
به نام آنکه جان را فکرت آموخت
ماهنامه علمی، پژوهشی و صنعتی
نساجی امروز
سال نوزدهم، شماره صد و هفتاد و یکم، اسفند 1395

 ISSN 1735-2177

فهرست عناوین مقاالت

آدرس دفتر مجله:
خ آزادی- خ اسکندری جنوبی - تقاطع 

کلهر - پالک 165 - طبقه اول
صندوق پستی: 13185-1639

تلفن: 66906820
www.NassajiEmrouz.ir

info@nassajiemrouz.com

 مقاالت و اخبار و مطالب خود را جهت درج در مجله به آدرس دفتر ماهنامه ارسال فرمایيد.
 نساجي امروز در ویرایش و اصالح مقاالت و مطالب ارسالي آزاد مي باشد.

 دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در مجله لزوما دیدگاه نساجي امروز نمي باشد.
 نقل مطالب ماهنامه با ذكر ماخذ مجله نساجي امروز و سایت www.ITMA.co مجاز مي باشد.

 صاحب امتياز و مدیر مسئول:
مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف

 سردبير: مهندس سعید جاللي قدیری
بیاني  مینا  گزارش:  و  خبر  سرویس   

)دبیر سرویس(،  اشرف السادات امامي
 سرویس علمی و اطالع رساني:

محسن  مهندس  کاظمی-  شاهین  دکتر 
مهندس  توانایي-  محمدعلي  دکتر  شنبه- 

آزاده موحد )دبیر سرویس(
 سرویس بين الملل: تهمینه موالنا

 پذیرش آگهی و روابط عمومی: 
مهندس سید ضیاءالدین طباطبایی

فاطمه سعیدی
 امور مشتركين: 

الهام بهـاري
 همکاران تحریریه این شماره: 

نیمــا قیاســی- ســید امیر حســین امامي 
رئــوف- منیره  امامي  ســید ضیــاء الدیــن 
الســادات مطهري فــرد- ربابــه جعفری-نگیــن 
اســفندیاری- اکرم باقری- ناصر رحیمی گرکانی 

 طراح و گرافيست:
مهندس سارا نظام  االسالمي

 صفحه آرایی: 
آتلیه طراحی کارآفرینان
 چاپخانه: نفیس نگار

 صحافي : آبنوس
امور طراحی، ليتوگرافی، چاپ و صحافی:

آتلیه نساجی امروز

 تلفن : 66906820

 وبسایت: 

 تلگرام: 
جهت دریافت اخبار 
نساجی و پوشاک به 

کانال تلگرام بپیوندید

 سرمقاله
منافع ملی را فدای رقابت های جناحی نکنیم   / مدیرمسئول........................................................................................................................................................................... 2

 دیدگاه
گام بزرگ رفع تحریم ها / علیمردان شیبانی......................................................................................................................................................................................................... 3
برجام و بهبود نسبی نگاه بازارهای جهانی نسبت به ایران / مهرداد زکی پور............................................................................................................................................. 7
مخالف واردات قانونی پوشاک نیستیم! / مجید نامی..............................................................................................................................................................................................

سالی دشوار برای صنعت و  اقتصاد ایران / مصطفی حکیمی
گزارش  

به مناسبت برگزاری نمایشگاه نخ / تهمینه موالنا............................................................................................................................................................................................. 21
بازنگری فعالیت های عرصه مد و لباس /  مینا بیانی........................................................................................................................................................................................ 24
تسویه حساب بدهی های دولت، زمینه ساز رونق اقتصادی............................................................................................................................................................................ 28

 بازتاب
یادی از اوج فعالیت و شكوفایي صنعت نساجي ایران / علیرضا حائری.................................................................................................................................................... 35

 تاریخ نساجی ایران
ایران در عصر صفویه: تجدید حیات صنعت نساجی / اکبر شیرزاده.......................................................................................................................................................... 39

 نساجی در وب
وب نگار نساجي امروز / مینا بیاني........................................................................................................................................................................................................................... 44
 54 ..............................................................................................................................................................................................................................................................Nano Textile

60 ..................................................................................................................................................................................................................................................................Textile DB

برندهای نساجی و پوشاک......................................................................................................................................................................................................................................... 66
 تاسيسات و تغييرات شرکت های نساجی

تغییرات /  مینا بیانی................................................................................................................................................................................................................................................... 70
تاسیسات.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 75

 منسوجات ورزشی
عایق صوتی Sound proofing / فرناز نایب مراد............................................................................................................................................................................................... 76

 نانو تکنولوژی
کاربرد فناوری نانو در منسوجات ورزشی و منسوجات بیرون از خانه / ستاد ویژه توسعه فناوری نانو.......................................................................................... 79
تأثیر تکمیل نانو بر روی بهبود چروک پذیری منسوجات / مهدی امامی قره حاجلو، شهرام شاه بابائی، فرزانه استوار......................................................................

 اطالع رسانی
پیش بینی برای افزایش تولید پشم ارگانیک / آزاده موحد........................................................................................................................................................................... 87
تبدیل غیرممکن به ممکن با منسوجات کارا............................................................................................................................................................................................................
حفظ جایگاه رقابتی چین به عنوان تامین کننده پارچه های کشباف برای اتحادیه اروپا...........................................................................................................................
مهار بیماری ها با منسوجات.............................................................................................................................................................................................................................................
اخبار جهان..................................................................................................................................................................................................................................................................... 93

 فرم اشتراك
 بخش انگليسي



سرمقاله

سال 95 نیز روزهای پایانی خود را پشت سر می گذارد و ایرانیان برای جشن های نوروز باستانی 
مهیا می شوند. آن  چه نوروز برای ایرانیان به همراه دارد؛ تحول و نو شدن است؛ نوروز با حلول بهار 
طبیعت، روح امید و زندگانی به همراه دارد و همه ساله با نزدیک  شدن بهار، شاهد تحرک و جنب  و 
جوش هموطنان برای استقبال از سال نو هستیم و از گذشته های دور در این ایام، کسب و کارهای 
مختلف رونق بهتری داشته اند؛ اگرچه امسال نیز برای اقتصاد کشور توأم با رکود بود و صنایع به 
خصوص صنایع نساجی و پوشاک و فرش روزهای خوبی  را تجربه نكردند و فراز و نشیب های این 
سال نیز که با اخبار خوش برجام و امید به پسابرجام آغاز شده بود در نهایت با حوادث تلخ دی ماه 

و موضع گیری های ضد ایرانی رئیس جمهور جدید آمریكا به روزهای پایانی اسفند نزدیک می شود.
در سالی که گذشت؛ گرچه دولت بسیار کوشید تا با صدور دستورالعمل ها و آئین نامه های حمایت از 
تولید و بنگاه های تولیدی و رونمایی از طرح های رونق کسب و کار و خروج از رکود، دردی از دردهای 
تولید و اقتصاد بیمار کشور را درمان کند اما حال و روز تولید، صنعت و اقتصاد همچنان ناخوش است.

دستورالعمل های صادره برای ساماندهی برندهای خارحی و مبارزه با قاچاق کاال، همچنان ناکارآمد 
هستند و بازار کشور همچنان در قبضه کاالی قاچاق است. بانک ها که وظیفه تأمین نیازهای مالی و 
نقدینگی واحدهای تولیدی را برعهده دارند ضمن مواجهه با تحریم های بین المللی، خود از دردهای 
مزمن رنج می برند و نیازمند اصالحات اساسی هستند، صورت های مالی منتشر شده از تجدید ارزیابی 

بانک ها و زیان های سنگین آنها می تواند مهم ترین هشدار  برای سال آتی باشد.
اگرچه بهار، زندگی و امید را به همراه دارد اما بدون تردید سال 96 برای هموطنان، سالی بسیار 
متفاوت و از جهاتی غیرقابل پیش بینی خواهد بود. سالی که با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری در بهار آغاز می شود و دیپلماسی سیاسی و بین المللی و سیاست گذاری های اقتصادی 
دولت نقش تعیین کننده ای را برای ایرانیان رقم خواهد زد؛ اگرچه تحلیلگران مسائل کالن سیاسی 
و اقتصادی، سال بعد را سالی پر تنش و پرتالطم برای کشور پیش بینی می کنند اما امیدواریم سال 

خوب و پر رونقی پیش رو داشته باشیم.
پیشاپیش حلول  بهار و فرا رسیدن عید سعید باستانی را تبریک عرض نموده و روزهای خوبی را 

برایتان آرزومندیم.

مدیرمسئول

سال 96؛ سال دیپلماسی سیاسی و اقتصادی



ديدگاه

پتروشیمی و بورس کاال
آنقدر از کم  لطفی دوستان فعال در پتروشیمی )که 
به هر صورت تالششان در جهت خود کفایی و تولید 
داخلی قابل  تقدیر و قدردانی است( نسبت به صنایع 
پایین دستی از جمله نساجی، گالیه مند هستیم که 
مشخص  سخن  گفته ایم!  کم  بگوییم،  چه  هر 
صنعتگران  نساج و بطور کلی همه مصرف کنندگان 
امروز  اگر  این است که  پتروشیمی  مواد  زمینه  در 
برای تولید در داخل کشور و حفظ اشتغال نیازمند 
مواد اولیه تولید داخل کشورمان هستیم، چرا  اجباراً 
به سمت واردات  همان کاالیی که از داخل به خارج 
صادر می گردد، سوق داده می شویم؟  خوب می دانیم 
در شرایط فعلی، هنوز گشایش اعتبار و انتقال پول 
کار  بانکی  سیستم  طریق   از  کشورها،  سایر  به 
دشواری است. آیا انتظار زیادی است که بخواهیم 
مواد اولیه پتروشیمی را از واحدهای داخلی تهیه و 
از خریدارانشان در کشورهایی  تأمین کنیم؟! و نه 

مثل ترکیه و ... آن هم با قیمتی ارزان تر. 
صنعت  محترم  فعاالن   از  یکی  پیش  هفته   
پتروشیمی در مصاحبه رادیویی  به صراحت اعالم 

ديدگاهديدگاه

گفت وگو با دکتر علیمردان شیبانی- نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایرا ن  

اشاره:
در  پتروشیمی  به عرضه محصوالت  مربوط  مسائل 
ومشكالت گشایش  ارز  نرخ  نوسانات  کاال،  بورس 
اعتبار، تبعات فاجعه آتش  سوزی ساختمان پالسكو 
بر صنعت  نساجی و پوشاک و لغو تحریم ها، مسائلی 
بودند که طی انجام مصاحبه  با نایب رئیس انجمن 
با  زمستانی   عصر  یک  در  ایران  نساجی  صنایع 
گشاده روئی و بردباری و امید به آینده همیشگی مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. دکتر شیبانی  که همیشه  
و دغدغه  دارد  کامل  اعتقاد  لیوان  پر  نیمه  دیدن  به 
حفظ اشتغال جوانان برومند این سرزمین مقدس را 
در واحدهای تولیدی  در مصاحبه های مختلف متذکر 
می شود؛ ابراز داشت: « بسیار بسیار کم لطفی است 
که فكر کنیم برجام بر اقتصاد و تولید و صنعت کشور 
هسته ای  مذاکره کننده  تیم  تالش  و  نبوده  اثرگذار 
واقعیتها  همان قدراز  اعتقاد  این  می باشد.  بی نتیجه 
به دور است  است که اعالم می شد تحریم ها ورق 
می دانیم  همگان  درحالی که  نیست؛  بیش  پاره ای 
سنگین تر   نیز  آبدیده  فوالد   ورق  یک  از  ها  تحریم 

بود!» متن کامل این گفت وگو از نظرتان می گذرد.

کرد که صادرات به مراتب  به نفع پتروشیمی هاست 
نوعی  به  رویه  این  متاسفانه  و  داخلی  فروش  تا 
 سیاست اعالم شده از سوی دولت محترم عنوان 
شد. من هم ضمن اعتقاد کامل به ارزش  صادرات 
کاالی نهایی و نه خام فروشی  معتقدم ابتدا باید 
چرخه ارزش  افزوده را در داخل کشور با تامین مواد 
اولیه ، تکمیل  سپس برنامه های صادراتی را تدوین 

و اجرایی نماییم. 
در شرایط فعلی عرضه محصوالت پتروشیمی در 
بورس کاال ، اقدامی کاماًل منطقی و موثر است زیرا 
در غیر این صورت با آشفته  بازار گسترده ای مواجه 
خواهیم شد که قبل از این اقدام تجربه شده بود. 
قطعاً تمام دوستان و همکاران به یاد دارند پیش از 
عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس، برای تهیه 
درب  پشت  متمادی  ساعت های  باید  اولیه  مواد 
انتظار می ایستادیم  واحدهای پتروشیمی در صف 
و در نهایت هم می شنیدم که فعاًل روی این گرید 
و  تولید می کنیم  برای  فالن گرید   یا  و  نیستم 
نکته  اما  نداریم!  را  محصول  مورد تقاضای شما 
واسطه های  بعد،  ساعاتی  که  بود  این   تأسف آور 
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گام بزرگ رفع تحریم ها    
 باش تا صبح دولتت بدمد    کین هنوز از نتایج سحر است 



می گرفتند  و  تماس  صحنه   در  حاضر  همیشه 
پترو شیمی ها  را  که  ما  نیاز  مورد  همان  محصول 
باالتر  بمراتب  قیمتی  با  نداریم  فعاًل  می گفتند 
پیشنهاد می دادند! خوشبختانه ورود مواد پتروشیمی 
در بورس، منافع صنایع پایین دستی را  تا حدودی 
تأمین کرد اما  همان طور که در جلسه اخیر هیئت 
مدیره انجمن صنایع نساجی با جناب آقای مهندس 
نعمت زاده- وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت- 
پتروشیمی  محصوالت  عرضه  باید  کردیم  عنوان 
چکانی  قطره  گیرد.  عرضه  قرار  کنترل  مورد 
بوده   اخیر  ماه های  و  هفته ها  روش  که  مواد  این 
داشت   نخواهد  این مشکالت  بروز  جز   نتیجه ای 
واقعیت این است که  قیمت یک محصول و کاال 
را عرضه و تقاضا تعیین می کند؛ نمی توان عرضه را 
به صورت قطره  چکانی انجام داد   و انتظار داشت که 
در برابر تقاضای واقعی صنعت قیمت ثابت بماند و 
یا پای واسطه ها و داللها قطع شود . متأسفانه ضربه 

اصلی این عملکرد  متوجه صنایع پایین دستی و در 
نهایت  مصرف   کننده نهایی خواهد شد زیرا باال 
رفتن قیمت مواد اولیه به افزایش قیمت تمام شده 
تولید منجر می شود و در شرایط کنونی با توجه به 
قدرت خرید پایین جامعه صدمه مجدد این عملکرد 
منجر به توقف چرخه تولید و به تبع آن بیکاری 

کارکنان واحدهای پایین دستی خواهد گردید.
یا  و  قیمت گذاری  به  مربوط  سیاست  های  این که 
باید  پتروشیمی  محصوالت  عرضه  واقعی  میزان 
توسط چه نهاد و سازمانی کنترل شود، نمی دانیم! 
پتروشیمی  مجتمع های  به  باید  سازمان  کدام 
نیازهای  به  توجه  با  موظفند هر هفته  کند  اعالم 
حجمی  چه  اولیه،   مواد  به  دستی  پایین  صنایع 
حجمی  چه  کنندو  عرضه  را  خود  محصوالت  از 
صادرات داشته باشند ؟! اطمینان داشته باشید در 
صورت روشن شدن این موضوع، بازار متالطم و 

آشفته فعلی، آرام تر خواهد شد. 
الزم به ذکر است در این  شرایط تفکر خروج مواد 
پتروشیمی از بورس کاال، تفکر بسیار دور از منطق 
و غیر موجهی است که مصرف کنندگان واقعی را 
کرد؛  خواهد  روبرو  سنگین  و  فراوان  مشکالت  با 
شاید اگر مواد پتروشیمی از بورس خارج شود برای 
با  کافی   به صورت تصنعی، عرضه  و  چند هفته 
قیمت مشخص و مناسب  عملی گردد اما به طور 
تلخ  داستان  هم  باز  گذشت  نخواهد  دیری  قطع  
ایستادن در صف خرید مواد اولیه و معامله اجباری با 

واسطه ها  و سوء استفاده های آنچنانی تکرار خواهد 
شد. 

مساعدت های   کنم  اشاره  باید  هم  مورد  این  به 
صحیح و منطقی زیادی به مجتمع های پتروشیمی 
ارز  نرخ  محاسبه  هم  و  خوراک  نرخ  نظر   از  هم 
انتظار وجود دارد که اگر به  صورت می گیرد. این 
کمک  ها   پتروشیمی  همچون  باالدستی  صنایع 
می شود، اندکی هم صنایع پایین دستی مورد لطف 
قرار گیرند؛ ما ) صنایع باالدستی و پایین دستی( که 
در دو کشور مختلف زندگی نمی کنیم بلکه هموطن 
از  ندارد یک صنعت که  دلیلی  یکدیگر هستیم و 
منابع خدادادی کشور حسن استفاده را می کند مورد 
توجه خاص و ویژه قرار گیرد و نسبت به مسائل 
و مشکالت صنعت دیگر که مصرف کننده همان 

مواد تولیدی است در این حد کم توجهی شود! 

برای  دولت  تصمیمات  و  ارز  نرخ  نوسانات 
گشایش اعتبار

باید یادآور شوم که نرخ را عرضه و تقاضا تعیین 
باید نرخ  می کند. روی کاغذ نمی توان اعالم کرد 
ارز 3 هزار و 600 تومان باشد؛ منابع ارزی کشور، 
ما  دیپلماتیک کشور،  تیم  اگر چه  محدود هستند 
را از گردنه صعب العبور تحریم نجات دادند و اگر 
مثال   عنوان  به  نمی شدند  برطرف  تحریم ها،  این 
را  آن  ارز  و  کنیم  را صادر  نفتمان  نمی توانستیم  
وارد کشور کنیم فاجعه ای در اقتصاد کشور به وقوع 

واقعیت این است که در کشور با مشکالت ارزی 
مواجهیم و راه حل منطقی را حرکت به سمت 
نظام تک نرخی می دانم  منتها  به شرطی که 
ارز تک  نرخی  قابل دسترس باشد نه این که 
نرخ ارز تک نرخی � تومان و غیرقابل دسترس 
باشد و تولیدکننده  باز هم برای رفع نیازهای 
به   A به نرخ ارز  اولیه خود، چاره ای جز تهیه 
عالوه  هر عدد دیگری  نخواهد داشت. به این 
ترتیب شاهد فساد و رانت  دوباره خواهیم بود. 
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وانتقاالت  نقل  و  آمدها  در  هنوز  ولی  می پیوست 
ارزی کشور حالت طبیعی به خود نگرفته؛ البته باید 
اذعان داشت که امروز شرایط بسیار بهتر از گذشته 

شده و هیچ شکی در این موضوع نیست.
با وزیر  محترم  انجمن نساجی  درجلسه  مشترک 
هنگام  نرخ  که  شد  مطرح  موضوع  این  صنعت، 
گشایش اعتبار را )که قرار شد بین 10 تا 15 درصد 
کنند  تومان محاسبه  برمبنای دالر 3600   ) باشد 
رقم  اسناد، تضمین همین  مبادله  الباقی هنگام  و 
3600 تومان باشد ) حتی اگر نرخ ارز باالتر رفته 
باشد( مگر این که شاهد کاهش نرخ ارز باشیم که 
در این صورت، نرخ پایین مالک محاسبه قرار گیرد 
اما متأسفانه دستورالعمل ابالغ شده دارای چندین 
تغییر کوچک  و بزرگ است. نخست این که رقم 
3600 تومان با قید »علی الحساب« مشخص شده 
روز تسویه حساب«  واژه »نرخ  این که  است. دوم 
مورد استفاده قرار گرفته پس در واقع مشکلی حل 
نشده است! مشکل بزرگ مصرف کنندگان ارز این 
چه  کاالیشان  نهایی  قیمت  نمی دانند  که  است 
میزان است! اگر به عنوان یک تولیدکننده از قیمت 
تمام شده محصول خود مطلع نباشیم آن را با چه 
قرارداد   مبنایی  چه  بر  برسانم؟  فروش  به  نرخی 

صادراتی منعقد کنیم؟ 
واقعیت این است که در کشور با مشکالت ارزی 
سمت  به  حرکت  را  منطقی  راه حل  و  مواجهیم 
نظام تک نرخی می دانم  منتها  به شرطی که ارز 
تک  نرخی  قابل دسترس باشد نه این که نرخ ارز 
و  باشد  غیرقابل دسترس  و  تومان   A نرخی  تک 
تولیدکننده  باز هم برای رفع نیازهای اولیه خود، 
چاره ای جز تهیه ارز به نرخ A به عالوه  هر عدد 
دیگری  نخواهد داشت. به این ترتیب شاهد فساد و 

رانت  دوباره خواهیم بود. 
سیستم  با  باید  ارزی  مبادالت  در  نیز  بانک ها 
کنند  زیرا  همکاری  کشور  تولیدی  و  اقتصادی 
فعالیتشان  زمینه  و  نقششان  مجاز   ی  صرافی ها 
امثال آن  نیازهای روزانه متقاضیان سفر و  تأمین 
دالر  میلیون ها  انتقال  اما  است  اندک  حجم   با 
اولیه  مواد  یا  و  صنعتی  ماشین آالت  خرید  برای 

کار  صرافی ها  نیست  و می بایستی اینگونه نقل و 
انتقاالت از طریق سیستم بانکی انجام شود .

و  پالسکو  ساختمان  آتش سوزی  فاجعه 
تبعات آن بر صنایع نساجی و پوشاک

ابعاد انسانی و روانی این فاجعه بسیار عمیق است، 
ساختمان پالسکو در قلب شهر تهران قرار داشت 
این  به  آمد  و  رفت  در حال  نفر  هزاران  روزانه،  و 
ساختمان بودند؛ برداشت اولیه من از فاجعه پالسکو 
این بود که تعداد قابل توجهی از واحدهای کوچک 
تولیدی در آتش سوختند و از بین رفتند در صورت 
صحت این برداشت لطمات بسیاری بر پیکر صنعت 
پوشاک کشور وارد می کرد اما خوشبختانه  شنیدم 
که واحد تولیدی در این ساختمان وجود نداشت و 
پخش  مرکز  و  بنکداری  به صورت  فعاالن  اغلب 
پوشاک به سراسر کشور فعالیت می کردند. نهادهای 
مرتبط دولت و شهرداری ها پیشنهاد استقرار این 
تا  کرده اند  مطرح  دیگر  مکان های  را  در  عزیزان 
ادامه  خود  کار  و  به کسب  بتوانند  عید،   در شب 
دهند. بنابراین  بنظرم تقاضا برای مصرف پوشاک 
در کشور دچار نوسان خاصی نخواهد شد. بنکداران 
پالسکو با حمایت دولتمردان و نهادهای ذی ربط در 
مکان های مشخص شده استقرار می یابند تا بتوانند 
مشتریان شب عید خود را تأمین کنند و بدون شک 
کارخانجات تولیدی نیز بر اساس فرهنگ غنی و 
در  را  الزم  مساعدت  زمین  ایران  سخاوتمندانه  
جهت تامین کاالی مورد نیاز این عزیزان به عمل 

خواهند آورد .
پالسکو،  تلخ  حادثه  از  نباید  فرمائید  که  توجه 
در  که  معنی  این  به  گیرد  صورت  سوء برداشتی 
کاالهای  بر  وارده  خسارت  که  خواندم   روزنامه 
موجود در پالسکو را رقمی بسیار نجومی و کالن 
واحدهای  تعداد  بر  رقم  این  اگر  کرده اند؛  عنوان 
مستقر ) حدود 500 تا 600 واحد( تقسیم شوند، سهم 
هر واحد 3 میلیارد تومان خواهد شد، اولین سوالی 
که در ذهن شکل می گیرد این است که این  حجم 
انبوه کاال از چه محلی تأمین شده است؟  آیا ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در جریان  چنین رقمی 

قرار دارد؟!  مبادا خدای  ناکرده آتش سوزی پالسکو 
پوشاک  بی رویه  و   مجدد  واردات  برای  محملی 
و  نساجی  صنعت  نگرانی  فعاالن  شود.  کشور  به 
پوشاک همین موضوع است. بارها در مصاحبه های 
واردات  که  کرده ام  اشاره  موضوع  این  به  مختلف 
هر کیلو کاالیی که در داخل کشور تولید می شود؛ 
چه بصورت رسمی و چه قاچاق یعنی بیکاری 2-3 
نفر از جوانان  هموطنمان و ظلمی خواهد بود که 

آیندگان بابت آن ما را نخواهند بخشید. 
به طور رسمی از سوی انجمن صنایع نساجی اعالم 
کرده ایم از انجام هر گونه کمک و حمایتی برای 
دریغ  ؛  پالسکو  فعاالن  منطقی  مشکالت   حل 
نخواهیم کرد اما هشدار می دهیم که نباید بگذاریم 
و  شوند  سوار  مردمی  احساسات  موج  بر  عده ای 

تصمیم نادرست اقتصادی اخذ شود.
 دراین جا می بایستی در برابر جان فشانیهای آتش 
حادثه  این  در  را  جانشان  که  بازمان  پاک  نشانان 
در طبق اخالص گذاشته سر تعظیم فرود آورد و 
را  درجات  علو  آنان  همه  برای  بزرگ  خداوند  از 
مسئلت نمائیم. وظیفه انسانی همه ما حکم می کند 
که در این شرایط نگذاریم لطمه روحی دیگری به 

خانواده های این مردان بزرگ وارد گردد.

