الملل جایگاه ویژه ای پیدا 
کند و جهانیان، ایرانیان را به لباس ها و هنرمندی شان در 
طراحی لباس و پارچه نیز بشناسند. در پایان ضمن تشکر 
از تمامی هنرمندان، برای صنعت گران و طراحان این 

مرزوبوم آرزوی موفقیت دارد.«
و  مد  بین المللی  جشنواره  هشتمین  *برگزیدگان 

لباس فجر
ستاره  رایانه،  با  لباس  طراحی  بخش  در  موذن  مائده 

مهدوی نیا در بخش طراحی زیواالت محمدباقر محسنی 
در بخش جواهرات و زیوراالت ساخته شده، رزا هدایی 
برای طرح چرمین رز تندیس بخش جشنواره در بخش 
کیف و کفش، در بخش طراحی کفش زنانه آذر و آزاده 
نجیبی، در بخش کفش مردانه ابراهیم کارآمد کرمانی 
برنده تندیس و لوح تقدیر هشتمین جشنواره مد و لباس 
فجر شدند.  در حوزه طراحی لباس اجتماع بانوان مجموعه 
»رزهای رنگی« مریم شیرزادی، لیال پیرزادی و نعیمه 
خاکپور، در طراحی لباس اجتماع مردان به مجموعه ای 
از همدان، محصوالت عفاف و حجاب در مسابقه زنده 
طراحی گروه صدف دریا از بوشهر و همچنین در بخش 
طراحی زنده پارچه پریسا عارفی برنده تندیس و لوح 

تقدیر هشتمین جشنواره مد و فجر شدند.
 در بخش نوار دوزی سمانه سمتی، بخش مد و لباس 
مجلسی و مناسبتی الهام فاتحی، در بخش طراحی چادر 
برای رانندگی مهدی تقی زاده، در بخش طراحی رایانه ای 
غزاله قجری، در بخش طراحی دستی پوشش سر نیلوفر 
سمیرا  اجتماع  کاربردی  بانوان  طراحی  بخش  صابر، 

رضازاده، تندیس و لوح تقدیر گرفتند.
 در بخش مجموعه سازی شکوفه اسفندیاری از سوی 
هیات داوران برگزیده شد. در بخش بین المللی، طراح و 
 فعال مد و لباس محبوبه علی بلندی شایسته تقدیر شد و 

تندیس و لوح جشنواره را دریافت کرد.
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گزارش

گزارشی از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنایع پوشاك ایران

اشاره:
صنایع  انجمن  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
پوشاك ایران با حضور تولیدکنندگان، فعاالن 
صنعت پوشاك و نمایندگان برخی از تشکل های 
نساجی و پوشاك، تحت نظارت نماینده وزارت 
کار در طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران برگزار 
گزارش های  ارائه  ضمن  مجمع  این  در  شد. 
خزانه دار  و  بازرس  مدیره،  هیئت  عملکرد 
انجمن، اعضای این تشکل در جریان عملکرد 
صنعت  نیازمندی های  تأمین  تعاونی  شرکت 

پوشاك ایرانیان قرار گرفتند. 

پس از به حد نصاب رسیدن حاضرین در مجمع، تالوت آیاتی از 
قرآن مجید و پخش سرود ملی، هیئت رئیسه ای با حضور آقایان 
سومبات هاکوپیان- به عنوان رئیس- ، محسن اصفهانیان- به عنوان 

بر  به عنوان منشی  - جهت نظارت  لیدا عشقی-  و  نایب رئیس- 

کار مجمع تشکل شد. سپس علی دهقان- دبیر انجمن- ضمن 

خوشامدگویی به مدعوین از مجید فخار خواست تا گزارش عملکرد 
هیئت مدیره طی یک سال گذشته را قرائت نماید.  

فخار عنوان داشت: طی سه سال گذشته، انجمن صنایع پوشاک 
ایران در مبارزه و مقابله با قاچاق پوشاک و واردات بی ضابطه و 
همچنین تالش برای رفع مشکالت ارزی، تأمین نقدینگی و مواد 
اولیه تولیدکنندگان به گونه ای در عرصه صنعت و احقاق حقوق 
تولیدکنندگان پوشاک حضور یافت که امروز تمام دست اندرکاران 

صنف و صنعت پوشاک به آن معترف هستند. 
وی تصریح کرد: شرایط تغییر یافته و تولیدکنندگان پوشاک، روزگار 
نوینی را تجربه می کنند. اکنون با قاطعیت می توان گفت امکان 
افزایش تولید برای تولیدکنندگان مهیا شده و توانسته ایم بازار خود 
را از نام و برندهای خارجی پس بگیریم؛ این کارنامه نتیجه تالش 
هیئت مدیره در تعامل با دستگاه ها و نهادهای مختلف است که در 

بیش از یکصد جلسه به دست آمده است.
فخار ضمن اشاره به برگزاری بیش از 33 جلسه هیئت مدیره در 
سال 97، خطاب به اعضای حاضر در مجمع گفت: اقدامات هیئت 
مدیره و حمایت شما به گونه ای بوده است که در آینده نیز برندهای 
خارجی نمی توانند بدون ضابطه رفتار کنند یا هر کاری که می خواهند 
در بازار ایران به زیان تولیدکننده ایرانی انجام دهند. عضو هیئت 
مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران سپس به بیان تعدادی از طرح ها، 

تولیدکننـدگان پوشـاك، 
روزگار نوینی را تجربه می کنند
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برنامه ها، ایده ها و دستورالعمل های این تشکل مانند »طرح 
اصالح جواز کسب« پرداخت و گفت: در چند سال گذشته، 
صدور جواز کسب از نظام سنتی و ناکارآمد برای امروز تبعیت 
کرده است که انجمن با تهیه طرحی درصدد تغییر آن خواهد 
بود. این اقدام در راستای مبارزه با قاچاق و جلوگیری از سهم 
غیرقانونی واردات بی ضابطه از بازار و به نفع احقاق حقوق 

تولیدکنندگان پیگیری خواهد شد.
»طرح اصالح جواز تولید« دومین برنامه انجمن پوشاک بود 
که فخار در این زمینه توضیح داد: این طرح تهیه و در اختیار 
تشکل ها، اتحادیه های مرتبط و مسئوالن دولتی قرار گرفت 
که اجرای آن می تواند پس از چند دهه، نظام کسب و کار 
صنفی در تولید پوشاک را دگرگون نماید. صدور جواز تولید 
باید از طریق سازمان صنایع کوچک انجام شود زیرا صدور 
آن از سوی اتحادیه ها موجب تضعیف تخصص در امر تولید 
می شود لذا انجمن با تمام توان پیگیر اجرایی شدن این طرح 

خواهد بود. 
وی از آغاز تعامل مستقیم با وزارت امور اقتصادی و دارایی 
خبر داد و گفت: تا امروز تولدکنندگان بیشتر از طریق وزارت 
صنعت خواستار مطالبات خود بودند اما انجمن پوشاک طی 
سه سال گذشته عالوه بر ارتباط با وزارت صنعت و سایر 
سازمان های اقتصادی جهت احقاق حقوق تولیدکنندگان، 
درصدد است برای رفع گره های مالیات بر ارزش افزوده، 
اصالح ضریب مالیاتی عملکرد و برخی هزینه های تحمیلی 
به تولید به طور مستقیم با وزارت امور اقتصادی و دارایی 
تعامل برقرار نموده و این اهداف را تا رسیدن به مرحله اجرا 

پیگیری نماید.
فخار اذعان داشت: طی دو سال گذشته، مشکالت اقتصادی 
و معضالت فضای کسب و کار باعث ناکارآمدی شرکت 
جدیدالتأسیس توسعه فروش و صادرات شد اما انجمن طرح 
جدیدی برای راه اندازی مجدد آن تدوین نموده که به زودی 

جزئیات آن ارائه خواهد شد.
تأمین  تعاونی  شرکت  »تأسیس  به  اشاره  ضمن  وی 
نیازمندی های صنعت پوشاک ایرانیان« و »تالش برای 
انسجام و پویایی دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و 
صنفی نساجی و پوشاک« گفت: انجمن پوشاک مفتخر 
است در سال 96، پایه گذار و ایده پرداز تشکیل دبیرخانه 
مذکور بوده است و در سال97 عطف به این سابقه و باور به 
ارزشمند بودن اتحاد تمام فعاالن صنف و صنعت نساجی و 
پوشاک کشور، انجمن پوشاک سعی کرد به نوبه خود و در 
کنار سایر همکاران و همراهان دبیرخانه مشترک، طرح و 
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ایده هایی برای تشکیل جلسات دبیرخانه ارائه نماید که همواره 
نتایج به دست آمده از این ایده ها برای تولیدکنندگان، درخشان 

بوده است.
این صنعتگر پوشاک ابراز داشت: تأمین مواد اولیه )به خصوص 
پنبه(، همواره یکی از دغدغه های  مواد اولیه پایه و عمدتاً 
تولیدکنندگان است که انجمن پوشاک برای رفع این مسأله، 
کارگروهی را با همکاری انجمن صنایع نساجی ایران و انجمن 
طراحان پارچه و لباس ایران تشکیل داد که امیدواریم به زودی 
این کارگروه با تعامل و همسویی بیشتر به نتایج مثبت و اثرگذار 

برای نیل به اهداف مشترک دست یابد.
»برگزاری نمایشگاه پوشاک« موضوع دیگری بود که مورد 
اشاره عضو هیئت مدیره انجمن پوشاک قرار گرفت. وی در 
این مورد گفت: آذرماه 97، شاهد برپایی نمایشگاه پوشاک ) 
ایران مد( بودیم که به طور قطع باشکوه تر از سال های پیش برپا 
شد. البته انجمن پوشاک معتقد است برای نشان توانمندی های 
تولیدکنندگان ایرانی به نمایشگاه هایی پر توان تر و تخصصی تر 
نیاز داریم؛ البته این موضوع نافی زحمات دوستان و همکاران 
در سایر تشکل ها برای برگزاری نمایشگاهِ باشکوه سال 97 
نیست بلکه انجمن پوشاک از چشم اندازی سخن می گوید که 
نمایشگاه های پوشاک نمایی مطلوب تر از تخصص و دانش 
فنی تولیدکنندگان ایرانی ارائه دهد به همین تصمیم داریم تا 
نمایشگاه های تخصصی برگزار کنیم که در آینده برنامه های 

آن اعالم خواهد شد.
فخار گفت: وقتی توانسته ایم بازار کشور را از برندهای خارجی 
پس بگیریم باید به شکل منسجم، برنامه هایی جهت تقویت 
برندهای ایرانی و برندسازی داشته باشیم. در این راستا انجمن 
پوشاک، »انجمن برندهای پوشاک و چرم ایران« را تأسیس 

نمود که به زودی برنامه های آن اعالم خواهد شد.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران تأکید کرد: در 
سال 97، سند راهبردی صنعت پوشاک را بازبینی و به روز 
نمودیم و به رغم تالش سازمان های مختلف برای مسکوت 
کردن مسیر بازبینی ، با پیگیری مستمر انجمن پوشاک، 
این سند بیست و پنجم خرداد سال98 توسط وزیر صنعت 
ابالغ خواهد شد که تمام خواسته های صنعت پوشاک برای 

شکوفایی در آن دیده شده است. 
وی اضافه کرد: انجمن پوشاک در نیمه دوم سال97، هسته 
پژوهش و آموزش را شکل داد و در نخستین گام، »کارگاه 
بررسی قوانین و مقررات صادرات و واردات«، »کارگاه تجارت 
بصری« و »کارگاه برنامه ریزی و مهندسی فروش ویژه پایان 
فصل« را برگزار نمود که رضایت تولیدکنندگان حاضر از محتوا 
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و کیفیت مطالب را به همراه داشت. فخار گفت: در دنیایی 
زندگی می کنیم که تشکل های صنفی نمادی از اتحاد 
اعضای صنف و صنعت برای خدمات رسانی منسجم و 
مطلوب به جوامع محسوب می شوند. این تشکل ها تبدیل 
به نهادهایی شده اند که تقویت ساختار نهادی کشورهای 
توسعه یافته، تنها با دوام فعالیت آنان می تواند تضمینی 

محکم برای رشد و توسعه باشد. 
تشکل های صنفی،  اقتدار  و  اعتقاد وی، حکمرانی  به 
تجربه ای است که اثبات آن نیازمند تقال و تالش زیادی 
ندارد. کشورهای صاحب نام صنعتی در جهان ارتباطات، به 
خوبی در مقابل دیدگان ما ایستاده اند و می توان خط سیر 
رشد، پیشرفت و شکل گیری جایگاه آن را در میان ملت ها 

به وضوح دید. 
عضو هیئت مدیره انجمن پوشاک ایران اظهار داشت: 
پویایی و هم سرشتی ایده ها و باورهای اعضای هر صنف 
و صنعتی در ایجاد چنین اقتداری حرف نخست را می زند 
و اگر امروز تشکل ها در دنیای توسعه یافته جایگاه باالیی 
دارند، تنها به این دلیل است که اعضای تشکل ها به 
قدرت و توان تأثیرگذاری آنان باور داشته اند و لحظه ای 
از همراهی با نهادهای مردم نهاد خود دور نشده اند؛ با این 
نگاه از تمام شما فعاالن صنف و صنعت پوشاک تقاضا 
داریم که وجود خود را برای ما سایه کنید و بگذارید به 
شانه های شما تکیه کنیم تا بتوانیم برای رشد و پیشرفت 
آینده شما، بستری مطمئن به وجود آوریم. ما را نقد کنید 
زیرا نقد شما حیات ما را تضمین خواهد کرد اما هرگز، 
هیچ تشکل و نهادی را به فراموشی نسپارید زیرا تشکل ها 
موجودات زنده ای هستند که خون را در بدن به جریان 

می اندازند و حیات را هدیه می دهند؛ 
فخار با بیان این جمله که »بیش از هر زمان دیگری همراه 
باشید زیرا این رمز پیروزی برای فرداست«، سخنان خود 

را به پایان رساند. 
بحران ها هیچ گاه طوالنی مدت نیستند

انجمن صنایع  سومبات هاکوپیان- رئیس هیئت مدیره 

پوشاك ایران- از اعضای حاضر در مجمع خواست تا 

نگاه خود را از بازارهای محلی و کشوری جدا کنند و به 
بازارهای جهانی بیندیشند. وی افزود: گاهی اوقات تصور 
می کنیم بحران اقتصادی فقط متعلق به کشور ماست اما 
این گونه نیست و کشورهای مختلف برای عبور از بحران  
اقتصادی، برنامه هایی تدوین کرده اند که متأسفانه در کشور 
ما یا چنین برنامه هایی تدوین نشده اند و یا بسیار ضعیف 

) غیرقابل اجرا( هستند.
وی ادامه داد: باید نگاه بین المللی را در تولید محصوالت 
خود حفظ نماییم و گاهی اوقات به رفتارهای دیپلماتیک در 
سطح جهان و حتی نحوه نشست و برخاست تولیدکنندگان 
جهانی با وزراء و مسئوالن دولتی توجه بیشتری نشان 

دهیم.
به گفته هاکوپیان، در یک گام ساده که از جهان آموختیم 
توانستیم میان تمام نیروهایی که در راستای منافع ملی 
کشور و به ویژه صنعت پوشاک حرکت می کنند، وحدت 
به وجود آوریم و »دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی 
و صنفی نساجی و پوشاک« را راه اندازی نماییم که بار 
سنگین آن در بخش اجرا، برعهده اتحادیه تولید و صادرات 

نساجی پوشاک ایران است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران تصریح 
قرار  ویژه ای  شرایط  در  جهانی  بحران  بر  عالوه  کرد: 
»ساِل  عنوان  تحت  آن  از  دولتمردان  که  گرفته ایم 
سخت« یاد می کنند اگرچه متأسفانه اعالم نمی شود که 
این سال سخت به چه معناست! اما باید سخت کار کنیم 
و به اصطالح کمربندها را محکم تر ببندیم و به کاهش 
هزینه ها و افزایش بهره وری بیشتر توجه نماییم. البته توجه 
داشته باشیم که کاهش نیروی انسانی راهکار منطقی برای 
کاهش هزینه ها نیست و تا جایی که می توان باید نیروهای 

مولد را حفظ نمود. 
وی ادامه داد: با تالش و پیگیری های فراوان، صنعت 
پوشاک در اولویت یک دولت قرار گرفته است و دولتمردان 
به این باور رسیده اند که صنعت پوشاک، اهمیت فراوانی 

برای کشور دارد. 
 هاکوپیان در مورد قاچاق پوشاک گفت: قاچاق پوشاک 
به صفر نرسیده اما حجم آن بسیار کاهش یافته است و 
الزمه تداوم این امر و اثرگذاری در تصمیمات نهادهای 
دولتی، اتحاد و انسجام بیشتر تولیدکنندگان پوشاک کشور 
است پس علی رغم تمام دشواری ها باید با سخت کوشی 
به حرکت خود ادامه دهیم زیرا هیچ گاه بحران ها طوالنی 

مدت نیستند. 
وی تصریح کرد: تا امروز کشور ما با اتکا به درآمدهای 
سرشار نفتی به اصطالح مانند بچه پولدارها زندگی می کرد 
و فقط به فکر خرج کردن پول ها بود اما امروز باید به فکر 
کسب درآمد باشد زیرا دیگر پول نفت وجود ندارد و این 
موضوع را به فال نیک می گیرم، امیدوارم ظرف دو سال 
آینده بتوانیم اقتصاد نفتی را برای همیشه از سفره کشور 

جمع کنیم و منابع نفتی برای نسل های آینده ذخیره شود.
در ادامه صورتحساب های مالی، اسناد و موارد قانونی 
انجمن توسط مسعود نیک پور -  بازرس انجمن صنایع 
پوشاك ایران- و گزارش عملکرد مالی سال  97 توسط 

تأیید  مورد  که  شد  ارائه  خزانه دار-  عظیمی-  حمید 

آمادگی  اعضا  از  تعدادی  گرفت، سپس  قرار  مجمع 
انجمن در قالب همت  ارائه مبالغی به  خود را برای 

عالی اعالم نمودند.       
پس از پخش مستند مربوط به صنعت پوشاک تحت 
عنوان »صنعت پوشاک صنعت فردا«، بهروز محمودی - 
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاك ایران- به ارائه 

گزارش عملکرد شرکت تعاونی تأمین نیازمندی های 
صنعت پوشاک ایرانیان پرداخت.  )آقایان چگینی رئیس 
هیئت مدیره تعاونی ، سماواتیان مدیر عامل، سلیمانی، 
روشن فکر  و محمودی اعضای هیئت مدیره هستند و 
در حال حاضر این شرکت دارای 28 نفر سهامدار است.(
وی ضمن اشاره به بروکراسی های متعدد اداری در ثبت 
شرکت تعاونی ادامه داد: مایحتاج واحدهای تولیدی به 
کمک کارشناسان متعهد به  صورت سرفصل شناسایی 
شده اند. به گفته محمودی، تالش می کنیم تا بهترین و 
تخصصی ترین مواد و ملزومات در اختیار اعضاء قرار گیرد و 
با تجمیع سفارشات، هزینه ها را کاهش دهیم و خریدهای 

بهتری انجام شود.
عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی تأمین نیازمندی های 
صنعت پوشاک ایرانیان از پیگیری این شرکت جهت ارائه 
طرح های توجیهی برای تأیید منابع مورد نیاز تولیدکنندگان 
پوشاک خبر داد و گفت: در آخرین مراحل دریافت کارت 
نظر در مورد  تبادل  و  از بحث  بازرگانی هستیم. پس 
مشکالت تهیه مواد اولیه تولید پوشاک  مانند نخ، الئی 
و طرح این موضوع که افزایش نرخ دالر باعث کاهش 
چشمگیر قاچاق پوشاک شده است ، سومبات هاکوپیان- 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران- در 
جمع بندی پایانی مجمع ابراز داشت: اگر فکر می کنید 
دالر 13-15 تومانی باعث مهار قاچاق شده، باید بدانید 
قاچاقچیان پشت مرزها منتظرند تا به محض ایجاد فرصت 
مناسب، بدون کوچک ترین معطلی وارد بازار پوشاک ایران 
شوند و طبق روال قبلی، ابتدا ثبت سفارش را انجام دهند و 
سپس بازار پوشاک را به انحصار خود در  آورند لذا به هیچ 
وجه دلیل کاهش واردات غیرقانونی پوشاک را باال رفتن 

نرخ دالر ندانید. 
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پیشگام تجار

نویسنده: تهمینه موالنا

اشاره:
نمایشگاه Evteks برای بیست و پنجمین دوره پیاپی و مطابق معمول در مرکز نمایشگاهی CNR از 
23 الی 2۷ آوریل 2019 برگزارگردید. این دومین بار بود که Evteks درفصل بهاروبا شعار: »تاثیر 
بهار« -سمبل بیدار شدن طبیعت- اجراشد. یکباردیگر  »تازگی، نوآوری و بیداری بهاران« توانست 
الهام بخش محتوا و طرح های منسوجات باشد. طی این رویداد، بالغ بر 800 شرکت ، حدود 1000 
برند را معرفی کردند و طبق گزارشات؛ حجم مبادالت در قالب B2Bهای متعدد بسیار باال بود. 
شمار 150 هزار بازدیدکننده از120 کشور دنیا دراین رویداد شرکت جستند. تردیدی نیست که این 
مجموعه در راستای مشارکت بخش منسوجات خانگی در رسیدن به هدف صادرات 5 میلیارد دالری 
ترکیه برای سال 2023 نقش به سزایی را ایفا می نماید. یکی از بزرگترین دو نمایشگاه منسوجات 
خانگی جهان نمایشگاه Evteks استانبول می باشد. برگزارکنندگان این نمایشگاه با بلندپروازی 

ادعا دارند که این نمایشگاه به زودی تعیین کننده مسیر تجارت منسوجات خانگی خواهدبود. 
در  خانگی  نمایشگاه  بزرگترین   Evteks و  دنیا  اول  صادرکننده  چهارمین  حاضرترکیه  درحال 

منسوجات خانگی ترکیه می باشد که درصادرات این کشور نقش کلیدی دارد. 
صادرات منسوجات خانگی در سال 2016 با 2,۷ میلیارد دالر از حجم صادرات ، در سال 201۷ با 
2,8 میلیارد دالر و با 10 درصد افزایش در سال 2018 به 3,3 میلیارد دالر رسید. هدف برای سال 
2019؛ گذشتن از مرز 3,5 میلیارد دالر تعریف شده است. اهداف صادراتی ترکیه نیز در سال 2019 
شامل کشورهای ؛ آلمان، ایاالت متحده امریکا، روسیه، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، هلند، لهستان، 

ایران و رومانی در ده ردیف اول جای دارند. 

امسال نیز نمایشگاه پنج روزه Evteks با استفاده 
نمایشگاهی  مرکز  در  موجود  فضای  حداکثر  از 
CNR، یعنی با 12سالن، برای بیست و پنجمین 

دوره کار خود را آغازکرد و تولیدکنندگان پرده و 
و  کفپوش  حمام،  کاالی  خواب،  کاالی  رومبلی، 
باالخره موسسات طراحی و نشریات مرتبط را در 

فضای 150 هزار مترمربع کنار هم قرار داد. 
119 غرفه گذار خارجی از کشورهای هلند، بلژیک، 
هند، یونان، اوکراین، مصر، بنگالدش، پاکستان، 
ترکمنستان  اتریش،  فرانسه،  ایران،  اردن،  آلمان، 
با  ضمنًا  رسانیدند.  به هم  حضور  رویداد  این  در 
توجه به تعدد شرکت های غرفه گذار ازکشورهای 
اسپانیا، مراکش، پرتقال و چین، پاویون جداگانه ای 

جهت هرکشور تدارک دیده شده بود.
سمینارهای  نمایشگاهی،  کنارغرفه های  در 
سال  گرایشات  تازه ترین  محوریت  با  متنوعی 
از  بین المللی  و  ترک  کارشناسان  توسط   2020

جمله ؛ ایتالیا، اسپانیا، آلمان، هلند ارایه شدند. 
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ایرانی در سالن 8 ؛ هنرکده  همچنین، غرفه داران 
»نیکزاد« در زمینه کفپوش و در سالن 3؛ غرفه  
شرکت  و  اکسسوری  زمینه  در  »صمصام« 
پرده،  جانبی  تجهیزات  زمینه  در  »یونیکس« 
رومبلی  پارچه  زمینه  در  »اویاز«  شرکت  نیز  و 
ابتدا،  از  نمایشگاه  این  داشتند.  درخشانی  حضور 
با همکاری انجمن تجار و صنعتگران منسوجات 
تا  گرفته  شکل   )TETSIAD( ترکیه  خانگی 
به  کشورها  از  بسیاری  برای  محصوالت  تامین 
ویژه، کشورهای اروپایی همچون آلمان، لهستان، 
حمایت  این  که  گرداند  میسر  یونان  انگلستان، 

همچنان  پابرجاست.
کشورهای  از  بین المللی  بازدیدکنندگان  شمار 
یونان،  هند،  چین،  کانادا،  امریکا،  متحده  ایاالت 
لهستان،  آلمان،  عربی،  متحده  امارات  عربستان، 
روسیه، مراکش، انگلستان، ایران و بازدیدکنندگان 
محلی از شهرهای استانبول، بورسا، آنکارا، غازی 
دنیزلی،  ازمیر،  کایسری،  آدانا،  ماراش،  آنتپ، 

آیدین، مانیسا، تکرداغ و اوشاک به بیش از 150 
هزار نفر بالغ گردید.

با  خریدار  هیات های  دوره،  هر  معمول  مطابق 
ایاالت  کشورهای  از  بازرگانی  وزارت  برنامه  
متحده امریکا، بلژیک، بلغارستان، فلسطین، قطر، 
یونان دعوت  اردن و  کزووو، مغولستان، مولدووا، 
بودند و همزمان هیات خریدارمحلی شامل  شده 

300 نفر از نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.
خریداران  میان  از  که  می شود  زده  تخمین 
حرفه ای، بیش از که 50 هزار خریدار خارجی به 

این نمایشگاه آمده باشند.

        جلسه با برگزارکنندگان نمایشگاه  
درروز دوم نمایشگاه Evteks جلسه ای با حضور 
 ، Utib خانم پینار تاشدلن-انگین1 ریاست انجمن
 Aydin آقای علی سامی آیدین2 ریاست شرکت
شرکت  مدیره  هیات  عضو  بولوت3  علی  آقای  و 
نمایشگاهی CNR با روزنامه نگاران از کشورهای 

امریکا ،  متحده  ایاالت  فرانسه،  ایران ،  مکزیک، 
این  طی  و  گردید  منعقد  روسیه  و  لبنان  هلند، 
نمایشگاه،  پیرامون  نظر  تبادل  ضمن  نشست 

ایشان به سواالت میهمانان پاسخ دادند.
توان  ترکیه  گفت؛  تاشدلن-انگین  پینار  خانم 
بر  با تکیه  را دارد، چرا که  به تمام دنیا  صادرات 
توسعه پایدار، طراحی به روز و سرمایه گذاری های 
بزرگ بر بخش تحقیق و توسعه، صنعت منسوجات 
خانگی ترکیه بدل به یکی از پیشگامان صنعت در 

جهان شده است. 
در این راستا آلمان و ایاالت متحده امریکا در صدر 
مقاصد صادرات ترکیه جای دارند. در حال حاضر، 
کشورهای  سوی  از  متعددی  درخواست های 
تولیدی  استقرارکارخانه های  هم جهت  افریقایی 
افزایش  به  رو  آماده  کاالی  و هم جهت صادرات 
است که نظر به پتانسیل های موجود در این قاره، 
فرصت مناسبی برای هر دو طرف ایجاد می نماید. 
از  یکی  سوی  از  جالبی  نکته  میان  این  در 
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هم  آن  و  گردید  مطرح  میهمان  روزنامه نگاران 
اشاره به فعالیت گسترده ترکیش ایرالین بود. این 
از  را  نمایشگاه  از  بازدید  امکان  هم  هوایی  خط 
و  نموده  تسهیل  استانبول  به  جهان  نقاط  اقصی 
هم به منظور همکاری های احتمالی ارتباطات آتی 

را آسان و سریع می نماید.
سوال  به  -انگین  تاشدلن  پینار  خانم  پاسخ 
درخصوص شرایط جدید اقتصادی ترکیه و سقوط 
ارزش لیر این بود که؛ علی رغم سقوط ارزش لیر 
تالش بر این است تا از رقم صادرات کم نشود، 
پوشاک،  دنیم،  بلکه  خانگی  منسوجات  فقط  نه 
منسوجات فنی و نیمه فنی ترک هم در دنیا مورد 
استقبال هستند. سقوط لیر بر روی شرکت ها تاثیر 
نگذاشته چون قیمت مواد اولیه به دالر می باشد. 
تاثیر  نهایی  کاالهای  برروی  سقوط ،  این  لیکن 
داشته ولی صادرکنندگان مشکلی ندارند و صرفًا 
شده اند  مواجه  مسئله  با  داخل  در  تولیدکنندگان 
که البته معضالت تدریجًا در شرف برطرف شدن 

هستند.
از  تغییرپذیری  و  انعطاف  که؛  نمود  تاکید  وی 
شاخصه های صنعت نساجی ترکیه می باشند یعنی 
سیاستگذاران به خوبی قادر به رهیابی برون رفت 

از مشکالت می باشند.
داد  توضیح  همچنین  تاشدلن-انگین  پینار  خانم 
که؛ دولت ترکیه و صنعت نساجی بیشترین تمرکز 
و سرمایه گذاری را بر بخش تحقیق و توسعه الزم 

می دانند. 
عطف  نقطه  مورد  در  تاشدلن-انگین  پینار  خانم 
که ؛  نمود  تصریح  ترکیه  خانگی  منسوجات 
در   2000 سال  از  مجموعه سازی  و  خالقیت 
جایگاه  ترکیه  اکنون  و  شده  شکوفا  صنعت  این 
به  را  دنیا  در  خانگی  منسوجات  صادرات  چهارم 
خود اختصاص داده است و این در حالی است که 

چین، هند و پاکستان قبل از آن قرار دارند. 
دارد؛  فرد  به  منحصر  مزیت  چند  ترکیه  نساجی 
در  که صادرات  ابریشم  جاده  در  واقع شدن  اول 
را  هرکجا  به  هفته(  یک  )مثاًل  زمان  کوتاه ترین 
امکان پذیر می نماید. دوم برخورداری از هم مواد 

اولیه، هم کارخانجات و تجهیزات و هم بخش های 
وسیع تحقیق و توسعه،  ترکیه در حال حاضر هم 

نخ مصنوعی و هم نخ طبیعی دارد.
برندهای  پیرامون  توضیحاتی  آیدین  علی  آقای 
ترک و شهرت آنها داد و اینکه در فروشگاه های 
بزرگ خارجی، محصوالت ساخت ترکیه به وفوربه 
چشم می خورند. تولیدکنندگان ترک توجه ویژه ای 
برخلق طرح ها و رنگ ها منطبق بر فرهنگ های 
که  گفت  باید  جرات  به  امروز  و  دارند  مختلف 
درمیان  ترکیه  خانگی،  منسوجات  بخش  در 

سیاست گذاران اصلی گرایشات مد قراردارد.
 Evteks آقای علی بولوت گفت که 25 سال قبل
یعنی  ترکی  زبان  در   EV واژه شد،  گذارده  بنیان 
خانه و همینگونه هم در دنیا متداول گردیده است. 
تصریح  خانگی  منسوجات  نمایشگاه  درخصوص 
آوریل  ماه  به  آن  تاریخ  است  سال  دو  که ؛  نمود 
انتقال پیدا کرده و این زمان بندی شاید چند روزی 
حفظ  بهار  برای  همچنان  ولی  شود  جابه جا 
می شود. ضمنًا برای سال 2020 یا 2021 ، با توجه 

برنامه  امریکا،  متحده  ایاالت  بزرگ  پتانسیل  بر 
دردست  کشور  این  در  خانگی  نمایشگاه  اجرای 

اقدام می باشد. 
آقای علی بولوت همچنین تاکید کرد که حضور هر 
برگزارکنندگان  برای  بازدیدکننده  و  دو غرفه گذار 
غرفه گذاری  فضای  متاسفانه  لیکن  است،  مهم 
شرکت هاجهت  از  بسیاری  و  بوده  محدود 

غرفه گذاری در لیست انتظار قرار دارند.

از  صادرکنندگان  انجمن  گزارش      
صادرات منسوجات خانگی ترکیه ظرف 

2018 و 2019 به تاریخ:                          
اول آوریل 2019

کل صادرات نساجی دنیا که در سال 2015 رقم 
256 میلیارد دالر بود ، در سال 2016 به رقم 245 
میلیارد دالر کاهش پیدا کرد. این مقدار در سال 
2017 رقم 259 میلیارد دالر اعالم شد و در 2018 

به 275 میلیارد دالر افزایش یافت. 
 8.1 از  ترکیه  نساجی  صادرات  میزان   ، 2018 در 
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میلیارد دالر به 8.5 میلیارد دالر رسید. همچنین 
صادرات پوشاک حاضری 17.6میلیارد دالر گردید. 
منسوجات خانگی  پایان سال 2018، صادرات  تا 
سهم  گردید ،  بالغ  دالر  میلیارد   2.7 به  ترکیه 
بخش منسوجات خانگی 4.5 درصد در کل بازار 
آمار،  این  در  می باشد.  دنیا  خانگی  منسوجات 
صرفًا سهم محصوالت متوسط تا مرغوب بخش 
منسوجات خانگی منظورشده است. ارقام به وضوح 
حاکی از اهمیت منسوجات خانگی ترکیه در جهان 

می باشد.
حوزه ای  بی شک  ترکیه  خانگی  منسوجات 
هم  و  تولید  لحاظ  به  هم  که  می شود  محسوب 
حجم تجارت داخلی وخارجی، درحال رشد، پویا و 
در شرف توسعه است. به عنوان شاخه ای از صنعت 
بزرگ نساجی و پوشاک ، حوزه منسوجات خانگی 
ترکیه روند توسعه  پایدار خود را حفظ نموده است. 
نساجی با بافندگی در منطقه آناتولی آغاز شده و آن 
امروز  و  بخشیده  تسری  ترکیه   نواحی  به سایر  را 
در   buldan پارچه   جمله  از  شاخصی  بافته های 

دنیزلی، silk بورسا و پارچه  corum’s kargi را به 
 ،Izmit وجودآورده است. اولین کارخانه  بافندگی در
150 سال قدمت دارد که پیشگام تولید انواع مختلفی 

از پارچه های حوله ای به شمار می رود. 
توسعه   از 1990، صنعت منسوجات خانگی،  پس 
محصوالت  نتیجه  در  بوده  شاهد  را  تدریجی 
منسوجات خانگی ترکیه به جایگاهی دست یافته 
که اکنون به راحتی با بازار دنیا توان رقابت را دارد. 
دلیل اصلی این موضوع هم تنوع عظیم در پارچه 
تکنولوژی ها،  جدیدترین  براساس  تولید  نقش،  و 
موازات  به  مدرن  و طرح های  نوآوری  از  استفاده 
ترکیب کیفیت عالی و قیمت های مناسب می باشد. 
ترکیه یکی از تعیین کنندگان گرایشات مد درحوزه  
یکی  و  شمارمی رود  به  دنیا  خانگی  منسوجات 
دنیا  خانگی  منسوجات  برتر  صادرکننده  سه  از 

محسوب می شود. 
جهان  بازار  سهم  کل  از  درصد  چهارونیم  داشتن 
سطح  در  ترکیه  قدرتمند  تصویر  حاصل  بی شک 
تصویری  است،  کیفی  لحاظ  به  ترکیه  بین المللی 

تکنولوژی ها،  جدیدترین  از  بهره گیری  نتیجه  که 
زیرساختارهای انعطاف پذیر و نیروی کار متخصص 
ویژه  کلکسیون های  ترکیه  امروز،  است.  بوده 
اتحادیه  مانند  بالغ  کاماًل  بازارهای  به  را  خودش 
اروپا و ایاالت متحده امریکا و همچنین به بازارهای 
در حال ترقی مانند کشورهای CIS ، شرق دور و 

خاورمیانه صادر می نماید. 
ارزش  محصوالت  بر  توجه  باشید ؛  داشته  دقت 
در  بین المللی  نمایشگاه های  در  مشارکت  افزوده، 
توجه  ترک،  خانگی  منسوجات  معرفی  راستای 
زیست،  محیط  معنوی، سالمت،  مالکیت  حق  به 
مدیریت کیفیت همگی عواملی هستند که امکان 
نساجی  برای  را  بین المللی  عرصه های  در  رقابت 

ترکیه هموارتر می کنند. 

پی نوشت:
1-Pinar Tasdelen-Engin
2-Ali Sami Aydin
3-Ali Bulut
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2018 SHARE %
 

CHANGE %20182017
COUNTRY

USDKG$/kg  FOB USDKG$/kg  FOB USD KG

16,75%-0,03%-2,48%9,37451.879.93048.242.0739,14452.000.93249.470.509GERMANY1

10,89%0,74%1,09%9,80293.699.61229.955.6049,84291.533.56029.633.795UNITED STATES2

5,18%1,47%1,87%9,17139.878.82615.248.2089,21137.853.21914.967.962UNITED KINGDOM3

5,14%-16,79%-5,29%7,52138.697.46118.437.3008,56166.680.62019.466.899BULGARIA4

4,84%4,76%-0,16%9,79130.680.57213.344.5279,33124.748.26213.366.118ITALY5

4,65%-10,71%-12,63%9,63125.545.84013.032.1249,43140.603.39214.916.302FRANCE6

3,79%-8,79%-12,53%8,54102.132.36811.955.6618,19111.970.57413.667.990NETHERLANDS7

2,79%-6,92%-9,18%10,3875.388.5217.266.20310,1280.995.1268.001.037POLAND8

2,43%13,81%2,71%10,5665.493.2806.201.5089,5357.544.4476.037.837SPAIN9

2,36%18,24%25,93%6,4963.743.6729.822.5516,9153.911.1707.800.086ROMANIA10

1,92%12,13%9,23%7,5851.734.4036.822.6777,3946.138.7516.246.302ISRAEL11

1,89%5,26%-3,30%6,8451.096.1627.467.5896,2948.542.6167.722.539SAUDI ARABIA12

1,88%17,10%13,78%11,1350.671.7164.550.75510,8243.272.6333.999.702BELGIUM13

1,68%-10,93%-24,27%5,5945.378.7758.117.2354,7550.949.45510.717.966IRAQ14

1,65%-4,31%-11,62%10,2744.489.3764.330.7939,4946.490.9484.900.031AUSTRIA15

1,64%-44,17%-36,36%8,3944.179.9705.267.5039,5679.130.8048.276.919IRAN (ISLAMIC REP.)16

1,60%12,97%25,01%4,5243.247.1049.558.1895,0138.280.6167.645.956ALGERIA17

1,57%96,21%110,15%8,8842.373.8134.771.2149,5121.595.6232.270.406RUSSIAN FEDERA-
TION18

1,51%-3,76%6,31%6,1740.711.5586.593.3116,8242.302.7416.202.122UKRAINE19

1,20%1,81%-3,92%11,7132.468.1412.773.55911,0531.892.2192.886.674SWITZERLAND20

75,37%-1,59%-1,86%8,702.033.491.098233.758.5848,682.066.437.706238.197.151FIRST 20 COUNTRIES 
TOTAL 

100,00%-0,23%1,09%8,322.697.877.849324.257.5768,432.703.981.458320.772.580TOTAL ALL 
COUNTRIES 

صادرات منسوجات خانگی ترکیه براساس کشورها
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صادرات منسوجات خانگی ترکیه براساس گروه محصوالت

2018 SHARE %
 

CHANGE %20182017

PRODUCT 

USDKG$/kg  FOB USDKG$/kg  FOB USD KG

25,07%-0,96%-1,84%7,63676.328.39188.602.7057,57682.884.60490.263.993TOWEL

19,20%-2,35%-3,68%8,57517.923.64260.410.6688,46530.389.88462.720.221BED SHEETS

12,48%4,48%11,04%11,08336.751.26130.393.00911,78322.323.27827.370.235DRAPERY

11,00%-1,96%-0,90%9,27296.723.76232.020.1079,37302.646.92332.310.985OTHER HOME TEXTILE

7,33%12,27%10,65%7,25197.686.10127.271.6917,14176.081.76124.647.668OTHER FURNISHING 
ARTICLES

6,31%-3,58%2,60%10,38170.181.60216.392.59711,05176.504.82215.977.703BATHROBE

4,66%-4,63%-1,79%7,70125.643.31016.307.3207,93131.737.12816.604.195UPHOLSTERY

4,37%3,19%14,10%9,20117.922.01312.815.65010,17114.274.50611.231.837CURTAINS INTERIOR 
STORES READY CURTAIN

1,87%-19,06%-14,28%8,2950.561.6816.096.3598,7862.465.7617.111.662TULES AND OTHER NET-
WORK

1,87%-4,02%-13,73%4,2450.401.67811.886.7073,8152.511.97513.778.011BLANKETS

1,80%11,62%28,06%5,6248.594.8958.652.2666,4443.536.7176.756.219KNITTED CURTAIN

1,35%5,35%9,54%7,8336.484.7344.660.6718,1434.632.8864.254.616TABLE COVERS

1,35%8,95%21,08%5,8736.373.5896.200.5076,5233.384.6115.120.884BED SHEETS

1,23%-18,26%-15,96%14,6433.241.3272.271.21615,0540.668.3742.702.645LACE

0,11%24,47%40,81%11,113.058.660275.41212,562.457.395195.593PILLOWS AND QUILTS

0,00%-93,87%-96,11%1,741.2036921,1019.63417.793HANDMADE WALL CAR-
PETS

100,00%-0,23%0,99%8,322.697.877.849324.257.5768,432.706.520.259321.064.262Total
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CHANGE %January March 2019January March 2018

COUNTRY
FOB USDKG2019

 $/KGFOB USDKG2018
 $/KGFOB USD KG

-9,31%-0,52%9,4497.951.77110.374.89210,36108.001.47010.428.964GERMANY1

5,02%-4,99%10,1869.578.1756.835.2879,2166.250.1147.194.247USA2

-5,27%5,80%9,1936.047.1753.923.99410,2638.053.7713.708.900ITALY3

-9,83%-2,95%9,1029.035.7123.192.0969,7932.201.2233.289.267UNITED KINGDOM4

-15,00%-0,80%8,5228.794.7433.379.8469,9433.875.9863.407.256FRANCE5

-39,88%-31,15%7,0525.352.8563.593.7888,0842.169.7925.219.421BULGARIA6

-21,58%-11,06%8,1221.741.4392.677.7709,2127.725.0843.010.620NETHERLANDS7

-16,07%-16,25%10,4218.332.1581.759.24010,4021.842.2902.100.579POLAND8

150,93%194,18%8,4417.671.1572.092.9639,907.042.201711.450BELARUS9

-5,15%2,43%7,2114.338.5261.987.6107,7915.117.3711.940.373ISRAEL10

19,42%29,21%5,9913.663.9702.279.6386,4911.441.7511.764.263SAUDI ARABIA11

31,09%59,57%7,8912.663.1361.605.1949,609.660.2021.005.941RUSSIA12

-29,70%-15,43%9,3512.274.1551.313.13711,2417.460.2301.552.760SPAIN13

-22,35%-6,08%5,9911.541.4071.927.0737,2414.863.7222.051.867ROMANIA14

-4,60%-5,87%6,0610.584.5381.746.6605,9811.095.0731.855.610IRAQ15

-4,21%11,55%9,7110.541.5661.085.78111,3111.005.109973.318AUSTRIA16

-28,36%-23,72%10,8910.115.543928.96311,5914.119.1271.217.836BELGIUM17

-24,11%-17,10%4,719.928.1422.108.2085,1413.082.5612.543.169ALGERIA18

-40,79%-12,67%7,108.611.0731.212.92010,4714.543.3051.388.967IRANIAN19

-52,22%-36,70%5,857.983.6801.365.4247,7516.709.5122.157.067UKRAINE20

-11,31%-3,71%8,43466.750.92355.390.4839,15526.259.89557.521.876FIRST 20 COUNTRIES 

-10,37%-0,35%7,98618.295.37177.444.1138,88689.824.01677.718.811TOTAL 

از ژانویه ی 2018 تا مارس 2019 صادرات منسوجات خانگی ترکیه براساس کشورها
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از ژانویه ی 2018 تا مارس 2019 صادرات منسوجات خانگی ترکیه براساس گروه محصوالت

CHANGE %
 

January-March 2019January-March 2018

PRODUCT 

$/kg  FOB USDKG$/kg  FOB USD KG

-6,16%7,43158.566.48521.331.4057,78168.976.56421.722.917TOWEL

-5,74%8,82110.338.71212.513.8369,31117.052.23812.573.200BED SHEETS

-16,94%10,8075.717.7557.011.60611,9091.156.8947.659.914CURTAIN FABRICS

-17,65%8,3168.929.2628.291.15310,1983.697.7528.214.939OTHER HOME TEXTILE

-7,95%6,7943.583.6296.419.8117,6447.348.3456.196.197OTHER FURNISHING ARTICLES

-5,97%10,2940.869.4903.972.39310,4943.464.7494.144.515BATHROBE

-3,82%8,8530.185.6553.411.32110,0231.383.6933.132.063CURTAINS INTERIOR STORES 
READY CURTAIN

-12,67%7,3227.516.2813.757.2348,2531.509.6583.820.171UPHOLSTERY FABR.

13,91%5,1713.244.5662.561.2705,3211.627.2182.184.108KNITTED CURTAIN

-0,12%4,0112.977.1923.233.0294,6712.992.8012.783.775BLANKETS

-21,46%7,8211.671.1951.492.9888,9814.859.4741.653.898TULES AND OTHER

-1,25%6,029.713.3661.613.4796,239.835.9331.579.558BED SHEETS

-17,78%6,538.455.6321.295.00710,0310.283.9091.024.947TABLE COVERS

-60,32%12,765.642.586442.21015,9814.221.233889.699LACE

-38,23%9,00873.02097.05010,191.413.258138.625PILLOWS AND QUILTS

3.440,08%32,7510.5463221,04298286HANDMADE WALL CARPETS

-10,37%7,98618.295.37177.444.1138,88689.824.01677.718.811Total
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هشـدارها و راه حـل هاى 
سـه اقتصـاد دان نهادگـرا 
براى بودجه 98 و مشکالت 

اقتصادى کشور

در این جلسه، دکتر راغفر به نقد وجوه مختلف گزارش مرکز پژوهش 
های مجلس پرداخت و عالوه بر اشاره به اغراق امیز بودن برخی از 
اعداد در این گزارش، بر اثرات تورمی جدی باالبردن قیمت کاالهای 

اساسی تأکید کرد.
دکتر راغفر سهمیه بندی کاالها برای مردم ، محدود کردن واردات و 
ارائه ارز به تولید کنندگان به جای وارد کنندگان تنها راه حل نجات 

کشور در شرایط کنونی دانست.
دکتر  مؤمنی عالوه بر تشریح تأثیرات مخرب افزایش نرخ ارز بر 
هزینه های دولت وضعیت کنونی شرایط کشور را بسیار خطیر توصیف 
کرد .او گفت: خط فقر ماهانه برای خانوارهای چهار نفره  ایرانی در 
این سال نسبت به سال 1396 یک رشد نزدیک به 20 درصد را به 
نمایش می گذارد اما  آسیب پذیری مالی  دولت از سیاست های تورم زا 

همچنان حدود 2.5 برابر آسیب پذیری خانوارها است.
دکتر مؤمنی  به خطر خصوصی سازی ها و برون سپاری های بسیار 
مشکوک که دامنه  آن در شرایط خطیر کنونی از وزارت نفت تا وزارت 
آموزش و پرورش گسترده شده اشاره کرد و گفت: این گونه نباشد 
در شرایطی که بنا به تصریح همه  مقامات دست اندرکار با یک فقر 
فراگیرتر بر اثر افزایش نرخ ارز در سال 1397 روبرو بودیم تحت 
عنوان برون سپاری خصوصی سازی بسترهای کسب رانت برای یک 
اقلیت و افزایش هزینه های مربوط به سالمت ، آموزش و پرورش، 

زندگی روزمره مردم و به ویژه فقرا را فراهم کنند.
مؤمنی معتقد است متأسفانه خطر بسیار بزرگی که در ارزیابی الیحه  
بودجه سال 1398 به آن کمتر بها داده می شود؛ روند رو به سقوط 
وزن و ضریب اهمیت مسئولیت شناسی دولت در زمینه  امور حاکمیتی 
است. نمونه  کلی آن این که وزن نسبی هزینه های حاکمیتی دولت 
که اصطالحاً مؤلفه های بسترساز برای توسعه را در برمی گیرد مانند 
قبیل  این  از  و  فیزیکی  زیر ساخت های  مردم،  و سالمت  آموزش 

سقوط معنی داری را در الیحه  بودجه سال 98 نشان می دهد.
مهندس احسان سلطانی دیگر اقتصاد دان حاضر در این نشست. 
با توضیح اینکه ایران در شرایط بسیار خطیر همزمان به سه بحران 
هر  تشریح  به  است؛  مواجه  ارزی  بحران  و  بانکی  بحران  بدهی، 
یک از این سه بحران خطرناک پرداخت. او بحران های موجود را 
محصول سیاست های نئولیبرالی دانست و به نقد برخی از فرضیه 
های نئولیبرال ها در ایران و تشریح نتایج آن در بحران های کنونی 

پرداخت.
ارز  نرخ  باالبردن  درباره  پیشنهادی  درباره  بحث  به  راغفر،  دکتر 
تهیه  بودجه  درباره   گزارشی  ما  و گفت:  پرداخت  اساسی  کاالهای 
کردیم که چون مکتوب و منتشر شده تنها به نکات پراهمیتی در آن 

گزارشی از برگزاری مراسم نکوداشت مقام علمی دکتر محمد حقیقت کیش

اشاره:
دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر حسین راغفر و مهندس احسان سلطانی در مؤسسه دین 
و اقتصاد به بحث درباره اقتصاد سیاسی بودجه و تحریم ها پرداختند و پیشنهادات و 

راهکارهای خود را برای بودجه 88 و غلبه بر بحران های موجود ارائه دادند.

