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بیش از نیمی از سال 98 را پشت سر گذاردیم و نیمه سپری شده سال با اصرار دولتمردان بر تثبیت نرخ ارز 
برای کنترل تورم گذشت و نرخ ارز تقریباً در کانال موردنظر دولت کنترل شد. اگرچه سیاست خارجی و به تبع 
آن تجارت خارجی کشور همچنان با تنش های ناشی از تحریم های ظالمانه دست و پنجه نرم می کند و فروش 
نفت و فرآورده های نفتی و همچنین صادرات کشور با مشکالت عدیده ای مواجه است اما ایجاد یکپارچگی بین 
دستگاه های حاکمیتی نظیر بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و وزارتخانه های مختلف موجب شده 
تا بخش قابل توجهی از مبادالت ارزی کشور در کنترل دولت قرار گیرد به خصوص که  ایجاد تغییرات در قوه 
قضائیه و اهتمام این قوه در پیگیری موضوع مفسدان اقتصادی سبب شده تا کنترل بیشتری بر سیاست های 
تخصیص ارز صورت پذیرد. اگرچه این فشارها چنبره کنترلی دولت بر تخصیص ارز و خروج ارز از کشور را 
بیشتر کرد تا بتواند سیاست های انقباضی خود در مدیریت ذخایر ارزی خود را بیشتر کند اما صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان واقعی کشور را با مشکالت بسیاری مواجه ساخت که از جمله آنها می توان به تحمیل هزینه های 

باالسری در دور زدن تحریم ها و محدودیت های شدید بانکی در عرصه بین المللی اشاره نمود.
ممانعت نهادهای مسئول از ارائه جزئیات آمارهای تجارت داخلی و خارجی سبب شده که همچنان برآوردهای 
دقیقی از وضعیت تجارت خارجی کشوردر دسترس نباشد اما آن چه به طور کلی از آمارهای اجمالی ارائه شده 
قابل استنباط است این واقعیت است که ارزش دالری صادرات با توجه به محدودیت های موجود در شش ماهه 
اول سال وضعیت مناسبی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ندارد و با کاهش 10/5 درصدی مواجه 
بوده است به طوری که در مجموع صادرات شش ماهه اول سال 98 معادل 20/9 میلیارد دالر بوده است که 
نسبت به رقم 20/5 میلیارد دالر صادرات در شش ماهه اول در سال 96 مقدار جزئی افزایش نشان می دهد. 
البته نباید فراموش کنیم که در شش ماهه اول سال96، نرخ دالر در بازه 2700 تومان تا 4000 تومان قرار 

داشت و در شش ماهه اول 98 در بازه 11 تا 14 هزار تومان قرار داشته است.
به نظر می رسد با توجه به شرایط سیاست خارجی کشور و مشکالت موجود در زمینه تحریم ها در نیمه دوم سال 
نیز روند تجارت خارجی همچنان با مشکالت نیمه اول مواجه باشد و شاهد تغییر آن چنان در شرایط تحریم 
نخواهیم بود ضمن این که به نظر می رسد با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات، دولت تمایل چندانی در تغییر 
شرایط کنونی نداشته باشد و تالش خود را در جهت حفظ وضع موجود ادامه دهد که به طور طبیعی شاهد 
تثبیت دستوری نرخ ارز به بهانه کنترل تورم و نارضایتی مردم و از طرفی صرفه جوئی در تخصیص ارز با هدف 

استفاده بهینه از ذخایر ارزی خواهیم بود که در این صورت به طور طبیعی شاهد رکود در اقتصاد خواهیم بود.
حال در پاسخ به این پرسش که آیا  اقتصاد کشور در نیمه دوم سال هم با فرمان نیمه اول به پیش می رود یا 
خیر، باید منتظر گذر زمان و تحلیل شرایط باشیم تا سرنوشت گره خورده سیاست خارجی و سیاست داخلی اثر 

خود را بر اقتصاد کشور چگونه نمایان می سازند. 
مدیرمسئول

سرمقاله
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واردات خط تولید چاپ دیجیتال پس از گذشت 
دو سال از گشایش اعتبار آن، در چه مرحله ای 
است؟ ممکن است در مورد مشخصات فنی آن 

توضیحاتی ارائه نمایید.
و  چاپ  تولید  خطوط  در  استفاده  مورد  تکنولوژی 
تکمیل موکت در ایران بسیار قدیمی می باشد. اکثر 
واحدهای تولیدی از روش های سنتی چاپ از جمله 

چاپ روتاری بهره می برند.
همزمان با رواج روزافزون تکنولوژی چاپ دیجیتال در 
دنیا واحدهای صنعتی نساجی کشورمان نیز درصدد 
بهره برداری از این تکنولوژی برآمدند. در این ارتباط 
برآمدیم.  تکنولوژی  این  از  استفاده  درصدد  نیز   ما 
مقدمات کار و مذاکرات اولیه از ایتمای 2015 میالن 
شروع گردید و مدرن ترین خط تولید چاپ دیجیتال 
دنیا از شرکت زیمر اتریش انتخاب و پس از کش و 
قوس های فراوان که عمدتاً به دلیل مشکالت مربوط 
به نظام بانکی ما  بود خط تولید فوق با صرف هزینه 
بسیار زیاد خریداری و حمل و در محل این کارخانه 
نصب گردیده است و انشاهلل به زودی مراحل تولید 

آزمایشی آن به اتمام خواهد رسید. باتوجه به توانایی ها 
و مشخصات فنی خط تولید فوق پیش بینی  ما این 
در  بزرگی  تحول  طرح  این  راه اندازی  با  که  است 

صنعت چاپ موکت کشور رخ خواهد داد. 
در این جا الزم است متذکر شوم که گشایش اعتبار 
مربوط به ماشین آالت این طرح در آبان 96 صورت 
گرفته بود هرچند در آن زمان ظاهراً کشور با مشکالت 
ارزی مواجه نبود و ارتباط با شبکه بانکی بین الملل 
برقرار بود ولی علیهذا بانک مرکزی حتی در آن زمان 
هم از اختصاص ارز جهت این پروژه و ماشین آالت 
خطوط تولید سایر کارخانه ها هم خودداری نمود و 
تأمین ارز فوق از محل ارز آزاد صورت گرفت. این 
درحالی است که در آن زمان نظام بانکی برای واردات 
کاالهای لوکس و مصرفی مثل گوشی موبایل ارز 
مبادله ای تخصیص می داد. حدود یک سال تمام برای 
اختصاص ارز مبادله ای به مراجع ذیربط مراجعه نمودیم 
مکاتبات و پیگیری های متعددی هم از طرف وزیر 
صمت و معاون اجرایی رئیس جمهور در آن زمان برای 
تأمین ارز این پروژه صورت گرفت و حتی دستورات 

اشاره:
زمان زیادی صرف هماهنگی انجام این گفتگو 
شد تا در نهایت، ظهر یک روز پائیزی مهمان 
به  دلیل  شدیم.  یزد  پردیس  موکت  شرکت 
تعویق افتادن های متوالی، نه بهانه های رایج 
برخی صنعتگران بلکه درگیری ها و مشکالت 
مربوط به  اجرای طرح توسعه شرکت و نصب 
و راه اندازی خط تولید چاپ جدیدی بود که به 
گفته مهندس مباشر برای اولین بار در صنعت 
نساجی کشور، نصب و راه اندازی خواهد شد. 
ادامه  در  و  شد  شروع  همین جا  از  داستان 
گشایش  رسیدیم،  گزنده ای  و  تلخ  نتایج  به 
اعتبار ماشین آالت دوسال پیش انجام شده و 
ماشین آالت پس از کش و قوس های فراوان 
وارد  خواهد گذشت(،  نظرتان  از  بخشی  )که 
کشور شده و تا دو ماه دیگر راه اندازی می شود... 
این گفت وگو برخالف روال همیشگی در مورد 
مسائل مربوط به واردات و صادرات و راه اندازی 
مدرن ترین دستگاه چاپ دیجیتال کشور آغاز 
می شود، با پرونده همچنان باِز ایتمای 2019 
ادامه می یابد و با بیوگرافی مهندس مباشر- 
مدیرعامل خوش فکر و پرتالش موکت پردیس 

یزد- به پایان می رسد. 

مسائل 
اقتصادی 

اولویت 
دولت های ما 
نبوده است 

گفت وگو با مهندس محمدمهدی مباشر- مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت موکت پردیس یزد

الزم را از معاون اول رئیس جمهور اخذ نمودیم ولی 
نهایتاً در بانک مرکزی به در بسته خوردیم. رئیس 
کل و معاون ارزی وقت بانک مرکزی که این روزها 
شاهد محاکمه هردو ایشان هستیم مصمم به عدم 
تخصیص ارز جهت واردات ماشین آالت خطوط تولید 
بودند و ماشین آالت را جزو اولویت های ارزی کشور 
نمی دانستند نهایتاً علیرغم پیگیری های فراوان مجبور 

شدیم ارز موردنیاز را بصورت آزاد تهیه کنیم. 
توجه کنید که ما با این مشکالت در مقطع زمانی 
مهرماه 95 الی مهر96 روبرو بودیم یعنی زمانی که 
نبوده  روبرو  ارزی  بحران  با  کشور  ظاهر  در  هنوز 
است. از همین نقطه نظر شما می توانید میزان توجه 
برای  ما  از مسئوالن محترم  بعضی  اهمیتی که  و 
تولید قائل هستند و نیز میزان هماهنگی بین آنها را 

دیدگاه

تهیه و تنظیم: مینا بیانی
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تشخیص دهید! 
درحال حاضر نیز که مراحل اجرای پروژه به پایان خود 
نزدیک می شود همچنان با مشکالتی مواجه هستیم 
که عمدتاً به دلیل شرایط محیطی به ما تحمیل شده. 
از جمله برای حمل چند قطعه یدکی که در نصب 
نهایی ماشین آالت موردنیاز بود مجبور شدیم مسیر 
طوالنی و دشوار و پرهزینه ای را طی نمائیم یا برای 
تأمین مواد اولیه مورد نیاز که از خارج از کشور باید 
تهیه گردد به دلیل مشکالت مربوط به تحریم بانکی 
و حمل و نقل با چالش های زیادی مواجه هستیم. 
اگر اینگونه مشکالت در سر راه ما قرار نداشت مدتها 
پیش از این طرح توسعه ما به بهره برداری رسیده بود 
هم  سرمایه گذاری  هزینه های  از  بخشی  تاکنون  و 

مطمئناً مستهلک گردیده بود. 

واردات  به  نظر می رسد مشکالت مربوط  به 
باعث  مدرن،  دستگاه های  و  ماشین آالت 
می شود خطوط تولید واحدهای نساجی، مجالی 
برای نوسازی و بازسازی پیدا نکنند و این به 
تعبیر بسیاری از صنعتگران،زنگ خطری است 
صنایع  بخش های  تمام  برای  تدریج  به  که 

نساجی به صدا درخواهد آمد...
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. عالوه بر مشکالت 
افزایش  به  توجه  با  ماشین آالت  واردات  به  مربوط 
مساعدت  و  همکاری  عدم  و  ارز  نرخ  آور  سرسام 
بانک ها شما باید مشکالت مربوط به تأمین نقدینگی 

واحدها را به سیاهه مشکالت اضافه کنید. ضمن اینکه 
بعد از گذر از همه این مراحل  شما باید کاالی خود 
را در بازاری که قدرت خرید خریداران بشدت کاهش 
پیدا کرده و میزان تقاضا را تحت تأثیر قرار داده عرضه 

کنید. 
حاال در این شرایط مشکالت و رویه های نادرستی که 
به خصوص در طی یکسال اخیر بر سر راه صادرات 
محصوالت صنعتی ما هم قرار گرفته اضافه کنید تا 
به عمق فاجعه پی ببرید. با توجه به این نکات و در 
صورت حل نشدن این مشکالت و سایر مشکالتی 
که واحدهای صنعتی ما از سال های دور در بخش های 
مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی و قانون کار و غیره با 
آن روبرو هستند نه تنها صنعت نساجی ما که تمام 
بخش های تولید صنعتی کشور با بحران عمیقی روبرو 

خواهند شد. 

باتوجه به حضور شما در نمایشگاه ایتما 2019 
لطفاً مختصری از آنچه که در نمایشگاه سپری 

شد برای ما شرح دهید.
من از ایتمای 1999 بیرمنگام تا امروز تقریباً در همه 
دوره ها حاضر بوده ام اما در این دوره شاهد مسائلی 
از  زیادی  تعداد  اواًل  بود.  تصور  از  خارج  که  بودم 
صنعتگران و فعاالن برجسته صنعت نساجی کشور 
متأسفانه بدلیل عدم مساعدت سفارت اسپانیا موفق 
به اخذ ویزا نشدند. به نظر می رسد پرونده ها اصاًل مورد 
بررسی قرار نمی گرفت وگرنه دلیلی ندارد تولیدکننده 

و یا مدیری که بارها جهت حضور در نمایشگاه ها و یا 
مذاکرات تجاری ویزای شنگن دریافت نموده ریجکت 

شود. 
متأسفانه شرایط به گونه ای می باشد که امروز اخذ 
ویزا دغدغه صنعتگر و تولیدکننده  ما شده و این بسیار 
تأسف بار است. در نمایشگاه هم متأسفانه بسیاری از 
شرکت ها حتی حاضر به مذاکره و گفتگو با شرکت 
کنندگان ایرانی نبودند. بعید می دانم هیچ قرارداد خرید 
شرکت های  توسط  نمایشگاه  این  در  ماشین آالت 

ایرانی عقد شده باشد. 
و  میالن  ایتمای 2015  در  که  است  حالی  در  این 
جامعه  با  کشور  روابط  بهبود  روبه  شرایط  به دلیل 
جهانی با استقبال چشمگیر شرکت های اروپایی مواجه 
شدیم. در آن زمان فضای امیدبخشی حاکم شده بود 
و بسیاری معتقد بودند باتوجه به اینکه ایران آخرین 
اقتصاد بزرگی است که هنوز به جامعه جهانی نپیوسته 
بازار بکر و ایده آلی برای فعالیت دارد. اغلب شرکت ها 
تمایل به همکاری داشتند و قراردادهای تجاری زیادی 
در طول نمایشگاه منعقد شد. ما خودمان در طی آن 
نمایشگاه اقدام به عقد چند قرارداد مهم جهت خرید 
ماشین آالت طرح توسعه و لوازم یدکی موردنیازمان 
به  آنهم در طی مسافرت هایی که  از  نمودیم پس 
کشورهای مختلف داشتیم با استقبال فعالین اقتصادی 
مواجه می شدیم. یادم است که سفری به کره جنوبی 
داشتم و فضا به قدری مساعد بنظر می رسید که اتاق 
بازرگانی شهر دگو )که مرکز صنعت نساجی کره است( 
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به محض اطالع از حضور من در این شهر جلسه ای را 
تشکیل داد و تعداد زیادی از فعاالن اقتصادی کره در 
جلسه حاضر و در مورد شرایط سرمایه گذاری و فعالیت 

در ایران سؤال می کردند. 
اما در ارتباط با تحوالت و تغییرات تکنولوژی که در 
نمایشگاه امسال با آن مواجه بودیم باید متذکر شد 
که سطح تحوالت بسیار چشمگیر بود. بخش مهمی 
از ماشین آالت صنعت نساجی با بهره گیری از دانش 
از  بسیاری  بود.  یافته  محسوسی  ارتقاء  اتوماسیون 
ماشین آالت توسط ربات ها هدایت می شدند و نقش 
شدت  به  ماشین آالت  عملکرد  در  انسانی  نیروی 
کاهش یافته بود. ضمن اینکه صنعت چاپ دیجیتال 
نیز بشدت توسعه یافته بود و شما با دنیایی از تنوع 
رنگ و طرح مواجه بودید که برای محصوالت تولیدی 
جذابیت بصری ایجاد نموده بود.  البته همانطور که 
قباًل گفتم متأسفانه سهم ما از این رشد تکنولوژیک 

فقط دریغ بود و حسرت....
این احساس سرخوردگی در نمایشگاه دموتکس نیز 
به نوعی دیگر وجود داشت. شرکت های تولیدکننده 
موکت و کف پوش در ایران، بسیار توانمند هستند و 
برای راه اندازی یک واحد تولیدی در سایز کوچک 
در شرایط فعلی حداقل 5 میلیون یورو سرمایه گذاری 
نیاز است که البته حجم سرمایه گذاری اکثر واحدهای 
دموتکس  در  اما  است  این  از  بیش  مراتب  به  ما 
تولیدکنندگان توانمند و متمول ما جایگاهی ندارند در 
حالی که هندی ها و پاکستانی ها با عرضه محصوالتی 
می رسانند.  بهم  حضور  نمایشگاه  در  پادری  مثل 
اطمینان دارم این واحد های تولیدی با هزینه بسیار 
کم  و چند دستگاه کوچک و ساده راه اندازی شده 
است اما اعتماد به نفس حضور در بازارهای جهانی را 
دارند و نیز مورد استقبال دنیا قرار می گیرند و قطعاً بازار 
مناسب و مطلوبی پیدا کرده اند که هزینه حضور در 
دموتکس را برای یافتن مشتریان جدید تقبل می کنند 
و مورد حمایت کامل دولت خود هم قرار دارند. همه 
می دانیم دولت در کشورهایی مانند ترکیه و کره جنوبی 
بخش عمده ای از هزینه های حضور تولیدکنندگان 
 ... و  آمد  و  اقامت، رفت  نمایشگاه های خارجی،  در 
را می پردازد اما تولیدکننده ایرانی گاهاً اجازه ورود به 

بعضی از غرفه  ها را پیدا نمی کند و محترمانه عذرشان 
تحقیر آمیز  بسیار  روند  این  متأسفانه  می خواهند.  را 
است در حالی که نه بخش خصوصی و تولیدکننده و 
صنعتگر، مقصر ایجاد چنین شرایطی نیست ولی تاوان 

این شرایط را می بایستی بپردازد.

از تولیدات  می دانیم که بخش قابل توجهی 
و  عراق  جمله  از  منطقه ای  بازارهای  به  شما 
افغانستان صادر می گردد با توجه به اینکه در 
زمینه صادرات ریالی اخیراً انتقادات و حواشی 
بعضی  حتی  و  است  شده  مطرح  بسیاری 
معتقدند چون فروش محصول به کشورهایی 
مانند عراق و افغانستان بصورت ریالی انجام 
می گیرند صادرات محسوب نمی شود. دیدگاه 

شما در این زمینه چیست؟
با توجه به پیچیدگی های این موضوع و ابعاد مختلف 
این مشکل و باتوجه به مسئولیت من در کمیته صادرات 
انجمن صنایع نساجی ایران ناگزیرم از ابعاد گوناگون 
این مشکل را مطرح کنم. در ابتدا الزم است متذکر 
شوم که تا پیش از 16 مرداد 97 تمام صادرکنندگان 
موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات بودند اما 
قاعده  این  از  افغانستان  و  عراق  به  صادرکنندگان 
مستثنی بودند و به روش ریالی عمل می کردند اما از 
این تاریخ مسئوالن اعالم کردند  صادرات به عراق و 
افغانستان هم باید بصورت ارزی انجام گیرد و در غیر 
این صورت کلیه معافیت های مالیاتی صادرات حذف و 
محدودیت های بیشتری برای واحدهایی که این قانون 
را رعایت ننمایند وضع خواهد شد. استدالل آقایان این 
بود که واحدهای پتروشیمی با سوء استفاده از امکان 
اظهارنامه  افغانستان ، در  و  به عراق  ریالی  صادرات 
گمرکات، مقصد صادرات را عراق و افغانستان قید 
می کنند در حالی که درواقع به هند و چین صادرات 
انجام می شود و عماًل مرتکب تقلب و تخلف آشکار 
می شوند دلیل این تخلف نیز تفاوت نرخ ارز در سامانه 
نیما و بازار آزاد بود در حالی که نرخ دالر در سامانه 
نیما حول و حوش 8 هزار تومان دور می زد در همان 
زمان دالر در بازار آزاد در مقطعی تا 15 هزار تومان نیز 

معامله میشد که البته بعداً تعدیل شد. 

واحدهای  تغذیه  که  بود  این  توجه  جالب  نکته 
پتروشیمی در همان زمان با نرخ دالر 4200 تومان 
صورت می گرفت و این سود سرشار و رانت عظیمی 
بود که با سوءسیاست ها از جیب ملت و دولت به جیب 
واحدها  این  ولی  شد  سرازیر  پتروشیمی  واحدهای 
حتی به همین هم قانع نبودند و حاضر نمی شدند ارز 
حاصل از صادرات را به نرخ نیما عرضه کنند پس 
جرقه ممنوعیت صادرات ریالی از اینجا زده شد. در 
واقع دولت سعی کرد ضعف نظارت خود بر واحدهای 
پتروشیمی که اکثراً خصولتی هستند را با یک تصمیم 
اشتباه دیگر جبران کند. درحالی که انجمن صنایع 
مشکل  اگر  داد  پیشنهاد  مرکزی  بانک  به  نساجی 
مجتمع های پتروشیمی هستند، می توان اعالم کرد 
صادرات محصوالت پتروشیمی به اقصی نقاط دنیا 
باید ارزی شود تا دست از سر بازار عراق و افغانستان و 
صادرات ریالی به این دو کشور برداشته شود اما پاسخ 
دادند: اگر قرار است استثنا قائل شویم بدلیل قدرت 
البی و نفوذ واحدهای پتروشیمی اولین جایی که باید 
مستثنی شود پتروشیمی ها هستند!! پس چاره ای جز 
واحدهای  کلیه  برای  ریالی  صادرات  پذیرش  عدم 

صنعتی وجود ندارد. 
از طرف دیگر باید توجه داشت که چندین میلیون 
اتباع کشورهای همسایه ما یعنی افغانستان  از  نفر 
وجوه  افراد  این  می کنند.  زندگی  ایران  در  عراق  و 
حاصل از کسب و کار خود در ایران را می بایستی 
طی مکانیسمی به خانواده و بستگان در کشور خود 
ارسال نمایند. برای مثال اکثر خدمات ساختمانی در 
ایران توسط برادران افغانی ما صورت می پذیرد. همین 
االن بخش بزرگی از خدمات شهرداری تهران و سایر 
صورت  افغانی  پیمانکاران  توسط  بزرگ  شهرهای 
می پذیرد. طبیعی است وجوه حاصل از این فعالیت 

می بایستی به افغانستان ارسال گردد. 
از طرف دیگر تجار افغانی نیز برای خرید کاالهای 
موردنیاز خود به ریال ایران نیاز دارند. مکانیسمی که 
تاکنون در طی دهه ها فعالیت فعاالن اقتصادی دو 
کشور برقرار بوده است بدین شکل طراحی شده که 
اتباع افغانی مستقر در ایران وجوه حاصل از کسب 
و کار و فعالیت اقتصادی خود را به تجارافغانی مورد 
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اطمینان خود سپرده و خانواده های آنها معادل وجه 
فوق را در افغانستان به افغانی دریافت می نمایند و 
تجار افغانی از محل این وجوه که از هموطنان خود در 
ایران دریافت می کنند بهای کاالهای خریداری شده 
خود را در ایران می پردازند. یعنی در واقع بدلیل شرایط 
خاص در دو کشور در طی دهه ها فعالیت اقتصادی 
یک مکانیسم مالی و انتقال پولی بسیار مطمئن شکل 
گرفته که هیچ تحریمی هم در آن اثرگذار نیست و در 

شرایط فعلی بدیلی هم برای آن وجود ندارد.
حاال با تصمیم شتاب زده و یک شبه این مکانیسم 
دچار مشکل شده نتیجه این که افاغنه ساکن ایران 
مجبورند وجوه حاصل از کسب و کارهای خود را در 
بازار سیاه ارز تبدیل به دالر کرده و به افغانستان ارسال 
نمایند و با توجه به عدم وجود سیستم بانکی بین دو 
کشور صادرکنندگان ایرانی نیز مجبورند از مسیرهای 
ناهموار و پرخطر نسبت به انتقاالت مالی خود اقدام 
نمایندو یا از خیر صادرات به این کشورها بگذرند و 
بازارهایی را که با خون دل و طی سالها زحمت و 
مرارت و هزینه بدست آورده اند دودستی تقدیم رقبای 

منطقه ای از جمله شرکت های ترکیه ای نمایند. 
مرکزی  بانک  مسئوالن  آنکه  عجیب تر  آن  از 
چرخه  از  را  دالر  می کنند  اعالم  که  مدت هاست 
اقتصادی ایران حذف کردیم و حتی شعار استفاده از 
پول ملی در مبادالت با سایر کشورها را سر می دهند 
ولی وقتی به صادرکننده داخلی می رسند همه شعارها 
فراموش می شود و الزام ارائه ارز به سیستم بانکی 

بعنوان اولویت مطرح می شود. 
باید به این نکته هم توجه داشت که صادرات ما به 
عراق و افغانستان است و واحد پول رایج این دو کشور 
افغانی و دینار هستند اگر هم ما ملزم به ارائه ارز باشیم 
این ارز می بایستی افغانی و یا دینار عراق باشد نه دالر 
امریکا! از طرف دیگر ما شاهد آن هستیم که به دلیل 
عدم وجود مکانیسم تبادالت مالی با این کشورها حتی 
دولت هم امکان دریافت وجوه حاصل از صادرات برق 
انتظار دارد  و گاز خود از این کشورها را ندارد ولی 
صادرکننده بخش خصوصی راهی برای غلبه بر این 

مشکالت پیدا کند!
نکته دیگری که از دید بسیاری از عزیزان ما پنهان 

مانده است این است که روزگاری ریال ایران بعنوان 
یک ارز معتبر بین المللی شناخته می شد و در کلیه 
امروز  بود.  معامله  قابل  دنیا  و صرافی های  بانک ها 
متأسفانه تنها در دو کشور افغانستان و عراق ریال 
ایران رواج داشته و سیستم تجاری این کشورها ریال 
بانک  به رسمیت می شناسند ولی  تا حدودی  را  ما 
مرکزی ما به اندازه تجار کشورهای همسایه هم ریال 
ایران را به رسمیت نمی شناسند و مدعی است اگر 
وجه صادرات به ریال پرداخت شود صادرات محسوب 
نمی شود. مثل این است که بانک مرکزی چین یوآن 
را برای صادرات به رسمیت نشناسد یا بانک مرکزی 
هند روپیه را به رسمیت نشناسد و به صادرکنندگان 
دالر  به  باید  فقط  را  خود  کاالی  وجه  کنند  اعالم 
دریافت کنید. این در حالی است که رسالت بانک 
مرکزی تقویت و بهبود ارزش پول ملی ما و رواج 

دادن آن در سرتاسر دنیا باید باشد.
با همه اینها در جهت نشان دادن حسن نیت بخش 
خصوصی به بانک مرکزی اعالم کردیم علی رغم 
اقتصادی که در  فعالیت  اینکه معتقدیم ساز و کار 
طی حداقل 30 سال براساس مبادالت ریالی شکل 
گرفته را نمی توان یک شبه و با یک بخشنامه عوض 
با  بدون مشورت  مرکزی  بانک  که  حال  ولی  کرد 
بخش خصوصی کشور و بدون لحاظ نمودن منافع 
بنگاههای اقتصادی تصمیم به تغییر آنی این ساز و کار 
گرفته است فرصتی حداقل دوساله را جهت تطبیق با 
شرایط جدید برای بخش خصوصی قائل شود و در 
این مدت نیز بانک مرکزی سازوکار انتقاالت مالی 
مطمئن را تعبیه و نسبت به تغییر مجموعه قوانین 
ارزش  وجوه  استرداد  حوزه  در  به خصوص  مربوطه 
نیز  پیشنهاد  این  که  نماید  اقدام  صادرات  افزوده 
متأسفانه مورد عنایت قرار نگرفت. توجه شما را به 
این نکته جلب می نمایم که در حال حاضر بدلیل تغییر 
سیاستهای ارزی بانک مرکزی در حوزه صادرات بالغ 
بر 3000 میلیارد تومان از وجوه مربوط به ارزش افزوده 
واحدهای تولیدی که می بایستی به بخش خصوصی 
عودت داده شود به دلیل عدم هماهنگی بخش های 
مختلف دولت با یکدیگر از سال پیش عودت داده 
نشده و بدین ترتیب در این شرایط رکود و تورم بخش 

قابل توجهی از سرمایه در گردش واحدها در اداره امور 
مالیاتی قفل شده است. 

در جلسه ای که با آقای دکتر دهقان دهنوی -معاون 
وزیر اقتصاد- برگزار کردیم پیشنهاد دادیم صنعت 
نساجی کشور به دلیل شرایط خاص و مشکالتی که 
با آن مواجه می باشد از این قاعده مستثنی شود که 
هرچند این پیشنهاد در ابتدا مورد توجه وزیر اقتصاد 
قرار گرفت ولی با مخالفت بانک مرکزی این پیشنهاد 
هم به جایی نرسید. مسئله ممنوعیت صادرات ریالی 
که ضربه سنگینی به واحدهای تولیدی ما وارد کرد 
درجلسات شورای  بارها  که  بود  اهمیت  حائز  آنقدر 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی 
ایران هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که عماًل 
به دلیل مخالفت های بانک مرکزی نتیجه ای از این 

جلسات حاصل نگردید. 

عده ای  نمودید  مطرح  که  مسائلی  علی رغم 
همین  بر  تکیه  با  مرکزی  بانک  معتقدند 
سیاست ها و الزام صادرکنندگان به برگشت ارز 
به چرخه اقتصاد توانسته است بازار ارز را کنترل 
و نرخ ارز را متعادل نگه دارد. آیا شما هم با این 

دیدگاه موافقید؟
البته که بانک مرکزی به کمک سایر ارکان حاکمیت 
توانسته است هیجانات بازار ارز را تخلیه و نرخ را کنترل 
کند ولی این امر عمدتاً بدلیل کنترل تقاضای ارز در 
بازار رخ داده است. همین امروز که من با شما صحبت 
می کنم واردات بالغ بر 1400 قلم کاال به کشور ممنوع 
است و حتی واحدهای تولیدی ما برای واردات مواد 
اولیه و لوازم یدکی ماشین آالت خود با محدودیت ها 
می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  فراوانی  مشکالت  و 
پروسه ثبت سفارش و گشایش اعتباری که قباًل حتی 
می توانست 72 ساعته طی شود امروز ممکن است تا 
72 روز هم طول بکشد. آن هم در شرایطی که دیگر 
هیچ بانکی در دنیا LC ما را نمی پذیرد و ما مجبوریم 
وجوه مربوط به خریدهای خود را از کانال صرافیهای 
مجاز و با صرف هزینه گزاف و پذیرش ریسک باال 
و بصورت نقدی پرداخت نمائیم. در ارتباط با این ادعا 
فعاالن  مرکزی  بانک  به دلیل سیاست های  که  نیز 
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اقتصادی مجبور به برگشت ارز حاصل از صادرات 
خود شده اند باید بگویم تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
واقعی و شناسنامه دار مجبور هستند در هر شرایطی 
وجوه مربوط به صادرات خود را به چرخه کسب و کار 
خود برگردانند در غیر این صورت برای تأمین مواد 
اولیه و سایر هزینه های واحدهای تولیدی خود دچار 
مشکل می گردند تاکنون هم غیر از این نبوده است از 

این به بعد هم غیر از این نخواهد بود.
در برهه ای نیز مسئوالن بانک مرکزی ادعا کردند 
ارز خود را به کانادا و سایر کشورها  صادرکنندگان 
می برند و در آن کشورها نسبت به خرید ملک و ویال 
و سرمایه گذاری اقدام می نمایند که البته من شخصًا 
کمتر تولید کننده ای را می شناسم که در کانادا ویال 
داشته باشد ولی تا دلتان بخواهد همه ما دوستانی از 
همکاران نظام بانکی مثل آقای خاوری را می شناسیم 
که سرمایه گذاری های کالنی در کانادا و کشورهای 

دیگر داشته اند!

به نظر می رسد تغییرات پیاپی قوانین و مقررات 
در حوزه صادرات و واردات مشکالت زیادی را 
است چه  داده  قرار  تولیدکنندگان  روی  پیش 
راهکاری را برای این مشکل پیشنهاد می کنید؟

خوشحالم به این مسأله اشاره کردید. متأسفانه صنعت 
ما بیشتر از آنکه از تحریم ها صدمه ببیند از تصمیمات 
شتابزده و باری به هر جهت مسئوالن لطمه خورده 
از  که  کنم  اشاره  نیست  بد  ارتباط  این  در  است. 
تاریخ 97/01/22 تاکنون بالغ بر هشتاد بخشنامه و 
دستورالعمل در حوزه صادرات و واردات ابالغ شده. 
ما هنوز فرصت خواندن و فهم بخشنامه قبلی را پیدا 
نکرده ایم که با بخشنامه و دستورالعمل جدید روبرو 
می شویم و این بسیار مضر است . ما خود ضربات 
سنگینی را به دلیل این تغییرات متحمل شدیم برای 
مثال بخشی از ماشین آالت طرح توسعه واحد ما با 
اعالم سیاستهای ارزی جدید دولت و از محل دالر 
4200 تومانی در اردیبهشت 97 گشایش اعتبار شد 
ولی پس از ورود ماشین آالت فوق در شهریور 97 به 
گمرکات کشور بانک مرکزی ما را ملزم به پرداخت 
دالر  نرخ  تا  تومانی  دالر 4200  نرخ  التفاوت  مابه 

نیمایی کرد. 
علی رغم تالش های زیادی که از ناحیه اتاق ایران 
و  گرفت  صورت  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  و 
مبنی  وزیران  هیئت   97/12/15 مصوبه  علیرغم 
خطوط  ماشین آالت  به  مربوط  اعتبارات  تسویه  بر 
به  گردیده  گشایش   97/05/16 از  قبل  که  تولید 
نرخ روز گشایش، بدلیل عدم تمکین بانک مرکزی 
مجبور  ما  دولت،  مختلف  بخشهای  ناهماهنگی  و 
شدیم در اردیبهشت 98 و پس از سپری شدن هشت 
ماه از ورود ماشین آالت به گمرک با پرداخت وجه 
اعتبار به نرخ نیمایی که آن زمان حدوداً 9000 تومان 
بود و پرداخت هزینه ده میلیارد ریالی بابت دموراژ 
سیزده کانتینر حاوی ماشین آالت نسبت به ترخیص 
ما  کاالی  که  کنید  توجه  کنیم.  اقدام  ماشین آالت 
ایجاد  راستای  در  و  بود  تولید  خطوط  ماشین آالت 
اشتغال و توسعه یک واحد تولیدی فعال و خوشنام و 
صادرکننده نمونه وارد کشور گردیده بود. طرفه آنکه 
در همان زمان واردکنندگان کاالی مصرفی و لوکس 
کاالی خود را با دالر 4200 تومانی وارد و  با نرخ دالر 

آزاد در بازار فروختند و جیب های خود را پر کردند.
این نمونه ای است از آنچه که تصمیمات شتابزده بر 
سر صنعتگران کشور آورده و برشی است کوتاه از 
قصه پرغصه تولید در کشور. در حوزه صادرات هم 

قباًل شرح دادم که با چه مشکالتی روبرو هستیم و 
اما در جواب پرسش شما راهکار پیشنهادی من در 
اولین قدم عمل به ّمر قانون است ماده 2 قانون بهبود 
فضای کسب وکار تکلیف را روشن نموده است. در 
ماده 2 این قانون نوشته شده که : دولت مکلف است 
در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب 
و کار و تدوین مقررات آئین نامه ها نظر کتبی اتاقها 
اتاقها  از تشکل های ذیربطی که عضو  و ان دسته 
درخواست  را  کارگری  و  کارفرمایی  از  اعم  نیستند 
و بررسی کند. معاون اول رئیس جمهور هم اخیراً 
طی بخشنامه ای ارکان دولت را موظف نمودند که 
درصورت تغییر قوانین مربوط به کسب و کار مهلتی را 
جهت تطبیق واحدها با قوانین جدید لحاظ نمایند و از 
تصمیمات خلق الساعه پرهیز کنند. در صورت عمل به 
این قوانین می توان امیدوار بود که از اتخاذ سیاستهای 
گاه متناقض و تدوین رویه های نادرست جلوگیری 

بعمل آید و فضای کسب و کار مهیای فعالیت گردد.
البته متأسفانه تاکنون نه به قانون بهبود فضای کسب 
و کار و نه به بخشنامه معاون اول از طرف مجموعه 

حکمرانی کشور اعتنایی نشده است!

مشکالت مربوط به خرید ماشین آالت ،تأمین 
مواد اولیه و لوازم یدکی و در کنار آن معضالت 
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داخلی  بازار  در  فروش  و   به صادرات  مربوط 
تا  شده  موجب  قوانین  و  مقررات  مجموعه  و 
تولید صنعتی در مسیر دشواری قرار گیرد. در 
این میان با توجه به اینکه زنگ خطر استهالک 
صدا  به  نساجی  صنعت  در  نیز  ماشین آالت 
ادامه فعالیت وجود  درآمده چه توجیهی برای 

دارد؟
بله با این شرایط حقیقتاً انگیزه ای باقی نمی ماند و هیچ 
منطق اقتصادی هم وجود ندارد. متأسفانه نرخ بازدهی 
صنعت به شدت نزول کرده است. در صنعت موکت 
واحدهای تولیدی در بهترین وضعیت در نقطه  سر به 
سر بسر می برند. سیاست خود ما در سال جاری فقط 
حفظ سهم بازار و ادامه حیات است و انتظار بازدهی 
مالی نداریم. این در حالی است که نسبت به سال 96 
شاهد نزول 50 درصد تولیدات واحدهای تولید موکت 
هستیم. بعضی از واحدها تعطیل شده اند و بسیاری با 

ظرفیت پایین به ادامه فعالیت مشغول هستند.
افزایش قیمت ارز که می توانست به فرصتی برای 
با  امروز  گردد  تبدیل  کشور  صنایع  حیات  تجدید 
و  اقتصاد  برای موجودیت  تهدید  به  سوءسیاست ها 

صنعت کشور تبدیل گردیده است. 

به عنوان یک فعال اقتصادی فکر می کنید چه 
دالیل و عواملی در بوجود آمدن شرایط فعلی 

دخیل هستند؟
ما در بخش صنعت و  به نظر من ریشه مشکالت 
اقتصاد به این دلیل است که هیچ گاه مسائل اقتصادی 
به جای  متأسفانه  نبوده است.  ما  اولویت دولت های 
آنکه سیاست ما در خدمت اقتصاد و صنعت باشد مسیر 
اشتباهی را پیموده ایم و موجودیت صنعت و اقتصاد را 

به سیاست گره زده ایم.
تالش همه دولت ها در کشورهای دیگر این است که 
از موقعیت ها و موفقیت های سیاسی در جهت منافع 
اقتصادی کشور خود بهره برداری کنند ولی متأسفانه 
در کشور ما منافع اقتصادی محلی از اعراب ندارد. اگر 
امریکا یا هر قدرت دیگری در دنیا در امور کشورهای 
دیگر دخالت و فتنه برپا می کند برای آن است مسیری 
خود  کمپانی های  و  خود  اقتصادی  منافع  برای  را 
بگشاید ولی متأسفانه ما در کشورمان و در سطوح 
کالن تصمیم گیری و تصمیم سازی چنین دیدگاهی را 
مشاهده نمی کنیم. حضور موفق شرکت های ترکیه ای 
در عراق و افغانستان و سوریه بعد از جنگ علیرغم 
سهم اندک این کشور در مبارزه با تروریسم در این 
کشورها و از سوی دیگر عملکرد ضعیف اقتصادی ما 

در همین کشورها شاهد دیگری است بر این مدعا.
ما  اقتصادی  تصمیمات  که  تازمانی  است  بدیهی 
توسط سیاستمداران گرفته می شود نمی توان انتظار 
بهبود اوضاع را داشت. برای مثال شما ببینید چندنفر 

از نمایندگان مجلس ما که وظیفه قانون گذاری برای 
سیستم اقتصادی ما را برعهده دارند اقتصاد خوانده اند؟
چند اقتصاددان در مجلس داریم؟ نمایندگان بخش 
صنعت ما در مجلس چه کسانی هستند؟ چندنفر از 
صنعتگران ما در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی 
و یا مجلس حضور دارند؟ کدامیک از این نمایندگان 
محترم مجلس ما دانش حسابداری دارند؟ بسیاری از 
نمایندگانی که می بایستی بودجه کشور را تصویب 
کنند و دخل و خرج کشور را تنظیم کنند حتی دانش 
ندارند  را  ساده  مالی  تراز  تحلیل یک  یا  و  خواندن 
ولی برای امور اقتصادی یک کشور هشتاد میلیونی 
تصمیم سازی می کنند و البته که ما فعاالن اقتصادی 
افراد  این  توسط  که  کنیم  فعالیت  فضایی  در  باید 
طراحی و ترسیم می شود! درحالی که تمام گروه های 
صنفی در مراکز تصمیم گیری کشور صاحب کرسی و 
نماینده هستند متأسفانه فعاالن اقتصادی و صنعتی 

کشور نقشی در تصمیم گیری های کالن ندارند.

آیا شرایط و وضعیتی که شما برای ما شرح 
دادید و مشکالت و چالش هایی که واحدهای 
تولیدی ما با آن روبرو هستند در طی چندسال 
اخیر و در این دولت به وجود آمده است و یا در 
سال های قبل هم ما با این گونه مشکالت روبرو 

بوده ایم؟
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زمان  گذشت  با  و  داشته  وجود  مشکالت  همیشه 
متأسفانه تشدید گردیده است. شاید امروز برای شما 
عجیب و حتی خنده دار باشد اگر به شما بگویم در 
ساله ای ابتدایی فعالیت من در دهه 60 برای استفاده 
از دستگاه فاکس در شرکت ها می بایستی از وزارت 
پست و تلگراف و تلفن آن موقع مجوز می گرفتیم 
و باتوجه به اینکه این مجوز به سختی صادر می شد؛ 
مجبور بودیم برای ارسال یک فاکس به اداره پست 
مراجعه کنیم یا دستگاه فاکس را در منزل و به دور از 
چشم بقیه نصب کنیم. گاهاً باتوجه به اختالف ساعت 
باسایر کشورها مجبور می شدیم برای انجام مکاتبات 
اداری مرسوم در طی روز چندین بار مسیر شرکت به 
خانه را طی کنیم یا برای واردات مواد اولیه موردنیاز 
خود مجبور بودیم پروسه بسیار پیچیده ای را که گاهًا 
چندین ماه طول می کشید از سر بگذرانیم و بارها 
مسیر وزارت بازرگانی آنموقع و وزارت صنعت و بانک 

مرکزی را طی کنیم.
بخصوص  و  اقتصادی  فعاالن  برای  فعالیت  مسیر 
صنعتگران در طی همه این سال ها صعب و دشوار 
بوده است و متأسفانه ساختار اداری ما هیچگاه اجازه 
نداده است که آب خوش از گلوی فعال اقتصادی ما 

پائین برود.

اجازه دهید این مصاحبه متفاوت را برخالف 
تمام گفتگوها با بیوگرافی شما به پایان برسانیم.

التحصیل  فارغ  هستم،  یزد  شهر  در  متولد 1347 
کارشناسی نساجی و کارشناسی ارشد مدیریت و از 
اواسط دهه 60 و همزمان با تحصیل در دانشگاه 
فعالیت خود را در بخش های مختلف صنعت نساجی 
اعم از بخش تولید و نیز بازرگانی شروع و تاکنون 
بار و در دوره  دانشجویی  اولین  ادامه دادم. برای 
تولیدی  »شرکت  در   1370 تا   1366 سال  در 
ساطین بافت« کار خود را آغاز کردم. سپس در طی 
بازرگانی  :شرکت  در   1375 الی   1370 سال های 
دانا صنعت« و سپس »شرکت نیک تکس« فعالیت 
داشتم. عمده فعالیت ما در این دو شرکت تأمین 
لوازم یدکی واحدهای  اولیه و ماشین آالت و  مواد 

نساجی بود. 
بعد از آن تا سال 1383 در »شرکت تولیدی شاهو« 
مدیربازرگانی  به عنوان  فیروزه«  »موکت  سپس  و 
فعالیت می نمودم. از سال 1383 الی 1386 به فعالیت 
در بخش بازرگانی صنایع نساجی به خصوص انواع 
کفپوش پرداخته و با ثبت چندین برند تجاری فعالیت 
خود را گسترش دادم. سپس در سال 1386 نسبت به 

تأسیس »شرکت تولیدی موکت پردیس بافت یزد« 
اقدام نمودم . 

فاز اول تولید این شرکت در آذر 88 و در طی سالهای 
بعد فازهای بعدی به بهره برداری رسید. اینک با لطف 
و مّشیت الهی و با فعالیت شبانه روزی همکاران من 
از گذشت ده سال خوشبختانه  بعد  و  این واحد  در 
تولیدکنندگان  معتبرترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  به 
تبدیل  کشور  کفپوش  صنعت  در  صادرکنندگان  و 
شده ایم. امروز مدرن ترین ماشین آالت تولید موکت 
پردیس  موکت  در شرکت  دیجیتال کشور  و چاپ 
در حال بهره برداری است و خوشبختانه سهم قابل 
توجهی از بازار داخلی و بازارهای صادراتی این صنعت 

را به خود اختصاص داده ایم. 
کمیته  رئیس  بعنوان  در حال حاضر  این  بر  عالوه 
اتاق  عضو  ایران،  نساجی  صنایع  انجمن  صادرات 
بازرگانی تهران و هم چنین عضو شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی و نیز کنفدراسیون صادرات 
ایران فعالیت دارم. به عنوان عضو مؤسس اتاق ایران 
-کره جنوبی و ایران- اتریش نیز از ابتدای فعالیت این 
اتاق ها حضور فعال داشته ام. عضویت و حضور فعال 
در اتاق بازرگانی مشترک ایران-آلمان و ایران-ایتالیا 

نیز از دیگر فعالیت های من به شمار می آید.



در مورد اهداف برگزاری و برنامه های سمینار 
واندویل که مدتی پیش برگزار شد، توضیحاتی 

ارائه نمایید.
شرکت واندویل هر چهار سال یک بار برای مشتریان 
معرفی  روزه  دو  سمینار  جهان،  سراسر  در  خود 
جدید  دستاوردهای  و  تکنولوژی ها  ماشین آالت، 
را برگزار می نماید. یک روز نیز به بازدید از مناطق 
اغلب  می کند.  پیدا  اختصاص  گردشی  و  تاریخی 
هتل های اطراف این شرکت تا شعاع 6-7 کیلومتری، 
پذیرای میهمانان واندویل هستند و تمام هزینه های 
اقامت، ایاب و ذهاب به فرودگاه و ... را متقبل می شود. 
واندویل در بخش مرکز تجربه )اکسپرینس سنتر( 
خود یک سالن به وسعت هشت هزار متر مربع برای 
نمایش ماشین آالت مختلف خود را مدنظر آماده نموده 
بود که امکان نمایش عملکرد دستگاه و بافت نمونه 
برای مشتریان وجود داشت. طبق اطالعات ارائه شده 
این شرکت به زودی در بخش ژاکارد، گوی سبقت را 

از شرکت اشتابلی خواهد ربود. 

ماشین آالت فرش بافی در دنیا توسط سه شرکت تولید 
می شود شونهر دو سال پیش در آخرین سری فروش 
ماشین، به دلیل عقب ماندن تکنولوژیکی، نام خود را 
به اشتابلی تغییر داده است اما کماکان پس از عرضه 
ماشین 1500  شانه توسط واندویل، همچنان در سطح 

ماشین  های 1200 شانه باقی ماند.
یک شرکت کوچک بلژیکی نیز وجود دارد که به تولید 
ماشین آالت فرش بافی می پردازد اما به دلیل حجم 
واندویل  برای  جدی  رقیب  هیچ عنوان  به  کوچک، 
واندویل  از  می توان  نتیجه  در  نمی شود  محسوب 
فرش بافی  ماشین آالت  تولید  امپراتوری  به عنوان 
جهان یاد کرد. واندویل هر سال در حال رشد و توسعه 
خود است و مدیران آن پس از ورشکستگی شرکت 
سوئیس  تکس که تولید کننده ماشین آالت خط تولید 
بی سی اف بود، مذاکراتی جهت خرید این مجموعه 
انجام دادند اما در نهایت موفق به خرید سوئیس  تکس 
نشدند و تروشلر، آن را خریداری نمود اما واندویل با 
جذب و استخدام طراحان و تکنسین های سوئیس 

 تکس  در واقع مغز متفکر این مجموعه را به خدمت 
گرفت. در زمینه طراحی و تولید ماشین آالت BCF هم 
به موفقیت رسید و دو سال پیش یکی از تولیدکنندگان 
مطرح فرش ماشینی کاشان، این دستگاه را نصب و 

راه اندازی کرد و از عملکرد آن بسیار راضی است. 
انگلیسی  شرکت  یک  واندویل  بعدی،  گام های  در 
به  )تافتینگ(  بافت موکت  تولیدکننده ماشین آالت 
)تولید کننده  سوپربا  فرانسوی  شرکت  و  کوبل  نام 
ماشین آالت خط هیت ست( را به مجموعه معظم 
خود افزود، همکاری هایی با شرکت بجاماک )هنری 
پائولوس سابق( متخصص در تولید خط تکمیل فرش 

ماشینی و مخمل هم آغاز کرده است. 
واندویل در کنار افزایش گستره فعالیت های خود به 
ارائه تکنولوژی های برتر نیز فکر می کند. برای مثال 
در همایش اخیر، جهت اثبات پیوند صنعت دیجیتال 
با نساجی به نمایش یک کت جین اقدام نمود که با 
لمس آستین کت، ساعت، وضعیت آب و هوا و ... 

توسط بلندگو به مدعوین اعالم شد. 

اشاره:
از توضیحات مفصل در مورد سمینار اخیر شرکت واندویل تا 
تحلیل وضعیت فعلی تولید و بازارهای صادراتی فرش ماشینی، 
الیاف اکرلیک، پلی استر و پنبه در گفت وگو با سعید حقیقی - 
مشاور خطوط ریسندگی نساجی- مورد اشاره قرار گرفته است. 
وی در این مصاحبه بر لزوم تشکیل یک بارانداز فروش فرش 
ماشینی ایران در استرالیا- به عنوان یکی از مقاصد مهم صادرات 
فرش ماشینی- یاد می کند. به اعتقاد وی وضعیت بد نیست اما 
گویا بعضی از تولیدکنندگان فرش ماشینی به گالیه و شکایت 
عادت کرده اند! کما این که در نمایشگاه فرش ماشینی تهران، 
محصوالت متنوع و جدیدی در معرض تماشای بازدیدکنندگان 
قرار گرفته بود. برخی تولید فرش های شبه ابریشم مختص 

بازارهای صادراتی را در دستور کار قرار داده اند. 
حاضر  بانک ها  گذشته  در سال های   « می دارد  اذعان  حقیقی 
نبودند که به تولیدکنندگان فرش، وام بدهند و معتقد بودند این 
صنعت ورشکسته است اما امروز تنها صنعتی که نساجی ایران 
را استوار و مقاوم نگه داشته، فرش ماشینی است، بنابراین تعدد 
تولیدکنندگان فرش ماشینی بد نیست اما اگر بتوانند زیر چتر 
یک اتحادیه یا تشکل منسجم و هدفمند کار کنند، شرایط به 

مراتب بهتر خواهد شد.«

بهگالیـهعادتکردهایـم!

گفت وگو با سعید حقیقی-  مشاور خطوط ریسندگی نساجی
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تکنولوژیکی  و  فنی  مسائل  اوصاف  این  با 
و  قدرتمند  همچنان  اروپا  در  نساجی  صنعت 

پیشتاز است...  
بله... اروپا هنوز سازنده و صاحب اصلی تکنولوژی 
نساجی در دنیا محسوب می شود. اروپا مرتب در حال 
توسعه و گسترش تکنولوژی نساجی است و رقیب 

جدی برای آن در  آمریکای شمالی نیز وجود ندارد. 

مذاکره  واندویل  سمینار  در  حاضر  ایرانیان 
جهت خرید ماشین آالت جدید انجام دادند یا 
تکنولوژی های  و  دستاوردها  جریان  در  صرفاً 

جدید قرار گرفتند؟
   نمی توان به طور دقیق در این زمینه پاسخ داد زیرا 
همگی رقیب کاری یکدیگر هستند و خریدهای آتی 
خود را به اطالع دیگران نمی رسانند اما نکته مسلم 
این که روند خرید ماشین آالت 1500 شانه در کاشان 
همچنان ادامه دارد و به طور دقیق اطالع دارم که 
حدود 10 تولیدکننده فرش ماشینی در کاشان در حال 

برنامه ریزی برای خرید این دستگاه هستند. 
تولیدکنندگان  اغلب  بازار جهانی،  رکود  به  توجه  با 
حاضرند امکانات و سرویس های بسیاری به مشتریان 
خود در اقصی نقاط دنیا ارائه دهند و در این زمینه، 
محسوب  آنان  برای  توجهی  قابل  بازار  نیز  ایران 
به  تحریم ها،  علی رغم  می کنند  تالش  و  می شود 
نحوی ماشین آالت خود را به فروش برسانند و پول 
آن از طریق صرافی، کشور ثالث و ... دریافت کنند. در 
این مراسم تولیدکنندگان پارچه مخمل، رومبلی و ترمه 
نیز از یزد نیز حضور داشتند که بیشتر مشتریان ژاکارد 

واندویل هستند. 

برخی از تولیدکنندگان مطرح فرش ماشینی 
معتقدند افزایش تعداد شانه  دستگاه های فرش 
بافی، در واقع نوعی مسابقه میان سازندگان 
اروپایی این صنعت است و صنعتگران ایرانی، 
که  هستند  زورآزمایی  این  اصلی  بازیگران 
ماشینی  فرش  صنعت  برای  هم  دستاوردی 
ایران جز رقابت در تعداد شانه ندارد... دیدگاه 

شما در این مورد چیست؟

به هیچ وجه با این تفکر موافق نیستم! شرکت های 
شکست  داخلی  رقابت  در  کاشان  منطقه  از  خارج 
خورده اند کما این که مدت هاست محصوالت جدیدی 
از شرکت های معتبر و مطرح فرش  توسط بعضی 
ماشینی ایران در بازار مشاهده نمی شود و توان چندانی 
برای عرض اندام مقابل تولیدکنندگان فرش ماشینی 
کاشان ندارند. صنعتگران این شهر در خرید تکنولوژی 
به صراحت  برخی  و  پیشتاز هستند  ماشینی  فرش 
از ساخت ماشین  واندویل  اعالم می کنند زمانی که 
این دستگاه  1200 شانه خبر داد، تصور می کردیم 
در ایران بازاری نخواهد داشت در حالی که صنعتگران 
کاشانی، یکی پس از دیگری دستگاه جدید را خریدند 
و شاهد رونق چشمگیر بازار فرش 1200 شانه بودیم.. 
پس با عرضه ماشین 1500 شانه، شرکت های خارج 
از کاشان نیز اقدام به خرید ماشین آالت جدید کردند تا 

از گردونه رقابت با کاشان خارج نشوند.
ماشین آالت  سازندگان  میان  زورآزمایی  مورد  در 
تولید فرش ماشینی هم باید یادآور شوم ما ایرانی ها 

از سال های بسیار دور به ظرافت فرش نگاه ویژه ای 
داریم و تنها کسانی که در دنیا، ابتدا پشت فرش را با 
دقت نگاه می کنند، ایرانیان هستند! به همین دلیل 
در نمایشگاه های خارجی، تا یک بازدیدکننده در بدو 
را نگاه می کند؛ غرفه داران متوجه  امر پشت فرش 
ملیت وی می شوند زیرا به خوبی در جریان توانمندی 
ایرانیان در طراحی و تولید فرش ماشینی قرار دارند. در 
واقع با نگاه کردن به پشت فرش، خود را لو می دهیم!

به همین دلیل یعنی تمرکز و دقت بر ظرافت فرش 
سمت  به  را  ماشینی  فرش  ماشین آالت  سازندگان 
رفع نیازهای بازار خود )یعنی تولید فرش ظریف تر و 
نفیس تر( سوق دادیم از سوی دیگر کمتر کسی به 
وضعیت 20-10 سال پیش تولید فرش ماشینی فکر 
می کند؛ زمانی که رقیب اصلی ما در فرش با شانه 
پایین، ترکیه بود که به دالیل مختلف اقتصادی از 
جمله قیمت تمام شده بسیار باالی فرش های ایران، 
قادر به رقابت با صادرکنندگان فرش ماشینی ترکیه 
در بازارهای جهانی نبودیم؛ مجبور شدیم بازار خود 
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را به سمتی تغییر دهیم که ترکیه توان حرکت در آن 
ندارد یعنی تولید فرش ماشینی با شانه و تراکم باال 
که هنر، سلیقه و حتی تهیه رنگ موردنظر در سیطره 

تولیدکنندگان ایرانی قرار دارد.
اجازه دهید یک مثال عینی در مورد تغییر ذائقه بازار 
بیان نمایم. تا 40 سال پیش در ایران کسی نمی دانست 
سس مایونز چیست اما یک نفر با تولید سس مایونز، 
ذائقه بازار را تغییر داد و امروز شاهد تولید انواع و اقسام 
ایرانی  مصرف کنندگان  سلیقه  و  ذائقه  طبق  سس 
هستیم این موضوع را می توان به فرش ماشینی نیز 
تعمیم داد یعنی توانستیم به نحو احسن، ذائقه بازار 
فرش ماشینی دنیا را به سمت فرش های ظریف و 
نفیس تغییر دهیم و به سطحی رسیده ایم که امروز 
افغان ها، کشورهای عربی و حتی برخی کشورهای 

اروپایی دنبال فرش 1200 و 1500 شانه هستند.  
چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فرش ماشینی 
سبک، فرش  شانه باال از ایران تهیه می کند ، کشوری 
با جمعیت یک میلیارد و هفتصد میلیون نفری که حتی 
اگر یک درصد این بازار را ) که دور از انتظار نیست( 
تأمین نماییم، چندین برابر بیشتر از بازار کشورهای 

اروپایی و خاورمیانه فرش فروخته ایم. 

ممکن است چینی ها، سودای تولید فرش شانه باال 
را در ذهن بپرورانند؟

بافت، طراحی و تولید فرش  اولیه،  خیر! تهیه مواد 
ماشینی با شانه باال برایشان چندان مورد توجه نیست 

کما این که تاکنون در زمینه کپی برداری از ماشین آالت 
فرش بافی هم کار خاصی انجام نداده اند. 

در حال حاضر بازار صادراتی فرش ماشینی 
مقاصد  بزرگ ترین  است؟  چگونه  ایران 
صادراتی فرش ماشینی ایران چه کشورهایی 

است؟
وضعیت بد نیست اما گویا بعضی از تولیدکنندگان 
فرش ماشینی به گالیه و شکایت عادت کرده اند! کما 
این که در نمایشگاه فرش ماشینی تهران، محصوالت 
متنوع و جدیدی در معرض تماشای بازدیدکنندگان 
قرار گرفته بود. برخی تولید فرش های شبه ابریشم 
قرار  کار  دستور  در  را  صادراتی  بازارهای  مختص 

داده اند. 
عراق،  ایران،  ماشینی  فرش  مشتریان  بزرگ ترین 
افغانستان و پاکستان هستند اما شاید باورتان نشود 
ماشینی،  فرش  در  ما  صادراتی  هدف  پنجمین 
استرالیاست. در این کشور، منازل مسکونی وسیع و 
شرقی  جنوب  کشورهای  مهاجران  ساکنین  اغلب 
آسیا هستند که با مقوله فرش و بخصوص فرش 
ایران آشنا هستند و از طرح های کالسیک و سنتی 
ایرانی استقبال به عمل می آورند منتها اگر می خواهیم 
مانند ترکیه در صادرات فرش ماشینی، موفق باشیم 
وظیفه تشکل های فرش ماشینی همچون اتحادیه 
... است که  تولیدکنندگان فرش ماشینی کاشان و 
نسبت به این امر کم توجهی نکنند. بارها به مسئوالن 

اتحادیه اعالم کرده ام اگر خود را متولی فرش ماشینی 
ایران می دانید چرا در زمینه صادرات، گام های موثری 
برنمی دارید؟ بازار داخلی که با مشکل خاصی روبرو 
اختالفات  علی رغم  فرش  تولیدکنندگان  و  نیست 
می دهند پس  ادامه  تولید  به  کنار هم  در  مختلف، 
اتحادیه با چه هدفی تشکیل شده و چه اقداماتی انجام 

می دهد؟ 
فرش ماشینی تنها صنعتی است که دخالت دولت 
)به خصوص در بخش صادرات( در آن بسیار اندک 
و حداقل است و حتی امتیازاتی برای فعاالن فرش 
ماشینی در زمینه تهیه مواد اولیه در نظر می گیرد، اما 
چرا در صادرات چندان موفق نیستیم؟ چون اواًل اکثر 
شرکت های ما 3-2 دستگاه دارند و نمی توانند پرسنل 
خود را برای تولید در مقیاس بین المللی بسیج کنند 
. ثانیاً ممکن است برخی مشتریان خارجی، نظرات 
خاصی در مورد نقوش و طرح فرش ها داشته باشند 
و بخواهند تغییراتی در بافت فرش ها اعمال شود اما 
تغییر در خطوط تولید برای بافت مثاًل صد قطعه فرش، 
از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست، مشکل مهم 
بعدی، ارتباطات مالی است. خریدار برچه مبنایی به 
ما اعتماد کند تا پیش از تحویل سفارش، پول آن را 
بپردازد؟ ما چگونه به مشتری اعتماد کنیم و کاال را 
بدون دریافت پول به فروش برسانیم؟! این معضل 
همیشگی فرش ماشینی ایران است لذا بسیاری از 
مشتریان خارجی ترجیح می دهند برای خرید فرش به 
ایران بیایند، فرش مدنظر و مورد سلیقه خود را انتخاب 
کنند، مبلغ را بپردازند و به کشور خود بازگردند، در واقع 
بخش عمده ای از صادرات فرش ماشینی ایران این 
گونه انجام می شود اما توان و نیروی صادرات واقعی 
را از ما می گیرد. به اعتقاد من، فرش ماشینی ایران 
نیازمند است تا بارانداز در کشورهای هدف ایجاد کند. 
فرش دستباف ایران از دهه 30 و 40 شمسی تاکنون، 
یک بارانداز بزرگ و مجهز در شهر هامبورگ آلمان 
دارد که به عنوان مرکز فرش دستباف ایران شناخته 
می شود و تمام مشتریان و تجار فرش ایران از طریق 
در فرش  اما چرا  معامله می پردازند  به  بارانداز،  این 
ماشینی چنین باراندازی وجود ندارد؟ وقتی کشوری 
مانند استرالیا، پنجمین مقصد صادراتی فرش ماشینی 
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ایران است چرا نماینده ای از اتحادیه ها و تعاونی های 
فرش ماشینی یا تجار پا پیش نمی گذارند تا با همکاری 
تولیدکنندگان معتبر و خوش نام اقدام به ایجاد بارانداز 
در کشور استرالیا نمایند و در یک مکان دائمی خدمات 
خود را به مشتریان این کشور عرضه کنند؟ در کاشان 
حدود 1400 تولیدکننده فرش ماشینی وجود دارد آیا 
استطاعت مالی آنان به اجاره یک انبار 500 متر مربعی 

در استرالیا نمی رسد؟ 
به این موضوع هم باید اشاره کنم که بیش از 90 
درصد خریداران فرش ماشینی که به ایران می آیند، 
با  مقیم سایر کشورها هستند که  ایرانیان  واقع  در 
برای  دارند.  آشنایی  کشور  تجاری  و  ارزی  شرایط 
مثال یک تخته فرش ماشینی در ایران به قیمت دو 
میلیون تومان فروخته می شود، خریدار خارجی ارز خود 
را به صرافی می فروشد و فرش را با همان قیمت 
دو میلیون تومان تهیه و از فروشنده می خواهد روی 
این  به  بازرگانی برای وی فرش صادر کند.  کارت 
ترتیب شاهد رونق صادرات ریالی فرش ماشینی در 
بازار هستیم در حالی که صادرات باید به صورت ارزی 

انجام شود. 