نحوه  پیرامون  صنعت  وزیر  دستورالعمل 
فعالیت برندهای خارجی در کشور 

دستورالعمل های صادر شده همگی منطقی، مناسب 
و موجه هستند اما در اجرا باید دید تا چه میزان موفق 
بوده ایم؟! اخیراً به این نتیجه رسیده ایم که در مورد 
کنترل قاچاق و فعالیت قانونی برندهای خارجی در 
فرصت  اجراست.  حال  در  موثری  اقدامات  کشور، 
مناسبی است تا از تالش ها سرکارخانم نصراللهی- 
مدیرکل سابق دفتر نساجی وزارت صنعت- در این 
به همراه  ایشان   آید .  به عمل  خصوص قدردانی 
صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  در  من  همکاران 
قاچاق  بسیاری درمورد کنترل  نساجی  تالشهای 
منسوجات به عمل آوردند .  اما  معتقدم علی رغم 
تمام تالش های مستمر،  این حجم گسترده قاچاق  
نمی تواند از طریق کوله بری و چمدان  همراه مسافر 
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صورت  گیرد بلکه  منطق حکم میکند که بپذیریم 
چنین حجمی در قالب واردات کانتینرهای متعددی 
می شوند.  وارد  کشور  رسمی  مبادی  از  که  است 
مأموران  چشمان  از  نمی توان  را   کانتینر  مسلما 
در  وزیر  جناب    ، نگهداشت   دور  گمرک   دلسوز 
مورد  مبارزه با قاچاق کاال و دستورالعمل فعالیت 
برندهای خارجی در کشور بسیار حساس هستند که 
قطعاً این موضوع اثر مثبتی بر کنترل و محدودیت 

بیشتر  قاچاق خواهد داشت. 
بنده در اینجا بیان نغز و پر معنای  وزیر مدبر، پر 
تالش و دوست داشتنی امور اقتصادی  و دارایی 
را عنوان می کنم که  »نهال تولید داخلی با وجود 
قاچاق کاال نمی تواند به درختی تنومند تبدیل شود. 
« کاش همه ما این سخن نغز وزیرمان را به صورت 

تابلویی زیبا روی میز کارمان بگذاریم و به آن واقعًا 
عمل کنیم .

صنعت  بر  برجام  و  تحریم ها  لغو  تأثیرات 
نساجی

بسیار بسیار کم لطفی است که فکر کنیم برجام 
بر اقتصاد و تولید و صنعت کشور اثرگذار نبوده و 
بوده  بی نتیجه  هسته ای  مذاکره کننده  تیم  تالش 
است این بیان به  همان قدر  دور از منطق است که 
اعالم می شد تحریم ها ورق پاره ای بیش نیست؛ در 
از یک ورق   ، حالی که همگان می دانیم تحریمها 

فوالد  آبدیده سخت تر بودند ! 
در حال حاضر بسیاری از مسائل و مشکالت ناشی 
از تحریم ها برطرف شده است و هر چه جلوتر برویم 
باز هم این مشکالت بیشتر و بیشتر مرتفع خواهند 
شد. فراموش نکنیم که اثرات مخرب یک تصمیم 
غلط چند ساله را یک شبه نمی توان بر طرف کرد 
ولی حداقل به صورت ملموس  می توانیم از امکان 
نو سازی ناوگان هوایی مان که قباًل حتی یک پیج 
آن را مجاز به واردات نبودیم و یا صادرات رو به 
و  آن  ارز  رسمی  جابجایی  و  کشور  نفت  افزایش 

صدها مورد دیگر نام برد.
گشایش  زمینه  در  هنوز  کشور  بانک های  البته 

اعتبار امکانات الزم و آزادی عمل چندانی ندارند 
و کماکان در این قسمت  سایه تحریم ها مشاهده 
می شود که امیدواریم و مطمئن هستم  به تدریج 
محدودیت های نقل و انتقال پول  از طریق بانک ها 

نیز برطرف شود.

کالم آخر؟
اطمینان داشته باشید رفع تحریم ها یک گام بسیار 
بزرگی بود که برداشته شد و باید به دولت  جناب 
آقای دکتر روحانی )به ویژه تیم دیپلماتیک دولت (، 

خدا قوت و دست مریزاد گفت. 
پایان  به  که  نیست  تو  خواب  منتظر  »هیچ کس 

برسد....
قرن  در  تو  و  می گذرند  سال ها  می آیند  لحظه ها 

خودت می خوابی
هیچ پروازی نیست برساند ما را به قطار دگران

و به قرن 2000
مگر اندیشه و علم

مگر انگیزه و عشق.....
مگر آیینه و صلح 

و تقال  وتقال و تالش....«
بلند  سر  و  پایدار  همیشه  چون  ایران  بزرگ  ملت 

باشند. 

ارز  نرخ  اصالح  را  قاچاق  با  مبارزه  راه  تنها 
برسد  حداقل  به  قاچاق  سودآوری  تا  می دانم 
و  خارجی  تولیدکننده  میان  مساوی  فرصت  و 
داخلی به وجود آید. در این میان اگر کیفیت و 
از  مناسب تر  و  بهتر  داخلی  قیمت محصوالت 
ایرانی سود  تولیدکننده  باشد،  وارداتی  مشابه 
خواهد برد و در میدان باقی خواهد ماند در غیر 

این صورت چاره ای جز حذف شدن نیست.
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ماشینی  فرش  بازار  و  تولید  فعلی  وضعیت 
کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

خاص  شرایط  به دلیل  اخیر  سال  چند  طی  اصواًل 
اقتصادی کشور مانند تحریم و عدم ارتباط گسترده 
با کشورهای دیگر، صنایع کشور از جمله نساجی، 
رکود  با  و  می کنند  را طی  دشواری  بسیار  روزهای 
شدیدی مواجه هستند. این رکود به اندازه ای طوالنی 
شده که واحدهای مختلف صنعتی، توان خود را از 
یا در آستانه  دست داده اند، بسیاری تعطیل شده اند 
پرداخت  واحدها  از  برخی  تعطیل شدن هستند. در 
حقوق  و دستمزد کارگران امکان پذیر نیست و واحدها 

به صورت نیمه فعال و نیمه جان روزگار می گذرانند. 
صنعت فرش ماشینی نیز از این شرایط مستثنی نیست 
اما در مقایسه با بقیه رشته های صنایع نساجی مانند 
واحدهای ریسندگی، بافندگی، کشباف، فاستونی و 
پوشاک تا حدودی در وضعیت بهتری به سر می برد. 
فرش ماشینی جزو کاالهایی است که تمام خانواده ها 
از آن استفاده می کنند؛ هر ازدواجی که سر می گیرد 
منجر به خرید چند تخته فرش ماشینی می شود و 
این کاال اگرچه عمر طوالنی تری نسبت به پوشاک 
و بسیاری از لوازم منزل دارد اما برای جمعیت 80 
بافته  که  فرشی  مقدار  این  مملکت  نفری  میلیون 
ذکر  به  الزم  می گیرد.  قرار  مصرف  مورد  می شود، 
است اگر کارخانه های موجود فرش ماشینی که در 
شهرستان های مختلف کشور ) به ویژه کاشان( مشغول 
فعالیت هستند با ظرفیت واقعی به تولید می پرداختند 
توان تولید حجم بیشتری از فرش ماشینی را داشتند 

شوار برای 
سالی د

صاد ایران
ت و  اقت

صنع
اشاره:

به اعتقاد مهندس حكیمی، طی 4۰-3۰ سال گذشته همیشه منتظر 
وقوع یک اتفاق جدید بوده ایم که اگر رخ دهد وضع ما بهتر خواهد 
شد! اوایل سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد 
و برای مدتی حالت بالتكلیفی در اقتصاد و صنعت به وجود می آید 
اما به دلیل عدم ارتباط گسترده با سایر کشورها، سال آینده را سالی 
دشوارتر از سال 95 پیش بینی می کنم. وی ابراز امیدواری نمود 
تمهیداتی که مسئوالن رده باالی مملكت به کار خواهند گرفت، این 
پیش بینی کامالً نادرست از کار درآید و با شرایط سخت تری روبرو 
نشویم. این صنعتگر یادآور شد: بخش پوشاک که محصول نهایی 
صنعت نساجی است نیز سال دشواری را پشت سر گذاشت؛ انبوه 
فروشگاه های عرضه کننده پوشاک خارجی که عمده آنها هم نماینده 
واقعی برند تابلوی خود نیستند و فقط با اسم برند خارجی به عرضه 
تولیدکننده  که  قیمت هایی  با  هم  آن  می پردازند،  قاچاق  پوشاک 
داخلی توان رقابت با آن را ندارد؛ آسیب های بسیاری به صنعت 
پوشاک می زند. متن کامل گفت وگو با مهندس حكیمی از نظرتان 

می گذرد: 
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ديدگاه

گفت وگو با مهندس مصطفی حكیمی- مدیرعامل شرکت فرش سهند و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 



منتها براساس سفارش دریافتی، به تولید می پردازند و 
با این اوصاف به فعالیت ادامه می دهند و کمتر اخباری 
شنیده  ماشینی  فرش  واحدهای  تعطیلی  بر  مبنی 
می شود. در مجموع فرش ماشینی وضعیت بهتری 

نسبت به سایر بخش های صنعت نساجی دارد.

در حال حاضر سلیقه و خواست مردم همچنان 
طرح  با  ماشینی  فرش  از  استفاده  سمت  به 
روی  مدرن  طرح های  به  یا  است  کالسیک 
آورده اند؟ تولیدکنندگان تا چه میزان تابع این 

سلیقه هستند؟
ماشین آالت بافت فرش که از دو شرکت معتبر شونهر 
و وندویل وارد کشور می شوند، اغلب با شانه و تراکم 
باال هستند و در فرشی که با این نوع ماشین آالت 
مورد  اغلب طرح سنتی و کالسیک  بافته می شود 
استفاده قرار می گیرد و اصواًل چون از ابتدای ایجاد 
فرش ماشینی همیشه سعی بر این بوده که فرشی 
شبیه فرش دستباف تولید شود بنابراین در مورد نسل 
جدید ماشین آالت بافت فرش که شانه 1000 و 1200 
شانه هستند، فرش با طرح کالسیک بافته می شود و 
طرح مدرن روی این قبیل ماشین آالت معنایی ندارد. 
در مورد یکسری ماشین آالت که با شانه های کمتر و 
بازتر، فرش تولید می کنند و بیشتر از جنس پلی پروپیلن 
و گاه پلی استر هستند؛ طرح های مدرن و غیرسنتی، 
معمول تر است و شرکت فرش سهند به عنوان یکی 
از تولیدکنندگان فرش های مدرن به ارائه این قبیل 

فرش ها می پردازد.

بازارهای  در  ایران  ماشینی  فرش  صادرات 

جهانی چه جایگاهی دارد و آیا از نظر کیفیت و 
قیمت توان رقابت با تولیدکننده ای مانند ترکیه 

را دارد؟
در حال حاضر امکانات تولید فرش ماشینی در کشور 
ما تفاوت های بسیاری با ترکیه دارد. اکثر فرش های 
ماشینی تولید ایران شانه باال، تراکم  زیاد، کیفیت بسیار 
مطلوب و طرح و نقشه سنتی است اما فرش ماشینی 
در ترکیه با چنین مشخصاتی یا تولید نمی شود و یا 
در حجم بسیار بسیار اندک به تولید می رسد؛ پس 
در زمینه کیفیت، ترکیه رقیب تولیدکنندگان فرش 

ماشینی ایران نیست.
فرش  ماشینی با نقشه مدرن و شانه های کم تراکم تر، 
حجم قابل توجهی از تولیدات فرش ماشینی ترکیه را 
در برمی گیرد و به دلیل فعالیت آنها در شرایط بهتر ) نه 
فقط از نظر قیمت تمام شده( بلکه ارتباطات گسترده 
با سایر کشورها و دسترسی آزادانه به سیستم بانکی 
بر  چندانی  توان  ما  تولیدکنندگان  عماًل  بین المللی 
رقابت با ترکیه ندارند. در حال حاضر صادرات فرش 
براساس اعتماد به مشتریان صورت  ماشینی صرفاً 
یا پول  می گیرد و منتظر پرداخت وجه می مانیم و 
را پیش از ارسال محصول دریافت و آنگاه اقدام به 
تولید محصول می کنیم اما چون کشورهای رقیب ما 
چنین سخت گیری هایی در صادرات اعمال نمی کنند، 
پس  نیست.  آمیز  موفقیت  صادرات  نوع  این  طبعاً 

انجام می شود در مورد  اگر صادرات فرش ماشینی 
فرش های متراکم و ریزبافت، رقیب نداریم و معمواًل 
باالریال صادرات  به دلیل قیمت  این قبیل فرش ها 
چندان گسترده ای ندارند؛ ضمن این که فرش ماشینی 
در کشورهای اروپایی و آمریکایی به عنوان یک کاالی 
مصرفی و ارزان قیمت در کوتاه مدت مورد استفاده قرار 
می گیرد و اگر بنا باشد فرشی را با متر مربعی 50 دالر 
یا بیشتر بخرند، فرش حالت مصرفی خود را از دست 
می دهد پس فرش هایی که در ایران بافته می شوند 
عموماً در ایران هم مورد مصرف قرار می گیرند. فرش 
ارزان قیمت از جنس پلی پروپیلن که امکان صادرات 
دارند به دلیل عدم ارتباط با سیستم بانکی دنیا و تعامل 

با سایر کشورها، چندان چشمگیر نیست.

در فرش ماشینی که با واردات غیرقانونی و 
قاچاق روبرو نیستیم؟

خیر... فرش ماشینی به دلیل وزن باال واردات قانونی 
چندانی هم ندارد و برخی انواع فرش ماشینی لوکس 
که از ترکیه به صورت قانونی وارد می شوند؛ تهدیدی 

برای فرش ماشینی ایران محسوب نمی شوند.  

سال 1395 برای صنعتگران نساجی کشور 
چگونه گذشت و این صنعت چه روندی را پشت 

سر گذاشت؟

ماشینی  فرش  تولید  امکانات  حاضر  حال  در 
در کشور ما تفاوت های بسیاری با ترکیه دارد. 
اکثر فرش های ماشینی تولید ایران شانه باال، 
و  طرح  و  مطلوب  بسیار  کیفیت  زیاد،  تراکم  
نقشه سنتی است اما فرش ماشینی در ترکیه با 
چنین مشخصاتی یا تولید نمی شود و یا در حجم 
تولید می رسد؛ پس در  به  اندک  بسیار بسیار 
زمینه کیفیت، ترکیه رقیب تولیدکنندگان فرش 

ماشینی ایران نیست.
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ساِل بسیار دشواری نه تنها برای صنعت نساجی بلکه 
برای تمام صنایع کشور بود. برجام ممکن است برای 
وضعیت کالن مملکت نتایج مثبتی داشته اما واقعیت 
این است که صنعتگران کشور هیچ بهبودی در روند 
فعالیت ها و کسب و کار  خود حس نکرده اند. رکود 
اقتصادی بیداد می کند و طبعاً تقاضا برای تولیدات 
تمام ظرفیت کار  با  یافته است، کارخانه ها  کاهش 
نمی کنند و برای ادامه فعالیت یا چاره ای جز تعدیل 
نیرو ندارند که این امر موجب افزایش خیل بیکاران 
کشور می شود و یا با سختی و مشقت فراوان و نصف 
ظرفیت به تولید ادامه می دهند تا جایی که توانشان 

اجازه دهد. 
بخش پوشاک که محصول نهایی صنعت نساجی 
انبوه  است نیز سال دشواری را پشت سر گذاشت؛ 
فروشگاه های عرضه کننده پوشاک خارجی که عمده 
نیستند و  تابلوی خود  برند  واقعی  نماینده  آنها هم 
فقط با اسم برند خارجی به عرضه پوشاک قاچاق 
تولیدکننده  که  قیمت هایی  با  هم  آن  می پردازند، 
داخلی توان رقابت با آن را ندارد؛ آسیب های بسیاری 
به صنعت پوشاک می زند. متأسفانه صنعت پوشاک 
کم  از  یکی  حالی که  در  دارد  قرار  بی توجهی  مورد 
صنعتی  رشته های  اشتغال زاترین  و  سرمایه  برترین 
است و با سرمایه اندکی می توان واحد تولیدی پوشاک 
دست  به  فراوانی  افزوده  ارزش  و  نمود  راه اندازی 

آورد کما این که بسیاری از کشورهای آسیایی مانند 
سری النکا، پاکستان، بنگالدش، ویتنام و ... در زمینه 
صنعت پوشاک به رشد و پیشرفت قابل توجهی دست 
یافته اند زیرا این صنعت به سرمایه های کالنی برای 
راه اندازی نیاز ندارد، تولید آن دشوار و پیچیده نیست، 
مقاطع  تمام  در  انسان ها  تمام  نیاز  مورد  محصولی 
زمانی است، یکی از پرمصرف ترین و پرکاربردترین 
کاالی مورد استفاده مردم می باشد و اگر زیرساختی 
برای توسعه صنعت پوشاک در کشور ایجاد می  شد با 
توجه به هوش و استعداد متخصصین و تولیدکنندگان 
صنعت  بزرگ  قطب های  از  یکی  به  ایرانی،  شاید 
پوشاک در منطقه تبدیل می شدیم و رونق و تحرک 
سایر زنجیره های صنعت نساجی از جمله ریسندگی، 

بافندگی و .... شکل می گرفت. 
به تازگی دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک 
است  شده  ابالغ  صنعت  وزیر  سوی  از  کشور  در 
امیدواریم این دستورالعمل هر چه سریع تر اجرایی شود 
تا تولیدکندگان پوشاک از مواهب آن بهره مند شود 
اگرچه متأسفانه در کشور ما، قوانین و تصمیمات خوبی 

تصویب می شوند اما دیر به اجرا می رسند! 

و پیش بینی شما از وضعیت صنایع نساجی در 
سال آینده؟

وقوع  منتظر  همیشه  گذشته  سال   30-40 طی 

اگر رخ دهد وضع ما  بوده ایم که  اتفاق جدید  یک 
بهتر خواهد شد! اوایل سال آینده انتخابات ریاست 
حالت  مدتی  برای  و  شد  خواهد  برگزار  جمهوری 
بالتکلیفی در اقتصاد و صنعت به وجود می آید اما 
با سایر کشورها، سال  ارتباط گسترده  به دلیل عدم 
آینده را سالی دشوارتر از سال 95 پیش بینی می کنم؛ 
امیدوارم با تمهیداتی که مسئوالن رده باالی مملکت 
به کار خواهند گرفت، این پیش بینی کاماًل نادرست از 
کار درآید و با شرایط سخت تری روبرو نشویم. بسیاری 
از صنعتگران و تولیدکنندگان، طاقت وخیم تر شدن 
شرایط کسب و کار را ندارند و اگر خدای ناکرده این 
اتفاق رخ دهد، لشکر بیکاران چندین برابر خواهد شد. 

فکر می کنید تهدیدات رئیس جمهور جدید 
آمریکا در لغو تحریم ها و برجام تا چه میزان 

جدی است و چه تبعاتی بر اقتصاد ایران دارد؟
تا این لحظه به نظر می رسد تهدیدات ایشان، جنبه 
شعاری دارد اما نکته مسلم این که هر رئیس جمهوری 
به نفع منافع کشور خود گام برمی دارد. امکان دارد 
سران برخی کشورها به دلیل مختلف، نظر مساعدی 
نسبت به ایران نداشته باشند و نمی توان خود را وابسته 
به نظرات دیگران نمود ؛ پس باید به فکر منافع خودمان 
باشیم و مسئوالن و دولتمردان تصمیماتی اخذ کنند 
که با سیاست های کلی جهان منافات نداشته باشد تا 
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در داخل مملکت بتوان به فعالیت تولیدی و صنعتی و 
به طور کلی وضعیت اقتصادی مناسب تر دست یافت.

تولیدکننده،  یک  به عنوان  فعالیت  کنار  در 
عضو هیئت مدیره یکی از تشکل های قدیمی 
کارفرمایی کشور یعنی انجمن صنایع نساجی 
و  دولتمردان  شما،  اعتقاد  به  هستید.  ایران 
چه  تا  دولتی  مختلف  سازمان های  مسئوالن 
میزان به نظرات و  تشکل های بخش خصوصی 
در مورد مسائل مختلف توجه می کنند و آنها را در 

تصمیم گیری های خود لحاظ می نمایند؟
بخش  دیدگاه های  به  زیادی  اهمیت  گفتار،  در 
خصوصی می دهند اما تمام جلسات انجمن صنایع 
مشکالتی  و  موانع  رفع  محور  حول  ایران  نساجی 
می گردد که هر ماه برای صنعتگران نساجی به وجود 
دچار  نساجی  اولیه  مواد  توزیع  در  متأسفانه  می آید! 
مشکالتی هستیم، شرایط تهیه و تأمین پنبه بسیار 
جلسات  در  موضوعات  این  هست،  و  بوده  سخت 
متعدد انجمن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و 
پیشنهادات بسیاری در قالب نامه نگاری و برگزاری 
جلسات مشترک به سازمان های مرتبط ارائه می کند  
اما متأسفانه یا کمتر به نتیجه می رسد و یا زمانی 
نتیجه می گیریم که به اصطالح کار از کار گذشته 
است! برای مثال چندین ماه است که با کمبود مواد 
اولیه پتروشیمی مواجهیم و عرضه آن بسیار اندک 
و قطره چکانی در بورس انجام می شود به طوری که 
شرکت فرش سهند سه مرتبه برای خرید پلی پروپیلن 

به بورس مراجعه کرد اما نتوانست یک کیلوگرم مواد 
اولیه مورد نیاز را تهیه کند. راهکار مشخص این است 
که مجتمع های پتروشیمی موظف شوند ابتدا مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع داخلی تأمین و سپس مازاد آن 
صادر شود؛ در حال حاضر بخش عمده مواد پتروشیمی 
که از طریق بورس توزیع می شوند؛ به دست دالالن 
می رسد؛ در این راستا انجمن صنایع نساجی ایران 
پیشنهاد کرد که  وزارت صنعت به شناسایی واحدهای 
فعال از طریق کنترل قبض برق یا لیست بیمه بپردازد، 
از بورس  اغلب واحدهای تعطیل  متأسفانه سهمیه 
توسط دالالن گرفته می شود و در بازار آزاد با قیمت 
باالتر به فروش می رسد اما تولیدکننده واقعی که برای 
ادامه حیات نیازمند تهیه مواد اولیه است مجبور است 
با صرف هزینه های سنگین این مواد را خریداری کند 
که اصاًل در طوالنی مدت مقرون به صرفه نیست. 
نحوه توزیع منطقی مواد اولیه پتروشیمی کار دشواری 
نیست اما بررسی و اجرای این پیشنهاد آن قدر به طول 

می انجامد که واحدها از تولید منصرف می شوند! 
به هر حال انجمن صنایع نساجی ایران همواره در 
ارائه راهکارهای منطقی جهت رفع موانع تولید به 
دولتمردان به رسالت خود عمل کرده و مشاور قابل 
متأسفانه  اما  می شود  دولت محسوب  برای  اتکایی 

تصمیمات به کندی اجرایی می شوند. 

برخی تمایل بسیاری به خروج مواد پتروشیمی 
از بورس دارند اما بسیاری از صنعتگران نساجی 
این اقدام منجر به فساد و رانت خواهد شد و 

بار دیگر شاهد ایجاد صف های طویل خریداران 
مقابل درب شرکت های بازرگانی خواهیم بود. 

دیدگاه شما در این مورد چیست؟ 
اگر زمینه سوء استفاده و رانت وجود داشته باشد از هر 
طریقی که محصولی توزیع شود؛ فساد شکل خواهد 
پتروشیمی  محصوالت  ارائه  مجموع  در  اما  گرفت 
از  از عرضه خارج  از طریق بورس، به مراتب بهتر 
بورس است و نمی دانم اصرار آقایان برای خروج مواد 

پتروشیمی از بورس چه مشکلی را حل خواهد کرد؟!