گزارشی از برگزاری نشست اقتصاد سیاسی بودجه و تحریم ها
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اشاره می کنم. موضوع مهمتری که جناب آقای دکتر 
مؤمنی درباره اش صحبت کردندکه اکنون مجلس در 
شرف تصمیم گیری در مورد آن هست، تخصیص 
اینکه  و  اساسی  کاالهای  ارز  دالر  میلیارد  چهارده 
ارائه شود.  بازار  به  قیمتی  چه  با  اساسی  کاالهای 
نام مرکز پژوهش های مجلس منتشر  به  گزارشی 
شده و تمام تالش این گزارش مبنی بر این هست 
که امسال دولت 21 میلیارد دالر ارز خواهد داشت که 
از این 21 میلیارد، دولت 14 میلیارد را برای واردات 

کاالهای اساسی تخصیص داده است.
را  گزارشی  پژوهش های مجلس  مرکز  وی گفت: 
درآورده مبنی بر اینکه فساد وجود دارد؛ چون دولت 
منظور  این  به   97 سال  در  که  را  ارزی  نتوانسته 
تخصیص داده مراقبت کند و منابع به مسیرهای 
بالغ بر 11 میلیارد دالر ارز تا  منحرف رفته است. 
کنون برای واردات کاالهای اساسی داده شده، که 
آن  از  مبالغی  با  برنگشته،  به کشور  آن  از  بخشی 
کاالهایی  آن  از  مبالغی  وارد شده،  دیگر  کاالهای 
وارد شده که مجدداً صادر شده، بسیاری از کاالها 
آمده ولی وارد بازار ایران نشده و بالفاصله بارگیری 
شده و از کشور خارج شده و به کشورهای همسایه 
رفته و آن چیزی که وارد شده با قیمت چهار هزار 
و دویست تومان محاسبه نشده بلکه با قیمت بازار 
آزاد و با قیمت های مختلف به مردم فروخته شده 
است. به همین دلیل نتیجه گیری می کنند منابع 14 
میلیاردی را در ساختار فاسد اقتصاد سیاسی در کشور 
ما بایستی با نرخ 8 هزار تومان وارد کنیم. و فاصله ای 
که بین 4 هزار و دویست تومان با 8 هزار تومان بوده 
و عده ای آن را به جیب زدند حذف کنیم و بخش 
قابل توجه ای از آن را وارد منابع دولت کنیم. دو راه 

حل دادند که یک مورد را عرض کردم.
وی افزود:  دومین راه حل این است که بخشی از آن 
را به صورت یارانه به مردم و خود مردم بپردازیم که 
مصرف کننده  نهایی هستند. فرمول ترکیبی دیگری 
مطرح کردند و آن اینکه به صورت ترکیبی بخشی 
یارانه دهیم. چند  را  اساسی و بخشی  را کاالهای 
فرض وجود دارد و البته محاسباتی کردند مبنی بر 
دویست  و  هزار  چهار  از  قیمت  افزایش  اگر  اینکه 

به  بگیرد که  تومان صورت  به هشت هزار  تومان 
 6 تنها  هست،  نیمایی  ارز  قیمت  خودشان  قول 
درصد افزایش تورم خواهیم داشت. البته در سه دهه  
همواره  کشور  در  نئولیبرال  سیاست های  حاکمیت 
شاهد بودیم برای جا اندازی سیاست های خودشان 
آمارسازی می کنند. این مسئله به شدت قابل بحث 
است و اینکه این تورم چگونه توزیع می شود و چه 
سهمی به گوشت و دیگر کاالهای اساسی منتقل 
می شود و یا چه تأثیری بر قیمت دارو خواهد داشت.

نقد  یک  گزارش  این  اساسی  فرض  گفت:  راغفر 
فاسد  آیا دولت  است؛  به وجود دولت  خیلی جدی 
است؟ البته چنین تعبیری ندارد؛ اما می گوید وقتی 
دولت نمی تواند فساد را کنترل کند و بر مسیرها و 
کانال هایی که تخصیص داده شده نظارت کند؛ عماًل 
ما مردم را تنبیه کنیم. افزایش قیمت از چهار هزار و 
دویست تومان به هشت هزار تومان قطعاً تورم بسیار 
باالیی را بر جامعه تحمیل می کند که قربانیان اصلی 
پایین و به ویژه تولید  آن مردم طبقات متوسط و 
است. جالب است برای خالی نبودن عریضه از تولید 

دفاع کرده است.
وی افزود: فرض غلط دیگری وجود دارد؛ و آن اینکه 
اگر ما ارز را از 4200 تومان به هشت هزار تومان 
برسانیم همه چیز ثابت می ماند و فقط قیمت این 
کاالها تغییر می کند. زمانی که ارز را دو برابر کنید 
همه چیز تغییر می کند. اولین اتفاقی که خواهد افتاد 
این است که قیمت ارز بازار آزاد پانزده هزار تومان 

خواهد شد. بنابراین اینکه تورم ایجاد نمی شود حرف 
هر  در  هستیم  حاضر  ما  و  بی ربطی هست  خیلی 
مجمعی در این باره به بحث بپردازیم و توصیه  ما 
این است که بین نمایندگان مجلس باشد تا مشخص 
شود گزارشی که دادند فقط مقدمه چینی است برای 
اینکه رانت بسیار بزرگ دیگری به جیب کسانی که 

متهم هستند وارد شود.
راغفر ادامه داد: سؤال اینجاست که در بستر اقتصاد 
سیاسی کنونی کشور هر راه حلی در چارچوب به 
بیشتر  تخریب  جز  شود  داده  آزاد  بازار  اصطالح 
کار دیگری انجام نمی دهد. نکته ای که تلویحا به 
آن اشاره کردند ناتوانی دولت و چه بسا همسویی 
دولت با فساد است. قطعاً موارد متعددی در درون 
دولت و دستگاهی های مختلف وجود دارد. متأسفانه 
که  صحبت هایی  و  می گیریم  که  گزارش هایی 
است.  تناقض  پر  بسیار  می کنند  مملکت  مقامات 
ابتدا گفتند ما ارز کافی داریم و تضمین می کنیم و 
بعد گفتند ما اصاًل یک دالر ارز کاغدی نداشتیم. 
علت اینکه افزایش قیمت ارز پیدا کرد این بود که 
در  نداشتیم.  کاغذی  قیمت دالر  اصاًل  دوره ای  در 
حالی که در همین دوره طبق گزارش های خودشان 
20 میلیارد دالر تزریق کردند و ارز کشور خارج شد. 
از آن فضاحتی است که برای خودروهای  بخشی 
قاچاق و گوشی همراه بود و آن را  به شرکت هایی 
دادند که حتی دادستان آن را گزارش کرد. آن زمان 
فقط یک ماه از تأسیس شرکتی می گذشت، اما چند 
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میلیون دالر ارز می گیرد برای اینکه کاال وارد کند 
ولی کاالیی وارد نمی شود؛ همه  عزیزان در جریان 

کسانی که می آورند هستند.
دکتر راغفر گفت: این افزایش قیمت ارز قطعاً تورم 
را تشدید و تولید را نابود می کند. اولین اتفاقی که 
رخ می دهد این است که نیاز به منابع ریالی تولیدی 
که امروز مشکل دسترسی به اعتبارات بانکی دارد؛ 
دو برابر خواهد شد؛ به خصوص بعضی از صنایع به 
شدت وابسته به تسهیالت بانکی هستند. بنابراین 
عماًل با بایستی فعالیت خود را تعطیل و نصف کنند 
این  تولید دارد. هدف  برای  آثار به شدت سوء  که 
برنامه توسعه و تشویق واردات است. مملکتی که 80 
میلیارد دالر واردات با 20 میلیارد دالر درآمد ارزی 
دارد، یک شکاف عمیق ارزی دارد. اول باید بپذیریم 
که شرایط کشور، شرایط عادی نیست. هنوز خیلی  
از سیاستگزارها نمی خواهند به این مسئله تن بدهند. 
عادی  غیر  شرایطی  شرایط،  بپذیرند  اینکه  برای 
است بایستی سیاست های متناسب اتخاذ کنند. از 
بنابراین  است.  واردات  کردن  محدود  آن ها  جمله  
کنند.  محدود  را  وارداتی  کاالهای  از  بسیاری  باید 
ممکن نیست از این سو مافیای واردات خودرو وجود 
داشته باشد و بعد از آن سو دغدغه ارز را مطرح کنید. 
منابع فشار  نظام تخصیص  به  پر قدرت  نهادهای 
می آورند و منابع را می بلعند و به جای غلط می برند 
در حالی که نیازهای اساسی جامعه باقی مانده است.
دکتر راغفر با تأکید بر این که  در شرایط کنونی ما 
راه حل داریم، گفت: راه حل این است که ما بپذیریم 
شرایط اضطراری هست. اگر واقعاً مقامات اعتقاد به 
جنگ اقتصادی دارند و اعتقاد دارند نظام جهانی به 
دنبال آسیب به نظام است و هر کاری از دستش 
بربیاید در این رابطه کوتاهی نخواهد کرد و همه  
شواهد آن کاماًل مشخص است، ما هیچ راهی جز 

سهمیه بندی کاال نداریم. چرا از این واقعیت گریزان 
هستند؟ به دلیل اینکه سفره ای که پهن شده و تمام 
نهادهایی که در طول دوره ی جنگ شکل گرفته بود 
را شستند و کنار گذاشتند تا اوضاع به اسم بازار آزاد 
و اقتصاد آزاد، در خدمت غارتگری و چپاولی قرار 
گیرد که همه  ما شاهد هستیم. کسانی که صاحب 
منابع بزرگ در غارتگری و چپاول هستند حتماً ما را 
فراموش می کنند و ما هیچ انتظاری دیگر از آن ها 
نداریم. اگر ترور نکنند و هزار مسئله  دیگر نسازند 
حتماً ما را فراموش می کنند یا اینکه گوش خود را 
می گیرند و نمی شنوند. این  افراد در نظام حکومتی 
و دولتی ما حضور دارند. بنابراین ما اصاًل از دولت 

انتظار نداریم.
راغفر گفت: در شرایط کنونی دولت، دولتی است که 
20 میلیارد دالر ارز را تخصیص می دهد و حاضر 
نیست اسم کسانی که این فساد را انجام دادند مطرح 
کند. بنابراین ما از این دولت هیچ انتظار نداریم که 
اصالح کند. این دولت به شدت در مقابل سهمیه 
بندی مقاوم است. کسانی که در این سیستم سهم 
می گیرند و تخصیص اعتبار می دهند. کسانی هستند 
ما  و  بوده  ارزشمند  که  را  کشور  ارزی  منابع  که 
توصیه  فراوان به حفظ آنها کردیم و را از مملکت 
خارج کردند چه کسانی بودند؟ بانک مرکزی، وزارت 
ربطی  دستگاه های ذی  بقیه ی  و  معدن  و  صنعت 
که مرتبط با دستگاه های اقتصادی مثل گمرک و 
نظیر آن هستند. هیچ کسی از کره  مریخ نیامده این 
کار را انجام دهد و بنابراین ما هیچ اعتمادی به راه 
حل ها نداریم. به نظر بنده تنها راه حل موجود کشور 
بازگشت به نظام سهمیه بندی است به نحوی که 

حداقل هایی را برای عموم مردم تضمین کند.
وی گفت: اتفاقی که افتاده و آسیب بسیار جدی که 
در این 30 سال گذشته و به ویژه در 13 سال گذشته 
عماًل وارد شده فرسایش سرمایه  اجتماعی، اعتماد 
عمومی به مردم و مسئولین است که از بین رفته و 
به شدت مستهلک شده است. یکی از اقداماتی که 
برای بازسازی می توان انجام داد این است که دولت 
و حکومت نشان دهد که حافظ منافع همه ی مردم 
افزایش قیمت  با  و طبقات فرودست جامعه است. 

ارز دولت با کسری بودجه  بسیار بزرگ روبرو خواهد 
یکی از جاهایی که به شدت اثر و تأثیر می گذارد 
روی خود هزینه ها و مخارج دولت است. در جامعه 
ما دولت بزرگترین متقاضی و مصرف کننده است. 
کسری بودجه دولت به شدت افزایش خواهد یافت 
برای  بودجه  پیش بینی های  اینکه  از  نظر  صرف 
درآمد های نفتی و مالیاتی بسیار غیر واقعی است، 
را  دولت  دارد  وجود  که  بزرگی  بودجه ی  کسری 
از  بیشتر  وادار خواهد کرد که به سمت استقراض 
نظام بانکی پیش برود. دولت مدعی است تاکنون از 
بانک مرکزی وام نگرفته ولی از بانک ها وام گرفته 
و بانک ها از بانک مرکزی وام گرفته اند که در عمل 

هیچ فرقی نمی کند.
راغفر ادامه داد: نکته  دیگری که در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس آمده و در جهت عادی سازی 
آن تالش شده است، تثبت قیمت هشت هزار تومانی 
افزایش  با  کردم  که عرض  گونه  است. همان  ارز 
قیمت از چهار هزار دویست تومان ارز ترجیحی به 
هشت هزار تومان افزایش یافت و حتماً قیمت هشت 
هزار تومان هم تثبیت نخواهد شد و افزایش پیدا 
خواهد کرد. بنابراین ما به سمت افزایش شدید قیمت 
آینده تحریم ها،  ارز می رویم در حالی که در سال 
کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه های بسیار 

بزرگ دولت را داریم.
وی گفت: این گزارش بر این فرض غلط استوار است 
که افزایش قیمت ارز اثرات جانبی ندارد فقط تورم را 
شش درصد باال می برد و اما این افزایش تمام سیستم 
اقتصادی را به هم می زند و اثر می گذارد. سؤال ما 
این است که عدد چهارده از کجا آمده؟ محاسبات 
نشان می دهند ما با ده میلیارد دالر می توانیم نیازهای 
جامعه را تأمین کنیم. چرا چهارده میلیارد؟ بلکه شاید 
کمتر از ده میلیارد نیازهای اساسی جامعه را تأمین 
می کند. بنابراین دولت می تواند چهار میلیارد دیگر 
را در جای دیگری برای تولید صرف کند. راه حل 
اساس ما این است: 1. سهمیه بندی کاالها برای 
مردم است. 2. بجای واردات، ارز را به تولید کننده 
کاالهایی  تمام  تولیدی  ظرفیت  دهیم.  تخصیص 
که قرار است وارد کشور شود در داخل وجود دارد. 

دولتی  دولت،  کنونی  شرایط  در  راغفر:  دکتر  
است که 20 میلیارد دالر ارز را تخصیص می دهد 
را  این فساد  و حاضر نیست اسم کسانی که 
انجام دادند مطرح کند. بنابراین ما از این دولت 

هیچ انتظار نداریم که اصالح کند
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وقتی این مسئله را مطرح می کنیم، می گویند ارز را 
بین خودشان توزیع می کنند و دوباره سیستم فاسد 
توزیع غلط می دهد. توصیه ی ما این است که دولت 
بایستی وارد قراداد اجتماعی و اقتصادی با صنوف 
تولیدی شود. امروز صبح بحث صنف تولید دام و 
طیور این بود و آن ها کاماًل آمادگی دارند که تولید 
گوشت مرغ کشور را تضمین کنند. چرا بایستی ما از 
برزیل و کشورهای دیگر وارد کنیم؟ چرا نبایستی 
به ظرفیت های تولیدی که در کشور بسیار گسترده 
هست توجه کنیم؟ آنچه ما انتظار داریم این است 
که مداخله از سطوح باالتر صورت بگیرد . متأسفانه 
داخل دولت و دستگاه قضایی آمادگی برای این کار 
وجود ندارد. بنابراین باید یک الزام جّدی تر بر همه ی 
دستگاه ها از سوی رهبری ابالغ شود تا جهت گیری 
ای که تاکنون بسیار جهت گیری مخربی بوده تغییر 

کند.
وی گفت: این ظرفیت بسیار بزرگی است که اگر 
ما به ظرفیت های تولید در داخل تخصیص دهیم 
اواًل شغل های فراوان تولید می کند و ظرفیت های 
تولید را در کشور باال می برد، دوما ما را در مقابل 
تحریم های جهانی که نفت بدهید غذا بگیرید مصون 
می کند و آسیب زایی و آسیب پذیری کشور را در 
مقابل کشور های بین المللی کاهش می دهد. برای ما 
جای سؤال است که چگونه به عقلشان نمی رسد باید 
واردات را محدودتر کنیم! توصیه و ترویج به افزایش 

واردات به چه منظور هست؟
یا  مباحثی که مطرح می کنند  دیگر  از  افزود:  وی 
اهدافی که این گزارش دنبال می کند تثبیت قیمت 
هشت هزار تومان ارز است. این هشت هزار تومان 
قیمت  مکانیزمی  و  سازوکار  چه  با  آمده؟  کجا  از 
عمل  درست  اگر  درآمده؟  نیما  تومان  هزار  هشت 
فقط  ارزی  اعتبارات  کل  درصد   3 تزریق  با  کنند 
معنای  به  که  می کنند  تعیین  را  آزاد  بازار  قیمت 
تجار  منافع  حفظ  دنبال  به  هست.  کالهبرداری 
هستند. آنچه در حداقل یکصد سال گذشته کشور 
ما شاهد بوده سلطه  سرمایه های تجاری بر کشور 
نظام  بر  تجاری  سرمایه های  صاحبان  سلطه ی  و 
تصمیم گیری کشور هست که اکنون در حال اتفاق 

حرف  لفافه  در  و  کنایه  زمان  امروز  است.  افتادن 
زدن نیست، جامعه و شرایط اقتصادی جامعه بسیار 
حساس است و به دلیل فشارهای اقتصادی مردم 
در مراحل انفجار هستند. مردم چه گناهی دارند تا 
هزینه های بی تدبیر ی ها و بی کیاستی ها را بپردازند 
و بعد متهم می شوند گاز، برق، بنزین زیادی مصرف 
می کنند و هر چند وقت یک دفعه چرخه را باز تولید 
کنند. اتفاقی که با افزایش قیمت ارز از چهار هزار و 

دویست تومان به هشت هزار تومان افتاد. 
راغفر گفت:  درآمد سرانه  ما امروز به دلیل افزایش 
قیمت ارز و بی ارزش شدن پول ملی ما در ردیف 
کشورهای فقیر آفریقایی قرار گرفته است. مسئولین 
کشور بایستی درباره  این مسئله تصمیم بگیرند که 
قرار هست چه اتفاقی بیفتد. البته ما هیچ امیدی به 
مجلس نداریم. به همین دلیل در این مقطع تصور 
بنده این است که ما به دولت، مجلس و دستگاه 
نابسامانی ها  این  به  بخشی  سامان  برای  قضایی 
اعتماد نداریم و فکر می کنیم تنها راه حل حضور 
است.  رویکردها  این  تغییر  برای  رهبری  مستقیم 
رانت  امسال  بودجه   اندازه   به  است.  منتفع  سیستم 
ارزی حاصل شده و بین بخش های مختلف توزیع 
شده است. نظام مالیاتی ما کجاست تا مالیات بگیرد؟ 
بالفاصله باال سر تولیدکننده باالی سر تولیدکننده و 
بقیه ایستاده برای اینکه مالیات بگیرد. کارمند و یک 
معلم فوق لیسانس با یک میلیون و چهار صد تومان 
استخدام می شود و بایستی مالیات خود را تا ریال 
آخر بپردازد. سیصد هزار میلیارد تومان درآمد حاصل 
شده و داخل جیب کسانی رفته که همه  می دانند چه 
کسانی هستند ولی یک ریال مالیات گرفته نشده 
است. این نظام اقتصادی مشکالت اساسی دارد. این 
نظام بایستی بازنگری اساسی کند واال ادامه  حیات 
سیاسی کشور و امنیت کشور با تهدیدهای خیلی 
جدی از داخل روبرو خواهد شد. من به فشارهای 
بین المللی کاری ندارم. من اعتقاد دارم آنچه می تواند 
باشد حفظ  ثبات سیاسی در کشور  تضمین کننده  
منافع مردم است. مادامی که مردم احساس کنند 
حکومت و نظام حافظ منافع آن هاست و تالش خود 

را می کند قطعاً پای نظامشان خواهند ایستاد. 

در بخش دیگری از این  نشست دکتر فرشاد مؤمنی 
اعالم کرد:  در یک نگاه اجمالی به اعداد و ارقام 
الیحه  بودجه ی سال 1398 مالحظه می فرمایید در 
حالی که نرخ تورم رسماً اعالم شده تا این لحظه 
در  آنکه  وجود  با  درصد هست  و حوش 30  حول 
سال 1398 رویکرد دولت محترم رویه  انقباضی بوده، 
اقالم هزینه ای الیحه  بودجه سال 1398 نسبت به 
قانون بودجه ی سال 1397 حکایت از یک رشد 67 
از  تأیید کننده  چیزی است که  این  درصدی دارد. 
اولین سال های دهه  1370 در ایران تجربه شده بود 
که اگر دولت برای تأمین کسری های مالی خود دل 
ببندد گرفتاری های  افزایش قیمت های کلیدی  به 
خود را بیشتر خواهد کرد و به معنای دقیق کلمه در 

باتالق پیشروی خواهد کرد.
وی گفت: نگاه به عدد و رقم های الیحه ی بودجه 
سال 1398 و مقایسه  آن با قانون بودجه سال 1397 
دقیقاً منعکس کننده  آثار فاجعه آمیز شوک نرخ ارز 
در سال 1397 برای دولت بوده است. قدر مطلق 
افزایش اقالم هزینه ای در این مقایسه برای دولت 
این  است.  تومان  میلیارد  هزار   400 حدود  چیزی 
موضوع یک عالمت خطر بسیار جدی است و باید 
همه ی اصحاب خرد و دانایی و نهادهای مدنی در 
این زمینه به کمک دولت بیایند تا بتواند از ارتکاب 
خودداری  دارانه  خویشتن  فاحشی  خطاهای  چنین 
کند. در بحثی مفصل تر برای شما نشان خواهم داد 
پارادوکس ها و چه بحران های بی سابقه و  که چه 
کم سابقه ای در اثر افزایش نرخ ارز در سال 1397 
گریبان دولت را گرفته است. اهمیت این مسئله از 
مشاهده می کنیم  ما  که  بیشتر می شود  نظر  این 
راستای  در  متعارفی  غیر  به طرز  رسانه ای  مافیای 
منافع رانت خورها و غیر مولّدها چند ماهی است؛ 

دکتر  راغفر: نگاه به عدد و رقم های الیحه ی 
بودجه سال 1398 و مقایسه  آن با قانون بودجه 
سال 1397 دقیقاً منعکس کننده  آثار فاجعه آمیز 
شوک نرخ ارز در سال 1397 برای دولت بوده 

است
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به این دروغ بزرگ می پردازند افزایش نرخ ارز هیچ 
نقشی در تورم ندارد. این دروغ بزرگ با یک نگاه سر 
انگشتی به اعداد و ارقام الیحه ی بودجه سال 1398 

به وضوح آشکار می شود.
دکتر مؤمنی گفت: زمانی که شما جزئیات داده های 
مربوط به شاخص هزینه های مصرف کنندگان را 
بررسی می کنید، مالحظه می فرمایید که از سال 
1369 تا به امروز هرگز نرخ تورم ماهانه برای سه 
ماه متوالی باالتر از سه درصد نبود و این تنها در سال 
1397 اتفاق افتاد که از خرداد سال 1397 تا پایان 
آذر ماه همین سال نرخ تورم ماهانه همواره باالتر از 
سه درصد بوده و در بعضی از ماه ها حتی از مرز 5 
درصد هم عبور کرد. این یک مسئله  بسیار حیاتی 
گرامی مجلس  نمایندگان  برای  ویژه  به  که  است 
که در معرض اغواگری های ناشی از سیکل سیاسی 
انتخابات در سال بعدی قرار دارند حائز اهمیت است. 
زمانی که از این زاویه به تحوالت عدد و رقم ها نگاه 
می کنید مالحظه می فرمایید خط فقر ماهانه برای 
خانوارهای چهار نفره ی ایرانی در این سال نسبت 
را  درصد  به 20  نزدیک  رشد  به سال 1396 یک 
به نمایش می گذارد که نشان می دهد آسیب پذیری 
تورم زا همچنان حدود  از سیاست های  مالیه  دولت 
از  مسئله   است.  خانوارها  پذیری  آسیب  برابر   2/5
کارکرد افتادگی دولت در این شرایط خطیر و حساس 
مسئله ای است که برای چندمین بار طی سه دهه  
گذشته آشکار شده ولی به شرحی که گفتم مافیاهای 
رسانه ای پشتیبان منافع غیر مولّدها و رانت خورها 
ارز  نرخ  سیاست  زای  تورم  آثار  زمینه   در  دولت  از 

همچنان حساسیت زدایی می کنند.
این  در  که  دیگری  مهم  بسیار  مسئله   گفت:  وی 

زمینه باید مورد توجه قرار دهیم این است که اینگونه 
سهل انگاری ها در شرایطی که به اندازه کافی در 
معرض شوک های آینده هراسانه ی بیرونی هستیم 
بسیار  هزینه های  و  خطرات  کشور  برای  می تواند 
سنگینی داشته باشد به دلیل اینکه در چنین شرایطی 
ما با خطر تحریک انتظارات مردم با ابعاد غیر قابل 
پیش بینی روبرو خواهیم بود. اگر چنین اتفاقی رخ 
مطرح  نهادگرا  بزرگ  اقتصاددان های  آنچه  دهد 
می کنند این است که در شرایطی که آینده هراسی 
در معرض خطری قرار می گیرد که در سطح نظری 
از آن به عنوان خطر فرار با سودها نام برده می شود؛ 
اگر  و  کند  را حاکم می  پیچیده ای  بسیار  وضعیت 
انگیزه ی فرار با سودها تحریک شود ما در معرض 

مسائل بحران ساز قرار می گیریم.
دکتر مؤمنی گفت: نشانه هایی از قبیل انتخاب های 
قومی قبیله ای توسط برخی وزرای جدید پدیدار شده 
که هیچ نسبتی با نیاز شدید کشور در به کارگیری 
نیروهای با کیفیت ندارد. تلخ تر و نگران کننده تر 
قبیله ای  با مالحظات قومی  افراد که  اینکه برخی 
انتخاب می شوند اشتهار به سالمت مالی هم ندارند. 
من فکر می کنم نهادهای نظارتی و جامعه ی مدنی 
باید در این زمینه حساسیت بیشتری داشته باشند. 
در  فوالد  تولید  بنگاه های  افتتاح  بفرمایید  فرض 
استان های به شدت کم آب به نظر می رسد که یک 
کار بسیار شبهه  ناک است. در شرایطی که در این 
مالحظات  سیمانی ها  و  پتروشیمی ها  مثل  صنعت 
رانتی و ضد توسعه ای و ضد محیط زیستی به شدت 
با این شیوه ها  قوی هست، باید به مسئوالنی که 
عمل می کنند و ترجیحات را ابراز می کنند مشفقانه 
این صنایع  سه   هر  در  ویژه  به  که  چرا  داد.  تذکر 
ما با بحران تولید زیر ظرفیت واحدهای موجود و 
هستیم.  روبرو  تولیدی  ظرفیت های  شدید  مازاد 
اگر با توجیه های رانتی و ضد توسعه ای به سمت 
افتتاح های جدید بروند و بعد مقامات سطح باالی 
اجرایی کشور هم تشویق کننده باشند و کارها را 
تحت عنوان اقتصاد مقاومتی غالب کنند؛ می تواند 

بسیار نگران کننده باشد.
دکتر مؤمنی گفت: متأسفانه خطر بسیار بزرگی که در 

ارزیابی الیحه  بودجه سال 1398 به آن کمتر بها داده 
می شود؛ روند رو به سقوط وزن و ضریب اهمیت 
مسئولیت شناسی دولت در زمینه  امور حاکمیتی است. 
نمونه  کلی آن اینکه وزن نسبی هزینه های حاکمیتی 
دولت که اصطالحاً مؤلفه های بسترساز برای توسعه 
را در برمی گیرد مانند آموزش و سالمت مردم، زیر 
ساخت های فیزیکی و از این قبیل یک سقوط خیلی 
معنی دار را در الیحه  بودجه سال 98 نشان می دهد 
و همزمانی این مسئله با اوج گیری تحریم ها این 
خطر را به شرحی که اشاره کردم افزایش می دهد 
تا به مردم احساس بی پناهی بیشتری دهد و این 
تصور را ایجاد کند که خدایی ناکرده دولت و حکومت 

می خواهند مردم را به کلی رها کنند.
دکتر مؤمنی ادامه داد: در تمام گزارش هایی که در 
دولت و بیرون دولت برای بودجه نوشته شده تن در 
فاسد  بعضاً  ناکارآمد و  به مناسبات به شدت  دادن 
موجود تحت عنوان اینکه کاری نمی توان کرد وجود 
دارد در حالی که اصل ماجرا به هیچ وجه صحت 
ندارد. کارشناس های بزرگ و مطرح کشور در حیطه  
نفت برای ما گزارش هایی را مطرح کردند که نشان 
می داد در وزارت نفت ما با پدیده هایی روبرو هستیم و 
دستگاه هایی وجود دارند که اصاًل فلسفه ی وجودی 
خود را از دست داده اند اما پرداخت های سنگین و 
نیروی کار بدون کار شاغل در آنجا بیداد می کند. 
پیشنهاد اساسی من این است که نهادهای نظارتی 
یک هیئت ویژه ای را تشکیل دهند تا به تک تک 
دستگاه ها مراجعه کنند و همه ی کارهای غیر ضرور 
و فاقد توجیه و موازی کارانه را بازنگری و حذف 
کنند. شرایط خطیر کنونی می تواند از این نظر برای 

ما بسیار سازنده باشد.
دکتر مؤمنی گفت : در توصیه هایی که برای مواجهه 
با فقر صورت می گیرد هم این انفعال وجود دارد و 
اصل را بر مبنایی می گذارند که فقر فقرا باقی بماند 
و با رویکردهای سفله پرورانه کمک های غیر مؤثر 
و ناکارآمد به آن ها تعلق بگیرد. در حالی که همان 
منابع را می توان صرف کارهایی کرد که برای فقرا 
شغل ایجاد کند و با احساس عزت نفس بتوانند از 
این شرایط خطیر بیرون بیایند. فرض فرمایید برخی 

انتخاب های  قبیل  از  نشانه هایی  مؤمنی:  دکتر 
قومی قبیله ای توسط برخی وزرای جدید پدیدار 
شده که هیچ نسبتی با نیاز شدید کشور در به 
و  تر  تلخ  ندارد.  کیفیت  با  نیروهای  کارگیری 
نگران کننده تر اینکه برخی افراد که با مالحظات 
به  اشتهار  می شوند  انتخاب  قبیله ای  قومی 

سالمت مالی هم ندارند
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از متخصصان برجسته ی کشور مطالعه هایی انجام 
دادند و نشان دادند که کمک به کاهش هزینه های 
حمل و نقل فقرا بزرگترین کمک و مؤثرترین کمکی 
هست که می توان انجام داد و آن ها در ارزیابی های 
نقل  و  حمل  توزیع  ساختار  دادند  نشان  خودشان 
عمومی در ایران به گونه ای است که بیشتر معطوف 
به نیازهای طبقات متوسط و باالی درآمدی است. 
آن ها نشان دادند اگر خطوط حمل و نقل عمومی به 
صورت مترو یا اتوبوس برای آن ها بسط پیدا کند 
می کند  آن ها  زندگی  کیفیت  ارتقاء  به  که  کمکی 
بسیار مؤثرتر هست از منابعی که به شیوه های سفله 

پرورانه می خواهد در دستور کار قرار بگیرد.
وی افزود: با کمال تأسف در جهت گیری هایی که 
سازمان برنامه طی چند ساله  اخیر نشان داده یک 
باب جدیدی برای پنهان کردن کسری مالی واقعی 
عنوان  را تحت  ارقامی  اینکه  آن هم  و  کردند  باز 
و  می کنند  منظور  اشتغال  ایجاد  به  مربوط  ارقام 
گزارش هایی که نهادهای نظارتی دادند حکایت از 
آن دارد که عماًل تا پایان سال بخش اعظم آن منابع 
تخصیص داده نمی شود و صرف امور جاری کشور 
می شود. صرف نظر از اینکه نگاه اشتغال به مثابه 
با تخصیص پول می توان حل و  کاالیی که فقط 
فصل کرد چه میزان می تواند برای کشور فاجعه ساز 
باشد،حیاتی ترین پیشنهادی که می توانیم به مجلس 
و دولت محترم بدهیم؛ این است که بدانند رویکرد 
گذران روزمره  امور، بی برنامه بودن ضربه هایی که 
با  مقایسه  قابل  به کشور می زند  در شرایط خطیر 
هیچکدام از نواقص و سهل انگاری ها و بی توجه ای ها 
و نادرست فکر کردن های نظام تصمیم گیری نیست. 
بنابراین توصیه ی مؤکد می کنیم الاقل در زمینه ی 
مسائل راهبردی مبتال به کشور نمایندگان مجلس 
از توانایی ها و اختیارات خود استفاده کنند تا دولت 
برخورد  از  دست  اینکه  به  شود  ترغیب  محترم 
بی برنامه و جزیره ای و انتزاعی با بحران هایی که به 
شدت با یکدیگر در هم تنیدگی پیدا کرده اند، بردارد.

انچه که تاکنون درباره بودجه  دکتر مؤمنی گفت: 
انفعال  و  نوعی سردرگمی  از  حکایت  یافته  انتشار 
کامل در برابر شرایط نامطلوب کنونی اقتصاد ایران 

برابر آنچه در حال  هست. نوعی تسلیم عملی در 
وقوع هست مشاهده می شود. شاید در این شرایط 
مسئولیت کارشناسان و دانشگاهیان نسبت به هر 
برهه ی تاریخی دیگری بیشتر باشد و باید از طریق 
ارزیابی های دقیق از جهت گیری های بحران ساز در 

الیحه ی بودجة سال 1398 جلوگیری کنیم.
وی هشدار داد: آثار عملی این سردرگمی و انفعال در 
زندگی روزمره ی مردم و فعالیت های تولیدکنندگان، 
می تواند تبدیل به یک تهدید برای امنیت ملی ما 
محترم  دولت  به  باید  مقدمه  در  که  چه  آن  شود. 
خطرناکی  توجهی  کم  که  است  این  کرد  گوشزد 
نسبت به پیامدهای ناشی از بازی خطرناک با نرخ 

ارز در اسناد انتشار یافته مشاهده می شود.
افزود: به شرحی که  استاد دانشگاه تربیت مدرس 
در چارچوب مفهوم دیالکتیک سوخته مطرح شده 
است دوباره به سمت سنت های مألوف پیشین که 
بحران سازی آن ها محرز شده در حرکت هستیم. 
در شرایط کنونی یکی از کارهایی که دولت حتمًا 
نباید انجام دهد عبارت از دلبستن به افزایش قیمت 
کاالها و خدماتی که در اختیار دولت هست و توجه به 
عوارض این کار به ویژه اگر موضوع ماجرا دستکاری 

قیمت های کلیدی باشد ضروری است.
بیان این  با  ادامه این نشست احسان سلطانی  در 
که اکنون به وضع خیلی ناپایداری رسیده ایم، گفت: 
با  که  است  وقت  نیستیم. چند  نرمال  در وضع  ما 
بحران های مالی در دنیا مواجه شده ایم. درباره ی 
بدهی دولت بحث خوبی داریم که دولت باید بدهی 
دولتمردها  باشد.  متعادل  بودجه اش  و  نکند  ایجاد 
بایستی از بزرگ انگاری دست بردارند. به قول قدیم 
یکی از دالیل سقوط این بوده ارزش پول 60 برابر 
کم می شود. وزن مسکوک آن زمان در هر کشور 
کم می شد. این پدیده ای است که دو هزار سال پیش 
هم داشتیم. آدام اسمیت می گوید این مسئله به گونه 
غارت کردن مردم هست. از لحاظ بحران های مالی 
سه مؤلفه داریم: 1. بحران بدهی 2. بحران بانکی 
3. بحران ارزی. که معمواًل دو مورد یا یک مورد 
آن ها در بحران اتفاق می افتد و به ندرت هر سه 
مورد رخ می دهد. اما متأسفانه ما با سه بحران که 

همزمان با شدت به هم برخورد کردند مواجه شدیم. 
دولت می گوید ما شصت هزار میلیارد تا نهصد هزار 
میلیارد بدهی داریم. از آن سو با گزارش بودجه معلوم 
می شود هشت میلیارد دالر شرکت نفت بدهی دارد. 
برآورده بنده این است که شهرداری ها باالی صد 
هزار میلیارد تومان بدهی دارند. وقتی مجموع این 
بدهی حساب می کنیم به نسبت بسیار نگران کننده 

می رسیم که نزدیک به صد درصد GDP است.
وی افزود: آقایانی می گویند چون آمریکا 120 درصد 
درباره  آن صحبت خواهم کرد که  دارد که  بدهی 
چگونه این بدهی ساخته شده، بنابراین مهم نیست 
که  اقتصادی  گردش  نسخه   در  نباشد.  نگران  و 
آقایان پارسال پیچیدند یک مورد این بود که دولت 
استقراض کند، مهم نیست. ما آمریکا نیستیم، ما 
مانند آمریکا فقط صد میلیارد پتنت صادر نمی کنیم. 
چه چیز ما با آمریکا مناسبت دارد! در سطح منطقه ای 
درصد   50 به   GDP به  دولت  بدهی  ماکزیمم 
نمی رسد. در مورد بحران بانکی فقط ششصد هزار 
میلیارد تومان پول و سپرده نیست. حدود دویست 
هزار میلیارد تومان هم وام های مشکوک الوصول 
و تسهیالت غیر جاری داریم. بدین معنا حدود 60 
درصد GDP بحران بانکی پول می خواهد تا بتواند 

به حالت نرمال برگردد.
سال  بحران  در  گفت:  اقتصادی  گر  تحلیل  این 
بزرگترین بحران  2007- 2008 آمریکا که تقریباً 
 GDP درصد   20 حدود  می شود  محسوب  بانکی 
شما  می دهند.  را  آن  تاوان  تاکنون  بودکه  آمریکا 
تریلون   13 برآوردها  از  بعضی  اساس  بر  می دانید 
بحران  آن  بخاطر  آمریکا  که  بود  خسارتی  دالر 
داد. متأسفانه ما گرفتار جریانات وحشتناکی شدیم. 
استعاره ای به اسم استعاره ی قوی سیاه وجود دارد 

دکتر مؤمنی: در تمام گزارش هایی که در دولت 
و بیرون دولت برای بودجه نوشته شده تن در 
بعضاً  و  ناکارآمد  شدت  به  مناسبات  به  دادن 
فاسد موجود تحت عنوان اینکه کاری نمی توان 
کرد وجود دارد در حالی که اصل ماجرا به هیچ 

وجه صحت ندارد
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ای  پدیده  دچار  انسان ها  که  زمانی  می گوید  که 
دم  و  سطحی  توجیهات  می شوند  دهنده  شوک 
مسبب  که  آقایانی  ما  اقتصاد  در  می کنند.  دستی 
این موضوع هستند خیلی توجیهات سفسطه ای و 
سطحی می کنند که خیلی خطرناک است. چگونه 
ما می خواهیم 60 درصد را بدهیم؟ در طول دویست 
سال گذشته بیش از دویست بحران بانکی ثبت شده 
داریم؛ بیشترین رقمی که ثبت شده برای حال حاضر 
است. پس ما یک بحران بانکی بسیار بزرگ داریم 

که به شدت فشار می آورد.  
ارزی  بحران  بحران،  سومین  داد:   ادامه  سلطانی 
است که  مشاهده می کنید ظرف کمتر از ده سال 
ارزش پول ما یک دهم شد که تازه به آن اکتفاء 
نمی شود و باید کمتر هم شود. ما زیر آوار هستیم. 
در اقتصاد مالی ما از مرحله ی التهاب، تنش، بحران، 
فروپاشی رد شدیم. بنده به شدت از دولت و مجلس 
ندارم. 70 درصد  امیدی  ناامید هستم و هیچگونه 
نقدینگی کشور در این پنج سال ساخته شده  است. 
زمانی از خطای حاکمیتی سخن می گفتیم، اکنون 
ما درگیر خطای نقطه نویسان شده ایم. زمانی که 
حدود  فزاینده  ضریب  آمدند  سرکار  روحانی  آقای 
پنج بود. بدین معنا که اگر یک تومان پایه  پولی باال 
می رفت پنج تومان نقدینگی ایجاد می شد. اکنون 
نقدینگی هفت و خرده ای است. 40 درصد قدرت 
خلق نقدینگی توسط بانک ها باال رفت. این ها خطا و 
نادانی و بی کفایتی نقطه نویسان پرمدعا و پر رخوت 
و بر غرور است. دولت دویست هزار میلیارد تومان به 
بانک ها بدهکار شد. اگر پایه ی پولی را باال می بردیم 
سیصد هزار میلیارد تومان نقدینگی کمتر بود و دولت 
هم به بانک ها بدهکار نبود. نقدینگی ما 20 درصد 
کمتر بود. جالب است آقایانی که 70 درصد نقدینگی 

را ایجاد کردند برای اینکه سیستم بانکی خصوصی 
فاسد بتوانند به حیات خود ادامه دهد و به روی خود 
نقدینگی می گویند. چه کسی  نیاورند حاالاز غول 
سیاست هایی  جوابگوی  چرا  ساخت؟  را  نقدینگی 
که در پنج سال گذشته ایجاد کردید نیستید ؟ اگر 
نمی دانستید معذرت خواهی کنید! وقتی به بحران ها 

نگاه می کنیم تشابهاتی وجود دارد.
وی گفت: در بحران سال 2007- 2008 میالدی 
آمریکا وام های بی کیفیت زیاد شد، قیمت مسکن سه 
برابر شد. من بررسی کردم در طول صد سال تاریخ 
آمریکا قیمت واقعی مسکن دو برابر شد. پول هایی 
که سیستم بانکی داد مسبب این اتفاق شد و بعد 
طبیعتاً فروریخت. دولت آمریکا ضریب فزاینده را از 
هشت به چهار رساند. درب بانک ها را قفل کرد تا 
نقدینگی درست نکنند. در ایران بانک های خصوصی 
جمع  را  پول ها  خصوصی  بانک های  شدند.  ایجاد 
می کردند ملک و امالک می خریدند،  از پنج سیکل 
پر قدرت مسکن در تاریخ ایران که یک مورد برای 
نیمه ی دوم دهه ی 30 و مورد دیگر برای نیمه ی اول 
دهه ی 50  است، اما سه  تا از پنج تا سیکل در طی 
سال های 82 تا 92 رخ می دهد. آقایان می فرمایند 
بخاطر اینکه نرخ ارز ثابت بوده این اتفاق افتاده است. 
زمانی که در آمریکا اتفاق افتاد مگر این مشکل وجود 

داشت! 
احسان سلطانی ادامه داد: در طی نوزده سال اخیر 
با  نقدینگی  می گویند  دنیا  در  بدانید  است  جالب 
سرعتی به مراتب بیشتر از رشد GDP و تورم رشد 
انجام  کرده است. چرا در آنجا این قو هیچ کاری 
نمی دهد؟ چرا در آمریکا که اسکناس های فراوانی 
بانک های  نیستم؟  شاهد  را  رخداد  این  کرد  چاپ 
خصوصی که با سفته بازی در زمین و شوک هایی 
که ایجاد می کردند ظرف یک ساعت پولشان دو 
برابر می شد؛ به جایی رسیدند که قله فرو ریخت. 
را  بانک ها  اینکه  ما بجای  اقتصادی  سیاستگزاران 
جمع کنند و ضریب فزاینده پایین را باال ببرند عکس 
چیزی که در آمریکا یا انگلیس و کشورهای دیگر 
اتفاق افتاد. این ها خطای دولت و حاکمیت نیستند 
بلکه خطای نقطه نویس هست. چرا نقطه نویس این 

کارها را انجام می دهد؟ نخست نادانی و بی سوادی 
و سپس شریک بودن در منافعی که ایجاد می شود و 

حق المشاوره هایی که از خصولتی ها می گیرند. 
وی ادامه داد: شما که تا این اندازه نگران رانت ها و 
فساد هستید 40 میلیارد دالر صادرات غیر نفتی بوده، 
به همین اندازه ی فروش داخلی بوده و قیمت ها دو 
برابر شده اند. سیصد هزار میلیارد تومان رانت نرخ 
نمی گیرید؟  مالیات  رانت  از  تولید کرده اند. چرا  ارز 
غارت  تومان  میلیارد  هزار  دیگر صدها  جاهای  در 
می کنند شما یک یارانه  را می بینید که با ده میلیارد 
دالر هم می توان بست! بحث، بحث اقتصاد نیست 
بلکه تأمین منافع غارتگرها است. ما با اقتصاد نرمال 
روبرو نیستیم. ما گرفتار مصیبت هایی هستیم که در 
تاریخ بشر بی سابقه است. بدبختی که ما داریم این 
است که نئولیبرالیسم یک ایدئولوژی است. خیلی 
جالب است یک ایدئولوژی که متکی به فردگرایی 
و مادی گرایی هست را روی حکومتی سوار کردیم 
که متکی به آرمان گرایی انسانی است. معلوم است 
که این فجایع رخ می دهد. چون شما دو چیز کاماًل 
متضاد را به هم را وصل کردید. اقتصاد جمهوری یک 
اقتصاد نئولیبرالیستی است. نئولیبرالیست، فردگرایی 
هست. در سی سال گذشته بهروری 70 درصد و 
حقوق کارگر 30 درصد باال رفته است. 40 درصد 
هست  باال  آمریکا  بدهی  می فرمایند  رفته؟   کجا 
 GDP بنابراین مهم نیست. بدهی آمریکا نسبت به
50 درصد بوده است. بخاطر زیان ها و ضررهای تأثیر 
از  مقداری بدهی آمریکا به 50 درصد رسید. قبل 
بحران بزرگ اقتصادی ژاپن که در آخرین دهه قرن 
 50 GDP 20 اتفاق افتاد بدهی دولت ژاپن نسبت به
درصد بوده و اکنون 230 درصد است. به کلی ساختار 
اقتصادی را نابوده کردند. چرا نئولیبرالیست جواب 
نمی دهد؟ برای اینکه عقبه  نئولیبرالیست علم نیست 
یک ایدئولوژی و مکتب است. ما این ایدئولوژی را 
روی جمهوری اسالمی سوار کرده ایم. معلوم است 
که بدبختی ایجاد می شود. این ایدئولوژی در آمریکا 
و اروپا و ژاپن تغییری ایجاد نکردند. می گویند دنیا 
گلستان شد اما ما می دانیم که در آمریکا التین، با 
این همه دخالت و کودتایی که انجام شده و یا در 

مهندس  سلطانی: زمانی که آقای روحانی سرکار 
آمدند ضریب فزاینده حدود پنج بود. بدین معنا 
که اگر یک تومان پایه  پولی باال می رفت پنج 
تومان نقدینگی ایجاد می شد. اکنون نقدینگی 
هفت و خرده ای است. 40 درصد قدرت خلق 

نقدینگی توسط بانک ها باال رفت
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روسیه یا در کل آفریقا یا خیلی از کشورهای دیگه 
هیچ اثری نداشته است. 

 2019 جهانی  پذیری  رقابت  شاخص  افزود:  وی 
میالدی که یکی از بنیادهای مهم اقتصاد زاد راه 
اندازی کرده نگرش آن به سمت نهادگرایی رفته 
و از صد شاخص، بیست شاخص  آن نهادی است. 
برای  شاخص  دو  نداریم.  نهادی  شاخص  هیچ  ما 
قیمت ها هست و آن اینکه گران کنید تا همه چیز 
درست شود. سی سال است که مدام گران می کنید، 
چه درست شد؟ از سال 57 تاکنون همه چیز دو هزار 
برابر شد. بنابراین یکسری تکنسین مالی که اصاًل 
اقتصاد نمی دانند مقررات اقتصاد را بدست گرفته اند. 

وی ادامه داد: بنده دانشگاه امیرکبیر درس خواندم 
بودم. در رشته ی خودم  دانشجوهای خوب  و جزو 
که  است  این  بنده  افتخار  بودم.  آدم  موفق ترین 
از  اقتصاد تهران دویدم. هر تکه  هشت سال کف 
خیابان جمهوری تا بازار جعفری را با یک نفر کار 
کردم. من شهود میدانی ندارم. در اقتصادی که تا 
این حد داستان دارد با فرمول و ریاضی نمی توان 
کاری کرد. هر چه در اقتصاد فرمول های ریاضی حل 
کنید از اقتصاد بیشتر فاصله می گیرید و وقتی استاد 
می شوید از واقعیت های کف میدان فاصله می گیرید. 
بعد عده ای تکنسین مالی تربیت کردیم به صرف 
اینکه شاگرد اول فالن جا بوده است. وقتی مملکت 
را دست این افراد بدهید به همین می رسید. با یک 
نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد نگاه می کند. مصیبت این 
ایدئولوژی و  بر مبنای  است آن هم در کشور که 

مکتب اسالمی، مکتب نئولیبرالیسم وجود دارد. 
وی گفت: در علوم اجتماعی نمی توان گفت همه 
چیز قطعی است. ایدئولوژی نئولیبرالسم فاسد و رانتی 
است زیرا همه   آن ها دم دکان رانتی ها، بانک های 

فاسد، خصولتی هستند. 
سلطانی تأکید کرد: از سال 1990 تا 2000 میالدی 
که ژاپن دچار بحران ناشی از مالی سازی و بانک 
بازی شد بعد آقای آبه اصالحات آبه نومیک را ایجاد 
 GDP کرد و هزینه  زیادی کرد 50 درصد بدهی به
ژاپن به 230 درصد رسید و هنوز درست نشده است. 
متأسفانه فرصت های جمیعتی خود را در طی بحران 

از دست داد. بدین معنا ژاپن نرخ رشد یک درصد و 
دو صد را 20 سال تجربه نکرد. همه  این ها تقریبًا 
روندی مشابه روند ما دارند. بانک های خصوصی را 
راه اندازی کردند و در آن سفته بازی و هر کاری 
توانستند کردند چون باید بهره  20 درصد می دادند. 
در پنج سال گذشته بحران رشد کرد بجای اینکه 
آن را جمع کنند به بانک گفتند پول چاپ کن و 
چنین بدبختی ها درست شد. ما یک دولت صالح 
می خواهیم. این دولت ها هیچکدام صالح نیستند. این 
به این معنا نیست که در دولت آدم صالح وجود ندارد 
یا این که قوای دیگر نظیر مجلس نقصانی ندارند. 
اگر دولت صالح سرکار بیاید با کمک و اعتماد مردم 
با صداقت کار کند ظرف سه سال آوارها را می توانیم 

برداریم.
وی ادامه داد: در اثر »ثروت ملل« از آدام اسمیت هست: 
ارزش کار است. حتی عده ای  اندازه  به  ارزش پول 
می گویند مارکس که می گوید کاپیتال مهم نیست، 
این را از آدام اسمیت گرفت. آدام اسمیت همه این 
بحث ها را برای اقتصاد مولد کرده. از همه بحث هایی 
که او مطرح کرده اکنون فقط دست نامرئی را گرفته 
اند. وقتی آن را درست بخوانید متوجه می شوند چه 
خیانتی در حق آدام اسمیت کردند. در جایی می گوید 
حاکمان با ارزش پول جیب مردم را می زنند. شاخص 
آزادی اقتصاد جهانی نکات جالبی دارد. از ده شاخص، 
دو شاخص آزادی پولی است. آزادی بدین معناست 
که ارزش پول باید ثابت بماند. به دلیل اینکه شما که 
می خواهید کار کنید بتوانید کار کنید. شاخص دیگر 
قانون مالکیت است. بنده یک بازنشسته هستم. صد 
میلیون پس اندازم هست و دو میلیون حقوقم هست. 
صد میلیون تبدیل به سی میلیون شده و دو میلیون به 
یک میلیون تبدیل شده است. مشخص است یک نفر 
در حال زدن جیبم هست. چگونه اصول اقتصاد آزاد 
کاًل تعطیل است؟ اقتصادی که آقای آدام اسمیت از 
آن سؤال می کند اقتصاد مولد است. ارزش از لحاظ 
آدم اسمیت فقط کار است، سرمایه مهم نیست. یک 
اصل رقابت بازی اقتصادی، مطبوعات است. فواصل 
زیادی دارد. از صد شاخص فقط به قیمت چسبیده اند. 
از سال 56 تا 68 بیست و دو سال نرخ ارز باالتر از نرخ 

پذیری  رقابت  شاخص  سلطانی:  مهندس  
بنیادهای  از  یکی  که  میالدی   2019 جهانی 
مهم اقتصاد زاد راه اندازی کرده نگرش آن به 
سمت نهادگرایی رفته و از صد شاخص، بیست 
شاخص  هیچ  ما  است.  نهادی  آن  شاخص  

نهادی نداریم.