تاکنون موضوع راه اندازی بارانداز فرش ماشینی در 
استرالیا را با تشکل های مرتبط یا فعاالن این رشته 

در میان گذاشته اید؟
اما هنوز به پاسخ روشن و صریحی  بله به دفعات 
دست پیدا نکرده ام! فکر می کنم قدرت اجرایی توانمند 
و موثری در تولیدکنندگان فرش ماشینی حکمفرما 
نیست و نمی خواهند خود را به دردسر بیندازند! در 
حالی که کمتر شرکت ترکیه ای پیدا می کنید که در 
سایر کشورها بارانداز ندارد. در شرکتی مانند مرینوس 
ترکیه حدود 100 دستگاه واندویل زیر یک سقف کار 
می کند. مرینوس از دولت وام با بهره اندک جهت 
خرید دستگاه دریافت کرده و بازپرداخت آن ارزان و 
طوالنی مدت است در نتیجه اگر 20 دستگاه 1200 
روی  به  رنگ  بیست  واقع  در  دارد،  اختیار  در  شانه 
به  بازدید  آن  از  مشتریان  تا  شده  چیده  دستگاه ها 
عمل آورند، همان جا سفارش دهند و فرش را تحویل 

بگیرند.    

فرش  تولیدکنندگان  توانمندی  علی رغم 
چرا  رنگ،  و  نقشه  و  طرح  در  ایران  ماشینی 
نمایشگاه  در  غرفه دار  به عنوان  آنان  حضور 
معتبری مانند دوموتکس هر سال کم و کمتر 

می  شود؟
هزینه های حضور در دوموتکس بسیار باالست، رقابت 
ایران تنگاتنگ  در زمینه قیمت تمام شده کاال در 
است به این معنی که یک مجموعه متمول، مواد 
اولیه مورد نیاز را به صورت نقدی تهیه می کند اما 
شرکت دیگر، چنین توانی ندارد برای مثال یکی از 
کامل  خط  کاشان،  ماشینی  فرش  تولیدکنندگان 
ریسندگی خریداری نمود تا مشکلی بابت تهیه نخ 
مورد نیاز خود نداشته باشد لذا سودی که در این میان 
به ریسنده می پرداخت، از چرخه تولید حذف می شود. 
به  این مجموعه  تمام شده فرش های  قیمت  پس 
مراتب مناسب تر از قیمت تمام شده تولیدکننده ای 
است که خط ریسندگی مستقل در اختیار ندارد و نخ 
موردنیاز را از بازار به صورت مدت دار تأمین می نماید 
باعث می شود  تمام شده  قیمت  در  رقابت  بنابراین 
بسیاری از تولیدکنندگان قید حضور در دوموتکس را 
بزنند. شرکت هایی که همچنان در دوموتکس حاضر 
می شوند، در واقع نمی خواهند جایگاه خود را از دست 

بدهند. 
برای صادرات نیازمند یک متولی هستیم و این متولی 
می تواند تعدادی از شرکت های ایرانی را در قالب پاویون 
در دوموتکس دور هم جمع کند تا هزینه های حضور 
در این نمایشگاه بین تمام شرکت کنندگان تقسیم شود 
و همگی مجال معرفی و عرضه محصوالت جدید و 

متنوع خود را پیدا کنند. 

تعدد شرکت های فرش ماشینی در کاشان را 
یک مزیت می دانید یا نقطه ضعف؟ 

قطعاً یک مزیت است. در سال های گذشته بانک ها 
حاضر نبودند که به تولیدکنندگان فرش، وام بدهند و 
معتقد بودند این صنعت ورشکسته است اما امروز تنها 
صنعتی که نساجی ایران را استوار و مقاوم نگه داشته، 
تولیدکنندگان  تعدد  بنابراین  است،  ماشینی  فرش 
فرش ماشینی بد نیست اما اگر بتوانند زیر چتر یک 

اتحادیه یا تشکل منسجم و هدفمند کار کنند، شرایط 
به مراتب بهتر خواهد شد، منتها فرهنگ کار جمعی 
در ایران ضعیف است. اگر تولیدکننده ای در صنعت 
فرش ماشینی متکی به سرمایه های خود باشد و از 
با  کند،  استفاده  درستی  به  بانکی  تسهیالت  و  وام 
هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد. بیشتر فعاالن فرش 
ماشینی تحصیالت دانشگاهی مرتبط با این صنعت را 
ندارند و حتی زمینه شغلی بعضی هم هیچ ارتباطی به 
نساجی نداشته و صرفاً با توجه به سودآوری این بخش 
به تولید فرش ماشینی روی آورده اند، در واقع کاسبان 
موفقی هستند که امروز به جایگاه مطلوبی در تولید و 

صادرات رسیده اند. 
تعدد بنگاه های تولیدی یا تولیدکنندگان در وضعیت 
یک صنعت تأثیرگذار هستند اما بیشتر از آنچه فکر 
کنیم توانایی افراد به مراتب موثرتر است یعنی اگر 
کسی به درستی در جایگاه خود قرار گیرد، در کسب 
و کار موفق خواهد شد، کسانی که در روند کار دچار 
پیموده اند...  اشتباه  را  مشکل می شوند، یعنی مسیر 
حرفه ای  و  توانمند  خبرنگار  یک  شما  مثال  برای 
هستید اما الزاماً به این معنی نیست که در تجارت هم 
موفق خواهید بود. باید توانمندی های خود را بشناسیم 

و طبق آن حرکت کنیم. 

گفته می شود فرش آکرلیک در بازار کشورهای 
محیطی  زیست  مختلف  دالیل  به  اروپایی 
جذابیت های  دلیل  به  فقط  و  ندارد  جایگاهی 
ظاهری که به فرش می دهد در ایران خریدار 
توضیح  هم  مورد  این  در  است  ممکن  دارد، 

دهید؟ 
90 درصد پوشاک زمستانی در اروپا، آکرلیک هستند. 
 )OEKO-TEX( طبق استاندارد جهانی اکو تکس
که یک گواهی نامه بین المللی است و هدف آن در 
جهت سالمت الیاف برای مصرف کننده می باشد، 
 چنین ادعایی در مورد مضر بودن الیاف آکرلیک برای 
سالمتی انسان صحت ندارد کما این که بخش قابل 
توجهی از فرش های ماشینی ایران، آکرلیک هستند 
و بدون هیچ مشکل یا محدودیتی به اروپا، استرالیا، 
ژاپن و ... صادر می شوند. اگرچه فرش های ظریف  با 

 13 شماره 201   آبان  98  



شانه باال، تقریباً مشکل پرزدهی ندارند اما باید توجه 
کنیم کیفیت بافت، شیرینگ و تکمیل فرش ماشینی 
به نحوی باشد که پرزدهی به حداقل برسد تا پرزهای 

فرش از راه تنفس وارد بدن انسان نشود. 

فرش بافی  ماشین آالت  ساخت  زمینه  در  آیا 
آینده ای برای ایران متصور هستید؟

خیر! باید یک بار از کارخانه واندویل بازدید به عمل 
ساخت  و  طراحی  برسید!  خود  پاسخ  به  تا  آورید 
ماشین آالت تولید فرش ماشینی بسیار حساس و دقیق 
است و شرکتی مانند شونهر هم نتوانست از عهده 
ماشین آالت  ساخت  برای  برآید.  واندویل  با  رقابت 
توانایی داریم اما چه کسی می خواهد سرمایه گذاری 
کند و چگونه می خواهیم یک خط تولید را به سطحی 
برسانیم که از نظر تکنولوژی و دانش فنی، همتای 
واندویل باشد؟ ضمن این که قیمت تمام شده تولیدات 

اولیه این دستگاه چه میزان خواهد بود؟ 
تولید ماشین آالت فرش بافی را نمی توان در مقیاس 
کارگاهی انجام داد، برای این کار باید خط تولیدی به 
اندازه کارخانه ایران خودرو راه اندازی نمود آیا چنین 
امکانی در صنعت فرش ماشینی کشور وجود دارد؟ 
پس واردات ماشین  االت فرش بافی به مراتب مقرون 
به صرفه تر از ساخت دستگاه های مرتبط است. همین 
دلیل باعث شده چین، آمریکا و دیگر کشورها دنبال 
ساخت ماشین های فرش ماشینی نروند؛ ضمن این که 

واندویل بلژیک، ثمره حدود 140 سال کار و تولید 
مستمر است و قطعاً امروز نمی توانیم 140 سال تالش 

را در مدت کوتاهی طی کنیم. 

تحریم ها تا چه میزان در روند نوسازی خطوط 
تولید فرش ماشینی اثرگذار هستند؟

در بخش واردات، فروشندگان خارجی مشکلی ندارند 
و آماده فروش هستند اما تولیدکنندگان ایرانی برای 
جدی  مشکالت  با  بانکی  تعامالت  و  مالی  تأمین 
مواجهند. باید بانک مرکزی تدابیری بیندیشد تا واردات 
ماشین آالت صنعتی، تسهیل شود. تهیه قطعات یدکی 
و صادرات هم که گرفتاری و دردسرهای خود را دارد 

که خود مطلبی مفصل و طوالنی است!
در مورد وضعیت تولید و بازار الیاف آکرلیک، 
پنبه مورد مصرف در  پلی استر، پلی پروپیلن و 
فرش ماشینی توضیحاتی ارائه نمایید. ظرفیت 
تولید و نیاز بازار داخلی چه میزان است و چقدر 

به واردات وابسته ایم؟
اجازه دهید از الیاف آکرلیک بحث را شروع کنیم. در 
این زمینه جزو معدود کشورهایی بودیم که سال ها 
پیش وقتی کارخانه فرش ماشینی توسط زنده یاد 
الجوردی تأسیس شد، به فکر تهیه مواد جایگزین 
پشم در تولید فرش ماشینی افتادند تا هم قیمت 
فرش ارزان تر تمام شود و هم برای مصرف کننده 
به  فراوان  انجام مطالعات  از  باشد، پس  مناسب تر 

الیاف آکریلیک  ) پلی اکریل  فکر احداث کارخانه 
اصفهان فعلی ( افتادند. الیاف آکرلیک به دو روش 
الیاف  می شوند.  تولید  ریسی   تر  و  خشک ریسی 
خشک ریسی در مرحله ریسندگی، استحکام نخ را 
به  آکرلیک  الیاف  تولید  کارخانه  می دهد.  افزایش 
روش خشک ریسی در دنیا، از تعداد انگشتان یک 
پرو،  در   بهتر فقط  به عبارت  نیست.  بیشتر  دست 
وجود  ایران  و  چین  هند،  درآلون(،  ) شرکت  آلمان 
دارد و اغلب تولیدکنندگان الیاف خشک، بخش تر 
ریسی ندارند ولی در پلی اکریل اصفهان، تر ریسی 

نیز در کنار خشک ریسی تعبیه شده است.  
در  واالیی که  و  عالی  اهداف  با  پلی اکریل  شرکت 
ذهن داشت، تولید را شروع کرد و توانست جایگاه 
ارزشمندی در نساجی ایران به دست آورد اما با وقوع 
انقالب، مصادره شد و همان بالیی بر سرش آمد که 
.... تجربه کردند.  فرش راوند، بافتکار، چیت ری و 
کارخانه منحصر به  فردی که امروز می توانست 50 
درصد از نیاز کشور به الیاف آکرلیک را به راحتی تأمین 
کند و مانع خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور شود 
اما به دلیل زیان انباشته عماًل از حیز انتفاع ساقط شده، 
فقط بخش پلی استر آن فعال است و سال هاست الیاف 

آکرلیک در آن تولید نمی شود. 
نیاز واحدهای نساجی به انواع الیاف آکرلیک حدود 
120 هزارتن است که باید از طریق واردات تأمین 
کشورهای  از  واردات  گذشته،  سال های  در  شوند. 
مختلف مانند ترکیه، هند، تایوان، کره جنوبی و ... 
امکان پذیر بود اما در حال حاضر به دلیل تحریم به 
واردات از هند، ترکیه و چین محدود شده ایم البته هر 
لحظه احتمال توقف واردات وجود دارد! بزرگ ترین 
تولیدکننده الیاف آکرلیک در دنیا، شرکت آکسا با تولید 
سالیانه 360 هزارتن انواع آکرلیک رنگی و غیر رنگی 

و حتی فیالمنت آکرلیک است. 
سال 2000 میالدی و با ورود ماشین هزار شانه به 
ایران، نیاز به نخ نمره 30 افزایش پیدا کرد آن زمان 
ماشینی هشدار  تولیدکنندگان فرش  از  بسیاری  به 
جدی دادم که در آینده برای تهیه نخ دچار مشکل 
خواهند شد و باید خط ریسندگی تهیه کنند، بسیاری 
این هشدار را جدی گرفتند و با اتکا به سرمایه های 
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خود اقدام به واردات خطوط کامل ریسندگی نمودند اما 
بعضی ها که به صندوق توسعه ملی چشم دوخته بودند 
با مشکالت ارزی فراوان روبرو شدند و از خرید خطوط 
ریسندگی بازماندند... بسیاری از شرکت های ریسندگی 
نیز با موفقیت به نوسازی و بازسازی پرداختند و آماده 
تولید نخ ظریف برای فرش هزار شانه شدند، در این 
فاصله کار به جایی رسید که ماهیانه هزار تن نخ 
آکرلیک از ترکیه وارد می کردیم اما خوشبختانه این 
روند بیشتر از یک سال طول نکشید زیرا تولیدکنندگان 
ایرانی به سرعت توانستند با تولید نخ های باکیفیت 
و قابل رقابت، واردات را به حداقل برسانند و امروز 
پاسخگوی کامل نیاز بازار داخل هستند، حتی بسیاری 
از آنان به صادرات نیز روی آورده اند. آمار واردات نخ 
آکرلیک از ترکیه نیز به ماهیانه حدود 150-200 تن 

رسیده است که چندان قابل توجه نیست.

پلی استر
ماشینی  فرش  تولید  برای  خوبی  پلیمر  پلی استر، 
محسوب می شود اما پلی استرهای مصرفی در ایران 
به دلیل فقدان ایستایی خاب، چندان مناسب نیستند 
البته پلی استر مناسب فرش ماشینی هم وجود دارد 
که هنوز وارد ایران نشده است و کسی هم به دلیل 
ریسک باال با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی فعلی ، 

دنبال واردات آن نیست. 
واقعیت این است که خطوط ریسندگی فرش ماشینی 
در ایران بر مبنای الیاف آکرلیک برنامه ریزی شده اند 
و ریسندگی الیاف پلی استر آسیب های بسیاری بر این 
خطوط وارد می کند در نتیجه استهالک ماشین آالت 
را باال می برد، اگر از همان ابتدا تصمیم خود را مبنی 
ماشین آالت  سازندگان  به  پلی استر  فرش  بافت  بر 
سازگاری  برای  امکاناتی  نماییم،  اعالم  فرش بافی 
بیشتر دستگاه با الیاف پلی استر مدنظر قرار خواهند داد.

در حال حاضر میزان تولید پلی استر در ایران برای 
تولیدکنندگان فرش ماشینی به اندازه کافی است و 
مجتمع شهید تندگویان به تنهایی پاسخگوی این نیاز 
است البته به دلیل سوء مدیریت های دولتی، واحدهای 
نساجی با مشکالت متعددی در تهیه و تأمین مواد 
اولیه مورد نیاز خود مواجه هستند در حالی که یکی 

پلی استر  تولید  و مدرن ترین خطوط  ترین  به روز  از 
دنیاست،.

توانمند  واحدهای  تندگویان،  پتروشیمی  بر  عالوه 
تولید پلی استر در دلیجان و یزد نیز با مدیریت بخش 
خصوصی راه اندازی شده اند که به لطف خداوند زنگ 
خطری در تهیه و تأمین پلی استر در صنعت فرش 
ماشینی شنیده نمی شود اما زنگ خطر در بخش تولید 
پوشاک، ریسندگی و بافندگی پارچه پنبه و پلی استر به 

صدا در آمده است. 

پنبه
متأسفانه کسی به فکر آینده پنبه نیست. این موضوع 
را یک سال و نیم پیش با خانم مهندس محرابی- 
مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت- در 
از  پیش  سرمایه گذاران  است  بهتر  گذاشته ام.  میان 
راه اندازی واحدهای ریسندگی پنبه ای، چاره ای برای 
تأمین پنبه مورد نیاز بیندیشند زیرا ازبکستان صادرات 
پنبه به دنیا را به حداقل رسانده است و باید به فکر 
جایگزینی کشور مبدأ یا کشت پنبه در کشور باشیم 
البته با توجه به سطح قابل قبول بارندگی و آب فراوان، 
کشت پنبه در حال رشد و توسعه است و می توان 
در مناطقی مانند جیرفت پنبه کاشت که تمام اجزای 
آن در صنایع مختلف از جمله نساجی، روغن کشی، 
کاربردهای  سلولزی،...  محصوالت  دام،  خوراک 
صنعت  در  فقط  آن  سالیانه  فروش  و  دارد  فراوانی 
نساجی برای 60 هزار تن در سال تضمین شده است.

پلی پروپیلن
ایران  در  که  است  محصوالتی  از  هم  پلی پروپیلن 
نیاز  پاسخگوی  تنها  نه  تولید می شود. خوشبختانه 
تولیدکنندگان فرش ماشینی است بلکه صادرات آن 
نیز قابل توجه است و واردات پلی پروپیلن هم جز در 

موارد بسیار خاص صورت نمی گیرد.
فرش های  از  عمده ای  بخش  تولید  در  امروزه 
ارزان قیمت دنیا، پلی پروپیلن مورد استفاده قرار می گیرد 
اما چون ایران بیشتر در زمینه تولید فرش های ظریف 
و فاخر، متمرکز است، غالباً در فرش های فانتزی از 

پلی پروپیلن استفاده می  کند.
محصول نوظهور و جدیدی که فرش ماشینی دنیا 

را دچار تحول کرد، دستگاه چاپ دیجیتال است که 
دو تولیدکننده فرش ماشینی در ایران این دستگاه 
را خریداری و تولید را آغاز کرده اند. این دستگاه بر 
مبنای پلی استر برنامه ریزی شده است و پلی استری 
که در دمای 170 درجه رنگش پخته و تثبیت می شود 
ایستایی خاب آن مشابه فرش آکرلیک خواهد بود؛ 
ضمن این که امکان مانور تولیدکننده در ارائه طرح و 

نقشه متنوع بسیار باالست. 
ماشین آالت بافت فرش سفید فاقد ژاکارد است و به 
همین دلیل سرعت بافت و بهره وری آن به مراتب 
باالتر  است . فرش سفید بافته می شود و بعد از چاپ 
این  نوری  و  رنگی  ثبات  می گیرید!  تحویل  رنگی 
فرش ها بسیار باالست حتی با شوینده های قوی نیز 
رنگ های آن آسیب نخواهد دید.  بهترین عملکرد این 
ماشین میتواند در جهت تصرف بازارهای صادراتی دنیا 
باشد. فرشی بدون محدودیت در تعداد رنگ و ارزان 
و با قابلیت بازیافت صد در صدی بخاطر اینکه کلیه 
اجزا آن از نخ خاب گرفته تا تار و پود آن از پلی استر 

تشکیل شده است.

مطلب نهایی
بر  تمرکز  جای  به  باید  کشور  نساجی  تشکل های 
مسائل حاشیه ای، به فکر ایجاد همدلی و همکاری 
میان تولیدکنندگان، رونق صادرات و استقرار آنان در 
بازارهای بین المللی باشند و برنامه های خود را بر این 

اساس تدوین و اجرایی نمایند. 
مرتب می گوییم شهر کاشان، قاضی انتپ ایران است 
اما تاحاال توجه کرده ایم چند نمایشگاه معتبر در این 
شهر برگزار می شوند؟ زمانی که دوموتکس آسیا در 
دوبی برگزار شد، تولیدکنندگان فرش ماشینی ترکیه 
در آن حضور پیدا نکردند و مراتب اعتراض خود را 
به این ترتیب با مدیران دوموتکس در میان گذاشتند، 
دوره بعد دوموتکس آسیا در استانبول برپا شد اما باز 
هم رضایت صنعتگران فرش ماشینی ترکیه را برآورده 
نکرد تا در نهایت توانستند دوموتکس را به قاضی انتپ 
منتقل کنند. امیدوارم این اتحاد، همدلی و همراهی 
برای رسیدن به یک هدف مشترک در تولیدکنندگان 

فرش ماشینی ایران نیز وجود داشته باشد...  
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بیوگرافی و سوابق فعالیت در صنایع نساجی
متولد سال 1333 در خیابان سلمان فارسی تهران و 
فارغ التحصیل رشته الکترونیک از دانشگاه هندوستان 
فنی  مسئول  به عنوان   1361 سال  اسفند  هستم. 
»شرکت چرم آذر« فعالیت خود را آغاز کردم و چهار 

سال در این مجموعه مشغول کار بودم. 
در  آن زمان، برای حل مشکل دیگ های بخار »کارخانه 
فخر ایران« توسط یکی از دوستان به کارخانه مذکور 
معرفی و به این ترتیب وارد صنعت نساجی شدم . شش 
سال در فخر ایران )که 3هزار و 600 نفر پرسنل داشت( 
ماندم و به تدریج با دانش فنی و مسائل تکنولوژیکی 
صنعت نساجی آشنا شدم تا جایی که امروز به خوبی از 
عهده انجام مصاحبه جهت استخدام مهندس شیمی یا 

تکنولوژی نساجی در کارخانه بر می آیم.
از  یکی  مقدم-  »کارخانجات  به  ایران  فخر  از  بعد 
فاستونی  پارچه های  تولیدکنندگان  قدیمی ترین 
رفتم،  کاشان«  مخمل  »شرکت  سپس  ایران«  در 
مجموعه ای مطرح و معظم که 2 هزار و 780 نفر 
در آن کار می کردند. بعد از آن به اجبار به »شرکت 

اشاره:
سرمایه گذاری  را  بیکاری  بحران  راه حل  تنها 
در صنعت نساجی می داند و معتقد است: »در 
صورت حذف شبکه های فساد مالی و رانت های 
اقتصادی، کشور ما استوار و قدرتمند در مقابل 

تحریم ها ایستادگی خواهد کرد.«
مهندس حمزه لو که بخش عمده ای از دوران 
در شرکت های معظم  را  فعالیت حرفه ای خود 
نساجی مانند کارخانجات مقدم، ایران پوپلین، 
الیاف نایلون و ... سپری کرده است، از کم توجهی 
دولتمردان به صنابع نساجی گالیه مند است و 
وجود  بسیاری  اقتصادی  »رانت های  می گوید: 
دارند که اجازه رشد و شکوفایی به صنایع کشور 
از جمله نساجی را نمی دهد و متأسفانه از منابع، 
در  کشور  خدادادی  ارزشمند  ذخایر  و  مخازن 

مسیر درست استفاده نمی شود.«
 وی با اطمینان اعالم می کند که صنعت نساجی 
نگرش  تغییر  و سپس  نیست  و  نبوده  زیان ده 
مسئوالن نسبت به تولید و صنعت را ضروری 
که  تابعیتی  دو  مسئول   « می افزاید:  و  می داند 
برای صنعت  اتفاقاتی  برایش مهم نیست چه 
بروز  در صورت  و  می دهد  رخ  اقتصاد کشور  و 
کوچک ترین مشکل، به خارج از کشور مهاجرت 
می کند؛ نباید چنین افرادی در رأس امور کشور 
قرار گیرند.« متن کامل این گفت وگو از نظرتان 

می گذرد:

ایران پوپلین« منتقل شدم. این شرکت حدود 8 ماه 
مدیرعامل نداشت و به همین دلیل بانک ملی-مالک 
کارخانه- با فشارهای مضاعف از سوی هیئت دولت 

مواجه بود.
مدیرعامل،  به عنوان  تصدی  از  پس   1380 سال 
کارخانه ایران پوپلین به تدریج از زیان خارج شد 
دلیل  به  اما  بگیرد  قرار  تولید  مدار  در  توانست  و 
صراحت کالم در بیان مسائل و چالش های صنعت 
نساجی و وضعیت کارخانه طی انجام یک مصاحبه 
تلویزیونی، مدیران ارشد بانک ملی مرا از ادامه کار 

در ایران پوپلین بر کنار کردنند
بنیاد  به  وابسته  نایلون-  الیاف  »شرکت  در  مدتی 
مستضعفان-« مشغول کار شدم. این کارخانه ماهیانه 
150 تن نخ استرچ را کیلویی یک دالر و 15 سنت  
به ترکیه می فروخت. یک  روز مدیر فروش شرکت 
از حضور مشتری ترکیه در ایران برای تمدید قرارداد 
خرید نخ استرچ خبر داد و گفت: »باید قرارداد فروش 
نخ را امضا کنم«. گفتم: » امضای قرارداد مشروط به 

افزایش15 سنت به قیمت نخ خواهد بود.«

گفت وگو با مهندس عبداله حمزه لو - مدیرکارخانجات صنایع نساجی اردکان یزد 

صنعت
 نسایج  
زیان ده

 نبوده  و 
دیدگاهنیست           

تهیه و تنظیم: شبنم سادات امامی رئوف
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 خریدار ترکیه بدون هیچ  مشکلی موضوع را قبول 
کرد و قرارداد فروش یک دالر و 30 سنت به امضای 
طرفین رسید اما اصرار فراوان مدیر فروش کارخانه 
جهت مالقات با مشتری ترکیه و پذیرش سریع قیمت 
توسط خریدار، بسیار تعجب آور بود و از خود پرسیدم مگر 
به اصطالح چقدر سر این کارخانه کاله می گذارند که 
15 سنت افزایش قیمت را به آسانی قبول می کنند؟!!! 
لذا مدیر فروش را عوض کردم و فردی متعهد، کاماًل 
مسلط به زبان انگلیسی و مباحث بازرگانی بین المللی 
به عنوان مدیر فروش جایگزین وی شد. در گام نخست 
از مدیر فروش جدید خواستم یک شرکت بازرگانی در 
ترکیه برای فروش نخ پیدا کند. پس از جست وجوی 
فراوان موفق به پیدا کردن یک شرکت در بورسا شد 
و نخستین محموله نخ به این شرکت را کیلویی یک 
دالر و 55 سنت و محموله دوم را به قیمت یک دالر 

و 85 سنت فروختیم.
در ادامه ضمن بازدید از 7-8 کارخانه ترکیه، موفق به 
فروش  نخ FDY با قیمت دو دالر و 15 سنت به آنها 
شدیم. روز آخر حضور در ترکیه با مشتری قدیمی قرار 
گذاشتیم و نخ را 2 دالر و 30 سنت به وی فروختیم 
و گفتیم قیمت این نخ 2 دالر و 40 سنت است اما به 
دلیل سابقه طوالنی همکاری ، 10 سنت تخفیف لحاظ 
می کنیم. کارخانه الیاف در مدت کوتاهی به رشد و 
توسعه بسیار چشمگیری دست پیدا کرد، ماهیانه حدود 
2 میلیون دالر مواد اولیه تهیه می کرد که رقم قابل 
توجهی بود و توانست فروش نخ در بازارهای داخلی و 

خارجی را به سطح فراتر از انتظار برساند.
مدیران وقت بنیاد که متوجه سودآوری شرکت الیاف 
به  منجر  که  آورند  وجود  به  برایم  مسائلی  شدند، 
استعفا و خروج من از این سیستم شد. مدیریت را به 
فردی واگذار کردند که کارخانه را متحمل زیان های 
جبران ناپذیر مالی و تولیدی نمود به طوری که در حال 
حاضر فقط یک رآکتور ذوب ریسی آن به فعالیت ادامه 
می دهد. متأسفانه دامنه تخلفات مالی در آن شرکت 
بسیار بود برای مثال ضایعات درجه یک را به جای 
ضایعات درجه دو می فروختند! یا پیمانکارانی که برای 
فضای سبز، نظافت کارخانه، غذاخوری و ... قرارداد 
بسته بودند ، تعداد پرسنل خود را 20 نفر اعالم می کردند 

در حالی که عماًل بیشتر از 10 -12 نفر نبودند! 
اسفند 1383 به کارخانجات صنایع نساجی اردکان یزد 
آمدم. آن سال ها، نساجی اردکان در حاشیه سود قرار 
داشت و به جایی رسید که هر سال وضعیتش بهتر 
و بهتر می شد اما به دلیل دخالت های فراوان مدیریت 
جدید، استعفا دادم و همزمان در »شرکت شاد ریس « و 
» نخ رنگ همدان« به تولید ادامه دادم. شاد ریس سه 
ماه حقوق معوقه کارگری داشت و در شرایط نامطلوبی 

به سر می برد. 
بازگشتم.  اردکان  نساجی  به  سال1396  آبان   12
وضعیتش به نحوی بود که مواد اولیه را به صورت 
مدت دار و با حجم اندک )20 تن( می خرید. به فروشنده 
رنگ، پنبه، پلی استر، ویسکوز و ... بدهکار بود، منابع 
مالی کافی برای بازنشسته کردن نیروهای قدیمی در 
اختیار نداشت و 10 سالی بود که موفق به خرید قطعه 
نشده بود به کمک خداوند و تالش جمعی تمام پرسنل، 
تسویه حساب با تمام طلبکاران انجام شد، با پرداخت 
بدهی های معوق به سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای 

قدیمی بازنشسته شدند. 
خوشبختانه امروز نساجی اردکان با اشتغال زایی برای 
460 نفر در وضعیت مناسبی به سر می برد. نوسازی 
خط ریسندگی در اولویت نخست ما قرار دارد و برای 
این کار چندین دستگاه جدید خریداری کرده ایم، به این 
ترتیب، عماًل خط بافندگی نیز احیا خواهد شد، برای 
بافندگی نیز ماشین آالت مدرن از ایتالیا تهیه کرده ایم. 
طبق آمار مصرف چهار مواد اولیه پنبه پلی استر و 

ویسکوز را در انبار موجود داریم

مواد اولیه داخلی هستند یا خارجی؟
پنبه مصرفی که صد درصد متعلق به ازبکستان است. 
متأسفانه در پنبه های داخلی، الیاف غریبه به وفور وجود 
دارند که این امر مشکالت فراوانی در بخش رنگرزی 

به وجود می آورند. 
مشکالت واردات نخ را را با انجمن صنایع نساجی 
ایران در میان گذاشته ام و مدیران انجمن ابراز داشتند 
برای حفظ منافع صنعتگران نساجی، شش ماه جلوی 
واردات نخ را گرفتیم اما واقعیت این است فردی که 
اسفند سال97، چندین هزار تن نخ با روپیه 106تومانی 

از هند وارد کرد، اردیبهشت امسال که بانک مرکزی 
نرخ روپیه را در سامانه نیما 156 تومان اعالم کرد عماًل 
باعث افزایش 50 درصدی قیمت نخ شد! این فرد نخ 
30 اسپان را 38 تومان می فروخت در حالی که قیمت 
نخ تولید داخل 34 تومان بود، وی  برای ماندن در 
بازار قیمت نخ را 34 تومان اعالم کرد و در مقابل ما 
قیمت را به  30 تومان کاهش دادیم، در نهایت قیمت 
نخ اسپان را 26-27 تومان رساند به همین دلیل برای 
مدتی تولید این نوع نخ را متوقف اعالم کردیم و چند 

روزی است که تولید را از سر گرفته ایم. 
جالب است بدانید زمانی که این فرد  متوجه شد قادر 
به فروش نخ با قیمت های باال نیست، با اتکا به همان 
رانت اقتصادی که در واردات نخ کمکش کرده بود ، 
شش ماه جلوی واردات نخ به کشور را گرفت تا نخ های 
وارداتی را بدون کوچک ترین دردسر و مشکل بفروشد! 
از سوی دیگر متأسفانه به دلیل باندبازی های موجود، 
انجام  آزاد  ارز  نرخ  برحسب  پلی استر  واردات  ابتدا 
می شد اما پس از مدتی با نفوذ برخی جریانات فعال 
در پتروشیمی شهید تندگویان، واردات آن به طور کامل 

ممنوع اعالم شد! 
محدودیت های  علی رغم   ،97 سال  پایان  تا 
تهیه  در  پلی استر  خصوصی  بخش  تولیدکنندگان 
از تولید داخل استفاده می کردیم. آن زمان  چیپس، 
پتروشیمی شهید تندگویان به صادرات گسترده چیپس 
پلی استر می پرداخت و طبق قانون باید  95درصد فوب 
خلیج فارس به فروش می رفت اما با کمک رانت های 
اقتصادی!، عرضه این مواد به بورس کاال منتقل شد  و 
قیمت چیپس پلی استر با کیلویی16000 تومان افزایش 
پیدا کرد. به همین دلیل مجبور شدیم پلی استر مورد 
نیاز را از خارج کشور با قیمت بسیار پایین تر از داخل، 
تهیه کنیم. با توجه به افزایش تحریم ها، امکان صادرات 
برای پتروشیمی شهید تندگویان مانند گذشته فراهم 
نیست و به همین دلیل مدیران این مجموعه به بازار 
داخلی روی آورده اند و در پاسخ به تماس آنان مبنی بر 
خرید پلی استر، اعالم می کنیم فعاًل با کمبود پلی استر 
مواجه نیستیم اما موضوع مهم اینجاست که در شرایط 
امکان  تمام شده محصوالت،  قیمت  نظر  از  فعلی، 

رقابت با سایر کشورها را نداریم. 
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عدم امکان رقابت با تولیدات خارجی از چه 
زمانی در صنعت نساجی ایران به وجود آمد؟ 
که  است  متمادی  سال های  می رسد  نظر  به 
این مشکل به ترجیع بند تکراری صنعتگران و 

تولیدکنندگان نساجی تبدیل شده است... 
رفع  برای  می دانند  خوبی  به  مسئوالن کشور  تمام 
باید صنایع  اشتغال زایی،  افزایش  و  بیکاری  معضل 
نساجی را دراولویت قرار دهند. سرمایه گذاری برای 
اشتغال زایی  اشتغال یک نفر در خودروسازی، معادل 
برای 5-6 نفر در صنعت نساجی خواهد بود. کشورهایی 
مانند هند، چین، ترکیه، پاکستان، بنگالدش، ویتنام  و... 
که با بحران بیکاری مواجه بودند، با سرمایه گذاری 
مناسب در صنعت نساجی و پوشاک، توانستند بیکاری 
را به حداقل برسانند. اما متأسفانه مسئوالن و دولتمردان 
کشور ما هیچ گاه به چنین موضوعی توجه ویژه نشان 
اقتصادی بسیاری وجود  نداده اند. در واقع رانت های 
دارند که اجازه رشد و شکوفایی به صنایع کشور از 
جمله نساجی را نمی دهد. متأسفانه از منابع، مخازن و 
ذخایر ارزشمند خدادادی کشور در مسیر درست استفاده 

نمی شود.
 به اعتقاد من، نگرش نسبت به تولید و صنعت باید 
تغییر کند، مسئول دو تابعیتی که برایش مهم نیست 
چه اتفاقاتی برای صنعت و اقتصاد کشور رخ می دهد و 
در صورت بروز کوچک ترین مشکل، به خارج از کشور 
افرادی در رأس امور  نباید چنین  مهاجرت می کند؛ 
کشور قرار گیرند. رانت ها و باندهایی وجود دارند که 

نمی گذارند کشور پیشرفت کند.

دهه 60 تا 80، وضعیت صنایع نساجی چگونه 

بود و چه مشکالت و موانع سر راه تولیدکنندگان 
وجود داشت؟

صنعت نساجی زیان ده نبوده و نیست. مدیران اغلب 
کارخانه های نساجی که زیرمجموعه سازمان صنایع 
ملی یا بنیاد قرار داشتند، کارخانه های معتبری مانند 
جهان چیت با 2 هزار کارگر، چیت ری با 3 هزار کارگر 
و امثالهم را بستند و بزرگ ترین لطمه را این نهادها 
به اشتغال کشور وارد کردند؛ در حالی که برای مثال 
جهان چیت یا فخر ایران امالک فراوانی در اختیار 
داشتند و مدیران دولتی می توانستند با فروش بخشی 
از زمین های این کارخانه، سرمایه به دست آمده را 
صرف خرید ماشین آالت و تجهیزات مدرن و پیشرفته 
نمایند، اما فقط صورت مسأله را در قالب تعطیلی این 
چنین  که  مدیرانی  کردند!  پاک  معتبر  کارخانه های 
اشتباهاتی مرتکب شدند تیشه به ریشه این مملکت 
زدند و امروز عزم و اراده ای برای احیای کارخانه های 

مذکور وجود ندارد.
بنیاد مستضعفان به جای کارخانه داری، کارخانه ها را 
بست و به بانک داری روی آورد. پس از انقالب هر 
دولتی که به قدرت رسید، چندین بانک خصوصی 
راه اندازی کرد زیرا آسان ترین کار برای رسیدن سریع 
به سودهای هنگفت و درآمدهای کالن، تأسیس بانک 
و بهره برداری از سپرده های مردم است. کسی نیست 
با صدای بلند به مسئوالن بگوید چیت ری را با 3 
هزار کارگر بستید اما هیچ فکری به حال کارگران بیکار 
نکردید، مگر تهران به چند صد نفر راننده تاکسی یا پیک 
موتوری نیاز دارد؟!! بخش عمده ای از ناهنجاری های 
اجتماعی، بزهکاری، جرائم و بد اخالقی های کشور به 
دلیل تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه های تولیدی 

و بیکاری کارگران است...   
با مدیریت دولتی به سبکی که هر کسی به مرکز 
قدرت نزدیک تر باشد، بدون برنامه ریزی و دوراندیشی 
فکر و عمل کند به شدت مخالفم. کارخانه ها باید به 

دست مدیران توانمند بخش خصوصی واگذار شود. 
اجازه دهید در این زمینه مثالی بزنم. همان طور که 
می دانید »شرکت نساجی مازندران« چندین سال پیش 
به یک سرمایه گذار ترکیه واگذار شد. من و تعدادی از 
مدیران نساجی به خانم نصراللهی- مدیرکل وقت دفتر 
نساجی وزارت صنعت- گفتیم: »بهتر است امکانات و 
تسهیالتی که جهت احیای نساجی مازندران در اختیار 
سرمایه گذار ترک قرار می گیرد به تولیدکنندگان ایرانی 
اختصاص پیدا کند.« اما این اتفاق هیچ گاه رخ نداد. 
نساجی مازندران به سرمایه گذار ترک واگذار و قول 
مساعد برای پرداخت چندین میلیارد تومان وام کم بهره 
جهت واردات ماشین آالت صنعتی به وی داده شد اما 
فقط وام ها را گرفت و حتی یک دستگاه هم وارد نکرد!
به یاد دارم هنگام مدیریت در شرکت ایران پوپلین، همراه 
آقای دکتر شایان- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
بانک ملی-به دیدار استاندار مازندران رفتیم و آمادگی 
خود را برای رفع ریشه ای مشکالت نساجی مازندران 
و بازخرید تمام کارگران قدیمی و استخدام کارگران 
جدید اعالم کردم، دکتر شایان نیز قول مساعد برای 
تأمین هزینه های مالی این اقدام گسترده را مطرح 
نمود. به استاندار یادآور شدم: »هیچ منطقی وجود ندارد 
که کارگران قدیمی در منزل استراحت کنند و هر 6 
ماه یک بار جاده را در اعتراض به حقوق معوق ببندند 
اما برای پروژه ریسندگی جدید، کارگران قراردادی از 
سایر کارخانه ها استخدام کنیم!« وی ضمن مخالفت 
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با این طرح، گفت »چنین اقدامی، بار سیاسی دارد«. 
گفتم: »آقای استاندار! یک بار برای همیشه اجازه دهید 
مشکل نساجی مازندران به صورت زیربنایی و اساسی 
حل شود.« متأسفانه استاندار مازندران پیشنهاد ما را 
نپذیرفت و این موضوع پس از حواشی های فراوان و 
کش و قوس های متعدد به سرمایه گذار ترک واگذار 
شد که در نهایت کوچک ترین دستاوردی برای منافع 

ملی و صنایع نساجی نداشت...  
»سبالن پارچه« هم تقریباً چنین وضعیتی را تجربه 
کرد. ماشین آالت برای این کارخانه بی حد و اندازه 
مصرف  بدون  آنها  از  بسیاری  که  شده  خریداری 
هستند. در جلسه با مالک کارخانه عنوان کردم چنین 
کارخانه ای باید به تدریج راه بیفتد اما وی معتقد بود باید 
به سرعت مراحل رشد و توسعه را طی کند زیرا 60 
هزار دالر برای تدوین برنامه تولید به یک متخصص 
آلمانی پول داده است. پیشنهاد دادم 60 هزار دالر دیگر 
به وی بپردازند تا سه ماهه این کارخانه را راه اندازی و 
آماده تولید کند! پس از مذاکرات متعدد متوجه شدم 
دیدگاه ها و تفکراتم نسبت به تولید با نظرات مالک 
کارخانه همسو نیست و به همین دلیل همکاری ما به 

نتیجه ای نرسیدیم.

فعالیت های  روند  بر  میزان  چه  تا  تحریم ها 
صنعت نساجی اثرگذار است؟

در حال حاضر از شرکت های معتبر آلمانی، لوازم و 
قطعات مورد نیاز را وارد می کنیم اگرچه این واردات 
به سهولت سال های گذشته انجام نمی شود اما کاماًل 
متوقف نشده است. بعضی از شرکت های اروپایی به 
دلیل تحریم با ایران همکاری نمی کنند اما می توان 

تولید،  خطوط  تا  کرد  جایگزین  را  شرکت ها  سایر 
معطل خرید قطعه یا دستگاه نمانند. تحریم ها اثرگذار 
هستند اما قوانین و بخشنامه های داخلی، به مراتب 
این  واقعیت  دارند.  نامطلوب تری  و  اثرات مخرب تر 
است که تصمیمات مدیران دولتی، سنجیده و بجا 
در  صنعتی  برجسته  مشاوران  نظرات  از  و  نیست 
تصمیم گیری های خود بهره برداری نمی کنند. معتقدم 
وزرای مرتبط با تولید باید محیط های صنعتی را به 
خوبی بشناسند و نسبت به مسائل و مشکالت تولید 
بیگانه نباشند اما متأسفانه وزرای ما چنین مشخصاتی 
برای  ایرادات تصمیم گیری در هیئت دولت  ندارند. 
صنعت به وفور وجود دارد زیرا افراد نا آگاه با صنعت 
و تولید دور همدیگر جمع می شوند و برای صنعت 

تصمیم می گیرند. 

در زمینه صادرات هم فعال هستید؟
بله اما به صورت غیر مستقیم به کشورهای همسایه 
زیرا انعقاد قرارداد صادرات برمبنای دالر و یورو جسارت 
و ریسک بسیار باالیی می طلبد و هیچ چشم اندازی از 

قیمت آینده دالر و یورو در کشور وجود ندارد. 

نیاز واحدهای نساجی به نخ تا چه میزان توسط 
تولیدکنندگان داخلی تأمین می شود و واردات چه 

سهمی از بازار را تشکیل می دهد؟
واقعیت این است که بسیاری از واحدهای نساجی از 
جمله نساجی اردکان با حداقل ظرفیت به تولید ادامه 
در  دور،  که سال های  است  حالی  در  این  می دهند 
چهار گروه سه شیفته کار می کردیم و در طول ماه 
تقریباً 29-30 روز به تولید می پرداختیم اما با واردات 

بی رویه نخ، تعداد شیفت های کاری کمتر شد. امروزه 
بی دلیل  هیاهوهای  و  اقتصادی  رانت های  دلیل  به 
برخی از واحدهای بافندگی، این تصور شکل گرفته 
که با کمبود تولید نخ در کشور مواجهیم در حالی که 
اصاًل چنین نیست و علی رغم تمام تبلیغات منفی و 
سیاه نمایی های رایج، بخش عمده ای از نیاز واحدهای 
نساجی به نخ باکیفیت، توسط تولیدکنندگان داخلی 

تأمین می شود.   

پیش بینی شما از وضعیت صنایع نساجی تا 
پایان سال؟

در کشور ما پیش بینی اقتصادی بسیار سخت است، 
امیدوارم روند فعلی ثابت باقی بماند و بخشنامه ها و 
دستورالعمل  های خلق الساعه به حداقل برسند. هر 
صبح منتظر صدور یک بخشنامه جدید و متناقض 

هستیم و چاره ای جز وفق دادن با آنها نداریم! 

مطلب نهایی
ناخودآگاه و بدون تصمیم قبلی وارد صنعت نساجی 
شده ام ؛ شاید اگر در رشته تحصیلی خود -الکترونیک- 
به فعالیت ادامه می دادم، به عنوان یک متخصص فنی 
باسابقه، درآمد بیشتر و دردسر و مشکالت به مراتب 

کمتری داشتم!
مطلب آخر این که امیدوارم سرانجام روزی دولتمردان 
بیکاری،  بحران  راه حل  تنها  برسند  باور  این  به 
در صورت  است.  نساجی  در صنعت  سرمایه گذاری 
حذف شبکه های فساد مالی و رانت های اقتصادی، 
کشور ما استوار و قدرتمند در مقابل تحریم ها ایستادگی 

خواهد کرد. به امید فرا رسیدن آن روز...



بیوگرافی و آغاز فعالیت در صنعت پوشاک
حسین عبداللهی: در دهه 60 وضعیت تولید و بازار 
پوشاک بسیار مطلوب و ایده آل به نظر می رسید به 
همین دلیل فعالیت هایم را در بخش ساختمان سازی 
متوقف کردم و سال 1361 پیشنهاد شراکت یکی از 
دوستان جهت ورود به صنعت پوشاک را پذیرفتم به 
این ترتیب تولید را با نام تجاری »پونه« آغاز کردیم. 
یک سال بعد شریکم از من جدا شدم و تولید را تا 
امروز به صورت مستقل ادامه دادم. طراحی پوشاک 
مجموعه  این  در  نوزادی  و  بچه گانه  مردانه،  زنانه، 
انجام می شود اما اما گلدوزی و چاپ در سایر واحدها 

به صورت برون سپاری صورت می گیرد.
آن سال ها علی رغم جنگ، محدودیتی از نظر دسترسی 
تولیدکنندگان  اغلب  و  نداشت  وجود  اولیه  مواد  به 
به ارائه محصوالت باکیفیت در بازاری می پرداختند 
که هیچ رقیب خارجی در  آن وجود نداشت؛ در واقع 
بهترین دوران رشد صنعت پوشاک همان زمان بود، 
کشورهای همسایه به خصوص جمهوری های تازه 
استقبال  ایرانی  پوشاک  از  شوروی  یافته  استقالل 

جدید و کسب اعتماد و اعتبار در بازار به تولید پوشاک 
زنانه، مردانه و بچه گانه ادامه می دهی. ناراضی نیستیم 
اما ای کاش مسئوالن دولتی از تولیدکنندگان حمایت 

واقعی به عمل می آورند. 

تعبیر شما از حمایت واقعی چیست؟
به نحوی  را  اقتصادی کشور  یعنی شرایط  حمایت 
ساماندهی نمایند تا تولیدکننده قادر به تأمین مواد 
اولیه مورد نیاز و فروش محصوالت خود باشد و از 
سوی دیگر قدرت خرید مردم نیز روز به روز کمتر 
نشود. متأسفانه حرف و شعار زیاد است اما هیچ کدام 
اثربخش نیستند و به قول معروف به عمل کار برآید 

به سخن دانی نیست!
تولیدکننده،  از  دولت  حمایت  عدم  صورت  در 
صنعت پوشاک روند نزولی خود را طی خواهد کرد 
تا جایی که دیگر مجال و دلیل منطقی برای تداوم 
تولید باقی نمی ماند؛ مسئوالن باید متوجه درد و رنج 
بیکار  نیروهای  از  بسیاری  بدانند  و  شوند  ما  امثال 
شده به داللی و مشاغل کاذب روی آورده اند یا در 

تولیـدبـرایماهیـچمحدودیتـینـدارد اشاره:
نسل اول با توجه به وضعیت و شرایط مطلوب 
از دهه  را  فعالیت خود  تولید پوشاک در کشور، 
است  معتقد  و  می کند  آغاز  صنعت  این  در   60
از  محدودیتی  جنگ،  علی رغم  سال ها  آن  »در 
نظر دسترسی به مواد اولیه وجود نداشت و اغلب 
در  باکیفیت  محصوالت  ارائه  به  تولیدکنندگان 
بازاری می پرداختند که هیچ رقیب خارجی در  آن 
وجود نداشت، در واقع بهترین دوران رشد صنعت 

پوشاک همان زمان بود.«
باور  براین  و  می دهد  ادامه  را  تولید  دوم،  نسل 
است »ماشین آالت خطوط تولید اغلب کارخانه ها 
قدیمی است و نیازمند سرمایه گذاری برای خرید 
ماشین آالت مدرن و جدید هست که در صورت 
بازار و شکل گیری شرایط برای  ایجاد ثبات در 
رقابت سالم؛ تولیدکننده ای پیروز میدان خواهد 
در  را  ماشین آالت  بازسازی  و  نوسازی  که  بود 
اولویت نخست فعالیت ها و برنامه های خود قرار 

دهد.«

می کردند اما به مرور وضعیت تولید نامساعدتر شد 
و از سال 1374 با افزایش قاچاق پوشاک از چین و 
ترکیه، شرایط بسیار دشواری را تجربه کردیم، در واقع 
کمر تولیدکنندگان را شکست و بسیاری از واحدهای 
شدند،  بیکار  کارگران  و  تعطیل  پوشاک  تولیدی 
واحدهایی هم که باقی ماندند با مشکالت کمبود و 

گرانی مواد اولیه دست و پنجه نرم می کنند. 
و  مطرح  صادرکنندگان  از  یکی  انقالب،  از  پیش 
معتبر نساجی و پوشاک دنیا محسوب می شدیم و 
چیت  مازندران،  نساجی  مانند  معظم  کارخانه های 
... محصوالت  و  فاستونی مقدم  ری، جهان چیت، 
باکیفیت خود را به کشورهای اروپایی مانند انگلیس 
صادر می کردند اما پس از انقالب و واگذاری مدیریت 
از  نام  یک  فقط  دولتی،  مدیران  به  کارخانه ها  این 
آن همه تولید، صادرات ، رونق و اشتغال باقی مانده 
است. متأسفانه هر روز وضعیت برای تولیدکننده و 

مصرف کننده بدتر می شود... 
تولید  سال  از 30  بیش  پشتوانه  با  حاضر  حال  در 
پوشاک، توجه به نوآوری در طرح  و مدل محصوالت 

)Sevenpoon( گفت وگو با حسین و حسام عبداللهی- مدیران گروه تولیدی سون پون)Sevenpoon( گفت وگو با حسین و حسام عبداللهی- مدیران گروه تولیدی سون پون
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ترکیه به پست ترین کارها می پردازند تا معاش خود 
و خانواده هایشان را تأمین نمایند. درد بسیار است اما 

گوشی شنوای دردهای تولیدکنندگان نیست...
مشکل  صدها  تولیدی،  واحد  یک  راه اندازی  برای 
مقابل  اداری  بروکراسی های  و  بزرگ  و  کوچک 
کارآفرین قرار می گیرد که از ادامه کار منصرف می شود!  
هر روز یک قانون و بخشنامه جدید وضع می شود و 
تولیدکننده نمی داند به کدامیک توجه کند و بر مبنای 
کدام قانون به تولید ادامه دهد، این سردرگمی هر روز 
بیشتر می شود، هیچ چیز سر جای خود قرار ندارد و تا 
وقتی این اوضاع آشفته، ساماندهی نشوند، نمی توان به 

رشد و توسعه صنعت چندان امیدوار بود. 
دهه60 که اوج دوران رشد و پیشرفت صنعت پوشاک 
بود، منابع مالی بسیاری در کشور وجود داشت که 
امروز ،  با سوء مدیریت های دولتی از بین رفت. بازارِ 
ورشکسته است و انبوهی از چک  های برگشتی در 
وصول  هیچ گاه  می دانیم  به خوبی  که  داریم  دست 
نخواهند شد. البته مدتی است تمام خرید و فروش ها 
زنجیره ای  فروشگاه های  در  و  نقدی  صورت  به 
کمتری  مراتب  به  دردسرهای  که  می دهیم  انجام 
بهتر  عبارت  به  دارد  بازار  عمده  فروشان  با  کار  از 
مشکل تولیدکننده در توزیع محصوالت را به حداقل 
می رسانند. البته فروش پوشاک در فروشگاه عرضه 
مستقیم بسیار موثرتر است اما راه اندازی فروگاه عرضه 
مستقیم گرفتاری ها و هزینه های خاص خود را دارد به 
همین دلیل ترجیح می دهیم فعاًل محصوالتمان را در 

فروشگاه های زنجیره ای عرضه نماییم. 
آیا تاکنون به دلیل مسائل و مشکالت فراوان 

پشیمان  پوشاک  در صنعت  فعالیت  از  تولید، 
شده اید؟ 

خیر... ناشکر نیستم و همیشه به عنوان یک تولیدکننده 
متعهد و سالم به کار ادامه داده ام. 

تداوم تولید در نسل دوم سون پون
مهندسی  رشته  کارشناس  عبداللهی-  حسام 
متالوژی  و کارشناس ارشد MBA-  : با توجه به 
فعالیت پدرم از همان دوران کودکی با نخ، پارچه و 
تولید پوشاک آشنا شدم اما فعالیت حرفه ای خود را 
در این صنعت از سال 1388 آغاز کردم. ابتدا تصمیم 

داشتم تولید را با نام تجاری »سون« ادامه دهم اما به 
دالیلی منصرف شد و نام »سون پون - تلفیقی از 
سون و پونه- را به عنوان نام تجاری مجموعه انتخاب 

کردیم که مورد توجه مخاطبان هم قرار گرفت.

به سیستم توزیع محصوالت سون پون اشاره 
نمایید.

و  پون  سون  برند  با  نوزادی  و  بچه گانه  پوشاک 
پوشاک زنانه و مردانه با برند دوک در هایپراستارها 
بخش  می شود،  عرضه  زنجیره ای  فروشگاه های  و 
کانال های  طریق  از  نیز  محصوالتمان  از  دیگری 
فروش  به  اینترنتی  فروشگاه های  و  سایت  تلگرام، 

می روند.  
در زمینه فروش آنالین، جذب اولیه مشتریان بسیار 
مهم است و در صورت جلب اعتماد آنان، خریدهای 
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از  عکس برداری  نحوه  البته  می شود.  انجام  بعدی 
زوایای مختلف محصوالت در معرفی آن بسیار مهم 

است.

و  هایپرمارکت ها  به  ورود  نحوه  مورد  در 
ترغیب مدیران آن جهت عرضه پوشاک ایرانی 

توضیحاتی ارائه نمایید.
سال 1390 مدیران ارشد هایپرمارکت ها و فروشگاه های 
زنجیره ای از بخش های مختلف کارخانه ما به دقت  
بازدید به عمل آورند، کیفیت محصوالت را از نزدیک 
مشاهده کردند و استانداردهای کیفی محصوالت را 
مورد سنجش قرار دادند. عملکرد آنان بسیار قانونمند 
است و اگرچه حاشیه سود را برای تأمین کنندگان در 
نظر می گیرند اما فروش در آن تضمین شده است و 

کار ریسک کمتری دارد. 

را  در کشور  پوشاک  و فروش  بازار  وضعیت 
چگونه ارزیابی می کنید؟

به اعتقاد من دوران افول صنعت پوشاک کشور از دهه 
80 و با قاچاق پوشاک از چین آغاز شد و این روند تا 
دو سال پیش ادامه داشت اما با توجه به سیاست های 
دولت جهت مهار قاچاق و افزایش نرخ ارز، قاچاق 
از دست داد و شاهد کاهش واردات  توجیه خود را 
شکل گیری  زمینه  این  در  اگرچه  هستیم.  پوشاک 
و تالش  های مستمر  ایران  پوشاک  انجمن صنایع 
اعضای هیئت مدیره به خصوص آقای هاکوپیان- 
رئیس هیئت مدیره-  برای اجرای دستورالعمل ثبت 
در کشور  پوشاک  خارجی  برندهای  فعالیت   قانونی 

بی تأثیر نیست.
به  و  شده  نقدی  پرداخت ها  نحوه  حاضر  حال  در 
همین دلیل بازار نسبت به گذشته در شرایط بهتری 
به سر می برد. منتها ماشین آالت خطوط تولید اغلب 
سرمایه گذاری  نیازمند  و  است  قدیمی  کارخانه ها 
برای خرید ماشین آالت مدرن و جدید هست که در 
صورت ایجاد ثبات در بازار و شکل گیری شرایط برای 
رقابت سالم؛ تولیدکننده ای پیروز میدان خواهد بود که 
نوسازی و بازسازی ماشین آالت را در اولویت نخست 

فعالیت ها و برنامه های خود قرار دهد.  

*آیا تولیدکنندگان داخلی توان تأمین نیاز بازار 
پوشاک را در خأل پوشاک خارجی دارند؟

زمینه  در  محدودیتی  داخلی  تولیدکنندگان  بله 
طراحی و تولید محصوالت باکیفیت و قابل رقابت 
با مشابه خارجی ندارند،  زمانی که واردات در شرایط 
مساوی انجام شود، انگیزه تولیدکنندگان برای ارائه 
محصوالت متنوع تر و مناسب تر دوچندان می شود 
اما در مقابل پوشاک بی کیفیت و ارزان قیمت قاچاق، 
هیچ مجالی برای رقابت سالم وجود ندارد. در حال 
حاضر بسیاری از برندهای معتبر پوشاک به تأمین 
در  باید  سیاست ها  اما  می پردازند  داخلی  بازار  نیاز 

راستای حمایت از تولیدکننده تدوین شوند. 