مطلب پایانی
به عنوان فردی که دو سوم عمر خود را در صنعت 
نساجی گذارنده، معتقدم وضعیت دشواری که امروز 
صنعتگران ایرانی به دلیل رکود اقتصادی با آن مواجهند؛ 
حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز وجود نداشته ) اگر 
هم وجود داشته در مدت زمان کوتاهی برطرف شده 
است(، امیدوارم با شروع سال آینده بتوانیم به شرایط 
مناسب تری برسیم تا فعالیت تولیدی و صنعتی آسان تر 
شود زیرا بزرگ ترین ناراحتی و اندوه مدیر یک واحد 
تولیدی، عدم توان مالی برای پرداخت حقوق پرسنل 
و کارگران است. اگر مملکت از رکود فعلی نجات پیدا 
کند ما )تولیدکنندگان و صنعتگران( باز به تالش خود 
ادامه خواهیم داد، تجارب گذشته را به کار می گیریم و 
در اعتالی صنعت و بهبود اقتصاد کشور به سهم خود 
کوشا خواهیم بود. از خداوند می خواهم هر چه سریع تر 

این اتفاق برای کشور ما رخ دهد. 
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اشاره:
به اعتقاد مدیر بازرگانی گروه ستاره کویر یزد، «در حال حاضر ایران تولیدکننده بهترین فرش ماشینی از نظر طرح کالسیک، جنس، تراکم 
و شانه در دنیاست اگرچه هنوز در طرح های مدرن و به روز فعالیت مناسبی نداریم. تعداد مشتریان ما در دوران تحریم کاهش یافت زیرا 
اقتصاد و تجارت نسبت به سیاست بسیار حساس است و مسائل و تنش های سیاسی بالفاصله بر اقتصاد اثر می گذارند. به همین دلیل 
کوچک ترین اتفاق سیاسی که در سطح دنیا رخ می دهد، شاخص های بازارهای مالی دنیا از جمله بورس و ... دچار نوسان می شوند. البته 
پس از برجام شاهد بهبود نسبی نگاه بازارهای جهانی نسبت به ایران هستیم و تماس  از شرکت های خارجی جهت تعامل با ایران در حال 
افزایش است با برخی کشورها مانند ژاپن، اسپانیا و بلژیک می توان براساس گشایش اعتبار  کار کرد اما هنوز جای کار بسیاری وجود دارد.»

زکی پور که چهره آشنایی در صنعت فرش ماشینی شناخته می شود، در بخش دیگر این مصاحبه اعالم می کند« ظرفیت نصب شده برای تولید 
فرش ماشینی شاید دو برابر نیاز داخلی باشد؛ پس ما به میزان مصرف داخلی ظرفیت صادراتی داریم. آیا برای جذب این ظرفیت برنامه ریزی 

حمایتی وجود دارد؟ من با اطمینان به شما می گویم که این حمایت در حد صفر است.» مشروح این گفت وگو از نظرتان می گذرد:

بیوگرافی و سوابق تحصیلی و شغلی
متولد سال 1332 در شهرستان آبادان هستم. پدرم ابتدای 
جوانی در شرکت نفت انگلیس در بحرین شاغل بود؛ سال 
1325 پس از بازگشت به ایران  به عنوان کارمند عالی رتبه 
شرکت نفت آبادان مشغول کار می شود و تا سال 1343 در 

این شرکت به فعالیت خود ادامه می دهد. 
تا 13 سالگی در آبادان بودم و پس از بازنشستگی پدر به 
تهران منتقل شدیم. دوران دبیرستان را در دبیرستان 
هدف تهران گذراندم. فوتبالیست و بسکتبالیست 
خوبی بودم! سال 1351 نیز در رشته تاریخ 
ادبیات  عالی  مدرسه  انگلیس  ادبیات 
زبان های خارجی مشغول تحصیل شدم. 

همگی  مدرسه  این  اساتید 

انگلیسی و ایرلندی بودند و فرصت بسیار ارزشمندی برای 
مطالعه آثار نویسندگانی مانند شکسپیر و ... برایم فراهم شد. 
سال1355 به خدمت سربازی رفتم و بسکتبال را در تیم 

نیروی زمینی ارتش ادامه دادم. 
به عنوان  کاال«  اروند  بازرگانی  »شرکت  در   1358 سال 
کاری ام  روحیه  شدم.  کار  مشغول  سفارش  ثبت  مسئول 
به نحوی بود که تمایل بسیاری به آشنایی با فعالیت های 
مختلف داشتم و سعی می کردم به نحو احسن آن فعالیت ها 
را بیاموزم و شاید یکی از رموز موفقیت یک مدیر این است 

که به طور تجربی در تمام سطوح کار کرده باشد. 
سال 1363 در » شرکت جونید - یکی از مجموعه های 

مرتبط با ماشین سازی اراک- به عنوان مدیر بازرگانی 

گفت وگو با مهرداد زکی پور- مدیر بازرگانی گروه ستاره کویر یزد و رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران

ديدگاه

زکی پور که چهره آشنایی در صنعت فرش ماشینی شناخته می شود، در بخش دیگر این مصاحبه اعالم می کند« ظرفیت نصب شده برای تولید 
فرش ماشینی شاید دو برابر نیاز داخلی باشد؛ پس ما به میزان مصرف داخلی ظرفیت صادراتی داریم. آیا برای جذب این ظرفیت برنامه ریزی 

حمایتی وجود دارد؟ من با اطمینان به شما می گویم که این حمایت در حد صفر است.» مشروح این گفت وگو از نظرتان می گذرد:

بیوگرافی و سوابق تحصیلی و شغلی
1332متولد سال 1332متولد سال 1332 در شهرستان آبادان هستم. پدرم ابتدای 
جوانی در شرکت نفت انگلیس در بحرین شاغل بود؛ سال 
1325 پس از بازگشت به ایران  به عنوان کارمند عالی رتبه 
1343شرکت نفت آبادان مشغول کار می شود و تا سال 1343شرکت نفت آبادان مشغول کار می شود و تا سال 1343 در 

این شرکت به فعالیت خود ادامه می دهد. 
13تا 13تا 13 سالگی در آبادان بودم و پس از بازنشستگی پدر به 
تهران منتقل شدیم. دوران دبیرستان را در دبیرستان 
هدف تهران گذراندم. فوتبالیست و بسکتبالیست 
خوبی بودم! سال 1351 نیز در رشته تاریخ 
ادبیات  عالی  مدرسه  انگلیس  ادبیات 
زبان های خارجی مشغول تحصیل شدم. 

همگی  مدرسه  این  اساتید 

انگلیسی و ایرلندی بودند و فرصت بسیار ارزشمندی برای 
مطالعه آثار نویسندگانی مانند شکسپیر و ... برایم فراهم شد. 
سال1355 به خدمت سربازی رفتم و بسکتبال را در تیم 

نیروی زمینی ارتش ادامه دادم. 
به عنوان  کاال«  اروند  بازرگانی  »شرکت  در   1358 سال 
کاری ام  روحیه  شدم.  کار  مشغول  سفارش  ثبت  مسئول 
به نحوی بود که تمایل بسیاری به آشنایی با فعالیت های 
مختلف داشتم و سعی می کردم به نحو احسن آن فعالیت ها 
را بیاموزم و شاید یکی از رموز موفقیت یک مدیر این است 

که به طور تجربی در تمام سطوح کار کرده باشد. 
1363سال 1363سال 1363 در » شرکت جونید - یکی از مجموعه های 

مرتبط با ماشین سازی اراک- به عنوان مدیر بازرگانی 

برجام و بهبود نسبی نگاه 
بازارهای جهانی نسبت به ایران
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از چهار سال  ادامه دادم و پس  به فعالیت  خارجی 
بازرگانی و صادرات شرکت  فراورده های  به بخش 
شیمیایی سازمان صنایع ملی رفتم که در این شرکت 
با فعالیت های مربوط به صنعت نساجی) نخ، حوله، 

پارچه و فرش ماشینی( آشنا شدم.  
پس از دو سال به شرکت فرش مشهد رفتم و 12 
فعال  مجموعه  این  بازرگانی  مدیر  عنوان  به  سال 
بودم. از سال 1384 تاکنون هم در گروه ستاره کویر 

یزد مشغول کار هستم. 

زمانی که وارد صنعت فرش ماشینی شدید، 
این صنعت چه وضعیتی داشت؟

در آن سال ها، شاید تعداد شرکت های فعال و بنام 
فرش ماشینی از تعداد انگشتان دو دست کمتر بود. 
شرکت های دولتی که مدیریت مجموعه های بزرگ و 
بسیار موفق گذشته بخش خصوصی پیش از انقالب 
مانند راوند، مخمل و ابریشم کاشان، فرش گیالن 
... را به  ) شه بافت( ، فرش اکباتان ) مولن موکت( و 
عهده گرفته بودند به دلیل تغییر و تحوالت اساسی در 
بدنه مدیریتی، در سراشیبی قرار گرفته، به تدریج سیر 
نزولی خود را طی می کردند. از بخش خصوصی نیز 

شرکت هایی مانند فرش البرز، قالی سلیمان، فرش 
شیراز، فرش مشهد، فرش نگین، فرش ستاره کویر 
بسیار مطرح بودند. در کاشان صنعت فرش ماشینی 
محدود بود و برند مطرح چندانی در آن سال ها وجود 

نداشت.    
رقابت بسیار تعریف شده  بود و درگیری اندکی در 
صنعت فرش ماشینی مشاهده می شد تولید، کمتر از 
میزان نیاز بود، شرکت ها با شرایط بسیار خوبی به 
فروش محصوالت خود می پرداختند و رکودی در 

بازار مشاهده نمی شد. 

صادرات چطور؟
صادرات بسیار محدود بود. به یاد دارم سال های دهه 
70، صادرات فرش ماشینی به رقم هشت میلیون 
دالر نمی رسید و بخش عمده صادرات را من انجام 
با توجه به کاهش نسبی تولید  می دادم. به تدریج 
فرش دستباف و افزایش نیاز به فرش ماشینی، تولید 
و  کرد  پیدا  صعودی  روند  کشور  در  محصول  این 
رقابت میان تولیدکنندگان فرش ماشینی باال گرفت. 

در آن سال ها، وضعیت فرش ماشینی از نظر 
طرح و نقشه چگونه بود؟

در ابتدای دهه 80، فرش ماشینی از نظر تعداد رنگ 
و شانه بسیار محدود بود و می توان گفت حدود 30 
سال در یک سطح باقی مانده بود! فرش ماشینی در 
پنج رنگ خالصه می َشد، نقوش آن عمدتاً متعلق به 
اصفهان و کاشان با زمینه سرمه ای و الکی و 350 
شانه بود؛ اگرچه شرکت فرش ستاره کویر پس از 
شرکت هایی مانند فرش مشهد و فرش البرز تأسیس 

شد اما با ماشین های 500 شانه فعالیت خود را آغاز 
کرد و به همین دلیل توانست نام و آوازه بسیاری در 

این صنعت کسب نماید.
اوایل دهه 80 ، شرکت های سازنده ماشین آالت تولید 
فرش ماشینی به تولید ماشین های 6 رنگ پرداختند 
که چندان در ظاهر فرش تأثیر گذار نبود. در همین 
زمان »آقای مهدی حمیدی« ماشین فرش بافی را به 
7 رنگ تبدیل کرد و این امر تحول عظیم و شگرفی 
در دنیای فرش ماشینی به وجود آورد. صنعت فرش 
از پنج رنگ به هفت رنگ تغییر  ماشینی یک باره 
یافت. این امر امکان بزرگی را در اختیار طراحان قرار 
داد که نقشه های متنوعی را به بازار عرضه کنند. در 
زمینه رنگ بندی هم، همه چیز متحول شد. به خاطر 
از  استفاده  که جسارت  بودم  فردی  اولین  که  دارم 

رنگ بندی تبریز را به خرج داد. 

طبق  و  شده  محاسبه  جسارت،  این  قطعاً 
برنامه ریزی قبلی بود؟

با  ماشینی  فرش  رنگ بندی  سال ها  آن  در   بله... 
محدودیت بسیاری روبرو بود اما متوجه شدم که مردم 
از رنگ های رایج و تکراری فرش خسته شده اند و 
به دنبال محصول متنوع و جدید هستند به همین 
دلیل رنگ بندی و نقشه های تبریز را در پنج رنگ در 
فرش مشهد به بازار عرضه کردیم و همزمان شرکت 
ستاره کویر یزد نیز طرح و رنگ بندی نایین با زمینه 
کرم ارائه می داد که بسیار موفق بود. تولیدکنندگان در 
حد توان و بضاعت مالی خود، نوآوری و ابتکاراتی به 
عمل می آوردند اما با هفت رنگ شدن فرش ماشینی، 
این صنعت در دنیایی از طرح و رنگ پای گذاشت 
که استقبال چشمگیر مخاطبان و مصرف کنندگان 
را به همراه داشت. در ادامه سازندگان ماشین آالت، 
ماشین های هشت رنگ و 10 رنگ ساختند، تراکم  
فرش ها باال رفت و شانه از 500 به 700 ، سپس هزار 

و اخیراً 1200 رسیده است. 
هندلوک  شانه   700 فرش های  80  نسل  دهه  در 
) دست باف گونه( پا به عرصه وجود گذارد که مبدع 
و خالق این نوع بافت که ماشین آن توسط شرکت 
وندویل بلژیک ساخته شد؛ »آقای سعید صادقیان- 
مدیر فنی و عضو هیئت مدیره شرکت فرش ستاره 
کویر« است. این ابتکار، دنیای فرش ماشینی را با 

برخی معتقدند اگر فرش دستباف به وضعیت 
را  علت  شده،  دچار  امروز  آشفته  و  نامساعد 
باید در توسعه و رشد صنعت فرش ماشینی 
جست وجو کرد! اما فرش ماشینی با توجه به 
نیاز  این  اقتصادی مردم شکل گرفت که  نیاز 
با یک هنر بدیع، اصیل  اقتصادی را نمی توان 
و منحصر به فرد مانند فرش دستباف برطرف 

نمود. 

عهده گرفته بودند به دلیل تغییر و تحوالت اساسی در 
بدنه مدیریتی، در سراشیبی قرار گرفته، به تدریج سیر 
نزولی خود را طی می کردند. از بخش خصوصی نیز 

شرکت هایی مانند فرش مشهد و فرش البرز تأسیس شرکت هایی مانند فرش مشهد و فرش البرز تأسیس 
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تحول بنیادین دیگری روبرو ساخت. در ادامه بافت 
فرش های شانه 1000 و 1200 با تراکم های بیشتر 
در دستور کار تولیدکنندگان فرش ماشینی قرار گرفت 
تا امروز که فرش ماشینی از نظر بافت و ظرافت در 

چند قدمی فرش دستباف قرار گرفته است.

از  بیش  نزدیکی  که  دارد  وجود  اعتقاد  این 
اندازه فرش ماشینی به فرش دستباف، منطقی 
دستباف  فرش  صنعت  هنر-  وجهه  و  نیست 
ایران را خدشه دار می کند پس تولیدکنندگان 
فرش ماشینی باید فاصله خود را با این بخش 
مورد  این  در  شما  دیدگاه  نمایند.  رعایت 

چیست؟
ببینید واقعیت این است که نمی توان جلوی الزامات و 
ضروریات را گرفت. از ابتدا در مورد فرش ماشینی و 
فرش دستباف حواشی بسیاری وجود داشته و دارد و 
برخی معتقدند اگر فرش دستباف به وضعیت نامساعد 
و آشفته امروز دچار شده، علت را باید در توسعه و 
رشد صنعت فرش ماشینی جست وجو کرد! اما فرش 
ماشینی با توجه به نیاز اقتصادی مردم شکل گرفت 
که این نیاز اقتصادی را نمی توان با یک هنر بدیع، 
اصیل و منحصر به فرد مانند فرش دستباف برطرف 
نمود. فرش دستباف همیشه جایگاه خاص خود را 
اثر هنری است که مناسب قرار گرفتن  دارد، یک 
در زیرپا نیست و باید در زمره محصوالت مربوط به 
دکوراسیون منازل قرار گیرد و کمتر به عنوان یک 

کاالی مصرفی، خرید و فروش شود.
زندگی  گسترش  جمعیت،  افزایش  اقتصاد،  زبان 
آپارتمان نشینی و کوچک شدن منازل، تغییر سریع 
در دکوراسیون ها و هماهنگی آن با سایر لوازم منزل 
مانند پرده، مبلمان و .. از مهم ترین مواردی بود که در 
فرش دستباف سنتی امکان هماهنگی و انطباق آن 
وجود نداشت و به همین دلیل نیاز به فرش ماشینی 

بیشتر شد. 
نکته بعد این که قدرت خرید مردم تا حد مشخصی 
کشش دارد، همه می دانیم فرش دستباف یک کاالی 
گران قیمت است از طرف دیگر به دلیل اتخاذ برخی 
با مشکالت  نادرست، فرش دستباف  سیاست های 
متعدد روبرو شد برای مثال  صادرات فرش دستباف 
برای مدتی ممنوع اعالم شد زیرا این تفکر وجود 

و  ماست  ملی  گنجینه  دستباف  فرش  که  داشت 
باید در کشور باقی بماند، توقف صادرات به معنای 
واگذاری بازار جهانی به رقبا بود و این یعنی از دست 
نهایتًا  و  این محصول  بازار  از  بزرگی  رفتن بخش 
کاهش تولید و جمع شدن شبکه بزرگی از بافندگان 
و طراحان. عدم پشتیبانی و کم توجهی به بافندگان 
باعث شد ایشان به دنبال منابع دیگری برای کسب 
کاهش  دستباف  فرش  تولید  بنابراین  باشند  درآمد 
یافت، قیمت آن باال رفت و به تدریج بخش عمده ای 

از مخاطبان خود را از دست داد. 

از زمان شاهد صدور پروانه  های  در مقطعی 
ماشینی  فرش  اندازه  از  بیش  بهره برداری 
بودیم. برخی اعتقاد داشتند وزارت صنایع وقت، 
پروانه  کسی  هر  به  الزم  بررسی های  بدون 
باعث  موضوع  این  می کند!  اعطا  بهره برداری 
تعداد  راه اندازی  کوتاهی شاهد  مدت  در  شد 
فرش  بزرگ  و  کوچک  کارخانه  زیادی  بسیار 
ماشینی در کشور باشیم که صرفاً به رقابت و 
و  از طرح های همدیگر مشغولند  کپی برداری 
هیچ ابتکاری و نوآوری در میان آنها وجود ندارد. 
اغلب واحدهای کوچک نیز با استفاده از پسوند 
و پیشوند برندهای مطرح فرش ماشینی مانند 
کردند  سعی   ... و  کویر  ستاره  مشهد،  فرش 

این ذهنیت را در مصرف کننده به وجود آورند 
برندهای  کاالهای  مشابه  محصوالتشان  که 
معتبر است. این موضوع تا چه میزان به اصالت 
و هویت فرش ماشینی و سازندگان برجسته 
آن لطمه زد؟ تا چه میزان با انبوه موافقت های 
اصولی فرش ماشینی موافقید؟ دیدگاه شما در 

این زمینه چیست؟
اصواًل این موضوع یک اپیدمی در صنعت و اقتصاد 
به  به شمار می آید که هر زمان صنعتی  ما  کشور 
موفقیت و سودآوری دست پیدا می کند تبعات آن 
گسترش بی رویه آن صنعت است. شما در این زمینه 
چینی،  کاشی،  من  و  زدید  مثال  را  ماشینی  فرش 

ماکارونی، رب گوجه فرنگی و ... را مثال می زنم! 
سودآوری، پارامترهای مشخص خود را دارد و فقط در 
این خالصه نمی شود که تمام افراد به فعالیت در یک 
صنعت هجوم آورند. تولید محصوالت مختلف در هر 
کشوری باید براساس نیاز مردم آن کشور برنامه ریزی 

شود.

دهد؟  تشخیص  باید  کسی  چه  را  نیاز  این 
هر  و سیاستگذاران  متولیان  یا  تولیدکنندگان 

کشور؟
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و  برنامه ریزان  و  سیاستگذاران  گروه  دو  کشور  در 
گروه های مجری وجود دارد. دولت به سیاستگذاری 
می پردازد، امکانات مورد نظر را تهیه می کند و راهکار 
بودجه،  برنامه و  را سازمان  نیاز  تشخیص می دهد؛ 
موضوع بررسی قرار می دهد و به وزارت صنعت اعالم 
می کند که برای مثال در بخش تولید خوراک دام و 
طیور ضعیف هستیم؛ این نیاز از خارج کشور برطرف 
کیفیت  به  نسبت  هم  کاملی  اطمینان  و  می شود 
میزان  و  نیاز  این  پس  نداریم،  وارداتی  محصوالت 
ظرفیت را به سرمایه گذاران بخش خصوصی اعالم 
کنید تا تولیدکنندگان در پرتو حمایت های بانکی و 
فاینانس های خارجی، بهره مندی از امکانات اولیه مانند 
آب، برق و گاز با قیمت مناسب، وجود شرایط مناسب 
مالیاتی و بیمه ای و امثالهم بتوانند واحدهای تولید 
خوراک دام و طیور راه اندازی کنند به این ترتیب ضمن 
ایجاد اشتغال در جامعه، نیاز به محصوالت وارداتی 
نداشته باشیم و مانع خروج ارز از کشور شویم. این 
اقدامات را اکثر کشورها انجام می دهند اما متأسفانه 
در ایران نه تنها در مورد فرش ماشینی، بلکه شاید در 

هیچ صنعت دیگری تحقق نیافته است. 
سال ها پیش، کاشی ایران از نظر کّمی  و کیفی در 
آستانه رسیدن به کاشی اسپانیا و ایتالیا بود و صادرات 
به  این صنعت  اما رقابت در  بود  افزایش  به  آن رو 
نیاز  از  تولید  میزان  و  کرد  پیدا  افزایش  اندازه ای 
پیشی گرفت که بازار داخلی ) به عنوان هدف اولیه 
هر تولیدکننده( اشباع شد؛ تولیدکنندگانی که انگیزه 
و توانی برای تغییر طراحی محصوالت نداشتند، مدتی 
در بازار داخلی مشغول کار شدند اما به دلیل رقابت 
بسیار شدید، قادر به فروش محصوالت در بازار داخلی 
نبودند و چون تفکر صادراتی نداشتند لذا برای بقا 
شیفت های کاری را کم کردند و حجم تولید را کاهش 

دادند و در نهایت ... 
در مورد فرش ماشینی هم باید عنوان کنم که ممکن 
است میزان نیاز به این محصول 80 میلیون متر مربع 
برآورد شود اما صد میلیون متر مربع ظرفیت تولید آن 
در کشور ایجاد می گردد و برای مازاد نیاز، از سوی 
دولت امکاناتی مانند تسهیل در واردات مواد اولیه مورد 
معافیت های  صادراتی،  مشوق های  اختصاص  نیاز، 
مالیاتی، بیمه ای و ... مدنظر قرار گیرد تا تولیدکننده 
به صادرات تمایل پیدا کند، مشابه این اقدام را دولت 
ترکیه انجام داده یعنی تولیدکننده با حمایت دولت در 
بازارهای جهانی حضور می یابد. مشوق صادراتی، یارانه 
نمایشگاهی، معافیت مالیاتی، خدمات ارزان، وام های 
برای  وسیعی  بازار  و  می گیرد  بهره  کم  بلندمدت 
صادرات محصوالت خود پیدا می کند اما در کشور 
ما فقط به متقاضیان موافقت اصولی ارائه می شود و 
بدون این که حمایت جدی از سوی دولت وجود داشته 
باشد هزینه های راه اندازی، هزینه های باالی انرژی، 
مالیات های سنگین و ... به دوش تولیدکننده تحمیل 
می شود آن هم در بازاری که با مازاد تولید روبروست 
مانند  مختلف  شیوه های  به  باید  فروش  برای  و 
کپی برداری از نقش و طرح دیگران، جذب طراحان 
و کارشناسان شرکت های دیگر، استفاده از پسوند و 
پیشوند نام برندهای معتبر و ... متوسل شود! اما دولت 
به چنین تولیدکنندگانی اعالم نمی کند اگر در بن بست 
بر حمایت های  تکیه  با  گرفته اید  قرار  فروش  عدم 

دولتی می توانید در مسیر صادرات گام بردارید. 
در حال حاضر ظرفیت نصب شده برای تولید فرش 
ماشینی شاید دو برابر نیاز داخلی باشد؛ پس ما به 
میزان مصرف داخلی ظرفیت صادراتی داریم. آیا برای 
جذب این ظرفیت برنامه ریزی حمایتی وجود دارد؟ من 
با اطمینان به شما می گویم که این حمایت در حد 

صفر است.
شرکت  ستاره کویر یزد به دفعات به عنوان صادرکننده 
نمونه ملی و استانی انتخاب شده  اما 6-5 سالی است 
که هنوز موفق به دریافت یارانه نمایشگاهی خود نشده  
است و مسئولین در پاسخ پیگیری ها عنوان می کنند 
کدام یک  بپرسید  مسئوالن  از  نداریم!  بودجه  که 
پاداش   به  مربوط  بخشنامه  در  که  امتیازهایی  از 
صادرکنندگان نمونه ملی قید شده، به ایشان پرداخت 

شده است؟! 