تورم بوده است. وی در یک جمع بندی کلی گفت: 
نامتقارن  و  بی کیفیت  نقدینگی  یک  ما  نقدینگی 
است. در سال 1380 سهم پول حساب های جاری، 
کارت ها و اسکناس در ایران 50 درصد بوده است. 
این را بر اساس بانک مرکزی می گویم. آنجا هم 
50 درصد بوده است. وقتی بانک مرکزی بیاید یک 
انضباط مالی شدیدی ایجاد می کند. بانک های بد 
را در ایتالیا و یونان مهار می کند. اکنون نسبت پول 
به نقدینگی اتحادیه ی اروپا 70 درصد است. بدین 
معنا کیفیت پول را باال بردند. برای ما 86 درصد 
شبه پول سپرده است. در اروپا 30 درصد است. 5 
درصد نقدینگی که بخش عمده  نقدینگی شبه پول 
دستشان هست یکباره برای خرید کردن به خیابان 
نمی ریزند. پول به بازار نیامده که بخواهد تورم ایجاد 
کند. بنده ثابت می کنم در ایران تورم تابعی از ارزش 
خارجی  ارزهای  مقابل  در  ریال  ارزش  است.  ریال 
هست. عده ای می گویند در زمان شاه مشاهده کردید 
که چه تورمی شد. هیچ وقت فکر نکردند زمانی که 
نفت سه برابر می شود قیمت های اقالم دیگر هم سه 
برابر می شود هم دو تا سه برابر می شود. در نیمه 
اول دهه ی 50 اگر شاه می خواست در ایران نرخ ارز 
را باال ببرد تورم 100 درصد می شد. برای مثال در 
دهه ی هشتاد قیمت روغن و سنگ آهن سه برابر 
شد. اگر ما می خواستیم همراه با این نرخ ارز را همراه 
با این باال ببریم فاجعه بود. در زمان شاه قیمت ها سه 
برابر شد. بنابراین خیلی از چیزها آنگونه که می بینیم 
نیست. اقتصاد علم ساده ای نیست. علم اقتصاد بسیار 
مالی  تکنسین  که  نیست  این گونه  و  است  سخت 

نسخه بپیچد.

منبع: پایگاه اطالع رسانی جماران
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کمی روند نزولی به خود گرفته و در حال حاضر 
به سختی می توان گفت به 50 هزار تن در سال 
می رسد که این موضوع بسیار تأسف بار می باشد 
زیرا پنبه مواد اولیه صنعتی است که با چندین مرحله 
از کاشت، داشت، برداشت، تهیه محلوج، ریسندگی، 
بافندگی، تکمیل، دوخت و تحویل به مصرف کننده 
نهایی، عملیات متعددی را با اشتغالزایی باال تجربه 
میکند و ضمنا مواد اولیه صنایع دیگری همچون 
روغن کشی و تصفیه روغن را نیز تامین می نماید و 
کنجاله حاصله از این محل نیز به عنوان خوراک دام  

به مصرف میرسد. 
نابودی  موجب  طرف  ازیک  شدید  تولید  افت  این 
بسیاری از کارخانجات این چرخه و از دست رفتن 
صادرات این محصول و از طرف دیگر نیاز به واردات 
حدود 70 هزار تن پنبه  در سال از کشورهای دیگر 
به منظور تامین  نیاز 120 هزار تنی صنعت نساجی 

گردیده است.
»الیاف غریبه«  واکاوی دالیل مهم وجود  به  حال 
موضوع،  تشریح  مرحله:  سه  طی  ایران  پنبه  در 
دالیل ایجاد و راهکارهای پیشنهادی به شرح ذیل 

می پردازیم.

الف- تشریح موضوع
1- متأسفانه در اکثر نقاط پنبه خیز کشور از گنبد و 
گرگان و بجنورد گرفته تا شهرهای مختلف استان 
بصورت  پنبه  جمع آوری   .... و  فارس  و  خراسان 
سنتی صورت می پذیرد که در این حالت کشاورزان 
و کارگران زحمتکش نسبت به جمع آوری وش های 
چیده شده در داخل کیسه های نایلونی یا کیسه های 

پلی پروپیلن اقدام می نماید.
2- کیسه های نایلونی و گونی های پلی پروپیلن پر شده 
با وش، توسط وانت بارها و کامیونت ها به کارخانجات 

پنبه کنی انتقال داده می شود.
3- در هنگام تخلیه، کیسه های پلی پروپیلن در اثر 
برخورد و اصطحکاک چندین باره برگ های خشک 
آنها  و خشن  وش، رشته رشته می شوند و همراه 
در محموله ها قرار می گیرند و از طرفی کیسه های 
با  و  پاره  بودن  و ضعیف  نازکی  بدلیل  نیز  نایلونی 
بندهای نایلونی که جهت بستن درب کیسه ها استفاده 
می گردد متالشی شده و در داخل محموله های وش 

قرار می گیرند.
و  نایلونی  رشته های  حالجی،  مراحل  طی  در   -4
پلی پروپیلن همراه با وش به داخل دستگاه راه پیدا 

الیاف پنبه در صنعت نساجی یکی از ارکان اصلی مواد 
اولیه در تولید را تشکیل می دهد. متأسفانه در دهه های  
اخیر  این محصول در کشورمان ضمن افول در بخش 
کّمی، در بخش کیفی نیز دچار معضالتی است که 
یکی از مهم ترین آنها الیاف غریبه )الیاف پالستیکی 
موجود در پنبه(  است که به یکی از  مشکالت اصلی 
صنعت نساجی در مصرف پنبه داخلی مبدل گشته و 
با وجود تالش های فراوان مسئولین، دست اندرکاران 
بخش های بازرگانی و اقتصادی و کارخانجات تصفیه 
پنبه نه تنها نتیجه ای حاصل نشده بلکه با کاهش رو 
به فزونی تولید پنبه در طی دهه های اخیر بیش از 

پیش خودنمایی می نماید. 
در این مقاله پس از  شرح خالصه ای بر وضعیت کمی 

پنبه به واکاوی این معضل خواهیم پرداخت.
در دهه های نه چندان دور پنبه از تولیدات کشاورزی 
استراتژیک کشورمان به شمار می رفت که با تولید 
حدودا 200هزار تن در سال و با دارا بودن کیفیتی 
مطلوب، ضمن تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی، مازاد 

آن نیز صادر می گردید. 
تولید این محصول در دهه های اخیر و بخصوص 
لحاظ  از  همواره  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 

بازتاب الیاف غریبـه در پنبـه
مهندس هوشنگ میرلو- مدیرعامل شرکت ایپک تجارت
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کرده و در مراحل تصفیه پنبه بر اثر برخورد با اره ها 
به صد ها رشته باریک تر تبدیل و در عدل های پنبه 

پنهان می  شوند.
5- در واقع مشکل از این قسمت آغاز می گردد که در 
هنگام مصرف محلوج در کارخانجات ریسندگی، الیاف 
غریبه وارد دستگاه ها گشته که در این حالت ضمن 
بروز پارگی و اختالل در تولید با عبور از چشمه ها و 
پیچش به دور نخ به همراه پنبه به عنوان یک لیف در 

داخل دوک ها قرار می گیرد.
صورتی که  در  پلی پروپلین  و  پالستیکی  الیاف   -6
رنگی باشند؛ پس از مصرف شدن نخ ها و تبدیل آنها 
به پارچه در متن آن مشاهده می گردند که این ایراد 
بزرگی است و ایراد بزرگتر آن است که این الیاف سفید 
و یا رنگهای روشن باشند که امکان تشخیص آنها در 
پارچه های خام را نیز از بین میبرد و پارچه وارد مرحله 

رنگرزی می گردد.
7- در صورت سفیدگری پارچه ها )مثاًل برای پارچه 
تترون( و یا رنگرزی آنها به طیف رنگ های روشن، 
لیف های رنگی بصورت بارزتری خود را در متن پارچه 
نشان داده و تبدیل به ایراد بزرگی در پارچه می شود 
و در این حالت پارچه افت درجه یافته و خریداران با 
قیمت بسیار نازل و بصورت محدود جهت مصارف 

خاصی اقدام به خرید آن می نمایند.
هنگام  در  الیاف  این  مشاهده  عدم  در صورت   -8
کنترل پارچه رنگی و عبور از چشمان کنترل کننده 
خسارت بسیار سنگین تر می شود زیرا پارچه ها برش 
خورده و تبدیل به لباس که عمدتاً پیراهن یا مانتو 
می باشد گشته و در آن صورت نخ رنگی در لباس 
تولیدی که با هزینه زیادی به آن مرحله رسیده، رویت 
و محصول را باید با قیمت بسیار نازل به فروش رساند.

ب- دالیل ایجاد
1- عدم ایجاد آگاهی الزم در کشاورزان و کارگران 

نسبت به عمق این موضوع.
2- در کشورهای بزرگ تولید کننده این محصول، 
مزارع دارای یکپارچگی بوده و این مسئله هزینه حضور 
اقتصادی  را  مکانیزه  برداشت  جهت  آالت  ماشین 
می نماید بطور مثال در کشور ازبکستان از همین روش 

استفاده شده و وش مستقیماً پس از جمع آوری به 
داخل کامیونت های محصور شده با فنس هدایت شده 
و نایلون و کیسه های پلی پروپیلن در گردونه وجود 
ندارد. حتی در برخی از کشورهای پیشرفته که تولید 
پنبه باالیی نیز دارند برداشت به صورت کاماًل اتوماتیک 
انجام و وش ها به رول های بزرگی تبدیل می گردند. 
درکشور ما به به دلیل تکه تکه بودن زمین ها از لحاظ 
مالکیت و کشت محصوالت کشاورزی متفاوت در 
هر بخش، استفاده از ماشین آالت مکانیزه اقتصادی 
نبوده و عملیات برداشت وش با هزینه بسیار باال و 
توسط نیروی انسانی صورت می پذیرد البته به ندرت 
و در برخی مزارع بزرگ برداشت ها مکانبزه صورت 

می پذیرد که قابل توجه نیست.
3- راحتی و در دسترس بودن کیسه های پالستیکی 
و هزینه بسیار پایین و چندین بار قابل مصرف بودن 
آن که موجب ترغیب کارگران و کشاورزان به استفاده 

از آن می شود.
4- در این خصوص برخی از کارخانجات تصفیه پنبه 
در مقاطعی تصمیم به عدم دریافت و خرید وش های 
جمع آوری شده با نایلون و کیسه های پلی پروپیلن 
گرفتند و حتی اعالم آمادگی نمودند نسبت به تأمین 
کیسه های کنفی یا پنبه ای مورد نیاز کشاورزان به 
منظور برداشت محصول اقدام نمایند که متاسفانه این 
روش نیز در فصول رقابتی جواب مثبتی دریافت نکرد 
زیرا وش های جمع آوری شده که گاهی در بدترین 
وضعیت به کارخانجات ارسال می شد در صورت عدم 
دریافت و تخلیه توسط یک کارخانه، توسط کارخانه 
رقیب تخلیه و عماًل تمام زحمات در خصوص اصالح 

این معضل را بی نتیجه می گذاشت.  
5- در سالیان گذشته تالش هایی بسیار بسیار محدود 
جهت آموزش به کشاورزان و توجیه آنها نسبت به 
حساسیت موضوع و اینکه عدم توجه به این معضل 
موجب کاهش درجه کیفی و نزول قیمت دسترنج آنها 

شده صورت پذیرفته که اصاًل کافی نیست.

ج- راهکارهای پیشنهادی 
جهت  مستمر  آموزشی  کالس های  برگزاری   -1
از  دعوت  و  هرمنطقه  در  کشاورزان  و  زمین داران 

تولیدکنندگان مرتبط در مسیر استفاده از این محصول 
جهت تشریح موضوع و آگاه سازی آنها نسبت به 
عمق آن و بیان اینکه یکی از  دالیل عدم تمایل 
داخلی  پنبه های  مصرف  به  ریسندگی  کارخانجات 
مقاله  این  موضوع  که  دیگر  مشکالت  بر  ) عالوه 
پنبه های  حاضرند  آنها  و  بوده  مورد  همین  نیست( 
خارجی را با قیمت های باالتر حتی در نخ های معمولی 
خود مصرف کرده ولی از ترس مشکالت بعدی، پنبه 

ایرانی مصرف ننمایند. 
2- تهیه و ارائه سی دی های آموزشی در این خصوص 
که در آن انواع مختلف نحوه برداشت محصول در 
کشورهای مختلف و اهمیت آن توضیح و در کنار آن 
جمع آوری و نمایش محصول نهایی )پیراهن، مانتو 
و...( که با وجود الیاف غریبه تنزل درجه پیدا کرده 

باشد صورت پذیرد.
3- پیشنهاد کشت یکپارچه به کشاورزان تا حداکثر 
میزان ممکن که این مورد با کاستن میزان قابل توجه 
ای از هزینه تولید، امکان برداشت مکانیزه را در راه 

مبارزه با » الیاف غریبه« فراهم خواهد آورد.
4- برخورد تنبیهی با واحدهای پنبه پاکنی که  در 
آنها »الیاف غریبه« مشاهده گردد  محلوج تولیدی 
و رتبه بندی کارخانجات در خصوص موارد کیفی 
و اعالم آن به مصرف کنندگان که این مورد بسیار 

می تواند موثر واقع گردد.

و  صنعت  بخش  فعال  یک  به عنوان  پایان  در 
به خصوص نساجی امیدوارم به روزهای خوب پنبه در 
ایران بازگردیم و بی نیاز از واردات، با دارا بودن کیفیت 
مناسب تامین واحدهای داخلی را برعهده گرفته و 

حتی نیم نگاهی به صادرات داشته باشیم.

در صورت سفیدگری پارچه ها )مثالً برای پارچه 
رنگ های  طیف  به  آنها  رنگرزی  یا  و  تترون( 
روشن، لیف های رنگی بصورت بارزتری خود را 
در متن پارچه نشان داده و تبدیل به ایراد بزرگی 
در پارچه می شود و در این حالت پارچه افت 
درجه یافته و خریداران با قیمت بسیار نازل و 
بصورت محدود جهت مصارف خاصی اقدام به 

خرید آن می نمایند
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تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش سیزدهم

انقراض سلسله هخامنشیان؛ حمله اسکندر به ایران
اسکندر می نویسد »این  نهرو در مورد  لعل  جواهر 
شخِص به اصطالح کبیر در دوران مختصر و کوتاه 
حکومتش چه کرد؟ او در چندین جنگ به پیروزی های 
درخشان رسید، بدون ترید او یک سردار بزرگ بود 
اما مردی فاسد، خودخواه و در بعضی اوقات خشن 
و بی رحم بود. او خود را تقریباً یک خدا می شمرد. 
در لحظات خشم و یا به خاطر هوس های زودگذر، 
بهترین دوستان خود را کشت و شهرهای بزرگی را 
با تمام ساکنانش ویران و نابود کرد و در امپراتوری 
وسیع خود هیچ چیز اساسی از خود باقی نگذاشت 
و حتی راه های خوبی هم نساخت. او همچون یک 
شهاب درخشان آمد و از خویش هیچ چیز جز مشتی 

خاطره باقی نگذاشت.«

وضعیت ایران مقارن با حمله اسکندر
مدت ها قبل از آن که حمله نظامی اسکندر به ایران 
در  ایرانیان  شکست  عوامل  و  موجبات  شود،  آغاز 
مقابل هر حمله خارجی فراهم شده بود. در حدود 150 
سال، شاهنشاهی هخامنشی بر اصولی که کوروش 

و داریوش بنیان نهاده بوند به زندگی افتخارآمیز خود 
ادامه داد. در طول این مدت وضع زندگی اجتماعی 
بود.  تا حدی رضایت بخش  تابع شاهنشاهی  ملل 
کارمندان اعزامی حکومت مرکزی به وظایف خود 
عمل می کردند و مأمورین مخفی مانند چشم و گوش 
شاه ناظر اعمال آنها بودند؛ ولی کسانی که پس از 
خشایارشا در شوش سلطنت کردند به جای آن که از 
سیاست خردمندانه کوروش و داریوش الهام بگیرند 
و ارتباط معنوی خود را با ملل تابع حفظ کنند، با 
تحمیل مالیات های سنگین و بی توجهی به مصالح 

آنها، مقدمات تزلزل شاهنشاهی را فراهم نمودند. 
رقابت ها و توطئه هایی که اطراف تاج و تخت برای 
به کشتار  منتهی  غالباً  داشت،  وجود  قدرت  کسب 
نزاع ها  مرکز  دربار،  می شد.  سلطنتی  خاندان  افراد 
و دسته بندی های سیاسی شده بود و افراد برجسته 
حکومت، پول ها و طالهایی که از اقطار شاهنشاهی 
گردآوری شده بود، صرف فساد و خیانت می کردند. 
در حالی که خاندان سلطنتی بر اثر خودپرستی به جان 
هم افتاده بودند و کوچک ترین توجهی به مصالح ملل 
تابع نداشتند، فکر استقالل طلبی در مصر، قبرس، 

کا�ل �و��ی � ��ر ت
�باس ا�ا�یان � ادوار ��ت�ف

ایام  همین  در  و  می گرفت  قوت  سوریه  و  فنیقیه 
مقدمات وحدت شبه جزیره یونان فراهم شد.

اقدامات فیلیپ
در شمال شبه جزیره یونان، کشور کوچکی به نام 
مقدونیه وجود دارد که در زمان داریوش به تصرف 
ایران درآمد. این کشور فالحتی از جهاتی با پارس که 
هسته مرکزی شاهنشاهی ایران بود؛ شباهت داشت. 
فئودال ها و نجیب زادگان مقدونی، مالک زمین های 
وسیعی بودند و در فوق تمام طبقات، شخص پادشاه 
سربازانی  و  افسران  کمک  به  فیلیپ  داشت.  قرار 
در  جیدی  نظم  شد  موفق  داشت،  اختیار  در  که 
سرزمین مقدونیه برقرار سازد. فاالنژ  )پیاده نظام هایی 
سنگین اسلحه که از نیزه، ژوبین و جنگ افزارهایی 
رزمی  آرایش  از شیوه  و  بهره می بردند  آن  همانند 
فاالنژ که آرایشی مستطیل گونه بود پیروی می کردند( 
در معیب نجبا و سواره نظام تحت فرماندهی فیلیپ 
از آن که بر تخت نشست،  بودند. وی پس  درآمده 
اتحادیه  ای شامل یونان به وجود آورد و از جهازات 
یونان برای تقویت سپاه مقدونیه استفاده کرد ولی 
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دوران زمامداری فیلیپ چندان نپایید. وی ظاهراً به 
تحریک دربار ایران با دشنه یکی از یاغیان از پا درآمد 
و پسر جوان و جاه طلب او به تعقیب کارهای پدر 

پرداخت. 
فیلیپ پدر اسکندر، پادشاه شایسته اي بود و کشور 
کوچکش را بسیار نیرومند ساخت و ارتش مجهز و 
مؤثري به وجود آورد. اسکندر، کبیر لقب یافته و در 
تاریخ شهرت فراوان پیدا کرده است. اما بسیاري از 
کارهاي او به علت اقدامات دقیق پدرش، فیلیپ که 
پیش از او انجام داده بود، مقدور و ممکن شد. این 
موضوع جاي تردید است که آیا اسکندر مرد بزرگي 
بوده یا نبوده. در نظر من به یقین او یک قهرمان 
بزرگ نیست، اما درهرحال در دوران عمري کوتاه 
توانست خود را در دنیاي زمان خودش مشهور سازد و 
تاریخ هم او را نخستین فاتح جهان مي شمارد و هنوز 
هم در سرزمینهاي دوردست و در قلب آسیاي میانه 
خاطرات و اسم او باقي است. شهرهاي متعددي به 
نام او نامیده شد که بسیاري از آنها هنوز هم باقي 
مصر  در  »اسکندریه«  شهر  آنها  بزرگترین  است، 

مي باشد.
اسکندر فقط بیست سال داشت که پادشاه شد و با 
جاه طلبي فراواني براي انجام کارهاي بزرگ اشتیاق 
داشت. یوناني ها نه از فیلیپ خوششان مي آمد نه از 
اسکندر، اما مردم شجاع و آزادفکر یونان وقتي دیدند 
ایران  به  و هجوم  انتقام  آماده  را  خود  اسکندر  که 
مي کند، از وي تبعیت کردند. در این موقع، چنانکه 
اشاره کردیم، وضع داخلي ایران سخت آشفته بود و 
موفقیتهاي قبلي حکومت ایران در جنگ با یونانیان 
بیشتر نتیجه نفاق و اختالفات داخلي یونانیان بود. 
ولي این نقص بزرگ جامعه یوناني به همت فیلیپ 
ازبین رفت و مخالفت دموستنس  و همفکران او با 
و  ایران  اتحاد  راه  در  آنها  یونان و کوشش  وحدت 

یونان به جایي نرسید. 
فیلیپ به یاري پسرش اسکندر به استقالل یونان 
در سال 338 ق. م. خاتمه داد و اتفاقا در همان سال 
اردشیر سوم مسموم گردید. درباریان پس از مدتي 
جستجو یکي از خویشاوندان او به نام داریوش سوم 
)کدمان( را به جانشیني او بر گزیدند. در این موقع 

بدبختي هاي  بود،  ناتوان  و  ضعیف  ایران  حکومت 
گوناگون، که در جنگهاي مصر نصیب ایران شده بود، 
عدم قدرت سرداران ایران در جلوگیري از مراجعت 
او، و شکست هاي  یوناني  گزنفون و ده هزار سرباز 
نظامي ایرانیان در قبرس ضعف شاهنشاهي ایران را 

نشان داده بود. 
دو مورخ یوناني پولیب و پلوتارک مي گویند»بازگشت 
این یک مشت مردم از »دم در قصر شاه«، چنانکه 
خودشان مي گفتند، تا یونان بدون آنکه مانعي جلوشان 
را ببندد، عقیده اي را که یوناني هاي آن زمان راجع 
به عظمت شاه ایران و شکست ناپذیري او داشتند، 
متزلزل کرد.« نگاهي به تاریخ جهان،  آژه زیالس با 
آمدن اسکندر به ایران و مشاهده پارچه های زربفت، 
دسترسی به خزانه مملکت و غارت کاخ ها نسبت به 
پوشیدن لباس های ایرانی بسیار حریص شد و هر 
پادشاهی  بی رقیب  و  فاخر  لباس های  از  یکی  روز 
ایران را بر تن نموده و از جواهرات سلطنتی برای 
آخرین  تا  وی  می کرد.  استفاده  خود  بزرگ نمایی 
لحظه عمر از پوشیدن لباس های بسیار زیبای ایرانی 
غافل نشد. باید یادآوری کرد که تمدن پارچه بافی و 
لباس های نوظهور و لباس دوزی و حتی فرش های 
ایرانی و حریربافی در این دوره پیشرفت زیادی کرده 
بود به طوری که تأثیر آن در کشورهای دور و نزدیک 

پدیدار گشته بود. 
نمونه های بسیاری از هنر دوران ) ایران و یونانی( 

نمونه  سه  در  یونانیان  نفوذ  ولی  است  مانده  باقی 
لباس هایی که به دست آمده، مخصوصاً در قسمت 

تزئینات آنها کاماًل آشکار است.
در تصویر شماره یک،  دو نمونه از لباس ایرانی و 
تفاوت های  نمونه  هر  در  می شود.  مشاهده  یونانی 
دوره  لباس های  از  را  آنها  که  دارد  وجود  روشنی 
هخامنشی و لباس های دوره ساسانی، متمایز می کند. 
نقش برجسته آنتیوکوس اول با تاج و تن پوش ایرانی 
-یونانی و آپولو- میترا با کاله فریجی و تن پوش 
ایرانی- یونانی، طراحی از روی کتاب لباس باستانی 

مصر، بین النهرین و ایران )م.ج.هیوستون(
تصویر شماره 2 از سنگ تراشی های مقبره آنتیوکرس 
واقع در آسیای صغیر به دست آمده است )کتاب لباس 
باستانی مصر، بین النهرین و ایران )م.ج.هیوستون(. 

تصویر شماره یک- دو نمونه  از لباس ایرانی و یونانی
تصویر شماره 2- نمونه ای از لباس پیشینیان 
آنتیوکوس که روپوش آن طرح هخامنشی دارد

و  فاخر  لباس های  از  یکی  روز  هر  اسکندر  
و  نموده  تن  بر  را  ایران  پادشاهی  بی رقیب 
خود  بزرگ نمایی  برای  سلطنتی  جواهرات  از 
از  عمر  لحظه  آخرین  تا  وی  می کرد.  استفاده 
پوشیدن لباس های بسیار زیبای ایرانی غافل 

نشد
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پادشاه سلوکی از اسالف آنتیوکوس با کاله فریجی 
و کت بلند، کاله هخامنشی )تیار( بر سر دارد و روی 
شانه راست، بند شده است. می توان گفت که کاماًل 
پیراهنی  شنل،  زیر  است.  یونانی  مدل  از  تقلیدی 
با آستین بلند که باال تنه نسبتاً چسبان ولی دامن 
گشادی دارد، بر تن کرده است. دامن لباس در وسط 
پاها با بندی به باال کشیده شده است و به این ترتیب 
درخت  برگ  حلقه  مهیاست.  سواری  اسب  برای 
مشخص  تزئینات  از  است،  شاه  دست  در  که  غار 
یونانیان است. طرح ستاره ها بر روی لباس زیر نیز 
از تأثیرات یونانیان است؛ چنان که این نوع نقش بر 
روی کوزه های یونانی نیز مشاهده می شود، همین 
نقش در بعضی از لباس های طرح )یونانی آسیایی( 
نیز از قبیل نمونه هایی که از لباس های فریگیان باقی 

مانده، دیده می شود. 
در تصویر دیگر، لباس  میتراهلیوس )رب النوع آفتاب( 
را نشان می دهد که کاله مشهور فریگیان را بر سر 
معمولی  نمونه کاله های  این کاله،  است.  گذاشته 
مردان سواحل جنوبی دریای سیاه و قسمت غرب 
پیشانی  به طرف  آن  آسیای صغیر است که نوک 
برگشته است. این کاله سه زائه دارد که دو تا آن 
در موقع لزوم روی گوش ها می افتد و زیر چانه گره 

می خورد.
مقدش  جوبدست  چپ،  دست  در  آفتاب  رب النوع 
به  است  ایران  مظهر شاهنشاهی  که  را  زرتشتیان 
شاه شاهان اعطا می کند. به جز تفاوتی که ذکر شد، 
لباس های رب النوع آفتاب و شاه شاهان تقریباً از یک 
نوع است و به نظر می رسد که هر دو در زیر باالپوش 

بلند، شلوار چسبان ایرانی را بر پا دارند.
تفاوت عمده ای که میان تصویر شماره یک و دو وجود 

دارد، باالپوشی است که بر روی سینه با بند بسته 
شده و طرح اصیل ایرانی است. شکل کاله و تزئینات 
آن همچنین حاشیه های این لباس کاماًل شبیه لباس 
تصویر دوم است. تمام این افراد نیم رخ یونانی دارند 
و به احتمال زیاد هر سه کار یک پیکرتراش یونانی 

است. ) مقاله لباس در ایران باستان(
سلیقه  درباره  اسالم«  تا  آغاز  از  »ایران  کتاب  در 
صنعتی و تجارت پارچه در این دوره مطلبی ذکر شده 

که به نقل آن می پردازیم:

سلیقه صنعتی
شده،  تصریح  بابکان  اردشیر  کارنامه  در  چنانکه 
اسکندر و خلفای یونانی وی، تمام قوه خود را صرف 
نابودی و امحاء تمدن ایران کردند. به روایت مورخین 
بزرگ و موثق مشرق، تمام علما و مورخین و اهل 
ادب و صنعت را کشتند و کتب قوانین و مذهبی را 
یا سوزاندند یا به دریا انداختند. هر چه از کتاب های 
علمی، فلسفه، طب، کیمیا، نجوم و فالحت یافتند، به 
اسکندریه و یونان انتقال دادند. ایران را از آثار مدنیت 
و دانش باستان خود تهی ساختند و برای قبول تفوق 

و تسلط یونانیان مستعد گردانیدند.
از جمله مورخین مغرب که غالباً به علت تعصب ذاتی 
خواسته اند اعمال زشت اسکندر را خالصه و مجمل 
بنویسد  ناگریز شده  پلوتارک است که معهذا  کند، 
»اسکندر در پارس، تمام مردها را قتل عام کرد«. 
تصریح  سلوکوس  احوال  و  شرح  در  مورخ  همین 
می نماید »کتاب هایی که در ایران یافت را به یونان 
فرستاد.« پس از اسکندر، خلفای سلوکیدی، رویه وی 
را بسیار سخت تر ادامه دادند و ایرانیها که از سرداران 
علمی و هنرمندان عالی خود محروم شده بودند، زیر 
تا مدتی به قول آداب و رسوم  فشار حکام یونانی 
یونانی مجبور ماندند و سلیقه عالی خود را از کف 

دادند.  
وضع تجارت در این دوره با دیگر دوره ها متفاوت شد. 
از حجم محصوالت ارزان قیمت که طی عهد پیشین 
بخش اعظم مبادالت را تشکیل می داد، کاسته شد 
و در عوض اشیای تجملی و لطیف و ظریف جای 
آنها را گرفت. عاملی جدید- روم- در جریان تجارت 

جهان وارد شد. مواد اولیه مانند چوب و فلزات که 
بسیار  بودند،  آنها  مهم  تهیه کنندگان  هند  و  ایران 
زیر  اشیای  شامل  مبادالت  شد.  واقع  تقاضا  مورد 
بود: سنگ های گرانبها و جواهر که روی آنها به طور 
برجسته کار کرده بودند، داروهایی که هند تا برتانی 
)ناحیه ای در مغرب فرانسه( صادر می کرد، گیاهان، 
مرهم ها، روغن ها، عطریات، ارغوان، گالب، ظروف 
سفالین، شیشه، منسوجات، اشیای هنری، پاپیروس و 
برده، این تجارت با مال التجاره هایی که وارد می کرد 
و  افکار  تولید  و  اقتصادی  موجب تشکیالت جدید 

مبانی تازه در مبادالت ایران شد.
ایران، البسه و زینت آالت، داروها، سنگ های گرانبها، 
فرش ها، بذر گندم، سرب و سنگ   های اصیل صادر 
می کرد و فراوانی مواد اولیه موجب توسعه صنعت 
و  قالیبافی  نساجی،  صنایع  )مخصوصاً  شد  کشور 
قلمزنی فلزات که در آن هنرمندان و پیشه وران ایرانی 
شهرتی بسزا داشتند( رونق گرفت. سعی کردند بازار را 
از بعضی محصوالت وارداتی مثل پاپیروس که مصر 
انحصار آن را در دست داشت، نجات بخشند و تالش 
کردند با گیاهان محلی آن را بسازند یا پوست را به 
جای آن به کار ببرند. در آسیاب ها حیوان جانشین 
افزایش  را  انسان شد، صنعتگران محصوالت خود 
دادند. عهد سلوکی با توسعه بسیار کاشت همه طعم 
و نوع گیاهان متمایز است. در حیات اجتماعی نیز 
تمایل به ایجاد مساوات بین سکنه محسوس شد و 
مملکت سلوکی به وسیله عملکرد خود کشوری بود 
سرمایه دار با تشکیالت بیت المالی قوی. دولت دارای 
سیاستی فالحتی یا سیاستی صنعتی و تجارتی بود، 
اما در تعقیب اینها اصول دموکراسی را فراموش کرد 
و از منافع رعایای خود غافل شد. ) ایران از آغاز تا 

اسالم، صفحه 236(

وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران
مورخان می نویسند » اسکندر پس ازاینکه با حریفان 
یوناني خود تسویه حساب کرد، اردوکشي علیه پارس 
را که پدرش هوس آن را در سر مي پرورانید، تدارک 
دید. سپاهي که اسکندر بر آسیا گسیل داشت )سال 
334 ق. م.( چندان بزرگ نبود )30 هزار پیاده نظام ، 5 

سنگ های  داروها،  زینت آالت،  و  البسه  ایران، 
گرانبها، فرش ها، بذر گندم، سرب و سنگ   های 
اصیل صادر می کرد و فراوانی مواد اولیه موجب 
صنایع  مخصوصاً  شد  کشور  صنعت  توسعه 
آن  در  فلزات) که  قلمزنی  و  قالیبافی  نساجی، 
بسزا  شهرتی  ایرانی  پیشه وران  و  هنرمندان 

داشتند( رونق گرفت
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هزار سوار و 160 کشتي(، اما پارس در زمان واپسین 
با  به غولي  شاهان هخامنشي به حق مي توانست 
پاهاي گلین مانند گردد. مردمي که از فشار مالیات ها 
و انواع عوارض )ازجمله خدمت سپاهي گري(، به جان 
آمده بودند و حکام والیات به آنها ستم مي کردند، به 
ضد یوغ پارس به پاخاستند. جنبش آزادي، به ویژه در 
مصر، نیرو گرفت و سپاه پارس که نفرات آن بسیار 
زیاد بود، فاقد قدرت جنگي بود. این سپاه که از طرف 
ساتراپ ها )شهربانان( به خدمت گرفته شده بود، با 

بي میلي مي جنگید.
چریکهاي مزدور یوناني که تعدادشان تا بیست هزار 
مي رسید، بدون تردید نیرویي به شمار مي رفت، ولي 
در جنگ با هموطنانشان نیرویي نبود که بتوان بر آن 
تکیه کرد. و باالخره شهربانان پارس خود نیز در صدد 
بودند با شورش، خاندان سلطنت را براندازند، وانگهي 
آخرین شاهان هخامنشي قدرت و ارزش خود را به 
کلي از دست داده بودند. ملکه ها و سوگلي هاي آنها 
در دربار نقشي مسلط بازي مي کردند.یکي از این افراد 
خواجه »باگوآس« بود که با نقش خاص خود شهرتي 
یافت. وي سه پادشاه را به تخت رساند و همگي را 
بکشت ولي خود او نیز بنوبه خود به دست چهارمین 

آفریده خویش، داریوش سوم، به قتل رسید. 
درمیان شهرهاي یونان تنها شهر »تبس« در مقابل 
اسکندر پایداري نمود، ولي او با خشونت بر این شهر 
زیبا تاخت و تمام ساختمان هاي آن را خراب کرد 
و بسیاري از مردم آن را کشت و هزاران نفر را به 
غالمي فروخت و با این حمله وحشیانه به یونانیان 
فهماند که باید از در اطاعت درآیند. ) تاریخ اجتماعی 

ایران، جلد اول ، تألیف مرتضی راوندی(

فجایع اسکندر در تخت جمشید
بطوري که از نوشته هاي امستد برمي آید » اسکندر 
از آنکه به تخت جمشید راه یافت، گنجهاي  پس 
هنگفت زر و سیم سالطین هخامنشي را به یغما برد. 
ارزش یکي از گنجها به 120 هزار قنطار سیم برآورد 
شده. اسکندر به بالشتگاه شاه روي آورد و پنج هزار 
قنطار زر باالي تخت شاه را ربود و سپس از زیرپایي 
شاه سه هزار قنطار زر به خزانه خود فرستاد. همچنین 

تاک زرین که خوشه هاي آن از گرانبهاترین گوهرها 
ساخته شده بود به دست اسکندر افتاد. 

سربازان اسکندر، مانند پیشواي خود، به غارت سکنه 
تخت جمشید مشغول شدند. بنا به گزارشها و مدارک 
تاریخي، تخت جمشید، توانگرترین شهر در جهان 
بود؛ حتي خانه هاي خصوصي از چیزهاي گرانبهایي 
بود.  پر  بود،  پارسیان گردآمده  که در دوران قدرت 
سپاهیان اسکندر مردم را بي رحمانه مي کشتند، زنها را 
به بردگي مي بردند و مقدونیها بر سر تاراج گنج ها و 

منابع گوناگون با یکدیگر مي جنگیدند.
اسکندر براي آنکه به بدنامي خود بیفزاید در نامه هایش 
مي بالید که چگونه فرمان کشتار عام اسیران پارسي را 
داده بود. در ایام اقامت در تخت جمشید اسکندر به 
»پارسه گرد« رفت و گنجهاي کورش را ضبط نمود. 
سپس به بزرگترین تباهکاري تاریخي خود دست زد 
و اعالم کرد که تصمیم دارد ساختمان تخت جمشید 
را، به کینه توزي ویراني آتن، خراب سازد.  پارمنیون 
به این جهادگر جوان سفارش کرد که آنها را از آسیب 
نگهدارد. او پافشاري نمود که درست نیست اسکندر 
مال خود را تباه سازد، و گفت که اگر اسکندر اینگونه 
نمي خواهد  و  است  فقط رهگذر  او  بدهد که  جلوه 
فرمانروایي آسیا را نگاهدارد، آسیاییها با او همکاري 
نخواهند کرد. این به اندازه اي نزدیک به حقیقت و 
درست بود که اسکندر حتي از گوش کردن به آن 
سرباز زد. تاریخ نویسان بعد کوشیدند که این جنایت 
را کم جلوه دهند و عذري بتراشند. برخي گفتند که 
اسکندر از پیش نیت این سوزاندن را داشت و نقشه 
آن را کشیده بود ولي بزودي از آن پشیمان شد و 
بیهوده فرمان داد که آتش را فرونشانند. بیشتر گناه 
را بر گردن زني به نام »تائیس« دلبر سرکرده سپاه 
بطلمیوس گذاشتند که گفته مي شد در یک مجلس 
مي خوارگي اسکندر را بر آن داشت که شعله ویرانگر 

مرگ آور را بیندازد.
در تخت جمشید، ویرانه ها، بازمانده داستان را حکایت 
مي کند. اثر تیرهاي سوخته سقف، هنوز روي پلکانها 
و بر پیکرتراشیها دیده مي شود ... صدها ظرف که 
شده  تراشیده  سنگها  زیباترین  و  گوناگونترین  از 
اسکندر  بود...  شده  خرد  عمدا  و  برده  بیرون  بود 

نمي توانست از این روشن تر، نشان بدهد که روکش 
فرهنگ یوناني او، چه اندازه نازک بوده است. اسکندر، 
نمونه  روي  از  را  خود  نخست  کشورگشایي هاي 
شهرستانهاي پارسي سازمان داده بود ... او بیش  از 
پیش زیر نفوذ عقیده هاي شرقي درآمد و به زودي 
جالل و شکوه پارسي را پیش گرفت. سرانجام او 
فرهنگ  و  مردمان  کردن  یکي  خیال  و  خواب  به 
پارسي و یوناني افتاد. شرق، کشورگشاي خشمگین 
خود را مسخره کرد ... اگر آتش اسکندر نوشته هاي 
بس گرانبهاي روي پوست را از میان برد، بیشتر آنها 
به هرحال، فقط با گذشت زمان نابود مي شد. او بدون 
اینکه چنین نیتي داشته باشد این خدمت بزرگ را 
انجام داد که لوح هاي گل خام را که به آساني از هم 

پاشیده مي شد در این آتش سوزي پخت. 
لوح هاي سنگي را که باستانشناس از زیر خاک بیرون 
آورده بود، واژه شناس راز آنها را کشف کرد ... براي 
سراسر دوره شاهنشاهي باستانشناس و واژه شناس 
به یاري تاریخ نویس آمده اند. مانند تخت جمشید، در 
شوش نیز کاوش شده و ادبیات عیالمي شناسانده 
شده است. هرچند همدان هنوز در انتظار است که 
نوبه آن برسد، در پشته هاي شهرهاي بابل، هزاران 
سند سوداگري به دست آمده که از زمان شهریاران 
مختصر  وصف  نخستین بار  براي  و  است  پارسي 
زندگي اقتصادي شاهنشاهي آنها را امکان پذیر ساخته 
است ... نزدیک 23 قرن از زماني که اسکندر تخت 
جمشید را سوزاند، گذشته است؛ اکنون سرانجام با 
کوشش باستانشناس، واژه شناس، و تاریخ نویس، که 
دست به دست یکدیگر داده اند، پارس هخامنشي از 

میان مردگان برخاسته است.«

در تخت جمشید، ویرانه ها، بازمانده داستان را 
حکایت مي کند. اثر تیرهاي سوخته سقف، هنوز 
روي پلکانها و بر پیکرتراشیها دیده مي شود... 
زیباترین  و  گوناگونترین  از  که  ظرف  صدها 
سنگها تراشیده شده بود بیرون برده و عمدا 

خرد شده بود
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به صادرات  تا سال 2025  است  امیدوار  ویتنام 
60 میلیارد دالری برسد. این امیدواری با تکیه 
بر معاهده تجارت آزاد و تمرکز بر تولید دوستار 

محیط زیست حاصل شده است. 
ویتنام در سال 2018 توانست به عدد صادراتی 
پوشاک  صادرات  دالر  میلیارد   36 توجه  قابل 
برسد که این کشور را در رتبه سوم صادرکنندگان 

پوشاک و منسوجات جهان قرار داد. 
رسیدن   2019 سال  برای  ویتنام  هدف گذاری 
میلیارد دالری هست که رشد 11  به عدد 40 
درصدی که برای هر سال در نظر گرفته شده 

است را محقق می سازد.
این  اعداد وقتی مهم هست که توجه کنیم درامد 

ارزی ایران از محل فروش نفت در سال 95 بر 
اساس خبر خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم 
میلیارد   60 بودجه  تفریغ  گزارش  بررسی  با  و 
دالر است که این 60 میلیارد دالر درامد ارزی 
از محل صادرات و عرضه داخلی نفت حاصل 
شده که 33میلیارد دالر آن مربوط به صادرات 
و 25 میلیارد دالر از محل عرضه داخلی نفت 

خام می باشد.
نکته مهم دیگر این است که در حال حاضر بیش 
از 4 میلیون نفر در صنعت نساجی و پوشاک ویتنام 
مشغول به کار می باشند که 4 درصد جمعیت کل 

این کشور را شکل می دهد. 
برنامه ویتنام برای استخدام نزدیک به 3 میلیون 

نفر دیگر تا سال 2025 است تا جمعیت شاغل در 
این بخش به نزدیک به 8 میلیون نفر برسد. این 
آمار در حالی قابل توجه است که سهم اشتغال 
کل صنعت ایران در سال 96 مطابق با آمار مرکز 
آمار ایران هفت میلیون سیصد و چهل و دو هزار 

نفر می باشد. 
اشتغال،  اول  رتبه  در  خدمات  بخش  ایران  در 
بخش صنعت در رتبه دوم و کشاورزی در رتبه 

سوم اشتغالزایی می باشند. 
ویتنام  تجاری  معاهده های   12 از  معاهده   10
عملیاتی شده است و تمام معاهده ها چهارچوب 
و تعهدهای محیط زیستی دارند که این کشور 
کیفیت  افزایش  بر  عالوه  تا  می کند  متعهد  را 

گردآوری و تالیف: مهندس غالمرضا سالمتی
مدیرعامل شرکت بوریا و عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

  مقاله

برنامه ویتنام براى رسیدن به صادرات 60 میلیارد دالرى در 
بخش پوشاك تا سال 2025 میالدى ومقایسه آمارى با ایران

46   شماره 194 و 195    فروردین و اردیبهشت 98      



بهبود  هم  را  تولید  فرآیندهای  محصوالت، 
ببخشند. بنابراین سازمان پوشاک و منسوجات 
به  اقدام  گذشته  سال  سه   )VITAS( ویتنام 
تشکیل کمیته ای در این زمینه نمود تا فرآینده ها 

و و راه های عملی را عملیاتی نماید.
و  نساجی  محصوالت  وارد کننده  بزرگترین 
پوشاک ویتنام کشور آمریکا می باشد. ویتنام بیش 
از 50 درصد تولیدات خود ار در این حوزه به کشور 

آمریکا صادر می نماید. 
نکته جالب توجه این است که ویتنام پنبه  را  
از آمریکا وارد نموده و پس از فرآوری و تولید، 
می نماید.  صادر  آمریکا  به  نساجی  محصوالت 
میزان واردات پنبه در مدت 10 سال از عدد 150 
 1.2 عدد  به  میالدی  سال 2005  در  تن  هزار 

میلیون تن در سال 2016 رسیده است. 
شرکت های آمریکایی در سال 2017 به دولت 
آمریکا توصیه کردند که اقدام به تاسیس یک 
انبار مرکزی پنبه در ویتنام به منظور دسترسی 
بهتر شرکت های ریسندگی ویتنامی به پنبه نماید 
تا زمان خرید پنبه کاهش یابد وهمچنین به 12 

پنبه  لیبل  از  استفاده  به منظور  ویتنامی  شرکت 
آمریکا مجوز داده شد تا محصوالت با کیفیت پنبه 
محصوالت  خریدار  مشتریان  توسط  آمریکایی 

تولید ویتنام راحت تر شناسایی گردند.
حضور  و  جذب  در  ویتنام  دولت  نقش 
پررنگ  کشور  این  در  خارجی  سرمایه گذاران 
تجارت  معهدات  امضا  با  که  به صورتی  است 
توانسته  پایین  کارگری  هزینه  کنار  در  و  آزاد 
اعظم  بخش  تا  نماید  ایجاد  فرصتی  است 
سرمایه گذاری انجام شده در صنعت نساجی و 
پوشاک توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی 

و غیر ویتنامی انجام گیرد. 
در  کارگران  حقوق  شده  انجام  مطالعات  طبق 
است  ماه  در  متوسط 148 دالر  به طور  ویتنام 
می باشد  باالتر  بسیار  ایران  با  مقایسه  در  که 
حضور  و  ثبات  پررنگ  نقش  می توان  پس 
عامل  کشور  این  در  را  خارجی  سرمایه گذاری 

مهم تری دانست. 
شرکت   2000 از  بیش   VITAS اعالم  طبق 
نزدیک  کنون  تا  جهان  کشور   16 از  خارجی 

بخش  این  در  دالر  میلیارد   15.75 عدد  به 
سرمایه گذاری کرده اند که کره جنوبی با بیش از 
4.4 میلیارد دالر سرمایه گذاری دارای رتبه اول و 
تایوان، هنگ کنگ و ژاپن دارای رتبه های بعدی 
هستند. کره جنوبی و ویتنام در سال 2013 اقدام 
به امضا توافقنامه در زمینه گسترش فعالیت ها و 
تجارت آزاد نمودند که نتیجه آن در ارقام باال قابل 

مشاهده است.
شرایط  در  ثبات  با  روند  از  سرمایه   اطمینان 
و  بین المللی  تهدیدهای  وجود  عدم  کشور، 
برنامه ریزی  امکان  پیشبینی،  غیرقابل  شرایط 
عملیاتی  و  مسئول  نهادهای  توسط  بلند مدت 
است  شده  سبب  برنامه ها  این  همگی  نمودن 
که کشور ویتنام در طی کمتر از بیست سال به 
عنوان یکی از قطب های بزرگ صنعت نساجی 
و پوشاک جهان شناخته شود و برنامه میان مدت 
این کشور نشان می دهد که چگونه می توان با 
صنعتی پویا تر و قوی تر آمار اشتغال و درآمدزایی 
باالتر از صنعت نفت و با نرخ اشتغال باال ایجاد 

نمود. 
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از دهه 70 به بعد، صنعت پوشاک و نساجی، با مشکالت 
بسیار زیادی روبه رو شد تا جایی که به باور بسیاری از 
دست اندرکاران، صنعت نساجی و پوشاک به عنوان یک 

صنعت ورشکسته قلمداد شد. 
به گزارش  گسترش صنعت، هر چند اینکه به صنعت 
نساجی کشور بگوییم ورشکسته، دور از انصاف است 
زیرا از واقعیت فاصله بسیاری دارد. در همان دهه 70، 
در دولت اصالحات، رقمی حدود 500 میلیون دالر وام 
برای نوسازی ماشین آالت نساجی داده شد اما، تمام این 
رقم مورد استفاده نساجی ها قرار نگرفت یعنی دولت، 
500 میلیون دالر را تخصیص داد اما فقط 300 تا 350 
میلیون دالر از آن از سوی واحدها استفاده شد.  از این 
رو، با گذشت این همه سال هنوز صنعت نساجی از 
فرسودگی ماشین آالتی رنج می برد که توان تولید را از 
آنها گرفته است و به نظر می رسد این روند ادامه دارد. 

در حالی که قبل از سال 57 که صنعت در ایران به 
گستردگی اکنون نبود، نساجی یکی از صنایع برجسته 
بود و در آن مقطع ارزش افزوده نساجی در کل صنایع 
کشور، حدود 18 تا 19 درصد بود. در سال های پیش 
از انقالب اسالمی، این تعداد از صنایع پتروشیمی و 

خودروسازی وجود نداشت. 
اتفاق دیگر این بود که در سال های بعد از جنگ، بیشتر 
کارخانه های نساجی و پوشاک در کشور، مدیریت شان 
دولتی شد و دولتی ها اداره این کارخانه ها را به دست 
گرفتند. به همین ترتیب بود که بیشترین دولتی شدن 
در سال های بعد از انقالب در صنعت نساجی کشور 

اتفاق افتاد. 

بنابراین، با تعداد زیادی واحدهای نساجی روبه رو شدیم 
که مدیریت شان وابسته به دولت و نهادهای عمومی از 
جمله بانک ها بود. اتفاقا در همان دوران جنگ بود که 
توانستیم بیشترین نیاز به پوشاک و نساجی را بدون نیاز 
به واردات، در داخل تامین کنیم. تقاضاهایی که برای 
کارخانجات نساجی وجود داشت، باعث شد کارخانه ها 
شبانه روز به فکر تامین بازار کشور باشند و یادشان برود 
که باید به روز شوند و ماشین آالت شان را نوسازی کنند. 
مجالی هم برای شان نمانده بود. در دولت سازندگی، 
وارد دورانی شدیم که کارخانه های جدیدی در همه 
بخش های صنعت ایجاد شد. درها به روی کشور باز 
شده بود. در همان زمان ما قانونی را آوردیم به نام 
خاص  مشکالت  که  صنایع«  نوسازی  و  »بازسازی 
خود را هم داشت؛ به واسطه اجرای این قانون در همان 
مقطع، یک سری از کارخانه ها بازسازی و نوسازی شدند 
و اما یک سری، به هیچ عنوان برای اینکه مشمول این 
قانون شوند، توجیه اقتصادی نداشتند؛ آنها که توجیه 
اقتصادی نداشتند، کوچک سازی شدند. در سال های 
بعد، کارخانجات خصوصی، جایگزین آن کارخانجاتی 

شدند که کوچک سازی شده بودند. 
در آن مقطع که بازسازی و نوسازی را انجام دادیم، شاید 
افزون بر 60 درصد تولیدات، مربوط به بخش هایی بود 

که زیر پوشش نهادهای دولتی و عمومی بودند. 
بعد از بازسازی و نوسازی یعنی اکنون، بیش از 90 درصد 
تولیدات صنایع نساجی مربوط به بخش خصوصی بوده 
که جزو یکی از امتیازهای خاص این قانون برای صنعت 
نساجی کشور است. بعد از قانون بازسازی و نوسازی در 

صنعت نساجی، یک قانون »تسهیل نوسازی صنعت 
نساجی« تدوین شد که در این سال ها صنعت نساجی، 

بازسازی و نوسازی های خود را انجام داد. 
ادعا نمی کنم به 100 درصد اهداف مان در این صنعت 
رسیده ایم اما باید توجه داشت فعالیت همین چند کارخانه 
فعال، نتیجه همان بازسازی و نوسازی است. مهم ترین 
اثری که گذاشت، در صنعت نساجی آرام شدن فضای 
مدیریت دولتی و گسترش حضور بخش خصوصی در 

این صنعت بود. 
درحال حاضر، کارخانه ای در صنعت نساجی که بودجه 
مستقیم دولتی دریافت کند، نداریم. واحدهایی هم که 
در مدیریت نهادهای عمومی از جمله بانک ها بوده، 
تعداد محدودی بوده و بقیه در دست بخش خصوصی 
فعال و توانمند هستند. با این حال، صنعت خودرو مورد 
اقبال دولت بوده در این سال ها نیز گسترش یافته است 
که با وجود اشتغالزایی که دارد نمی توان به راحتی از 
آن گذشت. اما توجه به نساجی، باید در اولویت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم باید به 

آن توجه کنند. 
در نساجی، قاچاق زیاد است ولی خودرو اصال قاچاق 
چمدانی ندارد که همین باعث می شود سوددهی صنعت 
خودرو برای دولت خیلی زیاد باشد اما این سودهی برای 
مردم نیست. خواسته فعاالن صنعت نساجی این است 
که وزارت صنعت، معدن و تجارت به همان اندازه خودرو 
یا بخشی اندکی از این اهمیت را متوجه صنعت نساجی 

کند اکنون صنعت نساجی در صنعت رده دوم است.