مطلب نهایی
تولید  مرحله  از  مجموعه  توسعه  ما  انداز  چشم 
پارچه تا خرده فروشی است که با یاری خداوند و 
تالش تمام پرسنل، در راستای تحقق این هدف 
این نکته واقف هستیم  به  گام برمی داریم. کاماًل 
تنوع  به  نیاز  فروشی،  دنیای خرده  به  ورود  با  که 
محصول افزایش پیدا می کند اما  تولید برای ما هیچ 
محدودیتی ندارد و دغدغه اصلی ما فروش موفق 

محصوالت است.
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شکل گیری فصلنامه علوم و فناوری نساجی 
و توسط چه کسانی شکل  پوشاک چگونه  و 

گرفت؟
برای پاسخ این سوال باید برگردم به سال 1388 
بنده  دکترای  مقطع  اتمام  از  بیشتر  یکسالی  که 
نگذشته بود. در دوران تحصیل، همواره خأل یک 
نشریه علمی معتبر به زبان فارسی در حوزه علوم و 
مهندسی نساجی، ذهنم را مشغول کرده بود. فضایی 
که اساتید، محققان و دانشجویان این رشته بتوانند 
نتایج پژوهشهای علمی خود را در قالب مقاله به 
چاپ رسانده و ارتباط جامعه علمی و صنعتی بیشتر 

تقویت شود. 
بعد از فراغت از تحصیل و پیش از شروع به کار 
با توجه به سابقه دوستی و همکاری  در دانشگاه، 
امامی رئوف  آقای مهندس سیدشجاع الدین  با  که 
داشتم به ایشان پیشنهاد راهاندازی یک نشریه دادم 
که بتواند مجوز اعتبار علمی از وزارت علوم، فناوری 
و تحقیقات اخذ کند و ایشان هم استقبال کردند و 
به عنوان صاحب امتیاز نشریه، مدیریت مسئولی آن 
را برعهده گرفتند. اوایل سال 1389 بعد از چندین 

پیشنهادات  دانشگاهی و صنعتگران قرار گرفت و 
که خود  رسید  دستمان  به  سازندهای  انتقادهای  و 
مایه دلگرمی و تالش برای بهبود روز به روز آن 
بود. آقایان دکتر پرویز نورپناه، دکتر پیمان ولی پور، 
دکتر محسن هادیزاده، دکتر داریوش سمنانی، دکتر 
علیرضا تهرانی بقا، دکتر مهدی صفی، دکتر شهرام 
ارباب، دکتر سعید آجلی نیز از همان روزهای نخست 
به عنوان اعضای هیئت تحریریه نشریه، همراه ما 
بودند و همواره نشریه را از حمایتهای خود بهره مند 
کردند. همچنین الزم است از آقای مهندس سعید 
جاللی قدیری )سردبیر مجله نساجی امروز(، خانم ها 
میربها و  آزاده  مهندس هاجر جمشیدی، مهندس 
آقای مهندس ابوالفضل محمودی نیز که در مقاطع 
کمک های  نشریه  اجرایی  امور  در  زمانی  مختلف 

اشاره:
مجوز  دارای  نساجی  فناوری  و  علوم  فصلنامه 
بررسی  کمیسیون  از  علمی  اعتبار  با  انتشار 
نشریات کشور، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری توسط موسسه نساجی امروز، منتشر 
می شود. این مجله که عضو پایگاه استنادی علوم 
جهان اسالم)ISC( نیز هست؛ کلیه مقاالت علمی 
دریافتی در محورهای مرتبط با علوم و مهندسی 
از داوری توسط اعضای هیئت  نساجی را پس 
علمی دانشگاه ها و موسسات علمی، تحقیقاتی 
دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، 
در صورت پذیرش از نظر کیفیت ارائه مطالب، 
روزآمد بودن موضوع، و تناسب آن با اهداف مجله، 
به چاپ می رساند. از مهم ترین اهداف انتشار این 
مجله می توان به مواردی مانند »معرفی آخرین 
پژوهشگران  پژوهشی  و  علمی  دستاوردهای 
توسعه  جهت  »تالش  صنعتی«   و  دانشگاهی 
نساجی«،  مهندسی  و  علوم  دانش  ترویج  و 
محققین،  در  پژوهشگری  روحیه  »افزایش 
دانشجویان و متخصصین واحدهای صنعتی« و ... 
اشاره کرد. برای آشنایی و معرفی بیشتر فصلنامه 
علوم و فناوری نساجی و پوشاک، گفت وگویی با 
دکتر توانایی- قائم مقام سردبیر و مدیر اجرایی 
این نشریه- انجام دادیم که در ادامه می خوانید: 

پایگاهـی بـرای انتشـار جدیدتریـن نتایـج 
پژوهـش های دانشگاهـی و صنعتـی

گفت وگو با دکتر محمدعلی توانایی- عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی  
امیرکبیر، قائم مقام سردبیر و مدیر اجرایی فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک

نشست با ایشان، از آقای دکتر پرویز نورپناه دعوت 
کردیم تا به عنوان سردبیر نشریه، یاری مان دهند و 
بنده نیز به عنوان قائم مقام ایشان  و مدیر اجرایی 

فعالیت کردم. 
علمی  هیات  اعضای  همکاران  از  تعدادی  سپس 
دانشگاه های دولتی و آزاد را نیز به عنوان اعضای 
با  و  کردیم  دعوت  همکاری  به  تحریریه،  هیئت 
و  علمی  موسسات  و  دانشگاه ها  به  رسانی  اطالع 

صنایع، دریافت مقاالت را آغاز کردیم. 
اولین شماره نشریه در پاییز 1390 به چاپ رسید و 
بعد از انتشار سه شماره، با ارسال مدارک به کمیسیون 
نشریات وزارت علوم، تحیقات و فناوری، موفق به 
اخذ اعتبار علمی شدیم. خوشبختانه از زمان تأسیس 
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، نشریه به 
عضویت این پایگاه درآمده و از حدود 1/5 سال قبل 
نیز با توجه به تعداد مرجعدهیها به مقاالت آن، حائز 

دریافت ضریبتاثیر )impact factor( شد. 
توسط  که  است  نشریاتی  معدود  جزو  نشریه  این 
شده  اداره  و  تاسیس  خصوصی،  موسسه  یک 
همکاران  استقبال  مورد  نشریه  خوشبختانه  است. 

تهیه و تنظیم: سید امیرحسین امامی رئوف
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شایانی کرده اند،به نیکی یاد شود.
انتشار این فصلنامه با چه اهدافی دنبال می شود؟

مهمترین هدف فصلنامه علوم و فناوری نساجی 
و پوشاک، کمک به ارتقا و پیشرفت پژوهش های 
علمی و صنعتی در حوزه صنایع نساجی کشور است. 
نشریه در محورهای مختلفی از نویسندگان دعوت 
از:  آنها عبارتند  از  به ارسال مقاله کرده که برخی 
علوم و مهندسی الیاف، تکسچرایزینگ، ریسندگی 
و بافندگی، علم رنگ، چاپ و تکمیل، منسوجات 
بی بافت و کفپوش ها، فناوری نانو و بایو، منسوجات 
هوشمند، پلیمرها و کامپوزیت های نساجی، پردازش 
در  شبیه سازی  و  مدل سازی  نساجی،  در  تصویر 
کنترل  نساجی،  در  آماری  تکنیک های  نساجی، 
اهداف  از  دیگر  نساجی.یکی  مدیریت  و  کیفیت 
و  دانشگاهی  پژوهشگران  بیشتر  ارتباط  نشریه، 
نتایج آخرین  انتشار  صنعتی و ایجاد بستری برای 
در  خوشبختانه  که  است  بوده  آنها  پژوهشهای 
نشست ها یا برخوردهایی که با این عزیزان داشته ایم، 

این هدف نیز ظاهراً به خوبی محقق شده است.

مخاطبان آن چه قشری هستند و تاچه میران 
از آن استقبال به عمل آورده اند؟

و  علمی  هیئت  اعضای  اغلب  نشریه،  مخاطبان 
اساتید، محققان و دانشجویان دانشگاهها در رشته 

مهندسی نساجی و پژوهشگران واحدهای تحقیق 
و توسعه شاغل در صنایع نساجی هستند. البته بعد 
از تصویِب امکان انتشار حداکثر یک مقاله در هر 
شماره، از بخش صنعت، که با فرایند داوری متفاوتی 
نهادهای  مدیران  از  مخاطبینی  میشوند،  پذیرش 
بخشهای  در  شاغل  متخصصین  و  تصمیمساز 
آمار  شدند.  افزوده  مخاطبان  جمع  به  نیز  تولید 
مقاالت دانلود شده از سامانه نشریه نشان میدهد، 
مقاالت پذیرفته و چاپ شده از توجه بسیار خوبی 
برخوردار بوده است. ولیکن در کل تعداد مقاالِت با 
کیفیِت ارسالی به نشریه در طول یک سال، از آنچه 
پیش بینی می شود معمواًل کمتر است و انشا ا... با 
برخی راهکارهای درنظر گرفته شده، امید می رود به 

تعداد مقاالت دریافتی افزوده شود.

و  داوری  مقاالت،  ارسال  سیستم  مورد  در 
نهایتا چاپ مقاالت توضیحاتی ارائه نمایید.

تقریبا از سال دوم انتشار مقاالت، به این جمعبندی 
رسیدیم که نشریه به سامانه آنالین ارسال و دریافت 
داوری،  دریافت،  فراینِد  تا  دارد  احتیاج  مقاالت 
مکاتبات و چاپ مقاالت در مدت زمان کوتاهتر و 
سادهتری انجام شود. از این رو نشریه، چندین سال 
است که از طریق سامانه آنالین دریافت و انتشار 
مقاالت به آدرس www.jtst.ir مقاالت نویسندگان 

و  داوران  تحریریه،  هیات  اعضای  با  و  دریافت  را 
نویسندگان در ارتباط است. بهطور کلی فرایند چاپ 

یک مقاله به شرح زیر است:
1- ارسال مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه

2- بررسی اولیه توسط سردبیر یا جانشین وی برای 
تعیین قابلیت بررسی داوری

دریافت  و  تخصصی  داوران  به  مقاله  ارسال   -3
نظرات ایشان

4- ارسال نظرات اصالحی به نویسندگان درصورت 
رد نشدن مقاله توسط داوران

5- دریافت مقاله اصالح شده به همراه پاسخهای 
نویسنده به نظرات داوران

6- ارسال مجدد به داوران برای تایید نهایی
7- ارسال مقاله به ویراستار فنی پس از تایید نهایی 

داوران
8- پذیرش مقاله درصورت تایید انجام اصالحات 

ویراستاری توسط نویسنده
9- ارسال مقاله به صفحهآرا برای تهیه ماکت مقاله

تایید  برای  نویسنده  به  مقاله  ماکت  ارسال   -10
نهایی شکل و محتوای قابل چاپ

11- انتشار آنالین و چاپی مقاله به ترتیب در سامانه 
نشریه و به شکل مجله صحافی شده

در هریک از مراحل دو  تا هشت اگر مقاله مورد تایید 
به نویسنده برگردانده  قرار نگیرد برای اصالحات، 
می شود و این چرخه تا زمان تایید آن مرحله، تکرار 

خواهد شد.

مورد  تا  می کشد  طول  مدت  چه  مقاله  یک 
داوری قرار گیرد و چاپ شود؟

فرایند چاپ مقاله در نشریات علمی کمی طوالنی 
تر از آن چیزی است که در مجالت غیر علمی وجود 
دارد بنابراین فرایند داوری به دلیل اینکه در هریک از 
موارد باال ممکن است تاخیرهایی رخ دهد می تواند از 
3 هفته تا 4 ماه نیز به طول بیانجامد. البته مهمترین 
چاپ  و  داوری  فرایند  در  تاخیر  باعث  که  نکاتی 
میشوند بهطور عمده، تاخیر در داوری هایی است 
که توسط همکاران دانشگاهیمان بوجود میآید و 
دیگری تاخیرهایی است که توسط نویسندگان عزیز 
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یا  در اصالحات و ویرایش های مورد نظر داوران 
ویراستار نشریه بوجود میآید.

در مورد امتیاز این فصلنامه در وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری توضیحاتی ارائه نمایید. 

اولین شماره نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک 
انتشار سه  از  بعد  پاییز 1390 به چاپ رسید و  در 
شماره، با ارسال مدارک به کمیسیون نشریات وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به اخذ اعتبار علمی 
شدیم. خوشبختانه از زمان تاسیس پایگاه استنادی 
علوم جهان اسالم )ISC(، نشریه به عضویت این 
پایگاه نیز درآمده است و عناوین و چکیده مقاالت 
از طریق این پایگاه در فضای مجازی منتشر و قابل 
دسترسی است. از حدود 1/5 سال قبل هم با توجه 
به مرجعدهی به مقاالت چاپ شده در این نشریه، 

حائز دریافت ضریب تاثیر)impact factor( شد.

برای انتشار فصلنامه با چه چالش هایی مواجه 
هستید؟

در مجموع اغلب نشریات علمی، اعم از آنهایی که 
دانشگاه دولتی  یا  به یک موسسه، تشکل  وابسته 
اداره  خصوصی  صورت  به  که  آنهایی  یا  هستند 
که  هستند  روبرو  مختلفی  چالشهای  با  میشوند 
بهطور عمده میتوان به مواردی همچون، کمبود 
با  کِم  مقاالت  تعداد  مالی،  حامیان  و  مالی  منابع 
کیفیت دریافت شده، تاخیرهای داوری و ویرایش 
توسط داوران و نویسندگان اشاره کرد. اما نشریاتی 
با  شوند  می  اداره  خصوصی  موسسات  توسط  که 
از  نرم می کنند.  پنجه  و  مشکالت حادتری دست 
تحقیقات  علوم،  وزارت  مالی  حمایت  عدم  جمله، 
و فناوری از آنها و هزینه های چاپ بیشتر.نشریه 
علوم و فناوری نساجی و پوشاک، عالوه بر موارد 
با برخی چالش های دیگری هم روبرو  گفته شده 
اجرایی  عوامل  همه  تمرکز  عدم  جمله،  از  است. 
که  جغرافیایی  موقعیت  یا  مرکز  یک  در  نشریه 
باعث اندکی طوالنیتر شدن فرایند چاپ مقاالت 
میشود، همچنین، تخصصی بودن رشته مهندسی 
نساجی و به همین دلیل، کمتر بودن تعداد مقاالت 

نگارش شده توسط محققین آن که باعث میشود 
تعداد مقاالت قابل دریافت به نسبت بسیاری از رشته 

های علمی و فنی کاهش یابد، 

تا چه میزان در دانشگاه ها و مراکز علمی و 
تحقیقاتی شناخته شده است و برای آشنایی 

بیشتر مخاطبان چه اقداماتی انجام می شود؟
نشریه در بین دانشکده ها و گروه های مهندسی 
نساجی و رشته های مرتبط از طریق اساتید محترم 
این مراکز که اغلب از دوستان و همکاران ما هستند 
و  شده  شناخته  راهاندازی،  نخست  سال  همان  در 
محققین  سایر  و  دانشجویان  به  نیز  انها  از طریق 
نیز  برهه زمانی  اطالع رسانی شده است. در چند 
اطالعرسانی از طریق ایمیل به جامعه متخصصین 
نساجی و مشترکین مجله نساجی امروز شده است. 
به  رسانی  اطالع  نشریه  این  برنامههای  جمله  از 
دانشکده های مرتبط با اهداف مجله و غیر نساجی 
پژوهش  مراکز هم  این  در  که  درصورتی  تا  است 
هایی در این حوزه انجام می شود قابل پوشش گردد. 
بطور مثال در دانشکده های مدیریت و مهندسی 
صنایع، دانشکده های مهندسی شیمی و مهندسی 

پلیمر و ......
همچنین برنامهای که از چندی پیش آغاز کردیم، 
رایزنی با کنفرانس های معتبر  تخصصی مهندسی 
بعد  این کنفرانس ها  برتر  تا مقاالت  نساجی است 
ارزیابی  مورد  نشریه  این  در  خاتمه جهت چاپ  از 

آسان تر و سریع تر سریع قرار گیرند.
چه برنامه هایی برای توسعه و ارتقاء نشریه 

مدنظر دارید؟
اجرایی  اندرکاران  دست  همکاری  با  خوشبختانه 
نشریه، اعضای هیات تحریریه و همکارانمان که 
زحمت داوری ها را می پذیرند و محققینی که نتایج 
کرده اند،  ارسال  نشریه  این  به  را  پژوهش هایشان 
انتشار  با  و محدودیت ها،  وجود همه مشکالت  با 
تقریبا منظم و با کیفیت مقاالت، نشریه همان طور 
که اشاره کردم مراحل ارتقاء را به خوبی طی کرده 
است  نموده  دریافت  نیز  تاثیر  ضریب  اخیراً  است. 
که نشان از ارتقا قابل توجه آن در طی این سالها 

بوده است. 
اخیراً هم با ابالغ آیین نامه جدید کمیسیون نشریات 
وزارت عتف، کلیه نشریات دارای امتیاز علمی اعم 
علمی  مجله  عنوان  به  پژوهشی،  یا  ترویجی  از 
فرایند  و طی  می شوند  شناخته  و همسان  معتبر 
ارزیابی جدید، بر اساس این آیین نامه، نشریات از 
رتبه برخوردار خواهند شد که در محاسبه امتیازات 
پژوهشی برای نویسندگان مقاالت آنها به صورت 
ضریبی درنظر گرفته خواهد شد. در راستای ارتقای 
کیفی نشریه نیز یکی از اقدامات انجام شده، دعوت 
از تعدادی همکاران شناخته شده و فعال که عضو 
هیئت علمی دانشکده های مهندسی نساجی هستند 
به  نشریه  تحریریه  هیات  در  عضویت  با  تا  بوده 

غنای علمی آن افزوده شود. 
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دیدگاه حمایـت از تولیدکننـده در 
شعـار خالصـه مى شـود!

گفت وگو با مهندس مرتضی رضازاده- مدیرعامل شرکت ماشین سازی رضازاده

اشاره:
به عنوان  رضازاده  ماشین سازی  شرکت 
اولین طراح و سازنده ماشین آالت شیرینگ 
و تکمیل فرش ماشینی در کاشان شناخته 
را  هوشمند  سیستم  توانسته  که  می شود 
مهندس  کند.  نصب  ماشین آالت  روی  به 
انتظار  دولتمردان  »از  کرد:  عنوان  رضازاده 
داریم حمایت  های واقعی از صنعت و صنعتگر 
شعار  همیشه  متأسفانه  آورند.  عمل  به 
حمایت و پشتیبانی از تولید داخل سر داده 
شده اما هم اکنون زمان آن فرا رسیده اندکی 
به شعارهای خود جامه عمل بپوشانند.« برای 
آشنایی بیشتر با فراز و نشیب های طراحی تا 
ساخت ماشین آالت شیرینگ و تکمیل فرش 
ماشینی ، گفت وگویی با وی انجام دادیم که 

از نظرتان می گذرد:

ماشین  شرکت  تولیدات  معرفی  و  بیوگرافی 
 سازی رضازاده

فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک ) گرایش جامدات( 
از دانشگاه کاشان هستم . طراح و سازنده ماشین آالت 
صنعتی که طرح های صنعتی ابتدا ایده پردازی شده 
سپس طراحی کرده و در نهایت در اختیار کادر سازنده 
قرار گرفته و ساخته میشوند که کل این پروسه در شرکت 

ماشین سازی رضازاده انجام می پذیرد.
 بنده از سال 1368 تا سال 1383 در بخش ریخته گری 
تحت فشار )دایکاست( به فعالیت می پرداختم و مدتی 
نیز در زمینه طراحی و تولید ماشین های لنت ترمز برای 
شرکت های معتبری مانند جهان لنت، پارس لنت و ... 
مشغول به کار بودم. از سال 1389 نیز بنا به نیاز بازار 
تکمیل  ماشین های  و ساخت  ماشینی طراحی  فرش 
گرفت.  قرار  مجموعه  کار  دستور  در  ماشینی  فرش 
شرکت ماشین سازی رضازاده از سال 1389 فعالیت خود 
را در زمینه ساخت ماشین آالت تکمیل فرش ماشینی 
آغاز کرد. با توجه به هزینه بسیار باالی واردات قطعات 
خارجی، توانست ماشین آالت تکمیل فرش ماشینی را 
در کشور بومی سازی نماید و در حال حاضر ماشین آالت 
شیرینگ و خط تکمیل فرش ماشینی خود را با بهترین 
کیفیت و یک چهارم قیمت مشابه خارجی در اختیار 

صنعتگران فرش ماشینی قرار می دهد.
 

ایده اصلی طراحی و ساخت ماشین آالت شیرینگ 
و خط تکمیل فرش ماشینی چگونه شکل گرفت؟ 

تولید ماشین آالت تکمیل و شیرینگ، یکی از نیازهای 
اساسی صنعت نساجی محسوب می شد و با توجه به 
گسترده شدن صنعت فرش ماشینی در ایران و افزایش 
بسیار  هزینه های  جدید  خطوط  واردات  تحریم ها، 
سنگینی برای تولیدکنندگان فرش ماشینی به وجود 
می آورد لذا تصمیم گرفتیم طراحی و تولید این دستگاه را 
در کشور انجام دهیم تا بخشی از دغدغه تولیدکنندگان 
نسبت به نوسازی و بازسازی ماشین آالت خطوط تولید 

را برطرف نماییم. 

ماشین آالت مجموعه شما آیا از نظر کیفیت و 
قیمت توان رقابت با مشابه خارجی را دارد؟ 

مشابه این دستگاه از انگلیس و قطعات و سیلندرهای 
بومی سازی  که  زمانی  اما  می شدند  وارد  آلمان  از  آن 
ماشین آالت تکمیل فرش ماشینی را در ایران شروع 
کردیم، نهایت تالش خود را برای استفاده از قطعات 
تولید داخل مانند گیربکس، شاسی ها و ... به کار بردیم. 
البته بخش بسیار کوچکی از قطعات تولید چین هستند 
که نمونه بسیار با کیفیت تر آن توسط صنعتگران ایرانی 
تولید می شود اما قیمت تمام شده آن باالست لذا چاره ای 
جز استفاده از قطعات چینی نداشتیم. تیغ و توپی های 
مورد نیاز دستگاه نیز چون تکنولوژی تولید آنها در کشور 

وجود ندارد ، از آلمان تهیه می  شوند.

شیرینگ  و  تکمیل  ماشین آالت  مزیت های 
مجموعه شما نسبت به مشابه خارجی آن چیست؟

مهمترین مزیتی که دستگاههای ساخت این مجموعه 
نسبت به نمونه های خارجی دارد این است که ساخت 
دستگاه های خط تکمیل به واسطه گستردگی صنعت 
فرش ماشینی در کشور ما، همراه با نیاز شرکت های 
فرش طراحی و ساخته شده همچنین خدمات پس از 
فروش دستگاه های ما بسیار گسترده تر و جامع تر از نمونه 
خارجی است؛ البته که کیفیت ماشین آالت تولیدی در این 
مجموعه به دلیل استفاده از بهترین مواد اولیه موجود در 
کشور به اندازه ای باالست که نیازی به استفاده از خدمات 
پس از فروش ندارند! برای مثال یکی از شرکت های 
بدون  که  است  سالی  دو  ماشینی،  فرش  خوش نام 
هیچ گونه مشکل یا نقص فنی از دستگاه  های ما استفاده 

می کند.
از دیگر مزیت ها در راستای طراحی و ساخت ماشین آالت 
تکمیل و دستگاه های شیرینگ، اینست که توانستیم 
میزهای خاب برای رد کردن سر طاقه های فرش را 
به حالت چرخشی درآوریم و کل سیستم میز خواب را 
خطی بصورت متحرک در آوریم. همچنین با استفاده از 
توان بومی مهندسین در رشته های برق و الکترونیک در 

تهیه و تنظیم: سید ضیاء الدین امامی رئوف
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منطقه کاشان، توانستیم کل سیستم برق دستگاهها را 
بصورت تماما هوشمند وقابل کنترل کرده بصورتی که 
امکان راه ا ندازی خط تولید توسط یک ریموت وجود 
دارد. از مزیت های دیگر ماشین آالت نیز می توان به 
تعبیه دستگاه کنترل هوشمند در خشک کن اشاره کرد 
که با توجه به هوای شهر کاشان در فصول سال دمای 
خشک کن ها در هر ایستگاه دما قابل کنترل می باشد.

قیمت خط کامل خارجی که وارد کشور می شود حدود 
20-25 میلیارد تومان هزینه دارد در حالی که همین 

خط را با یک سوم قیمت در کشور تولید می کنیم. 

از طراحی تا تولید نهایی ماشین آالت تکمیل 
فرش ماشینی و شیرینگ چه مدت زمان به طول 
انجامید؟ در این روند از حمایت های نهادهای 

دولتی مرتبط بهره مند شدید؟
در ابتدا به تولید یک تا دو دستگاه می پرداختیم اما با 
توجه به افزایش نیاز صنعتگران و هزینه های گزاف 
واردات، خط کامل تولید را طراحی کردیم و ساختیم که 
از طراحی تا ساخت و نصب و راه اندازی دستگاههای 
خط تکمیل فرش ماشینی حدود 10 تا 12 ماه زمان 

مورد نیاز است. 
واقعیت این است که چندان به دنبال جذب کمک های 
دولتی نبوده و نیستیم زیرا به خوبی می دانیم حمایت 
از تولیدکننده صرفاً در شعار خالصه می شود و تولید 
متولیان  برای  چندانی  اهمیت  صنعتی  ماشین آالت 
امر ندارد به همین دلیل با توکل به خداوند و اتکا به 
سرمایه های شرکت ، کار را به نحو احسن پیش بردیم 
تا جایی  که امروز در تأمین ماشین آالت تکمیل فرش 
ماشینی کاشان حرف اول را می زنیم. خوشبختانه در 
زمینه تولید با مشکل خاصی مواجه نیستیم، فقط در 
زمینه تأمین نقدینگی، محدودیت هایی وجود دارد که 
برای رفع آن نمی توان سراغ بانک ها رفت! زیرا پرداخت 
وام به صنعتگران به دشواری انجام می شود و آن قدر 
موانع کوچک و بزرگ در مسیر دریافت وام وجود دارد 
که بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح می دهند دورِ گرفتن 

وام و تسهیالت بانکی را خط بزنند!

مخاطبان  و  نساجی  صنعتگران  دیدگاه 
ماشین آالت تکمیل فرش ماشینی و شیرینگ 
نسبت به دستگاه تولید داخل چگونه است و تا 

چه میزان پذیرای آن هستند؟
بعضی از تولیدکنندگان تصور می کنند ماشین آالت گران  
قیمت خارجی و حتی داخلی بدلیل قیمت باال، کیفیت 
و کارآیی بسیار باالیی دارند در حالی که نمی توان این 
نظر را به تمام بخش های نساجی تعمیم داد کما این که 
شرکت ما با سود کمتر به تولید ماشین آالتی می پردازد 

که به خوبی توان رقابت با مشابه خارجی را دارد. 

برای صادرات برنامه هایی دارید؟ 
بله درخواست هایی از عراق و افغانستان برای راه اندازی 
خطوط تکمیل فرش ماشینی داشته ایم اما برای حفظ 
شأن و جایگاه صنعت فرش ماشینی ایران و جلوگیری از 
کاهش تولید فرش در کشور تمایل چندانی به صادرات 

نداریم و بر رفع نیاز بازار داخلی متمرکز شده ایم.

و  زمینه طراحی  در  آینده خود  برنامه های  به 
ساخت دستگاه های دیگر اشاره نمایید.

طراحی و ساخت دستگاه های رانینگ فرش ماشینی 
دستگاه های  است.  آتی شرکت  برنامه های  از  یکی 

و  پرز  که  هستند  بخاردهی  بخش  دارای  جدید 
تنش  های فرش هنگام بافت را از بین می برد و کیفیت 

فرش را افزایش می دهد. 

صنعت  فعلی  وضعیت  مورد  در  شما  دیدگاه 
فرش ماشینی کشور چیست؟

حرف  آسیا  منطقه  در  که  ایران  ماشینی  فرش 
و  مدرن  ماشین آالت  از  استفاده  با  و  می زند  را  اول 
تکنولوژی های پیشرفته، کیفیت فرش ماشینی روز 
به روز بیشتر و بهتر شد. در حال حاضر فرش هایی 
بافته می شود که مانند فرش  با تراکم 1500 شانه 

دستباف ابریشم جلوه می کنند... 

نکته آخر
از دولتمردان انتظار داریم حمایت  های واقعی از صنعت 
و صنعتگر به عمل آورند. متأسفانه همیشه شعار حمایت 
و پشتیبانی از تولید داخل سر داده شده اما هم اکنون 
زمان آن فرا رسیده اندکی به شعارهای خود جامه عمل 

بپوشانند. 
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تاریخچه
K حرف اول لغت Kunststoffe می باشد که در زبان آلمانی به معنای پالستیک 
و مواد مصنوعی است. نمایشگاه K دوسلدورف در سال 1952 برای اولین بار 
برگزار شد. این نمایشگاه در ابتدا قرار بود به عنوان یک نمایشگاه داخلی برای 
شرکت های نوآور آلمانی برگزار گردد و چند دوره نخست هم وضع بر همین 
منوال بود و شرکت کنندگان از آلمانی غربی آن دوران عموماً در این نمایشگاه 
شرکت می کردند، اما از سال 1963 این نمایشگاه جنبه و شخصیت بین المللی 
نیز پیدا کرد. در سال 2013 )دو دوره قبل(، به مناسبت شصت سالگی این 
از دیدنی ترین عکس های خود را در طول  رویداد، نمایشگاه K مجموعه ای 
برگزاری این رویداد منتشر کرد که تعدادی از آنها را در این گزارش مشاهده 

می کنید. )تصویر 1 الی تصویر 6(

K-2019 آمار و ارقام نمایشگاه
سر  پشت  را  خود  اجراي  دوره هاي  درخشان ترین  از  یکي  امسال  نمایشگاه 
گذاشت و با مشارکت 3330 شرکت غرفه گذار در مساحتی بیش از 176.000 
متر مربع از 63 کشور و 225.000 بازدیدکننده از 165 کشور جهان در 8 روز 
آمار بسیار قابل توجهی از ابعاد بین المللی یک نمایشگاه را به نمایش گذاشت. 
وجود انگیزه قوي، مسئولیت و تعهد در صنایع جهاني الستیک و پالستیک 

همگي در اجراي موفقیت آمیز این رویداد جهاني نقش داشته است.
به عنوان غرفه گذار  )سال 2016( 3293 شرکت   K نمایشگاه  قبل  دوره  در 
در حدود 173.025  خالصی  مساحت  که  داشتند  از 61 کشور جهان حضور 
متر مربع را به نمایش دستاوردهای خود اختصاص داده بود و 232.053 نفر از 
این نمایشگاه بازدید به عمل آورده بودند که 71% آنها از خارج از آلمان بودند. با 
توجه به اینکه در نمایشگاه K-2013 )دو دروه قبل(، نیز 218 هزار بازدیدکننده 
و 3220 غرفه دار شرکت کرده بودند، به همین دلیل می توان گفت که نمایشگاه 

تهیه و تنظیم:بازیافت : نقشه راه آینده صنایع پالستیک
دکتر شاهین کاظمی

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
گزارشی از نمایشگاه K بزرگترین نمایشگاه صنعت پلیمر و پالستیک جهان در دوسلدورف آلمان

مقدمه
شهر دوسلدورف به عنوان هفتمین شهر بزرگ آلمان با جمعیتی نزدیک به 
620 هزار نفر از تاریخ 16 الی 2٣ اکتبر 2019 )2٤ مهر الی 1 آبان 1٣98( 8 
ساعت در روز میزبان بزرگترین نمایشگاه و گردهمایی صنایع الستیک، پلیمر و 
پالستیک جهان به نام K-Show بود. در این گزارش به صورت خالصه ضمن 
معرفی این نمایشگاه و بیان تاریخچه ای از آن، سعی شده است تا به اختصار 

آخرین دستاوردهای مورد عرضه در این رخداد بین المللی معرفی گردد.

گزارش
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امسال K-2019 توانسته است در همه ابعاد و آمارها روند رو به رشدی در 
مقایسه با دوره های گذشته خود داشته باشد و به همین دلیل برگزارکنندگان آن، 
این نمایشگاه را بهترین نمایشگاه تاریخ الستیک و پالستیک جهان معرفی 

نموده اند )در تصویر 7 ورودی اصلی نمایشگاه نشان داده شده است(.
در نمایشگاه گذشته K-2016 از بین 232.053 بازدید کننده، 164.758 نفر 
آلمانی )%29(  بازدیدکننده  آنها  نفر  بین المللی )71%( و 67.295  بازدیدکننده 
بودند، که از بین بازدیدکنندگان بین المللی سهم قاره های مختلف به ترتیب 

برابر بود با: 58  اروپا، 25% آسیا، 12  آمریکا، 4  آفریقا و 1  اقیانوسیه. 
از لحاظ فضای نمایشگاهی نیز در سال 2016 شرکت های آلمانی 67.048 
نمایش  به  را  مربع  متر   105.977 نیز  شرکت کنندگان  سایر  و  متر مربع 
محصوالت خود اختصاص داده بودند. )متاسفانه تا لحظه نگارش این گزارش 
هنوز آمار جزئی و دقیق مربوط به نمایشگاه سال جاری توسط برگزارکننده 

منتشر نشده است(
بازدیدکنندگان  از  بازدیدکنندگان پس  بیشترین  امسال )2019(  نمایشگاه  در 
آلمانی به ترتیب مربوط به کشورهای ایتالیا، هلند، هند، ترکیه، چین و آمریکا 
بود و در مقایسه با نمایشگاه دوره گذشته افزایش قابل مالحظه ای در آمار 

بازدیدکنندگان کشور روسیه، ژاپن و برزیل نیز مشاهده می شود.

در نمایشگاه سال جاری کشورهای آلمان )979 غرفه(، ایتالیا )429 غرفه(، چین 
)369 غرفه(، ترکیه )155 غرفه(، هند )149 غرفه(، تایوان )120 غرفه(، فرانسه 
)118 غرفه(، آمریکا )109 غرفه(، اطریش )89 غرفه(، سوئیس )89 غرفه(، 
اسپانیا )73 غرفه(، هلند )71 غرفه(، کره جنوبی )53  انگلستان )82 غرفه(، 
غرفه(، بلژیک )43 غرفه(، لهستان )41 غرفه(، پرتغال )36 غرفه(، ژاپن )33 
غرفه(، جمهوری چک )26 غرفه( و دانمارک )22 غرفه( به ترتیب 20 کشور 

اول دنیا از بابت حضور در نمایشگاه به عنوان غرفه گذار بودند.
ایرانی  شرکت های  به  غرفه   8  )2019-K( امسال  نمایشگاه  در  همچنین 

اختصاص داشت که عبارت بودند از:
- پتروشیمی باختر
- پتروشیمی جم

- پارسا پلیمر شریف
- هولدینگ خلیج فارس

- پویا تجارت نوین خلیج فارس
- بازرگانی پتروشیمی ایران
- پتروشیمی پلی نار تبریز

- پتروشیمی تبریز

)K 1952 )اولین نمایشگاه-K شکل 1- پوستر نمایشگاه

1959-K شکل 4- تبلیغات نمایشگاه

1952-K شکل 2- تبیلغات نمایشگاه

1963-K شکل 5- ورودی نمایشگاه

شکل 3- در سال 1952 تکنولوژی تولید فیلم های پلیمری و همچنین دوخت آنها به 
عنوان لباس بارانی بسیار نوآورانه محسوب می شد

1971-K شکل 6- ورودی نمایشگاه
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هرچند این غرفه ها نسبت به نمایشگاه K-2016 که در آن 14 شرکت ایرانی 
اما  بودند،  یافته  تعدادی کاهش  لحاظ  از  داشتند  عنوان غرفه گذار حضور  به 
فضای اختصاص یافته به این غرفه ها تقریباً 800 متر مربع بود که کمی بیشتر 
 K-2016 از 752 متر مربع فضای اشغالی توسط غرفه های ایرانی در نمایشگاه

بود.
البته مشخصاً به دلیل شرایط خاص تحریم و عدم ارتباط مستقیم بانک های 
به  نسبت  ایرانی  غرفه های  از  استقبال  میزان  جهانی،  بانک های  با  ایرانی 
غرفه های همجوار )نظیر غرفه شرکت سابیک عربستان و ...( بسیار اندک بوده 
و در اکثر اوقات نمایشگاه تنها نفرات محدودی در غرفه شرکت های پتروشیمی 

ایرانی حضور داشتند ! )تصویر 8 الی تصویر 12(

حوزه های فعالیت نمایشگاه
همانطور که در نقشه نمایشگاه )تصویر 13( نیز مشخص است سالن های 6، 7 و 
8 مختص به عرضه مواد اولیه، مواد افزودنی و کاالهای پالستیکی نیمه ساخته 

بود که همه شرکت های ایرانی نیز در این سالن ها حضور داشتند.
سایر سالن ها نیز از شماره 1 الی 17 )به غیر از سالن های 2 و 6-8( نیز به 

عرضه ماشین آالت و تجهیزات تولید صنایع پلیمر و پالستیک اختصاص داشت.
بود،  مواد کمکی  و  اولیه  مواد  که مخصوص عرضه  الی 8  سالن های 6  در 
جدید  پلیمرهای  ساخت  حوزه  در  بسیاری  نوآوری های  مختلف  شرکت های 
نمایش  به  را در غرفه های خود  ویژه  قابلیت های  با  و همچنین محصوالت 
گذاشته بودند. مهم ترین مواد و محصوالت به نمایش درآمده در این سالن ها 

در حوزه های ذیل بودند:
پلیمرهای گرمانرم )ترموپالستیک(، مواد االستومر، رزین ها و ترکیبات وابسته، 
افزودنی، مواد  فوم ها و مواد واسطه، الستیک ها، رنگ، چسب، رزین، مواد  
شروع کننده واکنش های پلیمری، الیاف و نخ های پلیمری، الیاف صنعتی )کربن، 

شیشه، کوالر و ...( و ...
در سالن های ماشین آالت نیز تقریباً همه شرکت های صاحب نام جهانی خطوط 
تولید خود را به صورت کاماًل صنعتی و بعضاً در حال تولید صنعتی نیز نمایش 
داده بودند که مشخصاً مشاهده دستگاه های بسیار عظیم تولید فیلم و یا قطعات 
پالستیکی توجه بسیاری از بازدیدکنندگان را به خود جلب نموده بود )تصویر 

.)14
انواع مختلف تجهیزات بازیافت پلیمر، دستگاه های تزریق پالستیک ها، خطوط 

2019-K شکل 7- سالن ورودی اصلی نمایشگاه

شکل 10-  غرفه هولدینگ خلیج فارسشکل 9- غرفه پتروشیمی جمشکل 8- غرفه پتروشیمی باختر
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تولید نوار، نخ منوفیالمنت، تسمه بسته بندی، گونی بافی، منسوجات بی بافت 
اسپان باند/ ملت بلون، تولید فیلم، ماشین آالت فناوری پلیمرها و ... همچنین 
سیستم های  قالب ها،   ،)15 )تصویر  برش  تیغ های  نظیر  کمکی  تجهیزات 
تمیزکاری قطعات آلوده به مواد پلیمری )شکل 16(، دستگاه های پردازش پس 
از تولید پالستیک ها، ماشین آالت چاپ، تجهیزات آزمایشگاهی و ... همگی از 
مهمترین حوزه هایی بودند که شرکت های مختلف در آن به نمایش محصوالت 

خود پرداختند.
مهمترین محورهای این نمایشگاه که در اکثر غرفه ها نیز قابل مشاهده بود 

عبارت بودند از:
- تکنولوژی نسل 4 و دیجیتالی نمودن در صنایع پالستیک

- نقش پالستیک ها در توسعه پایدار
- ادغام فرآیندها و سیستم ها

- نیروها و متخصصین جوان در صنعت پالستیک
- اقتصاد چرخشی، انرژی های تجدید پذیر در صنایع پالستیک، مدیریت آب

- بازیافت پلیمرها و پالستیک ها 
از بین موضوعات فوق بحث بازیافت و توسعه پایدار در صنایع پلیمر به وضوح 

بارزتر از هر نمایشگاه دیگری مطرح بود. برطبق قوانین جدید در اتحادیه اروپا 
و همچنین آمریکا محدودیت های بسیار زیادی جهت تولید مواد پالستیکی 
یکبار مصرف ایجاد شده است و به همین دلیل بسیاری از شرکت های حاضر 
در این نمایشگاه توجه بسیار زیادی به این حوزه معطوف نموده بودند و آخرین 
دستاوردهای خود را در خصوص بازیافت انواع مختلف محصوالت پلیمری اعم 

از PET / PP / PE / ... را به نمایش قرار دادند )تصویر 17 و تصویر 18(.
به صورت همزمان  زیادی  بسیاری  جانبی  برنامه های  نیز  نمایشگاه  کنار  در 

برگزار گردید که تعدادی از آنها عبارت بودند از:
- پالستیک ها شکل دهنده آینده جهان

- کمپ دانش و فنآوری در حوزه صنایع پلیمر
- نقش طراحی و مواد در صنایع پالستیک

از  بسیاری  در  پالستیک  و  پلیمر  صنایع  محصوالت  اینکه  به  توجه  با 
بازدیدکنندگان  از  وسیعی  قرار می گیرند، طیف  مورد استفاده  دیگر  حوزه های 
از تولیدکنندگان در حوزه صنایع بسته بندی، صنایع نساجی، صنایع کامپوزیت، 
صنایع ساخت و ساز، صنایع کشاورزی، صنایع پزشکی، صنایع الکترونیک، صنایع 
هوافضا و ... همگی از بازدیدکنندگان این نمایشگاه به حساب می آمدند )تصویر 

شکل 11- غرفه پتروشیمی تبریز

شکل 13- نقشه نمایشگاهشکل 12- غرفه شرکت بازرگانی پتروشیمی

شکل 15- غرفه موزارت Mozart آلمان عرضه کننده تیغ های برش صنعتیشکل 14- خطوط عظیم تولید صنعتی فیلم در حال کار
شکل 16- غرفه شرکت شووینگ Schwing آلمان عرضه کننده سیستم های 

تمیزکاری صنعتی
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19(. در گزارش های تکمیلی که بعد از نمایشگاه منتشر شد آقای ورنر ماتیاس 
دورنشایت )Werner Matthias Dornscheidt( رئیس شرکت نمایشگاه های 
دوسلدورف با اعالم رضایت خود از برگزاری این نمایشگاه عنوان نمود که: این 
نمایشگاه دقیقاً در بهترین زمان ممکن برگزار گردید و نشان داد که موضوع 
صنایع پلیمر و پالستیک در جهان تا چه حد دارای اهمیت می باشد. همچنین 
بار دیگر ثابت شد که موقعیت مکانی این نمایشگاه از حیث توجه غرفه گذاران و 
بازدیدکنندگان جهانی قابل مقایسه با هیچ نمایشگاه دیگری در جهان نیست. در 
حال حاضر با توجه به چالش های جهانی، این نمایشگاه توانسته است راهنمای 
 Ulrich( خوبی برای آینده این صنعت باشد. همچنین آقای اولریچ رایفنهائوسر
Reifenhauser( به عنوان رئیس کمیته مشورتی غرفه گذاران در نمایشگاه نیز 

عنوان نمود که: صنایع الستیک و پالستیک بار دیگر به دنیا نشان دادند که 
نه تنها موادی بسیار مهم با خصوصیات ویژه می باشند، بلکه این صنعت حس 
مسئولیت خوبی در کل زنجیره عرضه تا مصرف را نیز دارد. بر طبق نظر ایشان 
نیاز جهانی به ماشین آالت و مواد اولیه جدید هم اکنون بسیار رو به گسترش 
بوده و علی رغم تنش های جهانی در حوزه تجارت، فضای کلی این صنعت 

بسیار مطلوب می باشد.

نکته آخر:
دوره بعدی این نمایشگاه در 19 الی 26 اکتبر سال 2022 در شهر دوسلدورف برگزار 
خواهد گردید و روزشمار برنامه های آن بالفاصله پس از اتمام نمایشگاه جاری 
آغاز گردیده است. با توجه به اینکه کشور ایران با در اختیار داشتن منابع عظیم 
نفت و انرژی از مزیت بسیار قابل توجهی در فرآیندهای پایین دستی صنایع پلیمر 
و پالستیک برخوردار بوده و مشخصاً تبدیل بسیاری از فرآورده ها و محصوالت 
پلیمری صنایع پتروشیمی به محصول نهایی می تواند ارزش افزوده باالیی ایجاد 
نماید لذا رونق این بخش از صنعت می تواند ضمن جلوگیری از خام فروشی، ارزآوری 
بسیار قابل توجهی را نیز ایجاد نماید. به همین خاطر انتظار می رود که سهم ایران 
از همچنین نمایشگاه های بین المللی بسیار بیشتر از چند غرفه عرضه کننده مواد خام 
پتروشیمی و نفرات نسبتاً محدود بازدیدکننده باشد. به امید اینکه تا زمان نمایشگاه 
آینده K در سال 2022 با برطرف شدن تحریم های اقتصادی، فضای کسب و کار 
تولید و تجارت در ایران بهبود یافته و به طبع آن تعداد شرکت های غرفه گذار و 

همچنین بازدیدکننده از ایران نیز افزایش یابد.

/https://www.k-online.com ماخذ آمار: اطالعات مندرج در سایت

شکل 17- بازیافت پرک پلی استر و تبدیل به تسمه بسته بندی در غرفه 
شرکت سیما Sima ایتالیا )دیتز اند شل Dietze+Schell آلمان(

شکل 19- راهروهای شلوغ نمایشگاهشکل 18- بازیافت اصلی ترین موضوع مورد توجه در نمایشگاه
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لزوم رویکرد نوآورانه 
صنعتگران نساجی 
به فناوری نانو

اشاره: 
کسب رتبه چهارم دنیا در زمینه تولید علم نانو ، فعالیت 2٣9 شرکت 
دانش بنیان و صنعتی تولید بیش از 610 محصول و صادرات محصوالت 
نانو  به بیش از ٤0 کشور جهان از دستاوردهای کشور در حوزه نانو است. 
محصوالت عرضه شده در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو، 
حوزه های آب و محیط زیست ، انرژی ، مراقبت های بهداشتی ،خودرو ، 

ساخت و ساز ، نساجی، نفت و کشاورزی را در بر گرفته بود. 
فناوری نانو در 12 بخش صنعتی مختلف  111 شرکت فعال در حوزه 
بیشترین سهم  و  داشتند  فناوری  نانو حضور  دوازدهمین جشنواره  در 
شرکت های این دوره به حوزه تولید نانو مواد تعلق داشت به طوری که 
2۵ شرکت از میان 111 شرکت در نمایشگاه سال جاری در بخش تولید 

نانومواد به فعالیت می پردازند.
 22 با  ساخت  تجهیزات   تولیدکنندگان 
شرکت در رتبه دوم قرار دارند و با فاصله 
زیاد در رتبه سوم، شرکت های تولیدکننده 
قرار  مشخصه یابی  و  آنالیز  دستگاه های 
دوازدهمین  در  شرکت   10 با  که  دارند 
کرده  پیدا  حضور  فناوری  نانو  جشنواره 
 ۷ نساجی،  حوزه  از  شرکت    9 بودند. 
شرکت از خدمات تجاری سازی، ۷ شرکت 
از  شرکت   ۷ بسته بندی،  و  کشاورزی  از 
سالمت و بهداشت و ۷ شرکت از صنعت 
از حوزه های آب و  نیز  خودرو،1۷ شرکت 
محیط  زیست، رنگ و پوشش، ساختمان 
و مواد پیشرفته در این دوره حضور داشتند.
مشترک  همکاری  تفاهم نامه های  امضاء 
و قرارداد تجاری میان شرکت ها از جمله 

دستاوردهای صنعتی این نمایشگاه بود. 

گزارشی از برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو

پیشتاز در علوم نانو 
افتتاحیه سورنا ستاری - معاون علمی و  در مراسم 
فناوری رییس جمهوری- با بیان اینکه در حوزه علوم 
نانو پیشتاز هستیم گفت: از پنج سال پیش تمرکز جدی 
برای تجاری سازی محصوالت این حوزه آغاز شده است.

وی با بیان اینکه تولید یک محصول نتیجه سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در پژوهش است، ادامه داد:  اگر بستر 
مناسبی در این زمینه مهیا شود شاهد تولید محصوالت 
بسیاری می شویم. همانطور که شاهد هستیم علوم  جدید 
همچون نانو تحوالت زیادی در زندگی ایجاد می کند و 
باعث کاهش هزینه ها و نوعی میان بر در حوزه فناوری 

می شود.
پژوهشگاه  جمهوری،  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 
نیرو را یک نمونه و الگوی موفق در توسعه فناوری با 
سرمایه گذاری در بخش خصوصی دانست و بیان کرد: 
این نهاد دولتی به عنوان یک منتور در حوزه پژوهش 
عمل کرده است و کمکی برای شرکت های خصوصی 

جهت توسعه فعالیت استارتاپ ها و شرکت های دانش 
بنیان است. ستاری ابراز کرد: تا چرخه تجاری سازی به 
درستی شکل نگیرد در تولید مقاله و پتنت نیز نمی توانیم 
به خوبی عمل کنیم. سرمایه گذاری روی پژوهش باعث 

افزایش پتنت و تولید مقاالت نیز می شود.
 وی با اشاره به توانمندی نیروی انسانی در کشور گفت: 
نیروی انسانی فوق العاده ای در کشور وجود دارد که بخش 
دولتی با ایجاد بستر برای بخش خصوصی باید زمینه 

استفاده از این ظرفیت را در کشور فراهم کند.
 سعید سرکار -دبیر ستاد توسعه فناوری نانو- نیز  
گفت: ایران بنیه قوی در تولید علم فناوری نانو دارد و به 
طور قطع بدون این علم حرکت در مرز دانش در حوزه 
توسعه فناوری نانو قطعا میسر نمی شود تا جایی که از نظر 
تولیدات علمی برای سومین سال پیاپی رتبه چهارم دنیا 

را تثبیت کرده ایم.
وی تصریح کرد: از نظر علم نانو که از سال 2001 شروع 
شده؛ ما در این حوزه با انتشار 10 مقاله رتبه 57 دنیا را 

گزارش

تهیه و تنظیم: مینا بیانی



34   شماره 201    آبان 98      

محمود ضرابی- مدیرعامل- بیان داشت: این شرکت 
زیادی  حرف های  ابتکار،  و  نوآوری  زمینه  در  همیشه 
تولید  برای  مدرن  تکنولوژی های  از  دارد.  گفتن  برای 
محصوالت باکیفیت و پیشرو نهایت استفاده را به عمل 
می آورد به طوری که از تکنولوژی نانو نقره به سمت 

اکسید روی و کیتوسان حرکت کرد.
وی به بهره گیری از سیستم  CoolMAx ) خنک کننده( که 
در جذب عرق بدن و خنک نگه داشتن مصرف کنندگان 
به خصوص ورزشکاران بسیار موثر است و محصوالت 
ضد عرق، آب گریز و آب دوست اشاره کرد و گفت: نیاز 
به استفاده از نخ های باکیفیت مدنظر و عدم رفع این نیاز 
توسط تولیدکنندگان نخ، شرکت کیان بهریس مهیار را با 
هدف تولید نخ های اسپاندکس ) نایلون، پلی استر و الیکرا 
( با دو دستگاه شروع کردیم و امروز با هشت دستگاه 
به تولید سالیانه 250000 کیلوگرم نخ اسپاندکس ادامه 
می دهیم. وی به انجام مطالعات پژوهشی توسط آقایان 
دکتر صابر و مهندس اسفندیار برای تولید مچ  بند، ساق 
 بند و زانو بند برای مبتالیان به دیابت، بیماران گوارشی و 
یا افرادی که به شدت از تزریق آمپول می هراسند، اشاره 
کرد و گفت: با استفاده از فناوری نانو، کلیسم، منیزیم، 
پتاسیم و مواد مورد نیاز از طریق پوست وارد بدن آنها 
می شود. ضرابی تأکید کرد: این محصول )که مشابه 
داخلی و خارجی ندارد(، تا پایان سال تجاری سازی و 

وارد بازار خواهد شد.
مدیرعامل پوشاک مهیار ابراز داشت: بخش عمده ای 

از مواد اولیه مورد نیاز مانند نخ مودال، بامبو، پلی استر- 
ویسکوز رنگی و نخ تنسل در کشور تولید نمی شود و این 

نیاز باید از طریق واردات برطرف گردد. 
گردش«یکی  در  سرمایه  »تأمین  داشت:  اذعان  وی 
دیگر از مشکالتی است که تولیدکنندگان با آن دست 
و پنجه نرم می کنند زیرا سرمایه در گردش آنها به دلیل 
وضعیت نامطلوب اقتصادی، به یک سوم کاهش یافته 
است. تولیدکننده ای که تا سال گذشته به 2 میلیارد تومان 
سرمایه در گردش نیاز داشت، امسال باید 6 میلیارد تومان 

سرمایه در گردش برای حفظ بقا در بازار داشته باشد.
سی  ال  با  همکاری  قرارداد  »انعقاد  ضرابی،  گفته  به 
وای کی کی در زمینه عرضه جوراب، دستکش، لباس زیر 
و تی شرت« و »تهیه پک  خانواده، پک مسافرتی و پک 
دامادی با بسته بندی های بسیار شکیل و چشم نواز«، از 
مهم ترین برنامه های در دست اقدام پوشاک مهیار هستند.

 مدیرعامل پوشاک مهیار ابراز داشت: از حضور در تمام 
نمایشگاه های راضی هستیم و به نتایج بسیار خوبی دست 
پیدا می کنیم؛ ضمن این که در نمایشگاه نانو امسال، 
مشتریانی از عراق و ترکیه پیشنهاد همکاری مشترک و 

راه اندازی شرکت در وان ترکیه را مطرح کرده اند. 

*تولید دستکش های ایمنی آب گریز
»شرکت آژینه ابزار پارس ) با نام تجاری بوفالو( « 
فعالیت خود را از سال 1381 در زمینه تولید  و صادرات 
آغاز نموده در حال حاضر بیش  ایمنی  دستکش های 

داشتیم اما امروزه تولیدات علمی ایران در عرصه فناوری 
نانو از نظر کمی و کیفی پیشرفت قابل توجهی داشته تا 
جایی که با انتشار 10 هزار مقاله در سال گذشته رتبه 
چهارم دنیا را به خود اختصاص داده است، به طوری 
که شاهد رشد 25 درصدی تولیدات علمی در حوزه نانو 

هستیم.
سرکار ادامه داد: ایران بنیه قوی از نظر علمی دارد و بدون 
آن حرکت در مرز دانش در حوزه توسعه فناوری نانو قطعا 
موفق نبودیم از نظر تولیدات علمی برای سومین سال 
پیاپی رتبه چهارم را تثبیت کرده است ولی قانع نیستیم. 
هم اکنون چین، آمریکا و هند باالتر هستند و ایران پس 

از کره جنوبی و ژاپن جایگاه چهارم را دارد.
سرکار افزود: امروز بیش از 220 شرکت تولیدی در این 
صنعت فعالیت می کنند و بیش از 610 محصول مورد 
نیاز بازار را تولید می کنند. می توان گفت بیش از 15 حوزه 

صنعتی در بخش فناوری نانو ورود کرده اند.
و  ما صنعتی سازی  اصلی  تمرکز  امروز  داد:  ادامه  وی 
توسعه بازار صادراتی است تا جایی که بیش از 80 تا 100 
درصد از بازار را محصوالت نانویی تامین می کند.سال 96 
بیش از 1400 میلیارد تومان فروش محصوالت مبتنی 
بر فناوری نانو بوده و در سال 97 نیز به 2600 میلیارد 

تومان رسید.
سرکار ادامه داد: صادرات محصوالت ما به 45 کشور 
دنیا بوده است. همچنین شاهد رشد 50 درصدی حضور 
شرکت ها در سال گذشته بودیم که امسال با حضور 125 
شرکت با رشد 120 درصدی مواجه شدیم. امیدواریم این 

رشد و توسعه به صورت فزاینده ای ادامه پیدا کند.
در این نمایشگاه، تعدادی از غرفه ها به فعاالن صنایع 
نساجی و پوشاک اختصاص داشت که مورد استقبال 
همین  به  و  گرفت  قرار  نیز  بازدیدکنندگان  چشمگیر 
مناسبت با آنان گفت وگو هایی انجام دادیم که از نظرتان 

می گذرد:

صنایع  شرکت  کنندگان  از  تعدادی  با  *گفت وگو 
نساجی  و پوشاک در حوزه نانو 

  صادرات موفق به عراق و ترکیه
»شرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار« به عنوان 
پوشاک  صنعت  نوآور  و  معتبر  تولیدکنندگان  از  یکی 
شناخته می شود که در اغلب دوره های نمایشگاه نانو، 

حضور موثر و پرباری دارد.

ضرابی- مدیرعامل  پوشاک مهیار   
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از 50 نوع دستکش با برند بوفالو در داخل و همچنین 
کشورهای حوزه خلیج فارس عرضه می شود و در سال 

1397 گواهی نامه نانومقیاس را دریافت کرده است.
فرزانه سلطانی- قائم مقام - عنوان داشت: در اکتبر 
نمایشگاه  ایرانی  شرکت کننده  تنها  به عنوان   2015
تجهیزات ایمنی و HSE در آلمان ، به این نتیجه رسیدیم 
که تمام رقیبان بر محصوالت مبتنی بر فناوری های 
پیشرفته ) HighTech( متمرکز شده اند به همین دلیل 
با توجه به حمایت دولت از رشد و توسعه فناوری نانو در 
کشور و همچنین وجود نخبگان و متخصصین توانمند، 
تصمیم گرفتیم ارتباط موثری میان صنعت و دانشگاه 
ایجاد نماییم. وی افزود: در زمینه تولید دستکش های 
ایمنی ، از نظر کیفیت مطلوب، شناخته شده هستیم و به 
نوعی پیشرو این صنعت به شمار می آییم اما برای کسب 
موفقیت در بازارهای بین المللی، از اغلب دانشگاه  های 
از چالش های موجود، کمک  کشور جهت رفع برخی 
گرفتیم. خوشبختانه موفق به برقراری ارتباطات موثر و 
مستمر با دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت شدیم 
و مدیریت واحد تحقیق و توسعه شرکت به آقای دکتر 
دکامین- مدیرگروه دانشکده شیمی آلی دانشگاه علم 
و صنعت-  واگذار شد تا با همکاری دانشجویان مقطع 
دکترا، آب گریز کردن دستکش های ایمنی مورد بررسی 

قرار گیرد.
سلطانی تصریح کرد: بافت دستکش های ایمنی از جنس 
پلی استر و کف آنها از جنس التکس و نیتریل )ضد 

برش و ضد مواد( است اما در بعضی از صنایع یا مناطق 
جغرافیایی خاص مانند شمال کشور ، آب از بخش بافت 
دستکش وارد دست کارگران می  شد، با توجه به این نکته 
که هشت ساعت کار مداوم، باعث عرق کردن دست 
کارگران و بروز مشکالت دیگری می شود؛ این ایده به 
ذهنمان رسید که بهتر است بخش بافت دستکش نیز 
آب گریز شود تا مشکل نفوذ آب به دست کارگران از 

بین برود. 
قائم مقام آژینه ابزار پارس گفت: ابتدا کار را با یک محلول 
باکیفیت خارجی شروع کردیم اما خاصیت آب گریزی  آن 
پس از چندبار شست و شو از بین می رفت، پس تصمیم 
گرفتیم محلول آب گریز را با همکاری دانشگاه علم و 
صنعت در داخل کشور تولید کنیم و محصول ما تا 15 
بار شست و شو خاصیت خود را به طور کامل حفظ می کند 
البته به دنبال افزایش این رقم هستیم تا جایی که اگر 
دستکش قابلیت یک ماه مصرف مستمر را داشته باشد، 

کارگر بتواند روزی یک بار آن را بشوید و استفاده کند. 
وی با بیان این نکته که در حال حاضر دستکش های 
گریز  روغن  و  گریز  اسید  آب گریز،   بوفالو  ایمنی 
هستند، ادامه داد: نخبگان و استعدادهای کم نظیری در 
دانشگاه های کشور وجود دارند که صنعت از آنها بهره 
نمی برد لذا آمادگی خود را برای تعریف پروژه های علمی 

مشترک با دانشگاه های سراسر کشور اعالم می نماییم.
سلطانی، کند سوز و نسوز کردن دستکش های صنعتی را 

به عنوان یکی از چالش های این مجموعه برشمرد. 

وی از صادرات دستکش های ایمنی آب گریز به ترکیه 
و چین خبر داد و افزود: مشابه این دستکش ها فقط در 
یک شرکت ایرلندی تولید می شود و دومین شرکت در 
دنیا، مجموعه بوفالو محسوب می شود که خوشبختانه با 

استقبال قابل توجه مشتریان خارجی مواجه هستیم.
سلطانی اذعان داشت: بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز 
مانند نخ پلی استر از داخل تأمین می شود اما برخی از مواد 

شیمیایی مورد مصرف وارداتی هستند. 
قائم مقام آژینه ابزار پارس هدف از حضور در نمایشگاه 
نانو را »طرح چالش های موجود مانند کندسوزکردن،  
ضد برش کردن و ... دستکش های ایمنی با همفکری 
استعدادهای  »جذب   ، کارشناسان«  و  متخصصین 
جوان و عالقه مند در بخش های مختلف شرکت مانند 
کارشناس تعمیر و نگهداری خطوط نساجی و... « و 
»طرح کارآفرینی بوفالو« اعالم کرد و در مورد این طرح 
توضیح داد: به دلیل حجم باالی تولید دستکش در این 
مجموعه، صد دستگاه بافت به تولید می پردازند اما کافی 
نیست و به این فکر افتادیم تا دستگاه های بافت دستکش 
را با قیمت بسیار مناسب به کارآفرینانی که سرمایه اندک 
در اختیار دارند، به فروش برسانیم. در واقع به آنها کمک 
می کنیم تا تولیدکننده مستقل بافت دستکش شوند و 
مشتری تضمینی محصوالت آنها نیز هستیم و دغدغه ای 
برای فروش ندارند؛ همچنین مواد اولیه و قطعات یدکی 
دستگاه بافت نیز در اختیارشان قرار می گیرد تا اختاللی در 

روند تولیدات به وجود نیاید.