را  خود  بدهی های  باید  مربوطه  مسئولین  و  دولت 
یک  وقتی  که  همان  طور  بپردازد  به صادرکنندگان 
تولیدکننده به دولت بدهکار است باید طلب خود را 
بازپرداخت کند و در غیراین صورت مشمول جریمه 
دهه  از  ما  صادرکننده  شرکت های  هنوز  می شود. 
70 تاکنون 50 درصد ارز تشویقی خود را از دولت 
نگرفته اند و طلبکار هستند و هنوز بخشی از جوایز 
صادراتی سال 80 پرداخت نشده باقی مانده است. 
پرونده یارانه های نمایشگاهی از سال 89 بالپرداخت 
دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  کلیه  و  مانده  باقی 

یارانه ای و حمایتی بالاقدام.
بازارهای  در  صنعت  یک  تولیدات  شدن  ریز  سر 
داخلی الزاماً امری ناپسند نیست و باید در سازمان 
برنامه و بودجه برای این موضوع تدابیری اتخاذ شود 
تا تولیدکننده در بستر حمایت ها و تسهیالت دولت 
بتواند سر ریز تولید را صادر کند. اما این اقدام انجام 
نمی شود و شرکت های ایرانی هیچ انگیزه ای برای 
 2 داشتن  با  کوچکی  شرکت  اگر  ندارند.  صادرات 
دستگاه ماشین بافندگی در نمایشگاه ُدموتکس )که 
بزرگ ترین نمایشگاه کف پوش جهان است( حضور 
داخلی  بازار  نتیجه رسیده که  این  به  قطعاً  می یابد 
به رویش بسته شده و قادر نیست با تمام ظرفیت 
در  حضور  سنگین  هزینه های  لذا  بپردازد  تولید  به 
ُدموتکس را تقبل می کند تا راهی برای ادامه حیات 
پیدا کند آن هم بدون حتی یک دالر کمک دولت! 
در صورتی که 30 درصد یارانه صادراتی تولیدکننده 
حساب  به  اظهارنامه  ارائه  از  پس  بالفاصله  ترکیه 
وی واریز می شود؛ همچنین 50 درصد هزینه های 
حضور در نمایشگاه های بین المللی مانند ُدموتکس 
نیز توسط دولت ترکیه به شرکت های ترک پرداخت 
می گردد. در این شرایط تولیدکننده ایرانی که بدون 
هیچ گونه حمایت با تکیه بر سرمایه های خود راهی 
ُدموتکس شده، از مشاهده حمایت های دولت ترکیه 
ایشان ،  یارانه های صادراتی  و  از شرکت های رقیب 
مأیوس و سرخورده می شود و طبعاً انگیزه خود را برای 
صادرات و حتی ادامه فعالیت از دست می دهد. یک 
تولیدکننده و صادرکننده اگرچه برای کسب سود و 
منافع مالی به فعالیت می پردازد اما بخشی از هدف 
راه اندازی هر مجموعه تولیدی، خدمت به کشور و 
اشتغال زایی است که با عدم حمایت دولت این هدف 

و  نهادها  هماهنگی  با  دولت  می کنم  پیشنهاد 
صادراتی  طلبکاران  به  ذی ربط  سازمان های 
خود ، کارت های اعتباری ارائه دهد تا هزینه های 
مربوط به مالیات، برق، گاز، آب، بیمه از طریق 
این کارت اعمال شود به این ترتیب هم بدهی 
دولت به صادرکنندگان تسویه خواهد شد و هم 
بخش عمده ای از مشکالت واحدهای تولیدی 

مرتفع می شود. 

14   شماره 171    اسفند 95      



رنگ می بازد و از بین می رود.
و  نهادها  هماهنگی  با  دولت  می کنم  پیشنهاد 
خود ،  صادراتی  طلبکاران  به  ذی ربط  سازمان های 
کارت های اعتباری ارائه دهد تا هزینه های مربوط به 
مالیات، برق، گاز، آب، بیمه از طریق این کارت اعمال 
شود به این ترتیب هم بدهی دولت به صادرکنندگان 
تسویه خواهد شد و هم بخش عمده ای از مشکالت 
واحدهای تولیدی مرتفع می شود. در عرض یک ماه 
شبکه یارانه ای اینترنتی پیچیده برای کارت سوخت 
تهیه شد که همزمان در تمام پمپ بنزین های کشور 
می توان از این کارت استفاده کرد و چنین اقدامی مورد 
شگفتی تمام کشورها قرار گرفت، آیا نمی توان مشابه 
این کارت را برای صادرکنندگان و طلبکاران بخش 
خصوصی طراحی و اجرا نمود؟ دولت اگر بخواهد ، 

می شود!

بخشی از مسائل صادراتی به عوامل درونی 
است  این  بزرگ   واقعیت  ولی  دارد  اختصاص 
تحریم های  از  ناشی  مشکالت  با  ایران  که 
بخش  و  کرد  نرم  پنجه  و  دست  بین المللی 
از  به دلیل تحریم  را  از صادرات خود  عمده ای 

دست داد...
وارد  خریدار  که یک  زمانی  است.  همین طور  قطعاً 
فروشگاهی می شود، فروشنده را می بیند که کاالی 
متنوع و مورد نیاز خریدار را ندارد  و یا خدمات مورد 
نیاز را ارائه نمی دهد، قطعاً به فروشگاه دیگری مراجعه 
می کند. در بدو ورود فروشنده از وی استقبال گرمی به 
عمل می آورد و ده ها مدل متنوع از کاالی موردنظر 
شما را ارائه می دهد. خریدار را تحت هیچ فشاری قرار 
نمی دهد و به خوبی با قواعد خرید و فروش و مدیریت 
مشتری آشناست؛ در نتیجه میزان فروش آن به مراتب 
بیشتر از فروشگاه نخست است. متأسفانه کشور ما 
به مثابه فروشگاه اول است به این معنا که ما برای 
خریداران خارجی فروشندگان جذابی نیستیم و برای 
آنان محدودیت های بسیاری به وجود می آوریم. کاال 
را به صورت مستقیم نمی توانیم به کشور مقصد حمل 
کنیم و کانتینرها باید به کشور ثالث بروند و از آنجا 
ترانزیت شود، کاال را نمی توانیم به راحتی بیمه کنیم 
زیرا تحت تحریم هستیم، زمان حمل کاال طوالنی 
است چون در تولید گرفتاری های خاص خود را داریم. 

خریدار، وجه کاال را باید به حسابی که ما می گوییم و 
هیچ ارتباطی به فاکتور و مدارک فروش ندارد؛ واریز 
کند و... زمانی که تمام این محدودیت ها کنار هم قرار 
می گیرد؛ خریدار خارجی ترجیح می دهد مراوده ای با 
ایران نداشته باشد و سراغ کسانی بروند که ضمن 
ارائه  هم  مناسبی  خدمات  مناسب،  کاالی  عرضه 
می دهند و مشکلی برای وی فراهم نمی کنند و هیچ 
محدودیتی در سیستم بانکی و حمل و نقل و فروش 
بازرگانان  به همین دلیل برخی تجار و  ندارد.  کاال 
البته  خارجی در ُدموتکس وارد غرفه ما نمی شوند، 
مشکلی با ایران ندارند اما به هرحال به دنبال منافع 
تجاری خود هستند و از خرید کاالیی که نسبت به 
تحویل آن اطمینان کامل ندارند، خودداری می نمایند. 
در حال حاضر ایران تولیدکننده بهترین فرش ماشینی 
در  شانه  و  تراکم  جنس،  کالسیک،  طرح  نظر  از 
روز  به  و  در طرح های مدرن  اگرچه هنوز  دنیاست 
فعالیت مناسبی نداریم. تعداد مشتریان ما در دوران 
تحریم کاهش یافت زیرا اقتصاد و تجارت نسبت به 
سیاست بسیار حساس است و مسائل و تنش های 
سیاسی بالفاصله بر اقتصاد اثر می گذارند. به همین 
اتفاق سیاسی که در سطح دنیا  دلیل کوچک ترین 
رخ می دهد، شاخص های بازارهای مالی دنیا از جمله 
بورس و ... دچار نوسان می شوند. البته پس از برجام 
شاهد بهبود نسبی نگاه بازارهای جهانی نسبت به 

ایران هستیم و تماس  از شرکت های خارجی جهت 
تعامل با ایران در حال افزایش است با برخی کشورها 
مانند ژاپن، اسپانیا و بلژیک می توان براساس گشایش 
اعتبار  کار کرد اما هنوز جای کار بسیاری وجود دارد. 
یک ساختمان را در عرض چند روز می توان تخریب 
کرد اما احداث مجدد آن ماه ها به طول می انجامد، 
تبعات تحریم ها نیز مدت ها به طول خواهد انجامید تا 
به طور کامل از بین بروند و جریان آزادانه تعامل ایران 

با دنیا به حالت عادی بازگردد. 

فرش  بازارهای صادراتی  مورد  در  نظر شما 
مورد  در  دیدگاهی  چه  و  چیست  ماشینی 
بازارهای جدید مانند کشورهای آمریکای التین 

و ...دارید؟
برای روشن شدن ذهن باید روی آمار صحبت کنیم. 
ماشینی  فرش  در  که  سالی  این 25  در  من خودم 
درصد   75 اخیر،  سال  سه  دو  جز  به  دارم  فعالیت 
به  بوده ام  آنها  در  من  که  هایی  شرکت  صادرات 
کشورهای آسیایی و اروپایی و استرالیا و بخشی آمریکا 
بوده است. آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا، استرالیا، 
کشورهای منطقه خلیج فارس و خاور دور و آسیای 
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میانه. ولی آمار صادرات ایران در زمینه فرش ماشینی 
حرف دیگری می زند. طبق آمار گمرک جمهوری 
اسالمی ایران 83 درصد صادرات فرش ماشینی کشور 
به عراق و افغانستان و ترکمنستان و پاکستان است. 

چهارتا کشور.
البته صادرات به  ترکمنستان و پاکستان به این میزان 
را من شک دارم و ممکن است تداخل تعرفه داشته 
باشد. ولی به هر حال 60تا 65 تا 70 درصد فقط عراق 

و افغانستان است.
آمار کشورهایی مثل آمریکا که کاًل صفراست. حاال 
ممکن است ما چند کانتینر صادرکرده باشیم ولی کاًل 
رقمی نیست چون تحریم بوده ایم. نه اینکه دوستان و 
همکاران ما نتوانند این کار را انجام دهند. می توانند و 
خیلی خوب هم می توانند. تحریم بوده و کاًل بسته 
بوده است. گمرک آمریکا خیلی سخت گیر است در 
این زمینه کانتینرهایی حتی چند سال پشت گمرک 

آمریکا مانده اند و نهایتاً هم راه پیدا نکرده اند.
اروپا و چین بازارهای خوبی هستند. بازارهای پولدار 
و ثروتمندی هستند ولی ما به دلیل ترکیب کاالهای 
صادراتی مان در فرش ماشینی، یک بخش و قشری 
از طبقه باالی جامعه مخاطب در این کشور ها را 
می توانیم هدف بگیریم و این بخش، بخش ناچیزی 
است. شما می بینید که چین 1/2 میلیارد نفر جمعیت 
دارد، ولی آنهایی که مخاطب ما هستند تعداد زیادی 
نیستند. بنابراین می بینید که کل آمار صادرات ایران به 

چین در حد خیلی پائینی است.
در مورد کاالهائی که اصواًل کشورهایی مثل چین 
تولید می کند؛ اواًل این را بگوئیم که برخالف تصور 
خیلی ها چین تا االن رقیب ما در فرش ماشینی نبوده. 
برای اینکه چینی ها دنبال صنعتی هستند که نفر بر 
با سرمایه گذاری کم. ماشین فرش ماشینی  است 
اواًل گران است و تعداد نفری هم که به این میزان 
سرمایه گذاری اختصاص می یابد خیلی پایین است. در 

برخی از جاها دو ماشین را به دو بافنده می سپارند. 
پس این چیزی نبوده که چینی ها دنبالش باشند. بعد 
هم تولید فرش ماشینی با کیفیت، تراکم باال، شانه 
باال، یعنی میزان تولید پایین، این برای چینی ها جذاب 
نیست. به همین دالیل به نظر من و باز هم به این 
از دو منبع  را  بوده اند ماشین آالت  دلیل که مجبور 
خاص موجود بخرند و برای ساخت در اختیار خودشان 

نبوده، خیلی وارد نشده اند، پس رقیب ما نیستند.

رقیب ما ترکیه است؟ 
اجازه بدهید جواب می دهم؛ در مورد بازار چین ، بازار 
خوبی است. ولی حتی در مورد خود ما که 7- 8  سال 
است صادرات داریم، به ارقامی که دلمان می خواسته 

دست پیدا نکرده ایم.
کشورهای اروپایی ممکن است برای ما، )فرش ستاره 
درصد  شاید 30- 40  مشابه  یا شرکت های  کویر( 
صادراتشان را پوشش دهند ولی در مجموع صادرات 
فرش ماشینی ایران به اروپا شاید کمتر از 10 درصد 

باشد. 
آمریکای التین هم که فرمودید، ببینید بازارهای هدف 
باید یک ویژگی هایی داشته باشند. اواًل مصرف کننده 
این کاال باشند، درثانی پولش را داشته باشند، سومًا 
در دسترس باشند. االن حمل از ایران با شرایطی که 

ماداریم تا بنادر آمریکای جنوبی 40- 50 روز 
طول می کشد، در صورتی که ترک ها 

کار  سریع تر  خیلی  بلژیکی ها  و 

را انجام می دهند، مراودات سخت است. مشکل روز 
و شب داریم. در مکاتبات مشکل داریم. کشورهای 
آمریکای جنوبی جمعیت خیلی خوبی دارند ،  کاش 
بعضی  جای  می آوردند  کاًل  را  منطقه  آن  می شد 
کشورهای منطقه و کشورهای شاخ آفریقا می گذاشتند 
چون پتانسیل باالیی دارند خیلی خوب می شد ولی باز 
هم کشورهای فقیری هستند. باز هم با ترکیب فرش 
ماشینی ما که عمدتاً کیفیت باال و شانه 10000 و 
1200 و 700 و 500 است، مشکل دارند، خیلی پولی 
برای خرید ندارند. اگر 10/000 مترمربع فرش وارد 
این کشورها می شود؛ مطمئن باشید 9500 مترمربع 

آن فرش های 400 شانه به پایین است.
بازارهای خوبی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
و  استرالیا، روسیه  اندونزی،  مالزی،  ژاپن،  خاور دور 
جمهوری های شوروی سابق وجود دارد که از فرش 
ماشینی ایرانی استقبال می کنند اما باید محصوالتی به 
این بازارها ارسال کرد که از نظر فرهنگی به سلیقه 
مصرف کنندگان نزدیک باشد. برای مثال فرشی که 
در بازار ایران فروخته می شود را به آسانی می توان در 
کشورهای عربی که سالیق مصرف کنندگان به سلیقه 
ایرانیان نزدیک است، فروخت اما قطعاً همین فرش، 
فروش خوبی در سوئد یا نروژ  ندارد پس مواردی مانند 

هدف نهایی ما رسیدن به جایگاه تشکل های 
نساجی و پوشاک در کشورهای پیشرفته است 
و  حقوق  صادراتی،  قانون گذاری  مورد  در  که 
ماشین آالت  واردات  انسانی،  نیروی  دستمزد 
صنعتی و ... نقش موثری ایفا می کنند؛ امیدوارم 

روزی به این سطح از قدرت برسیم. 

باشد. 
آمریکای التین هم که فرمودید، ببینید بازارهای هدف 
باید یک ویژگی هایی داشته باشند. اواًل مصرف کننده 
این کاال باشند، درثانی پولش را داشته باشند، سومًا 
در دسترس باشند. االن حمل از ایران با شرایطی که 

ماداریم تا بنادر آمریکای جنوبی 40- 50 روز 
طول می کشد، در صورتی که ترک ها 

کار  سریع تر  خیلی  بلژیکی ها  و 

در بازار ایران فروخته می شود را به آسانی می توان در 
کشورهای عربی که سالیق مصرف کنندگان به سلیقه 
ایرانیان نزدیک است، فروخت اما قطعاً همین فرش، 
فروش خوبی در سوئد یا نروژ  ندارد پس مواردی مانند 
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قیمت، رنگ، مدل، نقشه، جنس و مسائل جغرافیایی 
باید در زمینه صادرات مدنظر قرار گیرد. 

چه  ایران  ماشینی  فرش  اصلی  رقبای 
کشورهایی هستند؟

مصر  و  بلژیک  ترکیه،  جهان  بزرگ  تولید کنندگان 
هستند، ازبکستان تا حدودی وارد کار شده ولی بیشتر 

پوشش منطقه ای دارد.
فکر  است.  ترکیه  به  متعلق  تولید  حجم  باالترین 
می کنم باالترین رقم صادرات هم با فاصله کمی از 
بلژیک در اختیارایشان است. ترکیب کاالهای ترکیه 
عمدتاً متوسط به پایین و ترکیب کاالهای بلژیک 
عمدتاً متوسط و درصدی فرش های باکیفیت باال پلی 

پروپیلن و پشم است.
مادر فرش ماشینی از نظر تکنولوژی، رنگ و طراحی 
بلژیک است و هنوز هم ترکیه علیرغم تولید باالتر 

دنباله رو بزرگان بلژیک است.
ما از نظر حجم در رده خوبی قرارداریم ولی از نظر تنوع 
محصول )باال، متوسط، پایین( محدود هستیم. دوباره 
ماشینی  فرش  کیفیت  باالترین  که  می کنم  تکرار 
جهان امروز در ایران تولید می شود. )گستره جغرافیایی 
ما نیز بسیار محدود است. ( در باال توضیح دادم که 
یکی از امتیازات بزرگ شرکت های ترک، برخورداری 
از حمایت های مالی دولت است. برای نمایشگاه ها 
یارانه می گیرند، برای صادرات جایزه می گیرند، برای 
تاسیس امتیازات متنوع دارند، برای توسعه وام کم بهره 

می گیرند و کاًل تحت حمایت هستند.
نمایشگاهی  یارانه  نه  این نظر بسیار فقیریم،  از  ما 
داریم، نه مشوق صادراتی داریم و تا دلتان بخواهد 
وام با بهره سنگین داریم . مشکالت داریم . مازاد تولید 
داریم. گفتم که دو برابر نیاز داخلی تولید داریم و این 
بهترین شرایط است که با کم کردن فشار مالی بر 
روی صادر کننده، امکانات ارسال کاال به آن طرف 
مرزها فراهم شود. امیدوارم که این آرزو محقق شود. 

کی؟ نمی دانم... خیلی طوالنی شد.  

در حال حاضر مصرف کنندگان ایرانی چه نوع 
فرشی را بیشتر می پسندند؟ طرح های کالسیک 
و شانه و تراکم باال یا طرح های مدرن و فانتزی 

با تراکم پایین تر؟

خود  منازل  دکوراسیون  در  رنگ ها  تطابق  با  مردم 
آشنایی خوبی پیدا کرده اند. فرش سنتی و کالسیک 
همچنان در سبد کاالیی خانوار به حیات خود ادامه 
می دهند  ترجیح  آن  درکنار  مردم  ولی  می دهد 
فرش هایی با قیمت مناسب و طرح های مد روز دنیا 
خریداری نمایند که بتوانند آن را با سایر لوازم منزل 

مانند مبلمان، پرده و ... هماهنگ کنند.  

بازار فرش های وارداتی چگونه است؟
چندان پر رونق نیست... زمانی که با آفت دالر ارزان 
روبرو شدیم، واردات بسیار سودآور بود و حتی در زمینه 
فرش سنتی نیز تولیدکنندگان ترکیه تصمیم داشتند 
گوی سبقت را از ما بربایند و سعی داشتند بازار ایران 
را در اختیار بگیرند؛ با افزایش نرخ دالر، یک باره ورق 
برگشت و دیگر واردات مانند گذشته مقرون به صرفه 
نبود بنابراین با افت محسوس میزان واردات مواجه 
شدیم. در حال حاضر نیز واردات فرش ماشینی به 
و  است  ویژه محدود شده  یکسری کلکسیون های 
تهدید جدی برای تولیدکنندگان این بخش از صنعت 
نساجی به شمار نمی آید. البته اگر روند صعودی دالر 
با نرخ منطقی طی شود در حاشیه امنیت باقی خواهیم 
ماند اما در صورت واردات با دالر ارزان ، بار دیگر شاهد 
آغاز واردات فرش ماشینی از ترکیه خواهیم بود زیرا 
ایشان نیز دارای مازاد تولید هستند و به دلیل مسائل 
سیاسی بازارهای خود را در بسیاری از کشورها مانند 
روسیه، سوریه، لیبی و عربستان از دست داده اند؛ لذا 
صادرات به ایران را بهترین گزینه برای تداوم فعالیت 

می دانند. 

در کنار فعالیت های بازرگانی و صادراتی، یک 
صادرات  و  تولید  اتحادیه  در  تشکلی  چهره 
نساجی و پوشاک ایران نیز محسوب می شوید. 
را برای اعتالی  نقش فعالیت های تشکیالتی 

صنعت چگونه می دانید؟
این موضوع به اثبات رسیده است که در روند انجام 
فعالیت های اقتصادی، حتی شرکت های معظم هم 
و  دهند  انجام  تنهایی  به  را  کارها  تمام  نمی توانند 
کشورهایی موفق هستند که تشکل های قدرتمندی 
صنعتگران  از  گروه  یک  نماینده  تشکل ها  دارند. 
مشکالت  و  مسائل  که  هستند  تولیدکنندگان  و 

اعضای خود را به مراجع ذیربط مانند دولت منعکس 
اندازه قدرت و نفوذ تشکل ها بیشتر  می نمایند؛ هر 
شود تأثیرگذاری آن به مراتب افزایش خواهد یافت. 
اگرچه تشکل های ایرانی در تغییر و اصالح قوانین 
و مقررات نقشی ندارند و بیشتر حالت مشورتی برای 
دولت دارند اما زمانی که در قالب اتحادیه دور همدیگر 
می نشینیم؛ ایده های مختلف شکل می گیرد و در قالب 
اهداف اتحادیه تبیین می شود. یکی از اهداف اتحادیه 
آموزش های  تحت  اعضا  مثال  برای  که  است  این 
صادراتی، بازرگانی و بازاریابی قرار گیرند تا با مسائل 
اولیه صادرات آشنا شوند و بدانند گام نخست جذب 
بدانند چه حقوقی  این که  مشتری خارجی چیست، 
دارند و چگونه اتحادیه می تواند ایشان را در دستیابی 
به حقوق خود یاری رساند. در زمینه تدوین قوانین و 
مقررات، ارتباط با ارگان ها و سازمان های ذی ربط، حل 
مسائل و مشکالت تولیدی، حقوقی، مالیاتی، بیمه ای، 
موارد مربوط به قوانین کار و ... اتحادیه ایشان را کمک 

و راهنمایی کند.
غنی،  بسیار  تمدن  دلیل  به  ایران  در  خوشبختانه 
تاریخ درخشان و مردم متمدن و باسواد ، تشکل های 
این  گرفته اند.  شکل  مختلف  صنایع  در  بسیاری 
نقش  و  می شوند  قدرتمندتر  تدریج  به  تشکل ها 
را  خود  ذی ربط  صنعت  کیفی  ارتقای  در  بزرگی 
هیئت  در جلسات  افتاده  اتفاق  بارها  ایفا می کنند. 
مدیره اتحادیه به پایین ترین درجه یأس و نا امیدی 
رسیده ایم اما ادامه داده ایم و به دنبال احقاق حقوق 
اعضای خود دویده ایم. اتحادیه فعالیت خود را از یک 
اتاق کوچک دوازده متری در ساختمان شمالی اتاق 
بازرگانی ایران آغاز کرد و با تالش مشترک تمام 
اعضا توانست دفتر مستقلی تهیه کند و به جایگاه 
قدرتمند و موثر امروز دست یابد. تشکل باید برای 
رسیدگی به مسائل و مشکالت اعضای خود از هیچ 
تالشی فروگذار نکند و به تعامل با سایر تشکل ها و 

دولت بپردازد 
تشکل های  جایگاه  به  رسیدن  ما  نهایی  هدف  اما 
نساجی و پوشاک در کشورهای پیشرفته است که در 
مورد قانون گذاری صادراتی، حقوق و دستمزد نیروی 
انسانی، واردات ماشین آالت صنعتی و ... نقش موثری 
ایفا می کنند؛ امیدوارم روزی به این سطح از قدرت 

برسیم. 
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دستورالعمل  تدوین  به  منجر  عواملی  چه 
برندهای خارجی  و شعب  نمایندگان  فعالیت 

عرضه کننده پوشاک در کشور شد؟
حدود چهار سالی است که مبارزه با قاچاق پوشاک 
به صورت جدی پیگیری می شود و بخش خصوصی 
انجمن های  و  اتحادیه ها  تشکل ها،  آن  رأس  در  و 
ذی ربط به دنبال یافتن تدابیری برای کاهش قاچاق 
بودند. چهار سال پیش در اثنای برگزاری نمایشگاه 
بسیار  تبلیغات  با  ترکیه  تولیدکنندگان  که  پوشاک 
پوشاک  تشکل های  یافتند؛  حضور  آن  در  وسیع 
مراتب اعتراض خود را نسبت به این حرکت اعالم 
به  نسبت  بعد، حساسیت  به  تاریخ  آن  از  و  کردند 
یافت و مقرر شد  افزایش  موضوع واردات پوشاک 
در این زمینه پیگیری های الزم انجام شود. سپس 
کارگروه پوشاک با مسئولیت خانم نصراللهی مدیرکل 
وقت دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد که 

در این کارگروه جلسات متعددی در زمینه چگونگی 
مقابله با ورود کاالی قاچاق برگزار شد. ضمناً در این 
کارگروه نقشه راه و استراتژي صنعت پوشاک توسط 
دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی  امیرکبیر 

تدوین شد که فعاًل اجرایي نشده است.
در اردیبهشت سال 1394 ، جلسه ای با حضور وزیر 
صنعت در مورد مهار پوشاک قاچاق برگزار گردید. 
یکی از نکات مورد اشاره اتحادیه تولید و صادرات 
بود که پیش  این  ایران  صنایع نساجی و پوشاک 
پوشاک  فروشنده  به عنوان  که  کسانی  انقالب  از 
به  بوتیک  قالب  در  و  می شدند  شناخته  خارجی 
فعالیت می پرداختند؛ طبق قانون باید برای فروش 

 مخالف واردات قانونی
 پوشاك نيستيم!