مهندس محمد مقدسی
رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

  مقاله

آغاز انقالب اسالمی، همان سال هاى 57 و 58، 
اوج صنعت نساجی و پوشاك در کشور بود
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رهبری،  معظم  مقام  سوی  از   1398 سال  حالی  در   
سال رونق تولید نامگذاری شده است که سایه رکود بر 
شانه های بازار و اقتصاد کشور سنگینی می کند؛ این در 
حالی است که در کنار رکود، تورم نیز در اقتصاد کشور 
جوالن می دهد و خطر بروز رکود تورمی، کشور را تهدید 
می کند. رکود حاکم بر بازار که ناشی از کاهش قدرت 
خرید مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی و همچنین 
افزایش سرسام آورتورم است، بر روی تولید واحدهای 
صنعتی و اقتصادی نیز سایه انداخته و امکان بهبود اوضاع 
اقتصادی را مادامی که ارزش پول ملی تقویت نشود، در 

هاله ای از ابهام فرو برده است.
در چنین شرایطی، رونق تولید می تواند راهکاری مؤثر 
اقتصادی، کاهش قیمت تمام  در جهت بهبود شرایط 
و  بوده  تورم  نرخ  کاهش  و  تولیدی  محصوالت  شده 
رونق  اما  دهد؛  افزایش  تا حدی  را  مردم  خرید  قدرت 
تولید هنگامی می تواند منجر به رونق اقتصادی شود که 
بازارهای پر رونقی نیز داشته باشیم، به عبارت دیگر پیش 
شرط رونق تولید، رونق کسب و کار و رونق بازار همزمان 
با تقویت قدرت خرید مردم است و به نوعی، رونق تولید 

و رونق بازار، الزم و ملزوم یکدیگر هستند.
در چنین شرایطی، بر مسئوالن اقتصادی دولت و مجلس 
واجب است که به منظور تحقق شعار سال جاری و در 
بر  تولید  نمودن موانع  برای برطرف  اقداماتی که  کنار 
می دارند، نیم نگاهی هم به بهبود شرایط معیشتی مردم 
داشته باشند و افزایش قدرت خرید مردم را نیز مد نظر 
اقتصادی،  بنگاه های  در  تولید  افزایش  تا  باشند  داشته 
بشود.  هم  آنها  سودآوری  و  فروش  افزایش  به  منجر 

مهندس علیرضا حائری - عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

  مقاله

رونـق بـازار، پیـش نیـاز رونـق تولیـد

متأسفانه آمارهای منتشره از وضعیت اقتصادی کشور در 
9 ماهه نخست سال 1397، حاکی از رشد منفی حدود 
4 درصدی در تولید ناخالص داخلی می باشد که با کمال 
تأسف، صنعت با رشد منفی حدود هشت درصدی در 
رأس کاهش تولید در کشور قرار گرفته است. این بدین 
معنی است که از حجم کل تولیدات داخلی کشور در 9 
ماهه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل در 
حدود 4 درصد کاسته شده است و البته در بخش صنعت 
هشت درصد کاهش تولید را تجربه نموده ایم که اولین 
اثر آن، افزایش قیمت تمام شده محصوالت تولید شده 
می باشد که در کنار کاهش ارزش پول ملی، تورم را دامن 
زده است؛ لذا، دولت بمنظور تحقق شعار سال جاری و 
بمنظور رونق بازار همزمان با رونق تولید، می بایست در دو 

بعد داخلی و خارجی اقداماتی را به عمل آورد.
از سوی  باید  که  نیاز  مورد  راهکارهای  داخلی  بعد  در 
مسئوالن مد نظر قرار بگیرد می بایست با هدف گیری در 
جهت افزایش قدرت خرید مردم و تقویت ارزش پول 
ملی استوار باشد، اتخاذ سیاست های انبساطی همزمان 
با کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید می تواند به 

افزایش قدرت خرید جامعه کمک نماید.
از سیاست های  بانک مرکزی  بیشتر  استقالل هر چه 
دولت و همچنین نظارت بیشتر این بانک بر عملکرد سایر 
بانک های کشور، به خصوص در زمینه اعطای تسهیالت 
بدون ضابطه و بدون تضامین کافی و مناسب به دوستان 
و آشنایان می تواند بسترهای مناسبی را درجهت بهبود 
و رونق اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی فراهم آورد. 
پیگیری مجدانه وصول مطالبات معوق بانک ها می تواند 
واحدهای  نیاز  مورد  نقدینگی  تأمین  بر  مثبتی  تأثیر 
صنعتی گذاشته، کاهش قیمت تمام شده را به ارمغان 
آورده، موجبات رونق تولید را فراهم آورد و نهایتاً ترازنامه 
بانک ها را نیز اصالح نماید. در بعد خارجی نیز، حمایت 

مستمر از واحدهای تولیدی صادراتی و تعریف مشوق ها 
و تسهیالت صادراتی می تواند کمک مؤثری به رونق 
تولیدات صادراتی و رونق تجارت خارجی به عمل آورد. 
اتخاذ تصمیمات هیجانی و اعمال واکنش های سریع و 
نسنجیده به وضعیت بازارهای داخلی با ایجاد محدودیت ها 
و یا ممنوعیت های صادراتی برخی کاالها می تواند منجر 
به وارد آمدن خسارات عمده به صادرکنندگان و بازارهای 
صادراتی انها شده و منجر به از دست رفتن این بازارها 

گردد. 
حفظ بازارهای صادراتی و حضور مستمر در این قبیل 
بازارها، با این تصمیمات خلق الساعه منافات داشته و 
نتایج مثبتی را برای صادرات کاالهای غیر نفتی در پی 
نخواهد داشت. بهتر است در اینگونه موارد، و به منظور 
تنظیم بازارهای داخلی، بدون ایجاد هر گونه محدودیت 
برای صادرکنندگان، نسبت به تأمین کاالهای مورد احتیاج 
جامعه از طرق دیگر از جمله واردات اقدام نمود تا خللی در 
روند صادرات و تعهدات صادرکنندگان به خریداران ایجاد 
نشود. حضور در پیمان های دوجانبه و چندجانبه تجاری با 
دیگر کشورها و به خصوص همسایگان و همچنین عزم 
جدی در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند 
راهکار مناسب دیگری در جهت تعمیق روابط تجاری با 
دیگر کشورها و کم اثر نمودن اثرات تحریم ها ایفا نماید.

خالصه کالم اینکه مسیر رونق اقتصادی از جاده رونق 
تولید می گذرد و می بایست در این مسیر همزمان با تالش 
جهت رفع موانع تولید، نسبت به تقویت بازارهای داخلی 
و خارجی نیز همت گمارد و در جهت بهبود فضای کسب 
و کار در داخل کشور و همچنین بسط و توسعه روابط 
تجاری در خارج از کشور همت گمارد. رونق تولید، باعث 
کاهش قیمت تمام شده کاالی تولیدی می گردد و به طور 
غیر مستقیم به افزایش قدرت خرید مردم کمک می نماید. 

ایجاد اشتغال پایدار از دیگر ثمرات رونق تولید است.
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  مقاله

مهندس شهرام شاه بابایی
عضو هیئت مدیره جامعه 
متخصصین نساجی ایران

تولید و مصرف پلی استر جهان و 
ظرفیت هاى تولید پلی استر ایران

جمعیت جهان در حال افزایش است و از سوی دیگر مصرف سرانه الیاف مصنوعی 
همراه با رشد درآمد اقتصادی )تولید ناخالص داخلی( جهان و کشورها، باال می رود. 
مصرف نهایی الیاف مصنوعی در جهان جهت مصارف لباسی 40 میلیون تن در 
سال می باشد که تا سال 2030 میالدی به 50 میلیون تن خواهد رسید. کاربردهای 
دیگر شامل منسوجات منزل با مصرف 20 میلیون تن و صنعتی با مصرف در حدود 
12 میلیون تن در سال است. در همین حال تولید الیاف پنبه در سطح جهان به 
حداکثر میزان فیزیکی آن نزدیک می شود و در نتیجه برای تامین نیازهای رو به رشد 
مصرف الیاف، تولید الیاف مصنوعی با نرخ رشد باالیی افزایش پیدا می کند. نظر به 
آسیب پذیری بازار الیاف پنبه در رقابت با الیاف پلی استر، تا سال 2020 میالدی میزان 

تولید الیاف پلی استر 2.5 برابر الیاف پنبه خواهدبود.
نفت خام و گاز طبیعی پس از استخراج در واحدهای پاالیشگاهی و فرآوری به نفتا 
و اتیلن  تبدیل می شود. نفتا در واحد آروماتیک به پاراکسیلن  تبدیل می گردد. پس از 
تهیه اسید ترفتالیک  از پاراکسیلن و مونو اتیلن گالیکول  از اتیلن، این دو ماده در واحد 
پلی استر پلیمریزه شده و چیپس پلی استر تولید می گردد. با توجه به درجه پلیمریزاسیون 
پلی استر گرید الیاف، رزین پت  یا فیلم پت  به دست می آید. چیپس پلی استر گرید 
الیاف )نساجی( در مراحل فرآوری )نساجی و پوشاک( قابل تبدیل به منسوجات خانگی 
و صنعتی، بی بافت ها، منسوجات خودرو و پوشاک است. تولید جهانی الیاف استیپل 
پلی استر  در دهه اول قرن بیست و یکم میالدی از نرخ میانگین رشد ساالنه 6.5 
درصد برخوردار بود. چین در عرصه تولید جهانی با سهم 65 درصد پیشتاز است که 
با دیگر کشورهای آسیایی، سهم قاره آسیا به 90 درصد بالغ می گردد. در شرایطی 
که تا سال 2025 میالدی نرخ میانگین رشد ساالنه کل الیاف 4.1 درصد خواهد بود، 
این نرخ برای الیاف استیپل پلی استر 5.4 درصد می باشد. استفاده از الیاف پلی  استر 
بازیافت شده  در حال رشد است و در بعضی از مناطق تا 50 درصد از کل مصرف 
پلی استر سهم دارد. قیمت های باالی پنبه مصرف کنندگان را تشویق به جایگزینی آن 

با پلی استر می کند که این روند با کاهش قیمت پنبه کند می گردد.
تولید جهانی نخ های یکسره پلی استر  در دهه اول قرن بیست و یکم میالدی دارای 
نرخ میانگین رشد ساالنه 8.2 درصد بود. سهم چین از تولید جهانی این نخ ها به 72 

درصد در سال 2010 میالدی بالغ شد. در همین حال تولید در اروپای غربی و آمریکا 
تنزل یافت. پیش بینی می-شود که نرخ میانگین رشد ساالنه تولید نخ های یکسره 
پلی استر تا سال 2025 میالدی 7.2 درصد باشد که محرک اصلی آن چین و پس از 
آن هند است. هر چندکه استفاده از مواد اولیه بازیافت شده در تولید نخ های یکسره به 

اندازه الیاف استیپل نمی باشد، اما به رشد سریع خود ادامه خواهد داد.
در مجموع انتظار می رود که رشد تولید پلی استر سریع تر از هر گونه الیاف سنتزی 
دیگر استمرار پیدا کند. با توجه به قیمت های باالی مواد خام، سهم الیاف آکریلیک 
و پلی پروپیلن از تولید جهانی کاسته خواهد شد و با پلی استر جایگزین می شوند. تولید 
الیاف سلولزی به رشد خود ادامه می دهد.  پلی استر جایگاه پنبه را به عنوان لیف غالب 
در تولید نساجی اشغال کرد و همچنان قیمت و میزان دسترسی نقش حائز اهمیت 
اصلی در رقابت بین الیاف ایفا می کند. در سال 2006/7 میالدی قیمت های باالی 
نفت و فراوانی الیاف پنبه، تقاضا برای الیاف مصنوعی را کاهش داد. در نتیجه قیمت ها 
و تقاضا برای پنبه بهتر شد. تقاضا و قیمت ها برای هم الیاف پلی استر و هم پنبه از رکود 
اقتصادی جهانی در سال 2008 میالدی لطمه دید. قیمت های باالی پنبه به خصوص 
از اواسط سال 2009 میالدی منجر به بهبود بازار الیاف مصنوعی شد. افزایش عرضه 
پنبه و قیمت های پایین آن، سرعت رشد تولید الیاف پلی استر را کند می کند. قیمت 
نفت نیز عامل تعیین کننده مهمی در انجام سرمایه گذاری های جدید در تولید پلی استر 
و میزان جایگزینی آن به جای الیاف پنبه است. بازیافت پلی استر منجر به تعدیل قیمت 
متوسط الیاف آن می شود. در سال 2012 میالدی مصرف جهانی الیاف نساجی به 
83.5 میلیون تن رسید که از این مقدار 43.3 میلیون تن مصرف الیاف پلی استر و 26.4 
میلیون تن  مصرف الیاف پنبه بود. در این سال 60 درصد از مصرف الیاف جهانی 
مربوط به تولید پوشاک می باشد. برآوردها حاکی از افزایش مصرف جهانی الیاف 
نساجی تا مرز  100 میلیون تن در سال 2020 میالدی است و رشد جهانی مصرف 
الیاف تا سال  2030 میالدی عمدتاً از پلی استر )کل الیاف مصنوعی 78 میلیون تن و 
پلی استر 62 میلیون تن( ناشی خواهد شد. در شرایطی  که در سال 1990 میالدی 
سهم پلی استر 42 درصد از کل الیاف مصنوعی بود، در سال 2012 میالدی به میزان 
76 درصد و در سال 2030 میالدی به 80 درصد خواهدرسید. نظر به رقابت تولید پنبه 
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با مواد غذایی و رشد مصرف الیاف،  سهم پنبه از  مصرف کل کاهش خواهد یافت. 
رشد مصرف نخ های یکسره پلی استر به مراتب از الیاف استیپل بیشتر خواهد بود. روند 
رشد مصرف الیاف نساجی نه تنها  از رشد جمعیت جهان، بلکه از رشد مصرف سرانه 

به میزان بیش از 2 درصد در سال ناشی خواهد شد.

ظرفیت های تولید پلی استر ایران
مجموع ظرفیت های نصب شده ریسندگی پنبه ای و الیاف مصنوعی )الیاف کوتاه( 
کشور در حدود 350 هزار تن می باشد که در حدود نیمی از آن قابل بهره برداری است. 
تولید نخ پنبه ای و الیاف مصنوعی کمتر از 200 هزار تن برآورد می شود که در این 

زمینه استان اصفهان دارای بیشترین ظرفیت تولیدی )با سهم 25 درصد از کل( است. 
پس از اصفهان، استان های گیالن، قزوین، مرکزی، خراسان، مازندران و یزد دارای 
ظرفیت های قابل توجه تولید نخ پنبه ای و الیاف مصنوعی هستند. کل تعداد واحدهای 
ریسندگی پنبه ای و الیاف مصنوعی کشور )اعم از در حال کار یا تعطیل( 140 واحد 
است که دارای میانگین ظرفیت تولید 2500 تن نخ در سال )در حدود 8 تن در روز( 
هستند.  کل ظرفیت های نصب شده بافندگی پنبه ای و الیاف مصنوعی کشور در حدود 
1.3 میلیارد مترمربع می باشد که برآورد می شود در حدود نیمی از آن قابل بهره برداری 
باشد. تعداد کارگاه ها و کارخانه های بافندگی کشور اعم از در حال کار یا تعطیل( کشور 
960 واحد است که دارای میانگین ظرفیت تولید یک میلیون و سیصد هزار متر مربع 
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)900 هزار متر طول( پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی در سال هستند. استان های یزد 
)با سهم 27 درصد از کل کشور( و اصفهان )26 درصد از کل کشور( بیش از نیمی از 
تولید پارچه سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی کشور را بر عهده دارند. در شرایطی که 
53 درصد از تولید پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی کشور در استان های یزد و اصفهان 
انجام می شود، 77 درصد از تعدد واحدهای بافندگی در این دو استان مستقر هستند. 
بنابراین واحدهای بافندگی استان های یزد )با میانگین ظرفیت تولید ساالنه 1060 
هزار متر مربع( و اصفهان )با میانگین ظرفیت تولید ساالنه 800 هزار متر مربع( دارای 
ابعاد کوچک تری نسبت به دیگر استان ها )با میانگین ظرفیت تولید ساالنه 2700 هزار 

متر مربع( می باشند.
در گذشته بیش از 90 درصد تولید پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی کشور شامل انواع 
پارچه های لباسی و ملحفه )با وزن سبک و متوسط و معمواًل کم عرض یا یا عرض 
متوسط( از الیاف پنبه ، پلی استر )الیاف استیپل و نخ یکسره( و ویسکوز می گردید، اما 
به تدریج تولید پارچه های رومبلی )با وزن سنگین( و پارچه های پرده ای )عریض( نیز 
توسعه و گسترش یافت. تولید پارچه های رومبلی و پرده ای با استفاده از نخ های الیاف 
مصنوعی صورت می گیرد که بخش عمده  آن )نخ یکسره پلی استر( در داخل کشور 
تولید می شود. بیش از نیمی از تولید پارچه رومبلی کشور در استان یزد صورت می گیرد 
که در زمینه تولید پارچه های پرده ای )تاری-پودی( نیز این استان اولین سهم را دارد.

کل ظرفیت های تولید الیاف و نخ یکسره مصنوعی پلی استر کشور یک میلیون تن 
در سال می باشد که 53 درصد آن شامل الیاف استیپل و 47 درصد شامل نخ یکسره 

است. استان های مرکزی و اصفهان با به ترتیب سهم  22 و 20 درصد از کل ظرفیت 
کشور در این زمینه پیشرو هستند. در مجموع چهار استان مرکزی )با سهم 22 درصد 
از کل ظرفیت های تولیدی الیاف و نخ پلی استر(، اصفهان )20 درصد(، قزوین )13 
درصد( و یزد )12 درصد(، بیش از دو-سوم تولید الیاف و نخ پلی استر کشور را بر عهده 
دارند. ظرفیت های تولید نخ استرچ و تکسچرایزینگ کشور بالغ بر 350 هزار تن 
گزارش شده که 30 درصد آن در استان قزوین و 60 درصد آن در سه استان قزوین، 

اصفهان و تهران نصب است. 
از 500 هزار تن ظرفیت تولید الیاف استیپل پلی استر کشور، بیش از  40 درصد آن 
در استان مرکزی نصب شده است و استان های قم، خراسان رضوی و اصفهان هر 
یک بین 10 تا 12 درصد و استان یزد فقط 4 درصد از کل ظرفیت الیاف سازی 
را بر عهده دارند. تعداد پنجاه واحد تولیدی الیاف پلی استر با ظرفیت متوسط تولید 
11.4 هزار تن در سال )33 تن در روز( در سطح کشور فعالیت دارند. در مقایسه با 
بخش ریسندگی پنبه ای و الیاف مصنوعی، ظرفیت های تولید الیاف مصنوعی از قدمت 
پایین تری برخوردار هستند. ظرفیت تولید نخ یکسره پلی استر کشور نزدیک به 500 
هزار تن می باشد که 32 درصد آن در استان اصفهان، 28 درصد در استان قزوین و 22 
درصد در استان یزد نصب است. به عبارتی بیش از 80 درصد از ظرفیت-های تولید 
نخ یکسره پلی استر در این سه استان واقع شده اند. تعداد سی واحد تولیدی نخ های 
یکسره با ظرفیت متوسط تولید 16.5 هزار تن در سطح کشور فعال هستند. هفتاد 

درصد از تولید این واحدها نخ پی  او وای  و سی درصد بقیه نخ اف  دی وای  است.
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مهندس محمدجعفر شهالیی- رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- 
اعالم کرد: برخالف تصورات موجود، تولید نخ در کارخانه های ریسندگی کشور کاهش 

نیافته بلکه شاهد افزایش چند برابری قیمت آن هستیم.
وی در گفت وگو با رادیو اقتصاد ، نساجی را یکی از صنایعی در کشور دانست که نزدیک 
به صد درصد واحدهای تولیدی آن توسط بخش خصوصی اداره می شود. به گزارش 
نساجی  امروز، مهندس شهالیی ادامه داد: صنعت نساجی یکی از قدیمی ترین صنایع 
کشور محسوب می شود و پیشینه آن به دوران باستان بازمی گردد منتها اگر به صنعت مدرن 
نساجی نگاهی بیندازیم، بسیاری از کشورهای همسایه مانند ترکیه، پاکستان، هند و ... به 
مراتب عقب تر از نساجی ایران بودند اما اقتضائات و هیجانات انقالب، منجر به اخذ برخی 
تصمیمات نادرست و غیرمنطقی شد که یکی از این تصمیمات، واگذاری مدیریت واحدهای 
تولیدی و صنعتی بخش خصوصی به نهادهای دولتی بود که متأسفانه این امر، تعطیلی 
تدریجی کارخانه های معظم صنعت نساجی کشور را به همراه داشت. به گفته وی، صنعت 
نساجی به مرور زمان و با تکیه بر مدیران بخش خصوصی در دشوارترین شرایط اقتصادی 
به حیات خود ادامه داد و موفق به جذب سرمایه گذاری های قابل توجهی نیز شد اما تصویب 

قوانین خلق الساعه، فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکالت متعددی مواجه کرده است. 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، محدودیت در تأمین سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی به دلیل افزایش چندبرابری نرخ ارز را یکی از معضالت جدی صنعتگران 
کشور برشمرد و گفت: در زمان دولت دکتر مصدق، ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان 
مطرح و معتبر پنبه- طالی سپید- شناخته می شد و میزان تولید پنبه در دهه 50 بالغ بر 
250 هزار تن بود اما امروز این رقم به 30 هزار تن کاهش یافته است. مهندس شهالیی 
ضمن رد این موضوع که برخی معتقدند که مصرف آب در صنعت نساجی بسیار باالست، 
اذعان داشت:  90 درصد از منابع آبی کشور به دلیل عدم بهره گیری از تکنیک های جدید 
و مدرن در کشاورزی به کار گرفته می شود. این فعال نساجی اضافه کرد: طبق تحقیقات 
انجمن صنایع نساجی ایران، کشورهایی مانند ایتالیا ، اسپانیا و آمریکا -یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان پنبه در دنیا - به پنبه کاران یارانه می پردازند اما مشکل اصلی کاهش کاشت 
پنبه در ایران، سیاست های غیراصولی وزارت جهاد کشاورزی است. وی تأکید کرد: 

کشاورزان با توجه به مشکالت مختلف در تهیه و تأمین بذر پنبه می تواند بذور دیگری جز 
پنبه بکارد اما اگر پنبه به میزان کافی در اختیار کارخانه های ریسندگی قرار نگیرد، به هیچ 
وجه نمی توان از مواد اولیه دیگری استفاده کرد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران در ادامه ابراز داشت: 10 سال پیش، دولت ازبکستان تصمیم گرفت تا سال 2020 
، پنبه مزارع خود را به نخ تبدیل و صادر کند؛ پس با یک برنامه ریزی صحیح و اصولی 
می توان مشکالت کاشت، برداشت و تهیه پنبه را برطرف نمود. مهندس شهالیی گفت: 
باید این باور در مسئوالن دولتی نهادینه شود که کار را به کاردان بسپارند و در تدوین و 
تصویب قوانین، مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل ها از نظرات صنعتگران دلسوز و متعهد 

استفاده کنند. 
به گفته وی، چندین بار به متولیان امر اعالم کرده ایم که در دنیا، برای واردات مواد اولیه ای 
که در داخل یک کشور تولید نمی شود، هیچ گونه تعرفه ای وضع نمی شود و به این ترتیب 
بخش عمده ای از مشکالت تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه از بین می رود اما در کشور 
ما نه تنها این موضوع رعایت نمی شود بلکه عوارض سنگین گمرکی برای واردات مواد 

اولیه مذکور وضع می گردد!
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران اظهار داشت: برخالف تصورات موجود، 
تولید نخ در کارخانه های ریسندگی کشور کاهش نیافته بلکه شاهد افزایش چند برابری 
قیمت آن هستیم. وی ضمن اعالم این مطلب که به دلیل نصب ماشین آالت مدرن و 
سرمایه گذاری های قابل توجه طی چهار سال اخیر ، در تولید فرش ماشینی خودکفا هستیم، 
افزود: مواد اولیه فرش ماشینی، نخ اکرلیک است که در کشور تولید نمی شود و در صورت 
عدم اختصاص ارز برای واردات اکرلیک، خطر توقف تولید، واحدهای فرش بافی را تهدید 
خواهد کرد. مهندس شهالیی یادآور شد: طبق اعالم دولت، واحدهای تولیدی می توانند 
بدون انتقال ارز تا 300 میلیون دالر اقدام به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز نمایند اما 
عماًل این وعده محقق نشده است! این صنعتگر ، دو برابر شدن قیمت جهانی رنگ های 
نساجی از یک  سو و افزایش نرخ ارز در کشور را دو عامل مهم در افزایش قیمت تمام شده 
تولیدات نساجی کشور دانست و گفت: در سال های گذشته، تفاوت قیمت نخ رنگی با نخ  
خام حدود 8-10 تومان بود اما امروز این تفاوت به 20 تا 25 تومان رسیده است؛ طبعاً هضم 

چنین شوک بزرگی برای فعاالن بازار آسان نیست.  
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران بیان داشت: در حال حاضر حدود 130-

140  هزار تن نخ پنبه ای در سیستم رینگ و صد هزار تن نخ پنبه ای در سیستم اوپن اند 
تولید می شود؛ ضمن این که نخ پلی استر و .. نیز تولید می شود اما مشکل اصلی نبود مواد 
اولیه و افزایش قیمت آن است؛ میزان تولید پنبه در ترکیه 450 تا 500 هزار تن و واردات آن 
400 هزارتن است اما جالب است بدانیم کل مبلغی که واردکننده پنبه می پردازد یک سنت 
است! اما واردکننده ایرانی از همان ابتدای واردات باید 5 درصد حقوق و عوارض گمرکی 
بپردازد. اگر دولت مسیر واردات مواد اولیه را تسهیل کند؛ تولیدکننده در شرایط بهتری 

می تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین نماید.
مهندس شهالیی در پایان گفت: 90 درصد صنعتگران اگر شیفته صنعت نبودند، سرمایه های 

خود را خارج از تولید و صنعت اختصاص می دادند تا سودهای کالن کسب کنند. 

دولت، مسیر واردات مواد اولیه را تسهیل کند
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مهندس حسن نیلفروش زاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- ظرفیت 

تولید سالیانه موکت در کشور را 140 میلیون متر مربع برشمرد و گفت: در 
زمینه تولید موکت نه تنها کمبودی وجود ندارد بلکه بخش عمده ای از مازاد 

تولید صادر می شود.
اولیه، ماشین آالت و نیروی  از مواد  به گفته وی، چرخه تولید موکت اعم 
برای  نتیجه ضرورتی  انسانی متخصص و کار آمد در کشور وجود دارد در 
واردات این کاال وجود ندارد و در زمینه صادرات موکت می توان بسیار فعال 

عمل کرد.
در  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  دبیرکل  امروز،  نساجی  سایت  گزارش  به 
گفت وگو با برنامه کاالی ایرانی رادیو اقتصاد، ضمن بیان این مطلب که مواد 
اولیه مورد نیاز برای تولید موکت در داخل بسیار مرغوب و با کیفیت است؛ 
گفت: هر سال بخشی از این مواد به کشورهای همسایه ، اروپا ، چین، ترکیه 
و غیره صادر می شود و کشورهای اطراف ایران مشتریان اصلی آن هستند. 

وی یکی از دالیل موفقیت واحدهای نساجی را مدیریت بخش خصوصی 
دانست و گفت: علی رغم تمام مسائل و مشکالت اقتصادی، نه تنها صنعت 
نساجی از حرکت باز نایستاده بلکه در حال توسعه و پیشرفت مستمر است. 

مهندس نیلفروش زاده اذعان داشت: 650 هزار نفر به صورت مستقیم و دو 
برابر این رقم به صورت غیر مستقیم در صنعت نساجی به فعالیت می پردازند.  

دکتر علیمردان شیبانی- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- نیز 

در این برنامه رادیویی بیان داشت: موکت، محصولی است که به دلیل حجیم 
بودن نوع کاال، واردات آن صرفه اقتصادی چندانی ندارد و تولیدکنندگان این 
بخش از صنعت نساجی توانستند با نصب و راه اندازی ماشین آالت مدرن و 
به روز، پاسخگوی نیاز بازار داخلی باشند. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع 
نمایشگاه  آلمان - معتبرترین  نمایشگاه دموتکس  افزود: در  ایران  نساجی 
کفپوش جهان- از نزدیک شاهدم نه تنها چیزی از موکت های نمدی دنیا 
کم نداریم بلکه در بسیاری از موارد، به دالیلی مانند مواد اولیه بسیار مرغوب، 

ماشین آالت مدرن، نیروی انسانی کارآمد و متخصص قابل رقابت هستیم. 
به گفته دکتر شیبانی، تا 12-10سال پیش، صد درصد مواد اولیه تولید موکت 
در کشور از طریق واردات تأمین می شد اما در حال حاضر به همت جوانان و 
متخصصین داخلی نه تنها صد درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در داخل 
تولید می شود بلکه شاهد صادرات بخشی از این مواد به خارج کشور هستیم.

وی اذعان داشت: طبق قانون، قیمت مواد اولیه پتروشیمی که از منابع داخلی 
استفاده کرده اند، باید فوب منهای پنج درصد باشد؛ یعنی صنعتگر ایرانی باید 
این مواد را پنج درصد ارزان تر از سایر کشورها تهیه کند اما متأسفانه با صدور 
یک دستورالعمل نادرست، سقف رقابت در بورس کاال برداشته شد! این عمل 
زمانی منطقی است که عرضه کاال کافی باشد و تولیدکننده به میزان تعهد 
خود، کاالیش را عرضه می کرد اما وقتی مجتمع های پتروشیمی به صورت 
قطره چکانی، مواد اولیه را عرضه می کنند و از سوی دیگر سقف رقابتی نیز 
وجود ندارد؛ صنایع پائین دستی با مشکالت بسیار جدی مواجه خواهند شد 
و باید به سرعت اقدامات عاجل برای اصالح این شرایط نامطلوب توسط 

متولیان امر صورت گیرد. 
اشتغال  مورد وضعیت  در  ایران  نساجی  انجمن صنایع  مدیره  عضو هیئت 
صنعت نساجی گفت: این صنعت یکی از اشتغال زاترین صنایع کشور با حجم 

سرمایه گذاری بسیار اندک در مقایسه با سایر صنایع به شمار می آید. 

تولید 140 میلیون متر مربعی موکت در ایران

اداره استاندارد به منظور پیشبرد اهداف خود در زمینه ارتقای کیفی کاال و خدمات، 
پس از فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی توسط آزمایشگاه همکار این اداره، دو 
استاندارد پیراهن مردانه و تی شرت حلقوی با بافت پودی، تدوین و در کمیته 
فنی کشوری سازمان ملی استاندارد مطرح شد و پس از بررسی های کارشناسی 
در این کمیته ها، تأیید و به عنوان استاندارد ملی مصوب شد. به گزارش فرینا، 
رئیس اداره استاندارد منطقه آزاد کیش در این خصوص گفت: این موضوع از 

سال 58 شروع شد و به دلیل قدیمی بودن آزمایشگاه ها بدون هیچگونه تغییری 
باقی ماند. سعید صومعه افزود: تدوین استاندارد باید یک فرایند را طی کند، تایید 
صالحیت شود و مجوز اخذ کند. خوشبختانه ما در شاخصه های اندازه گیری و 
در بحث کیفی بر روی این دو استاندارد کار تحقیقاتی انجام دادیم و درنهایت، 
نتایج این پژوهش سال گذشته در کمیته اولیه و سپس کمیته ملی مطرح و تایید 

صالحیت شد.

کیش موفق به تدوین دو استاندارد در زمینه پوشاك شد



 مهندس علی فرهی در حاشیه نمایشگاه دوموتکس ترکیه عنوان کرد: یکی از مشکالتی 
که در ایران وجود دارد این است که اتحاد بین همکاران بسیار کم است. تمام ضربه هایی 
که می خوریم بدلیل ضعف در انجام کارهای تیمی است در حالی که در کارهای انفرادی 
بسیار موفق هستیم و این سبب می شود که سیاست گذاری ها که الزمه  آن همکاری 
تیمی می باشد به خوبی انجام نگیرد. گاهاً الزم است از منافع فردی بگذریم تا منافع جمع 
حفظ شود و این موضوع نیازمند عمل گرایی است. به گزارش عصر فرش، وی افزود: 
یکی از موضوعات مهمی که نیاز به جمع گرایی دارد تا بتوان به درستی سیاست گذاری 
کرد موضوع نمایشگاه تهران است. در ایران نمایشگاه فرش دستباف و نمایشگاه فرش 
ماشینی به صورت جداگانه برگزار می گردد در حالی که اغلب مشتریان صادراتی فرش 
ایران در خارج از کشور، هم در زمینه فرش ماشینی فعالیت دارند و هم فرش دستبافت. 
بنابراین وقتی نمایشگاه فرش دستبافت و ماشینی با فاصله زمانی از یکدیگر برگزار 
می گردند مشتری خارجی از آن طرف دنیا نمی تواند برای دو نوبت با فاصله کم به 
ایران سفر کند تا از هر دو نمایشگاه استفاده کند. چطور یک مشتری خارجی می تواند 
ابتدای شهریور برای نمایشگاه فرش دستبافت و نیمه دوم شهریور برای نمایشگاه فرش 
ماشینی به ایران سفر کند؟ در چنین شرایطی طبیعتاً بخشی از مشتری صادراتی را از 

دست می دهیم.
رئیس کمیته فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران درخواست کرد؛ تا تجمیع 
نمایشگاه های فرش ماشینی و دستبافت، در نمایشگاه فرش تهران ثبت نام نکنید ادامه 
داد: برای دستیابی به این هدف به همکاری و هماهنگی تمام همکاران نیاز است؛ 
بنابراین پیشنهاد می کنیم اعضای محترم کمیته فرش ماشینی تا تعیین تکلیف این 
موضوع و تجمیع نمایشگاه های فرش، از ثبت نام در نمایشگاه فرش ماشینی تهران 

خودداری کنند. 
رئیس کمیته فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران گفت: نمایشگاه دوموتکس 
ترکیه در سه سال متوالی در استانبول برگزار شد. تولیدکنندگان قاضی انتپ اصرار زیادی 
داشتند که نمایشگاه باید در قاضی انتپ برگزار شود؛ در حالی که شهر قاضی انتپ در برابر 
استانبول یک شهر کوچک با امکانات بسیار محدود است اما برای اینکه بتوانند شرکت 

برگزارکننده نمایشگاه های دوموتکس را وادار کنند که دموتکس ترکیه به قاضی انتپ 
منتقل شود نه تنها در ترکیه بلکه یک دوره در دوموتکس هانوفر هم شرکت نکردند تا 
اینکه نهایتاً توانستند با اتحاد به خواسته های خود دست یابند و نمایشگاه دوموتکس 
ترکیه به قاضی انتپ منتقل شد. امروزه می بینیم در شرایطی که امکانات قاضی انتپ 
اصاًل قابل مقایسه با نمایشگاه فرش تهران نیست، نمایشگاه بسیار موفقی است. 
مشکالت نمایشگاه فرش ماشینی تهران سبب شده است که متاسفانه ما ایرانی ها برای 
گرفتن غرفه در نمایشگاه دموتکس ترکیه تالش بسیاری داشته باشیم در حالی که جای 
شرکت های ایرانی در این نمایشگاه اصاًل مناسب نیست و هیچ کدام از شرکت های 

ایرانی را در راهروهای اصلی مستقر نکرده اند.
 مهندس فرهی اظهار کرد: متأسفانه یکی از مشکالتی که در این زمینه وجود دارد این 
است که همکاران ما در فرش دستبافت حساسیت بسیار زیادی روی فرش ماشینی 
دارند و بسیار اصرار دارند که این دو محصول کنار یکدیگر قرار نگیرد؛ درحالی که تجمیع 
نمایشگاه های فرش سبب خواهد شد که طرفین از ظرفیت های صادراتی یکدیگر 
استفاده کنند. همان گونه که می بینید در مهم ترین نمایشگاه فرش و کفپوش دنیا که 
دوموتکس آلمان است، سال های سال است که این اتفاق افتاده و فرش های ماشینی و 
فرش های دستباف کنار یکدیگر عرضه می شود و بسیاری از مشتریان صادراتی فرش 
ماشینی ایران که به دوموتکس می آیند قبل از اینکه به غرفه های فرش ماشینی بیایند 

در غرفه های فرش دستباف خریدهای خودشان را انجام داده اند و یا بلعکس.
او ادامه داد: فرش ماشینی و دستباف رقیب یکدیگر نیستند و در واقع مکمل یکدیگرند. 
کسانی که مشتری فرش دستباف هستند، ارزش آن را می دانند. ما هرگز ادعا نداریم 
که می توان یک ماشین پژو را به جای بنز و یا خودروی تویوتا را به جای رولزرویس 
فروخت. در این مثال فرش دستباف مانند خودروی رولزرویس و فرش ماشینی مانند 
خودروی پژو یا تویوتا است. مسلماً خریداران فرش های ماشینی و دستباف نیز این 
تفاوت ها را می فهمند و برای هر کدام بهای خودش را می پردازند و هر کدام را در جای 
خودش استفاده می کنند. هیچ کدام نمی توانند جای دیگری را بگیرند. طبیعتاً افرادی که 
از کاالهای لوکس استفاده می کنند و توانایی مالی دارند، برای جایی که نیاز به فرش 
گران قیمت است، فرش دستباف خواهند خرید و بالعکس برای مکان هایی که نیاز به 
فرشهایی با قیمت مناسبتر است یا برای افرادی که توانایی مالی کمتری دارند فرش 
ماشینی استفاده خواهد شد. وی اضافه کرد: در این زمینه با شرکت مجری برگزاری 
نمایشگاه فرش ماشینی هم صحبت کرده ایم و از آنها خواهش کرده ایم که تا مشخص 
شدن نتیجه، در زمینه ثبت نام نمایشگاه فرش ماشینی اطالع رسانی نکنند. وی در پایان 

تاکید کرد که خواسته های کمیته فرش ماشینی کشور کاماًل مشخص است:
1- هم زمانی و تجمیع نمایشگاه های فرش ماشینی و دستبافت

2- زمان نمایشگاه فرش ماشینی افزایش یابد؛ با این هزینه های غرفه سازی و در حالی 
که ایران یکی از قطب های تولید فرش ماشینی جهان محسوب می شود، چهار روز، زمان 

کمی برای نمایشگاه محسوب می شود.

رئیس کمیته فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران درخواست کرد؛ تا تجمیع 
نمایشگاه های فرش ماشینی و دستبافت، در نمایشگاه فرش تهران ثبت نام نکنید
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حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تاکید بر 

پیشگیری در امر مبارزه با قاچاق کاال، اعالم کرد: مبارزه با قاچاق پوشاک و دخانیات 
جزء اولویت های ستاد است.

حمیدرضا دهقانی نیا درباره برنامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای 
مبارزه با قاچاق کاال در سال جاری، گفت: برنامه امسال ستاد مبارزه با قاچاق مانند 
سال گذشته، اولویت دادن به موضوع پیشگیری است و در کنار این کار هر کدام از 
حوزه های تخصصی در حوزه مقابله با قاچاق کاال و ارز از اولویت های خود برخوردارند. 

به گزارش فارس، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: براین 
اساس ستاد مرکزی مبارزه با قا چاق کاال و ارز برنامه خود را تا پایان سال گذشته 
با دستگاه های مختلف نهایی کرده است و برنامه و انتظارات  ستاد از دستگاه های 
مختلف  به آنها اعالم شده است. وی در رابطه با برنامه ستاد برای مبارزه با پوشاک 
قاچاق اظهار داشت: برنامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز درباره مبارزه با 
پوشاک محرز قاچاق مانند سال گذشته ادامه دارد، اما این برنامه امسال با اولویت  
استانی اجرا می شود. دهقانی نیا همچنین در رابطه با برنامه ستاد برای مبارزه با قاچاق 
دخانیات اظهار داشت: برنامه مبارزه با قاچاق دخانیات در دفتر پیشگیری با مبارزه با 

قاچاق دخانیات جزء برنامه های اولویت دار ستاد است. 
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مورد کشفیات دخانیات قاچاق 
در 10 ماهه سال 96 گفت: طی این مدت میزان کشفیات 696 میلیون و 718 هزار 
و 983 نخ بوده که این میزان کشفیات در 10 ماهه سال 97 به 507 میلیون و 735 

هزار و 661 مورد رسید که با رشد منفی 27 درصد مواجه بوده است. 
وی اظهار داشت: برای مبارزه با قاچاق محصوالت دخانی در سال 98 سامانه های 
مورد نظر طراحی و استقرار یافته و اگر شرکت دخانیات همکاری  الزم را انجام دهد 

می توان اقدامات الزم را انجام داد. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: 
مبارزه با قاچاق پوشاك و دخانیات در اولویت است

معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: در تالش هستیم با احداث دو شهرک 

پوشاک در اصفهان و کاشان، 200 هزار شغل ایجاد کنیم.
سید حسن قاضی عسگر  اظهار کرد: ظرفیت گردشگری استان اصفهان به خصوص 

در شمال و غرب استان بسیار باالست و باید با شکوفا کردن آن به رشد اقتصادی 

منطقه کمک کرد و همزمان مشکالت صنعت فعال استان را حل کرد.
 به گزارش ایسنا،  وی افزود: شهرک فرودگاهی در اصفهان یکی از طرح های 
بزرگ مدنظر است که با سرمایه گذاری خارجی در پی ایجاد آن هستیم تا با آن 
حوزه گردشگری را رونق و گسترش دهیم و همجواری با یزد و شیراز فرصت 
خوبی برای رقابت و سرمایه گذاری در راستای رونق گردشگری استان اصفهان 

و ایران است.
 وی تصریح کرد: با این کارها باید شاخص بیکاری استان که در سطح غیرقابل 
قبولی هست متعادل کنیم و اشتغال مولد و پایدار را برای جوانان ایجاد کنیم، حوزه 

گردشگری و صنعت توانایی خودکفا شدن را در اشتغال جوانان دارد.
 معاون اقتصادی استاندار اصفهان به صنعت نساجی اشاره کرد و گفت: این صنعت 
نیز پتانسیل باالیی دارد و می توان به اشتغال باالیی رسید و بر همین اساس طرح 
ایجاد 2 شهرک پوشاک را در اصفهان و کاشان داریم، که امیدواریم 100 هزار در 
اصفهان و 100 هزار شغل در کاشان ایجاد شود. این کار با حمایت سرمایه گذاران 
امکان پذیر است و یکی از اهداف بزرگ در حوزه اشتغال، جذب سرمایه گذار داخلی 

و حتی خارجی برای اشتغال پایدار است.

ایجاد شهرك پوشاك در اصفهان و کاشان
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رئیس اتحادیه فروشندگان، بنکداران و طاقه فروشان پارچه، سهم تولید ملی در بازار 

پارچه را 50 درصدی اعالم کرد و گفت: بیش از 4 هزار واحد صنفی در تهران 
مشغول به فعالیتند. امیر قدیمی نژاد رئیس اتحادیه فروشندگان، بنکداران و طاقه 
فروشان پارچه ، با بیان اینکه افزایش قیمت پارچه در بازار صحت ندارد گفت: نوسان 

نرخ الر می تواند بر قیمت پارچه در بازار تاثیر داشته باشد.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی با اشاره به اینکه 50 درصد پارچه داخلی و 
50 درصد مابقی آن وارداتی است افزود: درحال حاضر صادرات پارچه بسیار محدود 

است. قدیمی نژاد با بیان اینکه 40 درصد پوشاک خارجی است اظهار کرد: امیدواریم 
که تولیدات پارچه در کشور به صددرصد برسد.  به گفته وی، بیش از 4 هزار واحد 
صنفی در تهران مشغول به فعالیت اند. رئیس اتحادیه فروشندگان، بنکداران و طاقه 
فروشان پارچه با اشاره به اینکه قاچاق پارچه در این صنف دیده نمی شود تصریح 
کرد: خوشبختانه هیچ محدودیتی برای تولید پوشاک در بازار وجود ندارد. قدیمی نژاد 
با بیان اینکه میزان اشتغالزایی در این صنف کمتر از 10 درصد است اظهار کرد: 
امیدواریم با بهبود ان صنف، اشتغالزایی به باالی 30 درصد برسد. رئیس اتحادیه 
فروشندگان، بنکداران و طاقه فروشان پارچه با بیان اینکه پارچه از نیاز های مهم 
مردم به شمار می رود تصریح کرد: باید تالش شود که این صنف در اولویت بیشتری 
قرار گیرد. به گفته قدیمی نژاد، زمانی که نرخ دالر نوسان داشته باشد بطور قطع 

می تواند تاثیر خود را بر بازار پارچه داشته باشد.
وی درباره تاثیر تحریم ها بر بازار پارچه بیان کرد: تحریم ها توانسته موجب رونق تولید 
پارچه در کشور شود چرا که این امر موجب جلوگیری از واردات پارچه های خارجی در 
کشور می شود. رئیس اتحادیه فروشندگان، بنکداران و طاقه فروشان پارچه در پایان 
گفت: خوشبختانه حمایت دولت در صنف پارچه نقش آفرین بوده است و امیدواریم 

که این حمایت ها همچنان ادامه داشته باشد.

50 درصد بازار پارچه تولید داخل است

رییس اتحادیه بافندگان کارگاه های نساجی اصفهان گفت: تولیدکنندگان 
صنایع نساجی درآمد مطلوبی ندارند و منفعت آن ها از فروش تولیدات کمتر از 10 درصد 
است به طوری که تنها برای اخراج نکردن کارگرهایشان به فعالیت خود ادامه داده اند. 
ابراهیم شیشه گر با تکذیب ادعای برخی بانک ها مبنی بر ارائه تسهیالت به کارگاه 
های نساجی اظهار کرد: ارائه تسهیالت بانکی با کارمزدهای کم به صاحبان کارگاه های 
نساجی صحت ندارد و آن ها در اخذ تسهیالت بانکی با سایر مردم و مشتریان بانک 
شرایط یکسانی دارند.  به گزارش ایمنا، وی افزود: قرار بود تا بودجه ای برای ارائه 
تسهیالت بانکی و اعطای وام به کارگاه های نساجی در نظر گرفته شود اما این بودجه 
مورد استفاده قرار نگرفت و مسئوالن مدعی شدند که ارائه تسهیالت بانکی به کارگاه 
نساجی غیرممکن است. وعده هایی نیز از سوی مسئوالن وجود داشت که سود تسهیالت 
بانکی برای کارگاه های نساجی 12 درصد شود اما این وعده ها نیز اجرایی نشدند و کارگاه 
نساجی می توانند از وام هایی با 18 درصد کارمزد که عمومی است استفاده کنند.  رییس 
اتحادیه بافندگان کارگاه های نساجی اصفهان با اشاره به رکود در صنعت نساجی کشور 
خاطر نشان کرد: از واردات محصوالت کارگاه های نساجی جلوگیری شده است اما مواد 
اولیه تولید محصوالت نساجی از خارج کشور وارد ایران می شود و مواد اولیه ای که در 
داخل کشور تولید می شود پاسخگوی نیازهای کارگاه های نساجی و کارخانجات نیست.  

شیشه گر ادامه داد: دولت ارزی با نرخ هشت تا 9 هزار تومان در اختیار وارد کنندگان مواد 
اولیه نساجی کشور قرار داده است و همین باعث شد تا قیمت محصوالت صنایع نساجی 
افزایش چشمگیر داشته باشد و تقریبا قیمت تولیدات سه برابر شده است.  وی اضافه کرد: 
در بسیاری موارد تعدادی از کارگاه ها و کارخانجات صنعت نساجی ورشکست شده و به 
اجبار کارگرها را اخراج کرده اند. بزرگترین مشکل در صنایع نساجی نوسانات ارزی است 
و باعث می شود تا رغبت و انگیزه تولید کننده نسبت به تولید کاهش یابد. نوسانات ارزی 
موجب شده است که سرمایه تولیدکنندگان یک سوم سرمایه آنها در سال قبل باشد. 
رییس اتحادیه بافندگان کارگاه های نساجی یادآور شد: زمانی صنعت نساجی ایران پس 
از نفت دومین صنعت پرقدرت کشور بود اما اکنون کارخانه ها یکی پس از دیگری در 
معرض تعطیل شدن قرار دارند و با توجه به این که بیشترین میزان اشتغالزایی در ایران 
مربوط به این صنعت است وضعیت نیروی انسانی این صنعت در معرض خطر قرار دارد. 
شیشه گر افزود: در شرایطی که از ورود اجناس خارجی به کشور جلوگیری شده است 
مردم مجبور هستند تا از محصوالت داخلی استفاده کنند. بی شک کیفیت محصوالت 
ایرانی قابل رقابت با محصوالت خارجی است و در مواردی تولیدات نساجی ایران صادر 
نیز می شود.  وی گفت: همه کارگاه هایی که در حال حاضر فعالیت می کنند بیمه هستند.