سلطانی- قائم مقام آژینه ابزار پارس
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* تسهیل ارتباط فن آوران با صنایع بزرگ
احمد طالبیان- مدیر شبکه تبادل فناوری نانو- اعالم 
کرد: شبکه تبادل فناوری نانو ریسک های سرمایه گذاری 
صنعت را کاهش می دهد تا صنعتگر بتواند از دستاوردهای 
فناورانه نانو بهره مند شوند. در واقع مکانیسم ما تسهیل 

ارتباط فن آوران با صنایع بزرگ است.
وی اضافه کرد: یکی از مکانیسم ها اصلی این شبکه، 
شناسایی نیازهای صنایع و جست وجو در بانک فن آوران 
موجود برای معرفی آن به واحدهای تولیدی است در واقع 
این ارتباط توسط کارگزاران تبادل فناوری انجام می  شود. 
کارگزاران تمام مراحل کار از تقاضای فناوری تا معرفی 
فناور، عقد قرارداد ، ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی را 
مورد پیگیری مستمر قرار می دهند و خدمات مورد نیاز را 
در اختیار صنعت و فن آور قرار می دهند. در این میان ستاد 
نانو و شبکه تبادل نانو، نقش کاهش دهنده ریسک های 

موجود برای کارگزار، فن آور و صنعتگر را ایفا می کند.
فن آوران  نانو،  تبادل  شبکه  در  طالبیان  گفته  به 
و  می  شوند  معرفی  کارگزاران  به  شده  اعتبارسنجی 
برای  فن آور می شود  تیم  مقوله تضمین  وارد  گاهی 
مثال برای جلوگیری از بروز آسیب به خط تولید یکی 
از پروژه های پتروشیمی،  بخشی از هزینه های ریسک 

احتمالی را پذیرفت.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه صنعتگران نساجی، به 
ضرورت به روز رسانی دانش فنی و تجهیزات خطوط 
تولید واقف هستند و با توجه به پیشرفت های رقیبان 
بین المللی، محصوالت هوشمند و نوین در این صنعت، 

جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. 
مدیر شبکه تبادل فناوری نانو گفت: همکاری واحدهای 
تولیدی نساجی با این شبکه هیچ محدودیتی ندارد و از 
حضور شرکت های کوچک و متوسط نیز استقبال به عمل 

می آوریم. 
طالبیان در پایان گفت: شرکت های مطرح و معتبری از 
صنایع نساجی و پوشاک با هدف ارائه محصوالت به روز 

و جدید در نمایشگاه نانو حضور دارند.

  نفوذ صنعت الکترونیک چاپی در نساجی و پوشاک
زمینه فعالیت »شرکت رویال توسعه پایدار« رباتیک و 
صنعت بسیار نوظهور »الکترونیک چاپی« است و چاپ 
انواع مدارها به روی سطوح منعطف از جمله پارچه را 

امکان پذیر می کند. 

ارائه  به  مدیره-  هیئت  عضو  راد-  عالقبند  ایثار 
توضیحاتی در مورد محصوالت مرتبط با صنعت نساجی 
و  سنسورها  گفت:  و  پرداخت  شرکت  این  پوشاک  و 
قرار  پارچه  روی  مستقیم  صورت  به  چاپی  مدارهای 
می گیرند و به عنوان پارچه هوشمند جهت گرم  کردن بدن 
استفاده می شوند که به دلیل وزن اندک و انعطاف پذیری 

باال، مانع حرکت مصرف کننده نمی  شوند.
وی افزود: جوهرهای استفاده شده در این گرم کن ها با 
شست وشو از بین نمی روند و از نانو ذراتی تشکیل شده اند 
دمای  کنترل کننده ای،  هیچ گونه  از  استفاده  بدون  که 

گرم کن را ثابت نگه می دارند.
به گفته عالقبند راد، امکان تنظیم در چند سطح دمایی، 
اتصال به پاور بانک و گرم نگه  داشتن بدن مصرف کننده 
این  قابلیت های  مهم ترین  از  ساعت،   7-6 مدت  به 

محصول محسوب می شوند.
وی تصریح کرد: پارچه گرم کن در تشک و کیسه خواب، 
لباس، دستکش، صندلی خودرو و کریر نوزاد قابل استفاده 

است. 
عضو هیئت مدیره رویال توسعه پایدار در مورد تولید 
پارچه های شیلد گفت: پارچه های شیلد منعطف، بسیار 
نازک، قیمت مناسب و دوام باال هستند، آسیب پذیری 
افراد در مقابل امواج الکترومغناطیس را کاهش می دهد 
و کاربرد آن برای خانم های باردار، نوزادان و کودکان، 
سیستم های پزشکی، مخابراتی، نظامی، امنیتی و وسایل 

متصل به اینترنت اشیاء است.
عالقبند راد تصریح کرد: با همکاری شبکه تبادل فناوری 
نانو، موفق به مذاکره با برخی از تولیدکنندگان پوشاک 
کشور شده ایم که خوشبختانه این محصوالت، جذابیت 
بسیاری برای آنان داشته است. وی اذعان داشت: مشابه 
به صورت  آمازون  سایت  در  این محصوالت  خارجی 
کاپشن های گرم شونده به فروش می رود که قیمت آن 
از 600-700 دالر شروع می شود و با احتساب دالر 12 
هزار تومانی، ) صرف نظر از هزینه حمل و نقل، پست و...( 
حدود هفت میلیون تومان هزینه در بر دارد در حالی که 
گجت های ما به دلیل قیمت بسیار مناسب برای اقشار 

مختلف مردم قابل استفاده است. 
جهت  خارجی  شرکت های  با  مذاکره  به  راد  عالقبند 
صادرات خبر داد و ابراز امیدواری نمود تا در آینده نزدیک 
شاهد صادرات موفق و مستمر محصوالت رویال توسعه 
پایدار باشیم. وی از حضور در نمایشگاه نانو ابراز رضایت 
نمود و گفت: بسیاری از صنعتگران از غرفه ما بازدید به 
عمل آورده اند و از محصوالت عرضه شده در بخش های 

مختلف استقبال کرده اند.  

  باید سراغ نوآوری رفت
امیر حنیفه  نژاد -کارگزار حوزه نساجی ستاد فناوری 
نانو- اظهار داشت: ایجاد ارتباط میان صنعت و فن آور، 
وظیفه اصلی کارگزاران ستاد توسعه فناوری نانو است که 
شناخت کاملی از صنعت دارند و به خوبی با نقاط مورد نیاز 

عالقبند راد- عضو هیئت مدیره رویال توسعه پایدار طالبیان- مدیر شبکه تبادل فناوری نانو

حنیفه  نژاد -کارگزار حوزه نساجی ستاد فناوری نانو- 
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صنعت برای بهره گیری از فن آوران آگاه هستند.  
این دانشجوی مقطع دکترای نساجی افزود: بسیاری از 
صنعتگران نساجی، اطالعات کافی از مزایای فناوری 
نانو در محصوالت خود ندارند اما شرکت هایی نیز در 
این صنعت به فعالیت می پردازند که رویکرد نوآورانه 
دارند و طبعاً در مقابل بهره گیری از فناوری نانو نه 
تنها مقاومت نمی کنند بلکه پذیرای آن هستند مانند 
آنتی  فرش  تازگی  به  که  پامچال«  فرش  »شرکت 
باکتریال و ضد بو تولید کرده است و دارای گواهی نامه 
نانومقیاس می باشد. تست سه مرتبه شست وشوی این 
تأیید قرار گرفته و طبق پیش بینی های  فرش مورد 
اولیه، به امکان پنج بار شست وشو خواهد رسید. الزم 
رشد  از  باکتریال،  آنتی  فرش  که  است  توضیح  به 
حساسیت زا  می آورد،  عمل  به  جلوگیری  میکروب 
نیست و خاصیت ضدبوی آن باعث می شود فرش ها 
در مکان های با رفت وآمد زیاد بوی نامطبوع نگیرند 
و به همین دلیل انتخاب بسیار مناسبی برای اماکن 
عمومی مانند مساجد، تکایا و مجتمع های فرهنگی 
پامچال، حساسیت های  باکتریال  آنتی  هستند.فرش 
افراد  برای  و  نمی کند  تحریک  را  تنفسی  و  پوستی 
مبتال به آلرژی، انتخاب مناسبی است و از اکسید روی 
برای ایجاد خواص آنتی باکتریال روی الیاف اکرلیک 

استفاده می کند. 
به گفته حنیفه  نژاد، تاکنون برای رشد و توسعه فرش 
ماشینی، افزایش تعداد شانه نقش مهمی ایفا می کرد 

اما سرانجام مسابقه افزایش تعداد شانه به اتمام خواهد 
رسید و باید سراغ نوآوری رفت تا مشتری نسبت به خرید 

محصوالت جدید ترغیب شود.   

  بومی سازی جوهرهای سابلیمیشن در ایران
»شرکت برنا شیمی آریا« سال 1395 در زمینه تولید 
و  چاپگر ها  در  استفاده  برای  سابلیمیشن  جوهرهای 
پالترهای جوهرافشان راه اندازی شد و دارای تأییدیه نانو 

مقیاس می باشد.
داشت:  اظهار  مدیرعامل-  مقدم-  رضوانی  امیر 
همکاران این شرکت متشکل از کارشناسان و فعاالن 
حوزه رنگ و پلیمر هستند و پس از 4-3 سال تحقیق 
و مطالعه مستمر، موفق به بومی سازی جوهر سابلیمیشن 

در کشور شدیم.
وی ادامه داد: مواد رنگزای این جوهرها، نانو هستند که 
مشکل گرفتگی هد دستگاه ها را از بین می برند و مانع 
بروز آسیب به پرینتر می شوند، همچنین به دلیل استفاده 
از نانو، درخشندگی و وضوح رنگ ها به مراتب بیشتر از 
و  مالشی  نوری،  ثبات های  است.  خارجی  نمونه های 
شست وشویی با توجه به ابعاد کوچک نانو و نفوذ به بافت 

پارچه، بسیار باال هستند.
مدیرعامل برنا شیمی تأکید کرد: قیمت جوهرهای این 
شرکت نسبت به نمونه های باکیفیت خارجی حدود 30-

40 درصد پایین تر است.  به گفته وی، طبق برآوردهای 
صورت گرفته در سال 2021، یک میلیارد متر مکعب 

سهم چاپ دیجیتال پارچه خواهد بود که رقم بسیار قابل 
تأملی است. 

  تالش برای افزایش عمر مفید البسه
»شرکت پوشاک نانو بنیتا« به تولید و تکمیل پوشاک 
نانو )ضد آب و لک، ضد امواج، ضد فرسایش و سایش، 
آنتی باکتریال و خنک کننده سوپر جاذب( با بهره گیری از 

تکنولوژی پالسما پالس می پردازد.
تالش  گفت:  اجرایی-  مدیر  ناصر الملکی-  بهاره 
می کنیم عمر مفید لباس ها و کیفیت آنها را با بهره گیری 

از فناوری نانو افزایش دهیم. 
به گفته وی در حال حاضر، فناوری های مختلف روی 
اجزای پوشاک با توجه به نیاز مصرف کننده انجام می شود 
برای مثال بخش دور یقه و سرآستین را ضد لک کرده ایم 
تا کثیف نشوند و قابلیت شست وشو تا 30 مرتبه را دارند. 
البته در صورت شست و شو با آنزیم یا دمای بسیار باال، 
مواد نانو زودتر از بین می رود. همچنین در بخش زیر بغل ، 
فناوری خنک کننده و جذب سریع تر عرق بدن استفاده 

شده است.
ناصر  الملکی، نمایش و معرفی توانمندی های پوشاک بنیتا 
به بازدیدکنندگان را مهم ترین دلیل حضور در نمایشگاه 
نانو برشمرد و گفت: محصوالتی مانند پوشاک ضد لک یا 
ضدآب برای مردم بسیار جذاب است و سواالت متعددی 

در این زمینه مطرح می کنند. 

 ناصر الملکی- مدیر اجرایی پوشاک نانو بنیتا رضوانی مقدم- مدیرعامل برنا شیمی آریا
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از ساعت ها گرفته تا لباس های هوشمند؛ طراحان به سرعت در راستای عرضه  
انواع تکنولوژی های پوشیدنی حرکت می کنند، محصوالتی که هر روز بیش از قبل 
کاربردی تر و مهیج تر هستند. توجه شما را به نمونه هایی از تکنولوژی های پوشیدنی 

جلب می کنیم:  

تعریق هوشمند: 
ساعت های هوشمند )مثل fitbit ( قادرند تا میزان کالری مصرفی یا مدت زمان 
خواب را نشان دهند. دنبال کردن این اطالعات مفید و ساده بی شک به بررسی 
سالمت فردی کمک کرده و در عین حال در درازمدت، در پیشگیری از بیماری های 
جدی همچون ناراحتی های قلبی موثر واقع می شوند. داشتن تکنولوژی هوشمند به 
صورت روزمره در پوشیدنی ها، به این معناست که حتی در زمان های پر از مشغله 

مراقبت سالمت امکان پذیر گردد. 

مد چشم گیر: 
لباسی را فرض کنید که رنگش بسته به حال شما تغییرکند. طراحان درحال 
حاضر گام در راه استفاده از تکنولوژی هایی گذارده اند که ضمن کاربردهای خاص، 
 Metgala چشمگیر و زیبا هم هستند. به عنوان نمونه؛ اخیرًا درمراسم  فرش قرمز
لباسی مزین به 150 المپ LED برتن یکی از مهمان بود که طبق یک برنامه 

مشخص در رنگ های گوناگون روشن می شد.    

ایمنی در سبک: 
هماهنگ کردن انواع البسه، با ابزار GPS از جمله ابداعات بسیارکاربردی در حوزه  
تکنولوژی های پوشیدنی محسوب می گردد. از کاربردهای این ابداع نوین، می توان 

به مشخص کردن محل کودکان به والدین توسط والدین اشاره نمود. درصورتی که 
در تمامی لباس ها چنین تکنولوژی تعبیه شود، موضوع هرگونه مفقودی به سرعت 
حل خواهدشد. تعبیه و دوخت ردیاب ها در پوشیدنی ها، قدمی مهمی است در امداد 

به افرادی که نیاز فوری به رسیدگی دارند. 

تغییر رنگ لباس های هوشمند در مواجه با گازهای مختلف : 
نخ جدیدی در ایاالت متحده تولید شده که حاوی خاصیت تغییر رنگ می باشد. با 
این تکنولوژی؛ نمایشگرهای لمسی روی بدن قرارمی گیرند و مثاًل امکان رنگ یک 
بلوز مشکی به سبز فراهم می شود. نخ های جدید در واکنش به بارهای الکتریکی 
رنگ خود را تغییر می دهند. البته هنوز تا بهره برداری از چنین محصولی راه زیادی 
باقی مانده است. تکنولوژی مذکور با نام Ebb نهایتًا منجر به نسل تازه ای از 

لباس های هوشمند خواهد گردید. 
این نخ ها به طور اخص در البسه ای قرار می گیرند که در مواجهه با گازها تغییر رنگ 
دهند. محققین دانشگاه Tufts در امریکا نشان دادند که تغییرنخ های مذکور با چشم 

یا حتی دقیق تر با دوربین تلفن هوشمند قابل پیگیری اند. 
درچهارچوب این ابداع؛ نخ های هوشمند با برخورداری از طیفی از رنگ ها و بسته 
به ترکیب شیمیایی پیچیده هر گاز تغییر رنگ پیدا می کنند. چنین قابلیتی درحوزه  
پزشکی، کاری و محیط های امداد و نجات کاربرد روزافزونی دارد چرا که عالوه بر 

قابلیت تعویض و شستشو، به هرلحاظ مقرون به صرفه نیز هستند. 
الکترونیکی نمی دانند  را جایگزین دقیق وسایل  البسه مذکور  پروژه،  محققین 
لیکن این پوشیدنی ها بدون نیاز به آموزش و بدون نیاز به تجهیزات خاص جهت 

تشخیص گازها در منسوجات جایگاه مهمی را به خود اختصاص خواهند داد.  
به این ترتیب، تکنولوژی جدید برای استفاده توسط نیروی عمومی کار و اصنافی 

چگونهتکنولوژیهایپوشیدنیدنیاراتغییرمیدهند

اطالعرساني

تهیه و تنظیم: تهمینه موالنا

پوشاکهوشمند
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که منابع محدودتری در اختیار دارند بدون تردید در آینده ای نزدیک امکانی آسان 
و دسترس پذیر به نظر می رسد. 

در بخشی از مطالعات پیرامون نخ های هوشمند، برای اثبات مفهوم از رنگ حاوی 
منگنز ، MnTPP و bromothymol آبی و متیل قرمز استفاده شده است. 

تشخیص  به  قادر   bromothymol و   MnTPP دوی  هر  باشید  داشته  توجه 
کلرید هیدروژن هستند که معمواًل از مواد تمیزکننده ها، کودها و مواد شیمیایی 

آزاد می شوند.
یک فرآیند سه مرحله ای فرآوری بر نخ اعمال می شود؛ یعنی نخ ابتدا در رنگ آغشته 
شده و آنگاه با اسید استیک عمل آورده می شود در نتیجه سطح آن درشت تر شده و 
فیبر متورم می گردد، چون احتمااًل تعامل بیشتری بین رنگ و نخ فراهم شده است. 
 polydimethylsiloxane  )PDMS( سیلوکسان  پلی متیل  با  نخ  نهایت،  در 
عمل آوری می شود تا الیه ای منعطف در اطراف آن ایجاد می گردد، آب دفع شده و 
ازخروج رنگ در حین شستشو نیز جلوگیری خواهدشد. ضمنًا PDMS با گاز قابل 

نفوذ است و به آنالیت ها اجازه می دهد تا به رنگزاهای نوری برسند.
یکی از محققین این پروژه در دانشگاه Tufts اظهار داشته که چون از رنگ ها به 
شیوه های مختلفی استفاده شده است در نتیجه امکان کشف گازهای گوناگون 

وجود دارد. 
روش  با  کرده اند  پیدا  تغییر  گاز  غلظت  متناسب  که  آزمایش  مورد  رنگ های 

طیف سنجی spectroscopic  اندازه گیری می شوند.  

تغییر رنگ لباس برای تشخیص هوای آلوده :
درحال حاضر، همه از ریسک شدید هوای آلوده به ویژه آسیب های ریوی، دیابت، 
مشکالت پوستی، معضالت سالمت روان و انواع بیماری قلبی آگاهی دارند. با این 
وجود، ساکین شهرها جز پوشیدن ماسک کاری نمی کنند تا از این گونه صدمات 

تدریجی تنفس درهوای آلوده کاسته شود.  
اما تصورکنید اگر به جای پوشیدن ماسک، لباسی بر تن داشته باشیم که ما را از 

میزان آلودگی هوا مطلع کند. 
به همین منظور، مجموعه ای تحت عنوان Aerochromics توسط طراحی به نام 
Nikolas Bentel عرضه شده است و شامل طیفی از لباس هایی است که بر 

اساس کیفیت هوای اطراف قادر به تغییر رنگ می باشند. مثاًل رنگ بلوزها در هنگام 
وجود رادیواکتیو از سیاه به سفید تغییرمی کنند. 

در این مجموعه ، سه تی شرت با طرح های سیاه و سفید ، سه نوع آلودگی مختلف 
را تشخیص می دهند. تی شرت سفید با دایره های مشکی، مونوکسیدکربن، بی رنگ 
و بو را جستجو می کند که باعث مسمومیت کشنده می شود را تشخیص می دهد . 

خال های سفید بر روی تی شرت سیاه در صورت وجود ذرات آلودگی ایجاد می شوند 
- که درمه و ابرو غباری است که بیشتر ساکنین شهرها با آن مواجه هستند- که 

ریسک بیماری های قلبی و سرطان ریه و حمالت آسمی را باال می برد. 
طرح مارپیچ سرخ مایل به زرد روی بلوز مشکی که رادیواکتیو را نشان می دهد که 
می تواند منشاء سرطان و آسیب های DNA باشد و ریسک شایعی در فضاهای 

خانگی و شهری در سراسر دنیا محسوب می شود. 
بلوزهای ردیاب منوکسیدکربن از این روند استفاده می کنند که؛ به محض رسیدن 
مونوکسید کربن به لباس، با نمک شیمیایی روی پارچه اکسیده شده و به دی اکسید 
کربن بدل می گردد. این موادشیمیایی در رنگ همزمان کاهش می یابد -به دیگر 
عبارت، آنها مقداری اتم اکسیژن از دست می دهند. این فرآیند رنگ پارچه را سیاه 
می کند. همچنین رنگ، حاوی نمک شیمیایی است که از تبدیل فلزات حاصل شده 
است. همین که مونوکسید کربن برطرف شد، نمک فلزی مقداری اکسیژن ازهوا 
ربوده و کاتالیست را دوباره به شکل شیمیایی اولیه درمی آورد- بنابراین ردیاب ها در 

پارچه مجددًا به سفید تغییر می کنند. 
بیشتر سنسورهای کیفیت هوا، مدل های ثابتی دارند و کمبود آنها در شهرهای 
درحال توسعه به شدت احساس می شود. اپلیکشن هایی مانند AirBeam این 
امکان را فراهم می آورد تا سنسورها همراه شخص باشند، ولی در این حالت شخص 
باید یک گجت سنگین را حمل کند.  هدف اصلی Aerochromics ساختن روابط 
سالمت تر با سیاره مان است نه اینکه ابزاری دست و پاگیر را به طور روزمره به ما 

اضافه کند. 
در یک نگاه این یک ایده جذاب است لیکن باید دید تا چه حد پوشیدن لباس 
حساس به آلودگی، واقعًا عملی خواهد بود. می توان قانع شد که تکنولوژی پوشیدنی 
در محافظت از سالمتی افراد نقش داشته باشند. ایجاد سیستمی از سنسورها که به 
روشن شدن علت و معلول های آلودگی کمک می کند چشم انداز مهمی در راستای 

مبارزه با آلودگی و توسعه راهکارهای مرتبط خواهدبود.  

لباس های تغییر رنگ دهنده برای شناسایی بیماری: 
در سال های اخیر، لباس های tech-heavy در طیفی از رویدادهای علمی و هنری 
ارائه شده اند. واضح است که البسه هوشمند قادرند کاربری فراتر از محدوده های 

نمایشی داشته باشند.  
از میان طرح های توسعه پوشاک هوشمند می توان به طرح »اخطارسالمت« برای 
پوشنده البسه اشاره نمود که بر اساس تغییر رنگ تنظیم شده است. در واکنش 
به هر تغییر حرارتی، رنگ لباس عوض می شود. این شیوه به کسانی که نیاز به 
کنترل مرتب بیماری هایشان دارند بی شک کمک به سزایی می کند. مثاًل لباس فرد 
مبتال به دیابت قادر است زمانی که سطح گلوکز خون اش بسیار باال برود از طریق 
تغییر رنگ اخطار بدهد. نمونه دیگر از این تکننولوژی؛ امکان شارژ تلفن همراه با 
بهره گیری از پنل های خورشیدی می باشد که از طریق تعبیه الیاف رسانا در پارچه 

میسر خواهد بود.
نکته جالب توجه اینکه؛ البسه مبتنی بر تکنولوژی نه تنها ارزشی فراتر از پوشش 
دارند بلکه در آینده راهکاری برای گرایشات مد هم خواهند بود که ذاتًا گذرا هستند. 

به این ترتیب مصرف کننده، لباسی را می خرد که مرتبًا تنوع رنگ دارد. 

منابع:
www.theweek.in	 	 hyperallergic.com
www.yarnsandfibers.com	 www.sciencealert.com
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نکاتی در باب شستشوی جین های »تیره« 
1- با آب سرد شسته شوند. 

2-همراه البسه تیره در ماشین لباس شویی قرار گیرند.
3-پیش از شستشو حتمًا برعکس شوند.

4- دور مالیم ماشین لباس شویی برای شستشو انتخاب گردد.
5- مواد شوینده مخصوص لباس های رنگی یا لباس های تیره مورد استفاده قرار 

گیرند.
6- استفاده از یک فنجان سرکه در فرآیند شستشو توصیه می شود. 

7- بعضًا می توان یک قاشق چایخوری نمک هم برای شستشوی بهتر به کاربرد.

نکات عمومی در شستشوی پوشاک جین 
A- جلوگیری از خروج رنگ از پارچه دنیم 

سطلی را از آب  سرد پرکرده و یک فنجان سرکه سفید به آن بیافزایید. لباس جین 
را اول برعکس کرده و سپس برای حداقل یک ساعت )الی یک شب( لباس را 
در آن غوطه ورنمایید. بعد در ماشین لباس شویی قرار داده و ترجیحًا یک فنجان 

سرکه یا کمی شوینده لباس رنگی یا تیره به آن اضافه نمایید.    
B- ضرورت شستن دنیم به صورت برعکس 

شستن زیاد پوشاک جین، اصواًل میزان فرسایش را باال می برد چون نه فقط 
اصطکاک پارچه لباس ها با یکدیگر بلکه تاثیر شوینده ها بر زیپ و دکمه و ضمائم، 
عواملی اند که بی شک بررنگ و استحکام لباس آسیب می زند. ترجیحًا باید لباس 

جین را منفردًا شست و بهتر اینکه ندرتًا شسته شود. 

C- شستشوی بلوزهای جین 

جهت احتیاط بیشتر در خصوص بلوز و پیراهن جین؛ اصواًل استفاده از ماشین 
لباس شویی توصیه نمی شود. بلوز یا پیراهن با آب ولرم و ماده شوینده، 45  دقیقه 
الی یک ساعت خیس گردند. پس از اتمام مرحله شستشو، از خشک کن استفاده 

نشود و لباس ها آویزان شده و در هوای آزاد خشک شوند. 

D- بحث فریز کردن دنیم 

 ثابت شده که دماهای بسیار پایین قادر به کشتن باکتری ها نیستند. لیکن »لوی 
اشتراس« که مبتکر اصلی پوشاک جین به شمار می رود همواره چنین تاکید داشته 
که به منظور از میان بردن باکتری هایی که منشاء بوی نامطبوع هستند بهتر است 
تا لباس جین را در فریزر قرار دهید. تئوری وی تنها می تواند موجب صرفه جویی 

در آب شود لیکن راه کار بهداشتی به شمار نمی رود. 

اطالعرسانينگهداریپوشاکجینبرطرفکردنلکهها

دنیم پارچه ای منحصربه فرد است ؛ هم به لحاظ رنگ شدن با رنگدانه طبیعی »نیل«، که گویی اتصالی با تمامی رنگ ها دارد و هم به لحاظ روش بافت 
و نخ های به کاررفته که اسباب تمایز از سایر پارچه ها و استحکام و بافت مقاوم دنیم گشته است. عمر پارچه جاودانه نیست ولی البسه جین و به ویژه 
شلوار جین باید عمر طوالنی تری داشته باشند و دست کم دوسال به صورت مداوم پوشیده شوند. نخستین مبحث پیرامون نگهداری دنیم ؛ شستشوی 
آن می باشد. البسه جین خوب است پس از چهار یا پنج بار شسته شوند. جهت شستشو جین را باید برعکس نمود و با دور مالیم و دمای کم ماشین 
لباس شویی شست. لباس های سبک همیشه باید از لباس های سنگین مانند حوله و البته جین جداگانه شسته شوند. درانتخاب نوع مواد شوینده باید گفت 
که ؛ از دهه 1930 میالدی پودرهای قوی شستشو رایج بوده اند که هنوز نیز ارزان تر از مایع یا کپسول های شوینده ارائه می شوند. لیکن از نظرکیفی، طیف 

مایع های شوینده و قرص ها ، جهت انواع پارچه ها، سازگار تر وکم آسیب تر از پودرها می باشند. 

تهیه و تنظیم: تهمینه موالنا
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E- برطرف نمودن بوی ناخوشایند دنیم 

راه کارهای متعددی پیشنهاد می شود مثاًل؛ صابون برای از بین بردن بوی مواد 
شیمیایی از جین موثر است. سرکه به طورکلی از بین برنده بو است. جوش شیرین 
 OxiClean هم بسیار کارکرد خوبی دارد. سطلی از آب داغ پرکرده و مالقه ای از

به آن بیافزایید. معمواًل این شوینده ها بهترین هستند. 

برطرف کردن لکه ها از پوشاک جین با دسترسی محدود
گرچه منشاء لکه ایجاد شده بر روی دنیم میتواند متفاوت باشد ولی گاه دسترسی 
ما به مواد الزم محدود است درحالی که به تعویق انداختن عملکرد جایز هم نیست. 

از این رو نکات زیر را در نظر داشته باشید:
- شستشو با آب ولرم

- کشیدن یک لیف یا حوله مرطوب روی لکه
- زدن اسپری مو

- غوطه ورکردن در محلول جوش شیرین و نمک
- پوشانیدن روی لکه با مخلوط پودر بچه و سیلیکات منیزیوم )پودرتالک(

- غوطه ورکردن در شیرین کننده های طبیعی
- استفاده از مایع ظرفشویی

برطرف کردن انواع مختلف لکه ها از روی دنیم
هر چقدر لباس جین شما گران قیمت باشد یا  چقدر در نگهداری آن دقت شود، 
باز گاهی اتفاق می افتد که لکه هایی مثل لکه خون، لکه نوشیدنی یا لکه جوهر 
ناخواسته روی آن بیافتند. قرار نیست در این شرایط لباس تان بالاستفاده گردد 
در نتیجه آگاهی از راهکارهای موثر جهت برطرف کردن این لکه ها ضروری و 

اجتناب ناپذیراست.

لکه هایی از نوع گوجه فرنگی
ابتدا اضافی مواد را، با دقت و با لبه  قاشق یا کارد، از سطح جین بردارید. بعد لکه 
را با سرکه سفید خالص به طور کامل خیس کنید. پنج دقیقه نگه داشته و آنگاه با 

آب سرد بشویید. 

لکه خون تازه
لکه خون به محض قرارگرفتن روی جین به سهولت برطرف می شود. به این 
ترتیب که محل لکه باید در آب سرد غوطه ور شده و بعد با مواد شوینده در همان 

آب سرد و حتی در ماشین لباس شویی شسته شود. 
همچنین برطرف کردن لکه خون با سرکه سفیدخالص هم امکان پذیر است از 
این قرار که؛ محل لکه ده دقیقه غوطه ور در سرکه بماند و آنگاه با حوله کاغذی ، 
خشک شود. سپس با آب سرد در ماشین لباس شویی شسته شده و آویزان گردد.

راه دیگر؛ با اسفنج کاماًل خیس است به این ترتیب که؛ محل لکه روی لباس 
جین با یک اسفنج کاماًل خیس شود. بعد مقداری نمک خوراکی روی آن بپاشید و 
با یک مسواک روی آن بکشید و آن قدر تکرار کنید تا از پاک شدن آن اطمینان 

حاصل نمایید. در نهایت محل لکه را با آب سرد آب کشی نموده، سپس مثل 
همیشه با لباس شویی بشویید. 

لکه خون مانده
خون مانده روی لباس، به ویژه بیش از یک روز، به سختی برطرف می شود. 
کمی مایع لباس شویی را با آب سرد رقیق کرده ، یک اسفنج برداشته و محلول 
را روی لکه خون بزنید ، اسفنج را خشک کرده و دوباره تکرار کنید تا جایی که 
لکه برطرف شود. اگر لکه همچنان باقی ماند کمی محلول آمونیاک با آب سرد 
درست کرده و با همان روش قبلی روی لکه بزنید. آب کشی نمایید و با ماشین 

لباس شویی بشویید. 
توجه : شستن با آب گرم یا داغ جایز نیست چون در آن صورت لکه تثبیت خواهد 

شد. ضمنًا، به هیچ وجه از peroxide	hydrogen جهت برطرف کردن لک روی 
جین استفاده ننمایید یا چون احتمال سفید شدن و صدمه به پارچه وجود دارد. 

لکه سبزه 
این مورد به خصوص برای کودکان اتفاق می افتد. جهت برطرف نمودن لکه  
سبزه از روی لباس جین؛ یک اسفنج را در سرکه سفید خالص خیس کرده و روی 
لکه بزنید. محل لکه را با یک دستمال خشک فشار دهید تا رنگ سبزه خارج شود 
و همین کار را تا برطرف شدن کامل رنگ از روی لباس جین تکرار کنید. حاال 
لباس جین را درماشین لباس شویی با آب سرد بشویید. اگر محل لکه بزرگ است 

بهتر اینکه یک شب در سرکه بماند.

لکه سبزه همچنان باقی مانده
درصورت باقی ماندن لکه سبزه راه های دیگری هم وجوددارند. مقداری جوش 
شیرین را با سرکه سفید مخلوط کرده )حاصل یک ترکیب خمیری شکل است( 
با استفاده از یک مسواک مخلوط را روی لکه آنقدر بکشید تا لکه کاماًل برطرف 
شود. طی این فرآیند، الزم است تامسواک مرتبًا با آب سرد شسته و تمیز گردد. 

در نهایت جین را مثل همیشه در ماشین لباس شویی بشویید. 
چنانچه لکه سبزه خیلی قدیمی است و هر دو روش باال کفایت نمی کند؛ یک 
چهارم پیمانه آب گرم را با سه قاشق غذاخوری سرکه سفید و دو قاشق مایع 
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لباس شویی ترکیب نموده، با یک اسفنج روی لکه بکشید. 10 دقیقه که ماند محل 
لکه را خشک کرده و بازمانده ترکیب را از روی آن بردارید. در آخر مثل همیشه 

در ماشین لباس شویی شسته بشویید. 

لکه رنگ مو
در خصوص لکه رنگ مو، اگر ظرف 24 ساعت عمل کنید احتمال پاک کردن 
لکه رنگ مو وجود دارد. سرکه سفید خالص را مستقیم روی لکه بریزید. برای یک 
دقیقه که ماند، جین را در ماشین لباس شویی قرارداده و مطابق معمول و البته با 
آب سرد بشویید. برای لکه های بزرگ یا لکه های متعدد، یک الی دو فنجان سرکه 

را هم در حین شستشوی ماشین لباس شویی به آن اضافه نمایید. 

لکه آب میوه
زیرآب گرم  را  لکه  ایجاد شد، منطقه  لباس جین  لکه روی  اینکه  به محض 
شیردستشویی بگیرید. نمک خوراکی را مستقیم روی لکه ریخته و تا 5 دقیقه  
نگه دارید. سپس نمک را برس زده و منطقه رامجددًا با آب سرد بشویید. جین 
را برعکس کرده وسپس برروی حوله یا دستمال ضخیمی بفشارید تا هرچه 
بیشتر شراب ازآن خارج شود. دوباره منطقه  لکه را شسته و بالفاصله در ماشین 

لباس شویی با آب سرد، شستشوی نهایی را انجام دهید. 
اگرلکه  آب میوه تازه باشد، ازجوش شیرین )برای حداکثر یک یا دو دقیقه( درمحل 
لکه استفاده کنید. جوش شیرین کمک می کند تا لکه جذب شود. بعد یک کتری 
آب جوش آورده، در یک ظرف بزرگ محل لکه را از دو طرف کشیده و آب را 
رویش بریزید. آنگاه با آب سرد آب کشی کرده و مانند همیشه با ماشین لباس 

شویی باآب سرد بشویید. 
شما می توانید با اشباع کردن محل لکه ازسرکه سفید خالص هم عمل کنید. به 
این ترتیب که لکه را پنج دقیقه در سرکه نگاه داشته و سپس با آب سرد بشویید. 
این عمل را ادامه دهید تا لکه کاماًل برطرف گردد. در انتها با یک دستمال خشک 
روی منطقه ی لکه آن را خشک کرده و مثل همیشه در ماشین لباس شویی 

قراردهید.

توجه: اکیدًا از صابون یا پودر، روی لکه آب میوه بر لباس جین پرهیز نمایید چون 
قطعًا لکه را تثبیت می کند. 

لکه شیر
به هیچ وجه از لکه شیر نگران نشوید چون به سهولت برطرف می گردد. اگرلکه 
تازه است ، ظرفی را پر از آب سرد کرده و محل لکه را به مدت 10 دقیقه درآن 
رها کنید. سپس آن را چالنیده و در ماشین لباس شویی مطابق معمول بشویید. 
اگر لکه قدیمی است؛ اول هر مقدار از شیر خشک شده را از روی پارچه بردارید، 
مقداری مایع لباس شویی را مستقیم روی لکه ریخته و با انگشت دست روی لکه 
بمالید. بعد ظرفی را پر از آب سرد نموده و به مدت 30 دقیقه لباس جین را در آن 

بخیسانید. جین را چالنده و مثل همیشه در ماشین لباس شویی بشویید.

لکه قهوه
برای پاک کردن لکه قهوه، به محض اینکه متوجه شده اید قسمت لکه را در آب 
ولرم بخیسانید. اسفنجی را در مایع شوینده قوی آغشته کرده و روی محل لکه 

بزنید سپس با آب داغ بشویید. بدون چالندن آویزان کنید تا خشک شود.
توجه: به هیچ عنوان از صابون یا پودر روی لکه قهوه استفاده نشود چون برعکس 

آن را تثبیت می کنند.
لکه جوهر

راه اول: چندین بار با یک لیف آغشته به الکل به آرامی روی لکه جوهر زده و 

خشک کنید. تا زمانی که از لکه چیزی نماند، مقداری مایع لباس شویی با آب 
مخلوط کرده و روی لکه ضربه بزنید. با آب سرد آب کشی نموده و مانند همیشه 

در ماشین لباس شویی بشویید. 
راه دوم: یک اسفنج را مرطوب کرده یا یک لیف را به شیر آغشته کنید و آرام 

با مالش لکه را پاک نمایید. این عمل را تکرارکنید تا زمانی که لکه جوهر کاماًل 
برطرف شود و بعد جین را در ماشین لباس شویی بیاندازید و مانند همیشه بشویید. 
راه سوم: اول با خیسانیدن در سرکه سیب خالص امتحان کنید. چند دقیقه بماند و 

سپس در خمیری از سه واحد نشاسته ذرت با دو واحد سرکه روی آن بمالید. خمیر 
خوب که خشک شد محل خمیر را با آب گرم بشویید و مانند همیشه در ماشین 

لباس شویی قراردهید.

لکه الک ناخن
عمدتًا لکه الک ناخن از روی جین پاک نمی شود. اما خوشبختانه روشی وجود 
دارد که احتمااًل تا حدی موثر واقع می گردد، لیکن به هرحال سرعت عمل مهم 
است. ابتدا جین را برعکس کنید و یک حوله پنبه ای مابین جین و سطح کار 
قراردهید. تکه ای پنبه را آغشته به مایع الک پاک کن نموده و پشت لکه کاماًل 
آغشته کنید. حاال چنانچه حوله پنبه ای از رنگ الک پر شد ، مجددًا آن را با حوله 
تمیز جایگزین کنید. تا نهایتًا لکه از روی جین برطرف گردد. محل لکه را با آب 

سرد شستشو دهید و جین را مانند همیشه در ماشین لباس شویی قرار دهید. 
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استفاده از فناوری های دیجیتال در صنایع نساجی و پوشاک آفریقا در حال گسترش 
می باشد هر چند که میزان استفاده از آن در کشورهای مختلف سرتاسر این قاره مختلف 

است، فاکتورهای فرهنگی و اقتصادی در این رابطه تاثیرگذارند.
استاد نساجی و طراحی دانشگاه گلداسمیت لندن، رز سینکلر بر این نکته تاکید کرد که 
رشد فناوری های نوظهور در آفریقای جنوبی بیشتر از سایر مناطق مشاهده می شود. 
جزیره موریس نیز که سابقه تولیدات نساجی آن به دهه 1970 برمی گردد، به سرعت 
در حال افزایش ارزش افزوده محصوالت خود از طریق خالقیت در طراحی آن ها 
می باشد. او می گوید که سایر مناطق دارای نقاط قوتی هستند که باید در استفاده از 
فناوری دیجیتال در آینده رواج پیدا کند برای مثال چاپ اسکرین سنتی و چاپ با موم 

در آفریقای غربی.
سینکلر اضافه کرد که حتی در سایر کشورها پتانسیل آفریقا برای استفاده از فناوری های 
دیجیتال به منظور بهبود، تغییر و حمایت از فرایندهای طراحی و تولید منسوجات وجود 
دارد که الزمه عملی کردن آن اتصال به اینترنت است چون در حال حاضر نرم افزارهای 
طراحی بیشتر به سرویس های ابری و دانلودها وابسته هستند تا استفاده از یک سی 
دی رام. سینکلر می گوید یکی از راه های رفع این مشکل ایجاد مراکز طراحی متصل به 
اینترنت و با ظرفیت حجمی باال می باشد که در حال حاضر در صنعت چاپ با موم در 

آفریقای غربی برای مثال در توگو و غنا در حال احداث است.
ایجاد فضاهای دیجیتال مرتبط با هم در آفریقا می تواند به ایجاد نوآوری کمک کند 
چون باعث می شود به جای گذاشتن مسوولیت بر دوش هر فرد، مشارکت جوامع و 

فعالیت دسته جمعی به وجود بیاید. 
عالوه بر آن گسترش فناوری های سیار موجود با تلفن های همراه که به طور گسترده ای 
در سرتاسر آفریقا مورد استفاده قرار می گیرد، منطقی به نظر می رسد. خدمات مالی و 
بانکداری با تلفن همراه در بسیاری از کشورهای آفریقایی کاربرد گسترده ای داشته و در 
این رابطه اپلیکیشن های تولید سیار می تواند کمکی برای بخش نساجی باشد. در این 
رابطه ایجاد بازارهای خرد و کوچک از طریق تجارت های آنالین نظیر وبسایت های 
Folksy ،Etsy و Craftsy که در انگلستان و ایاالت متحده رونق زیادی دارند، از 

اقداماتی است که باعث ایجاد ارتباط تولیدکنندگان با بازارها می شود.
سینکلر تاکید می کند که چالشی که پیش روی آفریقا قرار دارد افزایش سرمایه گذاری 
در زمینه آموزش فناوری های دیجیتال و استفاده از آن ها در فرایندهای تولیدی است. 
در این راستا کشور نسبتًا توسعه یافته آفریقای جنوبی یک مزیت دارد و آن این است 
که پنج سال پیش در بخش فناوری صنایع نساجی خود سرمایه گذاری کرد تا بهره وری 

تولید و کیفیت محصوالتش را افزایش دهد. 
با وجود برنامه رقابتی نساجی و پوشاک دپارتمان صنایع و بازرگانی آفریقای جنوبی 
)DTI( برای تشویق به سرمایه گذاری و همچنین برنامه ریزی خوشه منسوجات فنی 
آفریقای جنوبی )SATTC( برای مشارکت و همکاری شرکت ها با هم برای ترویج 

دیجیتال سازی، می توان گفت که دولت نیز در اقدام فوق نقش داشته است.
از جمله این سرمایه گذاری ها می توان به نصب سیستم حمل مواد اولیه باالتر از سطح 
 Canvas and Tent در کمپانی Eton System با فناوری پیشرفته کمپانی زمین 
از اعضای SATTC واقع در استان گائوتنگ اشاره کرد. سرمایه گذاری برای نصب 
ماشین آالت نساجی چند محوری قابل تنظیم توسط کمپانی Gelvenor Textile واقع 

در شهر دوربان نیز مثالی دیگر در این رابطه است.
کمپانی Finishing	and	Laminates	Textile	Technical	Finlam از فناوری فیلتر 
کربن بافته شده با گرید صنعتی در تولید شال های مخصوص فیلتراسیون هوا در برابر 
آلودگی و بیماری، استفاده می کند. این شال ها همچنین با تجهیزات دارای فناوری 

پیشرفته مورد آزمایش و کنترل کیفی قرار می گیرند.
نوآری های مربوط به فناوری اطالعات نیز به تولیدات باالدستی در آفریقای جنوبی 
کمک کرده است. این برنامه ای است تحت عنوان خوشه پنبه پایا که گروه صنعتی 

Cotton SA به تبلیغ و گسترش آن در آفریقای جنوبی می پردازد. 

مجری برنامه، هاینریش شالتز توضیح می دهد که چگونه یک فناوری اطالعاتی بر 
پایه سیستم ابری در صنایع نساجی به کار گرفته شد تا به این وسیله محصول قابل 
ردیابی باشد و با ایجاد خدمات مالی و بیمه ای مختص صنایع، کشاورزان به کشت 

پنبه تشویق شوند. 
رییس گروه حرفه ای پارچه و پوشاک CONECT )کنفدراسیون شرکت های تونسی(، 
سمیر بن عبداله در مورد امکان گسترش فناوری های دیجیتال در صنایع نساجی و 
پوشاک آفریقا اظهار خوش بینی کرده است. او گفت این که آفریقای شمالی و جنوبی 
در زنجیره ارزش ریسندگی، بافندگی، تکمیل و دوخت مکمل یکدیگر باشند خود یک 

پتانسیل بزرگ به شمار می رود.
 او پیش بینی کرد که به محض به کار گیری فناوری دیجیتال در زنجیره تامین نساجی و 
پوشاک آفریقای شمالی، این دانش از آفریقای شمالی به آفریقای سیاه )آنسوی آفریقای 

جنوبی( انتقال خواهد یافت.
الیور زیشانک، اقتصاد دان در فدراسیون بین المللی تولیدکنندگان نساجی )ITMF( در 
همان کنفرانس بر این نکته تاکید کرد که آفریقا باید در صنایع نساجی خود همگام 

استفادهازفناوریهایدیجیتالدرصنایعنساجیآفریقا اطالعرساني

ترجمه: آزاده موحد
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با فناوری های دیجیتال حرکت کند. او گفت: »بزرگ ترین سرمایه گذاران در زمینه 
ماشین آالت نساجی دیجیتال چین، هند، بنگالدش و ویتنام هستند. آفریقای سیاه و 

آفریقای شمالی هنوز آن طور که باید خود را نشان نداده اند.«
البته به گفته زیشانک فشارها برای استفاده از فناوری های دیجیتال نیز در حال افزایش 
است چون با رشد فروش آنالین، نوع تقاضاها تغییر می کند و این نیازمند انعطاف پذیری 
است که تولید دیجیتال آن را با خود به ارمغان می آورد و آفریقا باید پاسخگوی این 

نیازها باشد.
 زیشانک اضافه کرد: »امروزه روش تولید، خرید و مصرف منسوجات در حال تغییر 

است و روند رو به رشد مصرف از راه اینترنت تاییدی بر این قضیه می باشد.«
زیشانک ادامه داد: »موضوع اصلی در میان تفاوت های زیادی که در میان کشورهای 
مختلف از نظر فروش الکترونیک وجود دارد عبارت است از سفارشی سازی انبوه، موج 
چهارم صنعتی شدن یا صنعت 4.0، ارتباط ماشین ها و اجزا با یکدیگر با واحدهای 
تولیدی مستقل. همچنین فشار زیادی نیز از لحاظ مبحث پایایی و محیط زیست بر 

روی صنایع نساجی و پوشاک وجود دارد.«
آفریقا می تواند مکانی مناسب برای زنجیره تامین یکپارچه و جدید باشد که به تمامی 
نیازهای فوق پاسخ می دهد. او گفت: »نقش آفریقا در جهان در حال پررنگ شدن 
است. این احتمال وجود دارد که در صورت انجام سرمایه گذاری های الزم، بازاری را 
جذب کند که در آینده در اثر تحوالت رخ داده شده در چین ایجاد خواهد شد.« زیشانک 
اضافه کرد که با رشد طبقه متوسط در آفریقا و در نتیجه افزایش تقاضاهای داخلی و با 
وجود دستمزدهای ساعتی پایین تر نسبت به چین، یک فضای خالء ایجاد خواهد شد 

که باید توسط سایر مناطق پر شود.
رییس شورای ارتقای صادرات کنیا، جازویندر بدی گفت که برای بررسی چرایی نصب 
فناوری های دیجیتال در آفریقا و گرایش تولیدی آن، به قراردادهای تجاری امضا شده 
توسط دولت های آفریقایی توجه کنید. هدف این توافقنامه ها بازارهایی است که صنعت 

نساجی دیجیتال در آفریقا به دنبال پاسخگویی به آن ها خواهد بود.
بدی افزود: »در حال حاضر صورت جدیدی از زنجیره های تامین شکل گرفته است 
که به اولویت های تجاری مربوط می شود. ویتنام با پیش بینی شراکت ترنس پسیفیک 
یا همان پیمان تجاری اقیانوس آرام، 10 میلیون اسپیندل خریداری کرد تا به بازارهای 
ایاالت متحده آمریکا دسترسی پیدا کند هرچند که این پیمان توسط رییس جمهور 

جدید آمریکا، دونالد ترامپ لغو شده است.
بدی تاکید کرد که علی رغم وجود تعداد زیادی از توافقنامه های تجاری در سرتاسر 
قاره آفریقا باز هم الزم است تا تمهیداتی در رابطه با یکپارچه سازی صنایع نساجی 
در منطقه انجام گیرد. او گفت: »آفریقا با آفریقا معامله نمی کند. معامالت کشورهای 
اروپایی با یکدیگر 60 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند در حالی که در 
مورد کشورهای آفریقایی این رقم تنها 11 درصد می باشد. کشورهای آفریقایی تمایلی 

به انجام معامله با همدیگر ندارند و بیشتر آسیا یا سایر مناطق را ترجیح می دهند.«
یکی از کشورهای واقع در آفریقای سیاه که در زمینه چاپ دیجیتال دارای آینده 
درخشانی از لحاظ طراحی، تولید و توزیع فناوری می باشد، اتیوپی است. روی آشرست، 
مشاور کمیسیون سرمایه گذاری اتیوپی در این رابطه خوش بین است. او می گوید: 
»اتیوپی هنوز در مرحله تولد و پدیدار شدن است اما دولت این کشور تعهد خود را در 
زمینه سرمایه گذاری داخلی نشان داده است. عالوه بر آن، آن ها پذیرفته اند که چیز 

زیادی در این باره نمی دانند. وظیفه ما راهنمایی آن هاست و این که از تغییرات مورد 
نیاز برای جذب کسب و کارها آگاهشان کنیم.«

او اضافه کرد که بعضی اصالحات بسیار ساده و بی اهمیت هستند اما دولت مشتاق به 
ایجاد تغییر است. بر اساس یکی از قوانین اتیوپی، شرکت های سرمایه گذار خارجی اجازه 
چاپ بر روی کاغذ را ندارند که این باعث ایجاد مشکالتی برای شرکت های نساجی و 
پوشاک از نظر برچسب گذاری می شود به ویژه شرکت هایی که دارای زنجیره های تامین 
دیجیتال هستند. در واقع این قانون برای حمایت از ناشران کتاب در اتیوپی وضع شده 
بود. آشرست گفت: »من با در دست داشتن برچسب قیمت یک پیراهن و کاغذی که 
الزم داشتم به دفتر نخست وزیر رفتم و گفتم که من به این دلیل خواستار چاپ بر روی 
کاغذ هستم.« آن ها پذیرفتند و قوانین مربوطه را عوض کردند. این یک مثال کوچک 
بود اما نشان داد که دولت اتیوپی هر کاری برای کمک به این صنعت انجام می دهد.

در نتیجه بازار چاپ دیجیتال منسوجات در آفریقا در کوتاه مدت و میان مدت در آستانه 
خرید سیستم ها و تجهیزات قرار خواهد گرفت. این به سود شرکت هایی خواهد بود در 

حال حاضر روابط خوبی با شرکت های نساجی آفریقایی دارند. 
یکی از این شرکت ها کمپانی چاپ دیجیتال Haama واقع در اسرائیل است که روابط 
نزدیکی با تولیدکنندگان پوشاک مصری داشته و کارخانه ای نیز در شهر ششم اکتبر 

مصر دارد.
 این کارخانه با تامین بیش از 1000 کمپانی و برند از جمله کلوین کالین، لیوایز، 
جوردیک و گپ از مزایای مناطق صنعتی واجد شرایط )QIZ( که به موجب آن صادرات 
مصر به آمریکا در صورتی که 10/5 درصد مواد اولیه محصول از اسراییل تامین شود 

بدون گمرک است، بهره می برد.
مدیر عامل کمپانی هاما، یارون هارل می گوید: »نوآوری تنها راه بقا در اسراییل است اما 
صنایع نساجی و پوشاک مصر هنوز به این مرحله نرسیده اند. آن ها نیازمند خرید فناوری 
هستند. تولیدکنندگان آفریقایی هنوز دست به نوآوری نزده اند. 90 درصد فعالیت هایی 

که در مصر انجام می شود فقط و فقط مونتاژ است.«
کمپانی هاما و شرکت های تابعه آن از فناوری های جدید برای تولید الیی های داخلی 
استرچ )STTM(، الیی های داخلی FDI، محصوالت عایق Snowhite TM، زیپ و 
نخ دوخت استفاده می کند. این کمپانی همچنین در زمینه تولید محصوالت نساجی و 
عایق بندی تخصص دارد و در ضمن فناوری رنگرزی دیجیتال نخ را با بیش از یک 

میلیون رنگ عرضه کرده است.
دکتر هانی سالم، مدیر عامل کمپانی سالمتکس -تولید  کننده پارچه های صادراتی 
کشباف تاری و تور در مصر- گفت که خرید محصوالت فوق و به دست آوردن تجربه 
در استفاده از آن ها باعث افزایش رقابت پذیری صنایع نساجی آفریقا در جهان شده 
و آن را به یک خریدار باتجربه تبدیل می کند. در حال حاضر ظرفیت تولید کمپانی 

سالمتکس 120 تن در ماه و گردش مالی آن 10 میلیون دالر است. 
دکتر سالم گفت: »آفریقا با چالش های عظیمی در بخش منسوجات فنی و دیجیتال 
مواجه است. ایجاد فضای کاری مناسب برای به کارگیری فناوری های پیچیده دیجیتال 
و البته تضمین ثبات سیاسی یکی از این چالش هاست.« او اضافه کرد که ایجاد محیط 
کاری مناسب در کشورهای باثبات جواب می دهد و ممکن است باعث سرازیر شدن 
سرمایه به این کشورها شود. شرکت های آفریقایی از دانش فنی الزم برخوردار نیستند 

که می توانند با آموزش مناسب آن را به دست آورند.
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یک شرکت اسپین اف وابسته به دانشگاه لیدز پس از هفت سال تحقیق و توسعه 
موفق شده است محصول جدیدی را تحت عنوان Surfaceskins تولید کند که 
دارای خاصیت خود ضدعفونی کنندگی بوده و گفته می شود قادر است تا میزان 
حضور باکتری ها را تا بیش از 90 درصد کاهش دهد. هدف دانشمندان این است 
که با استفاده از این منسوج خاص به جای صفحات آلومینیومی متداول در قسمتی 
از درهای بیمارستانی که دست برای هل دادن و باز کردن بر روی آن قرار می گیرد، 

بهداشت دست ها را افزایش دهند.

افزایش آگاهی
درهای بیمارستانی با توجه به این که بارها توسط افراد مختلف لمس می شوند، 
از نظر بهداشت یک نقطه ضعف مهم به شمار می روند. کافیست تا یک نفر با 
دست های آلوده دستگیره را لمس کند؛ پس از آن افرادی که بعد از او از در عبور 

می کنند نیز مبتال خواهند شد. 
پدهای آنتی باکتریال مخصوص در Surfaceskins با توزیع مقدار اندکی از ژل الکلی 
بر روی پد در زمان فشار دادن آن، سطح را برای استفاده نفر بعدی ضدعفونی 

می کنند. 
طراحی این وسیله کم هزینه که از سه الیه منسوج بی بافت تشکیل شده به گونه 
ای است که پس از هفت روز یا هزار بار فشار دادن )هر کدام زودتر اتفاق بیفتد( 

باید عوض شود. 
این پدهای آنتی باکتریال جای شیوه های شستشوی دست در بیمارستان را نخواهد 
گرفت بلکه یک شیوه دفاعی مضاعف برای تمیز باقی ماندن دست های تمیز است. 
متخصصان انتظار دارند که با استفاده از پدهای جدید آگاهی افراد نسبت به اهمیت 

شستشو و رعایت بهداشت دست ها افزایش پیدا کند.

نتایج مطالعات
نتیجه بررسی های انجام شده پیرامون اثربخشی فناوری های جدید در مجله عفونت 

بیمارستانی به چاپ رسیده است.
 در ابتدا، هم پدهای آنتی باکتریال Surfaceskins و هم صفحات آلومینیومی تا 
حدی که دست کارکنان بیمارستان دارای باکتری است، آغشته به باکتری شدند. 
نتایج حاصل نشان داد که در طول هفت روز، تاثیر پدهای آنتی باکتریال در کاهش 
سطح سه گونه از باکتری های متداول که منجر به عفونت های بیمارستانی می شوند 

یعنی استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی و انتروکوک فکالیس بیشتر است.

اطالعرساني

ترجمه: آزاده موحد

مارک ویلکاکس، استاد میکروبیولوژی در دانشگاه لیدز گفت: »نتیجه مطالعات 
ما نشان داد که پدهای آنتی باکتریال می توانند به کاهش آلودگی میکروبی درها 
کمک کنند. آن ها روشی جدید برای کاهش خطر گسترش باکتری و ویرووس در 
محیط های بیمارستانی و سایر مواردی هستند که تماس مکرر دست با در می تواند 

بهداشت دست ها را دچار مشکل کند.«

Surfaceskins فناوری
پدهای آنتی باکتریال Surfaceskins درون یک جلد پالستیکی قرار دارند که به در 
وصل می شود. آن ها دارای یک مخزن برای ژل الکلی و یک غشا با دریچه های 
بسیار ظریف هستند که در زمان باز شدن در و هنگامی که فشرده می شوند، ژل را 

بر روی سطح پخش و در طول چند ثانیه آن را ضدعفونی می کنند.
Sur-  کریس فولر، مدیر اجرایی کمپانی تولید کننده این محصول گفت: »پدهای
faceskins به روشی ساده، موثر و کم هزینه برطرف کننده یک نیاز مشخص 

هستند. آن ها برای استفاده در بسیاری از شرایط پر خطر طراحی شده اند و بازار 
جهانی برای این محصول بسیار گسترده می باشد.

عالوه بر آزمایشات موفقیت آمیزی که توسط سرویس سالمت همگانی )ان اچ 
اس( انگلیس  انجام شده است، بسیاری از سازمان های غیربیمارستانی نیز عالقه 
زیادی به استفاده از این محصول نشان داده اند. پدهای Surfaceskins می توانند در 
هر جایی که نیاز است دست ها هنگام لمس دستگیره در تمیز باقی بمانند، مورد 

استفاده قرار بگیرند.« 
کمپانی همچنین با استفاده از فناوری جدید اقدام به تولید دستگیره های در نیز 

کرده است.

کاربرد در سایر بخش ها
استفاده از پدهای جدید در سایر بخش های صنعتی که بهداشت دست ها در آن ها 
ضروری است از جمله کیترینگ نیز هدف گذاری شده است. در حال حاضر کمپانی 
با پشتوانه آزمایشات موفقیت آمیز به دنبال سرمایه گذاری 600000 پوندی برای 

گسترش ظرفیت تولید و شبکه فروش خود در کارخانه واقع در لیدز می باشد.
محصول جدید نتیجه همکاری موسسه تحقیقات و نوآوری بی بافت ها، یک شرکت 
اسپین اوت وابسته به مدرسه طراحی دانشگاه لیدز و دو طراح صنعتی -آدام واکر و 

سیمون اسکات هاردن- است.

استفادهازمنسوجاتجدیدبرای
ضدمیکروبیکردندستگیرهدرهایبیمارستانی



46   شماره 201    آبان 98      

صنایع منسوجات هوشمند و فناوری های پوشیدنی مدت زمانی است که به مبحث 
تامین انرژی به عنوان وسیله ای برای تحقق نوآوری محصول می نگرد. 