گفت وگو با مهندس مجید نامی- مدیرعامل شرکت پرنگ مس و عضو هیئت مدیره 
اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران 

اشاره:
به اعتقاد مهندس نامی، هر زمان که بخش خصوصی 
فشار  دولت  به  منطقی  خواسته  یک  تحقق  برای 
آورده و دولت هم تمام تالش خود را برای تحقق 
آن به عمل آورده است در مورد اجرای دستورالعمل 
فعالیت قانونی برندها نیز این اتفاق رخ خواهد داد 
و شاهد مذاکره برندهای خارجی با تولیدکنندگان 
داخلی برای تولید  خواهیم بود و ممكن است برخی 
انجام  معتبر  برندهای  ورود  برای  کارشكنی هایی 
دهند و در برابر اجرای دستورالعمل مقاومت نمایند 
از  بهتر  مراتب  به  قانون  یک  داشتن  مسلماً  اما 

بی قانونی است. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع 
گفت وگو  این  دیگر  بخش  در  پوشاک  و  نساجی 
اذعان داشت: زمانی که فضا برای فعالیت تولیدکننده 
داخلی مهیا باشد قطعاً شاهد افزایش سرمایه گذاری  
در صنعت پوشاک خواهیم بود. کما این که بسیاری 
از واحدهای تولیدی کمتر از 5۰ درصد ظرفیت خود 
کار می کنند اما آمادگی دارند به محض بهبود شرایط 
اقتصادی و صنعتی، ظرفیت تولید را افزایش دهند 
سرمایه گذاری  پوشاک،  صنعت  در  خوشبختانه  و 
برای راه اندازی کسب و کار و گسترش ظرفیت ها 
مانند صنایع دیگر چندان زمان بر نیست و در واقع 
یكی از مزایای صنعت پوشاک، بهره برداری سریع 
از آن می باشد. متن کامل مصاحبه با مهندس نامی 

از نظرتان می گذرد:
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می کردند  دریافت  خاصی  مجوز  خارجی،  کاالی 
و پس از ارائه اسناد گمرکی و فروش کاال، مراجع 
دولتی می پذیرفتند که این کاال قاچاق نیست و اجازه 
عرضه در بوتیک های کشور را دارد؛ پس این قانون 
در کشور وجود دارد اما به دالیل مختلف مورد توجه 
قرار نمی گیرد؛ پس اتحادیه تولید و صادرات صنایع 
نساجی و پوشاک ایران پیشنهاد کرد که برای مهار 
اجرای  شاهد  دیگر  بار  پوشاک،  غیرقانونی  واردات 
مورد  پیشنهاد  این  خوشبختانه  باشیم؛  قانون  این 
توجه مسئوالن حاضر در جلسه از جمله وزیر صنعت 
قرار گرفت و در نهایت منجر به صدور دستورالعمل 
نحوه فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی 

عرضه کننده پوشاک در کشور شد.

برندهای  فعالیت  دستورالعمل  تاکنون  چرا 
خارجی پوشاک در ایران اجرا نشده است؟

به اعتقاد من این کار، اقدامی بسیار بزرگ و دشوار است. 
به دلیل برخی مالحظات قانونی در مورد دستگاه های 
مجری و هم چنین فقدان زیرساخت های مشخص، 
متولیان امر معتقدند که زمینه اجرای دستورالعمل 
فراهم  در کشور  پوشاک  خارجی  برندهای  فعالیت 
با توجه به سودآوری قاچاق و فروش  البته  نیست 
محصوالت خارجی ، بسیاری از نمایندگان برندهای 
و صرفًا  نیستند  اصیل  و  واقعی  در کشور،  خارجی 
عرضه کننده کاالهای تقلبی به مردم می باشند. این 
افراد نه حقوق و عوارض گمرکی می پردازند و نه خود 
را موظف به پرداخت مالیات می دانند این اقدام منجر 
به کاهش درآمدهای جامعه و به خصوص تولیدکننده 
داخلی می شود که به صورت شفاف و قانونی مشغول 
کار است، مالیات های مختلف می پردازد، در زمینه 
واردات مواد اولیه مورد نیاز با مشکالت متعدد مواجه 
است و پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای انسانی را 
طبق قانون انجام می دهد به این ترتیب اگر زمانی که 
وارد فاز نهایی صنایع نساجی یعنی تولید پوشاک 
و  دغدغه  بدون  و  آسان  واردات  شاهد  می شویم، 
سودآور باشیم ضربات اصلی بر پیکر تولید داخل، 

اشتغال و اقتصاد و صنعت کشور وارد خواهد شد. 
این اعتقاد وجود دارد که منافع برخی افراد در عدم 

اجرای دستورالعمل ثبت برندهای خارجی پوشاک در 
کشور است لذا با برخی نمایندگان برندهای معتبر 
مذاکراتی انجام می دهند و این دستورالعمل را بدون 
اهمیت و غیرموثر معرفی می کنند؛ قطعاً مقاومت های 
دستورالمعل صورت  این  اجرای  مسیر  در  بسیاری 
می گیرد اما بسیاری از برندهای خارجی که فعالیت 
خود را در کشور شروع کرده اند این دستورالعمل را 

جدی گرفته اند. 
یک  تحقق  برای  خصوصی  بخش  که  زمان  هر 
خواسته منطقی به دولت فشار آورده و دولت هم تمام 
تالش خود را برای تحقق آن به عمل آورده است 
در مورد اجرای دستورالعمل فعالیت قانونی برندها نیز 
این اتفاق رخ خواهد داد و شاهد مذاکره برندهای 
خارجی با تولیدکنندگان داخلی برای تولید  خواهیم 
بود؛ ممکن است برخی افراد کارشکنی هایی برای 
ورود برندهای معتبر انجام دهند و در برابر اجرای 
دستورالعمل مقاومت نمایند اما مسلماً داشتن یک 

قانون به مراتب بهتر از بی قانونی است. 
نکته دیگر این که  هیچ کس مخالف واردات قانونی 
تولید  قبال  در  که  دارند  اذعان  همگان  و  نیست 
کاالهای مختلف، واردات هم وجود دارد و مسلمًا 
بازار بزرگی در اختیار است که می توان از آن جهت 
افزایش تولید استفاده کرد اما کمبودهایی وجود دارد 
که رفع آنها نیازمند واردات می باشد؛ اما این واردات 
باید به صورت قانونی انجام شود تا تولیدکننده ایرانی 
حداقل در شرایط برابر با واردکننده کاال قرار گیرد؛ 
نه این که تولید و انجام فعالیت های تولیدی در ایران، 
و  راحت ترین  واردات  و  کار  سخت ترین  به عنوان 

سودآورترین کار شناخته شود!

به اعتقاد شما تبعات فعالیت قانونی برندهای 
و  چیست  کشور  پوشاک  صنعت  در  خارجی 
تولیدکنندگان ایرانی تا چه میزان مهیای رقابت 

با پوشاک خارجی در میدان داخل هستند؟
واردات پوشاک در دو بخش انجام می شود. یکسری 
برندهای لوکس، باکیفیت و قیمت بسیار باال هستند 
که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای 
برندهای  این  با  رقابت  توان  تولیدکنندگان  دیگر، 

لوکس را ندارند. مسلماً این نوع برندها تهدیدی برای 
تولیدکنندگان داخلی نیستند زیرا قیمت بسیار باالیی 
ایران می شوند؛  بازار  روانه  اندک  در حجم  و  دارند 
مشکل اینجاست که واردات محصوالت و کاالهایی 
) از نظر درآمد( به  پایین  به قشر متوسط و  متعلق 
آسانی در حال انجام است که این امر بزرگ ترین 
بازار  زیرا  است  داخلی  تولیدکنندگان  برای  تهدید 
ایرانی مورد هدف قرار می گیرد.  تولیدکننده  هدف 
از نظر کّمی و کیفی  به گفته وی، تولیدات داخلی 

قابل رقابت با این نوع کاالهای وارداتی هستند.
ورود برندهای خارجی طی چند سال اخیر افزایش 
چشمگیری پیدا کرده است و پیش از این، مشکل 
زیاد  قاچاق،  حجم  اگرچه  نداشت  وجود  خاصی 
مورد  داخلی  تولید  که  صورت  این  به  نه  اما  بود 
هجمه کاالی خارجی قرار گیرد کما همان طورکه 
پوشاک  بازار  از  عمده ای  بخش  دور  سال های  در 
داشت  قرار  ایرانی  تولیدکنندگان  اختیار  در  کشور 
می کردند.  تأمین  را  داخلی  مصرف کنندگان  نیاز  و 
زمانی که فضا برای فعالیت تولیدکننده داخلی مهیا 
باشد قطعاً شاهد افزایش سرمایه گذاری  در صنعت 
پوشاک خواهیم بود. کما این که بسیاری از واحدهای 
تولیدی کمتر از 50 درصد ظرفیت خود کار می کنند 
اما آمادگی دارند به محض بهبود شرایط اقتصادی و 
صنعتی، ظرفیت تولید را افزایش دهند و خوشبختانه 
راه اندازی  برای  سرمایه گذاری  پوشاک،  صنعت  در 
صنایع  مانند  ظرفیت ها  گسترش  و  کار  و  کسب 
دیگر چندان زمان بر نیست و در واقع یکی از مزایای 

صنعت پوشاک، بهره برداری سریع از آن می باشد. 
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یک  تحقق  برای  خصوصی  بخش  که  زمان  هر 
خواسته منطقی به دولت فشار آورده و دولت هم 
تمام تالش خود را برای تحقق آن به عمل آورده 
است در مورد اجرای دستورالعمل فعالیت قانونی 
برندها نیز این اتفاق رخ خواهد داد و شاهد مذاکره 
برندهای خارجی با تولیدکنندگان داخلی برای تولید 
 خواهیم بود؛ ممکن است برخی افراد کارشکنی هایی 
برابر  انجام دهند و در  برای ورود برندهای معتبر 
اجرای دستورالعمل مقاومت نمایند اما مسلماً داشتن 

یک قانون به مراتب بهتر از بی قانونی است. 



قانونی  فعالیت  دستورالمعل  مفاد  از  یکی 
دو سال  که طی  است  این  خارجی  برندهای 
در  را  واردات  ارزش  درصد   20 معادل  اول، 
داخل ایران تولید و حداقل معادل 50 درصد 
ارزش تولید داخلی را صادر کنند؛ این امکان 
بهانه  به  خارجی  برند  نماینده  که  دارد  وجود 
عدم کیفیت تولیدات داخلی، زیر بار انجام این 
امر نرود و یا پس از دوسال، فعالیت خود را 
متوقف نماید و پس از مدتی به نام یک شرکت 

دیگر، فعالیت خود را آغاز کند؟
این که نماینده یک برند، دو سال فعالیت کند، سپس 
برای مدتی متوقف شود و با نام دیگری مشغول کار 
شود؛ از نظر اقتصادی اصاًل منطقی نیست. برندی که 
به اصطالح دارای اسم و رسم می باشد و نمایندگی 
خود را به شرکت های ایرانی واگذار می کند؛ یکسری 
خود  نمایندگان  برای  مشخص  مقررات  و  قوانین 
تدوین می کند برای مثال در طول مدت مشخص؛ 
تعداد فروشگاه های این برند باید به فالن مقدار و 
چنین مشخصاتی برسد، نماینده موظف است حجم 
مشخصی کاال از این برند خریداری کند و به فروش 
برساند. این برندهای معتبر و مطرح در دنیا هیچ گاه 
به فعالیت کوتاه مدت و دو ساله در یک کشور فکر 

نمی کنند و اعتبار خود را زیر سوال نمی برند. 
در مورد این مطلب که ممکن است برخی برندها 
باید  باشند؛  نداشته  را قبول  ایرانی  کیفیت پوشاک 
اما  است  اظهارنظر صورت گرفته  این  عنوان کنم 
را  شرکت  یک  کاالهای  سبد  از  بخشی  همیشه 
محصوالت روتین و روزمره تشکیل می دهد؛ بحث 
برند  فعالیت  سال  دو  از  پس  که  اینجاست  اصلی 
خارجی در ایران، بتوانیم تکنولوژی و دانش فنی را به 

کشور منتقل کنیم. 
رشد و توسعه صنعت پوشاک ترکیه و چین نیز به 

این صورت انجام شد یعنی برندهای مطرح با توجه 
به بازار گسترده کشورهای مذکور به سرمایه گذاری 
مشترک روی آوردند و یا تولید بخشی از محصوالت 
خود را در ترکیه و چین انجام دادند کما این که ترکیه 
بازارهای  بزرگ ترین و مهم ترین  از  به عنوان یکی 
از  برندهای دنیا محسوب می شود و قسمتی  تمام 
در  کرده اند.  منتقل  کشور  این  به  را  خود  تولیدات 
گام نخست تولیدکنندگان معتبر و توانمند داخلی را 
انتخاب و سپس دانش فنی برندهای مطرح را به آنان 
منتقل کردند؛ همچنین حمایت های همه جانبه از 
تولیدکنندگان در بخش طراحی، دوخت و تولید طبق 

استانداردهای بین المللی به عمل آوردند.
در مورد تولید برندهای خارجی پوشاک در ایران باید 
عنوان کنم این روند در حال انجام است و تولیدات 
انجام  ایرانی  تولیدکنندگان  توسط  برندها  برخی 

می شود و در فروشگاه ها به فروش می رسد. 
به  واردات  به  بسیاری  برندهای خارجی عالقه  اگر 
ایران دارند؛ باید بدانند با بازار بزرگی مواجه هستند و 
می توانند بخشی از دانش فنی خود را به تولیدکنندگان 
انتقال دهند تا شاهد تولید و گسترش بازار خود در 
واحدهای  ضعف  نقاط  این که  ضمن  باشند  ایران 
تولیدی کشور به نقاط قوت و مزیت تبدیل خواهد شد. 

نسبت به اجرای دستورالعمل ثبت برندهای 
خارجی پوشاک خوش بین هستید؟

با توجه به پیگیری های مستمر متولیان صنعت و 
تشکیل کمیته نظارت و پیگیری اجرای دستورالعمل 
و حمایت نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از 
مصرف کننده، به نظر می رسد اجرای این دستورالعمل 
طبعًا  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  بیشتری  با سرعت 
دولتمردان  جدیت  متوجه  واردکنندگان  زمانی که 
واردات  کنترل  زمینه  در  نظارتی  دستگاه های  و 
می شوند، به فکر واردات از طریق مجاری رسمی 
و قانونی می افتند کما این که طی مدت کوتاه، ثبت 
سفارش رسمی برای واردات پوشاک، چندبرابر شده 
است و هر چند تاکنون روند اجرای دستورالعمل به 
صورت جدی پیش نرفته اما به تدریج شاهد تأثیرات 

آن خواهیم بود.  

اجرایی خواهد  این دستورالعمل  آینده  سال 
شد؟

متولیان  و  خصوصی  بخش  تشکل های   خیر! 
این  که  آورد  خواهند  عمل  به  را  خود  تالش  امر 

دستورالعمل پیش از پایان سال 95 اجرا شود. 

میزان  چه  تا  زمینه  این  در  می کنید  فکر  
مسئوالن ذی ربط دولتی، نظرات و دیدگاه های 
تشکل های بخش خصوصی را جدی می گیرند 

و به آن توجه می کنند؟ 
بیشترین فشار برای تدوین و اجرای دستورالعمل ثبت 
و فعالیت برندهای خارجی پوشاک از سوی بخش 
شد  وارد  مرتبط  دولتی  سازمان های  به  خصوصی 
اما واقعیت این است که مبارزه و کنترل قاچاق کار 
بسیار دشوار و پیچیده ای است. یکی از روسای ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، حجم قاچاق پوشاک به 
ایران را حدود 2/6 میلیارد دالر اعالم کرده بود که 
البته این رقم متعلق به سال قبل است و برآوردهای 
دالر  میلیارد   4-5 حداقل  بیانگر  گرفته  صورت 
می باشد. طبق آمار گمرکات کشور واردات رسمی 
در  است  میلیون دالر  پوشاک حدود 30  قانونی  و 
حالی که آمار سازمان یونیدو، میزان صادرات پوشاک 
به ایران از کشورهای مختلف را نزدیک 700میلیون 
دالر اعالم می کند؛ چگونه این رقم پس از ورود به 
ایران 40-30 میلیون دالر می شود؟!!! آیا به نام های 
دیگر وارد کشور شده اند؟ آیا واردات از منابعی صورت 
گرفته که اصاًل ثبت نشده  اند؟ اینها سواالتی هستند 
خود  به  را  تولیدکنندگان  و  صنعتگران  ذهن  که 
مشغول می کند... این تفاوت معنی دار میان آمار و 
ارقام کاالیی که وارد و به عنوان پوشاک ثبت شده با 
کاالیی که به صورت رسمی از گمرکات کشورهای 
دیگر به نام پوشاک به ایران صادر شده اند؛ از کجا 

نشأت می گیرد؟! 

به رشد و توسعه صنعت پوشاک ترکیه اشاره 
کردید. آیا به دلیل وضعیت سیاسی اخیر ترکیه، 
سیاسی  مناقشات  تحت الشعاع  صنعت  این 
دولت ترکیه قرار گرفته و فرصتی برای عرض 
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بیشترین فشار برای تدوین و اجرای دستورالعمل 
ثبت و فعالیت برندهای خارجی پوشاک از سوی 
بخش خصوصی به سازمان های دولتی مرتبط 
وارد شد اما واقعیت این است که مبارزه و کنترل 

قاچاق کار بسیار دشوار و پیچیده ای است.



اندام تولیدکنندگان پوشاک ایرانی فراهم شده 
است؟

صادرات؛ بخش مهمی از اقتصاد ترکیه را به خود 
اختصاص می دهد و بیشترین حجم صادرات پوشاک 
این کشور به آمریکا، اروپا، کشورهای آسیای میانه 
و حتی کشورهای عربی صورت می گیرد. وضعیت 
سیاسی اخیر ترکیه به هیچ وجه تأثیری در کاهش 
چون  است  نداشته  کشور  این  پوشاک  صادرات 
برندهای ترک در هیچ کشور آمریکایی و اروپایی 
تعداد  اروپا  شرق  کشورهای  در  و  ندارند  شعبه 
انگشت شمار برندهای بسیار مطرح و معروف ترک 
شعباتی دارند. زمانی که بحث صادرات پوشاک به 
و صادرات«  داخل  در  »تولید  می شود،  مطرح  دنیا 
در اولویت قرار می گیرد و برندهای مطرح اروپایی 
تولید می پردازند و  به  و آمریکایی در داخل ترکیه 
این محصوالت را به نام برند خود در فروشگاه های 
سراسر دنیا به فروش می رسانند این روند برای ترکیه 
موثر و مزیت  آفرین است و صادرات پوشاک را به 
کاالی  فروش  نه  می رساند  دالر  میلیارد  چندین 
ساخته شده با برند ترک، حتی در داخل ترکیه هم 
رقابت بسیار تنگاتنگی با برندهای اروپایی دارند برای 
این که طبق قوانین موجود، تعرفه واردات پوشاک از 
اروپا و هم چنین واردات پوشاک ترکیه به اروپا صفر 
قشر  بازار  می کنند  تالش  صنعتگران  و  می باشد 

متوسط رو به پایین را بیشتر مدنظر قرار دهند. 
بحران های سیاسی اخیر ترکیه در سرمایه گذاری های 
جدید صنعت پوشاک اثرگذار بوده زیرا امنیت، برای 
سرمایه گذار و تولیدکننده بسیار مهم است و زمانی که 
امنیت وجود نداشته باشد سرمایه گذاری های جدید 
هم محقق نخواهند شد اما در مجموع تبعات منفی 
بر صنعت پوشاک ترکیه نگذاشته است و همچنان 
امریکایی  و  اروپایی  کشورهای  به  موفق  صادرات 

ادامه دارد.

بازار روسیه چطور؟
این  اصطالح  به  توانسته اند  ترکیه  تولیدکنندگان 
موضوع را دور بزنند و به گونه های مختلف وارد بازار 
روسیه شوند پس نمی توان گفت به دلیل اختالفات 

سیاسی با روسیه، بازار این کشور را به طور کامل از 
دست داده اند ضمن این که روابط سیاسی دو کشور 
در حال بهبود است. مافیای واردات پوشاک به روسیه 
در اختیار ترکیه و چین است و به دلیل روابط حسنه 
بازار  در  توانسته اند  نحوی  به  ترکیه،  با  آذربایجان 

روسیه به فعالیت ادامه دهند.

بزرگ  شهرهای  اغلب  در  حاضر  درحال 
تجاری  بزرگ  مراکز  راه اندازی  شاهد  کشور 
و هایپرمارکت ها هستیم. به این ترتیب افراد 
در قالب گردش های خانوادگی و دوستانه، هم 
خریدی انجام می دهند، هم از امکانات سینما 
و شهربازی استفاده می کنند و هم غذایی در 
فودکورت های مراکز تجاری صرف می کنند. به 
اعتقاد شما گسترش این قبیل مراکز خرید چه 

تأثیراتی بر صنعت پوشاک کشور دارد؟
بله؛ تعداد قابل توجهی مرکز خرید در سراسر کشور 
اتفاق  این  اگرچه  شد  خواهند  و  شده  راه اندازی 
سال هاست در کشورهای اروپایی و امریکایی نهادینه 
شده است. شکل گیری مراکز خرید و رشد برندهای 
بزرگ پوشاک مانند زارا، مانگو، اچ اند ام و ... باعث 
شده که بوتیک ها و فروشگاه های کوچک به تدریج 
از بین بروند و این اتفاق حتی در کشوری مانند ایتالیا 
نیز رخ داده است. در حال حاضر این روند در کشور 
ما نیز اتفاق افتاده و سبک زندگی مردم را تحت تأثیر 
خود قرار داده به طوری که یک خانواده در شهرهای 
بزرگ با توجه به ترافیک خیابان ها و کمبود وقت 
و ... تمایل دارد زمانی که وارد مرکز خرید می شود، 
وسایل  خوراکی،  مواد  از  اعم  خود  مایحتاج  تمام 
منزل، پوشاک و ... را تهیه کند و در کمترین زمان، 
نیازهای اساسی خود را برطرف نماید ضمن این که 
در محیطی شیک، تمیز و مرتب، غذایی صرف کند و 
دغدغه پارک خودرو و دسترسی به رستوران نداشته 

باشد. 
وجود مراکز تجاری برای تولیدکنندگان ایرانی هم 
اگر  که  معنی  این  به  تهدید؛  هم  و  است  فرصت 
باید  شود  خرید  مراکز  وارد  بخواهد  تولیدکننده ای 
برند مطرح و شناخته شده ای باشد و بدون برندسازی 

حضور  تجاری  مراکز  در  نمی تواند  برند  تقویت  و 
موفق و موثر داشته باشد. تولیدکنندگان توانمندی 
وجود دارند که در زمینه برندسازی بسیار خوب کار 
کرده اند بنابراین مورد توجه و استقبال مدیران مراکز 
خرید قرار می گیرند و می توانند در مکان های خوِب 
مراکز خرید مستقر شوند اما تولیدکنندگانی که در 
شاید  نمی دهند  انجام  اقدامی  برندسازی  زمینه 
حضور در مراکز خرید برایشان چندان جالب نباشد 
زیرا مدیران مراکز تجاری برای رونق کسب وکار 
خود ابتدا سراغ برندهای مطرح و معروف می روند، 
نقشه و جانمایی فروشگاه ها را ابتدا در اختیار آنان 
قرار می دهند و تالش می کنند بهترین و مناسب ترین 
فضا را به این قبیل برندها اختصاص دهند؛ مسلمًا 
فضاهای باقیمانده و نه چندان مرغوب به برندهای 
و  قدرت  البته  می رسد  شده،  شناخته  کمتر  داخلی 
امکانات مالی هم ندارند که بخواهند فضای بزرگی 
بگیرند و مجبورند در فروشگاه های کوچک تر مستقر 
شوند. پس حضور در مراکز بزرگ تجاری فرصت 
بسیار خوبی برای توسعه و رونق برندهای معتبر و 
مطرح است و تهدید برای تولیدکنندگانی که ریسک 

برندسازی را نمی پذیرند.  