رییس اتحادیه بافندگان نساجی اصفهان: 
سود تولیدکنندگان صنایع نساجی از فروش کمتر از 10 درصد است
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در برنامه تلویزیونی بارکد، مسائل مربوط به تولید موکت در کشور مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. این برنامه که عصر دیروز از شبکه ایران کاال پخش شد، میزبان دکتر 
علیمردان شیبانی -عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و مهندس 

رضا اهلل وردی - مدیرعامل گروه صنایع نساجی نگین رز- بود.
دکتر علیمردان شیبانی -عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و مدیرعامل 
گروه صنعتی موکت همدان- گفت: پیش از انقالب، بیش از 4-3 کارخانه تولید موکت 
در ایران وجود نداشت اما پس از سال 1359 به بعد، مجوز راه اندازی 11 کارخانه تولید 
موکت ) هر کدام با ظرفیت سالیانه 2 میلیون و 250 هزار متر مربع موکت در مناطق 
محروم کشور( صادر و به این ترتیب برای اولین بار بخش خصوصی وارد میدان تولید 
موکت شد. به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، دکتر شیبانی ضمن 
یادآوری این نکته که مدیریت 95 درصد واحدهای نساجی در اختیار بخش خصوصی 
توانمند و متعهد است، حجم تولید انواع موکت در کشور را  صد تا 120 میلیون متر مربع 
و تعداد کارخانه های فعال تولید موکت را حدود 30 واحد برآورد کرد و گفت: خوشبختانه 
میزان تولید فعلی موکت، پاسخگوی نیاز بازار داخلی است و در صورت وجود شرایط 
مناسب برای صادرات، امکان حضور موکت باکیفیت ایرانی در بازارهای بین المللی میسر 
می باشد. این صنعتگر نساجی تصریح کرد: به دلیل حجیم بودن موکت، واردات آن از 

کشورهایی مانند چین از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. 
وی در مورد وضعیت بهره گیری صنعتگران از ماشین آالت و تجهیزات تولید موکت 
بیان داشت: در اغلب بخش های صنایع نساجی کشور، از مدرن ترین و جدیدترین 
ماشین آالت روز دنیا استفاده می شود البته طی چند سال اخیر به دلیل تحریم با 

محدودیت های بسیاری در زمینه واردات ماشین آالت صنعتی روبرو شده ایم.  
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران،  خودتحریمی ها به مراتب مخرب تر از  
تحریم های خارجی دانست و گفت: نمی توان قوانین و مقرراتی که هیئت حاکمه وضع 

می کند را به اصطالح دور زد یا در مقابل آن ایستاد.
به گفته دکتر شیبانی، تا ده سال پیش صد درصد مواد اولیه مورد نیاز واحدهای نساجی 
از ایتالیا، اتریش، آلمان، ترکیه، کره جنوبی و ... تهیه می  شد اما با همت واالی جوانان 

بی نظیر، مجتمع های پتروشیمی یکی پس از دیگری راه اندازی شدند و در زمینه تولید 
مواد اولیه پتروشیمی به خودکفایی رسیده ایم اگرچه به دلیل نحوه نادرست تقسیم مواد 
اولیه به کارخانه های پایین دستی، تهیه مواد اولیه به یکی از بزرگ ترین مشکالت 

صنعت نساجی تبدیل شده است. 
مدیرعامل گروه صنعتی موکت همدان یادآور شد: طبق قانون بسیار مترقی مجلس 
شورای اسالمی، نرخ فروش مواد اولیه پتروشیمی به صنایع پایین دستی باید فوب 
منهای پنج درصد خلیج فارس باشد به این ترتیب صنعتگر ایرانی می تواند پنج درصد 
ارزان تر از رقیب خارجی، مواد اولیه مورد نیاز را تهیه کند اما متأسفانه اولین اقدام برای 
اجرا نشدن قانون مذکور این بود که اعالم شد تولیدکنندگان حق دارند در خرید از 
بورس کاال، 10 درصد با همدیگر رقابت کنند، یعنی یک تولیدکننده، مواد اولیه را به 

قیمت »تومان و دیگری با قیمت« تومان به عالوه ده درصد می خرد! 
اقدام بسیار نادرست دیگر به تعبیر دکتر شیبانی، برداشتن سقف رقابت در بورس کاال 

بود که مشکالت فراوانی برای تهیه مواد اولیه به وجود آورد. 
مهندس رضا اله وردی- مدیرعامل گروه صنایع نساجی نگین رز - نیز در این 
مصاحبه تلویزیونی عنوان داشت: تا 5-4 سال پیش، الیاف پلی پروپیلن به عنوان ماده 
اصلی موکت مورد استفاده قرار می گرفت اما تولید انبوه انواع محصوالت یک بار مصرف 
) مانند بطری های یک بار مصرف( به ایجاد زباله های بیشماری منتهی شد و به همین 
دلیل برخی شرکت ها تصمیم گرفتند مواد حاصل از بازیافت بطری های یک بار مصرف 

را به مواد اولیه تولید موکت تبدیل کنند. 
وی، صنعت نفت و پتروشیمی ایران را  به »سرچشمه آبشار ارزش افزوده صنایع در 
کشور« تشبیه کرد و گفت: صنایع نساجی، مواد اولیه مورد نیاز را از واحدهای پتروشیمی 
دریافت می کنند. در آبشار ارزش افزوده، اگر مواد اولیه در اختیار کارخانه های تولید الیاف 
قرار بگیرد، بالفاصله تبدیل به موکت می شود و ارزش افزوده آن چندبرابر افزایش پیدا 
می کند. در صورت تداوم حرکت این آبشار، الیاف وارد بخش ریسندگی، بافندگی و در 
نهایت واحدهای تولید پوشاک می شود. با یک محاسبه ساده متوجه خواهیم شد که 
اگر 10میلیارد دالر کاال را ابتدای آبشار ارزش افزوده قرار دهیم، در انتهای آن 100 
میلیارد دالر برداشت خواهیم کرد اما تصمیم گیران و متولیان امر اجازه نمی دهند این 
آبشار به صورت طبیعی حرکت خود را ادامه دهد چون ارز حاصل از صادرات مواد اولیه 

پتروشیمی به سرعت بازمی گردد.   
مهندس اله وردی یادآور شد: نیازمند آموزش نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی در 
سطوح بین المللی هستیم تا افق دید نسل جوان، جهانی شود و بتوانند تحلیل های 
بین المللی ارائه دهند، باید بهره وری نیروی کار در واحدهای صنعتی جدی گرفته شود. 
فضای کسب و کار کشور مورد ساماندهی قرار گیرد و مزیت ها و نقاط ضعف خود را 

بشناسیم.
به اعتقاد مدیرعامل نگین رز، یک تاجر ازبک یا تاجیک به ایران می آید و اعالم می کند 
می خواهد کاال را با ارز رایج ایران یعنی ریال خریداری کند اما به جای این که ریشه 
درخت ریال را در کشورهای همسایه گسترش دهیم، کاماًل معکوس و به زیان منافع 

خودکفایی کشور در تولید موکت
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ملی کشور عمل می کنیم! 
وی از دولتمردان خواست هنگام تصمیم گیری برای صنعت، از نظرات صنعتگران و 

کارشناسان صنعتی و اقتصادی استفاده نماید.
 دکتر محمد ذره بینی- مدیرعامل شرکت ماهوت- در تماس تلفنی با برنامه بارکد اظهار 
داشت: مجتمع های پتروشیمی، رفع نیازهای کوتاه مدت خود را در اولویت قرار می دهند 
و توجه چندانی به نیاز صنایع اشتغال زای پایین دستی مانند نساجی نشان نمی دهند. 
در واقع با نوعی »سودجویی بدون مسئولیت« مواجهیم.به گفته وی، صنعت موکت 
در »تله انحصارطلبی واحدهای پتروشیمی« گیر افتاده و گوش شنوایی برای شنیدن 

مسائل و مشکالت صنعتگران نساجی در این زمینه وجود ندارد!
 در بخش دیگر برنامه بارکد، مصاحبه های کوتاهی با تعدادی از فعاالن صنعت نساجی 
کشور انجام شد. مهندس حسن نیلفروش زاده - دبیرکل انجمن صنایع نساجی 
ایران- گفت: با توجه به مزیت نسبی مواد اولیه تولید موکت در کشور، زنجیره تولید 
آن کامل و ظرفیت کارخانجات آن مازاد بر مصرف داخلی است ولی متأسفانه در 
بخش تهیه مواد پتروشیمی )که ماده اولیه صنعت موکت را تشکیل می دهند( با کمبود 
جدی مواجهیم.وی تصریح کرد: صادرات موکت عمدتاً به کشورهای اطراف ایران مانند 
عراق، افغانستان، آذربایجان و ... صورت می گیرد. به دلیل وجود مشکالت مربوط به 
سیستم بانکی، کشورهای مذکور تمایلی به گشایش اعتبار ندارند و صادرات به شیوه 
ریالی است. مهندس شیدا میرجاللی- کارشناس تحقیقاتی انجمن صنایع نساجی 
ایران- نیز تأمین به موقع مواد اولیه، تهیه سرمایه در گردش، قدرت خرید پایین مردم 
و به روز نبودن ماشین آالت تولید موکت را از مهم ترین مشکالت این صنعت در کشور 

دانست.  

وی افزود: با توجه به حجیم بودن این محصول، واردات انجام نمی  شود و تأثیری 
در تولید داخل ندارد. این کارشناس نساجی تأکید کرد: افزایش تولید به عنوان یکی 
از راهکارهای توسعه صنعت موکت از طریق دسترسی به ماشین آالت مدرن و به 
روز و تأمین به موقع مواد اولیه قابل دستیابی است. از یک طرف با رونق تولید و 
افزایش سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و از طرف دیگر افزایش قدرت خرید مردم ، 
می توان به توسعه صنعت موکت امیدوار بود. میرجاللی در زمینه صادرات موکت گفت: 
با توجه به عدم روابط بانکی با دنیا، صادرات فقط به صورت ریالی آن هم به کشورهای 
همسایه مانند افغانستان و عراق انجام می شود که متأسفانه رقم قابل توجهی را به خود 
اختصاص نمی دهد. مهندس حمید عریان - معاون انجمن صنایع نساجی ایران- در 
پاسخ به این سوال که آیا واردات موکت به تولید داخلی آسیب وارد می کند یا خیر؛ گفت: 
ایران در تولید موکت ، خودکفاست و بخش عمده ای از این محصول صادر می شود به 
همین دلیل رغبتی برای واردات موکت وجود ندارد؛ ضمن این که موکت یک کاالی 
حجیم و واردات آن مشکل است. وی، ورود ماشین آالت روز دنیا از مهم ترین راهکار 
توسعه صنعت موکت اعالم کرد. به گفته سیدجواد سجادی- عضو هیئت مدیره 
انجمن صنایع نساجی ایران- به دلیل تولید مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های موکت 
بافی موکت در داخل و از سوی دیگر حجیم بودن آن، واردات و قاچاق موکت در حد 
صفر است. وی گفت: اقدامات موثر برای توسعه و بقای صنعت موکت مواردی مانند » 
اصالح عرضه مواد اولیه در بورس کاال«، »تأمین نقدینگی سرمایه در گردش واحدهای 
فعال« و »تأمین تسهیالت برای نوسازی ماشین آالت خطوط تولید« را در برمی گیرد.  
سجادی، افغانستان، عراق، پاکستان، جمهوری های استقالل یافته شوروی و کشورهای 

آفریقایی را مقصد موکت های تولید ایران اعالم کرد.

رئیس مرکز نوغانداری کشور با اشاره به اعالم قیمت تخم نوغان در کشور گفت: 
بر اساس اعالم شورای اقتصاد و با انجام کارهای کارشناسی دقیق امسال قیمت 
تضمینی تخم نوغان 21 هزار و 900 تومان بوده که با افزایش 21 درصدی مواجه 

هستیم.

عدیل سروی  با بیان اینکه وضعیت بازار کرم ابریشم مناسب است، اظهار کرد: 
استفاده از نخ های ابریشم برای کشاورزان مزیت های بسیار زیادی داشته و می توانند 
در جاهای مختلف از این ابریشم استفاده کنند که این امر موجب استقبال خوب 

کشاورزان برای خرید این کرم شده است.
 به گزارش خبرگزاری فارس ،  وی با اشاره به اعالم قیمت تخم نوغان در کشور 
گفت: بر اساس اعالم شورای اقتصاد و با انجام کارهای کارشناسی دقیق، امسال 
قیمت تضمینی تخم نوغان 21 هزار و 900 تومان بوده که با افزایش 21 درصدی 

مواجه هستیم. 
 رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با اذعان به اینکه توزیع تخم نوغان از هفت 
اردیبهشت آغاز می شود، تصریح کرد: مقرر شد توزیع تخم نوغان در 18 نقطه 
جغرافیایی و در 10 شهرستان مهم و هشت شهرستانی که میزان توزیع نوغان کم 

بوده، از هفت اردیبهشت آغاز شود . 
سروی با اشاره به اینکه گیالن 40 درصد ابریشم کشور را تامین می کند، بیان کرد: 
یکی از شغل هایی که از گذشته در استان گیالن رایج بوده پرورش کرم ابریشم است 

به طوری که هم اکنون 40 درصد کرم ابریشم کشور در استان گیالن تهیه می شود.

افزایش 21 درصدی قیمت کرم ابریشم در کشور
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استاندار اصفهان گفت: با مشکالت اخیر اقتصادی و ایجاد تحریم های ظالمانه 

تالش زیادی برای رفع مشکالت صنعت فرش از طریق ارائه تسهیالت انجام 
شده است. عباس رضایی در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی آران و بیدگل 
اظهار کرد: در مسائل حوزه فرش، 2 مشکل عمده وجود دارد. اول مواد اولیه که 
تولید داخل است و با توجه به افزایش چند برابری قیمت مواد نسبت به اوایل 
سال گذشته سعی شد با ارائه تسهیالت و افزایش 4 برابری سرمایه در گردش 

بانک های کشور این مشکل تا حدودی مرتفع شود.
به گزارش ایسنا ، وی گفت: مشکل ناشی از ایجاد تحریم های ناجوامردانه آمریکا 
بر علیه اقصاد ایران است که مشکالتی را برای صنعت ایجاد کرده و نمی توان 
قول داد که حل می شود و باید با مدیریت این مسئله را رفع کنیم و از تمام 

ظرفیت های داخلی برای پیشبرد صنعت استفاده کنیم. وی به حوزه گردشگری 
اشاره کرد و گفت: ارزان ترین راه برای رشد کشور توسعه و رونق صنعت پاک 
و سودآور گردشگری است که باید با فرهنگ سازی درست بتوانیم به جذب 
گردشگران خارجی اقدام کنیم و در کنار آن زیر ساخت های گردشگری را تامین 

کنیم و در این راه از کمک ایرانیان خارج از کشور نیز استفاده کنیم .
استاندار اصفهان  به شعار سال اشاره کرد و گفت: رونق تولید باید به شکل عملی 
و اصولی مورد توجه قرار گیرد و تصمیم دولت همراهی بیشتر با بخش صنعت 
به خصوص تولید کنندگان و شنیدن مشکالت و در حد توان ارائه راهکار برای 
برون رفت صنعت از مشکالت است. حمایت از صنعت و صنعت گر در شرایط 

فعلی الزمه پویایی و رشد اقتصاد کشور است.

افزایش   قیمت مواد اولیه صنعت فرش

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی استان تهران 
اعالم کرد که عملیات اجرایی شهرک تخصصی پوشاک در شش ماهه نخست 
امسال آغاز خواهد شد. معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، 
اوایل سال گذشته اعالم کرده بود که بهره برداری از شهرک تخصصی پوشاک تا 
پایان تابستان سال 1397 کلید می خورد و بهره برداری کامل از 206 هکتار مساحت 
مربوط به این شهرک تخصصی، تا پایان سال 1398 طول می کشد. اما اخیراً عضو 
هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت که تاکنون اتفاقی 
در این پروژه نیافتاده و کار آن تقریباً متوقف شده است. رئیس جمهوری سال 1395 
کلنگ زنی این پروژه را انجام داد و پیشرفت آن در دستور کار قرار گرفت تا بتوان با 
گردآوری مجموعه ای از واحدهای مختلف صنعت پوشاک، شهرک صنعتی آن را 
در محلی به موقعیت جغرافیایی روبروی حرم مطهر امام خمینی )ره( به بهره برداری 
رساند. به گزارش ایسنا،  شهرک تخصصی پوشاک اولین شهرکی است که بر 
اساس نیاز داخلی طراحی شده و سراسر زنجیره تولید پوشاک از تأمین مواد اولیه، مد، 

طراحی و ... را شامل می شود.  در این رابطه صابر پرنیان - رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی استان تهران، با اشاره به اینکه صنعت 
پوشاک درآمدزا و اشتغال زا است، زنجیره ارزش باال دارد و می تواند قاچاق را کاهش 
دهد، گفت: در شش ماهه نخست امسال عملیات اجرایی این پروژه آغاز می شود، اما 
زمان دقیق افتتاح این پروژه مشخص نیست؛ چرا که بعد از آغاز عملیات اجرایی باید 
زیرساخت ها فراهم شود و شهرک به صاحبان صنایع واگذار شود تا سرمایه گذاری ها 
انجام شود و در نهایت شهرک افتتاح شود.  وی افزود: در حال حاضر این پروژه 
در مرحله اخذ مجوز و اتمام مراحل اداری است و با پایان این مراحل شهرک 
صنعتی پوشاک به عنوان یک الگوی موفق در تولید و صنعت در سال رونق تولید 
به بهره برداری خواهد رسید. پرنیان همچنین علت تأخیر در بهره برداری از شهرک 
صنعتی پوشاک را بروکراسی های اداری عنوان و اظهار کرد: بروکراسی های اداری 
در مواردی مانع رونق تولید است و دستگاه های اجرایی و متولی باید به بخش های 
تولیدی کمک کنند. همچنین فتحعلی محمدزاده - معاون فنی سازمان صنایع 
کوچک و شهرك های صنعتی ایران - در توضیح علت این تأخیر اظهار کرد: 
بعد از تعیین مکان برای تأسیس یک شهرک صنعتی سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی باید از حدود 18 دستگاه اجرایی استعالم بگیرد که در تأسیس 
شهرک صنعتی پوشاک دریافت استعالم از چند دستگاه طوالنی شد.  وی با اشاره به 
موقعیت مکانی خوب این شهرک در پایتخت و نگاه به جذب سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی در آن، خاطرنشان کرد که در شهرک صنعتی پوشاک تمام مراحل آموزش، 
طراحی و تولید با فناوری های روز انجام خواهد شد و نوع تکنولوژی و دانشی که در 
این شهرک به کار گرفته می شود با مسائل زیست محیطی همخوان است و قرار 

است واحدهای تولیدی که آنجا مستقر می شوند فاقد بار آالیندگی باشند.

آغاز عملیات اجرایی شهرك صنعتی پوشاك امسال
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رییس فراکسیون حمایت از صنعت نساجی مجلس درباره چالش های پیش روی 
صنعت نساجی، گفت: تا یک سال پیش واردات پنبه موردنیاز نساجی تعرفه داشت 

در حالی که پنبه داخلی تنها می تواند 30 درصد نیاز کشور را تامین کند.
سیدناصر موسوی الرگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
درباره چالش های پیش روی صنعت نساجی، گفت: اگرچه صنعت نساجی در ایران 
قدمت چند هزار ساله دارد و از نظر کیفیت نیز در رقابت با بسیاری از کشورهای 
معتبر از کیفیت بسیار مناسبی برخوردار است اما در حال حاضر به دلیل سوء مدیریت 

مشکالت بسیاری گریبانگیر این صنعت شده است.
 به گزارش خانه ملت، نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی با بیان 

اینکه صنعت نساجی اشتغالزایی بسیاری دارد، افزود: تا یک سال پیش واردات پنبه 
موردنیاز نساجی تعرفه داشت در حالی که پنبه داخلی تنها می تواند 30 درصد نیاز 

کشور را تامین کند و 70 درصد باقی مانده باید از طریق واردات تامین شود.
 وی با بیان اینکه تعرفه گذاری برای واردات پنبه توان رقابت را از صنعت گران گرفته 
است، اظهار کرد: پرداخت سوبسید به صنعت نساجی یکی از سیاست هایی است که 

بسیاری از کشورها برای حمایت و پشتیبانی از این صنعت به کار گرفته اند.
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ماشین آالت صنعت 
نساجی کشور قدیمی شده است، خاطرنشان کرد: ترکیه و چین صنعت نساجی 
ایران را نابود کرده اند. به طور مثال دولت ترکیه به تولید کنندگان خود اعالم کرده 
است در صورتی که در ایران نمایندگی دایر کنند 75 درصد هزینه این نمایندگی 
را پرداخت می کند چرا که بازار 80 میلیون نفری ایران می تواند سودهای هنگفتی 

برای آنها امغان آورد.
 موسوی الرگانی تصریح کرد: ماشین آالت به روز ترکیه و چین دقت و ظرافت 
باالیی در تولید البسه و پارچه دارد در حالی که ماشین آالت قدیمی ایران از یک سو 

کیفیت را مورد هجمه قرار می دهد از سوی دیگر ظرافت چندانی ندارد. 
وی با بیان اینکه نوسازی صنعت نساجی به همکاری دولت نیاز دارد، خاطر نشان 
کرد: متاسفانه تاکنون تمامی دولت ها از ظرفیت باالی این صنعت در ایجاد اشتغال 
غافل بوده اند. رییس فراکسیون حمایت از صنعت نساجی مجلس شورای اسالمی 
گفت: یکی دیگر از چالش های پیش روی صنعت نساجی تامین مواد اولیه است که 

باید تدابیر الزم برای رفع این موانع اندیشیده شود.

تعرفه گذاری برای واردات پنبه به صالح صنعت نساجی نیست

مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز اعالم کرد که کاالها و برند های محرز قاچاق از 
اول اردیبهشت ماه سال جاری دراین استان جمع آوری می شوند.

علی اکبر مختاری افزود: این برندها در قالب یک طرح که به صورت پایلوت در 
تهران اجرایی شده ، اردیبهشت ماه در هشت استان دیگر کشور از جمله البرز 

عملیاتی خواهد شد.
 وی اضافه کرد: طبق بخشنامه برخی وارد کنندگان پوشاک و برند های خارجی از 
شهریور سال 95 ملزم به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی از 

وزارت صنعت ،معدن و تجارت شده اند.
 مختاری خاطرنشان کرد : از اسفند 95 نیز هرگونه ثبت سفارش این برندها منوط 
به داشتن گواهی فعالیت نمایندگی بوده که از خرداد 96 ترخیص این گونه پوشاک 

های برند منوط به اخذ و نصب شناسنامه کاال شده بوده است.
 مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز افزود: اکنون مهلت قانونی دراین زمینه به اتمام 
رسیده و اکنون این گونه برندها مشمول کاالی قاچاق هستند.وی گفت: طبق بررسی 
ها حدود 30 واحد تجاری در زمینه کاالی محرز قاچاق در استان البرزشناسایی شده 

اند که باید کاالی ایرانی جایگزین اجناس خارجی کنند.

*برندهای محرز قاچاق در البرز جمع آوری می شود
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با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری محققان تحقیقات در زمینه حذف آالینده ها از پساب کارخانه های 
نساجی را با موفقیت انجام دادند. پساب های بیمارستانی و کارخانه ها یکی از خطرات 
برای محیط زیست هستند. این پساب ها مواد سمی را با خود حمل می کنند که 
بی مالحظه در طبیعت رها می شوند. در این راستا با پشتیبانی صندوق حمایت از 

پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری طرحی پژوهشی با عنوان »تهیه 
ترکیبات پلی اکسومتاالت جهت حذف رنگ های آالینده موجود در آب در دمای 
محیط و شرایط بسیار مالیم« انجام شد. به گزارش ایسنا، بنابراین، تحقیقات با 
هدف حذف آالینده های موجود در آب آغاز شد. البته در این تحقیق حذف رنگ های 
موجود در پساب کارخانه و نساجی ها بیشتر مد نظر قرار داشت. بنابراین چند کاتالیست 
به پساب ها اضافه شد و آزمایش های بعدی نشان داد که رنگ ها با افزودن این 
کاتالیست ها به یون های معدنی غیر سمی تجزیه شدند. ترکیبات اکسیدهای فلزی بر 
پایه فلز مولیبدن دارای ساختار جدید برای پیمودن مسیر تحقیقات به کار برده شد که 
توانستند پیوندهای دوگانه نیتروژن را بشکنند. اما نکته مهم انجام طرح این است که 
در حال حاضر رنگ های سنتزی )به ویژه رنگ های آزو( در بیشتر صنایع به مصرف 
می رسند. این رنگ ها به سادگی تجزیه نمی شوند و از عوامل عمده آلودگی آب 
محسوب می شوند. انجام این طرح و تهیه کاتالیزورهای مناسب برای تصفیه کامل 

پساب ها در شرایط مالیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 این طرح مطالعاتی، در تولید دانش کاربردی برای تصفیه آب و به ویژه پساب های 

کارخانجات نساجی، صنایع غذایی، دارویی و آرایشی مورد استفاده قرار می گیرند.

پساب کارخانه های نساجی سم زدایی شد

دکتر منصور تیرگر - رئیس مرکز پژوهش های اتحادیه پوشاك- ضمن اشاره به افزایش 

18 درصدی صادرات و کاهش 38 درصدی واردات منسوجات و پوشاک ابراز داشت: 
افزایش صادرات با توجه به کاهش ارزش پول ملی و صرفه اقتصادی برای کشورهای 
همسایه، اتفاق چندان خوشایندی نیست اگرچه می تواند یک فرصت مناسب برای 
مسئوالن کشور برای ایجاد زیرساخت های پایدار و صحیح و تجدید نظر در قوانین 

صادرات محسوب شود.
وی، بزرگ ترین مشکل صنعت پوشاک کشور را رقابت پذیر نبودن آن دانست و 

گفت: وجود قوانین دست و پاگیر گمرکی برای واردات مواد اولیه، سود تسهیالت 
باالی 20 درصد ، کم توجهی به فعالیت خوشه های صنعتی پوشاک و ... از مهم ترین 
چالش های این صنعت به شمار می آید این در حالی است در کشوری مانند بنگالدش 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از کاشت پنبه تا رنگرزی نخ، بافت پارچه و تولید 
پوشاک در یک زنجیره به هم متصل انجام می شود و پوشاک به صورت انبوه با قیمت 
پایین تولید و عرضه می شود. به گزارش نساجی امروز، رئیس مرکز پژوهش های 
اتحادیه پوشاک به رادیو اقتصاد گفت: تأمین به موقع مواد اولیه، عدم اتصال به 
سیستم های روز طراحی در دنیا و اجباری نبودن استاندارد تولید پوشاک از چالش های 
دیگر صنعت پوشاک هستند. به گفته وی، صادرات پوشاک دارای خاستگاهی مرتبط 
با نوع طراحی، مواد اولیه با کیفیت و وجود استانداردهای اجباری است اما به دلیل 
عدم تولید پوشاک بر پایه استاندارد اجباری، نمی توان بازارهای خارجی را جذب نماید.

تیرگر، رصد و فعالیت های نهادهای دولتی مانند رایزن های اقتصادی برای تسهیل 
ورود پوشاک ایرانی به بازارهای خارجی را یکی از راهکارهای توسعه صادرات پوشاک 
اعالم کرد.  تیرگر اذعان داشت: خوشبختانه طی دو سال اخیر بسیاری از تشکل های 
صنعت پوشاک در زمینه ارتقای فرهنگ مصرف پوشاک ایرانی تالش های قابل 
توجهی انجام داده اند که در این راستا می توان به شکل گیری کمپین »با افتخار ساخت 
ایران« توسط اتحادیه پوشاک تهران و توزیع بن های تخفیف خرید پوشاک ایرانی 

اشاره کرد.

فرصتی برای تجدید نظر در قوانین صادرات
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دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه قیمت های نهایی 
محصوالت ما نسبت به قیمت های جهانی جذاب تر است، گفت: صادرات پوشاک 

رونق واحدهای تولیدی را تسهیل می کند.
سعید جاللی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت : 
صادرات می تواند راهکار رونق تولید باشد. قیمت های نهایی محصوالت ما نسبت به 
قیمت های جهانی جذاب تر است؛ بنابراین صادرات پوشاک رونق واحدهای تولیدی 

را تسهیل می کند.
وی افزود: هزینه نیروی کار و انرژی در صنایع ایران کمتر از استانداردهای جهانی 
است، این مزیت می تواند موجب صادرات محصوالت ایرانی شود . طی سال های 
و  بوده  مواجه  قاچاق  جمله  از  عدیده ای  مشکالت  با  پوشاک  صنعت  گذشته 
زیر ساخت های الزم از بین رفته است، اما هنوز تولید پوشاک ایرانی جذابیت داشته و 

صادرات پوشاک می تواند به رشد و توسعه واحدهای تولیدی کمک کند.
دنبال  به  پوشاک  اتحادیه  در  داد:  ادامه  قدیری  به گزارش عصراقتصاد، جاللی 
برنامه ریزی برای صادرات بوده و در تالشیم تا برای اولین بار در نمایشگاه عراق به 
صورت گسترده حضور داشته باشیم. در کشورهای همسایه از جمله عراق به دلیل 
بعد مسافت و مبادالت مالی مزیت های بی شماری از جمله تناسب فرهنگی و روانی 
داریم و می توان با این کشورها همکاری بیشتری داشت و دولت نیز باید این امر 

را تسهیل کند .
وی اظهار کرد: دولت باید در موضوع نمایشگاه ها، مراودات مالی و بازارچه های 
مرزی و تسهیل در ورود و خروج کاالها به صادرکنندگان کمک کند؛ چرا که هنوز 
هم با مشکالتی از جمله نقل و انتقاالت ارزی مواجهیم که موجب کاهش صادرات 

پوشاک در سال گذشته شد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تصریح کرد: بخشنامه های 
ارزی بانک مرکزی مشکالت بسیاری را برای بخش خصوصی ایجاد کرد ، اما با 

وجود این هنوز هم فرصت های مناسبی در بخش صادرات وجود دارد که می توان 
از آن ها بهره برداری کرد .

وی در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز در صادرات کشور ، عنوان کرد: طی سال های 
گذشته نرخ ارز به طور مصنوعی ، ثابت و به نفع تولیدکنندگان خارجی بود و به دلیل 
واقعی نبودن نرخ ارز ، قیمت تمام شده محصوالت برای تولید کنندگان داخلی در برابر 
رقبای خارجی کمتر بود؛ در نتیجه بازارها به سمت واردات رفته و شاهد پدیده قاچاق 

در حوزه پوشاک هستیم .
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تاکید کرد: در سال های 95-96 
شاهد قاچاق یک میلیارد دالری پوشاک به کشور بودیم؛ پس از پوشاک بیشترین 

میزان قاچاق مربوط به محصوالت بهداشتی و آرایشی است .
وی تصریح کرد: واقعی شدن نرخ ارز فرصتی برای تولید کنندگان داخلی بوده 
تا بتوانند محصوالت خود را توسعه داده و با میزان تولید بیشتر، بنگاه تولیدی 
خود را گسترش دهند؛ زمانی که یک بنگاه اقتصادی کوچک مشغول به فعالیت  
است، مجبور بوده از تمامی هزینه های خود بکاهد و در بخش هایی نیز کیفیت 

محصوالتش با مشکالتی مواجه شود.
به گفته وی، با واقعی شدن نرخ ارز امکان تولیدات بهتر و محصوالت با کیفیت 
داخلی  وجود خواهد داشت؛ دولت باید نظارت های الزم را در خصوص نرخ ارز 
داشته باشد؛ چرا که ممکن است در حال حاضر از قیمت های واقعی نیز بیشتر باشد.

وی با اشاره به واقعی شدن نرخ ارز، تصریح کرد: ثبات نرخ ارز منجر به افزایش 
تولیدات داخلی می شود. جاللی قدیری با اشاره به معضالت تامین مواد اولیه و 
ماشین آالت، ادامه داد: درسال های گذشته بارها هشدار دادیم که دولت باید زیر 
ساخت الزم برای توسعه ، تامین مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز تولید کنندگان 

را فراهم کند.
به گفته وی، دولت وظیفه تامین مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز صنایع را ندارد، 
اما باید تسهیل کننده این بخش باشد. در گذشته نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین 
نگه داشته شده بود و هیچ گونه حمایتی از سوی دولت نبود،در نتیجه صادرکنندگان 
برای تامین نقدینگی الزم برای تهیه ماشین آالت و حتی دریافت تسهیالت کم 

بهره با مشکالت بسیاری مواجه بودند.
وی افزود: با واقعی شدن نرخ ارز، صنایع دچار شوک و مشکالت بسیاری در تهیه 

ماشین آالت ، مواد اولیه و نقدینگی شده و با مشکالت عدیده ای مواجه شدند.
جاللی قدیری اظهار کرد: درحوزه پوشاک شرایط مناسبی حاکم است اما در تامین 
مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی با مشکل مواجه هستیم؛ با توجه 
به اینکه پنبه و ماشین آالت ما وارداتی هستند، با افزایش نرخ ارز، قمیت مواد اولیه 

نیز باال می رود.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاك ایران: 
صادرات پوشاك، رونق تولید را تسهیل می کند
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وی ادامه داد: در گذشته واحدهای تولیدی به صورت اعتباری محصوالت خود 
را خریداری می کردند، اما با افزایش نرخ ارز، تولید کنندگان ناچار به خرید نقدی 
محصوالت خود هستند ؛ در این شرایط نقدینگی واحدهای تولیدی به یک سوم 

می رسد، اما در مقابل با افزایش نرخ ارز قیمت محصوالت ما سه برابر می شود.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در پایان خاطرنشان کرد: در 
شرایط سخت فعلی برای تهیه مواد اولیه، شاهد فرصت های طالیی برای صادرات 
محصوالت خود هستیم . در همین خصوص معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ، 
معدن و تجارت معتقد است : با توجه به ظرفیت و قابلیت های واحدهای تولیدی 
نساجی و پوشاک و شرایط اقتصادی کشور، این صنعت آمادگی یک جهش خوبی 
را دارد. سعید زرندی گفت: مشکالت به وجود آمده در اقتصاد کشور در کنار همه 
زحمت ها و تنگناهای که برای تولید کشور ایجاد کرد اما برای صنعت نساجی و 

پوشاک به یک فرصت تبدیل شده است.
وی گفت: نوسانات قیمت ارز منجر به کاهش واردات و قاچاق محصوالت مرتبط 
با صنعت نساجی و پوشاک شده و تولیدات را باال برده است ، بنابراین فعاالن این 

صنعت باید از این فرصت جهت تقویت و توسعه تولید داخل استفاده کنند.
زرندی گفت: چند صنعت در سال رونق تولید برای ما اهمیت ویژه دارد که صنعت 
نساجی و پوشاک از جمله صنایع اولویت دار وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال 

98 است و ما مصمم به رفع موانع این صنعت برای توسعه آن هستیم.
معاون طرح و برنامه افزود: یکی از اهداف مهم سال رونق تولید، توجه به بازار 
صادراتی با اولویت کشورهای همسایه می باشد و این صنعت نیز باید برای صادرات 

گام بردارد. وی در خصوص مشکالت این صنعت از جمله کمبود نقدینگی، مالیات، 
بازسازی و نوسازی صنایع تاکید کرد: در قالب تبصره 18 قانون بودجه برای نوسازی 
و بازسازی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ، تسهیالتی در نظر گرفته شده 
که با توجه به اهمیت نساجی و پوشاک،این واحدها در اولویت دریافت قرار خواهند 

گرفت.
زرندی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گفت: جلسات، مکاتبات و اقداماتی دراین 
خصوص انجام شده است که امیدواریم مجلس شورای اسالمی با همراهی خوب 

خود ،کمک بزرگی به تولید انجام دهد.
معاون طرح و برنامه در ادامه تصریح کرد: نمی شود همه شعار رونق تولید بدهند اما 

در مقام عمل هیچ تفاوتی نسبت به گذشته در خصوص تولید نداشته باشند.
وی گفت: باید نگاه ها نسبت به تولید تغییر کند و اگر بخواهیم رونقی اتفاق بیفتد 

الزامات آن هم باید محقق شود.
زرندی افزود: گرچه همه از محدودیت های مالی کشور مطلع هستند اما می توان 
با پیداکردن کسب و کارهای که فرار مالیاتی یا کم اظهاری دارند ، منابع در آمدی 

مالیاتی تامین شود تا باری از دوش تولید برداشته شود.
معاون طرح و برنامه تاکید کرد: مشکالت مربوط به گمرک یکی از دغدغه های 
بخش صنعت است که وزارت صنعت،معدن و تجارت آن را پیگیری می کند.وی 
گفت: استراتژی توسعه صنعت نساجی و پوشاک که با همکاری تشکل ها و انجمن 
ها تدوین شده به زودی ابالغ می شود تا این صنعت با نقشه راه مشخص حرکت 

کند.

عملیات کاشت زراعت پنبه در 20 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان گلستان 
آغاز شد. گلستان در گذشته به واسطه زمین های فراوان زیر کشت پنبه و تولید زیاد 
این محصول به سرزمین طالی سفید مشهور بود که پس از چند سال وقفه بار دیگر 

کشت آن در حال رونق گرفتن است. 
کشت پنبه در این استان شمالی با مساعد بودن شرایط آب و هوایی از اردیبهشت ماه 

با ریختن بذر در زمین آغاز و با برداشت محصول از مهر تا اواخر دی ماه به پایان می 
رسد. به گزارش ایرنا،  رییس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان 
گفت: کار زراعت پنبه از هفته قبل به طور رسمی با مساعد شدن شرایط آب و هوایی 

با توزیع بذر و بستن قرارداد با کشاورزان استان آغاز شد.
علی موسی خانی افزود: زراعت پنبه از سال قبل به شیوه کشت نشایی بعد از برداشت 
گندم، جو و کلزا به صورت تابستانه و با هدف کوتاه کردن زمان زراعت، کاهش هزینه 

و افزایش راندمات تولید در واحد سطح اجرایی شده است.
وی افزود: امسال زراعت پنبه به صورت کشت نشایی در سطح 100 هکتار برنامه 

ریزی شده است.
سال زراعی قبل در 10 هزار و 621 هکتار از اراضی گلستان پنبه کشت شد که بیش 

از 15 هزار و 300 تن وش از آن تولید و تحویل کارخانه های پنبه پاک کنی شد.
طبق گزارش جهادکشاورزی گلستان رتبه سوم تولید وش پنبه کشور را دارد.

استان مرزی گلستان واقع در شمال کشور با داشتن هفت اقلیم از 13 اقلیم دنیا، دارای 
667 هزار هکتار زمین زراعی حاصلخیز است که هر ساله به زیر کشت محصوالت 

زراعی مختلف از جمله پنبه می رود.

کشت پنبه در گلستان آغاز شد
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 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت صنایع موکت همدان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/4/25، ترازنامه و حساب سود و 
زيان شرکت منتهي به پايان اسفند ماه 1٣9٦ به تصويب رسيد. موسسه حسابرسي پرهام مشار 
ســمت بازرس اصلي و احمد ابوالحسني به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 

اطالعات براي درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت مهاباد ریس )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/4/28، ترازنامه صورت 
سود و زيان سال منتهي به 9٦/12/29، مورد تصويب قرار گرفت. روزنامه جهان صنعت جهت 

درج آگهي شرکت تعيين شد.

 شرکت مهاباد ریس )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 97/2/٣1، ترازنامه صورت سود و زيان 
سال منتهي به 95/12/٣0مورد تصويب قرار گرفت. محمد علي عامري به سمت رئيس هيات 
مديره ، غالمعلي بصائري به سمت نائب رئيس هيئت مديره، سيد کريم نجاتي به سمت مدير 
عامل، موسسه حسابرسي آبان روش به عنوان بازرس اصلي و محمد مهدي بيرم زادگان به 
سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند . روزنامه اطالعات جهت درج آگهي های شرکت تعيين 

شد.
 

 شرکت کش و نوار ایران )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/4/٣0، محمد کاظم حاجيان به 
سمت بازرس اصلي و مصطفي بهشتي اصل به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. تراز نامه 

وحساب سود وزيان شرکت منتهي به سال مالي 1٣9٦ به تصويب رسيد.

 شرکت ره فرش البرز )سهامي خاص( 
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/2/1، مهرنازمشايخي  به 
سمت مديرعامل، شهاب فالح به سمت رييس هيئت مديره ، شاهرخ اعظمي به سمت نايب 

رييس هيات مديره انتخاب شدند.

 شرکت نفیس نخ )سهامي عام(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/4/12، ترازنامه و حساب سود و 
زيان ســال مالي منتهي به 9٦/12/29مورد تصويب قرار گرفت. حميد نويد به سمت رئيس 
هيئت مديره، عبدالمجيد نويد به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، محسن آهنگريان به سمت 
مديرعامل، موسسه حسابرسي شاهدان به سمت بازرس اصلي و مهدي ابوالقاسم به عنوان 

بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت کارخانجات نساجي خوي )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/4/12، سرمايه شرکت از مبلغ ٣82٣0000000 ريال 

به مبلغ٣05840000000 ريال افزايش يافت.

 شرکت تولیدي الیاف بن جهان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 97/4/27،  محمدعلي رجالي به عنوان رئيس 
هيئت مديره،  حسن شعربافيون به عنوان نايب رئيس هيئت مديره و شهناز رجالي به عنوان 

مديرعامل انتخاب شدند..

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک به پوش آذین بانوي زاگرستهیه و تنظیم : مینا بیانی
 به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/20، گزارش مالي 
وترازنامه منتهي به پايان سال مالي  9٦ مورد تصويب قرار گرفت. معصومه محمدي به سمت 
رئيس هيئت مديره، علي محمدي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، زهرا محمدي به سمت 
مديرعامل، عاليه عبدي به ســمت بازرس اصلي شرکت و بهروز طاهرمال به سمت بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت صنعتي پاوان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/4/٣1، محمد مروج حسيني به سمت 
رييس هيئت مديره و مديرعامل، روزبه مروج حســيني به سمت نايب رييس هيات مديره، 
مســعود محبعلي بعنوان بازرس اصلي و سيد محســن نيک بخت متين به عنوان بازرس 
علي البدل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.تراز مالي 

سال 9٦ به تصويب رسيد.

 شرکت ریسندگي و بافندگي روژان زاگرس باختر )سهامي خاص(
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/4/24،  ميرغني موسوي 
به سمت رئيس هيئت مديره، عليرضا دستگير عالي به سمت مديرعامل، طاهره سرکرده به 

سمت نائب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت فرش ارمغان شیراز )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/4/٣1، ترازنامه و حساب سود و زيانو 
عملکرد ســال 1٣9٦ مورد تصويب قرارگرفت. محمد مروج حسيني به سمت رئيس هيئت 
مديره ، بتول قضنفري به ســمت نايب رئيس هيئت مديره ، روزبه مروج حسيني به سمت 
مديرعامل، مسعود محبعلي به عنوان بازرس اصلي و سيد محسن نيک بخت متين به سمت 
بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات براي درج آگهي هاي سال 1٣97 انتخاب شد

 شرکت تعاوني تولیدي حریر باف بهاران 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/24، محمدابراهيم 
حاتم زاده به ســمت رئيس هيئت مديره و مدير عامل ، امير حاتم زاده به ســمت نائب رئيس 
مديره ، سيده فاطمه مصطفوي  به سمت بازرس اصلي و معصومه حاتم زاده به سمت بازرس 
علي البدل انتخاب شــدند. بيالن صورت هاي مالي شرکت منتهي به پايان سالهاي 1٣94 و 

1٣95 و 1٣9٦ به تصويب رسيد

 شرکت روا بافت سمنان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 97/4/٣0، ترازنامه و حساب سود و زيان 
شرکت منتهي به سال 1٣9٦ مورد تصويب قرار گرفت الهام سلطاني به سمت بازرس اصلي 
و عليرضا بدرطالعي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.روزنامه جمهوري اسالمي جهت 

نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت کارخانجات نساجي شهرستان فردوس )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/4/٦، ترازنامه و عمليات مالي 
سال 1٣9٦ به تصويب رسيد. غالمرضا بذرافشان به سمت بازرس اصلي و اسداله خسروي به 
سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه خراسان جنوبي جهت درج آگهی هاي شرکت 

تعيين شد.

 شرکت شاهکار قالي سلیمان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/8/29، سرمايه شرکت از مبلغ ٣0000000000 ريال 

به مبلغ51000000000 ريال افزايش يافت.
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 شرکت تولیدي دیبا دوزان مسجدسلیمان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/٣/5، آسيه داراب پور به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره ، کشور داراب پور به سمت رئيس هيئت مديره، حديث داراب 
پور به سمت مديرعامل، مريم نظرپور به سمت بازرس اصلي و سحر حاتمي به سمت بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي الیاف ظریف بروجن )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/4/28، محمدرضا رجالي به سمت رئيس هيئت مديره، 

مصطفي طباطبائي به سمت مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي الیاف مصور )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/4/28، محمدرضا رجالي به سمت رئيس هيئت مديره ، 
مصطفي طباطبائي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، علي اصغر يزداني به سمت مديرعامل 

انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي صنعتي تافت بافت بروجن )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/4/27،  ترازنامه و حساب سود و 
زيان شرکت براي سال مالي منتهي به 9٦/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. محمدرضا رجالي 
به سمت رئيس هيئت مديره، مصطفي طباطبائي به سمت نايب رئيس هيئت مديره،  مهدي 
رحماني به سمت مدير عامل، موسسه حسابرسي امين تدبير بصير به سمت بازرس اصلي و 
رسول ابراهيمي به سمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند. روزنامه محلي ارمغان و ابرار جهت 

درج آگهی هاي شرکت تعيين شد.
 

 شرکت تولیدي الیاف ظریف بروجن )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 97/4/27، ترازنامه و حساب سود 
و زيان شرکت براي سال منتهي به 9٦/12/29 مورد تصويب قرار گرفت.رسول ابراهيمي به 
سمت بازرس اصلي و شهاب کاظمي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه محلي 

ارمغان و روزنامه ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين  شدند.

 شرکت فرش اطلس گل مشهد )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/5/2٦، زهره جامعي به سمت رئيس هيئت مديره، 
فرزانه حفيظي به ســمت نائب رئيس هيئت مديره، نعمت اله جامعي به سمت مديرعامل، 

انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت تولیدي آران گستر )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/5/15، ابوالفتح بذرافشان به سمت رئيس هيئت مديره، 
علي بذرافشان به ســمت مديرعامل، اشکان بذرافشان به سمت نايب رئيس هيئت مديره، 
مهرنوش غالمي به ســمت بازرس اصلي و سيما بازيار به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 شرکت به نسج سپاهان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 97/4/2٦، محمدعلي رجالي به  عنوان رئيس 
هيئت مديره، شــهناز رجالي به عنوان نايب رئيس هيئت مديــره و مجيد همتي به عنوان 

مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت نساجي مه ترنج تهران )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/5/29، سرمايه شرکت از مبلغ1000000000 ريال به 

مبلغ 1٣500000000 ريال افزايش يافت.

 شرکت پاالز موکت )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 97/4/٣1،  ترازنامه و حساب سود 
و زيان شــرکت منتهي به سال مالي 1٣9٦ به تصويب رسيد.  موسسه حسابرسي و خدمات 
مديريت سياق نوين جهان به عنوان بازرس اصلي و حسن رفيعي به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت پارس کرپ )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/4/11، حساب سود و زيان سال 
مالي منتهي به پايان سال 9٦ مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرسي سامان انديشان 
يکتا به عنوان بازرس اصلي و محمود کرکي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 

اطالعات کماکان جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت نخ جراحان پارس )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ97/4/25، ســرمايه شــرکت از مبلغ 
57000000000 ريال به مبلغ 99750000000 ريال افزايش يافت. محل شــعبه شرکت در 
اصفهان، خميني شــهر، بلوار آزادگان  ، ساختمان کريستال ، طبقه همکف  تغيير يافت. امير 
قادري پور به ســمت مدير شعبه انتخاب شــد. روزنامه ابرار، جهت درج آگهي هاي شرکت 

تعيين شد.

 شرکت نفیس آرا )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/4/27،  محسن فتح اللهي  به 
سمت بازرس اصلي و رضا جاللي اصل به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و 

حساب سود و زيان شرکت منتهي به 9٦/12/29مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت کیسه گیالن )سهامي خاص(
برابرصورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 97/4/٣1،ترازنامه و حســاب سود وزيان 
شــرکت منتهي به ســال مالي 1٣9٦ به تصويب رسيد. ناصر ورزيده کار به سمت رئيس 
هيئت مديره،  معصومه نخجواني  به سمت نايب رئيس هيئت مديره، مجيد ورزيده کار به 
سمت مديرعامل، موسسه حسابرسي آريا حسابرسان پارسا به سمت بازرس اصلي و اصغر 
قاسمي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات براي درج آگهي هاي 

شرکت تعيين گرديد.

 شرکت تولیدي نخ پلي استر پارس )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق االعاده مورخ97/5/٣،خليل غفاريان و 
سيدمهدي پورسجادي به سمت بازرس اصلي و علي البدل  انتخاب شدند. روزنامه اصفهان 
امروز جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.  ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي 

به 29 اسفندماه 1٣9٦ مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/4/٣1، موسسه حسابرسي امين 
نگاه  بينا به عنوان بازرس اصلي و علي تقي زاده به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. 
حساب سود و زيان و ترازنامه مورد تائيد قرار گرفت. روزنامه اطالعات براي آگهي هاي شرکت 

تعيين شد.

 شرکت روشاک بافت )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/٣/٣0، موسسه حسابرسي و خدمات 
مديريت بهداد حســاب آريا به عنوان بازرس اصلي و علي فالح به عنوان بازرس علي البدل 

انتخاب شد.
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 شرکت رنگین چاپ سپاهان )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/20، ترازنامه و سود و 
زيان سال1٣9٦ به تصويب مجمع رسيد. موسسه حسابرسي امين تدبير بصير به عنوان بازرس 
اصلي و سيدکامران حســيني به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا 

اصفهان جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت صنایع تولیدي فرش یزد )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/5/21، محمد نعمت اللهي به سمت رئيس هيئت 
مديره ، محمد ســعيدي به ســمت نايب رئيس هيئت مديره ، علي نعمت اللهي به سمت 
مديرعامل ، علي اکبر حرازي به سمت بازرس اصلي و عليرضا مومني به سمت بازرس علي 
البدل انتخاب شدند. روزنامه پيمان يزد جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. صورت هاي 

مالي سال 1٣95 به تصويب رسيد.

 شرکت یزدباف )سهامي عام(
به موجب مجمع عمومي مورخ 97/4/٣1، موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر به سمت 
بازرس اصلي و موسســه حسابرسي آرمان آروين پارس به سمت بازرس علي البدل انتخاب 
شد. روزنامه اطالعات جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. صورت هاي مالي منتهي به 

سال 95 به تصويب رسيد .

 شرکت آهار و تکمیل حکمت قطب راوند )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســاليانه مورخ97/4/2٣، ابوالفضل کفاش و فهيمه 
چهارباغي به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه سود و زيان سال مالي 
1٣95 و 1٣9٦ به تصويب مجمع رسيد. روزنامه کار و کارگر جهت چاپ آگهي هاي شرکت 

تعيين شد.

 شرکت صنایع تجاري پارال منسوجات )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 97/4/٣1، موسسه حسابرسي تالش ارقام و 
غالمرضا کاظمي زاد به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند .روزنامه اطالعات براي 
درج آگهي هاي شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال 9٦ 

مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت خوشباف ایپک سبالن )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ97/8/22،  مصطفي 

سلطانپوربه  مدت دو سال ديگر به سمت مديرتصفيه شرکت ابقاء شد.