روند این فرایند کند است اما موضوع انرژی به خودی خود تبدیل به یکی از 
مهیج ترین مباحث تحقیق و توسعه در عرصه سیستم ها و مواد اولیه هوشمند شده 

است.
در دهه 1990 باتری های لیتیومی چاره کار برای تامین انرژی فناوری های پوشیدنی 
بوده اند اما واضح است که بازی عوض شده و این باتری های دیگر کاربردی ندارند. 
انرژی های خورشید، باد، اقیانوس و انرژی جنبشی نیز در کنار توسعه قابلیت های 
فنی جدید در الیاف، پارچه، لمینت و سایر فناوری های پوشش دهی و تکمیل، رشد 
و توسعه یافته اند. عالوه بر آن مبحث پایایی و همچنین طراحی محصول با توجه 
بیشتر به کاربر، تقاضا را برای منابع انرژی که دارای اثرات زیست محیطی کمتر 

باشند، افزایش داده است.
موضوع پایان نامه دکتر بنجامین ویز که به خاطر آن جایزه بنیاد والتر هاینس 2018 
را از سوی انجمن صنایع مهندسی مکانیک آلمان دریافت کرد، توسعه نخ های 
مولتی فیالمنتی اصالح شده با گرافین برای تولید منسوجات ذخیره کننده شارژ 
بوده است. ویز الیاف گرافین و پلی آمید جدیدی را تولید کرد و آن ها را بر روی سطح 
منسوجات مورد پردازش قرار داد. این الیاف دارای کارایی باال در ذخیره شارژ بوده که 
این امکان را فراهم می کنند تا از آن ها در خازن های دو الیه یا ابرخازن ها استفاده 
کرد. این فناوری مزایای زیادی نسبت به باتری های لیتیومی قدیمی دارد چون به 
دلیل نبود واکنش شیمیایی دارای چگالی نیرو و طول عمر بیشتری است. با این کار 
می توان ابزار ذخیره کننده شارژ را به طور مستقیم در لباس قرار داد و دیگر نیازی 
به دوختن باتری قابل شارژ به آن نیست. این الیاف پتانسیل تسریع فرایند توسعه 
محصوالتی نظیر دفیبریالتور یا الکتروشوک تهیه شده از منسوجات که حتی مقادیر 

اندکی از انرژی می تواند تغییرات بزرگی ایجاد کند را دارا هستند.
در حال حاضر تجهیزات بازیاب انرژی جنبشی )KEH( بیشتر در بازار به چشم 
می خورد برای مثال AMPY MoVE که یک باتری قابل حمل برای تلفن 

اطالعرساني

استفاده از منسوجات هوشمند 
در عرصه بازیاب انرژی

ترجمه: اکرم باقری توستانی

همراه است که با حرکت شخص شارژ می شود. شناسایی از روی راه رفتن را نیز 
می توان در این طبقه بندی قرار داد. روش اول مرحله بصری است که در آن با 
استفاده از یک دوریبن و پیش از استفاده از فناوری های پردازش افزوده، اطالعات 
از یک فاصله مشخص دریافت می شوند. در روش دوم سنسورهایی در زیر زمین 
نصب می شوند و برای پردازش بیشتر، داده ها را ثبت می کنند. در روش سوم نیز 
سنسورهای پوشیدنی همراه با شتاب سنج ها در نقاط مختلف بدن قرار می گیرند. 
فناوری KEH-Sense پاسخگوی هم زمان دو نیاز مختلف در یک محصول 
است یعنی یک فناوری پوشیدنی که هم مجهز به سیستم شناسایی و تشخیص 
کاربر بوده و هم قابلیت شارژ خود را دارد. در تحقیق مشترکی که توسط محققانی 
از دانشگاه های چین و استرالیا و همچنین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
مشترک المنافع همسود استرالیا انجام شده، محققان از تجهیزات بازیاب انرژی 

جنبشی برای بازیاب انرژی از بدن انسان و تبدیل آن به نیرو استفاده کرده اند.
استفاده از سیستم های آنالیز حرکتی بر اساس شتاب سنج برای شناسایی کاربر در 
فناوری های پوشیدنی مربوط به سالمت انسان، توجه زیادی را به خود جلب کرده 
است. البته شتاب سنج ها به دلیل کاهش عمر باتری سنسورهای پوشیدنی، مانع 
بزرگی برای پیشرفت این بخش به شمار می روند. فناوری KEH-SEnSE قصد 
دارد با حذف شتاب سنج ها بر این مشکل فایق آید و به جای آن اطالعات را به طور 
مستقیم از ازتعاشات محیط دریافت کند که الگوهای مشخصی از تولید انرژی را در 

مدار سیستم بازیاب انرژی تولید می کند.
به گفته سازمان پژوهش های علمی استرالیا از آن جایی که در این روش هیچ سنسور 
واقعی نظیر شتاب سنج مورد نیاز نیست پس درصد چشمگیری از انرژی محدود قابل 
بازیابی را می توان ذخیره کرد که این در عرصه فناوری های پوشیدنی خود تامین 

پیشرفت بزرگی به شمار می رود. 
این موضوع در مورد تمام فناوری های پوشیدنی از جمله محصوالت مربوط به 
سالمتی از اهمیت زیادی برخوردار است برای مثال ایمپلنت های پزشکی دارای 
طول عمر زیاد اما عمر باتری کوتاه هستند و برای تعویض باتری هم عمل جراحی 
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نیاز است. در آزمایشات اولیه از دو سیستم متفاوت بازیاب انرژی استفاده شده 
است؛ پیزوالکتریک و الکترومغناطیس. دقت هر دو سیستم در مقایسه با شناسایی 
بر اساس شتاب سنج حدود 6 درصد کمتر می باشد. برای رفع این مشکل می توان 
از PMSSRC استفاده کرد که با ترکیب داده های به دست آمده از روش های 
مختلف میزان دقت را به همان سطح قبلی خود باز می گرداند. محققان همچنین 
سیستم رمزنگاری بیومتریک را نیز بررسی کرده اند. با این روش می توان از داده های 

بیومتریک برای ایجاد یک کلید رمزنگاری منحصر به فرد استفاده کرد.
با به کارگیری فناوری های پوشیدنی در لباس های کار می توان نیازهای موجود در 

رابطه با ایمنی و کارایی را نیز برآورده کرد. 
در این رابطه برخی از تجهیزات اولیه برای ارتقای مسیریابی و دسترسی از راه دور 
به داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند، فناوری های جدیدتر نیز برای بررسی نرخ 
ضربان قلب، سطح خستگی و هشدار نسبت به خطرات زیست محیطی و اجرایی 
به کار می روند. کمپانی بین المللی ترموداین فناوری PhelTex را برای بازیابی گرما 
و حرکت بدن شخص و تبدیل آن به انرژی الکتریکی تولید کرده است. این فناوری 
مشابه یک منبع نیرو است که در لباس فرد قرار داده می شود و نیاز به شارژ مجدد 

باتری را از بین می برد که در شرایط خطرناک به نفع کارگران می باشد. 
همچنین می توان با استفاده از آن در شرایط مختلف و بر حسب نیاز تولید گرما 
یا سرما کرد. کمپانی سول پاور نیز با حمایت ارتش آمریکا و بنیاد ملی علوم، 

EnSoles را برای بازیاب نیرو از حرکت شخص تولید کرده است. 

از این فناوری می توان در چکمه های هوشمند استفاده کرد و بازار هدف آن صنعت، 
دفاع و امدادرسانی می باشد. با استفاده از چند سنسور برای موقعیت، حرکت و 
شرایط محیطی می توان در مواقعی که یک کارگر با شرایط مرگبار مواجه شده و یا 

از حرکت ایستاده است، به او و همکارانش هشدار داد.
محققان در موسسه تحقیقات صنعتی تایوان در حال کار بر روی نوررسانی سیار 
برای آتش نشان ها هستند بدون این که آن ها مجبور به حمل تجهیزاتی با وزن بالغ 
بر 30 کیلوگرم باشند. آن ها سیستم روشنایی اضطراری FDEL را طراحی و تولید 
کرده اند که می توان آن را در هنگام کار با شلنگ آتش نشانی به آن وصل کرد. برق 

این ال ای دی از نیروگاه برق آبی میکرو تامین می شود و در نتیجه دیگر نیازی به 
حمل تجهیزات نوری اضافی یا باتری نیست. در این فناوری با استفاده از یک تیغه 
توربین که در میکروژنراتور قرار گرفته می توان جریان آب را به الکتریسیته تبدیل 

کرد. نور تولید شده با این روش تا یک ساعت قابل استفاده می باشد. 
این سیستم همچنین دارای تجهیزاتی مشابه سیستم های آب پاش است که درون 
ساختمان قرار دارد و به حفظ ایمنی هم آتش نشان ها و هم افراد محبوس در 

ساختمان کمک می کند. 
ساختار  بهبود  روی  بر  کار  حال  در   Soteria	 Battery	 Innovation گروه 
باتری های لیتیومی می باشد. مشکلی که این تیم با آن روبروست، باال رفتن دما، 
آتش گرفتن و انفجار است که با پوشش دهی الکترودها با ترکیبی از فلزات و استفاده 
از جداکننده های پالستیکی با نقطه ذوب نسبتًا پایین می توان بر آن غلبه کرد. این 
کمپانی با استفاده از منسوجات بی بافت حاوی الیاف پیشرفته و پایدار در برابر حرارت 
به جای جدا کننده های پالستیکی بین آند و کاتد باتری، موفق به تولید جدا کننده 

Dreamweaver شده است. 

پایداری حرارتی منسوج بی بافت بدان معناست که در برابر جریان های الکتریکی 
شدید ذوب یا جمع نمی شود و در نتیجه تا حد زیادی باعث افزایش ایمنی باتری 

می گردد.
 این اختراع اهمیت زیادی هم از جنبه فناوری های پوشیدنی و هم صنایع بی بافت 
دارد چون این صنعت همواره به دنبال این بوده تا در کنار بازار محصوالت یک بار 

مصرف در بازار محصوالت با دوام نیز حضور داشته باشد. 
ایده استفاده از منبع نیرو به صورت جداگانه در جیب لباس یا به صورت مچ بند 

به سرعت در حال محو شدن است. 
مصرف کنندگان بیشتر خواستار محصولی انعطاف پذیر و با توزیع وزنی یکنواخت 
هستند چون کارگران معمواًل در شرایط محیطی سختی کار می کنند و راحتی 
برای آن ها جزو موارد لوکس به شمار نمی آید بلکه باعث افزایش کارایی و سالمتی 

آن ها می شود. 
در کل می توان نتیجه گرفت که سیستم های انرژی نوآورانه در همان فرایند اولیه 
طراحی محصول تاثیر گذار هستند و حتی منجر به ایجاد طراحی ها و محصوالت 

جدید می شوند.

عکس تزئینی
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الیاف آرامید جزء جدایی ناپذیر منسوجات محافظ هستند که به دلیل ویژگی های 
خود در نجات جان افراد نظیر استحکام باال، مقاومت سایشی، مقاومت در برابر 
حالل های آلی و انسجام پارچه در دماهای باال شناخته شده می باشند اما چیزی که 
چندان در این صنعت مورد توجه قرار نمی گیرد اثرات زیست محیطی پوشاک تولید 
شده از این الیاف در پایان چرخه حیات آن هاست. آرامید زیست تجزیه ناپذیر بوده 
و این بدان معناست که ساالنه هزاران تن از پوشاک آرامیدی پس از مصرف به 

زمین های دفن زباله ریخته می شوند.
البته این الیاف قابل بازیافت هستند که این خود یک راهکار عالی برای مقابله با 
مشکل فوق است. دیو کاسپر، موسس کمپانی جنرال ریسایکلد )GR( زیر مجموعه 
کمپانی اسپارلینگز اسپورتزویر در این زمینه اطالعاتی را کسب کرده است. این 
کمپانی که در شهر ونکوور واقع شده لباس های کار ضد آتش در بخش صنعتی را 

بازیافت کرده و آن ها را به پارچه ها و لباس های ضد آتش تبدیل می کند.

ریشه های صنعتی
کاسپر نزدیک به سی سال در بخش نساجی مشغول بوده و فعالیت خود را از یک 
کارخانه گردبافی در نزدیکی مونترال، جایی که در آن تجربیاتی در زمینه پارچه 
جمع آوری کرد، آغاز کرده است. تد پارکر، رییس کمپانی و شریک تجاری کاسپر در 
زمینه تولید سابقه داشته و در اوایل دهه 1990 از مشتریان کاسپر بوده است. کاسپر 
می گوید: »نقش من در این پروژه، به جلو راندن و پیشبرد آن و نقش تد در اختیار 

گذاشتن تخصص و تجربیاتش در زمینه تولید و تجارت بود.«
ایده اولیه کار با پارچه های پوشاک محافظ از سوی یکی از همکاران کاسپر بوده 
است. کاسپر می گوید: »برای اولین بار در سال 2011 دن کینگ از کمپانی دیوی 
تکستایل سولوشنز واقع در ادمونتون این ایده را مطرح کرد. او تولید کننده  نواراهای 
شبرنگ با دید باال برای پوشاک است. من و تد نیز در این عرصه با او مشارکت 
کردیم و از همان جا آزمون و خطاهای زیادی را برای تولید پارچه های بازیافتی 

انجام دادیم.«
همان طور که کاسپر اشاره کرد مشکلی در زمینه کمبود پوشاک آرامیدی محافظ در 
بازار وجود ندارد. کمپانی دوپونت بزرگ ترین تولید کننده این الیاف بوده و پس از آن 
نیز کمپانی فرانسوی کرمل و کمپانی ژاپنی تیجین به تولید الیاف فوق می پردازند.
به گفته ی کاسپر کمپانی جنرال ریسایکلد که فعالیت خود را از آمریکای شمالی 
آغاز کرده است، در حال گسترش مرزهای خود در قاره اروپا می باشد. او اضافه کرد: 
»نفت و گاز برای ما آسان ترین هدف است چون کانادا دارای سومین ذخایر نفتی 

اطالعرساني
بازیافت پوشاک صنعتی ضد آتش

ترجمه: نگین اسفندیاری

در جهان می باشد. هیدروالکتریسیته یا برق آبی هم که یکی از بخش های کلیدی 
پروژه ماست به راحتی در دسترس می باشد.«

او ادامه داد: »در حال حاضر بیشتر تولیدات ما در ایالت کبک انجام می شود چون 
زیرساخت های قدیمی نساجی در کانادا به این شهر برمی گردد و جایی است که 
ارتباطات ما در زمینه های کشبافی، رنگرزی، بافندگی تاری پودی و تکمیل در آن 
مکان شکل گرفته است. در نتیجه افتتاح فروشگاه در آن جا منطقی به نظر می رسد. 
ما همچنین یک انبار در شهر آلبرتا و نزدیک به میدان نفتی داریم. در حال حاضر 
عملیات تکه تکه کردن محصوالت را در ایتالیا و اسپانیا انجام می دهیم و در حال 
کار بر روی تعدادی طرح اولیه با یک کمپانی فرانسوی هستیم، همچنین به طور 
مستقیم با کمپانی دوپونت که دارای شبکه ای قدیمی و گسترده می باشد نیز کار 

می کنیم.«

بررسی عملکردهای مختلف
همان طور که کاسپر شرح می دهد کار با الیاف بازیافتی تکه تکه شده این امکان را 
برای کمپانی فراهم می کند تا کاربردهای مختلفی برای پوشاک بازیافتی تولیدی 
خود ایجاد کند. کاسپر می گوید: »ما موفق به تولید پارچه ای نسبتًا سبک در مقایسه 
با سایر پارچه های موجود در بازار شده ایم که قدرت محافظت آن در برابر آتش 
و قوس الکتریکی دوبرابر است. پارچه تولید شده باید از چندین مرحله  آزمایشی 
استاندارد برای بررسی فاکتورهایی نظیر استحکام کششی، سایشی، جمع شدگی در 
برابر گرما و احتراق عمودی عبور کند. محصول ما درست مانند محصوالت کرمل 

و نومکس)دوپونت( با تمامی استانداردها مطابقت داشت.«
کاسپر می گوید که جنرال ریسایکلد قادر است علی رغم تمام نگرانی ها پیرامون 
کوتاهی الیاف تکه شده در مقایسه با الیاف خام که در استحکام آن ها تاثیرگذار 
است، بر مشکالت فائق آید. او می گوید: »مهم ترین ویژگی محصوالت ما عایق 
بودن آن ها در برابر حرارت است. محصول کمپانی ما باید مانند سایر محصوالت 
در تست های مختلف مورد بررسی قرار گیرد از جمله تست سوختن مانکن. لباس 
مورد نظر به یک آزمایشگاه مستقل و معتبر که در آمریکای شمالی 5 عدد و در 
کانادا دو عدد از آن وجود دارد، فرستاده می شود. در این آزمایشگاه ها مانکنی وجود 
دارد که دارای 122 سنسور می باشد. در آن جا لباس بر تن مانکن پوشیده شده و در 
 1000°C معرض یک شعله آتش شبیه سازی شده سه ثانیه ای با دمای بین 600 تا
قرار می گیرد و درصد سوختگی درجه دوم و سوم بر روی مانکن محاسبه می شود.«

کاسپر می گوید برای این که لباس با استانداردهای آمریکایی و کانادایی مطابقت 
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داشته باشد، مانکن نباید مجموعًا دارای بیش از 40 درصد سوختگی درجه دو و 
درجه سه باشد. با پوشیدن این محصول میزان سوختگی درجه دو 7/3 درصد و 
میزان سوختگی درجه سه صفر درصد است. یک محصول غیربازیافتی مشابه مانند 

نومکس IIIA دارای 20-18 درصد سوختگی درجه دوم در سه ثانیه است.
کمپانی جنرال ریسایکلد برای بررسی بیشتر محصول از آزمایشگاه خواست تا تست 
پنج ثانیه ای روی آن انجام دهد. به گفته کاسپر آزمایشگاه سعی داشت مانع از 
این کار شود چون تصور می کرد این کار باعث آسیب دیدن سنسورها می شود اما 
آزمایش فوق انجام شد و نتیجه آن 21/5 درصد سوختگی درجه دوم و 0 درصد 
سوختگی درجه سوم بود. نتایج به دست آمده برای محصول بازیافتی در طول پنج 
ثانیه صد در صد بهتر از نتایج نومکس در چهار ثانیه بوده است. در نتیجه توجه 

دوپونت و سایر تامین کنندگان به محصول ما جلب شد.
نتایج استثنایی فوق کمپانی را واداشت تا به کشف علل آن بپردازد. کاسپر اضافه 
کرد: »یک آزمایشگاه در دانشگاه آلبرتا بررسی هایی را بر روی نخ های بازیافتی ما 

انجام داد و نشان داد که ما قادر به تولید مجدد پارچه های خود هستیم.«
کاسپر شرح داد که علی رغم این که الیاف آرامید تکه تکه شده معمواًل کوتاه تر 
از الیاف مشابه غیربازیافتی هستند، کمپانی به دلیل استحکام ذاتی آن ها را با 
آرامید خام، مداکریلیک و عوامل آنتی استاتیک ترکیب می کند تا خواص آن 

را بهبود ببخشد.

بازیافت مقرون به صرفه
کمپانی جنرال ریسایکلد روش گردباف را در فرایندهای تولیدی خود به کار می گیرد. 
کاسپر می گوید: » ما در حال حاضر پارچه های تاری پودی مختلفی تولید می کنیم. 
هر چه نخ مورد استفاده ضخیم تر باشد، محتوای بازیافت آن بیشتر است برای مثال 

در مورد نخ های پشمی سنگین محتوای بازیافت می تواند تا 50 درصد باشد.«
او اضافه کرد: »از نخ های ظریف تر نیز می توان استفاده کرد که در این صورت 
محتوای بازیافت به ناچار کاهش می یابد اما همچنان امکان پذیر است. تمامی 
محصوالتی که در باال ذکر شد بارها و بارها قابل بازیافت هستند. بازیافت ما 
به صورت حلقه بسته بوده و هدفمان این است که بریده های پارچه و همچنین 
پوشاک به محض این که به پایان چرخه عمر مفید خود می رسند مجددًا به ابتدای 

چرخه بازگردند.«
تالش های کمپانی جنرال ریسایکلد در راستای حمایت از فعالیت شورای وزیران 

محیط زیست کانادا می باشد. 
این شورا در حال حاضر مشغول کار بر روی طرحی است که در نهایت باعث 
افزایش حس مسئولیت نسبت به دور ریختن مواد ضدآتش می شود. در صورت 
تصویب این طرح، منطقی به نظر می رسد که هزینه های مربوط به دور ریختن از 

تولید کنندگان پوشاک به مصرف کنندگان منتقل شود.«
کمپانی جنرال ریسایکلد صرف نظر از زمان تصویب طرح فوق عقیده دارد که برنامه 
آن ها به کاهش هر گونه هزینه ای که برای تولید کننده و صنعت به وجود خواهد 
آمد، کمک می کند. کاسپر می گوید: »پروسه بازیافت ما به آن گرانی که صنعت در 
حال حاضر متحمل می شود، نمی باشد هرچند که الزم است تا  هزینه های بازیافت 

در معادله لحاظ شود و این بخشی از مشکل صنعت است. چنانچه من این پرسش 
را در طول زنجیره تامین مطرح کنم که هزینه دور ریختن محصوالت چقدر است 
پاسخ این خواهد بود که دور ریختن هزینه ای ندارد و تنها ریختن ضایعات در سطل 
آشغال است اما اگر همین پرسش را از یک مسئول مدیریت ضایعات بپرسم او 
شرح می دهد که ابتدا باید تمام لباس ها جمع آوری شده، تمیز و مرتب شوند، انبار 
شوند و همچنین به یک قرارداد با کمپانی دفن زباله هم نیاز است تا در پایان هر 

ماه ضایعات انبار شده را جمع آوری کند. 
هزینه این کارها 15-10 دالر است که در بین مخارج کلی گم می شود اما در 
واقعیت این هزینه ها تبدیل به هزینه خرید لباس خواهد شد. ما به شرکت ها در 

شناسایی هزینه ها کمک می کنیم.«
او افزود: »آن چه که ما از شرکت ها می خواهیم این است که هزینه هایی را که در 
حال حاضر متحمل می شوند را برای بازیافت به ما بپردازند و از ما لباسی با سطح 
استاندارد باالتر تحویل بگیرند که دارای محافظت حرارتی بهتری بوده و قیمت آن 

هم در طوالنی مدت ارزان تر تمام می شود.«

فعالیت های آتی
کمپانی جنرال ریسایکلد اخیرًا برای رفع مشکل مربوط به کاهش طول الیاف، 
استفاده از پارچه های بی بافت در لباس های خود را نیز مورد بررسی قرار داده 

است. 
کاسپر می گوید: »از آن جایی که بازیافت بارها و بارها تکرار می شود، طول الیاف 
تا حد زیادی کاهش پیدا می کند. ما می توانیم به جای دور ریختن، آن ها را به 
منسوجات بی بافت تبدیل کنیم و برای مثال آن ها را درون الیی های لباس های 

زمستانی ضد آتش قرار دهیم. این می تواند اولین مورد کاربردی آن ها باشد.«
برنامه های کمپانی در آینده همچنان معطوف به ورود به سایر بازارهاست. کمپانی 
به دنبال تاسیس یک کارخانه بازیافت در اروپا می باشد. کاسپر می گوید: » در حال 
حاضر توجه ما به جنبه های مختلف ماشین آالت ایتالیایی است. ما این جا در کانادا 
دارای امکاناتی هستیم، یکی از مشکالتی که در رابطه با ماشین آالت اروپایی وجو 

دارد مربوط به انتقال آن ها به اینجاست که به نظر ما به راحتی قابل انتقال است.
ما در ریسندگی نخ های خود از الیاف کرمل و ویسکوز ضد آتش استفاده کرده ایم 
که هر کدام در اروپا دارای کاربردهای مخصوص به خود هستند. ما موارد کاربردی 
دیگری را برای آن ها در نظر گرفته ایم که برای اجرای کامل آن ها الزم است تا در 

همان محل باشیم.«
در حال حاضر کمپانی جنرال ریسایکلد در حال همکاری با تامین کنندگان الیاف در 
آسیا، اروپا و آمریکای شمالی است تا از ضایعات آن ها در تولید محصوالت کشباف 

و تاری پودی ضد آتش استفاده کند. 
کاسپر می گوید: » ما همچنین به دنبال بازیافت پارچه های سنگین تر برای استفاده 
در تجهیزات آتش نشانی نیز هستیم. از نظر میزان الیاف هیچ کمبودی نداریم. 
استفاده از محصوالت ما در ارتش نیز از دیگر اهدافمان است. ما مذاکراتی را نیز 
با دپارتمان ملی دفاع کانادا انجام داده ایم اما همچنان اقدامات زیادی باید صورت 

بگیرد.«
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  مقاله

رسیدن به بازارهای جهانی مستلزم حرکت به سوی 
صادراتی  استراتژی های  به کارگیری  و  باز  اقتصاد 
نیازها و خواسته های مشتریان  به  نگاه مدبرانه  و 
گوناگون در بازارهای مختلف می باشد. نیل به هدف 
مذکور نیازمند حضوری پررنگ در بازارهای مختلف 
صنعتی می باشد. یکی از سّکوهای بسیار مهم در 
معرفی و شناسایی توانمندی ها و قابلیت های فنی 

واحدهای تولیدی و خدماتی نمایشگاه می باشد.
و دست  اطالعات  تبادل  برای  مرکزی  نمایشگاه 
یافتن به پدیده های نوین علم و صنعت و انتقال 
فناوری است. حضور در نمایشگاه باعث می شود 
تا توانمندی واحدها و بنگاه های مختلف تولیدی 
به معرض نمایش گذاشته شود و زمینه برای دست 

یافتن به بازارهای جدید فراهم گردد.
نمایشگاه را می توان »تبلیغ زنده« نامید. چرا که 
در نمایشگاه عواملی چون تولید کننده، توزیع کننده، 
مصرف کننده کاال و یا خدمات در یک زمان و مکان 
مناسب گرد هم می آیند. نمایشگاه مکانی است جهت 
به نمایش گذاشتن توانمندی ها و پیشرفت های یک 
منطقه یا کشور در زمینه های گوناگون. نمایشگاه 
موجب افزایش و باال رفتن سطح اطالعات و دانش 

عمومی، علمی و فنی بازدیدکنندگان می شود.
تجاری  اهداف  خاطر  به  صرفاً  نمایشگاه ها  امروز 
برگزار نمی گردد به همین دلیل میزان موفقیت یک 
نمایشگاه را با ارزش قراردادهایی که در طول برپایی 
زیرا  نمی کنند  ارزیابی  می گردد  منعقد  نمایشگاه 

دستاوردهای یک نمایشگاه وسیع تر و گسترده تر 
از مبادالت تجاری است که در جریان دایر بودن 
نمایشگاه میان تجار و غرفه داران صورت می پذیرد.
بازاریابی،  و  تبلیغات  امور  کارشناسان  اغلب  امروز 
نمایشگاه را از مهمترین شیوه های بازاریابی تلقی 
می کنند و با ذکر دالیلی ثابت می کنند که بازده 
مستقیم شرکت در یک نمایشگاه چندین برابر هزینه 
از  نتایج آن بسیار چشمگیرتر  انجام شده و  های 

روش های تبلیغی دیگر است. 
در حال حاضر نمایشگاه ها کارکردهای آموزشی، 
تبلیغی و اطالعاتی بسیار پر اهمیتی پیدا کرده است. 
حضور در نمایشگاه از جمله فعالیت هایی است که 
در زمینه بازاریابی بسیار مقرون به صرفه است. در 
نمایشگاه شرکت ها در مدتی محدود و معین و در 
مکانی با تسهیالت و امکانات مناسب فرصت های 
بی شماری را برای تحقیق و بررسی وضعیت بازار، 
دیدار با رقبا و تماشای آخرین دستاوردها در زمینه 
که  خریداری  آورند.  می  دست  به  گوناگون  های 
از نمایشگاه بازدید می کند در واقع این فرصت را 
داراست تا محصوالت را از نزدیک ببیند، لمس کند 
و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد یعنی کارهایی را 
انجام دهد که حتی تلفن و یا اینترنت چنین امکانی 

را برای او فراهم نمی آورد.
در حال حاضر کشورهای پیشرفته صنعتی جهان با 
اصول و مقررات سازمان تجارت آشنایی الزم و کافی 
را دارند و روش های نوین تبلیغاتی و بازاریابی، سیستم 

های بسته بندی صادراتی، اصول و فنون مذاکرات 
و قراردادهای بازرگانی، استانداردها و مکانیزم های 
ورودی به بازارهای جهانی را بخوبی می شناسد و 
از ساختار بازارهای مختلف و ویژگی های اقتصادی 
سیاسی و فرهنگی کشورهای هدف آگاهی کامل 
دارند. در نتیجه میزان موفقیت هر شرکت یا کشور 
در امر صادرات بستگی به پارامترهای قید شده دارد 

که جزو رسالت های مهم نمایشگاه به شمار می رود.
تاریخچه نمایشگاه در ایران به قبل از انقالب بر می 
گردد. البته نمایشگاه های محدودی و آن هم تنها در 
تهران برگزار می شد ولی مرکز نمایشگاهی بزرگ 
تهران واقع در خیابان سئول ساخته شده در قبل 
از انقالب است و همچنان این مکان تنها مکان 
مناسب برگزاری نمایشگاه های صنعتی تهران است. 
قبل از انقالب نمایشگاه های برگزار شده با رویکرد 
ارائه کاالهای خارجی در بازار ایران بود که مسیر 
و  انقالب  از  بعد  می کرد.  هموار  بسیار  را  واردات 
سپری شدن دوران جنگ تحمیلی عراق به ایران، 
اولویت دادن به توسعه  نیاز به بازسازی صنایع و 
توسعه  سوی  به  سیاست ها  شد  موجب  صادرات 
صادرات غیر نفتی و اجرای سیاست جهت صادرات 

سوق پیدا کند.
 1359 شهریور   28 در  انقالب  پیروزی  از  پس 
نمایشگاه  هفتمین  خارجی  کشور   15 حضور  با 
بین المللی تهران برگزار گردید در این نمایشگاه سعی 
شد کشورهای شرکت کننده به جای ورود کاالهای 

مهندس سیدمحمد مقدسی- رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران 

نمایشگاه جایگاه و اهمیت و نقش آن در صنعت
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لوکس و تجملی خود سعی کنند کاالهای تولیدی 
صنعتی و نیز کاالی واسطه خود را به نمایش بگذارند. 
سعی شده است نمایشگاه بین المللی تهران منظم 
همه ساله بصورت بازرگانی عمومی برگزار شود اما 
به تدریج رویکرد برپایی نمایشگاه های تخصصی 
منجر به تغییر روند انجام و برپایی نمایشگاه ها شد 
و نمایشگاه  عمومی بین المللی تهران که همانند 
اکسپو با دید بازرگانی عمدتاً در جمیع محصوالت 
صنایع تعریف می شود و حداقل زمان اجرای آن نیز 
10 روز و تنها یک بار در سال برگزار می شد به 
نمایشگاهی کوچک تر و تخصصی تبدیل شده و در 
تمام ایام سال این مکان شاهد برگزاری نمایشگاه 
باشد. بنابراین از سال 1379 به بعد با پی بردن به 
نقش و اهمیت نمایشگاه های تخصصی در پیشبرد 
اهداف کالن اقتصادی به جای برگزاری نمایشگاه 
بین المللی نمایشگاه تخصصی در زمینه های مختلف 

برگزار می گردد.
سکویی  به  نمایشگاه  امروز  بازاریابی  ادبیات  در 
محققین،  تولیدکنندگان،  که  می شود  اطالق 
مبتکرین، نوآوران صنعتی و بازرگانی به نمایش و 
عرضه کاالهای جدید می پردازند و از این طریق 
سعی می کنند با تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز 
خریداران، پیمانکاران و سازمان های دولتی و رسمی 

ارتباط برقرار نمایند.

ویژگی های مهم نمایشگاه
اول: نمایشگاه یک صنعت است. هر نوع نرم افزار 
افزوده  ارزش  و  شود  ختم  درآمد  به  که  مدیریتی 
داشته باشد صنعت تلقی می شود. همانند فوتبال 

که 400 میلیون نفر در صنعت فوتبال درآمد دارند.
دوم: خالقیت در نمایشگاه: در نمایشگاه می توان به 
الهام دست یافت و نوآوری ها و ابتکارات را مشاهده 

کرد و عرضه نمود.
سوم: نقش اطالع رسانی در نمایشگاه: نمایشگاه 
به  دسترسی  با  کاال  یافتن  برای  جستجو  هزینه 

اطالعات را کاهش می دهد. مبادله اطالعات دقیقًا 
به اندازه مبادله کاال و خدمات اداری دارای ارزش و 

اعتبار می باشد.
چهارم: انسان عامل مهم در برپایی نمایشگاه: سه 
شرکت  کننده-  برگزار  که  نمایشگاه  مهم  عضو 
کننده- بازدید کننده می باشد، انسان است. فکر 
و اندیشه انسانهاست که تبدیل به طرح می شود 
و به اجرا در می آید. در نمایشگاه امکان برخورد 
اندیشه ها و بهره گیری از استعداد و نبوغ انسانها به 
راحتی فراهم می آید. نمایشگاه یک مقوله دانش بر، 

استعدادبر و کاربر می باشد.
مکانی  و  زمانی  محدوده  یک  در  تمرکز:  پنجم: 
خاص همه فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، هنری، 
سیاسی و اجتماعی جمع می شود و افراد از این تمرکز 
به راحتی می توانند اطالعات مورد نیاز خود را در 
دسترس داشته باشند و مورد مطالعه و بررسی قرار 

دهند.
ششم: ارزیابی و واکنش بازدید کننده: در نمایشگاه 
می توان عکس العمل خریدار و بازدیدکننده را نسبت 
به کاالی عرضه شده در کوتاهترین فرصت ممکن 
احساس کرد و نیاز به نظرسنجی کتبی کمتر است.

از  یکی  است.  ناشناخته  خریداران  یافتن  هفتم: 
خریداران  شناسایی  بازاریابی  مشکالت  مهمترین 
به  دسترسی  امکان  نمایشگاه  باشد.  می  بالقوه 
خریداران ناشناخته را فراهم می سازد که در شرایط 

عادی دستیابی به آنها دشوار است.
هشتم: ارزیابی کاال یا خدمات رقبا: در نمایشگاه می 
توان پی برد که رقیب از چه تکنیک ها و روشهایی 
بهره می برد که موفقیت آن ها تضمین شده است. 
ایجاد رقابت سالم از عوامل مهم پیشرفت در زمینه 

علمی تحقیقی و صنعتی می باشد.
نهم: حمایت گروهی: انجمن ها، اتحادیه ها و تشکل 
ها به نمایندگی از شرکتهای نوپا که جسارت حضور 
مستقل را ندارند در نمایشگاه شرکت و کاالها را 
معرفی می نمایند. این شیوه برای شرکتهای نوپا 

که اطالعات کافی بازاریابی ندارند در مراحل اولیه 
بسیار باصرفه و کم هزینه است و با پرداخت هزینه 
کم تولیدات و کاالهای خود را به آسانی می توانند 

تبلیغ کنند.

دالیل شرکت در نمایشگاه
به 10 دلیل ما تصمیم می گیریم که در نمایشگاه 

حضور یابیم.
اول : بخاطر نمایش کارایی کاال و یا خدمات قابل 

عرضه خودمان
دوم: نمایشگاه ارزان ترین وسیله بازاریابی است.

سوم: می توانیم جدیدترین کاالها و تولیدتان خود را 
به معرض نمایش بگذاریم.

چهارم:نمایشگاه امکان بررسی بازار و شناخت رقبا را 
برای ما مهیا می سازد.

پنجم: ما در نمایشگاه قادر خواهیم بود بازارهای 
جدید را شناسایی کنیم.

ششم: در نمایشگاه با استفاده از رسانه های گروهی 
می توانیم شرکت خود را مجانی تبلیغ نماییم.

هفتم: در نمایشگاه یک فرصت مناسب و بسیار خوب 
در یک زمانی کوتاه جهت شناخت بازدیدکنندگان 

مهم فراهم می آید.
هشتم: نمایشگاه امکان عالقه مشتریان بالقوه را 

افزایش می دهد.
و  کننده  مراجعه  با  توانیم  می  نمایشگاه  در  نهم: 
بازدیدکننده بصورتی عمیق و مبسوط و کاربردی 

مذاکره نمائیم.
دهم: نمایشگاه محل حضور و مراجعه افراد برجسته 
و خاص است و هنر ما این باید باشد که قادر باشیم 
آنها را تشخیص دهیم و از افراد عادی تمیز دهیم و 

با آنان مذاکره نمائیم.

مدیریت نمایشگاهی
و  مهمترین  از  نمایشگاهی  مدیر  یک  انتخاب 
استراتژیک ترین تصمیم های نمایشگاهی است. 
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مدیر نمایشگاهی باید الیق- شایسته- با حرارت 
بسیار  عمومی  روابط  پشتکار-  دارای  پرشور-  و 
پیگیر جهت  آینده نگر-  قوی- خوش صحبت- 
کسب موفقیت ها انتخاب و منصوب شود. نقش 
مدیر در موفقیت یک نمایشگاه بسیار اساسی و مهم 
است. یک مدیر نمایشگاهی باید دلشوره داشته باشد. 
نگران آینده کار باشد، حساس و پیگیر باشد بتواند 
هماهنگی،  فرماندهی،  سازماندهی،  ریزی،  برنامه 

ارتباطات و گزارش گیری و بودجه بندی نماید.
هفت وظیفه اصلی برای یک مدیر نمایشگاهی مد 

نظر می باشد:
1.توان پیش بینی عملیات اساسی و تنظیم برنامه 
عملیات به منظور تامین هدف سازمانی را بخوبی 

اجرا می نمایند.
2.حدود و اختیارات نیروهای تحت امر خود را صریحًا 

مشخص و تقسیم کار نماید.
را  همکارانی  خود  مسئولیت  موفق  انجام  3.برای 
انتخاب و به کار گیرد تا اهداف از پیش تعیین شده 

به نحو مطلوب تحقق یابد.
های  فعالیت  مورد  در  مداوم  تصمیم  اخذ  4.توان 
برای  نیز صدور دستور  و  کارکنان  یا کلی  خاص 

هدایت سازمان را داشته باشد.
برای  سازمان  مختلف  مشاغل  وظایف  5.تطبیق 
تحقق اهداف سازمانی و ایجاد وحدت رویه میان 

همکاران
نیروهای تحت سرپرستی و  از  6. گزارش گیری 

آگاهی از پیشرفت امور را اعمال کند.
7.طرح مالی و بودجه بندی نماید و هزینه های 
نمایشگاه را نظارت و کنترل بر اجرای آن داشته 

باشد.

انواع نمایشگاه ها
امروز برحسب موضوع فعالیت نمایشگاه ها به انواع 

زیر تقسیم می شوند:
1- نمایشگاه های عمومی بازرگانی: این نمایشگاه ها 

سالی یکبار یا هر چند سال یک بار برگزار می شود 
تولیدات و  یا نمایش  و محلی است برای عرضه 
صنعتی-کشاورزی-خانگی -  جدید  محصوالت 
یا کاالهای سرمایه ای و مصرفی. محل  اداری و 
برگزاری نیز در شهر یا منطقه و یا کشور خاصی 
خواهد بود. این نمایشگاه عموماً در سطح ملی برگزار 
می شود. نمایشگاه تهران قبل از انقالب در این زمره 

نمایشگاه ها بود.
2- نمایشگاه های بازرگانی تخصصی: نمایشگاه های 
تخصصی معمواًل کاالهای خاصی برای گروه های 
خاصی یا موضوع خاصی مورد توجه است و از این 
طریق سعی می شود که تکنولوژی یا پیشرفتهای 
و  مندان  عالقه  عرضه  و  اطالع  به  جدید  فنی 

متخصصین رسانده شود.
اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه های تخصصی 
ارائه توانمندی های صنعتی اشتغال دانش فنی و ارتقا 
علوم دانش پژوهان است. نمایشگاه های تخصصی 
در هر رشته ای مخاطبان خاص خود را به صحنه 
می کشاند و فضای مساعدی را برای تبادل اطالعات 

فراهم می سازد.
نمایشگاه های نساجی در صنایع و زیر مجموعه آن 
فرش ماشینی و کفپوش ها- پوشاک- منسوجات 
دوز-  و  دوخت  قطعات-  و  ماشین آالت  خانگی- 
عنوان های  تحت  سال  هر  نساجی  محصوالت 
 IRAN ایران پوشاک – IRAN TEx ایران تکس

MoDE در تهران برگزار می شود.
نمایشگاه ها  این  اختصاصی:  نمایشگاه های   -3
محصوالت و تولیدات یک کشور در کشور دیگر 
را به نمایش می گذارند. این نمایشگاه ها می تواند در 
توان مندی های  معرفی  و  میزان صادرات  افزایش 
کشورها به ملل دیگر نقش مهمی ایفا نماید. نقش 
تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه ها در این عرصه بسیار 
مهم است که می تواند برای ضعف خود اقدامات موثر 
و کارسازی انجام دهند. نمایشگاه های اختصاصی 
جمهوری اسالمی ایران در کشورهای مختلف که 

پاکستان،  عربستان،  عمان،  افغانستان،  در  عمدتاً 
امارات، سوریه و لبنان طی سالیان گذشته برگزار 
شد که عموماً موفقیتی به دست نیاوردند چرا که با 
اهداف تعیین شده ای عمل کردند و ساختار اجرایی 
مناسبی نیز در این زمینه وجود نداشت بگونه ای که 
عمدتاً سایه سیاست خارجی کشور مستولی بر این 
فضاها بود و مراودات صحیح و کارایی در آن شکل 

نگرفت یا بسیار کم بود.
این  )اکسپوها(:  بازرگانی  غیر  نمایشگاه های   -4
آخرین  دارند.  نمایشی  جنبه  عمدتاً  نمایشگاه ها 
فناوری ها به نمایش گذاشته می شود تا در آینده در 

خدمت تجارت قرار گیرد.
5- نمایشگاه های فروش یا عرضه مستقیم کاال: این 
نمایشگاه ها اهمیت کمتری دارند. به نوعی برای رفع 
نواقص سستم توزیع و در حمایت از مصرف کنندگان 

تشکیل می شود.
6- نمایشگاه های مجازی: نمایشگاه های مجازی 
یکی از دستاوردهای نوین محققان و اندیشمندان 
امروزی می باشد. که سعی بر این دارند تا با حداقل 
میان  زمان  هم  رابطه ای  زمان  کمترین  و  هزینه 

فروشنده و خریدار برقرار نمایند.
نمایشگاه های مجازی ایده هایی هستند که برخی 
در  ژاپن سعی  بازرگانی  مانند سازمان   سازمان ها 
اجرای کاربردی آن دارند. از امتیازاتی که در رابطه با 
اینگونه نمایشگاه ها می توان برشمرد کاهش هزینه و 
صرف زمان در بازدید از نمایشگاه ها خاصی می توان 

اشاره نمود.
این  ماهواره ای:  المللی  بین  نمایشگاه های   -7
نمایشگاه ها روشی تازه است که با استفاده از آن 
جهانی  نمایشگاه های  اتحادیه  اعضای  تمامی 
می توانند در خانه های خود و در جریان کم و کیف 
برگزاری نمایشگاه های بین المللی قرار بگیرند. در 
این سیستم ماهواره ای مخصوص نمایشگاه ها در 
مدار و یا مدارهای تعیین شده از قبل قرار می گیرند 
و جزئیات نمایشگاه ها را به نقاط مختلف دنیا مخابره 
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می کنند. این طرح که به نظر بسیاری از کارشناسان 
قابل اجرا می باشد و در قرن آینده اجرا خواهد شد 
تحولی عظیم در دنیای نمایشگاه های بین المللی 

بوجود میآورد.
جهت  ها  روش  موثرترین  جمله  از  نمایشگاه ها 
معرفی خدمات و نمایش کاالها و محصوالت به 
بازدیدکنندگان  و  بالقوه  مشتریان  از  زیادی  تعداد 
امور  مشاور  کونوپاکی  آلن  دکتر  می شود.  تلقی 
اینکام  تحقیقات  سازمان  رئیس  و  نمایشگاه هی 
اینترنشنال چنین اظهار می کند » سهم نمایشگاه ها 
در بازگشت سرمایه 10 به 1 است«. البته بسیاری 
از شرکت کنندگان در نمایشگاه ها به دلیل اینکه 
درست از نمایشگاه بهره برداری نمی کنند منافع و 
از دست می دهند.  براحتی  آن را  مزایای چشمگیر 
نمایشگاه ها کسانی  موفق ترین غرفه داران  امروزه 
هستند که آمادگی کامل دارند تا مدت زمان بیشتری 

را با بازدیدکنندگان صرف کنند.
ایران که  آیا صنعت نمایشگاهی در  اینکه  ** و 
می تواند یکی از صنایع پایه دارای درجه تاثیرگذاری 
باال بر رشد تولید ناخالص ملی است این جایگاه 
را دارد؟ باید بپذیریم یکی از ضعف های صنعت 
نمایشگاهی که در ایران بدان کم توجهی شده است 
آموزش است. این آموزش باید به شیوه های مختلف 
و برای تمام افراد مرتبط با صنعت نمایشگاهی نظیر 
تمامی مدیران، کارکنان خدماتی و رفاهی، بخش 
تاسیسات، غرفه آرایی، غرفه داران، فعاالن عرصه 
تبلیغاتی، مطبوعاتی و حتی بازدیدکنندگان تعمیم پیدا 
کند. متاسفانه در ایران در برپایی ها و برگزاری های 
و  تخصصی  غیر  و  تخصصی  نمایشگاه های 
حوزه های مختلف تفاوت فاحش نحوه اجرا و رعایت 
استانداردها بسیار چشمگیر است که خود باعث رکود 
شدید استقبال و بهره گیری از صنعت نمایشگاهی 

است.
شرکت های  که  می کنیم  مشاهده  که  سالهاست 
خارجی از نمایشگاه های تخصصی ایران استقبال 

نیز موضوع در صنعت نساجی بسیار  نمی کنند و 
چشمگیر است. اما این عدم استقبال ناشی از چه 

عواملی می باشد؟
1.بی ثباتی سیاست های اقتصادی کشور و تغییرات 

متناوب آن
2.دولتی بودن فضای اقتصادی کشور و این مزید 
بر علت می شود هنگامی که سیاست نیز بر آن 

حاکم باشد.
3. انجام تبلیغ مناسب و ارتباطات کافی با شرکت های 

خارجی برای دعوت آن ها به نمایشگاه 
4. مشکالت دریافت روادید و ورود به ایران

5. مشکالت گمرکی در ارتباط با ترخیص کاال
6.ندادن خدمات مطلوب به شرکت های خارجی در 

جریان برگزاری نمایشگاه
7. نداشتن برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت 

شرکت کنندگان در نمایشگاه
8. فقدان تصویر روشن و مشخص از موقعیت ارزی 

و اقتصادی ایران
بر اساس بررسی های انجام شده کشور آلمان از 
لحاظ برگزاری نمایشگاه های بین المللی تجاری و 
صنعتی سرآمد کشورهای جهان محسوب می شود 
و قریب دو سوم نمایشگاه های تجاری مهم دنیا در 

این کشور برپا می گردد.
انجمن  توسط  که  بررسی هایی  نتایج  اساس  بر 
صنعت نمایشگاهی آلمان AUMA منتشر گردیده 
است. موسسات و شرکت های آلمانی نمایشگاه های 
تجاری را یکی از مهم ترین ابزار بازاریابی و ارتباطات 
تجاری بنگاه به بنگاه به حساب می آورند. فعالیت های 
تجاری در آلمان نه تنها از نمایشگاه های تجاری 
داخل کشور بهره می گیرد بلکه از نمایشگاه های 
تجاری مهم خارجی نیز به منظور بازاریابی صادراتی 

بهره مند می گردد.
جمله  از  جهان  مختلف  کشورهای  در  امروزه 
کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، ترکیه، امارات 
متحده عربی، هنگ کنگ، سنگاپور، ایتالیا، چین و 

... فعالیت های نمایشگاهی در آن ها رونق داشته و به 
طور رقابت آفرینی در این عرصه فعالیت می نمایند. 
این نمایشگاه ها موجبات پویایی سایر بخش های 
که  ای  بگونه  می نماید  فراهم  نیز  را  اقتصادی 
بهره گیری از روش ها و تکنیک های عملی مبتنی 
بر برنامه ریزی هدفمند و جامعه در فرآیند برپایی 
می تواند  نمایشگاه ها  برگزاری  نتایج  از  استفاده  و 
نویدبخش رونق اقتصادی در دوره رکود باشد و یا 

منجر به رشد اقتصادی در مرحله رونق گردد.
نمایشگاه سیاست اصالح تقویت و بهبود معرفی کاال 
محصول و یا برند و نیز سیستم توزیع و تسهیل 
تجارت و رونق مبادالت را برعهده دارد و یکی از 
سیاست های  و  برنامه ها  اجرای  اساسی  ابزارهای 

ارتباطی شرکت هاست.
نمایشگاه نقش رسانه ای را ایفا می کند که در آن 
روی  در  رو  عرضه کننده(  یا  )تولیدکننده  غرفه دار 
مصرف کننده با در اختیار داشتن نمونه امکانات و 
محصوالت خود را به نمایش گذاشته و به عنوان 
فرستنده پیام وارد عمل شده و بازدیدکننده را که 
دریافت کننده پیام می باشد تحت تاثیر قرار می دهد.

حضور در نمایشگاه ها از جمله موارد معدودی است 
که در هر سه حوزه تبلیغاتی، روابط عمومی و پیشبرد 
فروش نقش بسیار مهمی ایفا نموده و استفاده بجا 
از آن منجر به ایجاد ذهنیت خوب و شناخت صحیح 
در  از شرکت ها می گردد. حضور موفق  مخاطبان 
نمایشگاه به راحتی می تواند منجر به افزایش سهم 
نتیجه  در  و  تولید  افزایش  فروش،  افزایش  بازار، 

کاهش قیمت تمام شده افزایش سود گردد.
آنچه درباره نمایشگاه و نقش آن و اهمیت آن به 
اجمال بازگو کردیم گفتیم که نمایشگاه خود یک 
صنعت است اشاره کردیم به اینکه نمایشگاه مهمترین 
ابزار بازاریابی و ارتباطات تجاری است و اینکه مرکز 
تبادل اطالعات، ارزش فنی و بررسی های تجاری 
خواهد بود. عالوه بر آن نمایشگاه ها توسعه دهنده 
گردشگری و اشتغال ملی است. چه این نمایشگاه ها 
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در سطوح منطقه ای انجام شود و چه بین المللی از 
جنبه های مختلف موجبات پویایی اقتصاد بومی را 
فراهم می سازد. با نمایشگاه ها حمایت های بازرگانان 
خارجی و تورهای بازدید فراهم می گردد که موجب 
مختلف  های  بخش  رونق  و  کشور  به  ارز  ورود 
و  نمایشگاه ها  محاسن  تمامی  که  حال  می گردد. 
تاثیر مهم آن ها در رونق بخش اقتصادی و صنعتی 
کشور بازگو شد چرا خود صنعت اهتمام به اهمیت 
نمی آورد.  بعمل  را  الزم  اقدامات  آن  بودن  کارا  و 
صنعت بزرگ نساجی که خود از شاخه های مرتبط و 
متعددی مستقیماً و غیرمستقیماً درگیر است همانند 
صنایع فرش و کفپوش های ماشینی، فرش دستباف، 
کاالی خواب، ریسندگی و بافندگی، منسوجات بی 
بافت، پوشاک، مد و طراحی لباس، الیاف سازی، 
منسوجات خانگی، دوخت، رنگرزی چاپ و تکمیل، 
ماشین سازی و قطعه سازی، تریکوبافی و ... می تواند 
بسیار تخصصی و کاربردی نمایشگاه های مشخص 
خود را داشته باشد و از این امکانات بالقوه و بالفعل 

نمایشگاه ها استفاده نماید.
نمایشگاه های نساجی که در حال برگزاری است:

1.ایران تکس IRAN TEx که شامل ماشین آالت، 
منسوجات بافندگی، مواد اولیه، ماشین های گلدوزی 

و دوخت و کاالی خواب می شود.

IRAN MODE 2. پوشاک
٣. فرش و کفپوش های ماشینی

به  قادر  نمایشگاه  این سه  آیا  اینکه  از بحث  جدا 
تامین و معرفی و ایجاد ارتباط بین تمامی بخش های 
صنعتی نساجی می باشد یا خیر؟ نجوه برگزاری، 
لزوم  اجرا،  در  نمایشگاهی  استانداردهای  رعایت 
نکات مهم و حائز اهمیت توسعه بخش این صنعت 
نمایشگاهی که خود منجر به رشد و پویایی صنعت 
تخصصی مد نظر خواهد بود رعایت و انجام می 
گردد؟ خود صنعتگران نساجی تا چه اندازه به اهمیت 
حضور و نقش نمایشگاه ها واقف هستند و با توجه 

به هزینه و وقتی که صرف آن می کنند بسترهای 
الزم جهت بهر گیری از آن حاصل می گردد یا خیر؟ 

چقدر به لزوم پر بار بودن نمایشگاه 
1. برنامه ریزی آن 

2.مدیریت و اجرای کامل برنامه ها، 
3.منطبق بودن برنامه ها با خواست و نیاز صنعت و 

تجارت 
4. نمایشگاه اهداف درست و مشخص را تدوین 

کرده است؟ 
5. امکانات اجرائی تا چه اندازه قابل قبول و در حد 
صنعتگری است که با هزینه خود می خواهد از آن 

بهره گیری نماید؟ 
6. مکان ها و سالن های نمایشگاهی در حد برگزاری 

نمایشگاه ها هست و استاندارد الزم را دارد؟ 
7. سازه های غرفه ها و ابزار به کار رفته و طراحی 
 شده منطبق بر اصول الزم و کافی یک نمایشگاه 

صنعتی  هست؟
به  ارائه  برای  تبلیغاتی  و  اطالعاتی  پکیج های   .8
مخاطبان نمایشگاه درست طراحی و تدوین شده 

است؟
9. نیروهایی که درگیر نمایشگاهی و پاسخگوی 
اجرای روند ساخت و ساز و تحویل غرفه ها هستند 
در جای خود هستند؟ و آموزش الزم را دیده اند؟ 10. 
روش ثبت نام و نام نویسی از متقاضیان حضور در 
نمایشگاه اصولی به عمل می آید با کمترین صرف 

انرژی و وقت و اتالف آن؟
سازی،  کف  سالن ها،  روشنایی  تاسیسات،   .11
پنل بندی و ... مطابق اصول صحیح برپایی یک 
نمایشگاه می باشد؟ در شان صنعتگر، تولید کننده و 
شرکت کننده در نمایشگاه است؟ 12.آیا مدیریت 
مجریان برگزار کننده نمایشگاه ها تخصصی است؟ 
چقدر با این حرفه آشنایی و متخصصان آموزش 
چقدر  دارند؟ 13.  را  آن  بر  منطبق  دانش  و  الزم 
مسئولین رده باال تعیین کننده ساختار نمایشگاهی با 
این صنعت مهم و ساز و کار آن آشنایی و آگاهی 

دارند؟ آیا سرجای خود قرار دارند؟

صنعت گر،  کارفرما،  تولیدکننده،  یک  زمانیکه 
در  می خواهد  نساجی  صنعت   ... و  عرضه کننده 
نمایشگاه تخصصی خود شرکت نماید با اهمیت 
دادن به این سوال ها به آن ها توجه کند و جهت 
و  اقدام  آن ها  تک  تک  حفظ  و  ایجاد  و  رعایت 
تالش نماید. همت خود را به کار گیرد تا نمایشگاه 
تخصصی خود را به بهترین نحو در اجرا، با امکانات 
الزم با کیفیت در اختیار بگیرد. همانگونه که صنعت 
نمایشگاهی بسیار پرسود است زمینه رونق بخشیدن 
و بستر آن را از مجری و دست اندر کاران طلب کند 
تا خود نیز با برنامه ریزی و هدفمند بودن در حضور 
و  مناسب  بهره های  الزم  تمهیدات  بکارگیری  و 
نمایشگاه  بستر  از  می تواند  که  را  تعریف شده ای 

حاصل گردد را به دست بیاورد.
خود صنعت در این جا نقش مهمی باید ایفا کند. 
در  بسیار  صنعت  صنفی  انجمن های  و  تشکل ها 
این مهم می توانند تاثیرگذار باشند. به عنوان نماینده 
صنعت و لیدر و بازگو کننده خواست های صنعتگر و 
اعضای خود می توانند شرایط کمی و کیفی نمایشگاه 
تخصصی صنعت را با نظارت دقیق ارزیابی نموده و 
در تحقق و رعایت مالک ها و معیار های صحیح و 
درست برپایی یک نمایشگاه تمامی موارد را زیر نظر 
داشته باشند و نقش مکمل و فیلترینگ صحیح خود 
را ایفا نمایند. اهمیت دادن به این موضع زمینه الزم 
و بهره گیری مناسبی که در یک نمایشگاه همانگونه 
برای صنعت  اشاره شد  بدان ها  در متن  که دقیقاً 
فراهم می شود و رونق الزم شکل گرفته و بهره 
اقتصادی نیز به صنعت منتقل می گردد. این رونق 
خود می تواند برای برگزارکننده و مجری موفق و 
کارآمد نیز توسعه اقتصادی و منافع مالی و اعتباری 
اعطا نماید که در یک عرصه بردبرد دولبه صنعت 
درگیر یکی صنعت نمایشگاهی و دیگری صنعت 
تخصصی مرتبط هر دو منافع خود را به دست آورند.
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  مقاله

تحریم؛ چوِب الى چرخ صنایع
مهندس علیرضا حائری - عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

نقدینگی درحال حاضر به یکی از مشکالت عمده 
صنایع مختلف از جمله نساجی و پوشاک تبدیل شده 
و علیرغم اینکه کمبود نقدینگی راه نفس صنایع 
را گرفته، بانک های کشور به خاطر مطالبات معوق 
سنگینی که دارند مانند سایر کشور ها نمی توانند 

کمک حال ما باشند.
در گذشته نقدینگی از چند راه از جمله ریفاینانس و 
اعتبارات بین المللی و یا یوزانس تامین می شد یعنی 
اگر واحدهای صنعتی و تولیدی به نقدینگی احتیاج 
داشتند می توانستند از طریق ریفاینانس و اعتباری 
که پیش شرکای خود داشتند این نقدینگی را تامین 

کنند.
راه دیگر استفاده از سیستم یوزانس بود یعنی تاجر 
می توانست خرید خود را انجام دهد و در مدت سه 
یا شش ماهه و بعد از تولید و فروش محصول پول 
طرف خارجی را تسویه کند؛ بنابراین اگر سیستم 
یوزانس  از  می توانستیم  و  نبود  تحریم  ما  بانکی 
استفاده کنیم، بسیاری از مواد اولیه واحد های تولیدی 
بین الملی  اعتبار  پول  با  و  وارد  اعتباری  از طریق 
به  اگر صنایع  یا  می شد،  تامین  صنایع  نقدینگی 
جای مواد اولیه به نقدینگی احتیاج داشتند از طریق 
ریفاینانس و اعتبارات خارجی آن را تامین می کردند.

اما تحریم ها چوب الی چرخ صنایع ما بردند و به 
این ترتیب در حال حاضر برای خرید های خارجی 
اول باید تسویه و بعد کاال وارد کنیم؛ از این رو یکی 
از دالیلی که به واحد های صنعتی از لحاظ نقدینگی 
فشار آورده همین تحریم سیستم های بین المللی 
است، یعنی تمام فشار بر بانک های داخلی افتاده 
و این بانک ها نیز شرایط مناسبی برای حمایت از 

صنایع ندارند.
از طرفی دیگر این روزها مطالبات معوق بانک ها 
این  و  رفته  فراتر  هم  تومان  میلیارد  از 250هزار 
یعنی عده ای از بانک ها تسهیالت گرفته  و به هر 
دلیلی پس نداده اند، بنابراین با این مطالبات معوق 
سرسام آور، صنایع نمی توانند انتظار تامین نقدینگی 
طریق  از  نقدینگی  تامین  گزینه  و  باشند  داشته 
بانک ها داخلی نیز از بین رفت؛ بر این اساس به نظر 
در شرایط فعلی باید مهم ترین دستورکار قوه قضاییه 
این باشد که مطالبات معوق بانک ها را از افرادی که 
تسهیالت گرفته اند پس بگیرد تا شاید صنایع هم از 

این طریق به سمت بهبود پیش بروند.
همچنین افزایش نرخ ارز و یا کاهش ارزش پول 
ملی می توانست کمک بزرگی برای توسعه صادرات 
باشد، اما اما ما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. 

بسیاری از کشورها مانند چین خودشان عمدا ارزش 
پول ملی خود را در برابر دالر کاهش می دهند تا 

بتوانند توسعه صادراتی داشته باشند.
بازار صادرات یک بازار شدیدا رقابتی است و تاجر 
همیشه باید بازار هدف خود را رصد کند؛ در گذشته 
ما در 24کشور رایزن بازرگانی داشتیم که کار این 
افراد شناسایی وضعیت و نیاز بازار هدف و انتقال 
آن به تاجر داخلی بود اما االن به خاطر هزینه و 
حقوق رایزنان، تعدادشان از 24 به 4کشور کاهش 

یافته است.
بنابراین یکی دیگر از راه های رشد صنایع توسعه 
صادرات از طریق رایزنان بازرگانی است، ولی ما 
رایزن نداریم و از بسیاری از کشورها عقب مانده ایم 
و بسیاری از بازارها را نیز از دست داده ایم و تنها به 

صادرات نفتی اتکاء کرده ایم.
عالوه بر این با اینکه می گویند ممنوعیت واردات 
من  نظر  از  مخالفم؛  است  صنایع  حال  کمک 
هرگونه ممنوعیت در هر زمینه ای به نفع اقتصاد 
نیست، با ممنوع کردن یک کاال صنعت توانمند 
نمی شود و تنها نتیجه این کار عقب ماندگی صنایع 
بازارها  دادن  دست  از  و  دنیا  روز  محصوالت  از 

است.



     

اناهللا و اناالیه راجعون

  تحریریه ماهنامه نساجى امروز  

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و براى 
براى  و  الهی  غفران  و  رحمت  مرحوم  آن 

بازماندگان صبر مسألت داریم. 

جناب آقاى دکتر محمداسماعیل یزدان شناس

     

اناهللا و اناالیه راجعون

هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجى ایران

درگذشت پدر محترمتان را تسلیت و تعزیت عرض 
نموده و از خداوند متعال براى آن مرحوم آمرزش الهی 
و براى شما و سایر بازماندگان شکیبایی مسئلت داریم.

جناب آقاى دکترپیمان ولى پور
رئیس هیئت مدیره انجمن همگن نساجى، چرم و پوشاك استان 
مازندران و معاون علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد قائم شهر

     

اناهللا و اناالیه راجعون

  تحریریه ماهنامه نساجى امروز  

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و براى 
براى  و  الهی  غفران  و  رحمت  مرحوم  آن 

بازماندگان صبر مسألت داریم. 

جناب آقاى دکتر شهوازیان

     

اناهللا و اناالیه راجعون

هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجى ایران

مصیبت وارده به شما و  خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده و براى آن عزیز سفر کرده، عّلو درجات را طلب 

می کنیم.

جناب آقاى مهندس محمدجعفر شهالیى
ریاست محترم هیئت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران
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وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از ششمین نمایشگاه بین المللی کیف، 
کفش، چرم و صنایع وابسته در محل نمایشگاه های بین المللی تهران گفت: 
صنعت کیف، کفش و چرم ما پیشرفت فوق العاده چشمگیری داشته است و 
امروز عالوه بر تامین نیاز داخلی، می تواند بیش از صادرات موجود، روی توسعه 

بازارهای صادراتی جدید نیز برنامه ریزی و اقدام نماید.
 رضا رحمانی افزود: امروز در این نمایشگاه محصوالتی عرضه شده که در تراز 
تولیدات برندها و شرکت های معتبر جهانی و کشورهای پیشرو این صنعت در 
سطح جهان است. به گزارش شاتا، وی ادامه داد: از نظر قیمت نیز محصوالت 
تولید ایرانی امکان رقابت با محصوالت و برندهای معتبر جهانی را دارند و 

می توانند در بازار جهانی موفق عمل کنند.
 رحمانی تصریح کرد: تامین مواد اولیه به عنوان یکی از دغدغه های اصلی این 
صنعت مورد توجه است که باید در این موضوع با عنایت به ظرفیت های موجود 
از جمله تولیدات پتروشیمی و همچنین بسترهای ایجاد شده برای داخلی سازی 
برخی مواد مورد نیاز، حتما این روند توسعه ای در این صنعت تداوم خواهد داشت.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: اولویت نخست در حمایت از 
صنایع و تولیدات ایرانی تغییر باورها و حمایت مردم از محصوالت کشورمان است 

که می تواند ضامن موفقیت صنایع مختلف در کشور شود.