برای  امسال  هستیم...   1395 سال  اواخر 
تولیدکنندگان، صنعتگران و به طور کلی اهالی 
نساجی چگونه گذشت و صنعت نساجی چه 

روندی را طی کرد؟
سرمایه گذاری انجام شده برای فرش ماشینی بسیار 
قابل توجه بود و اکثر تولیدکنندگان فرش ماشینی 
پرداختند،  ماشین آالت جدید  راه اندازی  و  به نصب 
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در  ترکیه  اخیر  سیاسی  بحران های 
پوشاک  صنعت  جدید  سرمایه گذاری های 
و  برای سرمایه گذار  امنیت،  زیرا  بوده  اثرگذار 
تولیدکننده بسیار مهم است و زمانی که امنیت 
جدید  سرمایه گذاری های  باشد  نداشته  وجود 
هم محقق نخواهند شد اما در مجموع تبعات 
منفی بر صنعت پوشاک ترکیه نگذاشته است و 
همچنان صادرات موفق به کشورهای اروپایی و 

امریکایی ادامه دارد.



تولید  کارخانه های  نیاز  افزایش  دلیل  به  سویی  از 
با  ریسندگی  کارخانه های  نخ،  به  ماشینی  فرش 
انجام سرمایه گذاری های جدید و واردات ماشین های 
بنابراین  بردند  باال  را  خود  تولیدات  حجم  جدید، 
واحدهای ریسندگی هم سال نسبتاً خوبی را پشت 
سر گذاشتند اما تولیدکنندگان پوشاک سال سختی 
تصور  برخالف  بازار  وضعیت  و  کردند  تجربه  را 
بسیاری از فعاالن تولیدی و صنعتی، پر رونق نبود 
البته در همین بازار نامساعد، شرکت های موفق بوده 
و هستند که برنامه ریزی صحیح دارند، در موعد مقرر 
سرمایه گذاری انجام می دهند، به موقع ماشین آالت 
جدید و تکنولوژی های مدرن را برای خطوط تولید 
کارخانه نصب و راه اندازی می کنند و سهم خود را 
در بازار حفظ می نمایند. این قبیل شرکت های صنایع 
نساجی و پوشاک در بازار آشفته فعلی، به حرکت در 
مسیر رشد و توسعه ادامه می دهند و شاید این رشد 
چندان محسوس نیست اما حداقل، افت نداشته اند یا 

به اصطالح در جا نزده اند. 
گذشته  سال  از  دشوارتر  سال  هر  بازار،  در  رقابت 
می شود؛ شرکت های بزرگ تولیدی در سراسر جهان 
انرژی  و  نمی کنند  اکتفا  خود  داخلی  بازارهای  به 
زیادی را برای توسعه بازارهای صادراتی خود معطوف 
به  عنوان یک کشور  ایران  میان  این  در  می نمایند 
تولیدکنندگان  توجه  مورد  بزرگ،  بازاری  با  پهناور 
بهتر  هیچ گاه  رقابت  وضعیت  و  دارد  قرار  مختلف 
نمی شود و رقابت هر لحظه سخت تر از لحظه قبل 
می شود و در این میان تولیدکنندگانی موفق خواهند 
بود که برنامه ریزی صحیح و منطقی داشته باشند و  
همگام با تکنولوژی های روز دنیا گام بردارند، )منظور 

از تکنولوژی روز فقط خرید ماشین آالت مدرن نیست 
و مباحث مربوط به خلق کاالهای جدید، طراحی 
محصول، مدیریت، بازاریابی، فروش، توزیع و ... را 

در برمی گیرد.(

به اعتقاد شما لغو تحریم ها و  تحقق برجام 
چه تأثیراتی بر صنعت نساجی کشور گذاشته 
و  تجاری  هیئت های  آمد  و  رفت  آیا  است؟ 
اقتصادی کشورهای مختلف به ایران می تواند 
نویدبخش همکاری های مشترک صنعتی باشد 
به فروش ماشین آالت و محصوالت  یا صرفاً 

مختلف به بازار ایران محدود خواهد شد؟
وضعیت به مراتب بهتر شده است و شرکت هایی 
با  مذاکره و صحبت  امکان  که طی تحریم حتی 
عالقه ای  مختلف  دالیل  به  و  نداشت  وجود  آنها 
به همکاری با ایران نداشتند؛ در قالب هیئت های 
تجاری به ایران سفر می کنند و خواهان برقراری 
به کندی  روند  این  اما  ما هستند  با کشور  ارتباط 
از  یکی  که  بانکی  مشکالت  و  می شود  انجام 
بزرگ ترین مشکالت ایران طی سال های تحریم 
بود؛ همچنان باقی هستند و با بانک های محدودی 
در دنیا ارتباط داریم. برای مثال هنوز با یک بانک 
چین به عنوان بزرگ ترین شرکای تجاری ایران، در 
حال مراوده هستیم و رفع تحریم ها تأثیری در این 
روند نداشته است. کماکان بسیاری از شرکت های 
ایران  با  تعامل  و  همکاری  به  احتیاط  با  خارجی 
می پردازند اگرچه شرکت هایی هم هستند که پیش 
از برجام هم با ایران کار می کردند و پس از برجام 
رفع  شاید  داده اند.  را گسترش  خود  همکاری های 
تحریم ها در تسهیل انجام پروژه های بزرگ دولتی 
موثر بوده و منجر به انعقاد قراردادهای بزرگ شده 
اما زمانی که وارد صنایع کوچک مانند نساجی و 
برجام  از  بعد  و  قبل  شرایط  می شویم،  پوشاک 
تفاوت های چندانی پیدا نکرده، تعداد اندکی بانک 
اعتماد  هنوز  و  شده اند  ایران  با  تعامل  به  حاضر 
بانک های بزرگ و اصلی بین المللی )که می توانند 
در زمینه فاینانس و تأمین منابع مالی برای انجام 
پروژه های صنعتی موثر واقع شوند(؛ نسبت به کشور 

ما جلب نشده است.  
پس از برجام، وضعیت بدتر نشد و خوشحالیم که 
تجارت  و  صنعت  تولید،  زمینه  در  بدتری  اتفاقات 
رخ نداد زیرا در دوران تحریم، شرایط مرتباً بدتر و 
بغرنج تر از قبل می شد؛ امیدوارم با توجه به تحوالت 
اخیر آمریکا، وضعیت نامطلوب دوران تحریم تکرار 

نشود. 

مطلب پایانی
بسیار  بازار  و  توانمندی ها  ایران  نساجی  صنعت 
باید  صنعت  این  توسعه  و  رشد  برای  دارد.  خوبی 
به  نساجی  فعاالن  و  صنعتگران  تولیدکنندگان، 
که  دارند  وجود  متعددی  کارخانه های  شوند.  روز 
توانسته اند خود را با علم و دانش روز دنیا وفق دهند 
و براساس آن پیش روند از سوی دیگر کارخانه هایی 
به دلیل عدم توجه به نوسازی و بازسازی خطوط 
تولید، راه را برای رقیبان هموار کرده اند. در این بازار 
بزرگ محصوالتی هستند که تولیدکنندگان ایرانی 
با بهترین کیفیت و مناسب ترین  ارائه آن را  توان 
محصول  که  تولیدکننده ای  هر  و  دارند  قیمت 
دست  توسعه  و  رشد  به  می کند  عرضه  باکیفیت 

می یابد.
دولتی  نهادهای  و  سازمان ها  این که  دیگر  مطلب 
مرتبط با تولید، دردسری برای تولیدکننده به وجود 
نیاورند زیرا شرکت های تولیدی سهل الوصول و قابل 
کنترل هستند بنابراین بیشترین فشارها بر روی آنها 
و  تجارت  به خصوص  بخش ها  سایر  و  دارد  قرار 
نیستند.  روبرو  مشکالتی  چنین  با  کاال  واردات 
تولیدکنندگان  به  نسبت  حمایتی  نگاه  باید  دولت 
داشته باشد نه این که حمایت را به معنی ارائه وام و 
تسهیالت مالی قلمداد کنند؛ موضوع این است که 
تولیدکنندگان نیازمند تسهیل شرایط تولید، فروش 
و مجالی برای تبلیغات محصوالت در رسانه های 
مختلف هستند که دولت و حاکمیت می تواند در 
این زمینه از آنان حمایت همه جانبه به عمل آورد. 
امیدوارم از سیاست زدگی دستگاه های دولتی کاسته 
شود و سیاست زدگی جای خود را به تولیدمحوری 
دهد تا شاهد رشد و توسعه صنعتی کشور باشیم.  
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زمانی که وارد صنایع کوچک مانند نساجی و 
پوشاک می شویم، شرایط قبل و بعد از برجام 
اندکی  تعداد  نکرده،  پیدا  چندانی  تفاوت های 
بانک حاضر به تعامل با ایران شده اند و هنوز 
اعتماد بانک های بزرگ و اصلی بین المللی )که 
می توانند در زمینه فاینانس و تأمین منابع مالی 
برای انجام پروژه های صنعتی موثر واقع شوند(؛ 

نسبت به کشور ما جلب نشده است.  



با ظرفیت قابل توجه تولید، پتانسیل باالی صادرات 
بافته  منسوجات  تولید  برای  باکیفیت  اولیه  مواد  و 
توان  ترکیه  نخ  صنعت  کشباف،  پارچه های  و 
چشمگیری را در حوزه نساجی عرضه می کند. ترکیه 
به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده نخ در دنیا، 2 تا 
5 فوریه 2017، میزبان چهاردهمین نمایشگاه نخ با 

شرکت 215 تولیدکننده داخلی و خارجی بود.
 با برگزاری این نمایشگاه معتبر، ترکیه رتبه اولین در 
اروپا و البته سومین کشور برتر در دنیا را از آن خود 
ساخته است. بی شک این رویداد، فرصتی را برای 
حفظ روند صادرات و نفوذ به بازارهای جدید به همراه 
دارد. نمایشگاه مذکور از سوی بازارهای بین المللی 
و تولیدکنندگان پارچه دنبال می شود و در خارج از 
مرزها توجهات زیادی را به خود معطوف داشته است. 
در نمایشگاه امسال 18 کشور خارجی شرکت کرده 
مانند  کشورهایی  از  خریدار  هیئت های  و  بودند 
آذربایجان، بلغارستان، ارمنستان، مراکش، گرجستان، 
ایران، هند، قرقیزستان، کوزوو، لبنان، مقدونیه، مصر، 
مولداوی، ازبکستان، روسیه، صربستان، سوریه، تونس 
و اکراین، در این رویداد شرکت کردند؛ هم چنین از 
و  بازدیدکنندگان  نیز  ترکیه  شهرهای  و  استان ها 

متخصصین نساجی به ویژه بورسا، دنیزلی، غازی 
انتپ، ماراش، اورفا و اوشاک نیز حضور یافتند.

نمایشگاه نخ استانبول جایگاه خود را به لحاظ تعداد 
بازدیدکننده به عنوان دومین نمایشگاه بزرگ نخ در 
جهان تثبیت نموده و نوآوری، تکنولوژی و کاربری را 

همزمان عرضه می نماید.
تعداد کل بازدیدکنندگان از چهاردهمین نمایشگاه نخ 
8,755 نفر ثبت گردید که 1,955 نفر از کشورهای 
جنوبی،  کره  اندونزی،  چین،  بالروس،  آذربایجان، 
هند، هنگ کنگ، انگلستان، ایران،  ایتالیا، کلمبیا، رژیم 
لهستان،  پاکستان،  ازبکستان،  مصر،  صهیونیستی، 
حجم  بودند.  ترکیه  از  نفر   6800 و  تاجیکستان  
سفارشات دریافت شده موجب خرسندی غرفه داران 
شد و متخصصین داخلی و خارجی، این رویداد را 

توفیقی در راستای توسعه صنعت نخ برشمردند.
در این نمایشگاه برنامه های حاشیه ای نیز گنجانده 
شده بود که از آن جمله می توان به کارگاه بافندگی 
اشاره نمود که توسط اتاق بازرگانی دنیزلی تدارک 
دیده شده بود. دانشگاه آیدین استانبول هم نمایش 
داشت.  را  لباس  قالب  در  شده  بافته  پارچه های 
نمایشگاه  دوم  روز  در   B2B برنامه همچنین یک 

ترتیب داده  از سوی شرکت های غرفه گذار هندی 
شده بود که با استقبال چشمگیر سایر غرفه گذاران 

و بازدیدکنندگان همراه بود. 
برگزارکنندگان این نمایشگاه اعتقاد داشتند که در 
یک نگاه اجمالی تعداد بازدیدکنندگان دو روز اول 
نمایشگاه با کل بازدیدکنندگان چهار روز سال 2016 
یکسان بود و نکته جالب اینکه به رغم نزدیک شدن 
نمایشگاه  این  از  ایرانیان  همچنان  سال  پایان  به 
استقبال قابل توجهی به عمل آوردند. سالن های 6، 
7 و 8 به این برنامه اختصاص یافته بود که صرفًا 

سالن 6 مربوط به بافندگی کشبافی می شد.
شرکت های عطرین نخ قم، ظریف مصور، تعاونی 
تولیدکنندگان فرش ماشینی آران و بیدگل و ماهنامه 
نساجی امروز چهار غرفه گذار ایرانی بودند و در این 
همکار  به عنوان  امروز  نساجی  مجله  فقط  رویداد 

رسانه ای خارجی همکاری داشت.
 به موازات برگزاری نمایشگاه نخ استانبول، نمایشگاه 
  knitting Tech تحت عنوان  ماشین آالت کشباف 
برای بیست و ششمین دوره برقرار بود که به ارائه 
ماشین های کشبافی، جوراب بافی، گلدوزی و صنایع 

وابسته پرداخت.
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به رغم ضربه بر پیکر صنایع ترکیه، صنعت نساجی 
این کشور هنوز پابرجاست. 

نخ  نمایشگاه  در  حاضر  تولیدکنندگان  نظر  طبق 
Yarn Texpo، پس از سال دشوار و مایوس کننده 
2016، برای سال 2017 چشم انداز بهتری پیش رو 
خواهد بود. با این وجود، فاکتورهایی ناشی از عدم 
اطمینان پیرامون رفراندم آتی قانون اساسی در آوریل 
2017، ابهام در تصمیمات سرمایه گذاری و بازاریابی 
و همچنین حجم تقاضای خارجی مالحظات جدی 

محسوب می شوند.
پوشاک  و  نساجی  صنعت  انجمن های  هم چنین 
این  که  دارند  اصرار  صنعت  پیشگامان  و  ترکیه 
بخش به لحاظ ساختاری قدرتمند خواهد ماند زیرا 
همواره پتانسیل های قابل توجه برای رشد را در خود 
ترکیه،  نخ،  حوزه  در  مثال  برای  است  کرده  حفظ 
کشور شماره یک اروپاست و به عنوان یکی از سه 

تولیدکننده برتر نخ دنیا محسوب می شود.
سال گذشته، کسب و کار در ترکیه ، نه فقط به دلیل 
همسایگی با طرفین جنگ یعنی سوریه و عراق و 
هم چنین نزاع بین اوکراین و روسیه، به شدت تحت 
تاثیرات منفی گرفت، بلکه سلسله حمالت تروریستی 

داخلی نیز به عدم ثبات کشور دامن زد، به طوری که 
برگزیت )Brexit - خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( و 
به قدرت رسیدن دونالد ترامپ هم کمکی به بهبود 

شرایط نکردند. 
انعطاف  دراین میان، موضوع پیشرفت های اخیر و 
صادرکنندگان ترک در استراتژی خارجی نکات قابل 
شاید  که  امیدوارند  تولیدکنندگان  می باشند.  تأملی 
اتمام  به  نهایت منجر  در  بین المللی  همکاری های 

جنگ در سوریه شود. 
درحال  روسیه  کشور  از  خریداران  حال حاضر  در 
بازگشت به ترکیه هستند و شمار صادرکنندگان به 
کشورهای ایران، ایاالت متحده امریکا، الجزایر، رژیم 
صهیونیستی، لهستان و بلغارستان در حال افزایش 
تدارک  در  نساجی  از صادرکنندگان  گروهی  است. 
سرمایه گذاری عظیمی برای تولید ویسکوز هستند. 
تسهیل  سبب  طریقی  به  ترکیه  لیر  ارزش  افت 
رو  روند  به خوبی  نیز  داخلی  بازار  و  صادرات شده 
پیش بینی  طبق  می کند.  طی  را  خود  توسعه  به 
آقای Seret Fayat – رئیس انجمن تولیدکنندگان 
پوشاک ترکیه )TGSD( در سال 2017 بازار داخلی 

ترکیه شاهد 8 الی 10 درصد رشد خواهد بود.

بسیاری  که  هستند  متأسف  ترکیه  صادرکنندگان 
از  را  خود  معمول  دیدارهای  خارجی  مشتریان  از 
منتفی  ترکیه  در  تامین کنندگان  و  نمایشگاه ها 
کرده اند. در این راستا و برای حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی، انجمن های مختلف صنعتی حمایت زیادی 
انجمن های   ،2017 ژانویه   17 آورده اند.  عمل  به 
همتایان  با  را  مالقاتی  ترکیه  نساجی  و  پوشاک 
فرانسوی در شهر پاریس تدارک دیدند، در 18 ژانویه 
همین برنامه در بروکسل اجرا شد و درحال حاضر 
در تدارک برنامه های مشابهی در انگلستان، آلمان 

و ایتالیا هستند.
آقای Ismail Gülle- رییس انجمن صادرکنندگان 
مواداولیه و نساجی استانبول- تأکید کرده که صنعت 
نساجی ترکیه همچنان به عنوان یکی از شاخص ترین 
و قدرتمندترین صنایع نساجی دنیا باقی می ماند. این 
صنعت که به واسطه تجربیات منفی سال های اخیر 
راهکارهای مناسب را شناخته، حصول به رقم 72 
میلیارد دالری صادرات در سال 2023 را هدف گرفته 
که ثبات ملی و منطقه ای شرط الزم تحقق آن است. 
به همین جهت، توجه بر تداوم روابط تجاری با اروپا، 
اتخاذ سیاست های حمایتی دولت، رفع کمبود نیروی 

تحليلی بر صنعت نساجی و پوشاك ترکيه  با توجه به شرایط کم ثبات در منطقه 
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نساجی،  رشته  دانشجویان  تعداد  افزایش  کارگری، 
بر  بیشتر  تمرکز  و  سرمایه گذاری  حجم  افزایش 
محصوالت غیر سنتی نساجی برای سیاست گذاران 
هم چنین  دارند.  قرار  اولویت  در  نساجی  صنعت 
موضوع رقبای خارجی نیز از مهم ترین مسائل این 
حوزه به شمار می رود که البته ترکیه همواره سیاست 
برای  و  کرده  دنبال  را  داخلی  تولیدات  از  حمایت 
حفاظت از صنعت نساجی و پوشاک داخلی بر روند 
فعالیت گمرک اجرای و مقررات ضددامپینگ نظارت 

کافی داشته است.
درسال 2016، نزدیک به 64 درصد از کل صادرات 
نساجی ترکیه به سوی انگلستان گسیل شد. از سوی 
صادرکننده  بزرگترین  درصد،  با 9  انگلستان  دیگر 

نساجی در بازار اروپا پس از آلمان بود.
انگلستان  جوراب،  مانند  محصوالت  برخی  برای 
صادرات  ازکل  درصد   28( ترکیه  بازار  بزرگترین 
جوراب ترکیه( است. هرچند ظاهراً موضوع برگزیت 
خبرخوبی نیست اما تاثیرنگران کننده ای بر صادرات 
 Ismail Gülle است.  نداشته  انگلستان  به  ترکیه 
دراین زمینه معتقد است: »تأثیر برگزیت بر صادرات 
طوالنی مدت صنایع نساجی و پوشاک ترکیه بسیار 
ترزا می،  خانم  با  اخیر  دیدار  براساس  است.  اندک 
گفت وگوهای دوجانبه برای انعقاد قرارداد تجارت آزاد 
میان انگلستان و ترکیه آغاز شده است. راهکار هر چه 

باشد، ما باور داریم که روابط تجاری بین انگلستان و 
ترکیه نه تنها تداوم دارد بلکه رو به گسترش هم 

می باشد.«
کند شدن روابط ترکیه با روسیه از جمله مهم ترین 
شمار  به  ترک  صادرکنندگان  برای  موضوعات 
می رود. پس از سقوط هواپیمای جنگی روسیه در 
نوامبر 2015، روسیه بخشی از واردات از ترکیه را 
ممنوع کرد که شامل طیفی از محصوالت نساجی، 
لباس آماده و محصوالت چرم می شد اما در نیمه  
عادی  حال  به  کشور  دو  روابط  سال 2016،  دوم 

بازگشت.
Transatlantic Trade and In-(  TTIP آینده 

vestment Partnership(  یا  »مشارکت تجاری و 
سرمایه گذاری فرا آتالنتیک« نیز مسأله قابل تأملی 
در   Ismail Gülle است.  ترک  شرکت های  برای 
این رابطه می گوید: »روشن است که برای ترکیه 
TTIP مهم است اما تا کنون ترکیه جزو مکانیسم 
تصمیم گیری اتحاد گمرکات EU- ترکیه قرارنگرفته 
است.« وزیر بازرگانی و گمرکات ترکیه معتقد است 
به روزسازی قرارداد اتحادیه گمرکات هم برای ترکیه 
و هم برای اروپا امری ضروری تلقی می شود؛ وی 
تأکید کرده که قطعاً ترکیه خواستار مشمول شدن در 

قرارداد تجارت آزاد EU  است.
مطابق آمار انجمن ITHIB  ) انجمن صادرکنندگان 

مواد اولیه و نساجی استانبول(، در حدود 3 میلیون 
از 5 میلیون پناهنده جنگ سوری درکشور ترکیه 
است  معتقد  نیز   ITKIB انجمن  شده اند.  ساکن 
که برای پناهجویانی که در شرایط سخت به سر 
این  از  تا  دارد  وجود  شغلی  پتانسیل های  می برند 
سیاسی  هم  و  اقتصادی  هزینه های  هم  طریق 
ترکیه  برای  فقط  نه  موضوع  این  یابد؛  کاهش 
جنگ  حواشی  درگیر  کشورهای  تمام  برای  بلکه 
همیاری  با  راستا  همین  در  است.  صادق  سوریه 
انجمن کسب و کار ایاالت متحده امریکا- ترکیه، 
بشردوستانه«  صنعتی  ویژه  »منطقه  شکل گیری 

میسر شده است.
 هدف از تشکیل این منطقه ویژه؛  تامین فرصت های 
استخدام برای پناهندگان سوری در ترکیه و سایر 
ارزش  حرکت  این  باشد.  می  منطقه  کشورهای 
افزوده ای را ایجاد می کند که از یک سو بیکاری 
پناهندگان را کم می کند و از سوی دیگر ریسک 

تروریسم در ابعاد بین المللی را کاهش می دهد.
انجمن صادرکنندگان مواد اولیه و نساجی استانبول 
اقتصادی  ویژه  منطقه  برتاسیس  مبنی  پیشنهادی 
تعرفه  با  تجاری  قرارداد  از  که  داده  ارائه  ترکیه  در 
ترجیحی با ایاالت متحده امریکا و سایر کشورهای 

عالقه مند بهره مند شود. 
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بازنگری 
فعالیت های
عرصه مد و لباس

گزارشی از برگزاری پنجمین نشست هم اندیشی طراحان و تولیدکنندگان مد و لباس

اشاره:
طراحان  هم اندیشی  نشست  پنجمین 
حضور  با  لباس  و  مد  تولیدکنندگان  و 
لباس،  و  مد  ساماندهی  دبیرکارگروه 
نماینده دادستان عمومی و انقالب اسالمی 
تهران، طراحان، تولیدکنندگان و فعاالن 
صنعت پوشاک در موزه هنرهای معاصر 

تهران برگزار شد. 