 شرکت ایپک بافت ترنج
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ9٦/8/25،  محل شرکت به کرج، دهقان 

ويالي اول، خيابان نهم، پالک ٦، واحد 15 تغيير يافت.

 شرکت نساجي اعیان کاشان )بامسئولیت محدود(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ97/5/25،  سرمايه شرکت از مبلغ ٣0 

ميليارد ريال به مبلغ 88ميليارد ريال افزايش يافت.

 شرکت تولیدي و صنعتي گل ریس)سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/4/28، گروه صنعتي نيکو ابهر  با نمايندگي محمد 
نيکوخصال به ســمت رئيس هيئت مديره، کارخانجات توليدي نابريس با نمايندگي صادق 
خداقلي زاده به سمت نايب رئيس هيئت مديره و شرکت بژار بانمايندگي حسين سليماني اصل 

به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت به نخ سازان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 97/4/20، احمد دقيقي به سمت رئيس هيئت 
مديره، بابک دقيقي به به سمت نايب رئيس هيئت مديره و بهزاد دقيقي به سمت مديرعامل 

تعيين شدند.

 شرکت تولیدي موکت پردیس بافت یزد)سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ97/5/27، محمدمهدي مباشر به سمت 
مديرعامل و رئيس هيئت مديره و مريم شکوهي به سمت نائب رئيس هيئت مديره  انتخاب 

شدند.

 شرکت صنایع فرش جهان آرا )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/25،  ترازنامه و حساب 
ســود و زيان سال هاي مالي 1٣9٦ به تصويب رسيد. عباس ساکني به عنوان بازرس اصلي 
و ســعيد رافعي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا براي آگهي هاي 

شرکت انتخاب شد.

 شرکت واال پوشاک زاگرس )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/٦/7، والي سليمي به سمت رئيس هيئت مديره، 
شــهربانو محمدي به ســمت مديرعامل و امير يعقوبي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، 

انتخاب شدند.

 شرکت پارسا باف سمنان شرکت )بامسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ97/4/٦،  ســرمايه شــرکت از 

مبلغ500/000/000 ريال به مبلغ1/000/000/000 ريال افزايش پيدا کرد

 شرکت سپهر بافت خاورمیانه )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العــاده مورخ25 /97/4، مصطفي 
قاضياني به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره و سميرا زين آبادي به سمت نايب ريس 

هيئت مديره انتخاب شدند
 

 شرکت زیبا نقش البرز یزد )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/20،  موسســه 
حسابرسي تلفيق نگار به سمت بازرس اصلي و سيدحامد عمارتي به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت پلیمر بافت بابل )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/4/٣1، علي شافي  به سمت رئيس هيئت مديره ، 
فريدالدين شافي به سمت نايب رئيس هيئت مديره،  پروين انوري به سمت مديرعامل، زليخا 

قدمي به عنوان بازرس اصلي و  مهدي معتقدی به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت خضرا )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/5/2، محمد جواد گل کار به سمت رئيس هيئت مديره، 
سيد محمد علي اخوان به سمت مديرعامل و سيد علي محمد اخوان به سمت نائب رييس 

هيئت مديره تعيين شدند.

 شرکت صنایع ریسندگي و بافندگي پامچال یزد )سهامي خاص(
 پيرو صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 97/٣/10، سرمايه شرکت از مبلغ 50000000 

ريال به مبلغ 500000000 ريال  افزايش يافت.
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 شرکت صندوق پنبه ایران )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/4/111، اسداله پاکسرشت به سمت رئيس هيات 
مديره، جليل اسکندري به  سمت نايب رئيس هيات مديره و  محمد حسين کاوياني به مدير 

عامل انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي صنعتي تکمیل بافت )بامسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق  العاده مورخ97/4/٣0، ســرمايه شــرکت از 

مبلغ201000000 ريال به مبلغ 5000000000 ريال افزايش يافت.

 شرکت رزپود پرشین )بامسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ9٦/11/25 ، حبيبه سعيدي 
به سمت رئيس هيئت مديره، فرزاد باحجب به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، بهزاد باحجب 
به سمت مديرعامل، امين ترابي به سمت بازرس اصلي و فاطمه فالح به سمت بازرس علي 

البدل انتخاب شدند.

 شرکت فرش زمرد زرین کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ97/11/19، منصور طريقت پناه به سمت رئيس هيئت 
مديره ، مهناز ســودائي به سمت مديرعامل، سعيد طريقت پناه به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره ، شرکت حسابرسي تلفيق نگار  به سمت بازرس اصلي و مريم عطائي به سمت بازرس 
علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال 1٣95 مورد 

تصويب قرار گرفت. روزنامه اطالعات جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت صنایع قالي نگین کشمیر )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ9٦/11/21، جواد طريقت 
پناه به ســمت رئيس هيئتديره، مهناز سودائي  به سمت نايب رئيس هيئت مديره،  منصور 
طريقت پناه به ســمت مديرعامل، موسسه حسابرسي تلفيق نگار به سمت بازرس اصلي و 
اکبر ســلماني جعفري به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و 
زيان شــرکت منتهي به سال 1٣95 مورد تصويب قرار گرفت. روزنامه اطالعات جهت نشر 

آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت فرش الماس زرین کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ9٦/11/19، مرکز اصلي به آران و بيدگل 
، جاده قديم،  بلوار خليج فارس،  کوچه شماره 1 ، انتقال يافت. موسسه حسابرسي تلفيق نگار 

به سمت بازرس اصلي و اکبر سلماني  به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت قیام نخ )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ9٦/12/2، موسسه حسابرسي 
اعتماد ارقام امين به سمت بازرس اصلي و فرخنده مومنيان به سمت بازرس علي البدل انتخاب 
شدند . روزنامه پيمان يزد جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد .صورت هاي مالي منتهي به 

سال 1٣95 مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت کارخانجات نساجي طره یزد )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ97/5/1٦، ســرمايه شرکت از مبلغ 

40000000000 ريال به مبلغ90000000000 ريال افزايش يافت

 شرکت بافت وتکمیل شبرنگ فام )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/5/18، ياس سيدين  به سمت رئيس هيئت مديره، 

پيمان سيدين به سمت مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت پرند شیمي تابان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ97/5/15، عليرضا کريمي  و 
مهدي احمدي به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت چاپ 

آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه سال 9٦ به تصويب رسيد.

 شرکت ریسندگي مهر کاوه پاسارگاد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/5/٣0، مجيد معيني سمت رئيس هيئت مديره ، زوفا 
معيني به ســمت مديرعامل، زهرا عرب به سمت نايب رئيس هيئت مديره، حسن صالحي 
سيچاني و عليرضا دهقاني به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا 

جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت نوبران رنگینه )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ9٦/4/4،  الهام برزگر  به 
عنوان بازرس اصلي و صمد رحماني به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و 
حســاب سود و زيان سال مالي 95 بتصويب رســيد. روزنامه رسالت جهت درج آگهي هاي 

شرکت تعيين شد.

 شرکت تولیدي صنعتي پروزن )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/4/27، ترازنامه و حساب سود و 
زيان سال مالي منتهي به9٦/12/29 مورد تصويب قرار گرفت.موسسه  حسابرسي وخدمات 
مديريت سامان پندار به عنوان بازرس اصلي و سيدمحمد باقر شاهمرادي به عنوان بازرس علي 

البدل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت درج ونشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت فرش پرشین مشهد )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/4/20 محمد تقي زين العابدين زاده به سمت رئيس 
هيئت مديره ، منصوره هاديان به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، محمدحسين زين العابدين 
زاده به سمت مديرعامل، محمدرضا زارع زاده بعنوان بازرس اصلي و عليرضا اشکاوند به عنوان 
بازرس علي البدل انتخاب شــدند. ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي منتهي به اسفند 

1٣9٦ به تصويب رسيد. روزنامه خراسان جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد

 شرکت پایباف ) با مسئولیت محدود(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/4/20، محمدتقي زين العابدين زاده به سمت رئيس 
هيئت مديره منصوره هاديان به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل، محمد رضا زارع 
زاده به عنوان بازر س اصلي و عليرضا اشکاوند بعنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه 
وصورت سود وزيان دوره مالي منتهي به سال 1٣9٦ به تصويب رسيد.روزنامه خراسان جهت 

درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد.

 شرکت منسوجات بي بافت نیکو تامین )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/4/28،شرکت گروه صنعتي نيکو ابهر  بانمايندگي 
محمد باقر هرقلي به سمت رئيس هيات مديره، شرکت توليدي و صنعتي گلريس با نمايندگي 
عليرضا دلجوان به سمت نائب رئيس هيئت مديره و شرکت مهندسي و بازرگاني نيکونسج با 

نمايندگي محمد نيکوخصال به سمت مديرعامل  انتخاب شدند.

 گروه صنعتي نیکو ابهر )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/4/28، شرکت مهندســي و بازرگاني نيکونسج  
بانمايندگي محمد نيکوخصال به ســمت رئيس هيئت مديره، شرکت ابهرريس بانمايندگي 
حسين سليماني اصل به سمت نائب رئيس هيئت مديره و شرکت توليدي وصنعتي گلريس  با 

نمايندگي عليرضا دلجوان به سمت مديرعامل انتخاب شدند.
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 شرکت بژار )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/4/28، شرکت گروه صنعتي نيکو ابهر با نمايندگي 
محمد نيکوخصال به ســمت رئيس هيات مديره، شــرکت کارخانجات توليدي نابريس با 
نمايندگي ســيد صالح قاضي به سمت نايب رئيس هيات مديره و شرکت توليدي و صنعتي 

گلريس با نمايندگي محمدجواد فتحي  به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت ابهر نسج )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/4/28، شرکت گروه صنعتي نيکوابهر با نمايندگي 
محمد نيکوخصال  به ســمت رئيس هيئت مديره، شرکت ابهرريس بانمايندگي سيد صالح 
قاضي به ســمت نايب رئيس هيات مديره و شرکت توليدي و صنعتي گلريس با نمايندگي 

محمد مهدي خياطي به سمت مديرعامل  انتخاب شدند.

 شرکت کارخانجات تولیدي نابریس )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/4/28 گروه صنعتي نيکو ابهر با نمايندگي محمد 
نيکوخصال  به ســمت رئيس هيئت مديره ، شرکت ابهرريس بانمايندگي حسين سليماني 
اصل به سمت نايب رئيس هيئت مديره و شرکت مهندسي و بازرگاني نيکونسج با نمايندگي 

محمدباقر هرقلي  به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي یلدا بروجن )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/4/28، محمدرضا رجالي به سمت رئيس هيئت مديره، 
ســيد مصطفي طباطبائي  به ســمت نايب رئيس هيئت مديره و  محمد نريماني به سمت 

مديرعامل انتخاب شدند.
 

 شرکت زرین دوخت پوریا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور  فوق العاده مورخ97/4/19، نازي پناهي به 
سمت مديرعامل ، عيدي طالئي به سمت رئيس هيئت مديره ، سعيده طالئي به  سمت نائب 
رئيس هيئت مديره، جواد رحيمي به ســمت بازرس اصلي و حبيب اله هنرمنديان به سمت 
بازرس علي البدل انتخاب شدند. محل شرکت به بهبهان،  کوچه ورشويي،کوچه شهيد سلمان 

رضائي تغيير يافت.

 شرکت تعاوني ریسندگي نخ میامي 
به موجب صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مــورخ9٦/٦/24، عملکرد 
وحســابهاي مالي سال1٣9٦ مورد تصويب قرارگرفت. موسسه حسابرسي داوران حساب به 
نمايندگي شعبان حبيب پور کوچکي به عنوان بازرس اصلي  و عفت طاهري به عنوان بازرس 

علي البدل تعاوني انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي و بافندگي درخشان قم )سهامي خاص(
برابــر صورتجلســه مجمــع عمومــي فوق العاده مــورخ97/٦/10،  ســرمايه شــرکت 
ازمبلغ15/000/000/000ريــال به مبلــغ22/000/000/000 ريــال افزايش يافت. روزنامه 
اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شــد. رضا مهجور به عنوان بازرس اصلي و 

محسن مالحسيني به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت سازه هاي پارچه اي اطلس سان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/4/٣1،  ترازنامه و حساب سود و 
زيان سال مالي منتهي به 9٦/12/29 به تصويب رسيد. افشين صنعتي به سمت رئيس هيئت 
مديره ، جواد بهنيا به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل ،مرتضي عنايت به سمت 
بازرس اصلي و آرين اميري نيا بسمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت نشر 

آگهي هاي شرکت تعيين گرديد.

 شرکت تولید نخ پیوسته زاگرس )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/5/21، علي محمد قزويني و 
خليل غفاريان به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه اصفهان امروز جهت 
درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به 29 اسفند 

ماه 1٣9٦ مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت سامع پادنوین شرکت )بامسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ97/5/28، سرمايه شرکت از مبلغ 

24000000 ريال به مبلغ 500000000 ريال افزايش يافت.

 شرکت نساجي عصر نو )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/4/28،  ترازنامه و حساب سود و زيان 
منتهي به اسفند 1٣9٦ به تصويب رسيد. حسابرسي سامان انديشان يکتا به عنوان بازرس اصلي 
و محمد رضا شگرفي به عنوان بازرس علي البدل  تعيين شدند. روزنامه اطالعات جهت درج 

آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت صنایع نساجي حریر البرز )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 9٦/12/20، ماشااله استادي به سمت مديرعامل، 
ابوالفضل فضل به سمت رئيس هيئت مديره، محمد جوانمردي به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره، حمداله خليلي و زهره يوسفي به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 

رسالت جهت چاپ آگهي هاي شرکت تعيين شد.  

 شرکت موکت نگین مشهد )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 97/4/1٦، ترازنامه و صورت سود وزيان سال 
مالي منتهي به اسفند 1٣9٦ به تصويب رسيد. موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان 
تراز توس  به عنــوان بازرس اصلي و محمد رضا زارع زاده بعنوان بازرس علي البدل انتخاب 

شدند. روزنامه خراسان جهت درج آگهی هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت بافت برزنت زنجان )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/4/24، ترازنامه و حساب سود و 
زيان سال مالي منتهي به 9٦/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرسي و خدمات 
مديريت اديب  به سمت بازرس اصلي و جالل بهاريان به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند. روزنامه رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت تعاوني تولیدي سیرنگ 
به استنادصورتجلســه مجمــع عمومي عــادي مورخ97/٦/7 ســرمايه شــرکت ازمبلغ 

27٦٦9٦000000 ريال به مبلغ 48459٦000000 ريال  افزايش يافت.

 شرکت نساج ماشین )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 9٦/11/15، محل شرکت به تهران، خيابان شهيد بهشتي، 

خيابان هجدهم، پالک 4، طبقه چهارم ، واحد 1  تغيير يافت .

 شرکت جوراب آرین)سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ9٦/10/٦، ترازنامه و حساب 
سود و زيان سال منتهي به 9٦/12/29 به تصويب رسيد. جعفر شهالئي نژاد به سمت رئيس 
هيات مديره، محمد رجائي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، نويد شهالئي نژاد به عنوان 
مديرعامل، موسسه  حسابرسي اطهر به سمت بازرس اصلي و آرش مهراني به سمت بازرس 

علي البدل انتخاب شدند. 
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 شرکت پاشا دوخت آراز )بامسئولیت محدود(
توليد پوشاک زمينه فعاليت، 10 ميليون ريال سرمايه، حامد پاشائی مديرعامل و منطقه آزاد 

ارس، پاساژ صنعتی، سوله شماره ٣0  مرکز  اصلی شرکت است.

 شرکت نخ بافان بهشت  )با مسئولیت محدود(
توليد انواع نخ, پارچه و منسوجات مرتبط و  توليد انواع پوشاک زمينه فعاليت، 10000000 
ريال ســرمايه، هاتف رونما مديرعامل و تهران ، چهارراه وليعصر، خيابان شــهيد برادران 
مظفر،کوچه محتشم، پالک ٣5، ساختمان عالءالدين، طبقه سوم، واحد ٣02 مرکز اصلی 

شرکت است.

 شرکت توسعه کارآفرینی پوشاک نیکان ارجمند بارمان )سهامی خاص (
توليد انواع پوشــاک زمينه فعاليت، ٣000000 ريال ســرمايه، مهدی موقر مديرعامل و 
همدان، دهستان الوندکوه غربی، روستا يکن آباد، کوچه صنعت مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت تولیدی جوراب سبالن )سهامی خاص (
بافت و توليد انواع جوراب و پوشاک ورزشی و چاپ پارچه ورزشی زمينه فعاليت، 1000000 
ريال سرمايه، مقصود مدنی مديرعامل و اردبيل ، محله زينبيه ، بزرگراه شهدا ، کوچه شهيد 

رضا قربانی مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت آذر بنیان حریر ایرانیان )با مسئولیت محدود(
توليد و پخش پوشاک صنعتی زنانه، بچه گانه، پوشاک مردانه )لباس کار و لباس های فرم 
و اداری(، لباس های بيمارســتان و لباس های يکبار مصرف زمينه فعاليت، 800000000 
ريال سرمايه، فاطمه فرشــی مديرعامل و تبريز، خيابان ابوريحان، کوچه شهيد حدادی، 

پالک 1٦2 ، طبقه زير همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت الماس پوشان مهام )با مسئولیت محدود(
توليد و پخش پوشــاک زمينه فعاليــت، 10000000 ريال ســرمايه، محمد ال بوفتيله 
مديرعامل و شــهر ری،  شــهرک شهيدمفتح ، خيابان شــهيد برادران ثابت نيا ، خيابان 
ورامين ، مجتمع ارغوان ،خيابان شقايق 1 ، ياس 1، ورودی 1 ، طبقه همکف ، واحد 104 

مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت خوش پوشان برتر پارسیان )با مسئولیت محدود(
فروش و توليد و توزيع انواع پوشــاک از قبيل کت و شلوار، کت تک، شلوار جين و شلوار 
پارچه ای زمينه فعاليت، 1000000000 ريال سرمايه، امير بيده مديرعامل و تهران ، ميدان 
فردوســی ، خيابان پارس، کوچه جمشيد، پالک 4٣ ، پاساژ محمد ، طبقه همکف ، واحد 

2 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت ثمین دوخت ضیایی )با مسئولیت محدود(
تهيه و توليد انواع پوشاک زنانه و مردانه و بچه گانه و پرسنلی و بيمارستانی و دانش آموزی 
زمينه فعاليت، 1000000 ريال ســرمايه، معصومه ضيايی نژاد مديرعامل و کرج ، خيابان 
کارخانه قند ،کوچه شهيد ذبيح اله اصالنی)کوثر1( ، کوچه شهيد حسين قاسمی ، پالک 5 

، ساختمان جهانگير، طبقه پنجم ، واحد 10 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت آرمان پوشان آماتیس فردا )با مسئولیت محدود(
تهيه و توليد و پخش وفروش و صادرات و واردات انواع پوشــاک مردانه و زنانه و بچگانه 
زمينه فعاليت، 1000000 ريال ســرمايه، سعيد احمد نژاد مديرعامل و ساوه، خيابان اقبال 
الهوری )بســيج 1(، خيابان مطهری ســاوجی، پالک 4475 ، طبقه همکف مرکز اصلی 

شرکت است.

 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت نایریکا دوخت آمل )سهامی خاص (
دوخت و دوز خانگی و صنعتی )مالفه، روتختی، رو بالشــی، روميزی، وکابينتی، دمکنی، 
دســتکش، پيش بند، ساک قابلمه، سفره زيپی،حوله آشپزخانه و...( دوخت و تهيه مانتو و 
شــلوار مدارس، سفارشات مختلف اعم از بيمارســتان ها، شرکت ها و ارگانهای دولتی و 
خصوصی زمينه فعاليت، 1000000 ريال سرمايه، پگاه رودباری مديرعامل و آمل، خيابان 
امام خمينی، کوچه آفتاب12،  بن بســت شــهيده طاهره هاشمی، ساختمان برديا ،طبقه 

همکف مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت گروه بین المللی پارچه و پوشاک نیک پی آرتاویل
 توليد پوشاک زنانه و مردانه و بچگانه و انواع پوشاک های ورزشی و صنعتی، انواع يونيفرم 
های اداری و پرســنلی و مدارس و کليه ارگان های دولتی زمينه فعاليت، 1000000 ريال 
سرمايه، حسين يوسفی مديرعامل و تهران، خيابان نجات اللهی، خيابان اراک، کوچه مهر، 

پالک 5، ساختمان مهر، طبقه اول، واحد 5 مرکز اصلی شرکت است.  

 شرکت تعاونی تولیدی تک دوز بهار فردا 
توليد و توزيع پوشــاک )اعم از پوشاک مدارس، بيمارستان...( زمينه فعاليت،10,500,000 
ريال ســرمايه، حسن غالمی مديرعامل و فارس، شهرستان مهر، بخش وراوی ،دهستان 

وراوی، روستا چاه شرف، کوچه پارک،کوچه منوچهری مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تعاونی افرا پوش دنا 
تهيه ، توليد ، پخش و خريد و فروش انواع نخ و پارچه ، صادرات و واردات انواع پوشــاک 
خانواده )مردانه، زنانه و  بچه گانه. لباس زير( کت و شــلوار ، پيراهن ، شــلوار جين ، شلوار 
کتان ، تی شرت و ساير پوشاک زمينه فعاليت، 105000000 ريال سرمايه، ابراهيم پيکامی 
مديرعامل و اصفهان، فالورجان، بخش پيربکران، دهستان سهروفيروزان، روستا طاد، بلوار 

امام خمينی، کوچه شهيد عباسعلی جعفری مرکز اصلی شرکت است.
 

 شرکت شیک پوش آذین آریایی )با مسئولیت محدود(
توليد، توزيع، صادرات و واردات انواع پوشــاک و لوازم ورزشی زمينه فعاليت، 20000000 
ريال ســرمايه، محمدهادی غالمی مديرعامل و تهران، خيابان منيريه، خيابان شــهيد 

عليرضا راتق، پالک 7، طبقه دوم، واحد ٣02 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت پوشاک فرانک طالئی مهرک )سهامی خاص (
توليــد و توزيع و بســته بندی انواع پوشــاک زنانه و مردانه و بچه گانــه زمينه فعاليت، 
٣00000000 ريال سرمايه، سيديامين حسينی مديرعامل و مازندران، فريدونکنار، خيابان 

ايران گاز، خيابان نسيم دريا، ساختمان آرسا، طبقه دوم مرکزاصلی شرکت است. 

 شرکت توسعه پوشاک و جامه آپادانا )با مسئولیت محدود(
صادرات و واردات و خريد و فروش منســوجات و البســه و پارچه و کيف و کفش زمينه 
فعاليت، 1000000 ريال سرمايه، نسترن حيدرلکی مديرعامل و تهران، مجيديه، خيابان 
شهيد جمشيد رويان، بن بست حسنی، پالک 10، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت برتیانچی دوخت جامه )سهامی خاص (
تهيه و توليد و توزيع پوشاک عمومی مردانه و زنانه و البسه کار و پوشاک پرسنلی اداری 
و ايمنی و ملزومات و يراق آالت پوشــاک زمينه فعاليت، 1000000 ريال سرمايه، حسام 
رکاب طاليی مديرعامل و اصفهان، جی شــير، بن بست نوبهار ٣، پالک 11 ،طبقه سوم 

مرکز اصلی شرکت است.



شرایط بهینه براي تولید نخ اکرلیک با طول بلند در ریسندگی اصطکاکی
علی اکبر مراتی*، سید محمد عترتی، سعید شیخ زاده نجار و مجید دواتگران

چکیده
در ایــن تحقیــق از دســتگاه ریســندگی اصطکاکــی درف 2 ســاخت شــرکت فهــرر جهــت تولیــد نــخ اکرلیــک بــا طــول بلنــد اســتفاده گردیــد. منظــور 
از تولیــد ایــن نخ هــا، اســتفاده از آنهــا در نــخ خــاب فــرش ماشــینی می باشــد. بــه دلیــل ســرعت بــاالي ایــن سیســتم ریســندگی، تولیــد نــخ در 
ایــن سیســتم بســیار اقتصــادي می باشــد. در آزمایشــات انجــام گرفتــه ابتــدا تاثیــر پارامترهــاي ریســندگی شــامل تنظیمــات دســتگاه ریســندگی و 
مشــخصات فتیلــه تغذیــه شــده بــه دســتگاه بررســی گردید و ســپس بــا بررســی نتایــج بدســت آمــده از آزمایشــات خــواص مکانیکــی و نایکنواختی 
نــخ تولیــدي، شــرایط بهینــه ریســندگی معرفــی گردید.نتایــج آزمایشــات نشــان می دهــد که بــا کاهش تعــداد فتیلــه تغذیه شــده و افزایش ســرعت 
غلتــک ریســندگی، تــاب نــخ افزایــش یافتــه و در نتیجــه اســتحکام نــخ بیشــتر می گــردد از طــرف دیگــر بــا کاهــش تعــداد فتیلــه تغذیــه شــده، 
 rpm(نایکنواختــی نــخ افزایــش می یابــد؛ بنابــر ایــن بــراي به دســت آوردن نــخ بــا خــواص مناســب بایســتی ســرعت غلتــک ریســندگی بیشــترین

5000( و تعــداد فتیلــه تغذیــه شــده نیــز بیشــترین )4 فتیلــه( باشــد.

مقدمه
ــر  ــاي اخي ــوجات در دهه ه ــی منس ــازار جهان ــرف در ب ــا و مص ــش تقاض افزاي
همــراه بــا افزايــش هزينه هــاي نيــروي انســانی باعث گشــته تــا پژوهشــگران و 
متخصصيــن بــه فکــر افزايش ســرعت توليد در ماشــين آالت نســاجی و ســپس 
افزايــش اتوماســيون آنهــا افتنــد. بــا رشــد دانــش و فنــآوري و اختــراع روش هاي 
ــه و  ــش يافت ــا افزاي ــت آنه ــد ماشــين آالت و کيفي ــد، ســرعت تولي ــد تولي جدي
ــد محصــوالت  ــروي انســانی، تولي ــا کاهــش هزينه هــاي ني ــوازات آن ب ــه م ب
اقتصادي تــر گشــته اســت؛ بنابــر ايــن اســتفاده از تکنولوژي هــاي جديــد امــري 
ضــروري و اجتنابناپذيــر اســت گرچــه ســرعت توليــد در واحــد زمــان مبنايــی 
ــف می باشــد  ــی و عملکــرد ماشــين آالت مختل مهمــی جهــت مقايســه کاراي
ليکــن، فاکتورهــاي مهــم و موثــر ديگــري از جملــه مصــرف انــرژي، فضــاي 
مــورد نيــاز، نيــروي انســانی، تعميــرات و نگهــداري و غيــره نيــز وجــود دارنــد 
کــه در اقتصــادي بــودن فراينــد توليــد موثــر هســتند . اگرچــه تحقيقــات مربوط 
بــه ريســندگی اصطکاکــی ســابقه طوالنــی دارد امــا توليــد نــخ اکرليک مناســب 
بــراي نــخ خــاب فــرش ماشــينی از اليــاف بلنــد و بدســت آوردن شــرايط بهينــه 
توليــد بــراي اينگونــه نخ هــا نيــاز بــه بررســی خــاص و همه جانبــه دارد. در ايــن 
تحقيــق، از دســتگاه ريســندگی اصطکاکــی درف 2 ســاخت شــرکت فهرر جهت 
توليــد نــخ اکرليــک مغــزي دار از اليــاف بــا طــول بلنــد اســتفاده گرديده و پــس از 
بررســی خــواص فيزيکــی و مکانيکــی نخ توليد شــده، شــرايط بهينه ريســندگی 

ايــن نــوع نخ هــا بــه دســت خواهــد آمــد.

تجربیات
بــراي توليــد نخ خاب فرش ماشــينی توســط دســتگاه ريســندگی درف 2 )شــکل 
ــا وزن Ktex15 از  1( فهــرر مــدل 1989 ســاخت کشــور اتريــش از فتيلــه اي ب
اليــاف طــول بلنــد اکرليــک بــا طــول اليــاف mm 121، ظرافــت اليــاف 8 دنيــر و 
نــوع اليــاف نيمه مــات جهــت ،  پوســته نــخ مغــزي اســتفاده گرديــد. ايــن اليــاف 
ــاد طــول نســبی97/٣٣  ــا حــد پارگــی cn/tex 21/75 و ازدي داراي اســتحکام ت
درصــد بودنــد. جهــت مغــزي نــخ از اليــاف فيالمنتــی ٣00 دنيــري 9٦ فيالمنتی 

)نمــره واقعــی ٣٣٣ دنيــر( محصــول شــرکت پيشــرو نــخ ليــا اســتفاده گرديــد. 
فتيلــه تهيــه شــده جهــت ايجــاد يکنواختــی بيشــتر در آن طــی يــک مرحلــه 
ــا وزن خطــی Ktex 5 تبديــل گرديــد و ســپس بــر روي  کشــش بــه فتيلــه ب
دســتگاه ريســندگی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. ســاير شــرايط توليــد نمونــه به 
ــن جــداول مشــاهده  ــه در اي ــه ک ــی 4 می باشــد. همان گون شــرح جــدول 1 ال
می گــردد، پارامترهــاي ريســندگی گوناگــون نظيــر تعــداد فتيلــه تغذيــه شــده، 
ســرعت تغذيــه فتيلــه و مغــزي، ســرعت توليــد نــخ، ســرعت غلتک ريســندگی 
و تنــش نــخ مغــزي تغييــر داده شــده و نمونه هــاي توليــد شــده مــورد آزمايــش 
قــرار گرفتنــد تــا از ايــن طريــق بتوان شــرايط بهينه ريســندگی نــخ مغــزي دار از 
اليــاف اکرليــک بــا طــول بلند جهت مصــرف در فــرش ماشــينی را بدســت آورد.

بحث و نتایج
در نمونه هــاي ســري a بهتريــن اســتحکام را نمونه a 11 داشــت ولی در مقايســه 
ايــن نمونــه بــا نمونــه a 2٣کــه بــا تــاب کمتــر توليد شــده بــود، مشــاهده گرديد 
کــه اســتحکام ايــن نمونه هــا نزديــک بــه هــم اســت بنابــر ايــن تصميــم بــر 
ايــن شــد کــه آزمايشــات ســري بررســی تاثيــر تعــداد فتيله هــاي تغذيه شــده در 
دســتگاه صــورت پذيــرد. همان گونــه کــه می دانيــم، در ريســندگی اصطکاکــی، 
کاهــش ســرعت توليــد و افزايــش ســرعت غلتــک ريســندگی باعــث افزايــش 

شکل 1: دستگاه ریسندگی درف 2

تکنولوژی 
نساجی
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تــاب در متــر نــخ توليــدي می گردنــد. بنابــر ايــن ســنجش اســتحکام نخ هــاي 
اصطکاکــی بــر اســاس مقــدار تــاب داده شــده بــه آنهــا می باشــد. از آنجائی کــه 
تنظيــم مقــدار تاب و محاســبه آن در اين سيســتم ريســندگی کار بســيار مشــکل 
و پيچيدهــاي اســت، لــذا، تعييــن مقــدار تــاب اعمــال شــده بــر روي دســتگاه 
ريســندگی به طــور مســتقيم امکانپذيــر نمی باشــد لــذا، ايجــاد تغييــرات در مقدار 
تــاب نــخ بــا تغييــر ســرعت غلطــک ريســندگی و ســرعت توليــد نــخ ايجــاد 
می گــردد. نتايــج اندازه گيــري شــده مقــدار تــاب نخ هــاي توليــد شــده و تاثيــر 

مقــدار تــاب بــر اســتحکام ايــن نخ هــا در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت.

همچنيــن تاثيــر تعــداد فتيلــه تغذيــه شــده بــر اســتحکام نــخ توليد شــده نيــز در 
ايــن شــکل نشــان داده شــده اســت. همانطــور کــه در ايــن شــکل نشــان داده 
شــده اســت هــر انــدازه تعــداد فتيلــه تغذيــه شــده بــه دســتگاه ريســندگی کمتر 
باشــد بــا فــرض اينکــه نمــره فتيله هــاي تغذيــه شــده و ســرعت غلتــک تغذيــه 
ثابــت باشــد، بــه ناچــار بــراي بدســت آوردن نخــی بــا نمــره مشــابه مجبــور بــه 
کاهــش ســرعت توليــد يــا ســرعت برداشــت نخ خواهيــم بــود. از طرفــی کاهش 
ســرعت توليــد باعــث افزايــش تــاب نــخ می گــردد. بنابــر ايــن انتظــار ميــرود در 
چنيــن حالتــی کــه تعــداد فتيلــه تغذيــه شــده کمتــر اســت اســتحکام نخ بيشــتر 
باشــد )شــکل 2( امــا از طــرف ديگــر، کاهــش تعــداد فتيلــه تغذيــه شــده باعــث 
افزايــش نايکنواختــی نــخ توليــد شــده می گــردد )شــکل٣( دليــل ايــن امــر ايــن 
اســت کــه بــا کاهــش تعــداد فتيله هــاي تغذيــه شــده بــه دســتگاه ريســندگی، 
فراينــد چندالکنــی کــه منجر بــه افزايــش يکنواختی فتيلــه در فرايند ريســندگی 
ــی  ــده داراي نايکنواخت ــد ش ــخ تولي ــه ن ــدو در نتيج ــش می ياب ــردد کاه می گ

ــردد. بيشــتري می گ

نتیجه گیري
بــه منظــور توليــد نــخ خــاب فــرش ماشــينی در سيســتم ريســندگی اصطکاکی، 
اليــاف اکرليــک بــا طــول بلنــد بــر روي دســتگاه ريســندگی اصطکاکــی درف 2 

a جدول 1: شرایط تولید نمونه سري

 c جدول 2: شرایط تولید نمونه سري

d جدول 3: شرایط تولید نمونه سري
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ســاخت شــرکت فهــرر جهــت توليد نــخ اســتفاده گرديــد. نخ مغــزي توليد شــده 
در شــرايط گوناگــون ريســندگی نظيــر ســرعتهاي متفــاوت غلتــک ريســندگی، 

تعــداد متفــاوت فتيلــه تغذيــه شــده بــه دســتگاه، ســرعت هاي متفــاوت توليــد 
و تنــش مغــزي متفــاوت توليــد گرديدنــد و خــواص مکانيکــی و يکنواختــی آنها 
ــده از آزمايشــات خــواص  ــج بدســت آم ــا بررســی نتاي ــد.  ب ــري گردي اندازه گي
مکانيکــی و نايکنواختــی نــخ توليــدي، شــرايط بهينه ريســندگی نخ بدســت آمد. 
نتايــج تجربيــات و آزمايشــات انجــام گرفتــه نشــان داد کــه کاهــش تعــداد فتيله 
تغذيــه شــده و افزايــش ســرعت غلتــک ريســندگی، تاب نــخ را افزايــش ميدهند 
کــه باعــث افزايــش اســتحکام نــخ می گــردد. از طــرف ديگــر ، افزايــش تعــداد 
فتيلــه تغذيــه شــده، باعــث افزايــش فراينــد چندالکنــی در دســتگاه ريســندگی 
گرديــده و نايکنواختــی نــخ را کاهــش می دهــد بنابــر اين بــراي به دســت آوردن 
 rpm(نــخ بــا خــواص مناســب بايســتی ســرعت غلتــک ريســندگی بيشــترين

5000 (و تعــداد فتيلــه تغذيــه شــده نيــز بيشــترين )4فتيله( باشــد.

* دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اميرکبير

 e جدول 4: شرایط تولید نمونه سري
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منسوجات
ورزشی

تهیهوتنظیم:دکترفرنازنایبمراد

کفپوش گرانولی
بهترین کفپوش برای سالن های ورزشی

کفپــوش گرانولــی همانطــور کــه از نامــش پيداســت از گرانول خام و پالســتيک 
توليــد مــی شــود. بــا توجــه بــه اينکــه کفپــوش گرانولــی بــا نــام هــای مختلف 
کفپــوش پارکــی، کفپــوش الســتيکی، کفپــوش باشــگاهی، کفپــوش ســالن 
بدنســازی، پارکپــوش و کفپــوش ضربــه گيــر الســتيکی در بــازار شــناخته شــده 
ــان  ــوش مورداســتفاده شــما هم ــه کفپ ــد ک اســت، ممکــن اســت شــما نداني
کفپــوش گرانولــی اســت. خريــداران عمدتــا بــه اشــتباه هــر يــک از ايــن اســامی 
را يــک کفپــوش جداگانــه درنظــر مــی گيرنــد، درحالــی کــه تمامــی ايــن هــا 
همــان کفپــوش گرانولــی اســت. کفپــوش گرانولــی کاربردهــای گســترده ای در 
محيــط هــا دارد. مهــم تريــن آن ها عبارتند از: کفپوش باشــگاه ورزشــی و ســالن 
هــای بدنســازی، کفپــوش حيــات وحــش و پــارک هــا، کفپــوش محيــط هــای 
عمومــی ماننــد مراکــز خريــد ســرباز، کفپــوش حيــات مهدکــودک هــا، کفپوش 

گاراژ، کفپــوش اســطبل، کفپــوش پيســت هــای اســکی و دوچرخــه و ... .
در طــی ســال هــای اخيــر کفپــوش گرانولــی تبديــل به محبــوب تريــن کفپوش 
ورزشــی و کفپــوش ســالن هــای تبليغاتــی شــده اســت. دليــل اصلی گســتردگی 
انتخــاب کفپــوش گرانولــی جنــس انعطــاف پذيــر و بــا دوام آن اســت. متاســفانه 
مــی دانيــم هر چــه محبوبيــت يــک محصــول بــاال رود، محصوالت مشــابه بی 

کيفيــت بيشــتری از آن در بــازار يافــت می شــود. 
بــرای ســالن هــای بدنســازی شــما جايگزيــن هــای ديگــری نيــز داريــد، ماننــد 

تاتامــی، کفپــوش پــی وی ســی ورزشــی، کفپــوش هــای پالســتيکی و ...
مهــم تريــن دليــل بــرای اينکــه ايــن کفپــوش هــای معمولــی مناســب بــرای 
ســالن هــای بدنســازی نمــی باشــند ايــن اســت کــه آن هــا نمــی تواننــد وزن 
ســنگين دســتگاه هــای بدنســازی را تحمــل کننــد، بنابرايــن در مــدت زمــان 
کوتاهــی از بيــن مــی رونــد. امــا کفپــوش گرانولــی جنســی شــبيه الســتيک 
خــودرو دارد. و مــی توانــد ســال هــای طوالنــی ضربــه هــای ناشــی از تجهيزات 

بدنســازی را تحمــل کنــد.
کفپــوش گرانولــی تنــوع گســترده ای در رنــگ و ضخامــت و ســاير ويژگی هــای 

دارد، ظاهری 
 اما تنها در دو قالب توليد می شود: 

1- کفپوش گرانولی رولی
2- کفپوش گرانولی تايل

 اينکــه کــدام يــک از ايــن دو نــوع کفپــوش گرانولــی بهتــر اســت بــه شــرايط 
محيطــی و خواســته هــای شــما بســتگی دارد.

کفپــوش گرانولــی رولــی: ايــن نــوع کفپــوش گرانولــی در قالــب رول هــای 10 
متــری و ضخامــت هــای 4، ٦، 8 و 10 ميلــی متــری توليــد مــی شــود. بــرای 
ــی اســتفاده مــی شــود.  ــی رول ــا از کفپــوش گرانول ــزرگ عمدت ســالن هــای ب
کفپــوش گرانولــی رولــی تنهــا تــا ضخامــت 10 ميلــی متــر در بــازار يافــت مــی 
شــود. درواقــع اگــر شــما کفپــوش گرانولــی بــا ضخامــت بــاال نيــاز داريــد، نمــی 

توانيــد از کفپــوش گرانولــی رولــی اســتفاده کنيــد.  
کفپــوش گرانولــی تايــل: کفپوش گرانولــی تايل همانطــور که از نامش پيداســت 
در قالــب پــازل توليــد مــی شــود. بــرای ضخامــت هــای بــاال شــما ناگريــز بــه 
ــدازه  ــی در ســه ان ــی تايل ــوش گرانول ــل هســتيد. کفپ ــوش تاي اســتفاده از کفپ

کوچــک، بــزرگ و متوســط مــی باشــد.
 

کاربرد کفپوش گرانولی:
ــاخته  ــن س ــی از بت ــالن های ورزش ــياری از س ــی: بس ــای ورزش ــالن ه س
ــه  ــه هيچ وج ــا ب ــت. ام ــالن نيس ــرای س ــدی ب ــه ب ــن گزين ــود. بت می ش
ــی  ــد. زيباي ــه ده ــی ارائ ــوش گرانول ــد کفپ ــی همانن ــد ويژگی هاي نمی توان
کفپــوش گرانولــی، پايــداری، خاصيــت ارتجاعــی، عايــق صوتــی و حرارتــی، 
جــذب شــوک و ضربــه همگــی از خاصيت هايــی هســتند کــه تنهــا کفپــوش 

ــد. ــه کن ــد ارائ ــی می توان گرانول

کفپــوش گرانولــی جایگزینــی بــرای ســطوح یخــی: اســکی بــازان نــی توانند 
هــر روز بــرای تمريــن بــه پيســت هــای يخــی برونــد. بنابرايــن بايــد بــه دنبــال 
جايگزينــی باشــند کــه کمتريــن آســيب را بــه اســکيت وارد کنــد. اســتفاده از 
ســطوح معمولــی ماننــد آســفالت خيابــان در درازمــدت کامــال اســکيت را از بيــن 
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مــی بــرد. بهتريــن گزينه پيســت های پوشــيده شــده از کفپــوش گرانولی اســت.

نمایشــگاه هــای تجــاری: زيبايــی نمايشــگاه و ايونــت هــا از اهميــت ويــژه ای 
برخــوردار اســت. بــرای نمايشــگاه ها ســطوح متفاوتــی ازجمله پارکــت، کفپوش 
تاتامــی، ســراميک و ... اســتفاده مــی شــود. کفپــوش گرانولــی نيــز يکــی از ايــن 

مــوارد اســت.
مراکــز بــازی کــودکان: همــه مــی دانيــم کــودکان در ســنين پاييــن مــی توانند 
خطــر جــدی بــرای خــود و هــم ساالنشــان باشــند. به هميــن جهت بســيار مهم 
اســت کــه کفپــوش اســتفاده شــده در محيــط بــازی کــودکان ضدضربــه و دفــع 
کننــده باشــد. گزينــه هايــی هم چــون کفپوش پــی وی ســی و کفپــوش تاتامی 
بــرای محيــط هــای سربســته پيشــنهاد مــی شــود. امــا بــرای محيــط هــای باز 

بهتريــن گزينــه همانطــور کــه حــدس زده ايد، کفپــوش گرانولی اســت.

مناطــق نگهــداری حیوانــات خانگــی: حيوانــات نيــاز بــه محيطــی دارنــد کــه 
هــم گــرم باشــد و هــم نــرم. مفاصــل بعضــی از حيوانــات بــه قــدری آســيب 
ديــده اســت کــه کــف ســخت مــی توانــد درد آن هــا را بيشــتر کنــد. از طرفــی 
حيــوان محيطــی را مــی پذيــرد کــه بتوانــد بــازی کنــد. برخــی افــراد پوشــش 
هــای اپوکســی را ترجيــح مــی دهنــد. امــا بــرای اين مــورد پيشــنهاد ما اســتفاده 

از کفپــوش گرانولــی اســت.

مزایای کفپوش گرانولی نسبت به سایر کفپوش ها

ــوش  ــای کفپ ــی آشــنا شــديم، کمــی از مزاي ــوش گرانول ــا کفپ ــه ب - حــال ک
ــی ورزشــی بســنجيم. ــوش هــای رول ــه ســاير کفپ ــی را نســبت ب گرانول

- بــا توجــه بــه اينکــه کفپــوش گرانولــی از الســتيک و گرانــول توليد می شــود، 
مقاومــت بااليــی در برابــر تابــش نــور خورشــيد، گرمــا، ســرما، شستشــوی دائــم 

و ... دارد.
- کفپوش گرانولی طول عمر بسيار بااليی دارد.

- بــه دليــل اســتفاده از گرانــول در مــواد اوليــه کفپــوش گرانولــی، ايــن کفپــوش 
درخشــندگی خاصــی دارد کــه بــر زيبايــی آن مــی افزايــد.

- کفپــوش گرانولــی کمــی ســنگين اســت، امــا بــا توجــه بــه مربــع بــودن آن در 
ابعــاد اســتاندارد حمــل و نقــل آن آســان اســت.

- کفپــوش گرانولــی در دو نــوع رولــی و پازلــی توليــد مــی شــود کــه در اين ميان 
کفپــوش پازلــی گرانولــی محبوبيــت بيشــتری دارد. کفپوش هــای پازلــی را تنها 
بــا کنــار هــم قــرار دادن و چفــت و بســت کــردن مــی تــوان بــر هــر ســطحی 

ــرد. نصب ک
- کفپــوش گرانولــی دارای يــک رويــه ضــد UV اســت کــه از کفپــوش دربرابــر 

اشــعه آفتــاب محافظــت مــی کند.
- کفپــوش گرانولــی در قيــاس بــا ســاير کفپوش هــای ورزشــی از قيمــت پايين 

تری برخــوردار اســت.
نکتــه مهــم: بــرای ســاير رشــته هــای ورزشــی ماننــد ورزش هــای رزمــی نمــی 
تــوان از کفپــوش گرانولــی اســتفاده کــرد، چــرا کــه کفپــوش گرانولــی بســيار 
ســخت اســت و مــی توانــد آســيب جــدی بــه ورزشــکار وارد کنــد. در اين مــوارد 
از همــان کفپــوش هــای ورزشــی ماننــد کفپــوش تاتامــی و کفپوش هــای رولی 

ــتفاده می شــود.  اس

مزایای کفپوش الستیکی برای سالن های بدنسازی 

- وزن کفپوش گرانولی
کفپــوش هــای گرانولــی از الســتيک توليــد مــی شــوند، بنابراين وزن ســنگينی 
دارد و نيــازی بــه چســباندن بــه زميــن ندارنــد. وزن کفپــوش گرانولــی باعث می 

شــود تــا روی ســطح زميــن ثابــت بمانــد و لغزنده نباشــد.
-رنگبندی متنوع

عمدتــا کفپــوش گرانولــی را در رنــگ ســياه و ســرمه ای مــی بينيــد. امــا جالــب 
توجــه اســت کــه کفپــوش گرانولــی در رنگبنــدی متنوعــی توليــد مــی شــود.

- نصب و استفاده آسان
تنهــا کافــی اســت کفپــوش گرانولــی را روی زميــن قــرار دهيــد، همه چيــز آماده 

اســت بــرای اســتفاده از کفپوش.
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مقدمه
منسوجات می توانند بستر بسیار مناسبی را برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها 
فراهم آورند، به ویژه زمانی که در دما و رطوبت مناسب و در تماس با بدن انسان 
قرار می گیرند. رشد میکروارگانیسم ها هم برای منسوج و هم برای مصرف کننده 
مشکالتی را ایجاد می کند که از جمله آنها تغییر رنگ منسوج، ایجاد بو در منسوج، 
ایجاد لکه در منسوج، افزایش احتمال انتقال آلودگی و عفونت، ایجاد حساسیت و 
سوزش برای مصرف کننده، کاهش استحکام مکانیکی پارچه به علت ایجاد کپک 

و پوسیدگی پارچه می باشد.
در سال های اخیر ذرات در مقیاس نانو در زمینه از بین بردن باکتریها مورد توجه زیادی 
قرار گرفته اند. انواع مواد در مقیاس نانو شامل تیتانیوم، طال، آلجینات و نقره مورد 
مطالعه قرار گرفته اند اما نشان داده شد که نانوذرات نقره اثر ضدمیکروبی بیشتری 
در مقابل میکروارگانیسم ها داشته است. این نتیجه برتری نانو ذرات نقره به دلیل 
سطح بسیار بزرگ این ماده است که باعث ارتباط بهتر با میکروارگانیسم ها می شود. 
مدت هاست که نقره یا یون های نقره به دلیل فعالیت های ضدمیکروبی و اثرات 
زیستکش قوی در برابر بسیاری از 16 گونه از باکتری ها از جمله استافیلوکوکوس 
اورئوس و اشرشیاکولی شناخته شده است. بررسی های انجام گرفته حاکی از آن 
است که درصد 65  از سهم نانوذرات جهان به نانوذرات نقره اختصاص یافته است 
به همین دلیل، ترکیبات بر پایه نقره به طور گسترده در بسیاری از کاربردهای 
نابودکننده باکتریها استفاده می شوند اگرچه هنوز مکانیزم دقیق فعالیت ضدمیکروبی 
این ماده کامال یافت نشده است اما نقره چه در فرم یونی و یا فلزی، قابلیت نفوذ 
به غشا باکتری را افزایش خواهد داد، که این نهایتا منتج به فروپاشی پتانسیل غشا 
پالسما و افت فعالیت های زیستی ناشی از قطع فرایندهای انتقال یونی می گردد؛ 

نانو ذرات نقره همچنین می توانند به درون سلولهای میکروبی نفوذ کرده و به 
ترکیبات حاوی فسفات و سولفور مانند دی ان ای و پروتئین ها آسیب وارد نمایند . 
آلجینات پلیمری طبیعی مشتق شده از سلولز می باشد که عالوه بر وجود گروه های 
هیدروکسیل متعدد در زنجیره  های پلیمری، گروه عاملی دیگری نظیر کربوکسیالت 
دارد که به واسطه این گروه عاملی، خواص منحصر به فردی از خود نشان می دهد.
به طور طبیعی بیوپلیمرهای استخراج شده از جلبکهای دریایی )آلجینات( دارای 
از  گسترده  استفاده  می باشند.  فلزی  یون های  برای جذب  عالی  بسیار  توانایی 
پلیمرهای آلجینات به دلیل توانایی آنها برای تشکیل ژل در حضور کاتیون های دو 
ظرفیتی می باشد. آلجینات را می توان به طور موثر برای محبوس کردن نانوذرات 

نقره بر بسترهای مورد نظر مورد استفاده قرار داد .
هدف از این تحقیق پوشش دهی پارچه نایلونی عمل شده با پالسمای اکسیژن 
با استفاده از نانوکامپوزیت آلجینات/ نانوذرات نقره به روش غوطه وری به منظور 
بررسی خاصیت ضدمیکروبی آن علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و بررسی 

تاثیر غلظت نانوذرات نقره در حضور پلیمر آلجینات می باشد.