 رحمانی اعالم کرد: بسیاری از تولیدات کشورمان امکان و ظرفیت رقابت با 
تولیدات معتبر جهانی را دارند و باید از طرف خودمان نیز مورد حمایت جدی تری 
قرار بگیرند. وی گفت: هم اکنون واحدهای صنفی و صنعتی بسیار خوبی در حوزه 
کیف، کفش و چرم در سطح کشور داریم که در کشورهای مختلف جهان دارای 
شعبات فروش بسیار خوبی هستند و برند ایرانی در این کشورها به خوبی شناخته 

شده و دارای اعتبار است.
 رحمانی با اشاره به زمینه های ایجاد شده برای همکاری مشترک واحدهای 
کرد:  خاطرنشان  اولیه،  مواد  تامین  برای  پتروشیمی  شرکت های  و  تولیدی 
خوشبختانه بخش دیگری از نیاز های مواد اولیه این صنعت از طریق داخلی 
سازی در حال تکمیل است و قطعاً برنامه تامین حداکثری مواد اولیه نیز در دستور 

کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
 وی اضافه کرد: تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها نیز یکی 
دیگر از موارد مطرح شده از سوی تولید کنندگان صنایع مختلف از جمله این 
حوزه است که با سوق دادن منابع داخلی سرگردان به سمت تولید این مشکل را 

می توانیم به حداقل ممکن برسانیم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته گاهی شاهد طرح برخی دغدغه ها 
بابت عدم همکاری مناسب برخی دستگاه ها و متولیان حوزه تولید با صنعتگران 
هستیم که این موضوع یکی از ملزومات همان باور عمومی است که هر فردی 

در این کشور باید با یک نگاه مسئوالنه در قبال تولید و صنعت قدم بردارد.
 وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت رونق تولید 
و اینکه هر یک از دستگاه های دولتی و عوامل موثر در حوزه تولید مکلف اند 
همکاری های الزم را برای توسعه این بخش داشته باشند، گفت: در مجموع 
امسال روند رشد بخش تولید کاماًل مثبت بوده، البته با نقطه ایده آل فاصله 
داریم و باید برای دستیابی به اهداف متعالی رونق تولید بیش از این همت 
کنیم و تالش به خرج دهیم ما می توانیم به نقطه ای که جایگاه و شان آن 

را داریم دست یابیم.

وزیر صمت: 
تولید محصوالت چرم ایران در تراز برندهای معتبر جهانی است
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مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت از افزایش 61 درصدی 
وزن صادرات کفش در سال گذشته نسبت به سال 1396 خبر داد و ابراز امیدواری 
کرد که صنعت کفش به سمت تولیدات رقابت پذیر و صادرات محور حرکت کند.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از آغاز احداث دو شهرک تخصصی در بخش صنعت کفش در قم و آذربایجان 
شرقی و همچنین برنامه ریزی برای تامین منابع تاسیس شهرک تخصصی در 
شهر تبریز خبر داد و اعالم کرد ک در حال حاضر واردات پوست سنگین از 

بسیاری از کشورها مجاز شده است. 
به گزارش تجارت نیوز، مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، 
چرم و صنایع وابسته با حضور سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت(، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت، برخی از 
نمایندگان مجلس، جمعی از تولیدکنندگان صنایع چرم، کیف و کفش و جمعی از 
مهمانان از کشورهای ایتالیا، روسیه و عراق در محل نمایشگاه بین المللی تهران 

برگزار شد.
 در این مراسم افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال گذشته را سال  سختی برای تولیدکنندگان 
توصیف کرد و گفت: با وجود افزایش نرخ ارز، مشکالت تامین مواد اولیه و 

کاهش نقدینگی در سال گذشته شاهد رشد تولید و صادرات کفش بودیم.
 وی افزود: میزان صادرات در سال 1396 معادله 92 میلیون دالر و در سال 
گذشته حدود 115 میلیون دالر بوده که نشان دهنده رشد 25 درصدی ارزش 

صادرات در صنعت کفش است.
 این مقام مسئول همچنین از افزایش 61 درصدی وزن صادرات کفش در سال 
گذشته نسبت به سال 1396 خبر داد و ابراز امیدواری کرد که صنعت کفش به 

سمت تولیدات رقابت پذیر و صادرات محور حرکت کند.
 محرابی با اشاره به تاثیر ممنوعیت واردات کفش بر بهبود کار تولیدکنندگان که 
از تاریخ سی ویکم خرداد سال گذشته اعمال شد، از افزایش ظرفیت 60 میلیون 
زوج کفش در سال جاری خبر داد. وی همچنین با اشاره به اهمیت تاسیس 
شهرک های تخصصی صنعت کفش، تصریح کرد: حدود 95 درصد واحدهای 
تولید کفش و صنایع چرم، کوچک و متوسط هستند که باید در راستایی کاهش 

قیمت تمام شده، ارتقا کیفی و صادرات ساماندهی شوند. 
به گفته مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت  
در حال حاضر احداث دو شهرک تخصصی در بخش صنعت کفش در قم و 
آذربایجان شرقی آغاز شده و منابع تاسیس شهرک تخصصی در شهر تبریز نیز 

قرار است از محل تسهیالت صندوق روستایی تامین شود.
 محرابی در ادامه وضعیت تامین پوست سبک در کشور را خوب توصیف کرد و 
گفت: ایران در بخش پوست گوسفندی رتبه 4 و در بخش پوست بزی رتبه 7 را 
دارد، اما برای تامین پوست گاوی به واردات نیاز داریم که در این زمینه جلسات 
متعددی با سازمان دامپزشکی کشور برگزار شده است و در حال حاضر واردات 

پوست سنگین از بسیاری از کشورها مجاز شده است.

رشد 61 درصدی صادرات کفش در سال گذشته

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد 
گفت: ایران از معضل قاچاق مستقیم پوشاک تا حدی رهایی جسته اما گرفتار تله 

قاچاق مدیریت شده، است.
غالمعلی رخصت افزود: هرچند واردات پوشاک ممنوع شده است اما این کاال به 
صورت قاچاق وارد مناطق آزاد ایران می شود و تولیدکنندگان متقلب برچسب آن را 
تغییر می دهند و نام برند خود را روی آن نصب کرده و به عنوان پوشاک ایرانی به 
بازار می فرستند. به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: هم اینک به دلیل ممنوعیت واردات 
پوشاک، وضعیت تولید در این رسته بسیار مطلوب است اما قاچاق مدیریت شده در 

کشور و تغییر نوع آن به تولید ضربه می زند.
 رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: 
برخی کارگاه های تولیدی در مناطق آزاد مانند بندر انزلی راه اندازی شده که در 
ظاهر پوشاک ایرانی تولید می کنند اما در کنار تولید پوشاک، برچسب کاالی وارداتی 

قاچاق را تغییر داده و نام برند خود را بر روی آن نصب می کنند.
رخصت افزود: الزم است مدیران دستگاه های نظارتی، نظارت خود را در مناطق آزاد 
به ویژه در حوزه کاالهای قاچاق افزایش دهند زیرا این نوع قاچاق به تولید که در 

شرایط کنونی رونق گرفته است ضربه مهلکی خواهد زد.

صنعت پوشاک؛ گرفتار در تله قاچاِق مدیریت شده
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همایش یک روزه »توسعه صادرات فرش ماشینی، فرصت ها و چالش ها« به 
میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان برگزار شد.

نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران وبیدگل در مجلس شورای اسالمی 
در این همایش به میزبانی اتاق بازرگانی کاشان گفت: از سال 1313 با ورود 
صنعت به کشور، کاشان هم با صنعت نساجی وارد عمل شد و امروزه دومین 
منطقه تولید فرش ماشینی در جهان به شمار می رود که هر چه در بخش صنعت 

داریم، مدیون فعالیت و ایستادگی عزتمندانه تولیدکنندگان بوده است.
 به گزارش ایرنا، سید جواد ساداتی نژاد افزود: بیشتر فروش این واحدهای تولیدی 
در بازارهای داخلی صورت می گیرد و از این رو به دلیل وجود مشتری، بسیاری 
از تولیدکنندگان کوچک دغدغه صادرات ندارند اما در  مجموع روند رو به رشدی 

در این زمینه داشتیم.
 وی در ادامه بیان کرد: اگر زنجیره ارزش را در نظر بگیریم، در بخش مواد اولیه به 
عنوان حلقه نخست مشکل داریم که باید برای آن چاره ای اندیشید؛ گرچه حلقه 

پایانی یا همان صادرات هم مشکل وجود دارد. 
نماینده کاشان و آران وبیدگل در مجلس اضافه کرد: جداسازی بحث بازاریابی و 
فروش که در واحدهای تولیدی یکسان در نظر گرفته می شود، از دیگر مشکالت 
است که در این راستا تشکیل خوشه بازاریابی فرش می تواند به توسعه این 

صنعت کمک کند.
 وی فقدان وجود گمرک واردات را از دیگر مشکالت برشمرد و تصریح کرد: با 
وجود اینکه منطقه در سه شاخص بزرگ اقتصادی از 17 استان کشور باالتر است 
و با پیگیری های صورت گرفته، هنوز راه اندازی نشده که سازمان توسعه تجارت 

می تواند نگاه ویژه ای به موضوع داشته باشد.
 ساداتی نژاد همچنین پیگیری 17 ساله مسووالن برای راه اندازی نمایشگاه 
در کاشان یادآور شد و تاکید کرد: در شرایط کنونی باید با تامین تسهیالتی، 

تولیدکنندگان را در راستای تقویت صادرات به موضوع ترغیب کنیم.
 وی در ادامه با اشاره به جایگاه منطقه کاشان، از موضوع حذف تدریجی برخی 

تفویض اختیارها به دستگاه های اجرایی از جمله در بخش صنعت خبر داد و 
خواستار بازنگری در این روند شد.

 فرماندار ویژه کاشان نیز در این همایش اظهار داشت: با توجه به اینکه کاشان 
و آران وبیدگل رتبه برتر از نظر تولید فرش را دارند و زمینه هفت هزار اشتغال را 
ایجاد کرده، در سال رونق تولید تالش  می شود با بررسی چالش ها در سال رونق 
تولید، حمایت های الزم را داشته باشیم.  علی اکبر مرتضایی قهرودی، گوناگونی در 
طرح و رنگ فرش های ایرانی را مورد اشاره قرار داد و افزود: این صنعت ارزآور با 
چهار چالش روبه رو شده که نخست دانش و فناوری و سپس وابستگی به خارج 

از جنبه تامین مواد اولیه مانند الیاف است. 
 وی با اشاره به گوناگونی متقاضیان به ویژه در خارج از کشور بیان کرد: نحوه 
معرفی و عرضه کاال و زمان تحویل از دیگر چالش ها است که برگزاری نمایشگاه 
بین المللی فرش در کاشان می تواند در این راستا و هم چنین انتقال دانش تولید و 

استفاده از دیدگاه کارشناسان موثر واقع شود. 
فرماندار ویژه کاشان همچنین اضافه کرد: با وجود تحریم های ناجوانمردانه و 
مشکالت موجود، 70 درصد شرکت ها به تولید خود ادامه داده اند که امید  می رود 

در ادامه راه نیز بتوانیم حمایت های خوبی از واحدها داشته باشیم.
 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با بیان اینکه هم اکنون 
فرش ماشینی این منطقه به 80 کشور جهان صادر می شود، گفت: این صنعت 

از پیشرفته ترین و به روزترین ماشین آالت صنعتی بهره مند است.
محمود توالیی با اشاره به الگوی واحدهای تولیدی و صنعتی در بعضی از 
کشورها اظهار داشت: تجمیع واحدهای تولیدی یک صنعت در یک منطقه می 
تواند باعث رونق تولید، افزایش اشتغال و توسعه صادرات محصوالت تولیدی 
شود. وی با اشاره به اینکه  کاشان یکی از معدود شهرهایی بوده است که از 
این الگو استفاده کرده است، ابراز داشت: بخش صنعت بعد از انقالب با الگویی 
جدید و استفاده از بخش خصوصی توانسته است ظرفیت های خوبی برای 
توسعه صادرات ایجاد کند. رئیس اتاق بازرگانی کاشان با بیان اینکه نیروی 
انسانی متخصص واحدهای صنعتی وابسته به فرش ماشینی در کاشان یکی 
از مزیت های این منطقه است، تصریح کرد: به دلیل شرایط مساعد اقتصادی 
و همچنین شرایط مناسب تولید بسیاری از صنعتگران و سرمایه گذاران دیگر 

شهرها واحدهای خود را در کاشان برپا می کنند.
وی با بیان اینکه فرش ماشینی تولید شده در منطقه کاشان به بیش از 70 کشور 
دنیا صادر می شود، بیان داشت: وجود نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی در 

کاشان یکی از مهمترین خواسته های صاحبان صنایع کاشان است.
توالیی با اشاره به اینکه فرش ماشینی کاشان گل سرسبد نساجی کشور از لحاظ 
به روز بودن ماشین آالت است، اظهار داشت: کاشان این ظرفیت را دارد که به 
دلیل تولید محصوالتی باکیفیت بازارهای بین المللی خود را حتی در کشورهای 

رفع مشکالت صنعت فرش ماشینی، تقویت  تولید صادرات محور
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آمریکایی و اقیانوسیه توسعه دهد. وی با بیان اینکه فرش ماشینی، ورق های 
فوالدی و گالب بیشترین اقالم صادراتی را از کاشان به خارج از مرزها دارند، 
افزود: در آران و بیدگل نیز 90درصد صنایع مربوط به فرش ماشینی و صنایع 

وابسته به آن است.
رئیس اتاق بازرگانی کاشان از وجود سه گمرک در استان اصفهان خبر داد و بیان 
داشت: گمرک کاشان تنها گمرکی است که در آن مواد صنعتی متنوع به خارج 

از کشور صادر می شود.
وی از لزوم تاسیس گمرک وارداتی در کاشان نیز سخن گفت و تصریح کرد: 
این گمرک می تواند باعث تسهیل در تجارت صنعتگران و بازرگانان کاشانی  و 

افزایش اشتغال در منطقه شود.
 معاون وزیر صمت با بیان اینکه طی شش ماهه سال جاری صادارت غیرنفتی 
ایران به 21 میلیارد دالر رسید، گفت: تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی 

هستند و در شرایط فعلی باید با تمام توان از آنها حمایت شود.
حمید زادبوم ضمن اشاره به پیشرفت صنعت فرش ماشینی در کاشان اظهار 
داشت: آمارها نشان می دهد 40 درصد تولید فرش در اختیار ترکیه است در حالی 

که ایران در قسمت های مختلف تولید فرش صاحب منصب بوده است.
وی با بیان اینکه ورود صحیح به صنعت فرش ماشینی می تواند تولیدکنندگانی 

بی رقیب و بی مانند بسازد، افزود: به جرات می توان گفت صنعت فرش ماشینی 
صنعتی سودآور و با ارزش افزوده باالیی است و بر همین اساس با بومی سازی 

می توان به رونق تولید بخش فرش ماشینی کمک شایانی کرد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه ورود به اقتصاد بین الملل الزمه عدم وابستگی 
اقتصاد به نفت است، ابراز داشت: تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی علیه 
ایران هستند و بر همین اساس  ایران در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 
21 میلیارد دالر صادرات به نام خود ثبت کرده  و  در نقطه مقابل نیز حدود 21 
میلیارد دالر نیز واردات صورت گرفته. بنابراین مجموع مبادالت ارزی کشورمان 

طی همین دوره بیش از 42 میلیارد دالر بوده است.
واحدهای  از مشکالت ساختاری،  ناشی  برخی مشکالت  اینکه  بیان  با  وی 
تولیدی و یا عملکرد مسئوالن است، گفت: برپایی میز ملی فرش ماشینی در 
کاشان می تواند نقش مهمی در حل مشکالت و موانع صادرات تولیدکنندگان 
داشته باشد و بر همین اساس برای رونق بخشی مجوز برپایی نمایشگاه ملی 
فرش ماشینی در کاشان صادر شد. برگزاری چهارمین جلسه میز ملی فرش و 
قدردانی از 15 نفر صنعتگر، تولیدکننده و صادرکننده نمونه استانی و کشوری از 
دیگر بخش های همایش یک روزه »توسعه صادرات فرش ماشینی، فرصت ها 

و چالش ها« به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان بود.

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح توسعه شرکت پوشاک نانو مهیار در 
زنجان به بهره برداری رسید.

 شرکت پوشاک نانو مهیار از واحد های برتر در زمینه پوشاک نانو در استان 
زنجان به تولید مستمر خود ادامه داده است وطی سال های 94 ، 95 و 96 جزو 

صادر کنندگان نمونه استان بوده است.
 به گزارش شاتا، این واحد تولیدی با انتقال به شهرک صنعتی علی آباد اقدام 

به گسترش شرکت نموده است و سهم به سزایی در صادرات استان داشته و 
محصوالت خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا از جمله کشور ایتالیا 
و همچنین کشورهای همسایه صادر می کند. این واحد با سرمایه گذاری بالغ 

بر 150 میلیارد ریال زمینه اشتغال مستقیم برای 35 نفر را فراهم نموده است.
 شرکت پوشاک نانو مهیار اولین تولید کننده جوراب آنتی باکتریال در ایران است 
که با استفاده از فناوری نانوذرات نقره اقدام به تولید جورابهایی با خاصیت ضد 

میکروب و ضد بو نموده است. 
جورابهای آنتی باکتریال مهیار، مجوز کفا از ستاد نانو کشور و تأییدیه های انستیتو 
پاستور، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، شرکت آزمایشگاهی IGI و ... را 

اخذ نموده است.
شرکت مهیار با رعایت شرایط استاندارد، محصوالت خود را با برند A.H.A وارد 
بازار می نماید. این شرکت تولیدی به دلیل بهره مندی از تکنولوژی و ماشین 
آالت پیشرفته، استفاده از نیروی انسانی متخصص، بکارگیری با کیفیت ترین 
مواد اولیه و شکیل ترین بسته بندی مطابق با طراحی روز دنیا، توانسته است 
عالوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، تولیدات خود را هم تراز با بزرگترین تولیدکنندگان 
جوراب، به بازارهای جهانی عرضه نماید و اولین صادرکننده پوشاک در استان 

زنجان است.

با حضور وزیر صمت انجام شد؛ 
افتتاح طرح توسعه شرکت پوشاک نانو مهیار در استان زنجان
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محمود توالیی- رئیس اتاق بازرگانی کاشان- از واگذاری برپایی نمایشگاه 
فرش ماشینی تهران به اتاق بازرگانی کاشان خبر داد.

به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، وی ضمن اعالم مطلب فوق 
افزود: اصاًل قرار نیست نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران در کاشان برگزار 
شود بلکه طبق ضوابط و قوانین، قاعدتا باید مسئولیت برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی برعهده اتاق های بازرگانی و نمایشگاههای داخلی اتاق اصناف باشد. 

 توالیی یادآور شد: شورای سیاستگزاری نمایشگاه فرش ماشینی تهران متشکل  
از مدیران و صاحبان صنایع و متخصصین  فرش ماشینی و نساجی کشور 
تشکیل میگردد و از کمیته فرش ماشینی انجمن نساجی هم تقاضای معرفی  

نماینده در این شورا کردیم
رئیس اتاق بازرگانی کاشان به تالش برای جلب مشارکت شرکت کنندگان و 
بازدیدکنندگان خارجی و همچنین بهره مندی از مجری توانمند و متعهد در زمینه 
برگزاری موفق و پربار نمایشگاه فرش ماشینی تهران اشاره کرد و گفت: البته 
این احتمال وجود دارد که مجری فعلی نمایشگاه مذکور توسط شورای سیاست 
گذاری معین و برای برگزاری به سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه 

بین المللی ایران معرفی شود.
به گفته توالیی، »همایش فرش ماشینی کاشان« در زمینه توسعه صادرات، 
مشکالت و چالش های حوزه صادرات و کسب و کار فرش ماشینی هر سال 
توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان برگزار می شد که امسال با توجه عدم 
برگزاری این رویداد  اتاق بازرگانی کاشان، تصمیم برپایی این همایش را  گرفت 
. چون رویکرد صادارتی برای این همایش مد نظر بود از رئیس و مدیران ارشد 
سازمان توسعه تجارت دعوت نمودیم و این سازمان با تیم کاملی از مدیران و 

متخصصین در همایش شرکت نمودند.

  وی افزود: یکی از برنامه های این همایش، برپایی چهارمین جلسه میز فرش 
ماشینی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت بود که طی آن مسائل مربوط با 

تولید و صادرات و صادرات فرش مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی کاشان در پاسخ به انتقادات موجود مبنی بر اطالع رسانی 
اندک برگزاری همایش مذکور گفت:  ابتدا باید از مدیران فرش ماشینی که 
از استانها مختلف تشریف آوردند تشکر کنم و در مورد سوال شما عرض کنم 
حدود یک هفته پیش از برپایی همایش، دعوت نامه ها توسط اتاق بازرگانی کاشان 
ورئیس  سازمان صنایع استان اصفهان به مدعوین ارسال شد بنابراین دوستان 

می توانستند مراتب حضور یا عدم حضور را اطالع دهند. 
توالیی با بیان این مطلب که فعالیت های میز فرش ماشینی هیچ گونه تداخل و 
موازی کاری با میز نساجی  ندارد؛ اذعان داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با تشکیل میز های تخصصی  بستر مناسبی برای تسهیل فعالیت های تولیدی 
برخی از صنایع پیشران کشور مدنظر قرار داده است و فرصت بسیار ارزشمندی 
برای تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی پیش آمده تا از این تریبون، 

دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را به دولتمردان منعکس  و مطالبه نمایند.  
گفتنی است میز ملی فرش ماشینی به سازمان صمت در استان اصفهان واگذار 
و مسئولیت برگزاری  میز  به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان 

واگذار شده است.
وی از ایجاد هم افزایی میان تشکل های نساجی سراسر کشور استقبال به عمل 
آورد و ابراز امیدواری نمود تا شاهد همکاری های مشترک فعاالن و تشکل های 

صنایع نساجی در راستای هم افزایی و دستیابی به منافع ملی باشیم. 
به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز،  توالیی، صنعت فرش ماشینی 
ایران را به روز تر، قدرتمندتر و استوارتر از سایر صنایع کشور توصیف کرد و گفت: 
اگرچه ممکن است تضاد منافع میان تولیدکنندگان وجود داشته باشد اما تمام 

مشکالت و چالش های موجود را با کمک یکدیگر حل می کنند.
وی تأکید کرد: اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی کاشان با تالش بسیار 
توانست 250-300 واحد تولیدی را به عنوان عضو جذب نماید و حدود 40 درصد 
از تولیدکنندگان فرش ماشینی عضو این تشکل هستند، این نگرش باید در تمام 
تشکل ها تسری یابد تا همگی به یک زبان مشترک در انعکاس مشکالت و 
ارائه راهکارهای خود به مسئوالن دست یابیم. از دوستان و همکاران در انجمن 
نساجی که  در پیگیری مسائل و مشکالت این صنعت بزرگ فعال هستند تشکر 

دارم.

اتاق بازرگانی کاشان؛ 
مسئول برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی در تهران
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عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، مشکالت 
تولید و بازار چادرمشکی را برشمرد و گفت:شبانه در گمرکات کانتینرها به صورت 
10تایی و 5تایی ترخیص شده ولی برگ سبز ترخیص یک کامیون ثبت می شود.

فساد را باید در گمرکات جستجو کرد، غیر از این مگر می شود 8میلیارد دالر پوشاک 
قاچاق کرد؟!

عباس سرشارزاده با اشاره به اینکه در تولید چادر مشکی دو بحث فنی وجود 
دارد، اظهار داشت: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی در تولید فیزیکی پارچه چادر 
مشکی که باید دارای لطافت و نرمی باالیی داشته باشد، مشکلی ندارند، به نحوی 
که ماشین آالت دو کارخانه کرپ ناز کرمانشاه و حجاب شهرکرد قادر به تولید این 
پارچه هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی با بیان اینکه مشکل اساسی در تولید 
چادر مشکی رنگ آن است، افزود: وقتی پارچه چادر در دستگاه های خاص به نرمی 
و لطافت می رسد باید بتوان رنگ مشکی را در تار و پود این پارچه قرار داد که ما 

دانش فنی این موضوع را نداریم و تکنیک خاصی را می طلبد.
 این تولیدکننده با اعالم اینکه ایرادات تولید چادر مشکی باعث شده تا محصول بور 
و حتی به قرمزی بزند، گفت: کارخانه ایران مرینوس در رابطه با رنگ چادر مشکی 
تالش بسیاری کرد و تا حدودی هم موفق شد اما در نهایت بروز برخی مشکالت 

باعث شد تا نتواند در تولید چادر مشکی موفق باشد.  
سرشارزاده  با اعالم اینکه آنهایی که ماشین آالت تولید چادر مشکی را خریده اند 
نخست باید به فکر انتقال دانش فنی رنگ آن باشند، تصریح کرد: باید قبل از خرید 
ماشین آالت به طرف خارجی گفته شود در صورتی این ماشین آالت خریداری 
می شود که دانش فنی آنها نیز به کشور انتقال پیدا کند اما متأسفانه ما فقط تمرکز 

خود را به خرید ماشین آالت قرار دادیم و امروز در دانش فنی مشکل داریم.
  عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با انتقاد از اینکه 
البته امروز تالشی برای کسب دانش فنی تولید چادر مشکی در کشور نمی شود، 
گفت: اگر یک دهم هزینه خرید ماشین آالت صرف سرمایه گذاری در دانشگاه ها 
برای تولید چادر مشکی می شد به طور حتم ما امروز در این جایگاه قرار نداشتیم و 
حتی می توانستیم با دو کارخانه ای که امروز در کشور مستقر هستند تمام نیاز چادر 
مشکی کشور را تأمین کنیم. اما مشکل اینجاست که آقایان اعتقادی به سرمایه 
گذاری در دانشگاه ها ندارند و هنوز تولید چادر مشکی در انتظار دانش فنی رنگ آن 
است.  این تولیدکننده با اشاره به اینکه کارخانه کرپ ناز کرمانشاه تجهیزات الزم 
را برای تولید چادر مشکی دارد اما مشکالت رنگ، عاملی شده تا امروز به تولید 
پارچه های چاپی و روسری بپردازد، در خصوص استقرار کارخانه جدیدی در قزوین 
به منظور تولید چادر مشکی، افزود: اگر آقایان پتانسیل فقط دو کارخانه کرپ ناز و 

حجاب شهرکرد را فعال کنند ما نیازی به استقرار کارخانه جدیدی نداریم .
 سرشار زاده به موضوع قاچاق در پوشاک نیز اشاره کرد و اظهار داشت: براساس 
اعالم مسئوالن ساالنه 8 میلیارد دالر پوشاک وارد کشور می شود که از این میان 
کمتر از یک میلیارد آن از مبادی رسمی وارد کشور می شود. البته جالب اینجاست 

مسئوالن امر، صادرات پوشاک چین، امارات، ترکیه و کشورهای دیگر را به ایران 
معیار قرار داده و با محاسبه اختالف رقم گمرکی واردات پوشاک به کشور در نهایت 
اعالم می کنند که این میزان رقم پوشاک به صورت قاچاق یا کم اظهاری وارد 
کشور شده است. وی اضافه کرد: اما باید این نکته را توجه کرد که شبانه در 
گمرکات کانتینرها به صورت 10 تایی یا 5 تایی از گمرک ترخیص شده ولی برگ 
سبز ترخیص یک کامیون ثبت می شود. فساد را باید در گمرکات جستجو کرد، مگر 
می شود 8 میلیارد دالر را به صورت کوله بری و یا لنجی وارد کشور کرد. قاچاقچیان 
به راحتی در گمرکات باکم اظهاری و یا صرف هزینه هایی کانتینرهای خود در روز 
روشن و یا حتی شبانه ترخیص می کنند و کسی هم با آنها برخورد نمی کند. این 
موضوع را در جلسات با مسئوالن گمرک تأکید کردیم و آنها نیز ضمن تأیید این 

موضوع گفتند نمی توانیم با آنها برخورد کنیم.
  عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران  با اعالم اینکه 
امروز باید تولیدکننده ایرانی ارزش افزوده باالیی را بابت محصوالت خود پرداخت 
کند، افزود: قاچاقچیان هیچ پولی پرداخت نمی کنند به نحوی که شبکه قاچاق معاف 

از مالیات است و همین موضوع آسیب جدی را به تولیدکنندگان وارد کرده است.
 سرشار زاده افزود: امروز وقتی ممیزان مالیاتی به بنکداران مراجعه می کنند با مشاهده 
ارزش مغازه و اجاره بهای آن رقمی را برای آنها تعیین می کنند که این موضوع برای 
ما بسیار سوال برانگیز است. ممیز مالیاتی دیگر کاری ندارد که در این مغازه چه 
کاالیی وارد و با چه ارزشی به فروش می رسد. جالب اینجاست آنها از تولیدکنندگان 
نیز به صورت طاقه ای خرید می کنند و حتی فاکتورهای سوری به آنها ارائه می دهند 

که در نهایت تولیدکننده علی الرأس شده و باید مالیات مضاعف پرداخت کند.
 وی در توضیح این موضوع گفت: به عنوان نمونه بنکدار از طریق کد اقتصادی 
اقدام به خرید از تولیدکننده می کند اما این کد اقتصادی که مربوط به شرکتی هست 
عمر شش ماهه داشته و وقتی که ممیز مالیاتی به تولیدکننده برای پرداخت مالیات 
مراجعه می کند تولیدکننده می بیند که کد اقتصادی خریدار فاقد اعتبار بوده و باید 
مالیات مضاعفی پرداخت کند. جالب اینجاست بنکداران از طریق واسطه هایی این 
شرکت های سوری را به صورت شش ماهه یا یک ساله تأسیس و بعد از خریدهای 
خود آنها را تعطیل می کنند.  این تولیدکننده با انتقاد از اینکه هیچ پارچه فروشی 
به صورت واقعی مالیات پرداخت نمی کند، گفت: همین مشکل اساسی ما شده 
است تولیدکننده مشمول پرداخت مالیات است اما توزیع کننده از خألهای قانونی 
مالیاتی استفاده کرده و فقط نرخ علی الحسابی را به صورت سالیانه به سازمان مالیاتی 
پرداخت می کند، این درحالی است که کسی از آنها نمی پرسد این کاال از کجا آمده 

و با چه نرخی به فروش می رسد. 
سرشار زاده به بازار آشفته فروش چادر مشکی در کشور اشاره کرد و گفت: متولیان 
امر، اراده ای برای ساماندهی توزیع چادر مشکی ندارند و در پاسخ به اعتراض ما، 
اعالم می کنند موضوع را سیاسی نکنید! چرا که بازاریان مغازه ها را بسته و همین 

موضوع مشکل ساز می شود. در این شرایط بگویید تولیدکننده چه کند؟!!

فساد قاچاق پوشاک را در گمرک جستجو کنید

 65 شماره 201   آبان  98  



رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت : به موازات مبارزه 
با قاچاق پوشاک باید درصدد جایگزینی محصول ملی و فرهنگ سازی آن باشیم . 
حبیب امین زاده در جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کاال در سطح 
عرضه افزود: در سالهای گذشته اقدامات بسیار خوبی در حوزه مبارزه با قاچاق کاال 
در استان صورت گرفته و در همین راستا باید محصول اصیل و با کیفیت به عنوان 
جایگزین معرفی شود.  به گزارش ایلنا،  وی ادامه داد : رقابت پذیر بودن ، کیفیت و 

قیمت مناسب جزء مولفه های مهم این محصول بومی بشمار می رود.

 وی با اشاره به اینکه مصمم به حمایت از تولید ملی هستیم اظهار داشت : فرهنگ 
سازی استفاده از تولید ملی از طریق رسانه ها بویژه رسانه ملی از یک سو و همت و 
تالش مضاعف تولیدکنندگان پوشاک استان از سوی دیگر باعث خواهد شد با رونق 

محصول ایرانی شاهد کاهش قاچاق باشیم .
 رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی،  وجود واسطه های زائد بین 
مصرف کننده و تولیدکننده پوشاک را عاملی برای کاهش اثربخشی تسهیالت ارائه 
شده به این بخش عنوان کرد و گفت : تزریق هر میزان تسهیات مالی به صنعت به 
نفع واسطه هاست تا تولید کننده و مصرف کننده که باید ترتیبی اتخاذ شود تا حد 
االمکان شاهد کاهش منطقی واسطه ها باشیم .  در این نشست که معاونان امور 
بازرگانی و توسعه تجارت و همچنین نظارت و بازرسی سازمان ، رئیس سازمان امور 
اقتصاد و دارایی استان اتاق اصناف تبریز و اتحادیه های صنفی و انجمن های صنعتی 
مرتبط با حوزه پوشاک حضور داشتند؛ مواردی همچون ارائه تسهیالت کم بهره 
بانکی، حمایت های رسانه  ای، حمایت سازمان هایی نظیر شهرداری و امور مالیاتی ، 
برگزاری مدون نمایشگاه های مد و لباس ، نظارت بیشتر بر فضای مجازی برای 
جلوگیری از فروش پوشاک قاچاق در بستر پیام رسانهای مجازی در جهت حمایت 

از تولید ملی در صنعت پوشاک مطرح شد .

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی؛ 
جایگزینی مناسب الزمه مبارزه با قاچاق پوشاک است

پنج مرکز نوآوری تخصصی در دانشکده های برق، مکانیک، پزشکی، نساجی و 
کامپیوتر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد.

مراسم افتتاح پنج مرکز نوآوری تخصصی در دانشکده  های مهندسی برق، مکانیک، 
پزشکی، نساجی و کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دکتر سورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، دکتر منصور کبگانیان قائم مقام ستاد 
راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور، دکتر احمد معتمدی رئیس دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  همچنین یک شتاب دهنده 
کسب و کار معدنی و یک مرکز تحقیق و توسعه در دانشگاه در کنار افتتاح مراکز 

نوآوری نیز راه اندازی شدند.
مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دانشکده مهندسی برق که مساحتی برابر 

با 315 متر مربع دارد، ظرفیت حداقل 16 تیم سه نفره را داراست.
دانشکده مهندسی مکانیک این مرکز با مساحت 315 متر مربع ظرفیت حداقل 16 

تیم سه نفره را در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر دارد.
مرکز نوآوری دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر به مساحت 400 متر مربع 
واقع در ضلع جنوبی طبقه چهارم دانشکده مهندسی پزشکی احداث شده که دارای 
3 فضای مجزا با امکانات نمونه سازی، تیم های فناور و شتاب دهنده ها و فضای اداری 
به منظور استقرار مدیریت و تیم های اجرایی است. مرکز نوآوری دانشکده مهندسی 
نساجی در فضایی به مساحت 200 متر با ظرفیت 8 تیم سه نفره در طبقه هشتم 

دانشکده مهندسی نساجی احداث شده است.
همچنین مرکز نوآوری دانشکده مهندسی کامپیوتر در فضایی به مساحت 100 متر 
مربع در طبقه هم کف دانشگاه مهندسی کامپیوتر واقع شده که در راستای توسعه 

فناوری های دیجیتال و کاربردی سازی آنها این مرکز راه اندازی شده است.

افتتاح ۵ مرکز نوآوری تخصصی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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است،  الزم  گفت:  رضوی  خراسان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کمیته ای برای مکان یابی مناسب راه اندازی شهرک های صنفی سوغات و پوشاک 
شکل بگیرد. علی رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
رضوی در نشستی که به منظور بررسی توسعه شهرک های صنفی و صنعتی برگزار 
شد، با تاکید بر لزوم مکان یابی برای اراضی مناسب جهت راه اندازی شهرک سوغات 
و سایر شهرک های صنفی تولیدی، گفت: در مسیر این شهرک ها معاونت اقتصادی 
استانداری، شهرداری مشهد و وزارت صنایع باید با همکاری یکدیگر طی یک بازه دو 

ماهه مطالعات مربوط به طرح سوغات را به نتیجه برسانند.
 او تصریح کرد: توسعه شهرک های صنفی یکی از موضوعات مهمی است که باید 
به آن توجه ویژه صورت بگیرد. سال های گذشته نیز این مسئله مورد توجه مسئوالن 
بود و مقرر شده بود تا در حوزه راه اندازی شهرک صنفی سوغات در استان اقداماتی 
انجام بگیرد و حتی جلساتی نیز در این خصوص برگزار و طرحی هم برای این منظور 
تدوین شد.  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: براساس 
همان جلسات اتحادیه های صنفی نیز پای کار آمدند و همین موجب شد تا سهم آنان 
از سوغات زائر افزایش زیادی پیدا کند. همچنین در حوزه کیف، کفش و پوشاک نیز 
اقدامات خوبی صورت گرفت که البته ممکن است این وضعیت پایدار نباشد، اما باید 
به شکل پایدار درآید؛ به همین منظور از منطقه سپاد برای راه اندازی شهرک صنفی 
تولیدی بازدید شد و تفاهم نامه ای نیز با مجموعه سپاد به امضا رسید تا در آن منطقه، 

شهرک سوغات ایجاد شود. شهرداری نیز در این حوزه پای کار آمد. 
 رسولیان افزود: جایگاه خراسان در حوزه پوشاک دارای اهمیت بسیاری است. خراسان 
رضوی در این حوزه از ظرفیت باالیی برخوردار است و ظرفیت جدیدی نیز قرار 
است طی روز های آینده در بردسکن به مبلغ 500 میلیون تومان افتتاح شود. خشکبار 
نیز یکی دیگر از ظرفیت های سوغات استان به شمار می آید که باید روی آن کار 
بیشتری صورت بگیرد. محمود بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست 
با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی و اتاق اصناف مشهد در خصوص ایجاد شهرک های صنفی، گفت: عالوه بر 

این راه اندازی شهرک هایی برای صنوف کارگاهی نیز مدنظر است که در خصوص 
آن نقطه نظراتی وجود دارد. بخشی از این ها صنوف کارگاهی هستند و بخش دیگر 
با توجه به رسته خود توانایی تجمیع دارند. تجمیع این صنوف در مجموعه شرکت 
شهرک های صنعتی می تواند امکانات اشتراکی برای این دسته از اصناف ایجاد کند که 
به رشد آن کمک خواهد کرد.  او تصریح کرد: عمده ترین مسئله مربوط به راه اندازی 
شهرک های صنفی تولیدی، تغییر کاربری زمین های آن هاست. به عنوان نمونه زمین 
شهرک آجیل و خشکبار با سرمایه اصناف خریداری شده، اما باید تسهیالتی در صدور 
مجوز ها ارائه شود. در حال حاضر برای تغییر کاربری ها با ارقام آنچنانی مواجه هستیم. 
جهاد کشاورزی استان نیز باید به این موضوع به صورت ویژه نگاه کند، چون این 

شهرک ها به نوعی صنایع تبدیلی نیز به شمار می آیند.
 رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: برای راه اندازی شهرک صنفی تولیدی چوب نیز 
بازدید هایی انجام و منطقه ای برای آن در نظر گرفته شده است. اگر بتوان به سمت 
این رفت که تسهیالتی برای این موضوع در نظر گرفته شود، می توان کار را آغاز 
کرد و کم کم شهرک صنفی صنعتی خصوصی ایجاد کرد. متاسفانه در حال حاضر 
80 درصد قیمت زمین بعد از تغییر کاربری، برای تغییر کاربری این زمین ها دریافت 

می شود که چنین ارقامی اصال برای اصناف توجیه پذیر نیست.
 بنانژاد در خصوص راه اندازی شهرک پوشاک نیز افزود: یکی از مشکالت موجود 
در روند راه اندازی شهرک های صنفی تولیدی پوشاک، مسئله قیمت هاست که بر 
توجیه پذیری اقتصادی تاثیر می گذارد. در واقع مشکل کارگاره های تولیدی ما این 
است که باید هزینه های مکان فعالیت خود را به صورت تجاری بپردازند و در 
شرایط غیراستاندارد به کار ادامه بدهند. به همین دلیل ضروری است تا با راه اندازی 

شهرک های صنفی تولیدی، این وضعیت را از حالت غیراستاندارد خارج کنیم. 
مسعود مهدی زاده مقدم مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی 
نیز در این نشست  با اشاره به بی سرانجامی راه اندازی 7 شهرک صنفی استان، گفت: 
به نظر می رسد 90 درصد مواردی که دنبال ایجاد شهرک صنفی هستند، در واقع با 
هدف تغییر کاربری و واگذاری آن در آینده این کار را دنبال می کنند. به همین جهت 
پیشنهاد می شود اراضی شهرک های صنفی تولیدی را شرکت شهرک های صنعتی 
مدیریت کند. در واقع شرکت اراضی را در اختیار گرفته و شهرک های صنفی تولیدی 
را در دست بگیرد. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی گفت: یکی 
دیگر از پیشنهادات ما این است که این شهرک ها در قالب نواحی صنعتی راه اندازی 

شود و به راحتی می توان مجوز نواحی صنعتی را در استان صادر کرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: چرخه کامل تولید بذر و بخش 
بازرگانی و ریسندگی پنبه از ویژگی های منحصر به فرد این محصول است و هرچه 
بیشتر زنجیره ها از مزرعه تا تولید پوشاک و مصارف جانبی کامل تر باشد به پایداری 

تولید کمک می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد؛ 
مکان یابی اراضی مناسب برای راه اندازی شهرک های صنفی سوغات و پوشاک
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از دست رفتن جایگاه تولید محصول پنبه باعث شده تا ایران به یک کشور واردکننده 
پنبه تبدیل شود. پنبه یکی از مهمترین گیاهان زراعی در ایران است، اما سطح 
زیرکشت آن از 40 درصد ، به کمتر از 13 درصد رسیده است. از دست رفتن جایگاه 

این محصول باعث شده تا ایران به یک کشور واردکننده پنبه تبدیل شود.
 به گزارش اتاق تهران، اگرچه عوامل زیادی در کاهش سطح زیرکشت این محصول 
نقش داشته اند، اما مهمترین عامل آن را می توان از دست دادن جذابیت اقتصادی 

این محصول دانست.
 باالتر بودن هزینه تولید این محصول نسبت به متوسط جهانی و کشورهای همسایه 
از یک طرف و کاهش نسبت قیمتی این محصول نسبت به گندم، باعث کمتر شدن 
سود خالص این محصول شده و درنهایت انگیزه کشاورزان برای قرار دادن این 

محصول در الگوی کشت از دست رفته است.
 همین امر درنهایت میزان خودکفایی این محصول را به 50 درصد کاهش داده 
است. این عوامل در سال 1397 منجر به صرف 142 میلیون دالر برای واردات این 

محصول شده که معادل ریالی آن بالغ بر 1453 میلیارد تومان است.
 بنابراین، با توجه به محدودیت های ارزی و مشکالت ناشی از تحریم، پیشنهاد می 
شود اواًل، توسعه تحقیقات جهت کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد در واحد 
سطح صورت بگیرد و از طرف دیگر، انگیزه اقتصادی کشاورزی و سودآوری این 
محصول تقویت شده و همچنین سیاست های تعرفه ای مناسب در مورد واردات 
پنبه اتخاذ شود. در همین راستا تکمیل زنجیره ارزش تولید پنیه دراستان های عمده 
تولیدکننده و بهبود فناوری صنایع پایین دستی نیز راهگشا خواهد بود. در سال 2017 
بیش از 3 / 74 میلیون ُتن وش پنبه در جهان تولید شده است که کشورهای هند 
با 18.5، چین با 1 / 17، آمریکا با 12، پاکستان با 7 / 5، برزیل با 8 / 3، ازبکستان 
با 9 / 2، ترکیه با 45 / 2، استرالیا با 15 / 2 و مکزیک با یک میلیون ُتن، 10 کشور 
بزرگ تولیدکننده این محصول به شمار می روند. در ایران نیز، سطح زیر کشت پنبه 
از حدود چهل درصد از سطح زیر کشت کل نباتات صنعتی در چهار دهه گذشته به 

حدود 13 درصد در سال 1396 رسیده است.
 در سال زراعی 1396 - 1395 میزان سطح زیر کشت پنبه 74.850 هکتار بوده 
است که به ترتیب در استان های خراسان رضوی  )30 درصد(، فارس  21 درصد 
گلستان ) 16 درصد( و سایر استان ها کشت شده است. میزان سطح زیرکشت دیم 
این محصول هم در حدود یک درصد بوده است )دفتر طرح پنبه وزارت جهاد 
کشاورزی، 1398( ازاین رو، این محصول دارای نیاز آبی باال بوده و کشت دیم آن 
در کشور تقریباً مقدور نیست؛ چراکه میزان بارش ها در اقلیم ایران کفاف تأمین آب 
مورد نیاز برای یک هکتار از این محصول را نمی دهد. نیاز آبی این محصول به 
طور متوسط 15000 مترمکعب در هکتار است که 3 / 2 برابر گندم و 25 / 1 برابر 

شلتوک است.

تولید پنبه در کشور از ٤0 درصد به 1٣ درصد رسیده است

مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از 

تولید نخ های فانتزی و اسلپ در کشور داد.

 مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
حاشیه بازدید از کارخانجات کاوه الیاف، سهیل نسج و تدبیر البرز واقع در شهرک 
صنعتی کاوه و شهرک صنعتی مامونیه عنوان کرد؛ باتوجه به نامگذاری سال رونق 
تولید و اهم برنامه های ابالغی از سوی مقام محترم وزارت، با سیاستگذاری و 
برنامه ریزی های صورت گرفته با تشویق و هدایت تولیدکنندگان بسمت تولید 
محصوالت موردنیاز صنایع داخلی و با هدف تعمیق ساخت داخل محصوالت 

نساجی هم اکنون شاهد تولید انواع نخ های شنیل و فانتزی در کشور هستیم.
 به گزارش شاتا، افسانه محرابی افزود؛ شرکت سهیل نسج از سال گذشته تا کنون 
موفق به تولید نخ های KDK، فانتزی و اسلپ گردیده که موجب جلوگیری از 

خروج ارز به میزان بیش از 4 میلیون دالر شده است.

جلوگیری از خروج ارز با تولید برخی نخ های فانتزی در کشور
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عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، با انتقاد از آزادسازی واردات کفش به 
مناطق آزاد گفت:  نام گذاری سال 98 تحت عنوان رونق تولید نشان از اهمیت تولید 
داخلی است، هنگامی که یک کشور دچار بحران اقتصادی و یا تحریم می شود، باید 
از سربازان اقتصادی حمایت کنند؛ این در حالی است که دولت با آزادسازی واردات، 
شرایط را برای سربازان اقتصادی سخت تر می کنند. علی لشگری ، با بیان اینکه 
واردات، ضربه ای سنگین به بازار تولید داخل وارد خواهد کرد، افزود: واردات در 
شرایط مثبت خواهد بود که کشور توان تولید نداشته و یا میزان تولید آن جوابگوی 
نیاز داخل نیست. این در حالی است که جدیدترین تکنولوژی و ماشین آالت در 
این صنعت مورد استفاده قرار می گیرد و ما تنها 20 درصد به کشور خارج وابسته 
هستیم. این در حالی است که وابستگی کشوری مانند ایتالیا برای تامین مواد اولیه 

60 درصد است.
به گزارش ایلنا، وی با اشاره به آزاد شدن واردات کفش های تخت بیرونی از جنس 
چرم، کفش دو میدانی و ... گفت: در سال رونق تولید با توجه تحریم ها دولت باید 
دانش تولید برخی از محصوالت که توان تولید آنها در کشور وجود ندارد را بومی کند 

و این امر تنها با حمایت از تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت نه با واردات!
وی بیان کرد: دولت بهتر است به جای بازارسازی برای برندها خارجی، از تولیدکننده 
داخلی حمایت کند تا عالوه بر اشباع بازار داخل، بازار صادراتی رونق بگیرد . بنابراین 
می توان برنامه ریزی کرد که به جای واردات برای مناطق آزاد، تولید را چنان سهل و 

آسان کنند تا محصوالت وارداتی با انعقاد قرارداد، در داخل کشور تولید شوند.
عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، با بیان اینکه باید طرز فکر خود را 
نسبت به واردات عوض کنیم، اظهار کرد: انواع کفش ها جهت حفاری، ایمنی، آتش 
نشانی، پوتین های نظامی زیره الستیک، در کشور تولید و به آلمان صادر می شود. به 
عنوان مثال با برنامه ریزی درست می توان کفش استوک دار زیر پیچ داررا به تولید 
کنندگان داخلی سفارش و آنگاه آن را صادر کرد. زیرا ما تمام تکنولوژی را در اختیار 

داریم، اما تقاضا برای آن وجود ندارد.
لشگری با بیان اینکه برخی از برندهای وارداتی تقلبی هستند، افزود: در شرایط 
تحریم، نباید درهای کشور را روی برندهای خارجی باز کرد؛ این امر ورشکستی 

تولیدکنندگان داخلی را در پی خواهد داشت.
اینکه در شرایط تحریم  با بیان  ایران  عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش 
تولیدکنندگان داخلی با سختی رو پای خود ایستاده اند، افزود: چنین تصمیماتی 
تولیدکنندگان را از پای در خواهد آورد که حاصل آن افزایش بیکاری چندین هزار 
نفره صنعت کفش خواهد بود و این امر در شرایط بحران اقتصادی به نفع کشور 
نیست. وی افزود: طی دو سال گذشته با افزایش نرخ ارز دیگر قاچاق کفش مقرون 
به صرفه نیست. به همین دلیل کشش بازار به سمت مصرف کفش های ایرانی رفته 

است، اما با این تصمیم دولت، کفش های ایرانی از رونق خواهند افتاد.
لشگری معتقد است: در صورت عدم حمایت دولت و افزایش واردات کفش، ممکن 

است برخی از تولیدکنندگان در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنند.

با واردات، صنعت کفش را از پا نیندازیم

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد موفق به کسب جایزه 
علمی دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان شد.

 کمک به ایجاد امکانات اولیه برای تجهیز فعالیت های آموزشی و پژوهشی، اعتبار 
تجهیزات و همچنین حمایت از شرکت در دوره های آموزش حرفه ای و توانمندساز 

از جمله تسهیالت اعطایی به دکتر مهدی حسن زاده مقدم اباتری است.
 به گزارش ایسنا، جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی به منظور شناسایی و ارتقای 
توانمندی های استادیاران جوان دانشگاه ها و موسسه های علمی کشور تدوین شده 
است و برترین ها حداکثر تا دو سال فرصت دارند تا از تسهیالت این طرح استفاده 

کنند.

کسب جایزه علمی دکتر آشتیانی توسط عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
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قرارداد همکاری میان شرکت تابان اندیش برجیس و صنایع نساجی پامچال برای 
استفاده از نانومواد در تولید فرش های آنتی  باکتریال منعقد شد تا همکاری این دو 

شرکت که از یک سال قبل آغاز شده، تداوم یابد.
با امضاء قرارداد میان شرکت تابان اندیش برجیس و صنایع نساجی پامچال همکاری 

این دو شرکت برای استفاده از نانومواد در فرش های آنتی باکتریال ادامه می یابد.
 سیامک سلیمی؛ مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت تابان اندیش برجیس 
می گوید: »بیش از یک سال از آغاز همکاری میان شرکت تابان اندیش برجیس و 

صنایع نساجی پامچال می گذرد.
 در نقطه آغازین همکاری، کارشناسان تابان اندیش  برجیس از خط تولید شرکت 
پامچال بازدید کرده و پیشنهادی برای استفاده از نانومواد در فرش های تولیدی این 
شرکت ارائه کردند که پس از موافقت پامچال، نمونه اولیه از کار آماده و ارائه شد. 
پس از راه اندازی خط تولید پایلوت و انجام تست های اولیه، این محصول موفق به 

دریافت گواهی نانومقیاس شد.«
 سلیمی درباره این فناوری می گوید: »برای استفاده از نانومواد روی خط تولید، 
کارشناسان شرکت تابان اندیش برجیس اقدام به نصب نازل های ویژه ای کردند که 
با استفاده از آن می توان سطح الیاف را پوشش دهی کرد. موفقیت در تولید نمونه های 
اولیه موجب شد تا 300 کیلوگرم نانومواد از سوی شرکت نساجی پامچال سفارش 

داده شود که این محصول به این شرکت تحویل داده شده است.« 

مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت تابان اندیش برجیس ایجاد خواص آنتی باکتریال 
را اولین گام برای همکاری مشترک دانسته و توسعه بیشتر محصوالت نساجی 
پامچال با استفاده از نانومواد را گام بعدی همکاری مشترک دو شرکت می داند 
به طوری که در حال حاضر تحقیق و توسعه روی ایجاد خواص آنتی استاتیک و 

ضدآتش در فرش های شرکت نساجی پامچال در حال انجام است.
مریم رمضانی؛ عضو هیئت مدیره شرکت فرش پامچال از توزیع فرش هایی نانویی 
در بازار خبر داد و درباره توسعه فناوری نانو در این شرکت گفت: »در حال حاضر 
ده درصد از تولیدات ما به محصوالت نانویی اختصاص دارد و با توسعه بیشتر بازار 

تالش می کنیم سهم محصوالت نانویی را افزایش دهیم.«
 وی از برنامه ویژه شرکت پامچال برای صادرات فرش های نانویی خبر داد و 
شرکت در نمایشگاه دموتکس 2019 ترکیه را فرصتی مناسب برای بازاریابی برای 
این فرش ها دانست که با توجه به خواص بهبود یافته فرش ها می توان بازار صادراتی 

مناسبی برای این فرش ها متصور بود. 
 الزم به ذکر است شرکت فرش پامچال با استفاده از مواد نانویی در تاروپود فرش ها 
موفق به ایجاد خواص آنتی باکتریال در فرش های تولیدی خود شده است. این 
شرکت از اکسیدروی برای ایجاد خواص آنتی باکتریال روی الیاف اکریلیک استفاده 

می کند.

تداوم همکاری دو شرکت ایرانی برای تولید فرش های نانویی آنتی باکتریال

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: برای اجرای طرح پوشاک در مجموع 
400 میلیارد تومان در پنج استان نیاز است.

 محسن صالحی نیا  در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 44 هزار 
واحد صنعتی در سطح کشور فعال است، اظهار داشت: 840 شهرک و ناحیه صنعتی 

در کشور وجود دارد که در این واحدها 900 هزار نفر مشغول به کارند.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی  با بیان اینکه 21 درصد این واحدها دچار رکود 
است یا با ظرفیت کم در حال فعالیت هستند، افزود: در تالشیم تا پایان سال یک هزار 

و 350 واحد را فعال کنیم که تاکنون 600 واحد آن فعال شده است.
تقاطع های  می توان  کرد:  عنوان  کشور  تجارت  و  معدن  صنعت ،  وزیر  معاون   
غیرهم سطح در سراسر کشور را با برنامه ریزی با وزارت راه و شهرسازی و سازمان 

برنامه و بودجه احداث کرد.
  وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه ظرفیت احداث 100 ناحیه صنعتی پیش بینی 

شده  که به  همین منظور آمادگی کلنگ زنی نواحی صنعتی در کشور وجود دارد.
 صالحی نیا گفت: برای اجرای طرح پوشاک در مجموع 400 میلیارد تومان در پنج 
استان نیاز است و برای حل مسائل مالی طرح پوشاک، پیشنهاد افزایش 100 میلیارد 

سرمایه در قالب تبصره 18 به صندوق صنایع کوچک داده شده است. 
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت  عنوان کرد: در ارتباط با پیگیری مشکالت 
مناطق محروم بیان کرد: آمادگی داریم بر اساس قواعد و پیشنهادات مشکالت 

شهرک ها و نواحی صنعتی چهارمحال و بختیاری را حل کنیم.

معاون وزیر صنعت: برای اجرای طرح پوشاک  ٤00 میلیارد تومان نیاز داریم
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نایب رئیس اتاق اصناف کشور ،ساماندهی حوزه مد و لباس را از اهداف مهم این نهاد 
اعالم کرد و گفت: پوشاک ایرانی برای مقابله با کاالی مشابه خارجی و تقویت حضور 
خود در بازار به برندسازی نیاز دارد. جالل الدین محمد شکریه با بیان اینکه جهت 
تحقق ساماندهی مد و لباس در کشور باید مؤلفه های زیادی را در دستور کار قرار دهیم 
اظهار داشت: یکی از این شاخصه ها، برندسازی است که می تواند توان رقابت پوشاک 

ایرانی را در برابر پوشاک خارجی به مقدار قابل مالحظه ای افزایش دهد.
 نایب رئیس اتاق اصناف کشور؛  آموزش، اعطای تسهیالت بانکی، حمایت دولت از 
واحدهای صنفی و ورود ماشین آالت الزم را از جمله نیازهای اساسی فعاالن صنعت 
پوشاک خواند و عنوان کرد: ساماندهی مد و لباس در کشور نیازمند تحقق مؤلفه های 
یاد شده است و با بسترسازی جهت اجرای آن ها دستیابی به این هدف نیز ممکن 
می شود.  به گزارش اتاق اصناف ایران، شکریه فرهنگ سازی و اصالح الگوی مصرف 
را از دیگر شاخصه های بسیار تأثیرگذار در حوزه مد و لباس دانست و گفت: مردم با 
خرید پوشاک ایرانی در حقیقت به تولیدکنندگان داخلی امکان ادامه فعالیت و رقابت 
در بازار را می دهند البته فعاالن صنعت پوشاک کشور نیز با ارتقاء کیفیت محصوالت 

خود می توانند مردم را به امر خرید ترغیب کنند.
 رئیس اتاق اصناف استان گیالن جلوگیری از خروج ارز از کشور و بی نیاز شدن به 
واردات کاالهای مشابه خارجی در حوزه پوشاک و لباس را مورد اشاره قرار داد و ابراز 
داشت: استعدادهای بسیار خوب و ذی قیمتی در حوزه مد و لباس، طراحی و تولید 

انواع پوشاک در سطح کشور وجود دارد که هنوز از آن استفاده  بهینه ای نشده است.
 وی ارائه تسهیالت بانکی و تبدیل واحدهای صنفی کوچک تولید انواع پوشاک 

به واحدها و صنایع تولیدی بزرگ تر را به عنوان یک ضرورت مورد تأکید قرار داد 
و بیان داشت: برندسازی و کدینگ کردن کاالها در بخش پوشاک زنانه و مردانه 
باید در دستور کار قرار گیرد و اتاق اصناف کشور نیز در همین رابطه به نوبه خود 
برنامه ریزی الزم را انجام می دهد. نایب رئیس اتاق اصناف کشور حضور چند برند 
ایرانی تولیدکننده انواع پوشاک ورزشی در میادین  بین المللی را نشانه وجود استعدادهای 
برتر کشور در حوزه مد و لباس عنوان کرد و اظهار داشت: بحث برندسازی پوشاک 
نباید تنها به صنایع بزرگ محدود شود بلکه باید آن را در حوزه صنایع و واحدهای 
تولیدی کوچک تر نیز فعال کنیم. شکریه از وجود طراحان بسیار خوب و خوش فکر 
در سطح کشور که با الگوها و طرح های جدید و مطابق با ضوابط و چارچوب های 
اسالمی خود می توانند به ساماندهی بحث مد و لباس کمک کنند سخن گفت و 
تصریح کرد: البته این موضوع تنها با ارائه طرح  عملیاتی نمی شود و دولت به عنوان 
یک دستگاه اجرایی باید به این حوزه ورود کند.  رئیس اتاق اصناف استان گیالن 
تسهیل در امر ترخیص کاال، ورود برخی از پارچه های مورد نیاز به داخل که امکان 
تولید آن ها فعاًل در کشور فراهم نشده است را از جمله تکالیف دولت نامید و گفت: 
کاهش تعرفه ها برای واحدهای تولیدی بزرگ توسط دولت می تواند قدرت رقابت 
تولیدات پوشاک داخلی را با نمونه های خارجی افزایش دهد.  وی تالش دولت در 
امر پیشبرد مبارزه با قاچاق کاال را حرکتی بسیار خوب برای حمایت از تولیدکنندگان 
ایرانی دانست و افزود: تداوم مبارزه با کاالی قاچاق به ویژه در حوزه پوشاک یکی 
از مهم ترین خواسته های تولیدکنندگان و مجموعه اصناف کشور است و قطعاً این 

موضوع به فعال شدن هر چه بیشتر واحدهای تولیدی کمک می کند.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور: 
پوشاک ایرانی برای حضور  در بازار جهانی نیاز به برندسازی دارد

طرح بهینه سازی و اصالح تولید واحد PolY H پتروشیمی تندگویان با حضور 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بصورت رسمی افتتاح شد.