در ابتدای نشست، حمید قبادی- مشاور معاون وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرکارگروه ساماندهی 
مد و لباس- عنوان داشت: جشنواره مد و لباس فجر 
بهانه ای است که هر سال طراحان و تولید کنندگان 
و  نیازها  اشکاالت،   نواقص،   و  آییم  گرد هم  لباس 
فعالیت های را بازنگری کنیم. مد و لباس به لطف 
الهی در طی سال های اخیر شکل  و سامان گرفته 
است و می توان گفت کم کم در کشور جای خود را به 

خوبی باز می کند.
به اعتقاد این مقام مسئول، شاید تا پیش از این به حوزه 
مد و لباس نگاه تجملی و کمتر حرفه ای می شد و پاسخ 
به نیازها را کمتر مدنظر قرار می دادند اما خوشبختانه 
با تالش هنرمندان و تالشگران این عرصه شاهدیم 
نه تنها حوزه مد و لباس جنبه تجمالتی ندارد بلکه 
پاسخگوی  محصوالت  بودن  داخلی  به  مشروط 

بسیاری از نیازهای جامعه و امری ضروری است.
بارها در جلسات مختلف عرض  قبادی یادآور شد: 
کرده ام حوزه مد و لباس یک حوزه فرهنگی که باید 
از آن صیانت شود و در صورتی که این اتفاق نیفتد 

می تواند مشکالت جدی را رقم بزند. از سوی دیگر 
توسعه و ترویج مد و لباس با صیانت از آن می تواند 

مفید واقع شود. 
وی اذعان داشت: شاید تاکنون نتوانسته ایم به خوبی 
تغییر رویکرد مد و لباس به مد و لباس اسالمی را 
نگاه مسئوالن دولتی و  اما  به جامعه معرفی کنیم 
نیاز جامعه براساس تنوع  حاکمیتی، پاسخگویی به 
شاخص ها و نگرش هایی است که در هنجارها وجود 
زمینه صورت  این  نیز در  زیادی  دارد و تالش های 
و  مد  تدریج  به  شاهدیم  همچنان که  است  گرفته 
لباس اسالمی جای خود را در جامعه باز می کند. دبیر 
کارگروه ساماندهی مد و لباس با بیان این مطلب که 
بسیاری از فعالیت ها توسط موسسات فرهنگی و هنری 
و آموزشگاه های مد و لباس آغاز شده است که پاسخی 
به نیازهای جامعه باشد؛ افزود: سه سال گذشته اولین 
شعار جشنواره مد و لباس هویت بخشی بود و هم اکنون 
افرادی که تمایل داشتند در این حوزه بمانند به تدریج 

جایگاه مناسبی را در جامعه به دست آورده اند. 
که  می شود  ارائه  سندی  امروز  داشت:  ابراز  قبادی 

شاخص های مد و لباس ایرانی و اسالمی در لباس 
اجتماع بانوان را به صورت تفکیک شده مشخص 
کرده و این یک سند پیش نویس است که در گام های 
فرهنگ  شورای  در  تصویبی  مراحل  در  و  بعدی 
عمومی پیش خواهد رفت و از این پس مبنای عملکرد 
طراحان و تولیدکنندگان در لباس اجتماع بانوان خواهد 
بود؛ در این سند از قواعد کلی تا نظام تبلیغاتی پرداخته 

شده است.
مشاور معاون وزیر ارشاد یادآور شد: عملکرد کارگروه 
ساماندهی مد و لباس طی سال های گذشته در 4 
آن، سبک  اولین محور  که  محور دسته بندی شده 
زندگی ایرانی و اسالمی است که تمام تالش های ما 
حول همین موضوع است زیرا این موضوع در اسناد 

باالدستی نظام نیز پیش بینی شده است. 
لباس  هزار   3 سالیانه  میانگین  طراحی  افزود:  وی 
اسالمی توسط طراحان و تولیدکنندگان اتفاق بسیار 
خوبی است اما پاسخگویی به نیاز گسترده کشور که 
باید حدود 40 میلیون نسخه لباس اجتماع بانوان را 

تحت پوشش قرار دهد؛ عدد بزرگی نیست. 

قبادی- دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس

گزارش
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قبادی با یادآوری این مطلب که تولیدی مورد نظر 
به  و  باشد  کرده  رعایت  را  شاخص ها  که  است  ما 
بیشتر از این مقدار تولید لباس های اسالمی و ایرانی 
نیازمندیم، ادامه داد: تاکنون 38 نمایشگاه استانی مد و 
لباس برگزار شده و شاهد فراگیر شدن این فعالیت ها 
در کشور هستیم که غیر از یکی از استان ها در تمام 
برگزار شده است؛ ضمن  نمایشگاه ها  این  استان ها 
نمایشگاه  و  از 45 همایش  بیش  این که هم اکنون 
تخصصی مد و لباس توسط نهادها و انجمن های 
غیردولتی برگزار شده است. دبیر کارگروه ساماندهی 
مرکز  بر 400  بالغ  تاکنون  تأکید کرد:  لباس  و  مد 
مولد مد و لباس را سامان دادیم و از ما مجوز فعالیت 
دریافت کرده اند که الگوسازی و یا آموزش های الزم 
را ارائه می دهند. این تعداد غیر از تولیدکنندگان ما 
هستند؛ همچنین صدور مجوز مزون ها و خانه های مد 
نیز شکل  گرفته است و ثبت بیش از 23 هزار رکورد 
در بانک اطالعاتی کارگروه اتفاق خوبی است که طی 

چند سال اخیر شکل گرفته است.
لباس  و  مد  ساماندهی  کارگروه  مسئول،  مقام  این 

معنوی  مالکیت  اختصاص  در  فعال  نهاد  را جزو 3 
تاکنون  و گفت:  کرد  اعالم  ارشاد  وزارت  مجموعه 
12 هزار نشان شیما صادر شده ، سالیانه 3 هزار لباس 
لباس ضورت  ایرانی اسالمی توسط طراحان مد و 
گرفته و مشارکت بیش از 20 اتحادیه در این زمینه 

بسیار قابل توجه است.  
وی ادامه داد: 31 کارگروه استانی مد و لباس راه اندازی 
نیز  اقتصاد مقاومتی  شده است؛ هم چنین در حوزه 
از  موضوع  این  زیرا  گرفته  صورت  خوبی  اقدامات 
موضوعات مهمی است که در اقتصاد مقاومتی نقش 
جدی دارد. بازار 50 هزار میلیارد تومانی مد و لباس 
عدد بسیار بزرگی است که نزدیک به 15 میلیارد دالر 
را در بر می گیرد و توجه به پارچه و مواد اولیه ایرانی 
اقتصاد  این گام در جهت تحقق  تا  کمک می کند 

مقاومتی کوتاه تر شود. 
درخصوص  لباس  و  مد  ساماندهی  کارگروه  دبیر 
اقدامات فرهنگی صورت گرفته نیز گفت: سال گذشته 
2500 ساعت برنامه تلویزیونی در حوزه مد و لباس 
و  50 انیمیشن و کتاب نیز در این زمینه منتشر شده 

اما هنوز در ابتدای کار هستیم و زمانی می توان مد و 
لباس را در اقتصاد مقاومتی متبلور کرد که مردم قانع 

شوند کاالهای ایرانی قابل مصرف هستند.
وی، فرهنگ سازی در زمینه مقابله با قاچاق لباس را 
یکی از اولویت های ضروری کارگروه تحت مدیریت 
را  تأکید کرد: اطالعات گسترده ای  خود برشمرد و 
تهیه و در اختیار مسئوالن ذی ربط به ویژه مسئوالن 
حجم  آنها  عرضه   حجم  زیرا  داده ایم  قرار  قضایی 
تکان دهنده ای است و تالش کرده ایم این غول خفته 
را  نیازهای خود  بشماریم و تالش کنیم  را مذموم 
توسط هنرمندان و تولیدکنندگان ایرانی تأمین نماییم.  

بالغ بر  دبیر کارگروه ساماندهی و مد و لباس: تاکنون 
400 مرکز مولد مد و لباس را سامان دادیم و از ما مجوز 
فعالیت دریافت کرده اند که الگوسازی و یا آموزش های 
الزم را ارائه می دهند. این تعداد غیر از تولیدکنندگان ما 
هستند؛ همچنین صدور مجوز مزون ها و خانه های مد نیز 
شکل  گرفته است و ثبت بیش از 23 هزار رکورد در بانک 
اطالعاتی کارگروه اتفاق خوبی است که طی چند سال 

اخیر شکل گرفته است.

زاهدی- دبیر انجمن علمی و دانشگاهی گروه  ساماندهی مد و لباسصادقی- دبیر ششمین جشنواده مد و لباس فجرحمزه- نماینده دادستان عمومی و انقالب اسالمی تهران
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راه اندازی مجتمع های  این نکته که  بیان  با  قبادی 
عرضه لباس های ایرانی و اسالمی از سیاست های 
ادامه  است؛  لباس  و  مد  ساماندهی  کارگروه  جدی 
داد: در دو سال اخیر در هفت رویداد جهانی با حضور 
تعدادی از طراحان و تولیدکنندگان شرکت داشتیم و 
زمانی که وقتی محصول ایرانی اسالمی را در قالب 
مثبت  واکنش  درآوردیم  نمایش  به  حالل  لباس 
خارجی ها چشمگیر بود ؛ آنها به این باور رسیده اند که 
ایرانی ها بر اساس اعتقاداتشان می توانند بهترین ها را 
رقم بزنند و به این ترتیب توانستیم رتبه های ارزنده ای 

را در این جشنواره ها به دست آوریم.
*هشت بخش  ششمین جشنواره مد و لباس فجر

و  طراحان  هم اندیشی  نشست  بعدی  سخنران 
دبیر  صادقی -  جواد  لباس،  و  مد  تولیدکنندگان 
ششمین جشنواره مد و لباس فجر- بود. وی این 
جشنواره را متعلق به تمام فعاالن مد و لباس دانست و 

گفت: تاکنون استقبال خوبی را شاهد بوده ایم.
صادقی، هشت بخش ششمین جشنواره مد و لباس 
فجر اشاره کرد و گفت: در روزهای آینده، فعالیت های 

استانی جشنواره مد و لباس فجر در 15 استان آغاز 
می شود و تا پایان سال این جشنواره های غیرمتمرکز 

ادامه دارد.
وی با بیان این مطلب که جشنواره ششم در هشت 
بخش برگزار خواهد شد، تصریح کرد: باید نمود فعالیت 
طراحان در جامعه دیده شود لذا با همکاری اتحادیه ها 
عرضه  برای  کشور  سراسر  در  مراکزی  اصناف،  و 
ایرانی و اسالمی مدنظر قرار گرفت و  محصوالت 
امسال نیز بخش فروش غیرمتمرکز را خواهیم داشت.
صادقی در مورد بخش مسابقه زنده طراحی لباس 
گفت:  این مسابقه تجربه خوبی در سال گذشته بود 
و امسال افراد به صورت گروهی دعوت می شوند و در 

قالب یک تیم به رقابت با همدیگر می پردازند. 
به گفته دبیر ششمین جشنواره مد و لباس فجر، بخش 
این  بخش های  از  دیگر  یکی  دانشگاهی  و  علمی 
جشنواره است که در دو بخش رقابتی و غیررقابتی 
مقاالت  شامل  رقابتی  بخش  شد.  خواهد  برگزار 
نیز  غیررقابتی  بخش  برای  و  است  پایان نامه ها  و 
است.  شده  گرفته  نظر  در  تخصصی  نشست های 

مبنای  از  جشنواره  می کنیم  تالش  بخش  این  در 
»علمی« بهره مند باشد و بهترین نظریات را تبدیل 

به راهکارهای اجرایی کنیم.
فعالیت  رقابتی  غیر  بخش  در  کرد:  تصریح  وی 
نشریات، ژورنال ها و کاتالوگ ها بسیار حائز اهمیت 
هستند و بخش آثار مطبوعاتی نیز بخش دیگری 
از این جشنواره است. بخش صنعت و فناوری های 
نوین نیز در ششمین جشنواره وجود خواهد داشت و 
در بخش بین الملل امسال نسبت به سال های گذشته 
توجه جدی تری داریم و در این زمینه از فعاالن ایرانی 
نیز  به سر می برند  و خارجی که در سایر کشورها 
دعوت کرده ایم تا بتوانیم ارتباط بومی خود را با دنیا 

بهبود بخشیم. 

طراحی لباس در شأن جامعه اسالمی
حمزه- نماینده دادستان عمومی و انقالب اسالمی 
که  مطلب  این  بیان  با  نشست  این  در  تهران- 
طراحان مد و لباس می توانند در ترویج حجاب نقش 
مهمی داشته باشند و طرح ها و مدهایی را طراحی 
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کنند که در شأن و جایگاه حکومت اسالمی باشد؛ 
مقوله مد و لباس را از زیرمجموعه ارزش هایی مانند 
عفاف و حجاب دانست و گفت: عفت در تمام ادیان 
مورد پذیرش واقع شده و مقوله دیگری که بسیار 
است.  بحث حجاب  است،  عجین  موضوع  این  با 
در این زمینه طراحان قانونمند بسیار دخیل هستند 
زیرا در هر حکومتی به حجاب پرداخته می شود و 
در حکومت ما که یک حکومت اسالمی و سرآمد 
تمام حکومت هاست، این موضوع دغدغه بیشتری 
را  اول  رتبه  مورد  این  در  که  می خواهیم  و  است 

کسب کنیم.
حمزه یادآور شد: طبق سندی که در سال 84 توسط 
سند  شد،  مصوب  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
موضوع  این  به  شدند  مکلف  اجرایی  دستگاه   27
بپردازند، اما متأسفانه دو دستگاه بیشتر به این موضوع 
می پردازند و آن هم دستگاه قضایی و نیروی انتظامی 
است و به تازگی نیز وزارت ارشاد همسو شده است و 

میل و رغبت بیشتری در این زمینه دارد.
به اعتقاد نماینده دادستان عمومی و انقالب اسالمی 

تهران، طراحان می توانند با طراحی مد و لباس هایی 
به  است،  خودمان  حکومت  جایگاه  و  شأن  در  که 
ترویج حجاب کمک کنند. وی اذعان داشت: باید از 
لباس هایی استفاده کنیم که وقتی توریست ها لباس ها 
و مدهایی که زنان و مردان از آن استفاده می کنند، 

می بینند، به سطح باالی فرهنگ ما پی ببرند.
علم  که  موضوع  این  کردن  خاطرنشان  با  حمزه 
است،  اجرا  ضمانت  دارای  اخالق  برخالف  حقوق 
گفت: متأسفانه بعضی مدها و لباس ها را در جامعه 
می بینیم که عده ای از آنها با عنوان آزادی یاد می کنند، 
قانون مداری  با  باید  آزادی  است،  رهایی  درحالی که 
همراه باشد بنابراین طراحان و تولیدکنندگان مد و 
لباس در این زمینه می توانند کمک های بسیاری کنند. 
دکتر انسیه زاهدی- دبیر انجمن علمی و دانشگاهی 
کارگروه ساماندهی مد و لباس- نیز در سخنرانی خود 
به بیان ارتباط دانشگاه و مقوله مد و لباس پرداخت و 
خواستار تعامل بیشتر بخش صنعت و دانشگاه در این 

بخش شد. 
پس از اتمام سخنرانی های اولیه، بخش پرسش و 

پاسخ با حضور حمید قبادی- دبیر کارگروه ساماندهی 
شورای  دبیر  یوسفی فر-  حمیدرضا  لباس،  و  مد 
و  مد  ساماندهی  کارگروه  فروش  و  تولید  راهبردی 
علمی  انجمن  -دبیر  زاهدی  انسیه  کشور-،  لباس 
و  لباس-  و  مد  ساماندهی  کارگروه  دانشگاهی  و 
حمیدرضا نیک  طبع- دبیر شورای راهبردی صنعت 
کارگروه ساماندهی مد و لباس- برگزار شد و طی آن 
طراحان به بیان مشکالت و مسائل مختلف در زمینه 
حمایت های وزارت ارشاد از طراحان و هم چنین برخی 
مسائل جشنواره مد و لباس مانند داوری محصوالت 

و ... پرداختند.   

نماینده دادستان عمومی وانقالب اسالمی تهران: عفت 
در تمام ادیان مورد پذیرش واقع شده و مقوله دیگری 
که بسیار با این موضوع عجین است، بحث حجاب است. 
در این زمینه طراحان قانونمند بسیار دخیل هستند زیرا در 
هر حکومتی به حجاب پرداخته می شود و در حکومت ما 
که یک حکومت اسالمی و سرآمد تمام حکومت هاست، 
این موضوع دغدغه بیشتری است و می خواهیم که در این 

مورد رتبه اول را کسب کنیم.
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یادی از اوج
 فعاليت و شكوفایي 
صنعت نساجي ایران

تهیه و تنظیم: مهندس علیرضا حائري- مدیرعامل اسبق کارخانجات چیت تهران ) بافكار ( 

اعالمیه زیر در پایان سال 1341 ) 54 سال پیش ( 
و به مناسبت فرا رسیدن نوروز 1342 توسط مدیر 
تهران  چیت  کارخانجات  تولید  مدیر  و  کارخانه 
مهندس  و  آمریکایي  هالفورد  آقایان   ،  ) بافکار   (
گردید  پرسنل شرکت صادر  به  ذوالفقاري خطاب 
است،  قدرداني شده  ایشان  زحمات  از یک سال  و 
در اعالمیه چند موضوع به وضوح به چشم مي آید:

1- تالش جهت کاهش قیمت تمام شده
2- تالش جهت افزایش کیفیت کاالهاي تولیدي

تولیدي به  3- تالش جهت صادرات محصوالت 
بازارهاي جهاني

که تمامي موارد اشاره شده ، هم اکنون نیز جزو 
اهداف و سیاست هاي کلیه بنگاه هاي اقتصادي و 

تولیدي کشور مي باشد.
به  نزدیک  تهران  چیت  کارخانجات  زمان  آن  در 
زمان حضور  در  بعدها  و  داشت  کارگر  نفر   1500
نفر هم رسیده  به 2500  اینجانب در آن کارخانه 

تولیدي  ظرفیت هاي  افزایش  علت  به  البته   ، بود 
بافندگي سولزر،  راه اندازي 160 دستگاه ماشین  و 
بافکار داراي یک سالن ریسندگي با 50000 دوک 
دستگاه   1000 با  بافندگي  سالن  سه   ، ریسندگي 
پیچي ،  چله  تابندگي ،  سالن هاي  بافندگي ،  ماشین 
چاپ ،  رنگرزي ،  پارچه ،  معاینه  طراحي ،  زني ،  آهار 

تکمیل ، سفیدگري و بسته بندي بود.
همچنین داراي نیروگاه برق مجهز به دو توربین 
بخار با توان تولید 3 مگاوات برق ، دیگ هاي بخار و 
سالن هاي تعمیرات و موتور پیچي بود. این کارخانه 
داراي سالن هاي شابلون سازي و غلتک سازي براي 
طراحي و ساخت شابلون و غلتک جهت چاپ بر 

روي پارچه بود.
من به مدت 10 سال و در هنگام اوج فعالیت هاي 
آن در این کارخانجات  کار کردم و از مدیر سالن 
ریسندگي شروع کردم، سپس مدیر تولید و مدیر 

کارخانه شدم ) 1365 تا 1376(.

بعدها از سال 1381تا 1383 و بمدت 2 سال نیز 
چیت  کارخانجات  بودم.  تهران  چیت  عامل  مدیر 
تهران در سال 1385 به دلیل واقع شدن در بافت 
شهري تهران و با هدف انتقال به خارج از تهران 
تعطیل شد ، سالن هاي آن تخریب و ماشین آالتش 
معظم  واحد  یک  ترتیب  بدین  شد؛  فروخته  نیز 
تولیدي بعد از بیش از نیم قرن فعالیت به خاموشي 

گرایید و البته انتقال نیز هیچگاه انجام نشد. 
هم اکنون نیز زمین 13 هکتاري آن تسطیح شده 
تجاري  مراکز  به  تا  است  منتظر مجوزات الزم  و 
این  تبدیل شود.  بوستان و مسکوني   ، تفریحي   ،
کارخانه و سایر کارخانجات مشابه ، نمونه بارزي از 
اوج فعالیت و شکوفایي صنعت نساجي در دهه هاي 

پنجاه ، شصت و هفتاد مي باشد.
اي کاش یکي از سالن هاي این کارخانه به همراه 
تعدادي از ماشین االت قدیمي آن به عنوان موزه 

نگهداري مي شد.

بازتاب

32   شماره 171    اسفند 95      



تهيهوتنظيم: 
مهندساکبرشيرزاده

بخش دوم

تولید پارچه هاي نفیس، طرح هاي ایجاد شده در آنها
 -1524 قمري/   984-930( طهماسب:  شاه  دوره 
1576 میالدي(: دوره فترت قزلباش و حکومت امرا 
930-940 قمري غم و اندوهي که در شب نوزدهم 
رجب 930 از فوت شاه اسماعیل گریبان گیر مالزمان 
اردوي شاهي شده بود فرداي آن روز با انتشار خبر 
جلوس پادشاه جدید تسلي یافت. مصطفي سلطان 
علي  و  سلطان  )کوچک(  ُکَپک  به  ملقب  استاجلو، 
بیک دوملو مشهور به دیو سلطان )دو امیر صاحب 
تدبیر سالخورده و معرکه دیده( به اتفاق قاضي جهان 
حسني بیضي قزویني وزیر به صالحدید تاجلو خانم 
)مهد علیا فرمانرواي حرم( و بنابر وصیت شاه متوفي، 
دست تهماسب میرزاي 10-11 ساله را گرفت و بر 
تخت پادشاهي بر جاي پدر نشاندند )تاریخ جامع ایران، 

جلد یازدهم( 
تعلق  روملو  دیوسلطان  به  سرپرستي شاه خردسال 
منصب  در  اسماعیل  شاه  ایام  اواخر  از  که  گرفت 
سلطنت  آغاز  در  بود.  یافته  استقالل  امیر االمرایي 
زمامدار جدید ُکَپک سلطان در امیراالمرایي شریک 

دایه شاه شد.

تصویر شماره 1-شاه طهماسب اول هنگام جوانی

تصویر شماره یک، شاه طهماسب اول هنگام جواني 
را نشان مي دهد که توسط سلطان محمد نقاش به 

تصویر کشیده شده است. 
توجه و عالقه شاه طهماسب به نقاشي و خط: بیشتر 
پادشاهان صفوي به نقاشي توجه و عالقه خاص 
داشتند؛ چنان که شاه اسماعیل اول از آغاز پادشاهي، 
نقاشان زبردست را تشویق مي کرد و این موضوع 

باعث شد که خطاطان و نقاشان مشهور و زبردست 
به طرف او روانه شوند. پسرش شاه طهماسب اول 
نیز چنان به این هنر عالقه مند شد که خود از آغاز 
جواني به کار نقاشي همت گماشت و نزد استادان 
بزرگي مانند بهزاد نقاش، سلطان محمد، آقا میرک 
پرداخت.  نقاشي  آموختن  به   ... و  اصفهاني  نقاش 
نیز  میرزا(  بهرام  )پسر  میرزا  ابراهیم  برادرزاده اش 
هم  نقاشي  در  موسیقي  و  خوشنویسي  بر  عالوه 
نقاشان بزرگ زمان در  از  دست داشت و بسیاري 

خدمت او به سر مي بردند.
این عمل و تشویق هنرمندان و نقاشان باعث شد 
که طراحان پارچه و صنعتگران نساجي به نقاشان 
روي آورند تا از وجود آنها در طراحي پارچه و نقشه 
قالي کمک بگیرند و در کار خود به ابتکارات جدیدي 

دست بزنند. 
تولید پارچه هاي جدید و نقش هاي بدیع و نوظهور 
در  قوم  بزرگان  و  درباریان  امرا،  که  شد  باعث 
با  که  پارچه هایي  سایر  و  دیبا  از  که  لباس هایي 
طرز جدیدي به رشته هاي طال و نقره مزین شده ؛ 
بخرامند، براي اسبان خود بهترین و گران بهاترین 
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زین که به وسیله گالبتون و زربفت یا محل تزئین 
شده بود، تهیه نمایند و در کاخ ها و چادرهاي سفري 

خود بهترین فرشها را مورد استفاده قرار دهند. 