تجربیات
Aldrich, USA-Sig-( آلجینات با ویسکوزیته متوسط از شرکت سیگما آلدریچ

ma( و نانو نقره کلوئیدی با غلظت ppm 4000 ، چگالی g/cmᶟ 10/5 و اندازه 
ذرات nm 10 از شرکت باران شیمی ایران تهیه گردید. پارچه نایلونی مورد استفاده 
در این تحقیق پارچه نایلونی با بافت حلقوی و تراکم 15 می باشد. در تمام مراحل 
محلول ها با آب دیونیزه تهیه شدند. باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از کلکسیون 
 ) PPTCC 1431 میکروبی )سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به شماره

بررسی خاصیت ضدمیکروبی آلجینات/
نانوذرات نقره بر پارچه نایلونی

تهیه و تنظیم: الله اسدی،  جواد مختاری و مرجان  عباسی - دانشگاه گیالن 

چکیده
در سال های اخیر ذرات در مقیاس نانو در زمینه از بین بردن میکروارگانیسم ها مورد توجه فراوانی قرار گرفته اند. نانوذرات نقره به دلیل فعالیت های ضدمیکروبی موثر 
و اثرات زیست کش قوی در برابر بسیاری از باکتری ها از جمله استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکولی، بسیار شناخته شده می باشد.در این پژوهش پارچه نایلونی 
شست وشو شده، جهت افزایش خاصیت آب دوستی تحت عملیات پالسمای گاز اکسیژن قرار گرفت، سپس در حمام غوطه وری حاوی آلجینات ) W/V 0/5 درصد 
و غلظت های مختلف از نانوذرات نقره )ppm 250،200 ،  150 ، 100 ، 50( با روش غوطه وری الیه نشانی گردید تا خاصیت ضد باکتری آن علیه باکتری گرم مثبت 
استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شود. نتایج طیف FTIR و همچنین تصاویر SEM پوشش دهی کامل نانوکامپوزیت آلجینات/ نانوذرات نقره بر بستر نایلونی را به 

خوبی نشان می دهد. نتایج نشان داد پارچه نایلونی پوشش داده شده با نانوذرات نقره خاصیت ضدمیکروبی خوبی را علیه باکتری مورد نظر نشان می دهد.

نانو تكنولوژي
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تهیه شد. برای نشان دادن قرارگیری نانو ذرات نقره بر بستر نایلونی از دستگاه 
، ساخت شرکت Philips هلند   XL30 پویشی مدل الکترونی  میکروسکوپ 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر استفاده شد. شناسایی گروه های عاملی و تایید قرارگیری 
نانو کامپوزیت بر بستر مورد نظر توسط دستگاه طیف سنج زیر قرمز تبدیل فوریه 

مدل Nicolet Magna 560 ساخت امریکا دانشگاه گیالن استفاده شد. 
 ایجاد گروه های عاملی جهت آب دوست کردن پارچه نایلونی توسط دستگاه پالسما 
Femto Science inc مدل cute دانشگاه گیالن انجام شد. خاصیت ضدمیکروبی 
پارچه نایلونی در مقابل باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس توسط روش 

کیفی )روش هاله عدم رشد باکتری( مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا به منظور برطرف شدن ضایعات احتمالی پارچه نایلونی آن را به وسیله 
دترجنت آنیونیک 10 درصد، کربنات سدیم  10 درصد و آب نرم تحت دمای 70 
درجه سانتیگراد و زمان 10 دقیقه مورد شستشو قرار دادیم، سپس به منظور ایجاد 
گروه های عاملی جدید، جهت افزایش خاصیت آب دوستی پارچه نایلونی، کاالهای 
نایلونی شستشو شده را در اندازه های مشخصی برش داده و تحت فشارهای 
مختلف )4، 3 ، 2 ، 1 تور( و دو زمان 2 و 4 دقیقه توسط گاز اکسیژن دستگاه 

پالسما تحت عملیات پالسما قرار گرفتند. 
غلظت های مختلفی از نانو ذرات نقره  )50 ، 100، 150 و ppm 200( به محلول 
آلجینات )W/V 0/5 درصد ( اضافه شد و به مدت 15 دقیقه بر روی استیرر قرار 
داده شد تا محلول کاماًل همگن شود. کاالی نایلونی با وزن مشخص 0/2 گرمی را 
به مدت 30 دقیقه در حمام حاوی نانو کامپوزیت آلجینات/ نانوذرات نقره غوطه ور 
ساخته، سپس کاال را از حمام بیرون آورده و به مدت 15 دقیقه در دمای 60 درجه 
سانتیگراد قرار داده تا کاال کاماًل خشک شود. سپس با روش کیفی خاصیت آنتی 
باکتریال نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به رابطه  )1( قطر هاله عدم 

رشد باکتری در اطراف نمونه ها اندازه گیری شد.

رابطه )1(                                                                                                                    

در این رابطه W قطر هاله عدم رشد باکتری بر حسب میلی متر، T قطر کل پارچه 
تست شده و منطقه مهار باکتری و D قطر پارچه مورد نظر می باشد.

بحث و نتایج
پالسما باعث ایجاد گروه های شیمیایی جدید در سطح پارچه و یا فعال کردن 
سطح الیاف می شود؛ این تغییرات به گونه ای است که باعث آب دوست شدن 

سطح نیز می گردد. 
با انجام عملیات پالسمای اکسیژن گروه های کربوکسیلیک اسید و هیدروکسیل 
بر سطح پارچه ایجاد می شود، لذا با استفاده از اندازه گیری مدت زمان جذب آب 
توسط پارچه بهترین فشار )4 تور( و زمان )4 دقیقه( برای انجام پالسما تعیین شد 
و در تمامی مراحل آزمایش از پارچه نایلونی پالسما شده تحت این شرایط استفاده 

گردید.
تغییرات مورفولوژی پارچه نایلونی پوشش داده شده با نانوکامپوزیت آلجینات/ 
نانوذرات نقره توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نشان داده شده 
است. شکل 1 تصاویر SEM پارچه نایلونی خام و عمل شده با نانو کامپوزیت 
را نشان می دهد. همان طور که از شکل به خوبی مشخص است سطح پارچه 
نایلونی خام )الف( صاف می باشد و هیچ ماده ای بر روی آن وجود ندارد اما در 
حالت )ب( که عمل الیه نشانی با روش غوطه وری انجام شده، نشان می دهد 
نانوذرات بر سطح بستر نایلونی قرار گرفته اند در واقع بدین معناست که الیه 
نشانی بر پارچه نایلونی به خوبی انجام شده و نانو ذرات در سرتاسر بستر مورد 

نظر پخش شده اند.
نایلونی عمل شده و عمل  تصاویر طیف سنج زیر قرمز تبدیل فوریه پارچه 
نشده در شکل 2 نشان داده شده است. همانطور که از داده ها پیداست ناحیه 
خام  نایلونی  پارچه  پیک های  ناحیه  با  نقره  ذرات  نانو  و  آلجینات  پیک های 
مشترک می باشد، در نتیجه در طیف FTIR پارچه نایلونی الیه نشانی شده 
با آلجینات/ نانو نقره پیک جدیدی ظاهر نشده است و پیک ها تنها مقداری با 
شدت بیشتری ظاهر شدند و مکان پیک ها مقداری تغییر کرده است شاید دلیل 
این موضوع این نکته باشد که در حین فرآیند الیه نشانی واکنش شیمیایی 
رخ نداده است و الیه نشانی آلجینات/ نانو نقره بر سطح پارچه نایلونی تنها به 
صورت فیزیکی بوده است و برهمکنش به صورت فیزیکی می باشد. دلیل دیگر 
این مطلب می تواند درصد بسیار پایین مواد الیه نشانی شده باشد چرا که طیف 
FTIR در نسبت و درصدهای پایین تا حدود  یک درصد حساسیت کمی دارد.

شکل 1- تصاویر SEM  (الف) پارچه نایلونی خام و (ب) پارچه نایلونی الیه نشانی شده
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به منظور بررسی مکانیزم واکنش ضد میکروبی نانو ذرات نقره، این ماده به 
آن  فعالیت ضدباکتری  روند  تا  آغشته شد  نایلونی  پارچه  بر  آلجینات  همراه 
مشخص گردد. نتایج حاصل از داده ها در جدول 1 نشان داده شده است.  همان 

طور که از 
جدول 1 مشخص است در بستر پارچه نایلونی در ابتدا با افزایش غلظت نانو 
ذرات نقره سیر صعودی داشته و بر میزان فعالیت ضد میکروبی افزوده شده 
است، در واقع یک رابطه مستقیم بین دوز مصرفی نانو ذرات نقره و کاهش 
فعالیت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس وجود دارد اما در غلظت های باال شاهد 
کاهش ناحیه مهار رشد باکتری می باشیم که این موضوع را می توان بدین گونه 
توجیه کرد که در مقادیر کم از نانو ذرات نقره این ماده به سایت های منفی 
موجود در پارچه نایلونی جذب شده و موجب افزایش خاصیت ضد میکروبی 
می گردد اما با افزایش هر چه بیشتر غلظت نانو ذرات نقره سایت های منفی 
موجود در پارچه نایلونی پر شده و نقشی را در فعل و انفعاالت ایفا نمی کند 
از آنجایی که  و تاثیری بر روند افزایش فرایند ضد میکروبی نخواهد داشت. 
آلجینات می تواند به طور موثری نانوذرات نقره را بر بستری مورد نظر محبوس 
کند و موجب افزایش خاصیت آنتی باکتریال گردد. کاهش میزان بازدارندگی 
نانو ذرات نقره ممکن است به دلیل تجمع این ذرات  در غلظت های باالی 
باشد به طوری که با افزایش غلظت، ذرات شروع به تجمع نموده و به اندازه 

آنها افزوده می شود؛ لذا جهت اطمینان پیدا کردن از این موضوع از نمونه های 
مورد نظر تصاویر میکروسکوپ الکترونی گرفته شد.همان طور که از شکل 3 
مشخص است در سطح پارچه نایلونی در بعضی از نقاط شاهد تجمع ذرات 

می باشیم.
مطابق با تحقیقات انجام شده توسط ماجا رادتیک و همکارانش عمل کردن 
پارچه نایلونی و پلیاستری با پالسما سبب افزایش میزان برداشت نانوذرات نقره 
از محلول کلوئیدی توسط پارچه می گردد . بر این اساس در این تحقیق نیز 
خواص ضدباکتری پارچه نایلونی عمل شده با پالسما بهتر از پارچه عمل نشده 
می باشد. به دلیل افزایش زبری سطح و آب دوستی بیشتر که توسط عملیلت 
پالسما ایجاد می شود باعث بهبود خاصیت ضد باکتری پارچه نایلونی و برداشت 

بیشتر نانوذرات نقره می گردد.

نتیجه گیری
در این تحقیق ابتدا پارچه نایلونی شستشو داده شده تحت عملیات پالسمای 
گاز اکسیژن قرار گرفت تا خاصیت آبدوستی آن افزایش یابد؛ سپس آلجینات 
به همراه غلظت های مختلفی از نانو ذرات نقره بر روی پارچه نایلونی به روش 
غوطه وری الیه نشانی گردید. سپس جهت اطمینان از قرارگیری نانوکامپوزیت 
و  فوریه  تبدیل  قرمز  زیر  سنجی  طیف  روش  از  نظر  مورد  بسترهای  بر 

میکروسکوپ الکترونی پویشی استفاده شد.
با بررسی پیک های طیف سنج زیر قرمز تبدیل فوریه و میکروسکوپ الکترونی 
بستر  روی  بر  درستی  به  کامپوزیت  نانو  نشانی  داده شد الیه  نشان  پویشی 
داده  پوشش  نایلونی  پارچه  است.فعالیت ضدمیکروبی  نایلونی صورت گرفته 
شده با آلجینات/ نانوذرات نقره نشان می دهد که نانوذرات نقره به خوبی مانع 
از رشد باکتری ها میشود. بدین صورت که در ابتدا با افزایش غلظت نانو ذرات 
بر میزان فعالیت ضد میکروبی آن افزوده شده و سپس کاهش می یابد که این 
موضوع را می توان بدین گونه توجیه کرد که در مقادیر کم از نانو ذرات نقره این 
ماده به سایت های منفی موجود در پارچه نایلونی جذب شده و موجب افزایش 
خاصیت ضد میکروبی میگردد اما با افزایش هر چه بیشتر غلظت نانو ذرات 
نقره، سایت های منفی موجود در پارچه نایلونی پر شده و نقشی را در فعل و 
انفعاالت ایفا نمی کند و در ته حمام غوطه وری باقی می ماند یعنی عمال استفاده 
مقادیر باالی نانوذرات نقره بی فایده بوده و تاثیری بر روند افزایش فرآیند ضد 

میکروبی نخواهد داشت.

منبع: یازدهمین کنفرانس ملی نساجی ایران (دانشگاه گیالن)

شکل 2- طیف زیر قرمز تبدیل فوریه(الف) پارچه نایلونی خام، (ب) پارچه نایلونی الیه 
نشانی شده با آلجینات و نانو نقره

 ppm شکل ٣- تصویر میکروسکوپ الکترونی پارچه نایلونی حاوی آلجینات و غلظت
2٥0 از نانو نقره

جدول 1- قطر به میلیمتر هاله عدم رشد باکتری در حضور نانو ذرات نقره بر پارچه 
نایلونی
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انسان موجود خونگرمی است. اگر هوا برای او بسیار گرم شود، می تواند درجه 
حرارت بدن خود را تنظیم کرده و آن را پایین بیاورد. این کار بزرگ با یک 
انجام می شود: غدد  ما  یافته در پوست  »سیستم AC« تصفیه کننده تکامل 
عرق. با این حال، تکامل هنوز اطالعی از ورزش های زمستانی ندارد و بنابراین 
اگر ما بخواهیم در زمان اسکی کردن خود را از یخ زدن محافظت کنیم و در 
عین حال به عرق کردن ادامه دهیم، تعادل حرارتی ما به صورت یک چرخه 
شرکت  همکاری  با  گالن ،  سنت  در  امپا،  در  تکنولوژی  یک  آمد.  خواهد  در 
اسموتکس، که در شهر تل ویل واقع شده، و سایر شرکای صنعتی طراحی شده 
است تا ورزشکاران را گرم و خشک نگه دارد-این تکنولوژی به لطف منسوجات 

» الکتریکی « محقق شده است.
جزء مهمی از تکنولوژی HYDRO_BOT این اصل است که، به عنوان مثال، 
گیاهان را قادر می سازد از طریق ریشه هایشان آب را از خاک بگیرند: فرآیند 
اسمز . با استفاده از لباس ورزشی جدید، با اعمال یک ولتاژ تقریبًا 1.5 ولتی، 
انجام این اصل بسیار بیشتر افزایش می یابد. برای اطمینان از اینکه مایع همواره 
به وسیله الکترو - اسمز از داخل به خارج منتقل می شود، از یک پوسته   پلیمری 
با ضخامت فقط 20 میکرومتر استفاده می شود، که با استفاده از پوشش پالسما، 
در هر دو طرف با یک فلز بی اثر پوشانده شده است. این کار با استفاده از کمتر 
از 0.2 گرم طال در هر ژاکت اسکی انجام شده است، که بر قیمت پوسته تأثیر 
می گذارد. با این حال، ثابت شده است که طال به طور قابل توجهی با دوام تر از 

الکترودهای پوشش داده شده با نقره است.

این ژاکت چطور کار می کند؟
می شود  اعمال  نمکی،  یون های  پوسته،  به  الکتریکی  ولتاژ  یک  هنگامی که 
-همزمان با اعمال این ولتاژ، مایع اطراف آنها از طریق منافذ کوچک موجود 
در پوسته به بیرون منتقل می شوند، به عبارتی به سمت جایی که به صورت 

الکتریکی جذب می شوند. به این منظور، پوسته به یک باتری معمولی مجهز 
شده است، که می تواند بسته به آب و هوا و فعالیت بدن روشن شود. به گفته 
امپا : » حتی بدون جریان، مایع از  الیاف پیشرفته  از آزمایشگاه  دیرک هژمن 
طریق پوسته عبور می کند. با این حال، به محض اینکه یک ولتاژ الکتریکی 
اعمال می شود، اثر پمپاژ به طور قابل توجهی افزایش می یابد «. پوسته می تواند 
توسط الکترو - اسمز حدود 10 لیتر مایع در هر متر مربع را در هر ساعت پمپاژ 

کند.
برای محصول نهایی، پوسته الکترو - اسمزی در الیه های مختلف کاربردی 
به یک ژاکت اسکی وصل می شود. سیمون آناهایم از آزمایشگاه پوسته های 
بیومیمتیک و آزمایشگاه های منسوجات امپا توضیح می دهد: » به لطف مدل های 
تکنولوژی  نساجی  بهینه سازی ساختار  به  ما موفق  فیزیکی و عددی،  جدید 

HYDRO_BOT شدیم «.

آزمایشات در اتاق های آب و هوایی در امپا نشان داد که اصل الکترو - اسموتیک  
نه تنها در جنبه های فیزیکی کار می کند، بلکه نیازهای فیزیولوژیکی بدن انسان 
را نیز تأمین می کند. در اینجا، مانکن عرق SAM، که به شکل بدن انسان 
طراحی شده ، این امر را شبیه سازی می کند که بدن انسان در طول ورزش 
کردن چگونه رفتار می کند. حرکات SAM، گرم می کند و دقیقًا مایعی برابر 
با مقادیر مایع تعریف شده را از میان 125 دهانه کوچک به بیرون می فرستد. 
به  تا  قادر ساخت  را  ارائه داد، ما  آناهایم می گوید: » SAM و اطالعاتی که 
صورت عینی راحتی پوشیدن و عملکرد لباس های HYDRO_BOT را تجزیه 

و تحلیل کنیم «.
اسموتکس انتظار دارد که ژاکت های با تکنولوژی HYDRO_BOT در فصل 
لباس ورزشی  تولید کننده  امپا،  بر  بازار عرضه شوند. عالوه  به   ۲۰۱۹ /۲۰۱۸
نروژی KJUS و شرکت نساجی Schoeller سوئیس در توسعه بیشتر این 

تکنولوژی شرکت دارند. 

اطالع رساني
گردآورنده: سیدضیاء الدین طباطبایی 

ژاکت اسکی ای که همواره 
عرق را از بین می برد
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محققان دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو و تحقیقات ادوبی نشان داده اند که چگونه 
هوش مصنوعی و شبکه های عصبی می توانند در آینده طرح های لباس سفارشی 
به  به مصرف کنندگان،  لباس  فروش  زمینه  در  ترتیب،  این  به  تا  کنند،  ایجاد 
خرده فروشان و سازندگان پوشاک کمک کنند؛ این کمک بر اساس اطالعاتی که 

از اولویت های یک خریدار به دست آمده انجام می شود.
وانگ چنگ کانگ، نویسنده اول و دانشجوی Ph.D علوم کامپیوتر می گوید: » ما 
نشان می دهیم که می توان این مدل را به صورت مدل تولیدی به کار برد، یعنی، 
ما می توانیم با توجه به یک استفاده کننده و یک دسته بندی محصول تصاویر 
جدیدی )در این مورد اقالم لباسی( تولید کنیم، که بیشتر با سلیقه شخصی استفاده 
کننده سازگار است. این نشان دهنده اولین گام در جهت ایجاد سیستم هایی است 
که از پیشنهاد اقالم موجود در یک مجموعه محصول فراتر می روند، سبک هایی را 

پیشنهاد می دهند و به طراحی محصوالت جدید کمک می کنند «.
یافته های آنها در اوایل ماه نوامبر در ArXiv در مقاله ای با عنوان » طراحی و 
توصیه مد آگاه عینی  با مدل های تصویر تولیدی « منتشر شد. استاد علوم کامپیوتر 
و مهندسی، جولیان مک آلی، و دانشجوی دکترای سال دوم تحصیلی، وانگ-
چنگ کانگ، با کارشناسان صنعت چن فنگ و زاوون وانگ از تحقیقات ادوبی در 

این پژوهش همکاری کردند.
رویکرد  از  جدیدی  نوع  نشان دهنده  » این  می نویسند:  همکارانش  و  آلی  مک 
توصیه است که می تواند برای توصیه، تولید و طراحی مورد استفاده قرار گیرد. این 
چارچوب ها می توانند فرم های غنی تری از توصیه را به همراه داشته باشند، که در 

آنها توصیه محتوا و تولید محتوا ارتباط نزدیک تری با هم دارند «.
هدف این پروژه بررسی این نکته است که استفاده از ابزار هوش مصنوعی و 
یادگیری ماشین تا چه حد می تواند به صنعت مد و مصرف کنندگان - به ویژه در 
میان گروه های خریدار رو به رشد عالقه مند به خرید لباس به صورت اینترنتی - 

کمک کند.
در حالی که الگوریتم ها و ابزارهای بسیاری برای کمک به خرده فروشان آنالین 
وجود دارد که طرح ها را به خریداران بالقوه پیشنهاد می کند، تیم تحقیقاتی دانشگاه 
کالیفرنیا سان دیگو - ادوبی گام بزرگتری به جلو برداشت. آنها می خواستند ببینند 
آیا ممکن است ترجیحات و اطالعات دیگر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، نه تنها 
برای ارائه توصیه ها، بلکه برای فعال کردن بالقوه رایانه ها در جهت تولید طرح های 

لباس جدید برتر، زیرا آنها منعکس کننده ترجیحات فردی مصرف کننده هستند.
در ابتدا، محققان بر طراحی یک سیستم برای ایجاد توصیه های بهتر تمرکز کردند، 

به خصوص در مورد توصیه های » بصری «، که می توان از طریق ظاهر محصول بر 
نظر مصرف کنندگان تأثیر گذاشت، مانند مورد لباس های مد یا آثار هنری.

طبق مقاله جدید: » ایجاد سیستم های پیشنهاد دهنده مؤثر برای حوزه هایی مانند 
مد، به دلیل سطح باالیی از فردیت و پیچیدگی معنایی ویژگی های مربوطه، چالش 
برانگیز است «. محققان متوجه شدند که می توان، با ترکیب مستقیم سیگنال های 
بصری با هدف توصیه و با استفاده از نمایش ویژگی های آماده  به دست آمده از 

شبکه های عمیق، به توصیه های بصری دقت بیشتری بخشید.
این تیم نشان داد که می توان با آموزش همزمان ارائه تصویر )از سطح پیکسل( 
و سیستم پیشنهاد دهنده و با یادگیری نمایش های تصویر » مد آگاه « به صورت 
مستقیم، کارکرد توصیه را به صورت قابل توجهی بهبود بخشید. این مقاله با استفاده 
از شبکه های عصبی پیچشی سیامی )Siamese-CNNs(  از کارهای اخیر رشد 
کرد؛ دلیل این نام گذاری این است که آنها گروهی از معماری های شبکه عصبی 
هستند که شامل دو یا چند زیر شبکه یکسان هستند. )از Siamese-CNN ها 
معمواًل برای پیدا کردن شباهت یا روابط بین دو مورد قابل مقایسه استفاده می شود.(
برای پروژه مد، محققان به Siamese-CNN آموزش دادند تا ترجیحات کاربر را 

برای موارد خاص یاد بگیرد و آنها را طبقه بندی کند.
به منظور دستیابی به توزیع تصاویر مد و ایجاد اقالم جدید مد، که ترجیحات 
استفاده کنندگان در آنها به حداکثر رسیده است، آنها از یک چارچوب شبکه ارتباطی 
عصبی به نام » شبکه عصبی تولیدی )GAN( « استفاده کردند. GAN ها دو شبکه 
را بر روی یک مجموعه داده آموزش می دهند  و آنها به ویژه برای ساخت تصاویر 
واقع گرایانه مناسب هستند. سیستم به دست آمده می تواند از میان طرح های موجود 
مواردی را برای خرید پیشنهاد دهد، اما می تواند برای اصالح اقالم موجود و یا 
تولید طرح های جدید متناسب با ترجیحات فردی خاص نیز به کار رود )بر اساس 

» اطالعات بزرگ « در مورد خرید های قبلی، نظرسنجی ها، و غیره(.
استفاده از هوش مصنوعی در صنعت مد هنوز در دوران کودکی خود به سر می برد، 
اما دو مورد از بزرگترین خرده فروشان آنالین - آمازون در آمریکا و علی بابا در 
چین - در حال حاضر با ابزارهای هوش مصنوعی، از جمله: GAN ها، کار می کنند. 
در مورد پروژه ادوبی - دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو، کیفیت لباس های جدید که 
به صورت الگوریتمی طراحی شده در بهترین حالت ابتدایی است. همانطور که 
مک آلی CSE به یک نویسنده نقد تکنولوژی MIT  گفت: »برای شناخت این 
سبک می بایستی کمی برگ های چای را بخوانید«. اما، وی خبر داد که وارد کردن 

شبکه های عصبی به دنیای مد در دوران کودکی خود به سر می برد.

اطالع رساني

محققان به شبکه های عصبی آموزش داده اند 
تا )به نوعی( طراحان مد لباس باشند
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نبرد تجاری بین ایاالت متحده و چین، بزرگترین قطب های اقتصادی جهان، در 
مقیاس بزرگی بر روی اقتصاد جهانی تاثیر می گذارد.

چین و ایاالت متحده بزرگترین قطب های اقتصادی جهان هستند. چین در سال 
2010 ژاپن را از نظر اقتصادی سرنگون ساخت تا به عنوان دومین کشور اقتصادی 

جهان شناخته شود.

 
شکل 1: نبرد تجاری میان چین و آمریکا به جهان و خودشان آسیب می رساند

براساس گزارش مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی، انتظار می رود چین از آمریکا 
به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان سبقت بگیرد. با دلیل نیروی کار ارزان و سیاست 
کارا و خوب دولت چین، پس از ورود به عرصه اقتصاد جهانی در سال 1990 به 
رشد چشمگیری در اقتصاد رسید، در آن زمان، ایاالت متحده در گنجاندن چین در( 

WTO سازمان تجارت جهانی( حمایت کرد.

امروز ایاالت متحده به این فکر می کند که در آن زمان تصمیم اشتباهی برای 
کمک به چین گرفته است. پس از انقباض اقتصادی در سال 2008، دولت اوباما 
اقدامات گوناگونی را برای بهبود آن انجام داده است. ایاالت متحده هزینه های 
کالنی را صرف مبارزه با تروریسم در افغانستان، عراق، لیبی و سوریه نمود و این 
شرایط را سخت تر نمود. به همین دلیل است که در انتخابات ریاست جمهوری 

دونالد ترامپ اعالم کرد اقدامات الزم را جهت افزایش تولید در ایاالت متحده 
انجام خواهد داد.

تعرفه جدید برای کاالهای چینی ممکن است موجب تورم در ایاالت متحده شود، 
اما در عین حال مفسران انتظار دارند که این امر موجب افزایش اشتغال در آمریکا 

و به طور خاص در صنایع با تکنولوژی باال گردد.
چین به عنوان پاسخ سریع به ایاالت متحده در تحمیل تعرفه باال اعالم کرده است 
که تعرفه مشابهی برای کاالهای آمریکایی برای چین در نظر گرفته شده است. این 
نبرد تجاری بین بزرگترین اقتصادهای جهان در مقیاس بزرگی بر اقتصاد جهانی 

تاثیر خواهد گذاشت.
مطمئنا آنچه که دولت هر دو کشور در حال انجام آن هستند نه برای عموم مردم 

هر دو کشور و نه برای صنایع مرتبط در این کشورها مفید نخواهد بود.

ایاالت متحده آمریکا و چین در این مورد چه فکری می کنند؟
ترامپ رییس جمهور آمریکا وعده داده است که مالیاتی فراتر از حد تصور برای 
دارایی های چین در نظر خواهد گرفت.  بر اساس این گزارش، در 29 ژوئن، ایاالت 

متحده مبلغ 34 میلیارد دالر تعرفه واردات چین را اعمال نمود.
یکی دیگر از تعرفه های 16 میلیارد دالری در حال حاضر مربوط به خط لوله می 
باشد. این تعرفه شامل پانل های خورشیدی، یخچال و فریزر، ماشین های شستشو 
و غیره می شود. به زودی اعالم می شود که چین نیز تعرفه ای به ارزش 34 میلیارد 

دالربرای ورود کاال از ایاالت متحده به چین تحمیل می کند.
Robert Lighthizer ، نماینده تجاری ایاالت متحده، ابراز خشم کرد که این 

Ligh-  کار بدون هیچگونه مبنای قانونی یا توجیه انجام شده است. در یک بیانیه،
thizer گفت: »در نتیجه عکس العمل انتقام جویانه چین و عدم  موفقیت در تغییر 

شیوه های خود، رئیس جمهور به( USTR نماینده تجارت ایاالت متحده( دستور 
داد تا روند تحمیل تعرفه های 10٪ به مبلغ 200 میلیارد دالر از واردات چین را 
آغاز کند. . این واکنش متقابل آمریکا بود که موجب از بین بردن شیوه های مضر 

  
اطالع رساني

مترجم: دکتر مژده قهرمانی هنرور   مدرس دانشگاه علم و فرهنگ

تأثیر نبرد تجاری بین 
ایاالت متحده آمریکا و چین 

در صنعت پوشاک
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صنعت چین می شود.«
در پاسخ وزیر بازرگانی چین بیان نموده: »این امر کامال غیر قابل قبول است که 
ایاالت متحده بتواند فهرست جمع آوری مالیات ارتقاء یافته را سریعتر منتشر کند. 
ما به طور رسمی اعتراضمان را بیان می کنیم. این رفتار ایاالت متحده به چین 
آسیب می رساند، به دنیا آسیب می رساند و حتی به خود آمریکا آسیب می زند. به 
منظور محافظت از صنعت هسته ای کشور و منافع اساسی مردم، دولت چین نیز 

مانند همیشه باید اقدامات متقابل را انجام دهد.«

در فهرست تعرفه 200 میلیارد دالری چیست؟
این لیست در گزارش 195 صفحه ای USTR در دسترس است. این گزارش 
شامل عمده محصوالتی خواهد بود که مصرف کنندگان از سوپرمارکت برای تهیه 
پوشاک خریداری می کنند و یا پوشاکی که به طور آماده تهیه می کنند. پنبه و 
تمام مواد اولیه مربوط به تولید منسوج )نخ پنبه، نخ پنبه دوخت، پارچه پنبه ای و 
ضایعات پنبه ای( با تعرفه 10 درصدی برای شرکت هایی که کاال را از چین وارد 
می کنند، مواجه خواهد شد. نخ نایلون، نخ پلی استر، ویسکوز، جوت، کنف و خمیر 

مواد سلولزی نیز در لیست قرار دارند.

 
شکل 2: محصوالتی که از چین وارد ایاالت متحده می شوند

عالوه بر این، تولیدکنندگان الیاف نارگیل و سایر الیاف گیاهی، آنها را تبدیل به مواد 
خام پایدار جایگزین می کنند. پارچه های رنگی در کنار مواد خام، منسوجات بی 
بافت، پارچه های حوله ای، گیپور، توری و چرم در لیست هدف قرار دارند. پوشاک 
و لوازم جانبی ساخته شده از پالستیک، پالستیک ولکانیزه شده ) اثر دادن گوگرد 

بر کائوچو(، پوست خز و الیاف سلولزی نیز با تعرفه های جدید مواجه خواهند شد.
تا آنجا که لوازم جانبی، کیف های دستی، کیف های ورزشی و کاالهای مسافرتی 
مانند چمدان ها و موارد ناچیز شامل تعرفه می گردد. همچنین تعرفه هایی برای 
کفش های چرمی، قالب ها، چشمی و جالدهنده برای کاالهای چرمی نیز وجود 
خواهد داشت. عالوه بر این، برند ها و خرده فروشان نیز برای بسته های وارداتی 

خود باید تعرفه پرداخت نمایند. برچسب پوشاک، کارتن های تاشو، جعبه، لوازم بسته 
بندی و غیره در لیست پرداخت تعرفه قرار خواهند گرفت.

چرا ایاالت متحده می خواهد برای کاالهای چینی تعرفه بگذارد؟
دالیل متعددی وجود دارد که ایاالت متحده برای کاالهای چینی تعرفه تعیین 
می نماید. این هدف بزرگ ستاد انتخاباتی رئیس جمهور Trump است تا شکاف 
تجارت بین ایاالت متحده و دیگر کشورها را با محدود کردن واردات و افزایش 

بخش تولیدی خود در ایاالت متحده کاهش دهد.
اگر چه تقریبا دو سال از ریاست جمهوری ترامپ می گذرد اما این اعالم تهاجمی 
تعجبی برای همگان نداشته است. این اولین تالش برای کاهش کسری تجاری 
337 میلیارد دالری بین ایاالت متحده و چین می باشد. بخش اول آن اعمال 25 
درصد تعرفه برای 50 میلیارد دالر کاالهای چینی خواهد بود که از ان به عنوان 
]The Guardian, 29 May 2018[ .تکنولوژی مهم صنعتی » نامبرده می شود«
اعتقاد بر این بود که جهان غرب، تحقیق و توسعه را در تمام جهان هدایت 
کرده و جهان را با فناوری های جدید و پیشرفته آشنا می نماید. تعرفه جدید 
کاالهای مربوط به برنامه »Made in China 2025« می باشد که دولت ترامپ 
معتقد است منجر به آسیب رساندن به شرکتهای ایاالت متحده و سراسر جهان 
خواهد شد. این سیاستها شامل انتقال اجباری فن آوری است که میتواند از قیمت 
متداول صدور مجوز مالکیت دولت چین »تکنولوژی حساس استراتژیک و سرقت 

سایبری« کمتر باشد.
دولت ترامپ معتقد است که بسیاری از مشاغل ایاالت متحده به علت جهانی شدن 
و بازی های ناعادالنه از سوی بسیاری از کشورها از جمله چین از بین رفته است. 
این بیانیه اصلی ترامپ بود که او را برنده انتخابات ریاست جمهوری 2016 در برابر 
هیالری کلینتون که طرفداران زیادی داشت، نمود. بسیاری از مفسران بیان نموده 
اند که این گفته فقط یک شعار تبلیغاتی بوده است. با این حال، دولت ترامپ معتقد 
است که باید به طور تزلزل ناپذیری بر روی کاالهای چینی تعرفه های متغیر 

تعریف نموده و همچنین ایاالت متحده را از هرگونه معامله تجاری دور نماید.
موقعیت ریاست جمهوری ترامپ توسط مشاورتجاری اشPeter Navarro ، که 
درتالیف کتاب »مرگ توسط چین«همکاری نموده است، شدیدا پشتیبانی می شود. 
Navarro بعدها این کتاب را به صورت مستند ویدئویی تبدیل کرد تا نشان دهد 

که ظهور چین به اقتصاد آمریکا لطمه وارد نموده است.
در قرن بیست و یکم، از ابتدای قرن بیست و یکم تا امروز صادرات چین هفت برابر 
شده است . در حال حاضر چین بزرگترین صادر کننده کاال در جهان با ارزش حدود 

2 تریلیون دالر در سال است.

پیامدهای نبرد تجاری
با توجه به تحمیل تعرفه های جدید روی کاالهای چینی توسط ایاالت متحده، 
نتیجه آن در صنایع پوشاک و کفش قابل توجه می باشد. در کل با درنظر گرفتن 
زنجیره تامین شاهد افزایش کلی قیمت خواهیم بود. در نتیجه این اقدام آمریکا 
منجر به تورم در قیمت نهایی محصوالت در ایاالت متحده می گردد که متاسفانه، 
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این افزایش فقط باید توسط مصرف کنندگان آمریکایی پرداخت شود.
تخمین زده می شود که بیش از 84٪ کاالهای وارداتی به ایاالت متحده از چین 
وارد می شود. این موضوع به طور بالقوه بر روی پوشاک، کفش و لوازم جانبی 
برندها تاثیرگذار می باشد و سبب گران شدن این کاالها و مبارزه بازار ایاالت 
متحده علیه این افزایش قیمت می گردد. کاالهای مربوط به بخش پوشاک در 
آخرین دوره تعرفه ها اضافه شده است و این امر بعد از یک دوره نظرسنجی عمومی 

مطرح شده است.
جای تعجب نیست که یک گروه خاص از شهروندان ایاالت متحده معتقدند که 
اگرچه قیمت خرده فروشی افزایش خواهد یافت، اما به طور بالقوه سبب تقویت 

صنعت داخلی پوشاک و مد می شود.
 NCTO )شورای ملی ارگان های نساجی( از اعالم تعرفه های جدید قدردانی 
نموده و به رییس جمهور ترامپ پیشنهاد کرده است تا دسته های بیشتری از 

منسوجات تکمیل شده و پوشاک را در لیست تعرفه بعدی قرار دهد. 
از سوی دیگر، خرده فروشان با آخرین تعرفه ترامپ خوشحال نیستند. آنها فکر می 
کنند که این استراتژی دیوانه وار مبلغ  200 میلیارد دالر روی محصوالت وارداتی 
از چین هزینه می شود و به طور بالقوه منجر به  آسیب رساندن به خانواده ها و 
کارگران آمریکایی می شود. مجددا اقدام تالفی جویانه چین می تواند میلیون ها 
شغل در ایاالت متحده را از بین ببرد، باعث آسیب زدن به کشاورزان، بازرگان محلی 

و کل جامعه شود.

نبرد تعرفه و صنعت پوشاک بنگالدش
امروزه ما در یک اقتصاد جهانی زندگی می کنیم. یک تجارت منصفانه بین 
کشورها باید به بهترین وجه به نفع همه باشد. John Divine ، مامور ارشد 
سرمایه گذاری در گزارش خبری ایاالت متحده و جهان بیان نمود: اقتصاد 
از جعبه  مثال »پاندورا خارج  تعرفه همانند  به جنگ  توجه  با  ایاالت متحده 

خویش است« می باشد.
با تعرفه های اضافه شده در مورد کاالهای چینی و زمانی که پای محصوالت 
پوشاک به میان می آید، قیمت درنظر گرفته شده برای کاالهای ساخته شده در 
چین نسبت به دیگران باالتر خواهد بود. در نتیجه، کشورهای دیگر میتوانند در 
این کاالها با چین رقابت کنند و در زمینه پوشاک از چین سبقت بگیرند. بنابراین، 
با چنین تعرفه ای در پوشاک چینی به نظر می رسد میزان صادرات و قیمت 

لباس های بنگالدش افزایش یابد.
با توجه به 200 میلیارد دالر آمریکا در تعرفه پوشاک وارداتی از چین، به صنعت 
پوشاک ضربه شدیدی خواهد خورد. با توجه به جهانی شدن، هیچ کشوری توانایی 

درونی برای سازگاری با تاثیر تولید جهانی کاال و خدمات ندارد.
بنابراین، هنگامی که ما بتوانیم از تاثیرات جهانی بهره مند شویم، برای مردم هر 
کشوری راحتتر خواهد بود تا کاالهای خود را با هزینه کمتری تهیه نمایند. به عنوان 
مثال، با توجه به هزینه کم هزینه کار در بنگالدش، یک تی شرت در اروپا ارزان تر 

از یک برگر است. به همین دلیل، خدمات مخابراتي و فناوري هاي پیشرفته مي 
تواند به راحتي به مردم بنگالدش در اقتصاد آزاد تجارت ارائه شود. 

در همان زمان، هنگامی که کارخانه های پوشاک چینی کسب و کار خود را از 
دست می دهند، تولید کنندگان پارچه های چینی مواد اولیه اضافی خود مانند نخ و 
پارچه خام را با یک قیمت رقابتی به کارخانه های بنگالدش به فروش می رسانند.
بنابراین، شانس کمی وجود دارد که کارخانه های تولید پارچه و جین در بنگالدش 
با رقابت بیشتری مواجه شوند، اما با انتقال سریع مد، آنها ممکن است تصور کنند 

که قوی تر باشند.
اگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاالی چینی به ایاالت متحده آسیب ببینند، به 
شدت به دنبال بازارهای جدید در اروپا، آمریکای التین، استرالیا، شرق آسیا و غیره 

خواهند بود که صادرکنندگان بنگالدشی به راحتی به آن دست نمی یابند. 
در حال حاضر سوال این است که در صورت افزایش هزینه تعرفه در مورد کاالها 
و پوشاک چینی، آیا بنگالدش توانایی دریافت این سفارشات از ایاالت متحده را 

خواهد داشت یا خیر. 
با وجود عدم آمادگی بنگالدش، با دلیل شرایط موجود، بنگالدش احتماال غرق در 
تخیالت و اوهام خواهد شد. در حالیکه، نمیتواند هیچ مزیت قابل مالحظه ای از این 
شرایط دریافت کند. فقط در حال حاضر به کسب و کار ایاالت متحده در بنگالدش 
 Walmart، Sears، JC Penny، GAP، Levi›s، Phillips Van .دقت کنید
Heussen، و غیره همه این کسب و کارها از مرکز تجارت در هند کنترل می 

شوند. بنابراین، هند بیشترین سود را از این خرده فروشان ایاالت متحده دریافت 
می کند.

 )LDP( Landed Duty Payed اکثر واردکنندگان ایاالت متحده می خواهند از
خریداری کنند در حالیکه صادر کنندگان بنگالدشی نمی خواهند این سیستم 
پرداخت را قبول کنند. درست است که آنها می توانند برای پرداخت امن تحت 
اصطالح LC و حمل و نقل FOB اقدام نمایند اما اگر سعی نکنیم با در نظر گرفتن 
شرایط مشتری رقابتی را بدست آوریم، به آرامی بازار ایاالت متحده را که دو سوم 

اقتصاد جهان را مصرف می کند از دست می دهیم.
دولت بنگالدش و BGMEA باید با ایاالت متحده مذاکره کنند تا واجد شرایط 
برای( FTA توا فقنامه تجارت آزاد( شوند و شروع به تهیه بسته مالی کنند تا تولید 
کنندگان ما بتوانند تحت شرایط / LDP  پرداخت نقد هنگام تحویل به صورت 

FOB / LC  به فعالیت بپردازند. 

در غیر این صورت، هجوم سفارشات ایاالت متحده توسط واردکنندگان چینی و 
هندی کنترل می شود. این سفارشات هیچ هزینه مشخصی را در بر نمیگیرد چرا 

که بیشترین سود متعلق به  وارد کنندگان کاالها خواهد بود. 

منبع :
(University of Manchester), (IBA- University of Dhaka), Director, Promoda Tex-
tiles Ltd.
https://www.textiletoday.com.bd/impact-trade-battle-us-china-apparel-industry/
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NDO - درآمد صادرات نساجی و پوشاک در شش ماه اول سال 2018 بیش از 13.4 
میلیارد دالر بود که افزایش سالیانه 13.8٪ را رقم زده است. این امر به عنوان یک نشانه 
خوب برای صنعت و هدفمند نمودن صادرات برای کسب درآمد  34،5 میلیارد دالر تا 

پایان سال در نظر گرفته شده است.
با وجود سفارشات فراوان و ایجاد شغل برای میلیون ها کارگر، سودآوری صنعت با 
پتانسیل آن سازگار نیست. به منظور دستیابی به این هدف، شرکت ها باید تبلیغات خود 
را همزمان با افزایش تولید و افزایش کیفیت محصوالت گسترش دهند تا بتوانند در 
بازار رقابت را افزایش دهند. در حال حاضر، سفارات اکثر تولیدکنندگان داخلی در ویتنام 
تا پایان سه ماهه سوم امضا شده اند، در حالی که برخی از شرکت ها حتی تا پایان 
سال 2018 سفارشات خود را جهت تولید دریافت نموده اند. به طور خاص، بسیاری 
از شرکت ها مجبور به افزایش شیفت های کاری خود می باشند تا بتوانند تا موعد 
تحویل سفارشات را تولید و آماده نمایند. Le Quang Hung رئیس هیئت مدیره 
شرکت سهامی پوشاک )Garmex Saigon( گفت که با توجه به سفارشات باال برای 
صادرات و برنامه تولید انبوه تا پایان سال، این شرکت باید تمام فعالیت های خود را 
در جهت تامین منابع اولیه تولید و نیز افزایش ساعت کاری بسیج نماید. این شرکت 
درآمد هدفمند 1.700 میلیاردی VND را در سال 2018 تعیین نموده است که در حال 
حاضر درآمد شش ماه اول سال جاری به 900 میلیارد VND رسیده است که افزایش 

سالیانه 20 درصدی را نشان می دهد. 
به گفته رئیس هیئت مدیره شرکت )Nguyen Xuan Duong ،)Hugaco، این 
شرکت تا پایان سپتامبر سفارشات خود را دریافت کرده و در حال حاضر قراردادهای 
صادراتی را برای فصل آینده امضا می کند. در شش ماه اول سال 2018، فعالیت 
تجاری این شرکت و واحدهای عضو آن به لطف فرآیند توسعه تولید و گسترش 
سرمایه گذاری و پایه گذاری تجهیزات و ماشین آالت مدرن، نتایج مثبتی به دست 
آورده است. واحدهای عضو آن نرخ رشد را 5 تا 7 درصد ثبت کرده اند، در حالی که 

چندین بار حتی در دهه مشابه سال گذشته نیز 10 درصد افزایش یافته است.
Pham Xuan Trinh، مدیر کل شرکت Phong Phu، گفت که این شركت طی 
شش ماه گذشته به هدف خود در راستای رسیدن به درآمدی به ارزش 1.75 تریلیون 
VND رسیده است و شغل و درآمد ثابتی را برای 4000 كارگر ایجاد نموده است. در 
ضمن درآمد صادراتی شرکت به 28.1 میلیون USD رسیده است. ویتنام و اتحادیه 
اروپا روند بررسی حقوقی توافقنامه تجارت آزاد ویتنام-اتحادیه اروپا )EVFTA( را به 
پایان رسانده اند که  نشانه خوبی برای تولیدکنندگان ویتنام محسوب می شود. عالوه 
بر این، بسیاری از شرکت های پوشاک ویتنام در سال جاری، رشد چشمگیری در بازار 
سنتی کشورهای ایاالت متحده، جمهوری کره، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو توافق 
جامع و پیشرو در مورد همکاری های CPTPP( Trans-Pacific(، نشان داده است.

 VITAS(،( به گفته معاون رییس جمهور و دبیر کل انجمن نساجی و پوشاک ویتنام

Truong Van Cam، انتظار می رود که مجموعه قراردادهای تجاری آزادی که به 
تازگی امضا شده )FTAs( این بخش را تقویت نماید. از سال 2001، ویتنام توافق نامه 
های تجاری دو جانبه را با ایاالت متحده، ژاپن، چین، جمهوری کره، استرالیا، نیوزیلند 

و هند امضا کرده و به سازمان تجارت جهانی پیوسته است.
زیادی در جذب سفارشات و  دارای مزایای  تولیدکنندگان کاالهای داخلی  اگرچه 
گسترش بازار خود می باشند، ولی بازده تجاری آنها به دلیل فشار رقابتی در منابع 
انسانی و قیمت های صادراتی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان در حد 
متوسط باقی می ماند.تولیدکنندگان کاالهای داخلی نه تنها با رقبای خارجی خود در 
بحث قیمت رقابت می کنند، بلکه باید با شرکت های نساجی و پوشاک که با سرمایه 
گذاری مستقیم خارجی در داخل کشور فعالیت می نمایند نیز همکاری و رقابت داشته 
باشند. عالوه بر این، این بخش بیش از حد وابسته به واردات مواد خام برای رفع 
مشکل در بخش تولید می باشد که به طور قابل توجهی به هزینه های تولید آن افزوده 
می شود. بیشترین مشکل این بخش مربوط به فقدان کارگران ماهر و آموزش دیده 
و توزیع نامناسب آنها در تولیدی های سراسر کشور است. به منظور توسعه منابع مواد 
اولیه در تولیدات داخلی، ضروری است که هماهنگی بین صنایع نساجی و پوشاک و 
بخش تولید را تقویت کنیم تا بحث تامین منابع اولیه را بین این دو بخش توزیع نماییم. 
ترویج سرمایه گذاری خارجی و داخلی در پوشاک و مواد نساجی، سبب افزایش سرعت 
در باال بردن تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده محصوالت و همچنین کاهش مازاد 
واردات می گردد. دولت باید طرح های منطقه ای بسیار خوبی را برای حمایت از توسعه 
رنگرزی و صنعت نساجی جهت تولید مواد با کیفیت باال را در کشور طراحی نماید. 
اگر در بحث تامین مواد اولیه طرحهای اصولی درنظر گرفته نشود، با استفاده از مواد 
اولیه نامناسب، بخش نساجی و پوشاک ویتنام نخواهد توانست نیازهای کیفی مصرف 
کنندگان ویتنامی و سایر مصرف کنندگان خارجی و بین المللی را برآورده سازد. دولت 
برای تقویت این بخش از صنعت نیاز به رونق بخشی در بخش سرمایه گذاری دارد. با 
ایجاد یک زنجیره قوی در سرمایه گذاری و تقویت ارتباط بین بخش های مختلف در 
این صنعت، مجهز کرن کارخانجات به تجهیزات و ماشین آالت مدرن؛ و بهبود کیفیت 
و دانش کارگران، ایجاد تنوع در محصوالت و منطبق نمودن تولید با نیاز مشتریان و 
بهبود کیفیت و افزایش بهره وری رخ خواهد داد. عالوه بر این، سازمان های دولتی 
نیز باید از لحاظ هزینه های حمل و نقل، هزینه های گمرکی غیر رسمی، فرایندهای 
مالیاتی و اداری، و نیز تضمین شرایط مطلوب سرمایه گذاری، برنامه ریزی و زیرساخت 

های حمل و نقل، سیاست های مربوطه را تنظیم نمایند.

منبع:

http://en.nhandan.org.vn/business/item/6382602-facilitating-the-growth-of-tex-
tile-and-garment-exports.html
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کمپانی جیسون میلز واقع در شهر میلتاون 
ایالت نیوجرسی در زمینه تولید پارچه های 
تریکوی تهیه شــده از نایلون و پلی اســتر، 
پارچه های راشــل و همچنیــن پارچه های 
سه بعدی توری فعالیت می کند و تمرکز آن 
بیشتر بر روی پارچه های صنعتی، منسوجات 

تخصصی و منسوجات فنی است. 
این کمپانــی در بخش محصوالت تفریحی 
خود پارچه ای را ویــژه بازار صفحه نمایش 
شبیه سازی بازی گلف در محیط های داخلی 
عرضه کرده است. این بازار در طول سه تا پنج 
سال گذشته دارای رشد بسیار سریعی بوده 
چون استفاده از این نمایشگرها از مکان های 
تفریحی عمومی و ســالن های ورزشــی به 

منازل و هتل ها هم رسیده است.
تصاویر با کیفیت بــاال و نرم افزارهای زیادی 
در این فناوری شبیه ساز وجود دارد. تصاویر 
به صفحه نمایش پارچه ای منتقل شــده و 
نرم افزار فاصله بین توپ و محل فرود آمدن 
آن را بر روی زمین بازی مجازی اندازه گیری 
می  کند. پارچه مورد اســتفاده برای صفحه 
نمایش باید ویژگی هــای خاص و مختلفی 
داشته باشــد برای مثال باید گیرنده خوبی 
برای تصویر باشد، توپ را پرت کند طوری که 
توپ به سمت بازیکن کمانه نکند، عالوه بر 

آن باید از استحکام کافی نیز برخوردار باشد 
به طوری کــه در اثر ضربات مکرر توپ گلف، 

نشکند یا پاره نشود.
حدود هشت تا ده سال پیش این بازار برای 
نخستین بار ظهور کرد و هیچ کسی در این 
بخش به خوبی نمی دانست که چه پارچه ای 

برای این هدف مناسب تر است. 
اوایل تصور می شــد که صفحه نمایش باید 
سفت باشد چون ســفتی معادل استحکام 
بود البته زمانی که توپ گلف به پارچه های 
سفت تر برخورد می کرد با صدای بلندی به 
سمت بازیکن برمی گشت درست مانند این 
که توپ به یک ترامپولین برخورد کرده باشد. 
عالوه بر آن شرکت ها مشکالتی نیز در رابطه 
با مقاومت این پارچه در برابر شعله داشتند. 