 با بهره برداری از این طرح جدید ظرفیت تولید PET گرید خاص نساجی در 
پتروشیمی تندگویان به 158 هزار تن در سال افزایش می یابد به طوری که ظرفیت 
تولید در واحد PolY H این مجتمع از 400 تن فعلی به بیش از 480 تن در روز 
افزایش خواهد یافت. بر اساس این گزارش؛نکته مهم بهره برداری از این طرح 
آن است که پیشتر قرارداد ساخت و اجرای طرح بهینه سازی و اصالح تولید واحد 
PolY H پتروشیمی تندگویان به یک شرکت چینی واگذار شده بود که این شرکت 

پس از اعمال تحریم های غیر قانونی از ادامه مشارکت در این پروژه انصراف داد 
و عماًل این طرح به همت متخصصان داخلی نصب ، راه اندازی و در مدار بهره 
برداری قرار گرفت.  به گزارش عصر اقتصاد،  سید رضا قاسمی شهری مدیرعامل 
پتروشیمی تندگویان گفت: تولید مهرماه پتروشیمی تندگویان به مرز 110 هزار تن 
رسید و این شرکت از زیان به سودآوری تبدیل شد ، سود 7 ماه پتروشیمی تندگویان 

1344 میلیارد تومان شد.

طرح بهینه سازی و اصالح تولید واحد POLY H پتروشیمی تندگویان افتتاح شد
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رئیس اتحادیه پیراهن فروشان گفت: اجرای کد شناسنامه کاال در بخش پوشاک، 
بالتکیف است.

حسین آقا کوچکی، درباره اجرای کد شناسنامه کاال در بخش پوشاک اظهار کرد: 
هم اکنون اجرای کد شناسنامه کاال در بخش پوشاک، بالتکلیف مانده است و برنامه 

ریزی مناسبی برای آن، وجود ندارد.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس اتحادیه پیراهن فروشان با اشاره به اینکه 
20 درصد قاچاق، چمدانی است،  تصریح کرد: متاسفانه بیشترین ضربه ورود قاچاق 
به کشور، متوجه مردم است.  آقاکوچکی با تاکید بر اینکه 90 درصد تولیدات داخلی، 
با برند های خارجی، در بازار فروخته می شود اظهار کرد: امیدواریم که با همکاری 
مسئوالن ذی ربط، مشکالت قاچاق در بازار مرتفع شود. رئیس اتحادیه پیراهن 
فروشان در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود ممنوعیت واردات پوشاک، بازار مملو 
از کاال های وارداتی است؟ تصریح کرد: شاید اصلی ترین دلیل این موضوع، قاچاق 

پوشاک برند خارجی و عدم حمایت صحیح از برند ایرانی باشد.
 آقاکوچکی با تاکید بر اینکه 30 درصد پوشاک موجود در بازار قاچاق است، افزود: 

البته که وضعیت قاچاق، نسبت به سال گذشته کاهشی گزارش شده است. 
رئیس اتحادیه پیراهن فروشان با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی فعلی، موجب شده 
که بسیاری از نشانه های تجاری، نتوانند کاالی خود را به کشور وارد کنند، گفت: 
این امر باعث شده که بسیاری از نمایندگی های فروش این نام های تجاری بصورت 

نیمه تعطیل فعالیت کنند.

بالتکلیفی اجرای کد شناسنامه کاال در بخش پوشاک

استفاده کشاورزان خراسان شمالی از کیسه های پالستیکی برای جمع آوری پنبه، 
موجب افت کیفیت محصول و بی رغبتی واحدهای نساجی به خرید آن شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی استفاده از 
کیسه های پالستیکی برای جا به جایی پنبه را آسیبی برای این صنعت خواند و 
اظهار داشت: متاسفانه، پنبه کاران استان به هنگام برداشت محصول، از کیسه های 
پالستیکی استفاده کرده و در کیسه ها را نیز با نخ نایلونی می دوزند که این امر سبب 

ایجاد ناخالصی در تولید محلوج ها می شود.
 به گزارش ایرنا، محمدجواد تشکری افزود: الیاف پالستیکی کیسه به هنگام تحویل 
پنبه به کارخانه های پنبه پاک کنی،  وارد محلوج ها شده و به عنوان ناخالصی سبب 

کاهش کیفیت آن می شود.

 وی اضافه کرد: کاهش کیفیت محلوج ها سبب می شود تا کارخانه های ریسندگی 
اقبال خوبی به خرید آن نداشته باشند زیرا الیاف پالستیکی، در هنگام بافت وارد بافت 
پارچه می شود، اما رنگ نمی پذیرد و این امر سبب انتقاد واحدهای نساجی شده 
است.  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: 
در چند سال اخیر همواره تالش کرده ایم تا استفاده از کیسه های پالستیکی در 
فصل برداشت پنبه به حداقل برسد اما کشاورزان همچنان از این کیسه ها استفاده 

می کنند.
باید   تشکری خاطرنشان کرد: در وهله نخست، کارخانه های پنبه پاک کنی 
کیسه های گونی را میان پنبه کاران توزیع کنند تا در جمع آوری محصول، از آن 

استفاده شود که البته این اقدام توسط برخی کارخانه ها انجام می شود.  
 وی گفت: ناخالصی موجود در محلوج های پنبه سبب شده بود تا برخی کارخانه های 
ریسندگی تمایلی به خرید محلوج های داخل استان نداشته باشند و از محلوج های 
وارداتی استفاده کنند اما از سال گذشته، با افزایش قیمت ارز که بر واردات محلوج 
تاثیر گذاشت، کارخانه های ریسندگی از محلوج های تولید کارخانه های داخلی 
نیز استفاده می کنند. تشکری اظهار داشت: امسال هفت هزار و 200 هکتار از 
کشتزارهای استان زیر کشت پنبه رفته بود اما سیل و بارندگی های بهار امسال سبب 

شد تا تنها 6 هزار و 950 هکتار از این سطح به مرحله برداشت برسد.
 معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: پیش بینی 

می شود امسال 17 هزار و 500 تن وش پنبه از کشتزارهای استان برداشت شود.

کیسه های پالستیکی، بالی جان طالی سفید خراسان شمالی
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رئیس اتحادیه کفاشان تبریز از کاهش قیمت مواد اولیه تولید کفش خبر داد و 
اظهار کرد: تولیدکنندگان این محصول به دنبال تقویت بازارهای صادراتی هستند.

علیرضا جباریان فم  از شروع کاهش قیمت مواد اولیه تولید کفش از خرداد ماه 
امسال خبر داد و تصریح کرد: در مواردی حباب های بزرگ قیمتی در برخی از مواد 
اولیه وجود داشت که بیش از 300 درصد افزایش قیمت داشتند، اما این حباب ها 
شکسته شده است. به گزارش عصر اقتصاد، وی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه 10 
تا 30 درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: قیمت چرم 150 تا 200 درصد در سال 
گذشته افزایش داشت، اما از حدود 15 روز پیش در تبریز و مشهد، 10 تا 30 درصد 
کاهش یافته است که علت آن کاهش جزئی قیمت پوست خام و کاهش قیمت 

چشمگیر سایر مواد اولیه بوده است.

رئیس اتحادیه کفاشان تبریز با اشاره به افزایش هزینه های خانوار، بازار کفش را در 
حالت نیمه راکد توصیف کرد.

جباریان فم همچنین از کاهش تک فروشی در بازار کفش از شهریورماه خبر داد و 
گفت: تولیدکنندگان در حال حاضر به دنبال تقویت بازارهای صادراتی هستند.

سال گذشته با افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه اکثر صنایع افزایش یافت. از طرف 
دیگر ایران در بخش پوست گاوی نیازمند واردات است که در این زمینه اختالفاتی 
بین دست اندکاران صنعت چرم و سازمان دامپزشکی کشور وجود دارد، اما اخیرا 
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( خبر 
داد که در حال حاضر واردات پوست سنگین از بسیاری از کشورها مجاز شده است.

کاهش قیمت مواد اولیه تولید کفش

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران با بیان اینکه 
امروز تولیدکنندگان این بخش در گرفتاری عجیبی قرار گرفته اند، گفت: 35 شرکت 

به نام این صنعت فقط با ظرفیت 20 درصدی فعالیت می کنند.
علیرضا ملک پوری  با اشاره به اینکه امروز تولیدکنندگان چرم مصنوعی با مشکالت 
متعددی در امر تولید دست وپنجه نرم می کنند، اظهار داشت: 40 درصد مواد اولیه 
واحدهای تولیدی از محل واردات تأمین می شود و ما مجبوریم سیستم های تو در 

توی وزارت صنعت را طی و در نهایت مجوز واردات با ارز آزاد را دریافت کنیم.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم ، وی با بیان اینکه عالوه براین بخشی از مواد اولیه 
داخلی ما در بازار داخلی تأمین می شود، افزود: تعدادی از تأمین کنندگان صنعت 
چرم مصنوعی مدعی هستند مواد خود را با دالر 14تا15 هزار توامنی وارد کرده و 
نمی توانند کاهش قیمت  را در محصوالت خود اعمال کنند ما نیز مجبوریم این مواد 

اولیه را با قیمت گران خریداری کنیم.
 رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران با تأکید براینکه 
قیمت پارچه مورد استفاده صنعت چرم مصنوعی ارزان نشده و هنوز با قیمت های 

گران در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد، تصریح کرد: ما امروز در گرفتاری عجیبی 
قرار گرفته ایم پتروشیمی ها نیز به بهانه قیمت های جهانی حاضر به کاهش قیمت ها 
نیستند و همین موضوعات باعث شده حجم بستانکاری تولیدکنندگان افزایش پیدا 
کند و حتی تعدادی از شرکتها مجبور به تعطیلی شوند چرا که منابع کافی برای 

گردش فعالیت خود ندارند. 
ملک پوری به عنوان یک تولیدکننده چرم مصنوعی که با قطعه سازان خودرو 
مشارکت می کند، گفت: در طول شش ماه گذشته یک ریال هم دریافت نکرده ام. 
قطعه سازان می گویند خودروسازان به ما منابعی پرداخت نکرده اند تا پولهای شما را 

پرداخت کنیم. این وضعیت برای ما بسیار سخت است.
مرکزی  بانک  رئیس کل  باید  براینکه  تأکید  با  ادامه صحبتهای خود  در   وی 
اقدامات الزم را برای مدیریت بازار اعمال نماید، تصریح کرد: شرکت های صنعتی 
سوپرمارکت نیستند که هر روز قیمتهای خود را تغییر دهند در صورت تغییر قیمت ها 
ما شرکای خود را از دست می دهیم بازار باید به سمت ثبات حرکت کند تا فعالیت 

برای تولید کننده به صرفه باشد.
 رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران اضافه کرد: در 
حال حاضر 50 شرکت مدعی تولید چرم مصنوعی در کشور هستند که در این میان 
35 شرکت شناخته شده و با ظرفیت 20 درصدی فعالیت می کنند. مابقی واحدها نیز 

شیفت کاری خود را کاهش داده و به سمت تعطیلی می روند.
 ملک پوری با تأکید براینکه امسال باید موضوع رونق تولید مورد توجه بسیاری از 
بخش ها قرار می گرفت، اظهار داشت: در عمل ما شاهد اتفاقی در بازار نیستیم و 
گرفتاری تولیدکننده هر روز افزایش پیدا می کند نمی توانیم گردش مالی خود را رونق 
داده و تأمین نقدینگی را انجام دهیم از طرف دیگر سیستم بانکی نیز با سودهای 

بسیار باال محل خوبی برای تأمین نقدینگی ما نیست.

تشدید مشکالت تأمین مواد اولیه در صنعت چرم مصنوعی
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تهيهوتنظيم:
مهندساکبرشيرزاده

بخش نوزدهم

پیدایش سلسله ساسانیان- دوران زمامداری شاپور 
نقش  ساسانی،  دوره  دیگر  پارچه های  از  برخی  در 
دیگری هست که سابقه قدیمی دارد و آن صورت 
شاهی سوار بر اژدهاست که با جانوری افسانه های 
گالویز شده و در زیر آن شیرها و برغاله های هستند 
و شاه از یک طرف بچه شیری و از طرف دیگر مرغ 
شکاری بر دست دارد. نقش اژدها و جانور افسانه ای 
که در این پارچه ها جود دارد، در حجاری های تخت 

جمشید نیز دیده می شود.
از این پارچه ها نمونه های بسیاری در کلیسای سنت 
اورسول آلمان و موزه کلونی پاریس وجود دارد که 

صورت یزدگرد سوم در آنها دیده می شود.

شاپور اول
اردشیر قبل از مرگ، فرزند خود شاپور را در سلطنت 
انضباط  زمامداري،  دوران  در  شاپور  کرد.  شریک 
بیشتري در ارتش و سازمان اداري کشور پدید آورد. 
او نیز مانند پدر با مشکالت و مسائل خارجي چندي 
مشکل  شرق،  در  کوشان  شاهنشاهي  بود؛  مواجه 
بر معابر قفقاز، و  بدویان  ارمنستان، تهدید و فشار 

قدرت رومیان در غرب، شاپور را مجبور مي ساخت 
که همواره آماده نبرد باشد.

شاهنشاهي کوشان، که در سایه تجارت بین المللي 
ثروتمند شده بود، در مقابل قدرت نظامي شاپور به 
این  اثر فتوحات پي درپي  بر  زانو درآمد و سرانجام 
پادشاه جوان، سلسله کوشان منقرض گردید و شهر 
پیشاور و دره سند و ایالت بلخ و سمرقند و تاشکند به 

تصرف ایرانیان درآمد.
در جبهه غرب نیز شاپور پس از سالها نبرد، سرانجام 

پژوهشی در سیر تکامل

�باس ا�ا�یان � ادوار ��ت�ف
و  یافت  توفیق  پرسروصدایي  و  عظیم  پیروزي  به 

تصویر شماره یک- اردشیر، تاج شاهی را به فرزندش 
تصویر شماره 2- شاپور اولشاپور می دهد
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پس از فتح سوریه و انطاکیه و رها، والرین امپراتور 
روم، را با 70 هزار لژیونر رومي و فرماندار شهر و 
سناتورها و اشراف و بزرگان روم اسیر کرد و آنان 
را به ایران فرستاد و آنها در شهرهایي که خود به 
سبک اردوگاه هاي نظامي رومي بنا کرده بودند مستقر 
شدند. امپراتوري روم چنین پیکاري را به خود ندیده 
بود. پیروزي شاپور اول نشانه اي از نیرو و همبستگي 

دولت نوبنیاد ساساني بود.
هنر و صنعت دراین دوره به درجه مناسبی رسیده 
نیز  ساسانی  نقره  ظروف  نقش  در  بود.به طوری که 
تصاویری از جامه ها و پارچه ها و نقوش آنها وجود 
دارد که با آنچه تا امروز باقی مانده، تطابق دارد. در 
را به اقصی  ایرانی  پارچه های  اواخر دوره ساسانی، 
نقاط دنیا می برند و چنان مطلوب بوده است که اغلب 

از انها تقلید می شد. 
در این پارچه ها نقشی که  بسیار دیده می شود شاخ 
و برگ گل های گرد و حلقه ها و تاج پیچ در پیچ و 
اشکال حیوانات و انسان است که روبروی هم قرار 
گرفته است. اغلب هوم - گیاه مقدس دین زرتشت- 

را در میان آنها قرار داده اند. 
شبیه  بیزانسی  زربفت  پارچه   ،3 شماره  تصویر  در 
پارچه های که برای کفن سنت سیویارد به کار رفته، 
پارچه های  در  چه  عیناً  نقشه ها  این  دیده می شود. 

بیزانس  سرزمین  در  چه  و  ایران  در  که  فاخری 
بیزانس  بافندگی  این که  بافته اند، دیده می شود. در 
کاماًل تحت نفوذ و تأثیر صنایع ایران بوده، جای هیچ 

شکی نیست.
در نقش های برجسته طاق بستان، نقوش بسیاری 
نقش  در  و  ساخته اند  دقت  کمال  با  را  پارچه ها  از 
پارچه هایی که بر تن پادشاه ، تمثال های مذهبی، 
زنان نوازنده و پاسبانان شکارگاه هست، نقش های 

خوبی دیده می  شود. 
گل های  دارای  گاهی  پارچه ها  این  نقش های 
چهار پر با اشکال و رنگ های مختلف است، گاه 
شطرنجی است و گاهی دارای نقش حیوانات مانند 
بز کوهی، خروس، مرغابی و حواصیل که روبروی 
هم قرار گرفته اند،گاهش نیز نقش های مرکب دیده 

می شود.
در تصویر شماره 4، پارچه ابریشمی بیزانسی متعلق به 
قرن 8 پیش از میالد دیده می شود که در موزه شهر 
لیون فرانسه از آن نگهداری می گردد. در این نقش 
مرتب از گل و ستاره استفاده شده یا تاجی از مروارید 
در اطراف هاللی قرار گرفته و یا در طراف شکل، 

مرغی نقش کرده اند. 
پارو  زورق ها  در  که  زنانی  برجسته،  نقش  این  در 
سر  آن  نقش  که  دارند  تن  بر  جامه هایی  می زنند، 
با همین  پارچه ساسانی  خوک است و یک قطعه 
نقش امروز در موزه برلین موجود است که لفافه یک 

شی متبرک کلیسا بوده است.

در پارچه های دیگر ساسانی که تا امروز مانده، صورت 
شاه در شکار سوار بر اسب بالدار یا جانور افسانه های 
دیگری است و نقش جانوران دیگر هم آن را احاطه 

کرده اند. 
در میان نقش های پارچه های ساسانی نقوسی وجود 
دارد که مانند آنها را در غارهای ترکستان شرقی تقلید 

کرده اند. 
»لوکونین« علل و ریشه هاي اجتماعي و اقتصادي 
شکست روم از ایران را چنین توصیف مي کند: »... 
در آن روزگار روم از نظر اقتصادي و سیاسي وضعي 
بسیار درهم و آشفته داشت. با بحران عمومي نظام 
برده داري و انحطاط اقتصادي شدیدي که کشور روم 
قیام سربازان و  بود، همواره شورش و  را فراگرفته 
هجوم نیروهاي وحشي، آن سرزمین را به لرزه افکنده 

بود... همه چیز دستخوش انحطاط گشته بود.
 کیپریانوس که در این دوران مي زیست چنین نوشته 
است: »در کشتزارها برزگر، در دریا ملوان، در سپاه 
سپاهي، در مجلس، شرف و وجدان و در دادگاه ها 

دادگر به قدر کفایت نیست.« 
گیبون مي نویسد: »نداي تاریخ که اکثرا چیزي جز 
سرزنش  را  شاپور  نیست،  چاپلوسي  یا  تنفر  پیک 
مي کند که از سر کبر، استیالي بر دشمن را وسیله 
سوء استفاده قرار داد. مي گویند والرین را با جبه و 
معرض  در  و  کرد  زنجیر  امپراتوري  پیرایه هاي 
تماشاي خالیق گذاشت ... و هرگاه که شهریار ایران 
مي خواست بر مرکب خویش سوار شود، پا بر گردن 

والرین مي گذاشت.«
علیرغم تمام نکوهش هاي متفقینش که کرارا شاپور 
را از فراز و نشیب هاي بخت و اعاده قدرت امپراتوري 
روم برحذر مي ساختند و به وي تذکر مي دادند که 
... شهریار  را گروگان صلح سازد  اسیر عالیقدر  آن  تصویر شماره ٤- پارچه ابریشمی بیزانسیتصویر شماره ٣- پارچه زربفت

در قرن دوم قبل از میالد، مردم آسیای مرکزی 
با ابریشم آشنایی داشتند زیرا چینی ها آن را به 
شکل نخ به آن نواحی صادر می کردند. پارت ها 
نیز در دوران اقتدار خود، نساجان قابلی داشتند 
که منسوجات پشمی و کتانی خوبی برای آنها 

می بافتند
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چون  نبود.  گذشت  هیچگونه  به  حاضر  ساساني 
و  شرمساري  سنگین  بار  زیر  در  سرانجام،  والرین 
اندوه، جهان را بدرود گفت، پوستش را از کاه پرکرده 
به شکل پیکره آدمي، در مشهورترین پرستشگاههاي 
ایران حفظ کردند.« سپس گیبون مي نویسد: »این 
داستان آموزنده و حزن انگیز است اما به اغلب احتمال 
در صحت آن باید تردید داشت؛ نمي توان تصور کرد 
پادشاهي، از سر رشک، حتي در مقام معامله با رقیب 
خویش، شأن پادشاهان را علناً چنین خوار سازد ...« 

حکومت ایران از متخصصین و کارشناسان مختلفي 
که در بین این عده بودند براي اجراي نقشه هاي 
معماران  کمک  به  و  کرد  استفاده  عمراني  وسیع 
و طرق  پل ها، سدها، شهرها  رومي،  مهندسین  و 
ارتباطي بسیاري ساخته شد که آثار برخي از آنها 

هنوز باقي است. 
عده اي  آنها  بین  در  که  را  دانا  اسراي  این  شاپور 
مهندس، معمار، پزشک و مساح بود، در پیروي از 
آداب و رسوم خود آزاد گذاشت و در همان ایامي که 

امپراتور روم پیروان مسیحیت را اعدام مي کرد، شاپور 
به مسیحیان اجازه داد براي خود کلیسا بسازند.

شاپور دستور داد غلبه او را بر »والریانوس« بر روي 
صخره اي در فارس منقوش سازند. در دوره سلطنت 
این پادشاه، امور اقتصادي و اجتماعي شاهنشاهي 
و  یونانیان  علمي  آثار  گردید.  منظم  بیش ازپیش 
رومیان در رشته فلسفه، نجوم، طب، ترجمه شد و 
در دسترس اهل علم قرار گرفت. شاپور، ماني را در 
اشاعه دین خود آزاد گذاشت، ولي چنانکه بتفصیل 
خواهیم دید، بهرام اول با وي از در دشمني درآمد و 

به دستور او ماني را اعدام کردند.
شاپور در دوران زمامداري خود، غیر از پیروزي هاي 
نظامي، به فعالیت هاي عمراني وسیعي دست زد که 
از آنجمله است، سد نزدیک شوشتر که به بند قیصر 
معروف است و شهر شاپور در نزدیکي کازرون فارس 
و شهر جندیشاپور )بین شوشتر و دزفول( قابل ذکر 
است. شهر اخیر از مراکز مهم علوم و فنون ایران در 
آن دوره بوده است، و بیمارستان بزرگ این شهر و 
پزشکان عالیقدري که در آن کار مي کردند شهرت 
جهاني داشتند. وفات شاپور اول در سال 271 میالدي 

اتفاق افتاد.
تا  خراسان  از  سفرنامه  کتاب  در  دالمانی  هانری 
بختیاری می نویسد که صنعت پارچه بافی در ایران از 
زمان قدیم بسیار اهیمت داشت و به منتهای درجه 

کمال رسیده بود. نساجان، مواد گرانبهایی را از قبیل 
ابریشم، مفتول سیم و زر در پارچه به کار می برند 
و منسوجات بسیار نفیس و بی نظیری را می بافتند. 
نمونه این نوع پارچه های گرانبهای قدیمی اکنون در 
موزه های اروپا و کلیساهای قدیمی موجود و محفقوظ 

است.
این  که  نمی دانستند  فرانسویان  وسطی،  قرون  در 
پارچه ها محصول کدام یک از کشورهای دنیاست و 
فقط می دانستند این منسوجات از کشورهای خاوری 
و آن طرف دریاها، به اروپا وارد می شود. غالباً سیاحان 
با عزم و همت بلند و زحمات فراوان، نمونه آنها را به 
کشورهای باختری می  آورند و ثروتمندان مانند جواهر 
قدیمی از این پارچه ها نگهداری می کردند برخی هم 
برای نشان دادن خلوص عقیده و ایمان خود آنها 
پوشش  به عنوان  تا  می کردند  تقدیم  کلیسا  به  را 
صندوق های معنوی یادگارهای مقدس به کار روند 
اما متأسفانه طوفان انقالب های مختلف، آنها را از 
بین برد و اکنون فقط قطعاتی در برخی کلیساها وجود 

دارد.
در تصویر شماره 5، پارچه ابریشمی مشاهده می شود 
که دارای نقوش متقارن است و پهلوانان ساسانی را 
نمایش می دهد که سوار بر اسب های بالدار هستند. در 

یک دست هوم و در دست دیگر شیر کوچکی دارند.
نوع دیگر از پارچه های تولید ایران که بسیار نفیس و 
با ارزش هستند و از ایران به آلمان رفته، در تصویر 

تصویر شماره ۵- پارچه ابریشمی

تصویر شماره 6- پارچه ابریشمی

تصویر شماره ۷- پارچه ابریشمی

در قرن چهارم میالدی، ایرانیان تجارت با شرق 
پارچه هایی  و  بودند  کرده  خود  به  منحصر  را 
که از راه زمین به ساحل ماالیا وارد می شدند 
از راه دریا به  و هم چنین مصنوعات چینی که 
وسیله کشتی ها به هندوستان جنوبی و جزیره 

سیالن می رسید، همه را یک جا می خریدند
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ابریشمی  پارچه  این  است.  رفته  کار  به   6 شماره 
بیزانسی، کفن سن ویکتور است و در گنجینه کلیسای 

سانس وجود دارد.
آلمانی ها، پارچه کفن شارلمانی را که از منسوجات 
ایران بوده است در شهر اکس الشاپل حفظ کرده اند. 
در شهر کلنی و خزائن کلیساهای سنت اورسول و 
سنت کونیبرت ، نمونه هایی از تافته های ایرانی متعلق 
به قرون ششم و هشتم پیش از میالد باقی مانده 

است. 
در قرن دوم قبل از میالد، مردم آسیای مرکزی با 
ابریشم آشنایی داشتند زیرا چینی ها آن را به شکل نخ 
به آن نواحی صادر می کردند. پارت ها نیز در دوران 
منسوجات  که  داشتند  قابلی  نساجان  خود،  اقتدار 

پشمی و کتانی خوبی برای آنها می بافتند. 
بعدها طرز بافتن پارچه های ابریشمی را دریافتند و 
چون می خواستند این صنعت منحصراً به خودشان 
تعلق داشته باشد و دیگران از اسرار آن آگاه نگردند، 
تمام ابریشم چین را به ایران وارد می کردند و پس از 
آن که به صورت پارچه های نفیس و عالی با رنگ های 
شفاف و درخشان و زیبا درمی آوردند، به کشورهای 

دیگر صادر می نمودند.
شرق  با  تجارت  ایرانیان  میالدی،  چهارم  قرن  در 
را منحصر به خود کرده بودند و پارچه هایی که از 
راه زمین به ساحل ماالیا وارد می شدند و هم چنین 
مصنوعات چینی که از راه دریا به وسیله کشتی ها 
به هندوستان جنوبی و جزیره سیالن می رسید، همه 
را یک جا می خریدند و بعد به آسیای صغیر و ممالک 
دیگر صادر می کردند بنابراین تجارت شرق و غرب، 

منحصراً به آنها اختصاص داشت.

ایرانیان  از  را  ابریشم  پنجم،  قرن  تا  رومیان 
ایرانی،  تجار  با  معامالت  در  چون  و  می خریدند 
ژوستی نین-  برمی خوردند،  مشکالتی  با  پیوسته 
با  برآمد  درصدد  اشکال  رفع  برای  روم-  امپراتور 
اهالی حبشه که مالک قسمت زیادی از عربستان 
ببندد  آنها  با  تجاری  پیمان  و  کند  سازش  بودند، 
تا شاید بتواند به این وسیله تجارت قدیمی را که 
سابقاً از  راه بحر احمر انجام می شد، دوباره برقرار 
سازد اما اقدامات او به نتیجه ای نرسید زیرا پادشاه 
حبشه پاسخ داد مبارزه کردن با تجار ایرانی در بازار 
هر حال  نیست.به  امکان پذیر  برایش  هندوستان 
نمونه این پارچه های نفیس هنوز در بعضی از خزائن 

ملی ما یافت می شود.
پارچه های مذکور به وسیله اولین مسیحیانی که برای 
زیارت به خوار رفته بودند، وارد اروپا شد. در تزئین 
دخالت  هم  مذهبی  آثار  ایرانی،  قدیمی  پارچه های 
داشته است زیرا در اغلب آنها نقش هوم و تصاویر 

آتشکد ه ها دیده می شود. 
در تصویر شماره 7، پارچه ابریشمی با نقوش متقارن 
دیده می شود که بهرام گور را در حال شکار نمایش 
می دهد.گاهی اوقات، طراح یا هنرمند بافنده با استفاده 
از تخیالت خود یا با ایده گرفتن از اشیاء اطراف خود، 
طرح هایی روی پارچه ها پیاده می کند و اثرات بسیار 

زیبا و خالقانه را بروز می دهد.
معمواًل این پارچه ها با صور خیالی مانند حیوانی که 
پیشانی  بدن آن به شکل اسب است و شاخی در 
خود دارد یا طاووس هندی که گاهی آدمی بر آن 
سوار شده است . همچنین با شکل انسان، اسب، 
عقاب، ببر، یوزپلنگ و سایر حیوانات که در ایران و 
هندوستان وجود دارد و انواع گل و ریحان و درختان 

سیب و نارنج تزئین یافته اند.

مانی و کردیر
این  ظهور  دهه های  نخستین  در  ساسانیان  تاریخ 
سلسله، زیرنفوذ  دو شخصیت دینی شکل گرفته 
ایت. یک پیامبر و یک موبد. با این حال این دو مرِد 
دین درکنار شاهان ساسانی، اردشیر بابکان و شاپور 
بازیگران عصر تبدیل شدند و  به بزرگ ترین  اول 

تاریخ ایران در سده سوم میالدی زیر سایه ایشان 
قرار گرفت، 

در  میالدی  سوم  سده  اوایل  و  دوم  سده  اواخر 
قلمرو اشکانیان و سرزمین های پیرامون آن روزگار، 
بحران های بزرگ اقتصادی، فرهنگی و فکری وجود 
حکومت  آخر  دهه  چند  که  بحران ها  این  داست. 
اشکانان را به کلی فرا گرفته بود، در مناطق جنوب 
غربی ایران و جنوب میان رودان با وضوح بیشتر دیده 
می شد و نشانه آن ظهور عقاید و آئین های زاهدانه 
با بدبینی به زندگی و عالم  و ریاضت طلبانه توأم 

جسمانی بود.
پایان شاهنشاهی  به  قرن  از یک  بیش  که  زمانی 
بزرگ  لشکرکشی  سه  بود،   مانده  باقی  اشکانیان 
ترایانوس  دست  به  ترتیب  به  ایران  به  رومیان 
مارکوس  اشکانی،  خسرو  دوره  در  هادریانوس 
اورلیوس در زمان بالش چهارم و سرانجام سپتیموس 
سوروس در عهد بالش پنجم. انجام شد که نه تنها 
بلکه  داد  قرار  غارت  و  نهیب  عرصه  را  تیسفون 
با فقر،  را  میان رودان و به ویژه مناطق جنوبی آن 
بیماری و مرگ روبرو ساخت و بنیان های اقتصادی را 
در این نواحی ویران کرد. از این رو شگفت آور نیست 
که اواخر روزگار اشکانیان، آراء و فرقه های گنوسی 

انتشار قابل مالحظه ای بیابند.
مذاهب  از  مغتسله  طایفه  به  مانی-  پدر  پاتیگ- 
گنوسی رایج در میان رودان آن روزگار پیوسته بود. 
مانی در چنین محیطی پرورده شده بود از این روست 
که صبغه گنوسی کیش مانی مورد توافق بسیاری 
از محققین قرار گرفته و گزارشات موجود در مورد 
خانواده و دوران کودکی و نوجوانی مانی نیز ابهام امیز 

است. 

از  که  را  شارلمانی  کفن  پارچه  آلمانی ها، 
اکس  شهر  در  است  بوده  ایران  منسوجات 
الشاپل حفظ کرده اند. در شهر کلنی و خزائن 
 ، کونیبرت  سنت  و  اورسول  سنت  کلیساهای 
نمونه هایی از تافته های ایرانی متعلق به قرون 

ششم و هشتم پیش از میالد باقی مانده است

تصویر شماره 8- پارچه عهد ساسانی
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 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت پوریا بافت معین )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 98/5/2، ســرمایه شرکت از مبلغ 

1/500/000/000 ریال به مبلغ 6/500/000/000 ریا  افزایش یافت.

 شرکت تاج نخ نقش جهان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت  مدیره مورخ 98/4/20،  حجت اله کرباسي  به سمت رئیس هیئت 

مدیره و مدیرعامل، محمد دافعیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

 شرکت ترمه آبیک )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/5/20، نسرین رسائي به سمت رئیس هیئت مدیره،  

محمود اقبال به سمت نایب رئیس هیئت  مدیره و مدیرعامل  انتخاب شدند.

 شرکت صنایع نساجي پویا باف اصفهان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ98/5/22، سرمایه شرکت از مبلغ 

7000000000 ریال به20000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت رنگین الیاف ایساتیس )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طــور فوق العاده  مــورخ 98/5/30،  فاطمه 
 ابراهیم پور به سمت رئیس هیئت  مدیره ، مهدي ملک ثابت به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره، محمد ملک ثابت به ســمت مدیرعامل، محمود صیادي به سمت بازرس اصلي و 
ســیدمجتبي وحیدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه پیمان یزد جهت 
نشــر آگهي هاي شرکت تعیین شــد.  سرمایه شــرکت از مبلغ 3500000000 ریال به 

مبلغ10000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت تولیدي وصنعتي نگین پلي استر اشتهارد )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 98/3/28، روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت 
نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد. معصومه شکري به عنوان بازرس اصلي و منیژه مالعلي 
به عنوان بازرس علی  البدل انتخاب شــدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالي 96 به 

تصویب رسید.

 شرکت زرنخ نگار )بامسئولیت محدود(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ97/5/1،  داود سلیمي به سمت 
مدیرعامل ، مهدي ســلیمي به سمت رئیس هیئت مدیره و فریدون صادقیار به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

 شرکت خرقه پوشان اهورا مهرگان ) بامسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ98/5/22، شرکت مذکور منحل اعالم و 
هلن حضوري به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. محل تصفیه تهران، پاسداران، خیابان شهید 

مصطفي وفامنش ، ساختمان آرین، بلوک A ، واحد 1 شرقي طبقه اول، پالک 26 است.

 شرکت بافت و تکمیل ستاره درخشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ 98/2/28، علي نجفي به سمت 
مدیرعامل،  کلثوم فالح پور به سمت رئیس هیئت  مدیره و کبري نجفي به سمت نایب رئیس 

هیئت  مدیره انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي بافندگي خاتم بافت مشکنان اصفهان )سهامي عام(تهیهوتنظیم:مینابیانی
طبق صورتجلسه هیئت  مدیره مورخ 97/11/8، علي شاه مرادي به سمت مدیرعامل، سیداصغر 
حسیني به سمت نایب رییس هیئت  مدیره، سید رضا حسیني به سمت رییس هیئت مدیره،  
موسسه حسابرسي امین تدبیر بصیر به سمت بازرس اصلي و موسسه آئین تراز آریا به سمت 
بازرس علی  البدل انتخاب شدند. روزنامه کار و کارگر و محلي نسل فردا جهت نشر آگهي ها و 

دعوت نامه هاي شرکت تعیین شد.تراز مالي سال 96 به تصویب رسید.

 شرکت صنایع کرک یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ98/5/20،  محل شرکت به  یزد، نعیم 
آباد، کوچه شهید پورمحمدعلي، کوچه 53  تغییر یافت.حسین نصیریاني به سمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره ، محمد رنگچیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی کاجي به سمت 
بازرس اصلي و محمد رضا بهاري به سمت بازرس علی  البدل انتخاب شدند. روزنامه نداي یزد 
جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. صورت هاي مالي منتهي به سال 97 به تصویب رسید.

 شرکت ریسندگي و بافندگي نجف آباد )سهامي خاص(
پیرو صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 98/4/11، آروین رویا به عنوان مدیر اجرایي هیئت  تصفیه 

و میراسماعیل رضوي و وحید قیصري به سمت مدیران تصفیه تعیین شدند.

 شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي ســالیانه مورخ98/4/31، حســاب هاي مالي سال 
97شرکت مورد تصویب قرار گرفت. رضا زید آبادي به عنوان مدیرعامل، لیال اکبرپور به عنوان 
رئیس هیئت  مدیره، هانیه پرنده  به عنوان نائب رئیس هیئت  مدیره، موسســه حسابرسي 
آرشــین به عنوان بازرس اصلي و علي تقي زاده به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند. 

روزنامه جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت رنگدانه سیرجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ98/4/30،  صورت هاي مالي سال 97 
مورد تائید و تصویب قرار گرفت. موسســه حسابرسي آرشین حساب به عنوان بازرس اصلي 
و قانوني و سیدمحسن حسیني به عنوان بازرس علی  البدل  انتخاب شدند. روزنامه اطالعات 

جهت نشرآگهی های شرکت  تعیین شد.

 شرکت ریسندگي رضوان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 98/4/18،  ترازنامه و حساب هاي 
ســود و زیان سال مالي 1397 به تصویب رسید. غالمحسین فرزین به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، اکرم قطان به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره ، شیرین فرزین به سمت مدیرعامل 
موسسه حسابرسي اعتماد  ارقام امین به عنوان بازرس اصلي و رضوان توکلي به  عنوان بازرس 

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

 شرکت نساجي رضوان تاب )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ98/4/18، روزنامه اطالعات جهت درج 
آگهی هاي شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالي 1397 به تصویب رسید. 
غالمحسین فرزین به سمت رئیس هیئت  مدیره و مدیرعامل،  اکرم قیطان به سمت نایب 
رئیس هیئت  مدیره،موسســه حسابرسي اعتماد ارقام امین به عنوان بازرس اصلي و رضوان 

توکلي به عنوان بازرس علي البدل  انتخاب شدند.

 شرکت خانه پیراهن ایرانیان) بامسئولیت محدود(
پیرو صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ98/5/26، محل شرکت به تهران، خیابان 

شهید دکتر مفتح، کوچه شاهرخ ، پالک 6 ، طبقه سوم ، واحد 8  تغییر یافت.
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 شرکت ریسندگي و بافندگي قماش آذرشهر )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/5/14، سیدمحسن حسیني  به سمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره،  سیدبابک حسیني به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،  فریده رجبیه و آیدا 

شرفي به عنوان بازرس اصلي وعلي البدل انتخاب شدند.

 شرکت نساجي دیبا ریسان آران )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/6/2، شبان قمصري به سمت رئیس هیئت  مدیره، 
شبان قمصري  به سمت نائب رئیس هیئت  مدیره، مریم پهلوانیان به سمت مدیرعامل انتخاب 

شدند. تراز مالي سال هاي 1394 و 1395به تصویب رسید.

 شرکت نگین مشهد هالل )سهامي خاص(
پیرو صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 98/5/25،ساره شبان قمصري به سمت رئیس هیئت 
مدیره، رضاشبان قمصري به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره  و عباس بهادري به سمت 

مدیرعامل انتخاب شدند. 

 شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان )سهامي عام(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ98/3/30،  موسسه حسابرسي آزمون 
پرداز ایران مشهود به عنوان  حسابرس مستقل و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي خدمات 
مدیریت ارقام نگر آریا  به عنوان  بازرس علي البدل انتخاب شــدند. ترازنامه و صورت ســود 
زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت براي سال مالي منتهي97/12/29  به تصویب رسید.  

روزنامه های اطالعات و روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت  تعیین شدند.

 شرکت ژئو شبکه پارسیان)سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 98/5/12، حمیدرضا قادي به  به سمت رئیس هیئت  
مدیره، آروین رضا به ســمت نایب رئیس هیئت  مدیره و حسین قادي به سمت مدیرعامل 

انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي صادراتي نیما نساج)سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ97/5/16،  صورت هاي مالي منتهي 
به 97/12/29 به تصویب رسید. لیال بهزادي به عنوان بازرس اصلي و حسین نجار به عنوان 

بازرس علی  البدل انتخاب شدند.  روزنامه رسالت براي نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.  

 شرکت الماس بافت زاینده رود )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 98/5/10،  شرکت منحل اعالم و داریوش 
آگاهي زاده به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شد.  محل شرکت منحله در حال تصفیه اصفهان، 
محله کاوه، کوچه تیران، کوچه شــهید اصغر هادي زاده، پالک 14 ، ساختمان سهند، بلوک 

سي، طبقه ششم، واحد شرقي است.

 شرکت ریسندگي و بافندگي مطهري ) بامسئولیت محدود(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ98/4/24، مؤسسه حسابرسي وخدمات 
مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلي و وحید ذوقي به عنوان بازرس علی  البدل انتخاب 
شدند روزنامه اطالعات جهت نشر آگهی هاي شرکت تعیین شد.. ترازنامه و حساب سود و زیان 

سال مالي منتهي به1397 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت بهین بافت اسپادانا ) بامسئولیت محدود(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ98/5/28،  مرکز اصلي شرکت به  اصفهان، 
حکیم شفائي اول، خیابان همافر، بن بست تخت طاووس، ، پالک قدیم 68 ، طبقه اول انتقال 

یافت.

 شرکت کیسه گیالن )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 98/4/17، ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالي منتهي به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ناصر ورزیده کار به سمت رئیس هیئت  
مدیره ، معصومه نخجواني  به سمت نایب رئیس هیئت  مدیره،  مجید ورزیده کار  به سمت 
مدیرعامل، موسســه آریا حسابرسان پارسا به سمت بازرس اصلي و اصغر قاسمي به سمت 

بازرس علی  البدل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات براي درج آگهي هاي شرکت تعیین شد..

 شرکت شیمي بافت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ98/3/20، ترازنامه و حساب سود 
وزیان براي سال مالي منتهي به97/12/29، مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسي داریا 
روش به عنوان  بازرس اصلي و موسسه حسابرسي هوشیار ممیز به عنوان بازرس علي البدل 

انتخاب شدند. روزنامه دنیاي اقتصاد جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت کرک نخ سمنان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ98/4/30،  ترازنامه و حساب سود و زیان  
شــرکت براي سال مالي منتهي به 29 اســفند ماه 1397 مورد تصویب قرارگرفت. مرتضي 
رضــازاده به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیــره ، مهري معیني به عنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره ، موسسه حسابرسي بهنام مشار  به عنوان بازرس اصلي و موسسه حسابرسي و 
خدمات مالي همیار حساب به عنوان بازرس علی  البدل انتخاب شدند.  روزنامه ابرار جهت نشر 

آگهی هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت نساجي بهارنطنز )سهامي خاص(
پیرو صورتجلســه مجمــع عمومــي فوق العاده  مــورخ98/5/13، ســرمایه شــرکت از 
مبلغ80000000000 ریال به مبلغ 100000000000 ریال افزایش یافت. سعید میرزاآقاخاني 

به عنوان بازرس اصلي و حسن امیرپوربه عنوان بازرس علی  البدل انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي صنعتي پروزن )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ98/4/23، ترازنامه وصورتهاي مالي منتهي 
به97/12/29 به تصویب رسید. موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان 
بازرس اصلي و سیدمحمد باقر شاهمرادي به عنوان بازرس علی  البدل انتخاب شدند. روزنامه 

اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت تولیدي و ریسندگي همدان نخ )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ98/4/31، حمیدرضا شیباني  به سمت 

بازرس اصلي و سیامک صفي خاني  به سمت بازرس علی  البدل تعیین شدند.

 شرکت نساجي اطلس یزد )سهامي خاص(
پیرو صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده  مورخ 98/5/28،ســرمایه شــرکت از مبلغ 

12600000000 ریال به مبلغ37800000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت نساجي بهتابان )سهامي خاص(
برابــر صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده  مــورخ 98/4/25، ســرمایه شــرکت از 

مبلغ144000000000 ریال به مبلغ 360000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت صنایع نخ خوانسار )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ98/4/29، مصطفي صفري به عنوان 
رئیس هیئت  مدیره ، محمدباقر نقي زاده به عنوان نائب رئیس هیئت  مدیره و  احمدعلیمرداني 

به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند.
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 شرکت رنگین نخ سامان شرکت )با مسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 98/4/21، ســرمایه شــرکت از 

مبلغ400000000000 ریال به 650000000000 ریال افزایش یافت

 شرکت نرمینه بافت )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده  مورخ98/4/25،  ســرمایه شــرکت از مبلغ 

200000000000 ریال به مبلغ 600000000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت نساجي مشکین دشت کرج )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 98/4/25، 

ترازنامه وحســاب سود و زیان شرکت منتهي به 98/12/29 ، محسن معقولي بسمت ریئس 
هیئت  مدیره،  بابک ناجي بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علي اکبر مداح به سمت مدیرعامل، 
علي بابائي به سمت بازرس اصلي و ناصر مباشر  به سمت بازرس علی  البدل انتخاب شدند. 

روزنامه ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت تولیدي بازرگاني بافت دوخت نخستین )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ98/4/23، زهرا هژبري به  
ســمت مدیرعامل، حسن کرماني  به سمت رئیس هیئت  مدیره، محمد مهدي کرماني  به 
سمت نائب رئیس هیئت  مدیره ، سیدعباس اورعي به سمت بازرس اصلي و فاطمه قنبري 
به سمت بازرس علی  البدل انتخاب شدند. محل شرکت تهران،خیابان انقالب، خیابان دانشگاه، 

خیابان شهید دکترمرتضي لبافي نژاد، پالک156 ، طبقه اول، واحد شرقي است.

 شرکت منسوجات گل زرین یزد )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 98/5/26، شرکت منحل اعالم گردید و 
محمد صادقیان زاد به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. محل تصفیه  تهران، بازار، کوچه بازار 
زید، کوچه بازارچهارسوق بزرگ، پالک 192، ساختمان داالن سوم حاج حسن، طبقه همکف، 

واحد  15/ 1است. 

 شرکت الیاف خورشید خراسان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ97/8/24، نسرین حسن زاده به سمت بازرس 
اصلي و امیرحسین اخالقي به سمت بازرس علی  البدل انتخاب شدند. روزنامه هدف واقتصاد 

جهت نشر آگهی های شرکت  تعیین شد.

 شرکت پاریز باف ) بامسئولیت محدود(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 98/3/20 نادر مقدري به سمت رئیس هیئت 

مدیره،  حمیدرضا مقدري به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند.

 شرکت نسیم ریس کویر )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/5/6،  اعظم شاهدي به سمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره ، عبدالصمد محمد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.  سرمایه از 

مبلغ 2000000000 ریال به مبلغ4200000000 ریال افزایش یافت.

 کارخانجات نساجي نگین نقشین یزد )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ98/6/1، اصغر زارع به سمت 
رئیس هیئت مدیره،  سیدرضا حسیني به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا زارع به سمت 
مدیرعامل،احمد جمالي به سمت بازرس اصلي و سیدمحمدسیفتي به سمت بازرس علی  البدل  
انتخاب شدند. روزنامه پیمان یزدجهت نشرآگهی های شرکت  تعیین شد. صورت هاي مالي 

منتهي به سال 97 به تصویب رسید.

 شرکت فرش زرباف خراسان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 97/9/6، صورت هاي مالي به تصویب 
رســید. محمد علي عرفانیان  به عنوان بازرس اصلي و ســیداصغر حسیني به عنوان بازرس 

علی  البدل  انتخاب شدند.  روزنامه خراسان براي درج آگهي ها تعیین شد.

 شرکت فرش پدیده میرداماد تهران )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 98/3/9، روزنامه  اطالعات جهت 
درج آگهي هاي شرکت تعیین شد. علیرضا منجمي به سمت مدیرعامل، احمدرضا منجمي به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فاطمه رحماني به سمت رئیس هیئت مدیره،علیرضا نمکیان 
بــه عنوان بازرس اصلي و منصور محمدرضائي بیدگلي به عنوان بازرس علی  البدل انتخاب 

شدند. 

 شرکت زیبا پوشان پارس دیبا )با مسئولیت محدود(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 98/3/6،  نام شرکت به » پویان گستر پارس 

دیبا « تغییر یافت.

 شرکت تهران پلي استر تاپس )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 98/4/29،  ترازنامه و صورت هاي 
مالي شــرکت براي سال مالي منتهي به 97/12/29 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسي و 
خدمات مدیریت سامان پندار  ه عنوان بازرس اصلي و وحید ذوقي به عنوان بازرس علي البدل 

انتخاب شدند . روزنامه کیهان جهت نشر آگهی های شرکت  تعیین شد.

 شرکت نسیم بافت گیل )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 98/4/3،  حسین رجبي به سمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل ، رقیه معصومي به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، سید مهیارآقائي به سمت 
بازرس اصلي و مجتبي شمس به سمت بازرس علی  البدل انتخاب شدند. روزنامه فضیلت جهت 

درج آگهی های شرکت  تعیین شد.

 اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشیني و موکت شهرستان گرگان
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 98/4/01، عبدالعزیز مهیمني به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، فرهاد اردالن به سمت نائب رئیس اول هیئت مدیره، احمد میر وکیلي به  سمت نائب 
رئیس دوم هیئت مدیره، علي ساداتي به به سمت دبیر ، نصرت اله دنگچي  به سمت خزانه 

دار، احسان اخوان راد به به سمت بازرس اصلي انتخاب شدند. 

 شرکت تولیدي مهتاب نخ )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 98/4/31،  مصطفي کریمي به عنوان 
بازرس اصلي و میثم صحرائیان به عنوان بازرس علی  البدل انتخاب شدند. روزنامه جمهوري 
اسالمي جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد. صورت هاي مالي سال 97 به تصویب رسید.

 شرکت تولیدي و صنعتي ابریشم طوس )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 98/4/31،  ترازنامه به تصویب رسید. 
حسین مقدسیان به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، عباس مقدسیان به سمت 
رئیس هیئت مدیره، آنیسا سلیمي به عنوان بازرس اصلي و مهدي طاهرنیا به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند. روزنامه خراسان به منظور درج آگهی های شرکت  تعیین شد.

 شرکت الیاف پردیس دلیجان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 98/5/28، غالمعلي اسماعیلي به عنوان بازرس 

اصلي وسید حسین جاللي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.



 81 شماره 201   آبان  98  

 شرک نور بافت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 98/4/30، موسسه حسابرسي امجد 
تراز  به سمت بازرس اصلي و زهرا موذني به سمت بازرس علی  البدل  انتخاب شدند. روزنامه 
نســل فردا جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد.  ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 

منتهي به سال 1397 به تصویب رسید.

 شرکت صنایع پوشاک مبتکران گلستان صباح )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/4/19، رضا رضائي به سمت مدیرعامل  تعیین شد.

 شرکت کوشش نساج کویر )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/5/25،  حسین مجاهدي به سمت رئیس هیئت مدیره 

و  نسرین کریم پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت جامینه )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ 98/5/6،  بابک شرافتي به 

سمت بازرس اصلي و سیدمحمد ابوالحسني به سمت بازرس علی  البدل انتخاب شدند.

 شرکت جمیل کرک بافت )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 98/2/30، ترازنامه و حساب سود وزیان سال 
مالي منتهي به97/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي 
شرکت تعیین شد. موسسه حسابرســي آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس اصلي و 
موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس علي البدل  انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي پوشاک جامه سرا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ98/5/31، جلیل فرج پور به 
سمت مدیرعامل، احمد فرج پور به سمت رئیس هیئت مدیره، صمد فرج پور به سمت نائب 

رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.. 

 شرکت آرین دوخت آذین )با مسئولیت محدود(
برابر صورتجلســه مجمــع عمومي فوق العاده  مورخ 98/5/26،  ســرمایه شــرکت از مبلغ 
600000000 ریال به مبلغ 300000000 ریال کاهش یافت. محمدرضا محبتي  به ســمت 

مدیرعامل و رسول فشکي به سمت رئیس هیئت مدیره  انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي ابهر بافت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ98/5/30،  شرکت  منحل اعالم و محمد 
حسین فرقاني به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شد. محل تصفیه تهران،  میدان مادر،  خیابان شاه 

نظري،  خیابان فرجام، خیابان مظفري،  ساختمان ترمه، پالک 2، طبقه 4 است.

 شرکت کاسپین مد آپادانا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ98/2/20، داریوش افشاري 
به سمت مدیرعامل، امین اله لک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،  مجید لک به سمت 
رئیس هیئت مدیره،  موسسه حسابرسي آگاه اندیشان خردمند به سمت بازرس اصلي و حمید 

دهقاني به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي و بافندگي درخشان قم )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ 98/4/15، حسن غزنوي به 
سمت رئیس هیئت مدیره ، رضا گیوه چي به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علي گیو ه چي 

به سمت مدیرعامل  انتخاب شدند.

 شرکت صنایع فرش خیام آران )سهامي خاص(
برابر  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/5/27، محمد ترکي به سمت رئیس هیئت مدیره، 
حمید ترکي به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن ترکي به سمت مدیرعامل انتخاب 

شدند.

 شرکت اطلس جامه آریا )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/5/12،  محمد شهریاري به سمت رئیس هیئت مدیره 
، محسن شهریاري به سمت مدیرعامل،  مهدي شهریاري به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 

انتخاب شدند.

 شرکت الیاف زر لیف اصفهان ) با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ98/5/20،  مهدي مقضي 

به سمت مدیرعامل، ، سیدجعفر حسیني به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

 شرکت مه ریس گیالن )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/4/18، سرمایه شرکت از مبلغ 40 میلیارد ریال  به مبلغ 

48 میلیارد ریال  افزایش یافت.

 گروه پوشاک شکوه فرجام ایرانیان )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 98/6/9، روزنامه اخبار 
صنعت جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین گردید.سرمایه شرکت از مبلغ1010000 ریال به 
2100000 ریال افزایش یافت.علي محمد نعمتي به سمت رئیس هیئت مدیره ، جواد اسحق 

ابادي به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

 شرکت پلیمر بافت بابل )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ98/3/29، سرمایه شرکت  از مبلغ  8 میلیارد 

ریال به مبلغ 16 میلیارد ریال  افزایش یافت.

 شرکت مهباد میالن )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ98/5/14، موسســة 
حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام به سمت بازرس اصلي و منصوره کمائي به سمت بازرس 

علی  البدل انتخاب شدند.

 شرکت آرین دوخت آذین )بامسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 98/5/26،ســرمایه شــرکت از 

مبلغ300000000 ریال به مبلغ 600000000 ریال افزایش یافت.

 شرکت صنایع فرش افشار زرینه میاندوآب )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت  مدیره مورخ 98/4/25، کریم بکتاشي به عنوان رئیس هیئت  مدیره 
، رحیم بکتاشي  به عنوان  نائب رئیس هیئت  مدیره، عزیز بکتاشي به عنوان مدیرعامل، مکرمه 

فرجي بسمت بازرس اصلي و لیدا اجاللي به سمت بازرس علی  البدل انتخاب شدند.

 شرکت ممتاز نخ مانا ایساتیس)سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ 98/6/10،حسین مرادي به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، سهیال غالمشاهي به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، 
قاسم زارع به سمت بازرس اصلي و مسعود سلطاني به سمت بازرس علی  البدل انتخاب شدند. 
صورت هاي مالي منتهي به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه  پیمان یزد جهت 

نشر آگهی های شرکت  تعیین شد. 
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 شرکت نساجي الماس ریس آریا )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 98/6/12، سرمایه شرکت از مبلغ 15/500/000/000 
ریال به مبلغ 40/500/000/000 ریال افزایش یافت. علیرضا علي محمد به ســمت بازرس 

اصلي و حسن خاک نگار به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت الیاف خورشید خراسان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 97/8/24 ،انسیه شاهدي به سمت رئیس هیئت مدیره، 
مریم شمسي فر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا شبابي  به سمت مدیرعامل انتخاب 

شدند.

 شرکت سپاهان الیه )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ98/5/13،  حمید طالع  به 
سمت بازرس اصلي و مهدي کریمي به سمت بازرس علی  البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل 
فردا جهت نشــرآگهي ها و دعوت نامه هاي شرکت تعیین شد. صورتهاي مالي منتهي به 

97/12/29 به تصویب رسید.

 شرکت تولیدي ایران نو بافت )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 98/1/31،  سیدمهدي منصوري  بسمت بازرس 
اصلي و مرتضي رئیسي به سمت بازرس علی  البدل انتخاب شدند.  روزنامه نسل فردا جهت 
نشــرآگهي ها و دعوت نامه هاي شرکت تعیین شد. صورتهاي مالي منتهي به97/12/29 به 

تصویب رسید

 شرکت منسوجات نبافته آراء )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 98/4/19، نصرت اله بهروز صنعتي  به سمت 
رئیس هیئت مدیره، نادر بهروز صنعتي  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رویا محبي  به 
سمت مدیرعامل انتخاب شــدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالي1397 به تصویب 

رسید. 

 شرکت ماهدیس مشهد هالل )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ98/3/26،  رضا شبان قمصري به 
سمت رئیس هیئت  مدیره ، عباس بهادري به سمت نایب رئیس هیئت  مدیره و زهرا حسیني 

به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت تبریز نیک پوش )بامسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده  مورخ 98/5/5، حسین پیغامي  به سمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره  تعیین شدند.

 شرکت مهتاب فرش کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ98/5/22، علي سفارشي به 
سمت رئیس هیئت  مدیره ، علیرضا سفارشي بسمت نائب رئیس هیئت  مدیره ،علي اصغر 
سفارشي به سمت مدیرعامل، مهین دخت اکبري به سمت بازرس اصلي و منصور امیر سیافي 

به سمت بازرس علی  البدل انتخاب شدند.

 شرکت موکت فیروزه یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ97/8/29،  صورتهاي مالي 
منتهي به سال 1396 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت 
سامان پندار به عنوان بازرس اصلي و فاطمه رنجبر به سمت بازرس علی  البدل انتخاب شدند. 

روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت طالي سفید استهبان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 98/5/1، محمد جواد ستایش به عنوان   مدیرعامل 
داود سهیل  به عنوان  رئیس هیئت مدیره و سید عمار حق گو به عنوان  نایب رئیس هیئت 

مدیره انتخاب شدند.

 شرکت نساجي حریر بافت تفت )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/4/25، حمید وزیري جم به سمت رئیس هیئت 
مدیره و ســید ضیاء الدین جاللیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و  لبانه وزیري جم 

به سمت  مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي پنبه دانه سپید گل خراسان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ 98/5/22، علي اکبر 
حاتمي به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، محمد اسماعیل غیبي به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره، علیرضا دالور به ســمت بازرس اصلي و حسنعلي علي نژاد به سمت 

بازرس علی  البدل انتخاب شدند. روزنامه  سایه جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت الیاف یزد )سهامي خاص(
پیرو صورتجلســه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 98/4/26،  صورتهاي مالي منتهي 
به 87/12/29 مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه اطالعات جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شــد. موسســه تدبیر تراز نگار به عنوان بازرس اصلي و علیرضا جاهدي به عنوان 

بازرس علی  البدل  انتخاب شدند.

 شرکت بوستان ترمه )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 98/6/5، موسسه حسابرسي پردازش حساب 
هونام به سمت بازرس اصلي و مژگان غفراني به سمت بازرس علی  البدل  انتخاب شدند.

 شرکت نوبافت شادیلون )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 98/4/31،  حمید بادامچي به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، علي  اکبر بادامچي به به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و  زهرا مرشدیان به سمت 

مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت نساجي سیمین تاب تفت)سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 98/4/22، نوشین ادیب زاده به سمت رئیس 
هیئت مدیره،  ملوک روان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید شهاب الدین جاللیان 

به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت فرش شکوه کنگره کویر کاشان )سهامي خاص(
پیرو صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 98/5/24 محمد هادي زاده به سمت رئیس هیئت 
مدیره، مصطفي هادی زاده  به ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره، مهدي هادي زاده به 
سمت مدیرعامل، سعید مازندرانیان به سمت بازرس اصلي و اکبر حسني به سمت بازرس 
علی  البدل انتخاب شــدند.روزنامه نسل فردا جهت نشــر آگهی های شرکت  تعیین شد. 

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهي به 97/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت نساجي وحید دهق )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ98/1/26،  مرضیه روان 
بخش به  سمت بازرس اصلي و معصومه عباسي پور به سمت بازرس علی  البدل  انتخاب 

شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهي ها و دعوت نامه هاي شرکت تعیین شد.
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 شرکت امیران ترمه کویر کاشان  ) سهامي خاص(
تاسیس کارخانجات تولیدي محصوالت نساجي اعم از ریسندگي و تولید انواع نخ، تولید انواع 
فرش، گلیم و گبه ماشیني، آهار و تکمیل محصوالت نساجي زمینه فعالیت، 15000000 ریال 
ســرمایه، منیره پناهیده مدیرعامل و آران و بیدگل، جاده قدیم، بلوار دکتر غالمرضا اسالمي 

بیدگلي مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت نیک هوران کویر ) سهامي خاص(
تولید انواع البســه و منسوجات با فناوري نانو زمینه فعالیت، 1000000 ریال سرمایه و مبین 

مینو مدیرعامل و زاهدان، دانشجو، خیابان بزرگمهر، بلوار دانشجو مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت الیاف سازان دیباي البرز ) سهامي خاص(
تولید ،خرید و فروش الیاف پلي استر، پلي پروپیلن و پلي آمیدزمینه فعالیت،90000000 ریال 
سرمایه، حسین میرهادیان مدیرعامل، کرج، شهرک صنعتي بهارستان ، خیابان باغستان شمالي 

، بلوار گلستان نهم ، پالک 224 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت الوند پایدار آیتک ) سهامي خاص(
انجام کلیه فعالیت هاي تولیدي و صنعتي در زمینه پوشاک و منسوجات و صنایع وابسته زمینه 
فعالیت، 500000000 ریال سرمایه، محمود سلیماني فر مدیرعامل تهران ،شهرستان رباط 

کریم ، شهرک صنعتي نصیرشهر ، خیابان پروفسور حسابي مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت ماهسار تجارت ارس ) سهامي خاص(
صادرات و واردات و خرید و فروش پوشــاک مردانه و زنانه زمینه فعالیت، 760 میلیون ریال 
سرمایه، محمدرضا کربالئي حسین مدیرعامل و آذربایجان شرقي ، جلفا ، منطقه آزادتجاري، 

خیابان ارس شمالي  ، قطعه B ، 11 ارس فاز 1 ، خیابان 5 مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت تعاوني چهار هزار و چهارصد و چهل و هشت نرجس
تولید پرده و پوشاک )به جز البسه بي بافت ( زمینه فعالیت، 30/000/000 سرمایه، امید رسولي 
مدیرعامل و کردستان، شهرستان قروه ، شریعتي کوچه سرچشمه  مرکز اصلی شرکت است.  