راه حل کمپانی جیســون میلز در آن زمان 
محصولی با نام 12-1925 بوده است؛ پارچه 
کشباف راشــل با گیج 12 تهیه شده از نخ 

پلی استر سنگین با دنیر 1000. 
با پیشــرفت فناوری در بازار شبیه سازی و 
وجــود تصاویر با کیفیت باالتــر و مکانیزم 
پیشرفته ردیابی توپ، تقاضا برای پارچه مورد 
اســتفاده در صفحه نمایش نیز با تغییراتی 
موجه شد. کمپانی جیسون میلز با پیش بینی 
این که این بــازار به زودی پارچه ای متفاوت 
طلــب می کند، پارچــه 12-1920 را خلق 
کرده اســت. این پارچه در حال حاضر برند 
خاصی ندارد اما کمپانی در حال بحث بر روی 
اسم »آیرون ایمپکت« برای آن می باشد. این 
پارچه فوق مســتحکم بــوده و می توان آن 
را به صــورت تکی و بدون نیــاز به صفحه 
نمایش ضربه گیر در قســمت عقب استفاده 

کرد. وزن و ایمنی این پارچه مانند محصول 
قبلی کمپانی یعنــی 12-1952 بوده اما با 
به کارگیری تعداد بیشتری سوزن در هر اینچ 
از پارچــه و نخ ظریف تر، بافت آن متراکم تر 
و به هم چسبیده تر شده است. این ساختار 
باعث می شــود نخ های بیشــتری در یک 
فضای مشخص به هم فشرده شده و پارچه 
سفت تری حاصل شود. در نتیجه ضمن این 
که این پارچه گیرنده مناسبی برای تصاویر 
با کیفیت باال می باشد از استحکام الزم نیز 
برخوردار اســت. این پارچه به رنگ سفید 
رنگرزی شده و سپس تکمیل کندکنندگی 
شــعله بر روی آن انجام می شــود. یکی از 
نقاط تمایز کمپانی جیســون میلز با سایر 
رقبای موجود در این بازار، عرضه محصوالت 
عریض تر است. تمامی پارچه های این کمپانی 
که در صفحه نمایش بازی گلف مورد استفاده 
قــرار می گیرند دارای عــرض حداقل 120 
اینچ )حدود 3 متر( هستند. بیشتر رقبای ما 
پارچه هایی با عرض تنها 60 اینچ )حدود 1/5 
متر( تولید می کنند که در نهایت پارچه ها 
باید به هم دوخته شــوند. مزیت پارچه های 
عریض تر این اســت که هیچ گونه درزی در 

مرکز صفحه نمایش وجود نخواهد داشت.
جیسون میلز محصوالت دیگری را نیز برای 
این بازار در دســت تولید دارد. یکی از آن ها 
پارچه سه بعدی توری با پشت و روی تریکو 
است. محافظ بین دو الیه باعث کاهش سر 
و صدا و ایجاد محافظت بیشــتر می شــود. 
دومین محصول یک پارچه راشل با گیج 28 
است که به گفته کمپانی، احتمااًل موفق ترین 

پارچه موجود برای این بازار خواهد بود. 

نمایشگرهای جدید ویژه بازی گلف مجازی در محیط های داخلی
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ایتما، نمایشگاه مطرح در عرصه فناوری های 
نساجی و پوشاک در جهان از تاریخ 20 تا 26 
ژوئن 2019 در بارســلون برگزار خواهد شد 
و گفته می شود جدیدترین ترندهای موجود، 
فناوری ها و مواد اولیه در این نمایشــگاه به 

نمایش گذاشته خواهد شد. 
یکی از بخش های مهــم در ایتمای 2019 
بخش ریســندگی و یکی از اســامی مهم 
این بخــش در هر دوره از برگــزاری ایتما، 
ماشــین آالت Murata می باشد. این کمپانی 
ســال آینده هم جدیدترین ماشــین آالت 
ریسندگی خود را در معرض نمایش خواهد 

گذاشت.
بخش هیجان انگیز دیگر، بخش چاپ است. 

چاپ که پیش از این جزیی از بخش تکمیل 
محسوب می شــد اکنون با تغییرات موجود 
و حرکت آن به ســمت دیجیتالی شدن، به 
عنوان یک بخش مستقل طرفداران زیادی 
پیدا کرده اســت. تعداد غرفه گذاران بخش 
چاپ و جوهر چاپ حدود 30 درصد نسبت 

به ایتمای 2015 افزایش یافته است.
بخش دیگری که مانند چاپ شــاهد تغییر 
و تحوالت عظیمی بوده است، بخش تولید 
پوشاک می باشد. به نظر می رسد این بخش 
که پیش از این متمرکز بر نیروی کار انسانی 
بود، اکنون از طیف گسترده ای از راهکارها 
شامل هوش مصنوعی، رباتیک، سیستم های 
بصری و سایر اتوماسیون های پیشرفته بهره 

می برد.
بسیاری از شرکت ها با توجه به روند حرکت 
صنایع نســاجی و پوشاک به سوی یکپارچه 
شــدن زنجیره ارزش تولید، به شــرکت در 
ایتمای 2019 ترغیب شــده اند و بعضی از 
آن ها نیز بــرای ارائه راهکارهای یکپارچه به 
خریداران غرفه هایشان را با شرکای صنعتی 

خود تقسیم کرده اند.
فریتز مایر، رییس کمیتــه تولید کنندگان 
ماشین آالت نســاجی اروپا گفت: »استقبال 
از ایتمــای 2019 به قــدری غافلگیر کننده 
بوده اســت که ما علی رغم اضافه کردن دو 
سالن دیگر موفق نشده ایم پاسخگوی تمامی 
درخواســت ها برای داشــتن غرفه در این 
نمایشگاه باشیم. عقیده ما این است که ایتما 
باید دربرگیرنده  طیف گسترده ای از راهکارها 
از سوی بیشترین تعداد ممکن از شرکت ها 
و اشخاص باشد چه آن هایی که از قبل ثبت 

شده اند و چه آن هایی که جدید هستند.«
رییس خدمات ایتما و برگزار کننده ایتمای 
ســال آینده نیز گفت کــه اولویت آن ها به 
عنوان یک پلتفورم بین المللی ایجاد امکان 
شرکت بیشترین تعداد ممکن از متقاضیان 
واجد شرایط در نمایشگاه می باشد. آن ها در 
حال حاضر تنها موفق به جای دادن 1660 
غرفه گذار از 47 کشــور شــده انــد و ناچار 
هستند سایر متقاضیان را در فهرست انتظار 

قرار دهند.

نمایش فناوری های جدید نساجی و پوشاک در ایتما 2019

تولید کننــده  و  امریکم-طــراح  کمپانــی 
شناخته شــده مستربچ های رنگی سفارشی، 
مهندسی  ترکیبات  عملکردی،  افزودنی های 
شــده و فناوری های کاربــردی در این دوره 
از نمایشگاه ITMA Asia+CITME ک، مواد 
افزودنی جدید و نوآورانــه ای را که مختص 

صنایع الیاف است، به نمایش گذاشت.
نخســتین فناوری ارائه شــده در نمایشگاه، 

مستربچ های مخصوص رنگرزی عمقی الیاف 
مصنوعی پلی اتیلن ترفتــاالت بود. این مواد 
افزودنی دارای مزایــای زیادی به ویژه برای 
نخ هــای ظریف بــا دنیر کمتــر نظیر الیاف 
ترکیبــی PET/PA6 هســتند. بعضی از این 
مزیت ها عبارتنــد از کاهش زمان رنگرزی تا 
40 درصد، امکان رنگرزی شیدهای تیره تر، 
انعطاف پذیــری، کاهش هزینــه مربوط به 

تصفیه پساب ها و ایجاد زیردست نرم.
دومین محصول جدیــد کمپانی آمریکم در 
نمایشگاه، مســتربچی از رنگزای کاتیونیک 
بــرای رنگــرزی الیاف مصنوعــی پلی اتیلن 
ترفتــاالت اســت. ایــن نــوآوری در مورد 
بســیار کاربرد  بازیافتی  ترفتاالت  پلی اتیلن 
دارد و به صرفه اســت. بعضی از مزایای این 

مســتربچ این اســت که می تــوان آن را با 
پلی اتیلن ترفتاالت شــفاف، نیمه مات و مات 
ترکیب کرد و رنگ های تیره تر و عمقی تر به 
دست آورد، عالوه بر آن با رمق کشی کامل از 
حمام رنگ دوستدار محیط زیست بوده و به 
فرم کریســتالی نیز قابل تهیه است. سومین 
محصول، یک مستربچ ضد لک برای رنگرزی 
الیاف مصنوعی پلی آمید 6 اســت که باعث 
ایجاد خواص عالی ضد لک می شود و کاربرد 
گســترده ای در فرش و لباس دارد. کمپانی 
امریکم همچنین فناوری های بی نظیر خود را 
در عرصه افزودنی های ضدمیکروبی و پایدار 
در برابر اشعه فرابنفش که در چمن مصنوعی، 
پارچه صندلی خودرو، فرش و صنایع نساجی 

کاربرد دارد، به نمایش گذاشت.

ITMA Asia+CITME عرضه مواد افزودنی جدید توسط کمپانی امریکم در نمایشگاه
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برند مطرح پوشاک ورزشــی KJUS واقع در 
شهر هوننبرگ سوییس، از اولین لباس ورزشی 
در جهان که دارای یک الیه الکترونیک و قابل 
کنترل توسط کاربر می باشد، رونمایی کرده 
است. این فناوری پوشــیدنی نوآورانه یعنی 
هیدروبات که توسط کمپانی KJUS در یک 
کاپشن اســکی به کار گرفته شده، به صورت 
فعال عرق بدن را از داخل کاپشــن به بیرون 
می فرســتند و بدن ورزشکار را گرم و خشک 
نگه می دارد و باعث می شود او بتواند بهترین 
عملکرد خود را داشته باشد. کاپشن های اسکی 
هیدروبات، دفع عرق از لباس را توسط فرایندی 
تحت عنوان الکترواسمز انجام می دهند. این 
فنــاوری نه تنها باعث افزایــش میزان لذت 
بردن از انجام فعالیت ورزشــی می شود بلکه 
عملکرد ورزشکار را نیز بهبود می بخشد چون 
او کمتریــن انرژی را صرف تنظیم حرارتی و 
بیشترین انرژی را صرف فعالیت خود که در 

اینجا اسکی است، می کند.
فنــاوری هیدروبات از طریــق دو پنل که با 
حساســیت باالیی بر روی قسمت پر تعرق 
پشــت قرار داده شــده اند، در کاپشن به کار 
گرفته می شــوند. ایــن فناوری از ســه الیه 
عملکردی تشکیل می شــود؛ غشایی که از 
تریلیون ها منفذ در متر مربع تشکیل شده و 
توسط یک پارچه رسانا احاطه شده است. این 
منافذ با اعمال یک پالس الکتریکی کوچک 
به میکروپمپ هایی تبدیل می شوند که به 
سرعت و به صورتی فعال و موثر عرق را از بدن 
پمپاژ می کنند. استفاده از این فناوری بسیار 
ساده است، با کنترل موجود در کاپشن یا از 

طریق اپلیکیشن های سازگار با اندروید و آیفون 
می توان آن را خاموش و روشن کرد.

به گفته مدیرعامل کمپانی اسموتکس فناوری 
هیدروبات به رفع بزرگ ترین چالش موجود در 
لباس های ورزشی و اسکی که به تنفس پذیری 
لباس مربوط می شــود، کمک کرده اســت. 
این مشکل زمانی پیش می آید که ورزشکار 
بــا وجود پوشــیدن لباس های گــرم و ضد 
آب در دمای زیر صفــر درجه عرق می کند. 
کاپشن های اسکی موجود در بازار که در آن ها 
از غشاهای معمولی استفاده می شود، قادر به 
دفع سریع رطوبت از بدن به ویژه در دماهای 
پایین تر نمی باشند. کارایی کاپشن های انقالبی 
هیدروبات تا ده برابر بیشــتر از کاپشن هایی 
با غشاهای معمولی اســت و سرمای زیاد و 
یخبندان نیز بر آن تاثیری نخواهد گذاشت. 
این کاپشن ها نخستین لباس هایی هستند 
کــه قادرند میــزان تعرق بــدن را با میزان 
تنفس پذیری ســازگار کنند. در واقع هر چه 
ورزشکار بیشتر عرق کند، عملکرد کاپشن ها 
نیز ســریع تر است. این اپلیکیشن همچنین 
قادر است با اندازه گیری میزان عرق بدن که 
از میان پنل ها عبور می کند، توصیه هایی عملی 
در مورد چگونگی تنظیم دمای بدن به شخص 
بکنــد تا میزان تولید عرق را از همان ابتدا به 
حداقل برساند. به گفته رییس بخش نوآوری 
کمپانی KJUS، لباس های تولید شده توسط 
این کمپانی به گونه ای است که به ورزشکار 
اجازه می دهد تا تنها بر روی عملکرد و تجربه 

خود تمرکز کند. 
این کمپانی مدت زمان دو دهه به تحقیق و 
تولید پارچه ها و فناوری های جدید مشغول 
بوده است تا بتواند بر چالش تنفس پذیری در 
 7SPHERE لباس  های اسکی غلبه کند. کاپشن
HYDRO_BOT یک فناوری پوشیدنی انقالبی 

اســت که جهشی بزرگ در راستای هدف ما 
بــرای تامیــن راحتی و گرم و خشــک نگه 
دشتن اسکی باز از ابتدا تا انتهای فعالیت خود 
می باشد. فناوری هیدروبات کمپانی سوییسی 

اسموتکس نخستین فناوری نوآورانه در این 
زمینه از چهل سال پیش تا کنون یعنی زمان 
معرفی و عرضه غشــاها، می باشد. موسسه 
تحقیقات EMPA سوییس و کمپانی شولر-

تولید کننده پارچه-نیز در این پروژه همکاری 
داشته اند.

کاپشن های جدید در ابتدا تنها برای آقایان و 
با قیمت 1599 فرانک سوییس عرضه خواهد 
شــد. برای خرید آن نیز می تــوان از طریق 

وبسایت و یا فروشگاه های KJUS اقدام کرد.

کاپشن های هیدروبات در یک نگاه
- قابل کنترل توســط کاربر: امکان مدیریت 

رطوبت بر حسب نیاز تنها با فشار یک دکمه
- مدیریت هوشــمند میزان تعرق: به صورت 
فعاالنه عرق را از بدن دفع می کند و فرد را در 
طول فعالیت خود گرم و خشک نگه می دارد.

- انتقال رطوبت: پمپاژ رطوبت از داخل کاپشن 
توسط پنل ها در هنگام اعمال پالس الکتریکی.

- محدوده مشــخص: پنل های هیدروبات با 
حساسیت زیادی بر روی قسمت پرتعرق پشت 

قرار داده شده اند.
- مقابله با سرما: از خیس شدن لباس های زیر 
کاپشــن از عرق و سرمای ناشی از آن پس از 

فعالیت جلوگیری می کند.
- کارایــی بی نظیر: عملکــرد آن در کاهش 
رطوبت داخل کاپشــن ده برابر کاپشن های 

معمولی است.
- غیروابســته بــه آب و هوا: کاپشــن های 
هیدروبات بر خالف غشــاهای متداول باعث 
افزایش عملکرد ورزشکار حتی در دماهای زیر 

صفر می شوند.
- بهبود عملکرد: صرف انرژی کمتر برای تنظیم 
حرارتی بدن باعث می شود انرژی بیشتری به 
افزایش کارایی اسکی باز اختصاص داده شود.

- بررسی میزان تعرق: اپلیکیشن با اندازه گیری 
میزان عرقی کــه از پنل ها عبــور می کند، 
توصیه هایی عملی برای تنظیم دمای بدن ارایه 

می دهد.

نخستین کاپشن اسکی جهان مجهز به فناوری هیدروبات

88   شماره 194 و 195    فروردین و اردیبهشت 98      



کمپانی اوستر یکی از کمپانی های شناخته شده 
در زمینه فناوری های مربوط به بررسی کیفیت 
محصوالت در جهان است. تولیدکنندگان الیاف 
و نخ در سرتاســر جهان برای تامین کیفیت 
مورد تقاضای مشــتریان خود و بهینه سازی 
فعالیت هایشــان به این برند اعتماد کرده اند. 
اوســتر اکنون فناوری خود را گسترش داده تا 
تولیدات پارچه را نیز پوشش دهد، همچنین 
سیســتمی را در کالس جهانی برای بررسی 
خودکار پارچه عرضه کرده است که کیفیتی 

ثابت و قابل اندازه گیری را تضمین می کند.
اوســتر با داشــتن تجربه موفق سیستم های 
بررسی پارچه EVS یا البیت سیستمز درصدد 
است تا محدوده تضمین کیفیت خودکار پارچه 
را گسترش دهد. هم اکنون تستر نخ فیالمنتی 
اوستر تاثیر خود را بر بازار منسوجات فنی به 
جا گذاشــته است و این بخش شاهد سیستم 

های دیگری نیز از کمپانی اوســتر خواهد بود 
که می توان آن ها را در نمایشگاه تک تکستیل 

آمریکای شمالی مشاهده کرد.
در حــال حاضر عملکرد سیســتم بررســی 
یکنواختی اوستر در بخش تولید نخ فیالمنتی 
نیز تقریبا به همان خوبی بخش ریسندگی پنبه 
 USTER® اســت. جدیدترین نسخه آن یعنی
TESTER 6 C-800 مطابق با اســتانداردهای 

جهانی بوده و حسگر خازنی جدید این فرصت 
را به تولیدکنندگان نــخ فیالمنتی می دهد 
تا کیفیت محصول خــود را در همان بار اول 
تضمین کنند. کمپانی اوستر در نمایشگاه تک 
تکســتیل آمریکای شمالی سیستم یکپارچه 
جدید خود را برای بررســی خــودکار پارچه 
معرفی خواهد کرد. هرچند که ممکن اســت 
تاثیر نام اوستر در بخش تولید پارچه به اندازه 
سایر بخش ها نباشد اما 28 سال تجربه پشت 
فناوری های این کمپانی در زمینه آزمایش و 

بررسی کیفی محصوالت وجود دارد.
در حال حاضــر محصــوالت کمپانی البیت 
سیســتمز به بخشی از سیســتم های جامع 
بررسی و کنترل کیفی منسوجات اوستر تبدیل 

شده است از الیاف گرفته تا پارچه.
فناوری البیت سیســتمز برای طیف گسترده 

ای از انواع پارچه و محصوالت نهایی از جمله 
بخش های مختلف و متنوع منسوجات فنی 
کاربرد دارد. در آمریکای شمالی به کارگیری 
فرایند بررسی پارچه به منظور افزایش بازدهی 
در وهلــه اول و تضمین کیفیت مــورد نیاز 
مشتریان، بین برندهای مطرح رایج است. این 
موضوع در رابطه بــا محصوالت حیاتی نظیر 
صندلی وســایل نقلیه، ایربگ، کمربند ایمنی 
و ســیم تایر در صنعت خــودرو و همچنین 
در بازارهای کامپوزیت، محصوالت پزشــکی، 
منسوجات فنی و پوشاک با فناوری پیشرفته از 
اهمیت زیادی برخوردار است. پیش نیاز اصلی 
برای محصوالت فوق این اســت که مواد اولیه 
آن ها سبک، بادوام و پایا بوده و کیفیت آن نیز 
ثابت و تضمین شده باشد. بعضی از مشتریان 
البیت سیستمز بیشتر از بیست سال است که 
از مزایای سیســتم بررسی خودکار پارچه این 
کمپانی بهره می برند. توســعه مداوم سیستم 
ها در این دوره همواره برطرف کننده نیاز آن 
ها بوده اســت. تعهد سخت گیرانه به کنترل 
کیفیت پارچه یعنی رفع نواقص و کوچک ترین 
میزان انحراف از شید رنگی باعث ایجاد تجربه 

منحصر به فردی برای مشتریان شده است.

معرفی سیستم یکپارچه جدید اوستر برای بررسی خودکار پارچه

بنیاد مطالعات توســعه فیلیپین عنوان کرد که 
فناوری های نوظهور نظیر چاپ سه بعدی باعث 
می شــود تا کارخانجات نساجی با صرف هزینه 
و خطــای کمتر میزان بهــره وری و تولید خود 
را افزایــش دهند. به گفته اتاق فکــر این بنیاد، 

جایگزینی کارگــران مرد با کارگران زن می توان 
منجر به دستیابی به اطالعات آموزشی و آموزش 
تخصص های فنی و علمی به زنان شود. اتاق فکر 
برای تحقق این موضوع اصرار به آموزش بیشتر 
زنان در این رشته ها دارد. بنیاد مطالعات به لزوم 
توانمند ســازی هر چه زودتر کارگران از طریق 
برنامه های آموزشی مختلف معتقد است به ویژه 
برنامه هایی که به افزایش اســتفاده از فناوری در 
صنایع مربوط می شود. بنیاد همچنین به منظور 
حمایت از رفاه و آســایش کارگان بر لزوم ایجاد 
تعادل بین اتوماسیون و فعالیت های انسانی تاکید 
دارد. با رشد سریع فناوری های صنعتی در طول 

انقالب صنعتی چهارم، کارگران بخش نساجی و 
کفش که مسئول انجام امور تکراری و بدون نیاز به 
مهارت های خاص هستند، از همه آسیب پذیرتر 
می شوند. بیشتر افرادی که عهده دار مشاغل کم 
ارزش در بخش نساجی، پوشاک و کفش فیلیپین 
می باشند را زنان تشــکیل می دهند. انجام امور 
تکراری را می توان به رایانه ها ســپرد، آن چه که 
امروز قابل کدگذاری نباشد فردا هست به ویژه با 
وجود مقوله ای به نام هوش مصنوعی. در صنایع 
نســاجی، پوشاک و کفش ویتنام این امور بسیار 
شایع بوده و انجام آن ها نیز عمدتًا بر عهده  زنان 

است.

عدم آشنایی کارگران بخش نساجی فیلیپین با فناوری های جدید
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وگانیسم باعث ایجاد تغییر و تحول در ایاالت 
متحده آمریکا به ویژه در چند سال اخیر شده 
است. بسیاری از آمریکایی ها برای کمک به 
حفظ سالمت خود و کاهش وزن به وگانیسم 
یا گیاه خواری متوســل شده اند. الزم به ذکر 
است که این مبحث تنها محدود به آشپزخانه 
نمی شود و هر شخص می تواند الیف استایل 
خــود را نیــز در جهت محصــوالت وگان 
تغییــر دهد. این محصــوالت ضمن حفظ 
محیط زیســت از قربانی شــدن حیوانات 
تقاضا  نیز جلوگیــری می کنند. کاهــش 
برای محصــوالت حیوانی منجر به کاهش 
محسوس انتشارات کربن در محیط زیست 
می شــود. در واقع وگانیســم به نفع همه 
است؛ مصرف کنندگان، حیوانات و محیط 
زیست. صنعت کفش های وگان یک صنعت 
جدید است که انواع کفش های مد روز در 
آن موجود می باشد. در زیر به معرفی چند 

برند وگان پرداخته شده است:
MooWho: موهو یک برند وگان اســت که 

به تولید کیف، کیف پول، تی شــرت، کتاب 
و سایر اکسســوری های مختلف می پردازد. 
این برند در شهرهای نیویورک و لس آنجلس 
دارای فروشگاه بوده و امکان خرید آنالین از 
آن نیز به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته 
وجود دارد. کیف و کفش های موهو چیزی از 

محصوالت به روز و ترندی کم ندارند. 
Zappos: زاپوس یک برند کفش شــناخته 

شده می باشد که در طول بیست سال اخیر 
بین مردم محبوبیت یافته است. زاپوس دارای 

برندهای مختلفی برای زنان، مردان و کودکان 
در هر سن و با هر استایلی می باشد. چیزی 
که بسیاری از مردم درباره این برند نمی دانند 
این است که کل فرایند تولید کفش های این 

برند وگان است.
Jambu & Co: جامبو یک کمپانی دوستدار 

محصوالت وگان بــوده که تمرکز خود را بر 
روی اســتایل، طراحــی، راحتی، عملکرد و 
سهولت استفاده گذاشته است. توجه آن ها 
بیشــتر به ظاهر ترندی محصوالت اســت. 
کفش های ورزشــی و روزمره این برند یک 
انتخاب عالی برای الیف استایل ماجراجویانه  
شماســت. کفش های جامبو ضد آب، دارای 
کفی تهیه شده از فوم حافظه دار و کاماًل وگان 

می باشند. 
Torms: شــهرت این برند به دلیل »برنامه 

اهدای یک به یک« است. به ازای هر جفت 
کفشــی که این کمپانی به فروش می رساند 
یک جفت کفش به بچه های سرتاسر جهان 
اهدا می شــود. این برند مســوول در قبال 
مســایل اجتماعی در حاضر برای کمک به 
توقف حیوان آزاری در سطح جهان اقدام به 
مشــارکت در پروژه کفش های وگان کرده 

است.

مزایای بیشتر کفش های وگان
بازیافت: با رونق کفش های وگان کاالهای 
بیشــتری برخوردار  از اهمیت  بازیافتــی 
شــده اند. این امر باعــث کاهش ضایعات 

می شود.
دوام: فناوری بدون چــرم کفش های وگان 
ارزش پول صرف شــده بــرای آن ها را دارد. 
فناوری میکروفایبر باعث دوام و اســتحکام 
می شــود. حتی با تیغ هم نمی توان بر روی 
آن ها خراش ایجــاد کرد. این کفش ها برای 
افــراد عالقمند به فعالیت های زیاد بیرون از 

خانه بسیار ایده آل است. 

راحتی: کفش های تهیه شده از جایگزین های 
چرم سبک تر و راحت تر هستند. آن ها برای 
مشاغلی که در آن باید مدت زمانی طوالنی 
ســر پا ایستاد، عالی بوده و به دلیل نداشتن 
وزن اضافی برای سالمتی شخص مفیدند. 

کنترل شــرایط آب و هوایی: بســیاری از 
کفش های ورزشی وگان دارای قابلیت کنترل 
آب و هوایی محیط اطراف هســتند. آن ها 
هیچ گاه بیش از حد گرم یا ســرد نخواهند 
شــد. کفی های کفش به جذب رطوبت از پا 
کمک می کند و در نتیجه باعث حفظ تعادل 

دمایی پا می شود.
تمیز کردن آسان: جنس و بافتار کفش های 
وگان باعث می شود تمیز کردن آن ها به طرز 
باورنکردنی راحت باشد. با یک تکه پارچه و 
پاک کردن گرد و خاک از روی آن ها ظاهری 

نو پیدا خواهند کرد. 
صنعت گوشت یکی از بزرگ ترین صنایعی 
است که نقش زیادی در آزادسازی گازهای 
مضر در محیط زیست دارد. در این زمینه 
نقش چرم هم بسیار پررنگ است. با حرکت 
جامعه به سمت پوشــاک و غذاهای وگان 
و حــذف نیاز به چرم و ســایر محصوالت 
حیوانــی، انتشــار کربن نیــز کاهش پیدا 
می کند. انتشارت کربن ارتباط مستقیم با 
گرم شدن کره زمین دارد. در نتیجه انجام 

اقدامات فوق به نفع محیط زیست است.
کفش هــای وگان ترندی، راحت و بســیار 
خوش استیل بوده و در کشورهای مختلف 

در حال رواج هستند. 
هر کسی با ســرمایه گذاری در این زمینه 
نقش خود را در کمک به محیط زیســت 
و کاهــش حیوان آزاری و سو اســتفاده از 
حیوانات بی گناه ایفا خواهد کرد. مد وگان 
انتخاب بدیهی افرادی اســت که نســبت 
به محیط زیســت و جامعه  خود احساس 

مسئولیت می کنند. 

کفش های وگان تحولی در صنعت



کمپانی لکترا، تامین کننده  راهکارهای فناوری 
یکپارچه برای پارچه، چرم، منسوجات فنی و مواد 
اولیه کامپوزیتی موفق شده است با فناوری اخیر 
خود یعنی Fashion PLM 4.0 در نظرســنجی 
اخیر مجله دیجیتال WhichPLM رتبه  نخست را 
کسب کند. راهکار جدید لکترا که با موج چهارم 
انقالب صنعتی نیز ســازگار می باشــد از لحاظ 
تجربه عالی کاربران که قابل انطباق با کســب و 
کارهای بزرگ و کوچک هم هست و همچنین 
نقطه قیمت فریبنده آن، بســیار مورد تحسین 

مجله قرار گرفته است.
 Fashion PLM 4.0 فنــاوری جدیــد یعنــی
دربردارنــده هدف کمپانی در راســتای قدرت 
بخشیدن به شرکت های مد برای هدایت چالش ها 

و فرصت هــای صنعت 4.0 یا همان موج چهارم 
انقالب صنعتی، می باشــد. نمره این فناوری از 
میانگین نمره مشخص شده هم باالتر بوده است. 
این پلتفورم به عنوان یک راهکار بنیادین که رابط 
بین فرایندها، سیســتم ها و زنجیره های تامین 
اســت، مورد قضاوت قرار گرفته است. کاربران 
می توانند بــا این فناوری و یادگیری مطالبی در 
مورد ماشــین آالت به ابزاری مجهز شــوند که 
باعث افزایش کارایی آن ها و سرعت بخشیدن به 

فرایندهای تولید محصول می شود.
 WhichPLM ارزیابی تامین کنندگان توسط مجله
یک برنامه سنجش ساالنه در کل زنجیره تامین 
است که به بررسی راهکارهای حال حاضر بازار 
 )PLM( در رابطه با مدیریت چرخه عمر محصول
می پــردازد. متخصصان بر اســاس فاکتورهای 
مختلفــی نظیــر دانش صنعتی و شایســتگی 
تامین کننــدگان، دیــدگاه اجرایــی و بازخورد 
مشتریان به بررســی این راهکارها می پردازند. 
کمپانی لکترا به دلیل تحقیق و توسعه خود در 
راستای بهبود مداوم تجربه کاربران در هر سال، 
مورد تشــویق بسیاری قرار گرفته است. فناوری 

Fashion PLM 4.0 لکترا موفق شده بیشترین 

امتیاز را در میان رقبای خود در ده زمینه مختلف 
از جمله ادغام تصویرگر ادوبی، ابزار طراحی سه 
بعدی، مدیریت فهرست مواد اولیه، آزمایشگاه ها، 
برآورد هزینــه با محصوالت پیشــرفته و رابط 
گرافیکی کاربر کسب کند. از لحاظ تنظیمات نیز 
لکترا به دلیل ایجاد ابزار آسان لکترا که این امکان 
را هم برای اجراکننــدگان و هم کاربران نهایی 
فراهــم می کند تا بالک داده های اســتاندارد را 
مدیریت کرده و بالک های جدیدی اضافه کنند و 
نیز فرایند را سریع تر و آسان تر انجام دهند، اعتبار 

الزم را کسب کرده است.
لکتــرا به لطف وجود یک حلقــه فعال بازخورد 
مشتری باعث افزایش دسترسی کاربر به فناوری 

جدید و درک مستقیم از آن شده است. 
تغییرات ایجاد شــده شامل یک هوم پیج که به 
طور خودکار با عملکرد کاربر تنظیم می شــود، 
صفحات مخصــوص جزییات محصول، عملکرد 
جدید »add to cart« برای این که کاربران بتوانند 
حجــم کاری خود را ســازماندهی کنند و غیره 

می باشد.

WhichPLM کمپانی لکترا در صدر لیست مجله دیجیتال Fashion PLM 4.0 فناوری

کمپانی آدیداس کفش های جدید خود را که در 
تولید آن ها از فناوری Forgefiber Boa استفاده 
  Forgefiber شده، معرفی کرده است. در فناوری
از نخ های پوشش دهی شده با TPU یا پلی یورتان 

ترموپالست استفاده می شود. 
این نخ ها زمانی کــه در زوایا و الیه های مختلف 
کفش دوخته می شــوند به بهبــود پابرجایی و 

پایداری کفش کمک می کنند.
نخ های TPU این قابلیت را دارند که فشرده شده 

و مورد حرارت دهی قرار گیرند که این کار باعث 
ذوب شدن نخ و فرو رفتن آن در بافتار باالی کفش 
می شود و در نتیجه کفش به طور طبیعی حالت 
تکیه گاه پیدا می کند. با توجه به این که پایداری 
کفش در کنار ســبک و راحت بودن آن یکی از 
نیازهــای اصلی بازیکنان گلف اســت، محصول 
جدید آدیداس تحولــی در این بخش به وجود 
خواهد آورد. کمپانی آدیداس گلف قسمت هایی 
از کفش که باید بیشترین میزان پایداری را داشته 
باشند، بررسی کرده و فناوری Forgefiber Boa را 

در آن مکان ها به کار گرفته است. 
نتیجه این فرایند ایجاد یک ماده اولیه با استحکام 
بیشــتر و با خاصیت تکیه گاهی بهتر بوده است. 
عالوه بر آن از آن جایی که در این روش نیازی به 
ماده اولیه اضافی نیســت، پس کفش های تولید 
شده سبک هستند که این امر باعث جلب رضایت 

بازیکنان گلف در طول هر دور از بازی و بعد از آن 
خواهد شد.

بــا توجه بــه این کــه بیرونی تریــن الیه کفی 
کفش های جدید فاقد برآمدگی بوده و در تولید 
آن ها از سیستم X-Traxion استفاده شده است، 
این کفش ها دارای پایداری در چند جهت مختلف 
هستند. کفش های جدید دارای فناوری بوست در 
تمــام طول خود بوده و در نتیجه انعطاف پذیری 
الزم را فراهم می کنند و اســتفاده از آن همراه با 
جوراب آستری INSITE می تواند باعث افزایش 
راحتی و پایداری شــود. ارتباط بین پاشــنه و 
قسمت جلوی پا از طریق نوار Torsion X ایجاد 
می شود. کفش جدید در دو مدل زنانه و مردانه با 
قیمت های 160 و 200 دالر و با یک سال گارانتی 
ضد آب بودن از اول مارس در وبسایت آدیداس در 

دسترس قرار گرفته است.

Forgefiber Boa معرفی کفش های جدید آدیداس مجهز به فناوری
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شلوار جین جز جدایی ناپذیر کمد لباس بیشتر 
افراد اســت. در آمریکا به طور متوسط میانگین 
خرید شــلوار جین برای هر فــرد چهار عدد در 
سال اســت. برآورد می شود بازار جهانی جین تا 
سال 2021 درآمدی حدود 129/8 میلیارد دالر 
از خرده فروشی داشته باشد اما تولید یک جفت 
شــلوار جین چندان هم زیست سازگار نیست و 
نیازمند مقدار زیادی آب، انرژی و مواد شیمایی 
می باشــد که هم برای محیط زیست و هم برای 
کارگران مضر است. خوشبختانه صنعت نساجی 
از این مشــکل آگاه است و تالش می کند تا در 
تولیدات خود مبحث پایایی را بیشتر مد نظر قرار 

دهد. کمپانی اوترناون، پیشــرو در زمینه  تولید 
پوشاک پایا اخیرًا موضع خود را در این خصوص 
اعالم کرده و شلوارهای جین S.E.A که از پنبه 
ارگانیک صد در صد تهیه می شوند را تولید کرده 

است. 
اس.یی.ای مخفف مســولیت اجتماعی و زیست 
محیطی می باشد و نشان دهنده تعهد این کمپانی 
نســبت به انسان ها و ســیاره زمین است. خط 
تولید این جین ها در ســه استایل مختلف، سه 
جنس مختلف و دوازده رنگ و روش شستشوی 
مختلف در دسترس می باشد. هر مدل دارای سه 
قد مختلف است که در نهایت با تزیینات انجام 
شده بر روی آن ها هویت ساحلی برند خود را پیدا 

خواهند کرد.
این جین ها از پنبه ارگانیک صد در صد تولید شده 
در کارخانجات Candiani و ISKO تهیه شــده 
و توســط کمپانی Saitex تولید می شوند. گفته 
می شود اســتفاده از پنبه  ارگانیک در مقایسه با 
پنبه متداول بهتر است چون نیازی به کود و آفت 

کش ندارد. مواد شیمیایی پنبه را به یک محصول 
آالینده تبدیل می کنند و در نتیجه برای محیط 

زیست مضر هستند.
کمپانی اوترناون قصد دارد با به کارگیری روش 
تهیه »درســت« پارچه جیــن )در نظر گرفتن 
مسایل زیست محیطی و اجتماعی در منبع یابی( 
محصولی را تولید نماید که مدت زمان بیشتری 
عمر کند. عالوه بر گارانتی مادام العمر برای تعمیر یا 
تعویض محصول، امکان تحویل جین های قدیمی 
توسط این برند برای بازیافت به محصوالت مفید 
و تضمین این که ســرانجام آن ها در زمین های 
دفن زباله نخواهد بود نیز وجــود دارد. به گفته 
یکی از بنیانگذاران این برند جین های اس.یی.ای 
بهترین مثال از دلیل تاسیس کمپانی اوترناون 
هستند. تیم تولید این محصول برای هرچه پایاتر 
کردن آن هر مرزی را جابجا کرده اســت. تنها 
مصرف آب کمتر و استفاده از پنبه ارگانیک برای 
آن ها کافی نبود، هدف آن ها تولید محصولی بود 

که دارای گارانتی مادام العمر باشد.

Outerknown عرضه جین های پایا توسط کمپانی

کمپانــی کالرینت، متخصــص در زمینه مواد 
شــیمیایی دو رنگزای قرمز تیره و زرد آفتابی 
SEP- را در نمایشــگاه Sanolin Lave Liquid

AWA به منظور حمایت از ترند ارتباط حسی 

رنگزاهــا و ســازگاری بوی خــوش و رنگ در 
نرم کننده های پارچه و تمیز کننده های اسیدی 
به نمایش گذاشت.. هر دو رنگزا در فرماالسیون 

اسیدی پایدار هستند.
پایداری و دوام در فرموالســیون های اسیدی 
نظیــر نرم کننده های مایــع و پاک کننده های 
مخصوص سطوح حمام، اثاثیه و وسایل توالت از 

ویژگی های این رنگزاهاست. کمپانی کالرینت 
با توجه به پیش بینی رشــد جهانــی در بازار 
نرم کننده های پارچه و تمیزکننده های خانگی 
در پنج ســال آینده، یک گزینــه خوب برای 
برندها فراهم کرده است تا از آن طریق بتوانند 
محصوالت خود را متمایز کنند و پاســخگوی 

اولویت های مشتریان خود باشند.
رنگزاهــای زرد آفتابی و قرمز جذاب کالرینت 
جدیدترین رنگزاهایی هستند که به مجموعه  
 Liquid همواره در حال گســترش رنگزاهای
Sa  nolin Lave اضافه شده اند. قدرت رنگرزی 

باال، درخشندگی و شفافیت بی نظیر و قابلیت 
آبکشی آســان از روی پوست، پارچه و سطوح 
باعث شده است تا این رنگزاها از ارزش زیادی 

برخوردار باشند. 
تمامــی رنگزاهــای ایــن مجموعــه از نظر 
تاییدیه های مربوط به زیســت سازگاری برای 
مثال EU Ecolabl یــا Nordic Swan معتبر 

هســتند و بــا نرم کننده هــا و پاک کننده ها 
سازگاری دارند. به گفته مدیر بازاریابی کمپانی، 
برندهای مربوط به محصوالت شــوینده برای 
جذب مشتریان امروزی باید بتوانند امور مربوط 
به نظافت و شستشــو را به یک تجربه راحت و 

لذت بخش تبدیل کنند. 
آن ها در این راه باید به حواس افراد توجه کنند. 
رنگ باعث ایجاد ارتباط احساســی می شود و 
بوی خوش ســازگار با آن نیز این احســاس را 

تکمیل می کند. 
ترکیب بوی خوب و رنــگ زرد پرتقالی باعث 
ایجاد حــس تازگــی می شــود در حالی که 
ارتباطی کــه بین رنگ قرمــز و حس قدرت 
وجود دارد می تواند خــواص ضدباکتریایی را 
تجسم کند. رنگزاهای جدید به تولیدکنندگان 
نرم کننده های پارچه و تمیزکننده های اسیدی 
ایــن امــکان را می دهد که به آســانی چنین 

حس هایی را به فرد القا کنند.

عرضه دو رنگزای جدید توسط کمپانی کالرینت
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کمپانی ایســتمن اعالم کرده که قرار اســت 
از فناوری پیشــرفته و نوآورانه خود در عرصه 
بازیافت گردشی رونمایی کند. در این فرایند از 
ضایعات پلی استری که با روش های مکانیکی 
موجود قابل بازیافت نیســتند و عاقبت آن ها 
اغلب زمین های دفن زباله یا آبراهه هاســت، 
اســتفاده می شــود. ایســتمن یک کمپانی 
بین المللی اســت که به صــورت تخصصی در 
عرصه مواد اولیه فعالیت می کند و محصوالت 
خــود را از موادی تولید می کند که در زندگی 

روزمره مردم یافت می شود.
ایستمن در فناوری پیشرفته بازیافت گردشی 
خود، با استفاده از فرایند متانولیز محصوالت بر 
پایه پلی استر را تجزیه و به واحدهای پلیمری 
تشکیل دهنده خود تبدیل می کند. پس از آن 
می توان از این واحدهای تشکیل دهنده برای 
تولید پلیمرهای جدید بر پایه پلی استر استفاده 
کرد که این در واقع یک راهکار و روش کاماًل 
چرخشی محســوب می شود. ایستمن یکی از 
نام های پیشرو در توســعه فرایند متانولیز در 
مقیاس تجــاری بوده اســت و دارای بیش از 
ســه دهه تجربه در زمینه این فرایند بازیافت 
نوآورانه می باشــد. تجربه ایــن کمپانی باعث 
شده تا در بحث تجاری سازی این روش بسیار 
شایسته و واجد شرایط باشد. فناوری پیشرفته 
بازیافت چرخشــی می تواند یک روش بسیار 
تاثیرگذار باشــد چون با ایــن روش می توان 

ضایعات پلی اســتری بی کیفیت را که معمواًل 
به زمین های دفن زباله ریخته می شــدند به 
محصوالت پلی استری با کیفیت باال تبدیل کرد 
که دارای بازارهای مختلفی نیز هستند نظیر 

صنایع غذایی.
در حال حاضر کمپانی ایستمن در حال بررسی 
امکان طراحی و ســاخت کارخانه متانولیز در 
مقیاس تجاری برای برآورده ساختن نیازهای 
مشتریان بوده و مذاکرات اولیه را نیز با شرکای 
بالقوه خــود در طول زنجیره ارزش انجام داده 
اســت. هدف این کمپانی احــداث کارخانه 
بازیافت پیشرفته چرخشی و بهره برداری کامل 

از آن در طول 24 تا 36 ماه می باشد.
ایســتمن با تمرکــز بر فرصت ها و مســایل 
زیســت محیطی، چارچوب های اجتماعی و 
دولتی اهداف و استراتژی هایی را برای غلبه بر 

چالش های پیچیده جهانی تعیین کرده است.

رونمایی از کارگاه طراحی دیجیتال توسط یونیورسال استودیو

بهترین راه برای شروع یک روز خوب داشتن یک 
خواب خوب و آرامش بخش در طول شب است. 
استراحت بخش مهمی از داشتن سبک زندگی 
سالم می باشد. فعالیت های فیزیکی منظم باعث 
بهبود سالمت جسم و روان و در کل روحیه فرد 
می شود. هرچه میزان فعالیت در طول روز بیشتر 
باشد نیاز به داشتن خوبی عمیق و مفید در طول 
شب بیشــتر احساس می شود. در نتیجه داشتن 
تشکی که به بهتر شدن و از بین بردن خستگی 

فرد کمک کند ضروری به نظر می رسد.
کمپانی سیگنچر اســلیپ اخیرًا از جدیدترین 

محصول خود یعنی تشــک نانوبیونیک رونمایی 
کرده است. این تشک برای بهبود کیفیت خواب 
و در نتیجه داشتن سبک زندگی سالم تر طراحی 

شده است.
این تشک از چندین الیه تشکیل شده است، الیه 
اول یک فوم حافظه دار بوده که در آن ذغال چوب 
و ژل تزریق شده و با ایجاد یک سطح خنک کننده 
بــه تنظیم دمای بدن کمک می کند. الیه دوم از 
التکس تاالالی طبیعی تشکیل شده که امکان 
جریان یافتن هوا و توزیع حرارت در بدن را فراهم 
می کند. در بخش مرکزی این تشک فنرهایی قرار 
دارد که به طور مجزا درون یک محفظه قرار داده 
شده اند و انتقال حرکت را به حداقل می رسانند 
و به کاهش فشــار و داشتن تجربه خوابی آرام تر 
کمک می کنند. در نهایت به الیه باالیی می رسیم 
که در آن از فناوری نانوبیونیک استفاده شده است.

نانوبیونیک فناوری پیشــرفته ای است که باعث 
تبدیل حرارت بدن به امــواج مادون قرمز دور و 

انعکاس مجدد آن ها به بدن می شود. این امواج، 
امواج نامریی انرژی هســتند که توانایی نفوذ به 
بدن، تســکین و تهییج را دارا می باشند. این کار 
باعث افزایش موقت جریان خون در بدن شده و 
به تســکین عضالت و داشتن خوابی آرام کمک 

می کند. 
این چرخش انرژی در بدن همچنین باعث کمک 
به کاهش احساس سرما در دست ها و پاها شده، 
تنظیم حرارتی بدن را بهینه کرده و به بازگشت 
ســریع تر انرژی به بدن پس از انجام فعالیت های 
روزمره کمک می کند. سازمان غذا و داروی آمریکا 
محصوالت نانوبیونیک را بــه عنوان محصوالت 
مربوط به بخش پزشــکی و ســالمت عمومی 

طبقه بندی کرده است.
این فناوری در اصل برای استفاده در لباس های 
ورزشــی و کمک به بازگشــت بدن ورزشکاران 
به حالت اولیه طراحی شــده بــود اما اکنون در 
منسوجات مختلفی از جمله تشک ها کاربرد دارد.

عرضه تشک های نانوبیونیک توسط کمپانی سیگنچراسلیپ
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کمپانی پریماالفت متخصص در فناوری های 
مربوط به مواد اولیه پیشــرفته، ادعا کرده که 
نخســتین عایق مصنوعی تهیه شده از الیاف 
پلی استر صد در صد بازیافتی و زیست تجزیه پذیر 
را تولید کرده است. الیاف زیستی پریماالفت در 
شرایط آزمایشگاهی که در آن زمین های دفن 
زباله شبیه سازی شده بود، طی 394 روز تقریبًا 
به طور کامل تجزیه شده اند در حالی که تجزیه 

الیاف پلی استر استاندارد در شرایط مشابه ناچیز 
بوده است. این فناوری اختصاصی که طی چهار 
سال گذشته ایجاد شده است، هیچ تغییری در 
کارایی، ظاهر یا زیردست لباس ایجاد نمی کند 
و پیش بینی می شود تا ســه ماهه سوم سال 

2020 در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.
الیــاف زیســتی پریماالفــت زمانــی که در 
زمین های دفن زباله یا اقیانوس ها رها شــوند، 
تجزیه خواهند شــد: این الیاف طوری اصالح 
شده اند که برای میکروب های موجود در این 

محیط های بی هوازی جذاب تر باشند.
الیاف زیســتی پریماالفت تنها زمانی که در 
معرض میکروب های موجود در زمین های دفن 
زباله یا آب هــای اقیانوس قرار بگیرند، تجزیه 
می شوند در نتیجه خصوصیت عایق بودن آن ها 

در تمــام طول عمر مفید لباس ثابت و با دوام 
باقی می ماند.

کمپانی پریماالفت تا بــه امروز بیش از 84/7 
میلیون بطری پالســتیکی را از زمین ها دفن 
زباله جمع آوری و آن ها را به محصوالتی ممتاز 

در زمینه عایق بندی تبدیل کرده است.
تــا ســال 2020، 90 درصــد محصــوالت 
عایق بندی این کمپانی دارای محتوای حداقل 
50 درصدی از موادی می باشد که از بازیافت 
محصوالت مصرف شــده توسط مصرف کننده 

نهایی به دست آمده است. 
این کمپانی امســال نخستین محصول عایق 
خود را کــه از صد در صد الیــاف بازیافتی و 
زیست تجزیه پذیر تشکیل شده، معرفی کرده 

است.

عایق های تهیه شده از الیاف صد در صد بازیافتی و زیست تجزیه پذیر

کمپانی بین المللی مطرح آرکروما، متخصص در 
رنگزاها و مواد شیمیایی تخصصی اعالم کرده 
که کمپانی تایلندی ابســلوت دنیم نخستین 
تولید کننــده جین در جهــان خواهد بود که 
در فراینــد رنگرزی محصوالت خود از رنگزای 
ایندیگوی فاقد آنیلین استفاده خواهد کرد. این 
کمپانی با تمرکز بر روی مواد اولیه و فرایندهای 
زیست ســازگارتر می تواند تا دو میلیون متر 
پارچه جین )تقریبًا معادل 1/5 میلیون شلوار 
جین( در ماه برای مشــتریان خود که بعضی 
از بزرگ ترین برندها و خرده فروشان در جهان 

هستند، تولید کند.

رنگزای مایــع Denisol Pure Indigo 30 برای 
نخستین بار در ماه می 2018 به عنوان روشی 
غیرســمی برای تولید رنگ آبــی نمادین که 
مشتریان آن را رنگ مخصوص جین می دانند، 

عرضه شده است.
در طول فرایند تولید مقــداری آنیلین درون 
پیگمنت هــای ایندیگو حبس می شــود که 
شستشــوی آن از روی پارچه دشــوار است. 
بقایای آنیلین که چیــزی حدود 300 تن در 
سال اســت، در حین رنگرزی تخلیه می شود. 
از آن جا کــه آنیلین برای حیات آبی خطرناک 
است پس این یک مشکل محسوب می شود. 
عالوه بر آن سطح قرارگیری کارگران کارخانه 
در معرض این ماده ســمی بیشتر از حد مجاز 

می باشد. 
ســمیت باالی این ماده شــیمیایی )سمی تر 
و خطرناک تر از آلکیل فنل ها( باعث شــده تا 
بعضی از برندها و خرده فروشان مهم پوشاک 
 )RSL( آن را در لیست مواد دارای محدودیت

قــرار دهند. در نتیجه رنگزای جدید به عنوان 
یــک رنگــزای ایندیگوی فاقــد آنیلین برای 
طراحان، تولیدکنندگان و صاحبان برندها تولید 

شده است.
کمپانی آرکروما این رنگزا را در کارخانه ابسلوت 
دنیم در تایلند مورد آزمایش قرار داده است تا 
مطمئن شود عملکرد رنگزای جدید دقیقًا مانند 

ایندیگوی متداول باشد.
جیمز کارناهان، رییس بخش پایایی آرکروما 
عقیده دارد که بدون تولیدکنندگانی پیشــرو 
نظیر آبســلوت دنیم که نوآوری های زیســت 
سازگاری مانند رنگزای ایندیگوی فاقد آنیلین 
را در فرایندهای تولیدی خود به کار می گیرند، 
ما قادر به جلو راندن این صنعت نخواهیم بود. 
چنیــن نوآوری هایی با توجه افزایش آگاهی و 
نگرانی مصرف کنندگان نسبت به تغییرات آب 
و هوایی و تهدیدات اکولوژیکی، نه تنها بسیار 
منطقی است بلکه به ســود کسب و کار هم 

هست.

رنگرزی جین با ایندیگوی فاقد آنیلین
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