 شرکت عرفان درسا درودیان )سهامي خاص(
خرید و فروش و صادرات و واردات و تولید و بســته بندي و توزیع پوشــاک زمینه فعالیت، 
100000000 ریال سرمایه، حمیدرضا درودي مدیرعامل و تهران، ونک ، بزرگراه کردستان، 

خیابان مالصدرا ، پالک 16 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت آز پلیمر الیاف )با مسئولیت محدود(
انجامکلیه آزمایشات مربوط به پلیمر و الیاف صنعتي و پارچه  زمینه فعالیت، 10000000 ریال 
سرمایه، مرضیه بورقاني مدیرعامل و تهران، خیابان سهروردي شمالي، کوچه شهیدحمیدقدس 

، پالک 455 ، ساختمان زیبا ، طبقه هشتم ، واحد غربیمرکز اصلی شرکت است.

  شرکت آتنا تن پوش نامي ) با مسئولیت محدود(
تولید و توزیع انواع پوشــاک زنانه، مردانه، دخترانه و بچه گانه زمینه فعالیت، 1000000 ریال 
سرمایه، رمضان شاهنده مدیرعامل و تهران، سه راه جمهوري، خیابان ولیعصر، کوچه گودرز، 

پالک 6، طبقه دوم، واحد 8مرکز اصلی شرکت است. 

 موسسه غیرتجاري جلوه پوشاک آریا 
پخش و توزیع پوشاک زمینه فعالیت، 10/000/000 ریال سرمایه، احمد کمري مدیرعامل و 
تهران، یافت آباد شمالي، بلوارمعلم، خیابان شهید جواد زندیه، پالک 106 ، طبقه دوم، واحد 5 

مرکز اصلی شرکت است. 

 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت سالمت پوشش زینو ) سهامي خاص(
تولید، تهیه، توزیع و پخش انواع البسه و پوشاک از منسوجات  بي بافت زمینه فعالیت، 1000000 
ریال ســرمایه ، همایون عبدالهي مدیرعامل و شهر صنعتي اشــتهارد، فاز 3،  خیابان الدن 

4-خیابان الله 3، قطعه 3523 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت پوشاک برازنده نصف جهان  )با مسئولیت محدود(
خریــد و فروش، تولید و توزیع و پخــش، صادرات و واردات پوشــاک زنانه زمینه فعالیت، 
1000000 ریال سرمایه، مرضیه قاسمي مدیرعامل و اصفهان، خیابان شهداي صفه، خیابان 

دانشگاه اصفهان، مرکز اصلی شرکت است.  

 شرکت یاسین طب ابهر )با مسئولیت محدود(    
تولید انواع پوشاک زمینه فعالیت، 1000000 ریال سرمایه، زهرا عزیزخاني مدیرعامل و زنجان ، 
ابهر ، کوچه شــهیدحجت اله معصومي ، بن بست پگاه ، پالک 27 ، طبقه اول مرکز اصلی 

شرکت است.  

 شرکت رویان تهران رها آوران نوین )با مسئولیت محدود(
تولید انواع تشــک و روتختي و انواع تشک هاي طبي، فنري، ملحفه  و  سرویس هاي خواب 
زمینه  فعالیت ،10000000 ریال سرمایه، مینا نجفي به سمت مدیرعامل و نیشابور، خیابان نور، 

تقاطع گمنام شرقي، قطعه سوم شمالي، پالک 52 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت دیبا راد پویا  )سهامي خاص(
تهیه، تولید، توزیع و بسته بندي،انواع پارچه و پوشاک زمینه فعالیت،300000000 ریال سرمایه، 
شیوا یاورزاده مدیرعامل، تهران، بلوار نلسون ماندال، خیابان  فرزان غربي، پالک  29 ، طبقه 

دوم، واحد غربي مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت نوین ایده پردازان بیست بافت ) سهامي خاص(
واردات انواع قطعات و ملزومات یدکي و انواع ماشــین آالت  نساجي، ریسندگي، بافندگي و 
دوخت پوشاک زمینه فعالیت، 50000000 ریال سرمایه، مهدي عرفانیان مدیرعامل، تهران، 
خیابان خیام شمالي، کوچه شهید محمدعلي شاهرخ شاهي، خیابان خیام، پالک 564 ، طبقه 

اول، واحد 1غربي مرکز اصلی شرکت است.
 

 شرکت سپهر صنعت سالمت ) سهامي خاص(
تولید تجهیزات پزشــکي یکبار مصرف از جمله باند و گاز استریل، پنبه، پد الکلي، پک هاي 
جراحي اتاق عمل، البسه بیمارستاني، ملحفه، دوخت کاور جسد، انواع روپوش بیمارستاني زمینه 
فعالیت، 1000000 ریال سرمایه، علیرضا طاهري مدیرعامل و اصفهان، خیابان جي، کوچه 

شهید صالح، پالک 110 ، طبقه دوم مرکز اصلی شرکت است.
 

 شرکت فرش بادیز اسپرلوس سیستان ) سهامي خاص(
تولید فرش، برپایي دار قالي کارگا ه هاي فرش بافي ماشیني زمینه فعالیت، 100000000 ریال 
سرمایه ، محمد درخشاني مدیرعامل و سیستان و بلوچستان، زابل، میدان انقالب، کوچه زال ، 

کوچه امام خمیني 31 ، پالک 61 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.  

 شرکت سپهر صد گن جهامون ) سهامي خاص(
تولید البسه یکبار مصرف پزشکي، راه اندازي کارگاه هاي خیاطي، تولید البسه نانو بیمارستاني 
زمینه فعالیت، 1000000 ریال سرمایه، ابوالقاسم میرشکاري مدیرعامل و زاهدان،  بلوار خلیج 

فارس، بلوار جنت مرکز اصلی شرکت است. 
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لزوم بهره گیری از مدل های کسب وکار مدرن در صنعت نساجى
فرید ملک احمدی1 | فاطمه نصیری2

چکیده
بررسی های اقتصادی و پیشینه کشورهای پیشرفته نقش صنعت نساجی در توسعه را اثبات کرده است. در کشور ایران نیز قدمت و اثر این سنعت بر 

سه مولفه اقتصادی ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری و ایجاد اشتغال پایدار با کمترین سرمایه را نشان داده است. 
نساجی  نمود. صنعت  پوشی  برندهای جدید چشم  گیری  از شکل  نمی توان  نساجی،  کارخانجات  بر ورشکستگی  مبنی  منفی  تبلیغات  علیرغم 
زیرمجموعه های متعددی دارد که می تواند از نظر اشتغال زایی و ثروت آفرینی در کشور بسیار موثر باشد و این امر مستلزم بهره گیری از مدل های جدید 
کسب و کار و به روزرسانی این صنعت در تمام زمینه های تجهیزات و ماشین آالت، تبلیغات و بازاریابی، برندسازی، تامین مواد اولیه، ساختار مدل های 
کسب و کار و غیره می باشد. از جمله مهم ترین چالش های موجود در این حوزه قاچاق، تعرفه های باال، تجهیزات و ماشین آالت قدیمی، عدم شناخت 
بازار، اقتصاد بانک محور، بهبود کیفیت و فرهنگ سازی مصرف تولیدات داخلی و ... می باشد. بررسی دقیق این چالش ها، ارزیابی ریسک و تعیین 

راه حل های متعدد برای هر مورد بسیار حائز اهمیت است که با تنظیم 9 بخش مختلف یک مدل کسب و کار نوین می توان به این مهم دست یافت.

مدیریت

1- مقدمه
صنعت نساجی در ایران، تاریخچه ای دیرینه با سابقه حدود پنج هزار ساله دارد، 
برای مثال منسوجات ایرانی در موزه واشنگتن مربوط به سال های 127 تا 132 
هجری قمری است. در قسمت های مختلف ایران، نساجی به دلیل عوامل متعددی 
همچون نزدیک بودن به جاده های تجاری، دسترسی به آب و وجود مواد اولیه رشد 
کرده و مراکز مختلف پارچه بافی شکل گرفته است به طوری که این کارخانجات 
نساجی تبدیل به نماد شهرها شده و محلی برای تامین معاش مردمان آن منطقه 
بوده است. خز ابریشمی از شوش، ردا و جامه بلند زنانه از فارس، عبا و روپوش از 
اصفهان، پارچه های پرده ابریشمی در فسا، طرازهای شاهانه و یا عمامه های دولتی 
در زمان امویان که به دلیل کتیبه نویسی تزیینی و سوزن دوزی بسیار مشهورند، 
پارچه های ابریشمی، بافت جناغی، مراکز پرورش کرم ابریشم در طبرستان)مازندران 
کنونی(، آذربایجان و خراسان، صنایع پارچه بافی در شمال شرقی ایران )خراسان، 
نیشابور، مرو(، ابریشمینه های محلی کازرون، پیراهن و روسری پنبه ای، پارچه های 
کتانی و کرکی از موی بز و قالی و گلیم، طراحی و تولید قالی های ایرانی با 
نمادهای پادشاهان ایرانی در دوره های مختلف نمادی از قدرت این صنعت در 
کشور ایران است. اگرچه صنعت نساجی در حمله مغول به شدت آسیب دید اما در 
دوره تیموریان و صفویان از نو احیا شد. بررسی های اقتصادی صورت گرفته نشان 
می دهد که مسیر صنعتی شدن کشورهای پیشرفته از رشد و توسعه صنایع نساجی 
به عنوان صنعت پیشران و پس از آن از صنعت پوشاک که زیرمجموعه ای از 

صنعت بزرگ نساجی است نشات گرفته است.
نساجی از جمله صنایعی است که مبادالت تجاری و باالیی را در بازارهای جهانی 
و بازار ایران به خود اختصاص داده است. بنابراین صنعت نساجی ازجمله صنایع 
مهم و موثر در اقتصاد هر کشور دارای این صنعت است که بر هر سه مولفه 
اقتصادی»ایجاد ارزش افزوده«، »ارزآوری« و »ایجاد اشتغال پایدار با کمترین 

سرمایه گذاری« تاثیر قابل توجهی دارد. 

علی رغم اخبار ناگوار تعطیلی کارخانجات مختلف نساجی در کشور، نمی توان ظهور 
و شکل گیری کارخانجات جدید و مدرن را نیز نادیده گرفت. 

در حال حاضر صنعت نساجی با حدود 9000 واحد دارای پروانه بهره برداری، 
معادل 11 درصد از واحدهای صنعتی کشور را شامل می شود؛ در حدود 12 درصد 
از اشتغال صنعتی کشور را با اشتغال زایی برای 300 هزار نفر از آن خود کرده است؛ 
ارزش افزوده این صنعت نسبت به کل صنایع در حدود 3 درصد برآورد می شود و 
در حدود 700 میلیون دالر درآمد ارزی سالیانه این صنعت از طریق صادرات است 
که البته این رقم در کل جهان در حدود 800 میلیارد دالر در سال تخمین زده 
می شود. بنابراین در این مقاله به بررسی قابلیت اشتغال زایی و پتانسیل اقتصادی 

صنعت نساجی در ایران پرداخته می شود.
سپس با بیان برخی از چالش های این صنعت در کشور، به بررسی چرایی بهره 

گیری از مدل های جدید کسب و کار در این صنعت پرداخته می شود.

2- تئوری بوم کسب و کار
یکی از مواردی که در تحلیل های اقتصادی دیده می شود ورود کسب و کارهای نوپا 
به عرصه اقتصادی کشورهاست. با درنظر گرفتن رکود صنعت نساجی در کشور، 
مشاهده و بهره گیری مناسب از روش های نوین و نوآورانه بسیار حائز اهمیت است.
همچون سایر کشورها، در ایران نیز سیاست گذاران، سرمایه گذاران، فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها و کارآفرینان و گروه قابل توجهی از مردم به این باور رسیده اند که توجه 
به اقتصاد دانش بنیان و کسب و کارهای ایده محور مبتنی بر فناوری، راهی برای 
برون رفت از رکود، بحران اشتغال، افزایش بهره وری، ایجاد ثروت ملی، جانمایی 
مجدد در چرخه اقتصاد جهانی و قابلیت افزایی برای ایفای نقش در صادرات خدمات 
فنی و مهندسی است. در این راستا مدل کسب و کار به عنوان یک مفهوم نوین 
مدیریتی از اوایل دهه 90 میالدی وارد ادبیات کسب و کار شد که توانست خیلی از 
سازمان ها را به روز رسانی نموده و برای بسیاری دیگر چالش های دشوار و در ظاهر 
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غیر قابل حل را برطرف نماید. بنابراین در این بازار و اقتصاد جهانی، برای ماندگاری 
و پیشی گرفتن از رقبا باید بدانیم که سازمان ما، چه مدل کسب و کاری دارد. با 

تعیین مدل کسب و کار می توان بینش عمیقی در صنعت ایجاد نمود.
یک بوم کسب و کار از 9 بخش تشکیل شده است که تشریح پاسخ های مطرح 
شده در هر بخش میتواند تاثیر بسزایی در دیده شدن بخش های مبهم و مخفی 

کار داشته باشد. این 9 بخش عبارتند از: 
1- بخش مشتریان

2- ارتباط با مشتریان
3- ارزش پیشنهادی

 4- کانال توزیع 
5- فعالیت های اصلی

6-منابع اصلی
7-شرکای کلیدی
8-جریان درآمد 

9-ساختار هزینه ها. 
با تکمیل و کنترل این بوم توسط متخصصین، ریسک کار و چالش های غیرمنتظره 
به مقدار زیادی کم می شود. در ادامه به بیان پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی 
صنعت نساجی و چالش های آن با بهره گیری از بوم کسب و کار پرداخته می شود.

3- پتانسیل اقتصادی صنعت نساجی در کشور
صنایع نساجی اساس و پایه تولید را در کشور ایران گذاشته اند و بیشتر واحدهای 
قدیمی تولیدی کشور مربوط به این صنعت است. عملکرد صادرات کاالهای 

زیرمجموعه نساجی کشور در پایان سال 95 معادل 1134/6 میلیون دالر بوده است 
که 1/7 درصد نسبت به سال 94 کاهش داشته است. با توجه به تاثیر چشمگیر این 
صنعت در اقتصاد کشور باید به بررسی هر زیرمجموعه در این صنعت پرداخت و 
با تعیین یک مدل کسب و کار مناسب به تقویت آن پرداخت. در شکل 1، میزان 

واردات و صادرات صنعت نساجی کشور آورده شده است. 

4- چالش های صنعت نساجی در کشور و ارائه راه حل بر اساس بوم کسب و کار
با توجه به بررسی و تحلیل های انجام شده بر روی چالش های صنعت نساجی در 
سال های اخیر، نیاز به تجهیزات و ماشین آالت مرغوب برای به حداکثر رساندن 
بازده تولید از نظر کّمی و کیفی در صنعت نساجی به اثبات رسیده است. اقتصاد 
بانک محور، قاچاق، تعرفه های باال، غیرواقعی بودن نرخ ارز، بی توجهی به صنعت 
مد وبرند سازی، باال بودن قیمت تمام شده کاال در داخل و استفاده از روش های 
سنتی در بازاریابی و تبلیغات، عدم تمایل کارخانجات به تولید پارچه پوشاک به 
دلیل در اختیار نداشتن بازار مطلوب از جمله چالش های شناخته شده در صنعت 
نساجی است. برای مثال عدم شناخت مناسب بازار، بهره نگرفتن از فناوری های 
جدید در بخش جذب و حفظ مشتری و همسو نشدن با روندهای جهانی در حوزه 
کسب و کار از عواملی است که باعث شده کارخانجات حتی با داشتن مدرن ترین 
ماشین آالت و تجهیزات تولید پارچه پوشاک، به تولید پارچه های باند و گاز پزشکی 

اقدام کنند.
با توجه به بوم کسب و کار انتخاب مناسب مشتریان، بررسی ارزش پیشنهادی قابل 
ارائه و کانال توزیع می تواند به بررسی و شناخت بازار کمک شایانی کند. در بررسی 
بازار هدف باید به مناطق کاراتر توجه نمود و بخش مشتریان را با دقت تحلیل نمود.
برای مثال در کشور ایران، استان خراسان بدلیل دارا بودن شرایط خاص زیارتی 

شکل 1- نمودار میزان صادرات/واردات صنعت نساجی در سال های 1٣9٤ و 1٣9۵ 
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و سیاحتی)زائرینی بیش از 27 میلیون نفر( توانسته است در بخش پوشاک رشد 
بسیار قابل توجهی داشته باشد بطوریکه در سال 95 توانسته رتبه نخست سوغات 
)پوشاک( را با حضور محصوالتی چون زعفران، مهر و تسبیح، عطریات و نبات 
به دست آورد. در بحث رونق اقتصادی، باید امر بازاریابی و تبلیغات و همچنین 
برندسازی را نیز مورد توجه خاص قرار داد، برای مثال تولید لباس جین در ترکیه از 
12 درصد در سال 2014 به 8 درصد در سال 2015 رسیده است که در تحلیل ها، 

تبلیغات و بازاریابی غیر مدرن نیز از عوامل این افت بیان شده است. 
عالوه بر موارد ذکر شده ظهور محصوالت مشابه ارزان تر نیز خطر بزرگی 
برای فعاالن این حوزه است که سعی می کنند با همان روال سنتی در بازار 
باقی بمانند. برای مثال تولید شلوارهای لگ با طرح جین در هند با استقبال 
زیادی مواجه شده است و با توجه به کیفیت و راحتی و قیمت مناسب رقیب 
سرسختی برای لباس های جین شده است. همچنین در این کشور با برگزاری 
توانسته اند مشتریان زیادی جذب کنند  حراج های مختلف و مشتری پسند 
و پیش بینی می شود تا سال 2020 درآمد حاصل از این کار به 200 میلیارد 
روپیه برسد. البته در تحلیل تمامی موارد بیان شده عامل رکود اقتصادی نیز 
جایگاه ویژه ای دارد. بنابراین یکی از مواردی که در ایران باید در نظر گرفته 
شود تبلیغات مناسب و برندسازی موثر در جهت معرفی کاال و فرهنگ سازی 
مصرف کاالهای داخلی است. یک برند موفق باید فروشگاه اختصاصی خود 
را برای عرضه کاال داشته باشد تا مشتری برای دسترسی به آن دچار مشکل 
نشود. امکان ارائه برند موردنظر توسط سایر فروشگاه های خوشنام و معتبر نیز 

گزینه مطلوبی در بازار است.
باید به این مسئله توجه کرد که چگونه می توان برای ایجاد اشتغال و تولید 
بیشتر با اقتصاد همسو شد. طی سال های اخیر و با توجه به مشکالت کالن 
نیز مانند دیگر  ایران و سایر کشورهای جهان، صنعت نساجی  اقتصادی در 
صنایع، از فضای حاکم بر اقتصاد و صنعت متاثر شده و نتایجی چون رکود 
حاکم بر بازار و یا کمبود نقدینگی را ایجاد کرده است. از طرفی دیگر رشد 
اقتصادی بر پایه تزریق درآمدهای نفتی قابل تداوم نیست. اقتصاد بانک محور 
خود باعث کاهش تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در صنایع می شود 
بنابراین با کاهش سود تسهیالت و تامین نیازهای مالی صنعت با نرخ مناسب 
به ویژه در زمینه ماشین آالت و ابزار مورد نیاز، می توان شرایط بهتری ایجاد 
نمود. از طرفی وضعیت نامتعادل در ارتباط با سیستم جهانی بانکی نیز از جمله 
مشکالت در تامین نیازهای صنعت نساجی همچون مدرن سازی کارخانجات 
به منظور کاهش فاصله تکنولوژیک بین کشور ایران و دیگر کشورهای دارای 

صنعت نساجی می باشد.
بهبود امنیت سرمایه گذاری، آزادسازی و بهبود محیط کسب و کار، اصالحات 
نهادی مانند تعریف ساختار برای گمرک، نظام پولی بانکی، تقویت سیستم بانکی 
و ارتقای انضباط پولی و افزایش توان تجهیز منابع بانک ها، تعامل سازنده با جهان، 
توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود کیفیت سیاست گذاری اقتصادی از عوامل 
موثر در ایجاد محیط جذاب برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی است. با بررسی 
تئوری ها و تجارب اهل اقتصاد،بهرهگیری از منطق اقتصادی، همراهی کنشگران 
اقتصادی، استفاده از انواع فناوری در فضای اقتصاد و نیز با مطالعه پیشینه اقتصادی 

کشور و الگوبرداری از کشورهای موفق در حوزه کسب وکار، می توان تحلیل و 
تصمیم گیری را به یک رویکرد عملی تبدیل نمود تا بتوان از عصر »کسب وکار 
تورم محور و رانتی« به دوران »کسب و کارهای رقابتی متکی بر بهره وری 
و نوآوری« رسید. بنابراین اصالح ساختار بازارهای صنعتی با توجه به الگوی 
خصوصی رقابت محور، کاهش شدت موانع ورود به بازارهای صنعتی، حمایت 
از بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط در بازارهای انحصاری و مقابله با کاالهای 
قاچاق از جمله موضوعاتی هستند که برای افزایش سهم صنایع کارخانه ای در 

اشتغال باید مورد توجه قرار گیرد.

5- نتیجه گیری
برای بررسی و تحلیل بهبود کسب و کار در حوزه صنعت نساجی باید به موانع 
رونق این کسب و کار پرداخت. تعرفه های باال، بروکراسی های سخت اداری، 
قاچاق، به روز رسانی ماشین آالت و تجهیزات، بازاریابی و تبلیغات نامناسب، 
کمبود مواد اولیه )که رقابت با شرکت های خارجی دارای مواد اولیه با تعرفه 
صفر درصدی و یا مواد اولیه قاچاق شده به کشور را غیرممکن می نماید( و عدم 
شناخت درست مشتریان و ارزش های پیشنهادی مناسب برای آن ها از جمله 
مهم ترین چالش های این صنعت است که باید بررسی و تحلیل شود. بنابراین 
صنعت نساجی که دارای بیشترین حجم اشتغال زایی در کشور و قابلیت تامین 
احتیاجات داخل و امکان صادرات و درآمدزایی فوق العاده صنعتی است، نیاز 
به اصالحات اساسی در کشور دارد. از جمله این اصالحات می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
1-همسو شدن با مدل های کسب و کار نوین

2- کاهش بهره وام های تولیدی و هزینه سرمایه گذاری 
3-ورود ماشین آالت مدرن و جدید با تکنولوژی پیشرفته برای تولید منسوجات 

نساجی و پوشاک و تسهیل واردات آن ها برای تولیدکنندگان؛
4- انطباق کیفیت پارچه ها و پوشاک تولید شده از سوی واحدهای مختلف تولیدی 
با خواسته های بازار هدف؛ 5- برآورده ساختن و تطابق محصوالت با نیازهای 

مشتری
6-پرهیز از تولید نابجا و تولید کاالهای فاقد کیفیت

7-اعمال مشوق های الزم برای صادرگنندگان
8-پرداخت تسهیالت بانکی درزا مدت با بهره کم برای نوسازی کارخانه ها

9-اعمال کنترل بیشتر بر قاچاق کاال
10- اتخاذ قوانین موثر به منظور تامین منابع مالی ارزان قیمت

11-حمایت دولت از واحدهای تولید از طریق کاهش در میزان تعرفه های گمرکی 
واردات مواد اولیه 

12-حذف عوارض و مالیات و اعطای تسهیالت ویژه به تولیدکنندگان و تشویق 
تولیدکنندگان به تولید دارای سطح کیفی مطلوب و صادرات محور.

پی نوشت:
1- دانشگاه صنعتی اصفهان

2- مرکز نوآوری و فناوری استان مازندران
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١-مقدمه
از ميان روش های مختلفی که جهت ارزيابی خصوصيات مکانيکی پارچه ها مورد 
استفاده قرار می گيرد، آزمايش بيرون کشی نخ روشی کاربردی می باشد که با تکيه 
بر نقش نخ ها به عنوان اجزای سازنده پارچه، جهت شناسايی برهم کنش های 

داخلی آن به کار برده می شود. 
ولی زاده و همکارانش در سال ٢٠٠٦ يک مدل تحليلی برای بيرون کشيدن نخ در 

پارچه های تاری و پودی با بافت ساده ارائه دادند .
 مدل ارائه شده می توانست تغييرات پارامترهای داخلی پارچه تاری و پودی را با 
استفاده از آناليز تعادل نيرو پيش بينی کند. دانگ و سون  در سال ٢٠٠٩ آزمون 

بيرون کشيدن نخ از پارچه های تاری و پودی را مورد مطالعه قرار دادند .
با استفاده منحنی نيرو - جابجايی نشان دادند که با شروع بيرون کشيدن نخ، نيروی 
بيرون کشيدن نخ از نقطه اوج به شدت کاهش می يابد و بعد از آن تغييرات نيرو به 
صورت نوسانی است. همچنين مشخص شد که موج نخ، اصطکاک نخ و مدول، 
تاثير خطی بر روی نيروی بيرون کشيدن نخ دارد و قطر الياف بر روی نيروی بيرون 

کشيدن نخ تاثير درجه دو را دارد. 
بيليسيک  در سال ٢٠١١ خواص نيروی بيرون کشيدن نخ تک ال و چندال در 
پارچه های ساتين، ساده و ريب را بررسی کرد نتايج نشان داد که بافت پارچه بر 
روی نيروی بيرون کشيدن نخ های تک ال به دليل تعداد نقاط تقاطع و توزيع نقاط 
تقاطع در سطح پارچه تاثير دارد. همچنين نيروی بيرون کشيدن نخ چندال نسبت 

به نخ تک ال بيشتر است.
 بيليسيک و همکارانش در سال٢٠١٢ جمع شدگی نخ در شروع بيرون کشيدن نخ 
از پارچه را بررسی کردند. . نتايج کار آنها نشان داد که ميزان جمع شدگی نخ بستگی 

به ابعاد نمونه، تراکم پارچه، بافت پارچه، نسبت تجعد و تعداد نخ های بيرون کشيده 
شده از پارچه دارد.

نيليکانتان  در سال ٢٠١٣ تاثير نمره نخ، سرعت بيرون کشيدن نخ و کشش اوليه 
وارد بر پارچه بر روی رفتار نيروی بيرون کشيدن نخ در پارچه های چلوار را بررسی 

کرد.
نتايج نشان داد که با افزايش کشش اوليه نيروی بيرون کشيدن نخ افزايش و با 
افزايش سرعت بيرون کشيدن نخ، نيروی بيرون کشيدن کاهش می يابد. البارا 
و همکارانش در سال ٢٠١٣ به منظور تعيين اصطکاک نخ با نخ، آزمون بيرون 
کشيدن نخ را انجام دادند. شيب منحنی نيرو- ازدياد طول برای هر دو انرژی 
ارتباط بين ضريب اصطکاک  برای پيش بينی  استاتيکی  اصطکاک جنبشی و 

جنبشی و استاتيکی استفاده شد.
در اين تحقيق سعی شده است تا با استفاده از روش سطح پاسخ و در نظر گرفتن 
تاثير عوامل فرآيند توليد نخ تکسچره جت هوا شامل کشيدگی، اورفيد مغزی و 
اورفيد افکت و ترکيب تعداد مغزی به افکت، نيروی بيرون کشيدن نخ از داخل 

پارچه مورد ارزيابی قرارگيرد.

٢-تجربيات
٢-١مشخصاتمواداوليه

ماده اوليه مورد استفاده در اين تحقيق، نخ تکسچره جت هوا می باشد. اين نخ از 
پلی استر فيالمنت ١٠٠ درصد از نوع نيمه آرايش يافته (POY ) ٧، با نمره ٥٠٠ 
دنير و تعداد ٩٦ فيالمنت ميباشد. تعداد نمونه ها بر اساس طرح آزمايش روش پاسخ 

سطح  (RSM) بصورت ذيل طراحی گرديد:

اثر عوامل فرایند نخ تکسچره جت هوا بر نیروی 
بیرون کشیدن نخ در پارچه های تاری و پودی

اسماعیل غیاثی طرزی1 | محسن هادی زاده1 | مرتضی ودود1

چکیده
امروزه در صنعت نساجی از پارچه هایی که دارای نخ تکسچره جت هوا هستند؛ استفاده فراوان می شود. در نتیجه بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آنها دارای 
اهمیت است. در این راستا نیروی بیرون کشیدن نخ از داخل پارچه، نشان دهنده بر هم کنش داخلی و رفتار اصطکاکی پارچه است . در این مقاله به بررسی تاثیر 
عوامل فرایند تولید نخ تکسچره جت هوا بر روی نیروی بیرون کشیدن نخ از داخل پارچه پرداخته شده است. نمونه نخ هایی با تغییر برخی از عوامل تولید شامل 
کشیدگی، اورفید مغزی و اورفید افکت در سه سطح و ترکیب تعداد مغزی به افکت در دو سطح تولید شدند، ابتدا نمره نخ های تولید شده اندازه گیری شدند 
و سپس نخ ها به عنوان پود در پارچه مورد استفاده قرار گرفتند، در نهایت آزمون نیروی بیرون کشیدن نخ از داخل پارچه انجام شد. نتایج به دست آمده از 
آزمایشات با استفاده از روش سطح پاسخ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عوامل کشیدگی و اورفیدهای مغزی 

و افکت بر روی نیروی بیرون کشیدن نخ از داخل پارچه تاثیرگذار می باشد.

تکنولوژی
نساجی
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 ١ - ميزان کشيدگی نخ در سه سطح ٦ / ١ ، ٨ / ١ و ٢ يا به عبارتی ٦٠ ،٪ ٨٠ ٪و ١٠٠ 
٪ کشيدگی، که اين کشش با اختالف سرعت بين گودتهای گرم با دمای ٩٥ و 

١٧٠ درجه سانتيگراد ايجاد ميشود، در نظر گرفته شد.
 ٢- ميزان اورفيد مغزی و اورفيد افکت در نخ های مختلف به ميزان ١٠ ، ٢٠ و ٣٠ 
درصد در نظر گرفته شد. با توجه به اينکه نخها از نظر ضخامت متفاوت ميباشند، 
نمی توان پارچه ها را با تراکم يکسان توليد نمود، لذا گرم در متر مربع پارچه ها مد 
نظر قرار گرفت و برای داشتن وزن يکسان در واحد سطح، تراکمهای متناسب با 
اين موضوع انتخاب شد تا شرايط يکسان برای ارزيابی نمونه ايجاد گردد. با توجه 
به ثابت بودن نخ های تار که از جنس پلی استر ويسکوز با نمره ٢ / ٣٠ انگليسی 
بود و با توجه به متغير بودن نمره نخهای پود، پارچه ها در ٥ تراکم مختلف بين ١٣ 
تا ١٧ پود در سانتيمتر توليد شدند. مشخصات نمونه پارچه های توليد شده در جدول 

١ نشان داده شده است.

٢-٢آزمایشبيرونکشيدننخ

برای انجام آزمون استحکام نخ، استحکام پارچه و تعيين ميزان نيروی بيرون 
کشيدن نخ از داخل پارچه از دستگاه استحکام سنج مدل SDL ، ساخت شرکت 
شرلی استفاده شد. برای آزمون بيرون کشيدن نخ پارچه به ابعاد ٨٠ ميليمتر در 
جهت پود و ٥٠ ميلی متر در جهت تار برش زده شد. جهت انجام آزمون بيرون 
کشيدن نخ، دستگاه را در حالت کششی قرار داده و فک مربوط به نگه داشتن 

پارچه به آن متصل گرديد. 
سپس پارچه را داخل گيرهای جانبی U شکلی قرار گرفت. سپس گيره نگه دارنده 
داخل فک پايينی دستگاه استحکام سنج که به لودسل ٢٥٠ گرم نيرو متصل 
است قرار داده شد و محکم گرديد. سپس توسط پنس، يکی از پودها گرفته شده 
و توسط وسيله جانبی که دارای دو قالب ميباشد به فک بااليی دستگاه استحکام 
سنج متصل می شود. سپس در فاصله ٥ سانتيمتری از لبه پارچه برش کوچک ٥ 
ميليمتری جهت آزادسازی انتهای پود نگه داشته شده توسط پنس، بر روی پارچه 
ايجاد ميشود. شکل ١ نحوه انجام آزمون توسط استحکام سنج و يک نمونه نمودار 

نيرو - ازدياد طول در آزمايش بيرون کشيدن نخ را نشان می دهد.

جدول١:مشخصاتنمونهپارچههایتوليدشده
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٣-بحثونتایج
نتايج حاصل از آزمون بيرون کشيدن نخ مورد تجزيه و تحليل آناليز واريانس قرار 
گرفت. نتايج نشان داد که متغير تعداد مغزی نخ به تنهايی بر روی نيروی بيرون 
کشيدن نخ تأثير چندانی ندارد. اما متغيرهای مستقل کشيدگی نخ، اورفيد مغزی و 
اورفيد افکت و همچنين اثر متقابل برخی از عوامل مذکور دارای اثر معنادار ميباشد. 

مدل در حالت کلی در سطح اطمينان ٩٥ درصد معنادار است.
نتايج ANOVA در جدول ٢ نشان داده شده است، همانطور که از اين جدول 
مشاهده ميشود انحراف معيار داده ها، ٠/٨٢ ، ضريب تغييرات ٥,٧٦  رصد و ضريب 

تعيين ٨٧/٥٥ درصد است. 
شکل ٢ نمودار دو بعدی (کانتر) و نمودار سه بعدی حاصل از تجزيه و تحليل 
اورفيد مغزی و اورفيد افکت را در نيروی بيرون کشيدن نخ نشان ميدهد. از شکل 

شکل١:الف)آزمونبيرونکشيدننخب)نمودارنيرو-ازدیادطولدرآزمایشبيرونکشيدننخ

٢ مشاهده می شود، با افزايش اورفيد مغزی و اورفيد افکت، نيروی بيرون کشيدن 
نخ از داخل پارچه ها افزايش می يابد، زيرا افزايش اورفيد باعث می شود که فيالمنت 
ها بيشتر به صورت فرو موج در ساختار نخ قرار گيرند و باعث درگيری بيشتر نخ 
در پارچه شود. همچنين تأثير اورفيد مغزی کمتر از اورفيد افکت در افزايش نيروی 

بيرون کشيدن نخ از پارچه است.
شکل ٣: نمودار دوبعدی و نمودار سه بعدی حاصل از تجزيه و تحليل اورفيد مغزی 
و کشش نخ را نشان می دهد. با افزايش کشش، نيروی بيرون کشيدن نخ از داخل 
پارچه زياد می شود. همچنين افزايش اورفيد باعث می شود که فيالمنت ها بيشتر 
به صورت فروموج در ساختار نخ قرار گيرند و باعث درگيری بيشتر نخ در پارچه 

می شود.

شکل٢:نمودارالف)دوبعدیب)سهبعدیاثراتمتقابلاورفيدمغزیواورفيدافکتبرنيرویبيرونکشيدننخازداخلپارچه

جدول٢:شاخصهایآماریمربوطبهآزمونبيرونکشيدننخ
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شکل ٤ نمودار دوبعدی و نمودار سه بعدی حاصل از تجزيه و تحليل اورفيد افکت 
و کشش نخ را نشان ميدهد. افزايش کشش و تغييرات اورفيد افکت ابتدا سبب 
کاهش نيروی بيرون کشيدن نخ از داخل پارچه شده است و سپس افزايش کشش 
و افزايش اورفيد افکت سبب افزايش نيروی بيرون کشيدن نخ از داخل پارچه 

می شود.

٤-نتيجهگيری
در اين تحقيق، تاثير کشيدگی نخ فيالمنت پلی استر(POY) و همچنين ميزان 
اورفيد مغزی و اورفيد افکت با دو حالت يک مغزی و دو افکت و بالعکس بر روی 

خصوصيت نيروی بيرون کشيدن نخ از داخل پارچه ها بررسی شده است. 
نتايج نشان داد که ميزان کشيدگی در مرحله توليد نخ های پلی استر فيالمنت 
تکسچره جت هوا بر نيروی بيرون کشيدن نخ از داخل پارچه اثر معناداری داشته، 
به گونه ای که افزايش کشش سبب افزايش اين نيرو می شود. اورفيد مغزی اثر 

شکل٣:نمودارالف)دوبعدیب)سهبعدیاثراتمتقابلاورفيدمغزیوکششبرنيرویبيرونکشيدننخازداخلپارچه

شکل٤:نمودارالف)دوبعدیب)سهبعدیاثراتمتقابلاورفيدافکتوکششبرنيرویبيرونکشيدننخازداخلپارچه

معناداری بر نيروی بيرون کشيدن نخ از داخل پارچه داشته و با افزايش آن، نيروی 
بيرون کشيدن نخ نيز افزايش و با کاهش آن، نيروی بيرون کشيدن نخ کاهش 
می يابد.  اورفيد افکت اثر معناداری بر نيروی بيرون کشيدن نخ از داخل پارچه داشته 
و با افزايش آن، نيروی بيرون کشيدن نخ از داخل پارچه افزايش و با کاهش آن، 

نيروی بيرون کشيدن کاهش می يابد. 
تأثير اورفيد مغزی کمتر از اورفيد افکت در افزايش نيرو است. عامل تعداد مغزی نخ 
به تنهايی بر روی نيروی بيرون کشيدن نخ تأثير چندانی ندارد.  متغيرهای مستقل 
کشيدگی نخ، اورفيد مغزی و اورفيد افکت و همچنين اثر متقابل برخی از عوامل 
مذکور دارای اثر معنادار می باشد. به طوری که بيشترين نيروی بيرون کشيدن نخ از 

داخل پارچه مربوط به بيشترين کشش و بيشترين اورفيد مغزی می باشد.

پینوشت:
١- دانشکده نساجی دانشگاه يزد
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فاطمه توکلی فروشانی1 | هژیر بهرامی2 | حسین توانایی3 | مهدی رنجبر4
چکیده

در این پژوهش خاصیت گازوکرومیک نانوالیاف اکسیدتنگستن جهت حسگری گاز هیدروژن بررسی شده است. در ابتدا پیش ماده تنگستنی پروکسوپلی تنگستیک اسید  

)PPTA( با دستور کودو سنتز شد. سپس با پلیمرکمکی پلی وینیل پیرولیدون ) PVP ( و حالل اتانول ریسندگی الکتروستاتیکی گردید. سرانجام با عملیات کلسینه کردن در دمای 

C◦ ۵00 با نرخ C/min◦ ۵پلیمر کمکی حذف و سه نمونه نانوالیاف اکسیدتنگستن با قطر متوسط 10٣ ، 182 و 29٣ نانومتر متشکل از دانه های به هم پیوسته تهیه گردید .  نتایج 

بررسی خاصیت گازوکرومیک نشان می دهد وب نانوالیاف اکسیدتنگستن پس از گذشت حدود 1 دقیقه در مقابل گاز هیدروژن- آرگون )90-10( از بی رنگ به آبی تغییر رنگ 

می دهد.

1- مقدمه
ابداع و بهبود روش های تشخیص گازهای خطرناک از نظر ایمنی و سالمت برای 
بشر امری بسیار مهم می باشد. حسگرهای گازی کاربردهای متعددی از قبیل 
نظارت بر محیط زیست، تولید صنعتی و ایمنی، تشخیص پزشکی و صنایع نظامی 

دارند.
تابه حال حسگرهای مختلفی جهت حسگری گاز هیدروژن معرفی شده اند در 
این بین، حسگرهای اکسید فلزی به علت ساخت آسان، هزینه کم، پاسخ سریع، 

حساسیت باال و اندازه کوچک مورد مطالعه بیشتری قرارگرفته است.
اکسیدتنگستن یکی از پرکاربردترین این اکسیدهای فلزی جهت حسگری گاز 
هیدروژن می باشد که می تواند آشکارسازی هیدروژن را به دو شکل تغییر مقاومت 
الکتریکی و تغییر رنگ موسوم به گازوکرومیک نشان دهد. اکسیدتنگستن در 
شکل های مختلفی از جمله فیلم، نانومیله و نانوالیاف  جهت حسگری الکتریکی گاز 
هیدروژن مطالعه شده است اما حسگرهای الکتریکی خطر ایجاد جرقه و انفجار حین 
استفاده را دارند؛ بنابراین کاربرد عملی آنها برای گاز هیدروژن نیازمند احتیاط و دقت 
است به همین خاطر در پژوهش حاضر حسگری گازوکرومیک اکسیدتنگستن که 

روشی ایمن تر است مورد بررسی قرار گرفت.
از جنس  از کاتالیستی  استفاده   پاسخ سریع حسگرهای گازوکرومیک مستلزم 
فلزات نجیب نظیر Pd ، Pt و بر روی سطح مادهی حسگر است تا به واسطه آن 

مولکول های گاز هیدروژن سریعتر به اتم یا یون هیدروژن تجزیه شده و در داخل 
ماده حسگر پخش شوند و تغییر رنگ اتفاق بیفتد. 

ساختارهای نانوالیافی به علت سطح مخصوص باال یکی از ساختارهای مناسب 
جهت حسگری گاز تلقی می شوند. تکنیک الکتروریسی روشی غیر گران و راحت 
جهت تهیه انواع مختلف نانوالیاف است. به کمک این روش می توان کنترل خوبی 
روی قطر الیاف داشت و به همین علت در این پژوهش ساختار نانولیفی تهیه شده 
به روش الکتروریسی انتخاب شده است. در پژوهش حاضر برای اولین بار بررسی 
خاصیت گازوکرومیک نانوالیاف اکسید تنگستن در دمای محیط جهت حسگری 
گاز هیدروژن انتخاب شد و اثر قطر نانوالیاف بر تغییر رنگ گازوکرومیک مورد 

ارزیابی قرار گرفت.

2- تجربیات 
)PPTA( 2-1 سنتز ُسل پروکسوپلی تنگستیک اسید

 )PPTA( جهت تهیه نانوالیاف اکسید تنگستن ابتدا ُسل پروکسوپلی تنگستیک
مطابق روش کودو تهیه شد. بدین صورت که ابتدا سیم تنگستن)خالص( خرد شده 
سپس طی چندین مرحله با آب و صابون، استون، اتانول، حمام اولتراسونیک و آب 
دی یونیزه شست و شو می شود تا از هرگونه آلودگی زدوده شده و در آخر خشک 
می گردد. ml 20 آب اکسیژنه )30درصد مرک( به g 5 سیم تنگستن خرد شده 

شيمی
نساجی
شيمی سنتز نانوالیاف اکسیدتنگستن به روش الکتروریسى 

جهت حسگری گازوکرومیک هیدروژن
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افزوده، در محیط تاریک با دمای C° 23-20 روی همزن مغناطیسی قرار داده شد 
تا آرام آرام تنگستن در آب اکسیژنه حل شود. پس از حل شدن کامل تنگستن، به 
منظور حذف آب اکسیژنه واکنش نداده در محلول، یک سیم پالتینی به مدت یک 

ساعت درون محلول قرار می گیرد.
 پالتین موجب تجزیه آب اکسیژنه به آب و اکسیژن می شود. سپس سیم پالتینی 
را درآورده، ml 20 اتانول خالص )مرک( در دمای C° 80 به سل اضافه شد و پس 
از تغییر رنگ ُسل از شیری به زرد روشن ُسل را صاف کرده و در یخچال با دمای  

C° 4-2 نگهداری کردیم.

 از آنجایی که با افزودن اتانول در دمای C° 80، آب ُسل تبخیر شده و به تبع آن 
هنگام فرایند الکتروریسی گرفتگی سوزن داشتیم به همین علت در فرایند سنتز 
ُسل نمونه 1 و 2 این مرحله را اجرا نکرده و تنها برای ُسل نمونه 3 اتانول در دمای  

C° 80 اضافه شد. حذف این مرحله صرفاً راهکاری برای الکتروریسی بهتر بود.

2-2 تهیه محلول الکتروریسی

تهیه محلول های الکتروریسی بدین ترتیب صورت گرفت که؛ اتانول خالص )مرک( 
به عنوان حالل و ُسل را به نسبت های درج شده در جدول 1 با یکدیگر مخلوط کرده 
سپس به صورت تدریجی پلیمر PVP با وزن مولکولی درج شده در جدول 1 به 
آن اضافه شد و تا بدست آمدن یک محلول کامال یکنواخت روی استیرر و در دمای 
محیط همزده شد. )برای اینکه بتوانیم سه قطرمتنوع از نانوالیاف اکسیدتنگستن 

تهیه کنیم مجبور به استفاده از pvp با دو وزن مولکولی مختلف شدیم.

2-٣  الکتروریسی

محلول های الکتروریسی آماده شده را در سرنگ های پالستیکی 5 میلی لیتری با 
گیج 23 ریخته سپس آن را در جایگاه پمپ تغذیه قرار داده و هر محلول به مدت 
10 ساعت بر ورقه آلومینیومی روی جمع کننده چرخان )با سرعت rpm 100 ( با 

شرایط درج شده در جدول 2 الکتروریسی شد.

2-٤ کلسینه کردن

وب های کامپوزیتی تهیه شده پس از افزایش دما با نرخ 5 درجه سلسیوس بردقیقه 
در دمای 500 درجه سلسیوس به مدت 2 ساعت در هوا توسط کورهی دما باال 

)Exciton. EX.1200-2L( کلسینه شدند.

2-۵ مشخصه یابی

جهت بررسی مورفولوژی و ساختار سطحی نانوالیاف قبل و بعد از عملیات کلسینه 
کردن از میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM )Philips. XL30 استفاده شد 
و همچنین )FTIR )Hartmann & Braun. MB Series BOMEM برای 

شناسایی گروه های عاملی و ترکیب شیمیایی استفاده شدند.

2-6 تست گازوکرومیک وب نانوالیاف اکسیدتنگستن

جهت بررسی خاصیت گازوکرومیک نانوالیاف اکسید تنگستن، 0/03g از هر نمونه 
نانوالیاف را روی الم قرار داده، سپس جهت فعال کردن سطح نمونه ها در برابر گاز 
هیدروژن، 0/1ml  محلول 0/2g/l PdCl 2 بر روی هرکدام از نمونه ها چکانده  شد. 
هر سه نمونه با هم داخل ِسل فوالدی قرارگرفته و به مدت 6 دقیقه در معرض 

جریان گاز هیدروژن آرگون 90 - 10- درصد قرار گرفتند.
سپس به کمک دوربین عکاسی در حالیکه نمونه ها داخل ِسل در حال رنگی شدن 

بودند از آنها عکس گرفته شد.

٣- نتایج و بحث
٣-1 مشخصه یابی نانوالیاف

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوالیاف PPTA-PVP به ترتیب متوسط 
قطر 205 ،199 و 755 نانومتر را برای نمونه های B ،A و C نشان می دهد.

همانطور که مالحظه می شود هر سه لیف مورفولوژی یکنواخت و بدون دانه دارند. 
تصاویر SEM نانوالیاف B ،A و C بعد از کلسینه کردن به ترتیب در شکل 1-  
F,E,D آمده است. همان طور که مشاهده می شود پس از کلسینه کردن و حذف 

PVP قطر نانوالیاف کاهش یافته و سطح صاف نانوالیاف کامپوزیتی به صورت 

غیرصاف و دانه دانه تبدیل شده است . بدین ترتیب قطرمتوسط نانوالیاف به ترتیب 
به 103 ، 182 و 293 نانومتر کاهش یافته است.

شکل 2 طیف PVP FTIR و نانوالیاف نمونه 2 قبل و بعد از کلسینه کردن را 
نشان می دهد. همان طور که طیف a نشان می دهد پیک های مشخصی PVP در 

جدول 1: مشخصات محلول های الکتروریسی نمونه 2،1 و٣

جدول 2: شرایط الکتروریسی نمونه 2،1 و٣
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عددهای موجی O -H( 3452 cm-1 -آبC-H( 2955 cm-1 ، ) کششی غیرمتقارن 
C=O( 1663  cm-1 ،)SP3 آمیدیC- H( 1423 cm-1 ،) خمشی گروه های متیلنی(، 

 570 . 651 cm-1 ،)C-C( 734 cm-1 ،)C-C( 934 cm-1 ،)C- N( 1288 cm-1

)N-C=O خمشی( می باشند.
 PVP - PPTA نانوالیاف کامپوزیتی( b همانطور که مشاهده می شود طیف
قبل از کلسینه کردن( حاوی تمام پیک های مشخصه PVP بوده و به عالوه 
و  خارجی(   W=O کششی  )ارتعاشات   976  cm-1 موجی  عدد  در  پیک هایی 
چند پیک در محدوده cm-1 820-610 )ارتعاشات کششی W-O-W( دارد که 

 b و a هستند. الزم به ذکر است که طیف PPTA پیک های مشخصه مربوط به
نسبت به پیک C-H SP 3 نرماالیز شده اند. طیف FTIR نانوالیاف کامپوزیتی-

 PPTA-PVP  پس از کلسینه شدن )شکل c-2( تنها پیک پهن و شدیدی در 

عددموجی cm-1 806 را نشان می دهد. 
عدم حضور پیک های مشخصه PVP پس از کلسینه کردن حاکی از حذف کامل 
PVP از ساختار نانوالیاف مرکب بوده و مشاهده پیک مشخصه اکسیدتنگستن 

از  نشان   )O-W-O( )ارتعاشات کششی   806  cm-1 کریستالی در عددموجی 
تشکیل اکسیدتنگستن خالص از PPTA است.

٣-2 بررسی خاصیت گازوکرومیک نانو الیاف

شکل 3 تصاویر تغییر رنگ سه نمونه نانوالیاف اکسیدتنگستن با قطرهای مختلف 
در مجاورت گاز هیدروژن 10 درصد با توجه به مدت زمان در معرض گاز قرار 

گرفتن نشان می دهد.
 مشاهده می شود که هر سه نمونه نانوالیاف در مجاورت گاز هیدروژن 10 درصد از 
ته زرد به آبی تغییر رنگ دادند اما عمق رنگی این سه نمونه نانوالیاف با قطرهای 
مختلف کامال با یکدیگر متفاوت می باشد و نمونه 1 با میانگین قطر در حدود 103 
نانومتر زودتر از دو نمونی دیگر به گاز هیدروژن درصد 10  واکنش نشان داد )در 

ثانیه م 35 نقطه آبی رنگی روی آن ظاهر شد.

٤-  نتیجه گیری
به روش  نانومتر  و 293  متوسط قطر 103 ، 182  با  تنگستن  اکسید  نانوالیاف 
الکتروریسی تهیه گردید. این نانوالیاف قابلیت تشخیص گاز هیدروژن 10  درصد  

پس از زمان حدود 1 دقیقه با تغییر رنگ به آبی را دارند.

پی نوشت
1- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

4- دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

شکل 1- تصاویر SEM نانوالیاف B ،A( PPTA-PVP و C قبل از کلسینه کردن ) و 
نانوالیاف اکسیدتنگستن )E ،D و F بعد از کلسینه کردن(

PVP-PPTA نانوالیاف )b PVP پودر )a FT-IR  شکل  2- طیف
 c( نانوالیاف اکسیدتنگستن نمونه 2

شکل٣- تغییرات رنگ نانوالیاف اکسید تنگستن در مجاورت 
گاز هیدروژن 10 درصد  برحسب زمان
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منسوجات
ورزشی

تهیهوتنظیم:دکترفرنازنایبمراد

منسوجات با ساختار سه بعدی 

در حال حاضر از پارچه های سه بعدی در تولید پوشاک ورزشی ، کفش های ورزشی 
و منسوجات پزشکی استفاده می شود. این نوع پارچه ها به علت داشتن ساختمانی 
سه بعدی و همچنین فضای خالی بین دو سطح پارچه ، دارای خصوصیات متنوعی 
نظیر گردش هوای کافی داخل پارچه ، قابلیت برگشت پذیری بی نظیر پس از اعمال 
نیرو، قابلیت جذب رطوبت به داخل ساختمان پارچه ، نفوذ پذیری هوا، قابلیت انتقال 

بخار آب از سطح پارچه و سبک هستند. 
پارچه های سه بعدی پارچه هایی با ساختار حلقوی هستند که از اتصال دو پارچه جدا 
از هم بوسیله نخ های متصل کننده ایجاد می شوند و لذا این خصوصیات کاربردهای 
متنوعی را برای این پارچه ها فراهم کرده است. پژوهشگران با توجه به کاربردهای 
فناوری ساخت آن  به  از مطالعات وتحقیقات گسترده  پارچه پس  این  استثنایی 

دست یافته اند. 
نوعی از پارچه های سه بعدی )Spacer Fabric( مقاوم در برابر نفوذ آب از یکسو با 

قابلیت عبور بخار آب از سوی دیگر با دارا بودن خواص ضدمیکروب تولید شد. 

پارچه های سه بعدی پارچه هایی با ساختار چند الیه هستند که از اتصال دو پارچه جدا از 
هم به وسیله نخ های متصل کننده )نخ های ایجاد کننده فاصله بین دو پارچه( با سختی 
خمشی متفاوت از نخ مورد استفاده در پارچه های سطحی ایجاد می شوند. معمواًل جنس 
نخ های متصل کننده منوفیالمنت پلی استر یا پلی آمید است و نوع نخ پارچه های سطحی 
با توجه به کاربرد نهایی پارچه می تواند پلی استر، نایلون و یا پلی پروپیلن باشد. هر دو 
طرف پارچه از لحاظ تراکم ، طرح و جنس می تواند مشابه یا متفاوت باشد. که الیه های 

این نوع پارچه به صورت همزمان تولید و به هم متصل می شوند.

منسوجات با ساختار استثنایی
پارچه های سه بعدی دارای خصوصیات متنوعی نظیر گردش هوای کافی داخل 
پارچه ، قابلیت برگشت پذیری بی نظیر پس از اعمال نیرو، قابلیت جذب رطوبت به 
داخل ساختمان پارچه ، نفوذ پذیری هوا، قابلیت انتقال بخار آب از سطح پارچه و 

... هستند. 
این خصوصیات کاربردهای متنوعی را برای این پارچه ها فراهم کرده است که کاربرد 
در صنایع اتومبیل سازی به عنوان روکش های صندلی و یا به عنوان عایق صوتی و 
حرارتی در کف و بدنه اتومبیل، منسوجات پزشکی شامل روکش تخت های بیمارستان 
و ویلچرها، لباس های ورزشی ، پارچه های مقاوم در برابر حرارت و پارچه های محافظ 
)به عنوان آستری برای لباس های آتش نشانان و لباس های ضدگلوله و مقاوم در برابر 
عوامل شیمیایی (، ژئو تکستایل ها، به عنوان الیه محافظ برای جلوگیری از ضربه و 

خش از آن جمله هستند.

در بررسی های صورت گرفته مشخص شده استفاده از پارچه های سه بعدی به جای 
فوم های شکل یافته معمول در صندلی ها، راحتی بیشتری را برای مسافران به وجود 
می آورد )مقاومت در برابر عبور بخار آب از آنها حدود 40 درصد کمتر.( همچنین این 
پارچه ها دارای گردش هوای چندین برابر در مقایسه با ساختارهای چندالیه ساندویچی 

هستند که امروزه بیشتر از آنها در تولید صندلی اتومبیل استفاده می شود. 
از سوی دیگر استفاده از مواد ضدمیکروب نیز به منظور توقف یا مرگ میکروارگانیزم ها در 
این نوع پارچه ها به کار می رود، بلکه به منظور کاهش آسیب های ناشی از رشد آنها نظیر 
کاهش استحکام ، بوی نامطبوع )حاصل از تجزیه عرق بدن از سوی میکروارگانیزم ها که 
در تماس مستقیم با پوست هستند( کاهش شید و فام رنگی پارچه اهمیت فوق العاده ای 

دارد. 
به طور کلی باید گفت با توجه به این که اندازه ذرات آب چندین برابر ذرات بخار آب 
است ، با استفاده از عملیات تکمیلی و تغییر در ساختار و کشش سطحی پارچه تالش 
شده ساختار پارچه به گونه ای طراحی شود که ذرات آب نتوانند از پارچه عبور کنند و در 
عین حال ذرات بخار آب قابلیت عبور از پارچه را داشته باشند به این منظور در این پارچه ، 
مواد تکمیلی با ساختارهای شیمیایی متفاوت در غلظت های مختلف مورد استفاده قرار 

گرفت و نتایج آن بررسی شد. 
برای ایجاد خواص ضدمیکروب از نوعی ماده ضدعفونی کننده معمول استفاده شده است 
که با استفاده از این ماده پارچه بافته شده مقاومت بسیار خوبی در برابر رشد میکروبی 
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از خود نشان داده است. در ضمن با اداره مبارزه با بیماری های غدد و متابولیک وزارت 
بهداشت و درمان درخصوص تولید کفش های مخصوص بیماران دیابتی با استفاده از 
این نوع پارچه مذاکراتی صورت گرفته است که در نتیجه با تولید پارچه ضدآب با خواص 
ضدمیکروبی در دانشگاه امیرکبیر ساخت کفش های بیمارستانی و ویژه بیماران دیابتی 

در کشور امکان پذیر شده است.

استفاده از ترکیبات ضدمیکروب
به دلیل تماس مستقیم پوست با البسه در مدت زمان کوتاهی، میکروارگانیزم ها به آنها 
منتقل می شوند و چون سطح پارچه ناصاف و متخلخل است ، محیط مناسب رشد را 
فراهم می آورند. لباس، ملحفه، حوله، مبلمان، آستر کفش، لباس های زیر و لباس شنا 
مثال هایی از مکان رشد میکروارگانیزم هاست. میکرواورگانیزم ها می تواند به شکل قارچ 
)کپک و مخمر(، باکتری و ویروس باشد و کنترل رشد میکروارگانیزم ها در پارچه ها 
نه تنها برای سالمتی، بلکه به منظور جلوگیری از بوی نامطبوع و همچنین کاهش 

استحکام آنها ضروری است. 
به طور مثال، میکروب epidermidis	Staphylococcus بر عرق بدن عمل و بوی 
نامطبوع ایجاد می کند یا aureus	Staphylococcus سبب کاهش استحکام پارچه 
می شود. به این منظور الزم است تا حد امکان به کمک عملیات ضدمیکروب، رشد 
میکروارگانیزم ها را متوقف کرد. مکانیزم عمل ترکیبات ضدمیکروب در مقابل رشد 
میکروب بسیار متنوع است. برخی آنها از تولید مجدد میکروب ها ممانعت می کنند و 
بعضی به وسیله آنزیم ها مسدود می شوند، برخی دیگر با غشای سلول واکنش داده )مانند 

یون های نقره( و دیواره سلول را تخریب می کنند.

ورود آلودگی ممنوع
با توجه به ضرورت توجه به مساله انتقال بیماری ها و ویروس های خطرناک که به 
صورت معمول از طریق خون و ترشحات مایعی به محیط اطراف انتقال پیدا می کند، 
تجهیزات و منسوجات مورداستفاده در بیمارستان ها و مراکز درمانی باید به گونه ای 
طراحی و تولید شوند تا حتی االمکان از انتقال و انتشار این نوع بیماری ها جلوگیری کنند 
یا مقاومت از خود نشان دهند. به این منظور الزم است در وهله اول در برابر انتقال آب 
)خون و ترشحات مایعی( از خود مقاومت نشان دهد و همچنین در برابر انتقال و رشد 
میکروارگانیزم ها مقاوم باشند. به عنوان مثال، در لباس های جراحی باید هر دو ویژگی 
ضدآب و ضدمیکروب فراهم شده باشد. ضمن آن که با توجه به شرایط استرس و 
حساسیت کار لباس باید از لحاظ شرایط راحتی نیز در سطح قابل قبولی قرار داشته 
باشد تا مثال آزادی حرکت بدن را مختل نکند یا در برابر انتقال رطوبت، حرارت یا هوا 
از سطح پوست به محیط اطراف مقاومتی از خود نشان ندهند که با توجه به شرایط 
راحتی و ساختمانی پارچه های سه بعدی استفاده از آنها در منسوجات پزشکی بسیار 
مناسب ارزیابی می شود. برای افزودن خواص ضدمیکروب و ضدآب به این نوع پارچه ها 
از مواد تکمیلی متفاوتی استفاده شد و پارچه ها تحت آزمایشات مختلفی قرار گرفت. 
پارچه تولید شده در نهایت حالتی شبه یک الیه غشایی عمل می کند که با وجود داشتن 
خاصیت ضدمیکروبی، راحت است و از سمت داخل بدن قابلیت عبور بخار آب را دارد، 
اما از سمت خارجی در برابر عبور آب مقاوم است. در حال حاضر از پارچه های سه بعدی 
در کشورهای پیشرفته از جمله کشورهای اروپایی در تولید پوشاک ورزشی، کفش های 
ورزشی و منسوجات پزشکی استفاده می شوند که با اضافه کردن خواص مذکور به 
نتایج بهتری می توان دست یافت. از پارچه تولید شده با خواص مذکور می توان در 
تولید کفش های طبی یا کفش های مخصوص بیماران دیابتی و همچنین تولید روکش 
تخت های بیمارستان ها برای بیمارانی که احتیاج به شرایط مراقبتی خاص دارند، استفاده 
کرد. طبق بررسی های صورت گرفته، در صورت استفاده از پارچه های تولید شده برای 

روکش تشک، خطر ابتال به زخم های بستر کاهش می یابد.
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