تصویر شماره 2-شاه طهماسب صفوی

در تصویر شماره 2،  شاه طهماسب صفوی ملبس به 
پارچه ابریشمي است که از نمونه شاهکارهاي جدید 
طراحي هاي  وجود  مي باشد.  زیبا  بسیار  طراحي  و 
جدید با استفاده از کارهاي بهزاد نقاش باعث شد که 
در به کار بردن پارچه هاي عالي، فوق العاده اسراف 
و زیادروي شود اما در عین حال کارخانه ها مقادیر 
تهیه مي کردند در  را  از  منسوجات مذکور   زیادي 
نتیجه عالوه بر مصرف داخلي مقدار بسیار زیادي به 
صورت عمده  توسط تجار به بازارهاي اروپا و روسیه 

حمل شد. 
سران قزلباش، خوانین، امراي دوملو، اوستاجلو و... 

با یکدیگر و پادشاه بر سر تصرف تیول ها و  غالباً 
مقامات و مناصب گوناگون در مبارزه بودند و شاه در 
حقیقت بازیچه دست آنان بود و مدارا مي کرد. گاه 
سران قبایل، علم طغیان برافراشته و به غارت بالد 
مي پرداختند و شاه را با مشکالت گوناگون مواجه 
مي کردند ولي سرانجام شاه تا حدي بر مشکالت 
غلبه کرد و تمرکز و قدرتي ناقص پدید آمد. وی، 
حکومت هاي  داد،  قرار  خود  پایتخت  را  قزوین 
شیروان و شکي را در آذربایجان شمالي شکست داد 
و در سال 935 هجري )1528 میالدي( به جنگ 
کمک  به  و  گماشت  همت  ازبک  خان نشینان  یا 
قزلباشان، بر عبداهلل خان ازبکی شکست سختی وارد 
ساخت ولي این سه جنگ و جنگ هاي بعدي به 
مزاحمت ازبکان و جنگ هاي غارتگرانه آنان پایان 

نداد. 
با اینکه این مبارزات ظاهراً رنگ مذهبي داشت و 
تحت عنوان جنگ شیعه و سني صورت مي گرفت 
ولي در واقع ازبکان از این جنگ ها هدف اقتصادي 
کشاورزي  با  خراسان  حاصلخیز  زیرا خطه  داشتند 
غني و شهرهاي مهم صنعتي و بازرگاني از دیرباز 
مورد توجه ازبکان بود و هربار که این قوم متجاوز به 
خاک خراسان قدم مي گذاشتند، با چپاول شهرها و 
دهات غنیمتي کالن تحصیل مي کردند. جنگ هاي 
عثماني و ایران نیز در نیمه اول قرن شانزدهم با 
آن که ظاهراً صورت مذهبي داشت، در حقیقت علل 
و عوامل اقتصادي عثمانیان را به جنگ با ایرانیان بر 
مي انگیخت. سلطان سلیمان و هیأت حاکمه عثماني 
کاماًل بر ارزش اقتصادي جاده ها ، قفقاز ، کردستان 
و عراق عرب واقف بودند و براي دست یافتن به این 
مطلب و مناطق اقتصادي و سوق الجیشي در سراسر 
هجري(  )دهم  میالدي  شانزدهم  قرن  اول  نیمه 
سربازان عثماني با سپاهیان ایران در جنگ و ستیز 

بودند. 
و  ایران  مرکزي  حکومت  چون  جنگ ها  این  در 
ضعیف  ایرانیان  جنگي  سالح هاي  و  سازمان ها 
بود غالباً پیروزي نصیب عثمانیان مي  شد )مرتضي 
و  امنیت  تأمین  ایران(  اجتماعي  تاریخ  راوندي، 
پارچه  طراحي  در  نقاشان  و  خطاطان  به کارگیري 

و بازآمدن هنرمندان به ایران و گشایش بازارهاي 
جهاني و رونق کسب و کار، دست به دست هم داد 
و به سرمایه گذاري هاي جدید و ابتکارات در تولید و 
از  ناگهان بالي جدیدي  ولي  میسر شد؛  صادرات 

راه رسید!
نهضت  )دهم هجري(  میالدي  شانزدهم  قرن  در 
بازرگانان  و  پیمود  کمال  راه  غرب  در  بورژوازي 
انگلیسي و دیگر دولت های غربي اندک اندک در 
فکر تهیه بازار در ممالک شرقي بر آمدند. پس از 
استقرار راه دریایي از دریاي سفید به روسیه )سال 
1553 میالدي( توسط بازرگانان انگلیسي راه تجاري 
ولگا- دریای خزر که توسط حکومت تزازي براي 
بهره برداي آماده شده بود، جاي راه ترکیه را گرفت. 
نماینده  جنکینسون-  آنتوني  مناسبت  همین  به 
مسکوي-  به  معروف  انگلیسي  بازرگاني  شرکت 
براي استوار کردن روابط بازرگاني بین شرق و غرب 
از راه روسیه سعي و تالش فراوان نمود و با موافقت 
تزار روسیه ایوان چهارم، نخست نزد ازبکان به بخارا 
و سپس به مقر قزلباش روانه گردید وی به همت 
سفارتخانه  یک  شماخي،  در  استاجلو  عبداهلل  خان 
انگلیسي دایر کرد که هدف اصلي آن تهیه و صدور 

ابریشم به انگلستان بود. 
وي در قزوین خود را سفیر رسمي دولت انگلستان 
روابط  استقرار  راه  در  تالشش  ولي  کرد  معرفي 
به  روسیه  طریق  از  غرب  و  شرق  بین  بازرگاني 
به  را  او  قزوین  در  طهماسب  شاه  نرسید.  نتیجه 
با  نیازي به دوستي  حضور پذیرفت و گفت: » ما 
شما کافران نداریم.« سپس به او اجازه بازگشت داد. 
جنکینسون در سفرنامه خود مي نویسد پس از آن که 
از خدمت شاه بازگشت داده شد؛ یکي از خدمتگزاران 
دربار با مجموعه اي از خاک دنبال وي روان شد تا در 
دولتخانه شاهي،  هرجا که او قدم مي گذاشت براي 

تطهیر بر جاي پایش خاک بریزد. 
جانب  از  دیگري  هیئت   972 سال  ذي الحجه  در 
شرکت مسکوي به ایران آمد. ولي این پادشاه با آنان 
به مهرباني رفتار کرد و حتي به پوشیدن پارچه هاي 
سرآغاز  ترتیب  این  به  کرد.  تمایل  اظهار  لندني 
جایگزین کردن پارچه هاي انگلیسي به ایران، بساط 

وجود طراحي هاي جدید با استفاده از کارهاي 
بردن  کار  به  در  که  شد  باعث  نقاش  بهزاد 
پارچه هاي عالي، فوق العاده اسراف و زیادروي 
شود اما در عین حال کارخانه ها مقادیر زیادي 
از  منسوجات مذکور  را تهیه مي کردند در نتیجه 
عالوه بر مصرف داخلي مقدار بسیار زیادي به 
صورت عمده  توسط تجار به بازارهاي اروپا و 

روسیه حمل شد. 
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صنعتگران نساجي ایران را به سوی نابودي سوق 
داد. در اثر این بي توجهي و پوشیدن لباس انگلیسي 
پوشیدن  به  مبادرت  هم  درباریان  شاه،  توسط 
این گونه پارچه و لباس کردند و فعالیت هاي زیاد و 
سرمایه هاي کالن ایراني با عدم موفقیت روبرو شد. 

عمومي  وضع  و  اول  طهماسب  شاه  مملكت داري 
مردم 

شاه طهماسب پس از آن که به سن بلوغ رسید و 
زمام امور را در دست گرفت، همواره مي کوشید که 
به تمام امور شخصًا  رسیدگي نماید. او بدون توجه 
به مصالح و منافع توده مردم در فکر افزایش درآمد 
عوارض  معمولي،  مالیات هاي  از  غیر  و  بود  خزانه 
مردم  دوش  بر  تفاوت«  و  »توفیر  نام  به  جدیدي 
تحمیل کرد. همین سیاست اقتصادي غیرعادالنه 
به قیام مردم شهرهاي مختلف منتهي گردید ولي 
پایانی  سال  در 14  ذاتي،  لئامت  و  به دلیل خست 
سلطنت خویش مواجب لشکریان را نپرداخت. پس 
از مرگ وی، در خزانه اش 380 هزار تومان سکه 
طال و نقره و 600 شمش طال و نقره که هریک 
سه هزار مثقال وزن داشت، 200 خروار ابریشم و 
سي هزار دست لباس از منسوجات گران بها و سالح 
کامل  30 هزار سوار برجا ماند و درآمد دولت در 
اواسط قرن شانزدهم میالدي )دهم هجري( حدود 
چیره  نقاشان  وجود  بود.  طال  سکه  میلیون  پنج 
دست و آمدن پارچه انگلیسي به ایران، هنرمندان، 
طراحان و بافندگان را نگران کرد و براي رقابت 
در مقابل رقیب تازه وارد دست یک سري اقدامات 
محمد  سلطان  و  نقاش  بهزاد  کوشش  با  زدند. 
نقاش، طرح هایي با استفاده از نخ هاي پشمي به 
صورت مخلوط با ابریشم و طال و نقره یک سري 

اصالحاتي در تولید پارچه انجام دادند.
 تصویر شماره 3 یک شاهزاده صفوي در زمان شاه 
طهماسب اول را نشان می دهد که این نقاسی توسط 

سلطان محمد نقاش خلق شده است. 
که  مي شود  مشاهده  وي  لباس هاي  به  توجه  با 
پارچه بافان چه نقش هایي در روي لباس به وجود 
آورده اند و گل و بوته هاي کوچک بر روي شلوار که 

از مخلوط پشم و ابریشم است و در قسمت باال تنه 
این شاهزاده روي دست ها اثر نقش طراحي دیده 

مي شود. 

تصویر شماره 3- یک شاهزاده صفوی

نساجان  خطر  احساس  و  رقیب  آمدن  به  توجه  با 
ایراني نیز بر اثر این اقبال و مرغوبي کوشیده اند تا 
در بافت انواع و اقسام پارچه هاي جدید از قبیل دیبا، 
پارچه هاي کتان، پارچه هاي پشمي، اطلس هاي گلدار، 
مخمل هاي یک رو و دو رو نقش دار و ساده و مخمل 
راه راه و مخمل کبریتي و غیره مهارت یافته و در 
رنگ آمیزي آن ها چون از قبل مهارت کامل داشتند 
و با استفاده از نمک هاي ثبات دهنده )دندانه دادن در 
رنگرزي( نیز موفقیت هاي شایاني نصیبشان شد. آنان 
توانستند زیباترین رنگ ها را به صورت ساده و سایه 
روشن در پارچه به کار برند. در تزئین و طراحي نقشه 
قماش نیز به درجه اي از کمال رسیدند که مانند آن 
سابقه نداشته است و انواع گل ها و نباتات و ساقه کلیه 
درختان و مناظر سبز و خرم باغ و گلزار و حیوانات و 
پرندگان و آهوان و اشکال ابرها بر روي کوه ها در 
تزئین پارچه و قماش  ها و هم چنین فرش ها مورد 
و  این شاهکارها  به عالوه  قرار می گرفت؛  استفاده 
نقوش  بدیع جدیدالورود و نگاره ها در قالب بسیار عالي 
و جذاب و خوش نقش که داللت بر خوش ذوقي 
و کمال صنعت مي کرد به کار برده شد. در تصویر 

شماره 4، تصویر یک شاهزاده صفوي دیگر مشاهده 
می شود که استاد بي نظیر سلطان محمد نقاش آن را 
ترسیم کرده است. در این تصویر نقش لباس از ترمه و 
الیاف پشم تهیه و دوخته شده است که بر تن شاهزاده 
به صورت نقش پنهان آمده است. بعضي اوقات پارچه 
را با یک رنگ تار و پود مي بافتند و نقش بافت در 
پارچه گم مي شد و با دقت نظر نقش به چشم ظاهر 

مي گردید.
این گونه طراحي و بافت از اواخر قرن نهم هجري 
)پانزدهم میالدي( به وجود آمد که تمایل به جنبه 
تصویري و نقش آفریني و نگار ظاهر شده و کم 
کم قوت گرفته و شیوع یافت تا حدي که یکي از 
صفوي  دوره  قماش  و  پارچه  ممیزات  واضح ترین 
شده است. در همان وقت عالقه و رابطه شدیدي 
میان موضوع هاي تزئیني پارچه ها و تصاویر به وجود 
آمد و بر اثر تأثیري که در گذشته فنون و سبک هاي 
چیني بر صنعتگران ایران داشت و با ابتکارات جدید 
به وسیله نقاشان ممتاز که همگي از استادي و کمال 
مخصوص برخوردار بودند؛ اشکال و تصاویر بسیار 
کشیدن  و  طبیعت  از  تقلید  در  و  شد  ظاهر  دقیق 
مهارت  صادقانه  و  عارفانه  و  عاشقانه  مثال هاي 

فوق العاده اي به دست آوردند.
بسیار  زر اندوزي  و  مال  جمع  در  طهماسب  شاه 
شاه  دربار  در  ونیز  سفیر  باره  این  در  بود.  حریص 
طهماسب هم از زر اندوزي او و روش هاي کاسب 
پارچه هاي  از  مثال  برای  دارد.  سخن ها  کارانه اش 
ابریشمي و پشمي که از والیات و اطراف براي او 
مي آوردند به دستور وي جامه هایي مي دوختند و آنها 
را با 10 برابر قیمت به سپاهان مي فروخت! گویا در 
خیاط خانه بیوتات سلطنتي عده اي به دوخت لباس 

شاه طهماسب پس از آن که به سن بلوغ رسید و 
زمام امور را در دست گرفت، همواره مي کوشید 
که به تمام امور شخصاً  رسیدگي نماید. او بدون 
فکر  در  مردم  توده  منافع  و  مصالح  به  توجه 
افزایش درآمد خزانه بود و غیر از مالیات هاي 
و  »توفیر  نام  به  جدیدي  عوارض  معمولي، 

تفاوت« بر دوش مردم تحمیل کرد.
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براي شاه می پرداختند و شاه روزي نزدیک به پنجاه 
دست از این لباس ها را بر تن مي کرد و در مي آورد. 
لباس ها به این ترتیب تبرک مي شدند و بزرگان و 
گزاف  قیمت  به  آن ها  خود  میل  به  اگر  پول دارها 

نمي خریدند؛ لباس ها برایشان فرستاده مي شد. 

تصویر شماره 4-یک شاهزاده صفوی 

مناسبي  بهاي  اجبار  به  هم  آنان  خلعت(  )اعطاي 
دو برابر آن پیشکش مي کردند. سفیر مزبور ضمن 
اشاره به بخشش مالیات ها در اثر خواب دیدن شاه 
اضافه مي کند که شاه پس از مدتي مطالبه خراج ها و 
مالیات هاي پس افتاده را مطرح مي کند و براي جمع 
مال، کارهایي مي کند که نه تنها شایسته یک پادشاه 
وی  نیست.  هم  عادي  مردم  برازنده  بلکه  نیست 
خزانه اي فراهم نمود که به قول یک شاهد »پس 

ارز  نرخ  اصالح  را  قاچاق  با  مبارزه  راه  تنها 
برسد  حداقل  به  قاچاق  سودآوری  تا  می دانم 
و  خارجی  تولیدکننده  میان  مساوی  فرصت  و 
داخلی به وجود آید. در این میان اگر کیفیت و 
از  مناسب تر  و  بهتر  داخلی  قیمت محصوالت 
ایرانی سود  تولیدکننده  باشد،  وارداتی  مشابه 
خواهد برد و در میدان باقی خواهد ماند در غیر 

این صورت چاره ای جز حذف شدن نیست.

و  در هیچ عصري  پادشاهي  اسالم هیچ  از ظهور 
زمان در جمع بیت المال به آن مقدار اجناس، اقمشه 
و امتعه از ظروف طال و نقره سعي و اقدام نکرده 
است.« این شاهد مولف شرفنامه است که پس از 
مرگ شاه طهماسب و به دستور شاه اسماعیل دوم، 
مأمور تفحص خزینه و بیت المال و سایر اموال شاه 

شد.
در سال 967 هجري با یزید فرزند سلطان سلیمان 
اول )قانوني( بر پدر یاغي شد و به شاه طهماسب 
پناه آورد. شاه ایران به جاي آنکه از این پیشامد به 
نفع مملکت خود استفاده کند به علت کوته نظري 
و سودجویي، این پناهنده سیاسي را پس از دو سال 
مذاکره در مقابل 440 هزار سکه طال به پدر تسلیم 
کرد و سلیمان خان قانوني هم فرزند خود را به قتل 
رسانید. از وقایع دیگر عهد شاه طهماسب، پناهنده 
شدن همایون شاه-  پسر بابر- به ایران قابل ذکر 
است. شاه طهماسب به این مرد مهرباني فراوان کرد 
و با کمک لشکریان خود بار دیگر او را به سلطنت 
به تصرف  را  قندهار  یاري،  این  ازاي  رسانید و در 

درآورد. 
شاه در میان عامه مردم وجهه خوبي نداشت. نزدیک 
مرز ترکیه و احساسات خصومت آمیز مردم تبریز 
نسبت به شاه طهماسب اول، وي را بر آن داشت 
که مقر خویش را به سوي خاور شهر قزوین منتقل 
از رعایاي  از هیچ یک  کند ولي در این شهر هم 
خویش شکایت نمي پذیرفت و در مقابل مردم ظاهر 
نمي گشت. شاه طهماسب اول بیست سال بر اسب 

ننشست و یازده سال از کاخ خود خارج نشد. 
اول  طهماسب  شاه  سلطنت  سال هاي  آخرین  در 
اوضاع داخلي ایران وخیم بود. جاده ها بر اثر حمله 
بود.  ناامن  فئودال ها  و جنگ هاي خانگي  راهزنان 
بدین سبب جاده هاي مهم کاروان رو که از سمت 
غرب به حلب و از جنوب به هرمز ممتد بود متروک 
و دست محکم  دقیق  نظارت  مأموران که  گشت. 
حکومت مرکزي را باالي سر خود حس نمي کردند، 

هرچه مي خواستند انجام می دادند. 
مورخان ایراني که تاریخ دوران سلطنت زمامداران 
صفویه را نوشته اند بر روابط ایران و عثماني در دوره 

سلطنت دو پادشاه اولیه صفوي )شاه اسماعیل اول 
و شاه طهماسب اول( چندان توجهي نکرده اند؛ در 
صورتي که در دوران زمامداري این دو پادشاه، روابط 
ایران و عثماني جنبه حاد داشت. سلیمان خان قانوني 
باشکوه(  )سلیمان خان  عنوان  به  اروپا  تواریخ  در 
از جمله  و  ممالک شرق  مورخان  اما  معرفي شده 
مورخان ایراني او را )سلیمان خان قانوني( مي نامیدند.

تصویر شماره 5، یک سرباز ترک در قرن یازدهم 
نام  به  که  سربازان  این  مي دهد.  نشان  را  هجري 
یني چري شناخته می شدند بسیار کار کشته ، مبارز 
و تحت تعلیم و تربیت قرار مي گرفتند. به صورت 
دسته جمعي به شکل مربع صفوف خود را تشکیل 
مي دادند و صف اول در جلو صفوف حمله مي کرد 
و هر سرباز که کشته مي شد سرباز دیگر جاي او را 

مي گرفت و صف خالي نمي ماند. 

تصویر شماره 5-یک سرباز ترک

آنان  صورت و دستان خود را سرخ رنگ مي نمودند 
نشوند.  وحشت  دچار  خونریزي  و  کشتن  با  که 
تا شب  از صبح  بود و  تلوار دو طرفه  شمشیرشان 
در حال تمرین شمشیر بازي بودند و بسیار ورزنده 

عمل مي کردند.
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سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز منابع بلند مدت جامعه را در نگرفتن 
یارانه از سوی مردم دانسته و از افزایش 40 درصدی تقاضا برای تولید پوشاک 
داخلی خبر داد. به گزارش تهران نیوز ، قاسم خورشیدی -مدیرکل دفتر مبارزه 
با قاچاق سوخت و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز- اظهار داشت: 
اولین قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال 1312 توسط مجلس شورای ملی 
تصویب شده که این امر نشان می دهد قاچاق یک مسأله دیر پا در کشور ما 

بوده و از حدود 83 سال پیش بعنوان یک دغدغه در کشور مطرح شده است.
وی با اشاره به اینکه قاچاق توسط بخش های خصوصی، تعاونی و دولتی صورت 
می گیرد، گفت: قاچاق امنیت اقتصادی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی و 

زیستی را تحت تاثیر قرار می دهد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد: میزان قاچاق کاال در سال 
هشتاد و چهار 6 میلیارد، هشتاد و هفت 19/2، نود و دو 25، نود و سه 19/8 و نود 

و چهار 15/5 میلیارد دالر قاچاق در کشور صورت گرفته است.
خورشیدی تصریح کرد: در سال 1392 روزانه 247 میلیون لیتر سوخت در کشور 
توزیع و مصرف می شده که در نتیجه اقدامات انجام شده این میزان در سال 
1393 به 227، در سال 94 به 196 و در نه ماهه نخست در سال جاری این 
میزان به 189 میلیون لیتر کاهش پیدا کرده است، این موضوع تقریباً موید این 
است که در سه سال گذشته روزانه 70 میلیون لیتر سوخت کمتری توزیع و 

مصرف شده و در نتیجه قاچاق آن کاهش یافته است.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سوخت توضیح داد: بخشی از این میزان توسط 
گاز طبیعی پوشش داده شده، اما در بخش حمل و نقل دیزلی امروز 9 میلیون 
لیتر سوخت کمتری به نسبت سال 92 مصرف می شود، در حالی که تعداد 
خودروهای دیزلی از حدود 700 هزار دستگاه به 860 هزار دستگاه افزایش 
پیدا کرده است. وی اضافه کرد: طبق آمار بانک مرکزی 21/2 درصد از حجم 
اقتصادی کشور در سال 92 غیر رسمی بوده که قاچاق جزئی از این موضوع 
است، این میزان در سال نود و دو 25 و نود و چهار 15/5 میلیارد دالر بوده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان کرد: زمانی که برای مصرف 

یارانه ارائه می شود، زمینه فساد و قاچاق هم بوجود می آید و قاچاق خروجی از 
کشور نتیجه اقتصاد یارانه ای است. خورشیدی از حاکمیت تفکر تجارت بر تولید 
در کشور سخن گفته و تاکید کرد: تولید در کشور ما فوق العاده گران، ناکافی و از 
نظر کیفی دارای اشکال است. این مقام مسوول فساد را برای مردم و مسئولین 
عادی خواند. وی خاطر نشان کرد: هیچ گاه حاضر نیستیم برای منافع جمعی از 

منفعت فردی خودمان بگذریم و این یک معضل جدی است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: اگر چه اخذ یارانه منافع کوتاه 
مدت یک نفر را تامین می کند، اما منافع بلند مدت جامعه در نگرفتن آن است.

خورشیدی توضیح داد: با نگرفتن یارانه مبلغ 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی که 
در سطح کشور و بین افراد پخش می شود ؛ می تواند با تمرکز چرخ های تولید، 

عمران و اقتصاد کشور را به گردش در بیاورد.
وی افزود: مرزبان اقتصادی در 12 معبر موقت که بصورت مصوب در 4 استان 
آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و لوچستان فعالیت می کنند، 

حضور نداشته و تنها مرزبانی نیروی انتظامی در آن اماکن مستقر است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به قاچاق کوله باری از این مناطق اشاره 
کرده و توضیح داد: حجم کاالیی که از طریق یکی از این معابر در یک روز وارد 
کشور شد بیش از 900 میلیون تومان بود، برآورد ها نشان داد برای قاچاق این 

حجم از کاال در حدود 7 میلیون تومان اجرت کوله بر داده شده است.
این مقام مسئول کوله بر ها را اجیر برخی از تجار خواند. خورشیدی تصریح کرد: 
اگر بخواهیم شاهد عدم قاچاق یک کاال در کشور باشیم باید تمام مسائل را در 
نظر بگیریم، نمی شود برای کاالیی تقاضا وجود داشته، واردات و یا تولیدش 

تسهیل نشده و توقع داشته باشیم قاچاق انجام نشود.
وی بیان کرد: ناجا 19 قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق را در 19 استان کشور راه 
اندازی کرده است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید کرد: کاهش 
ده میلیارد حجم قاچاق در سال 92 تا 94 نتیجه تبدیل شدن این موضوع به یک 
دغدغه بوده است. این مقام مسوول با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کاال و ارز یک 
مطالبه جدی از سوی مقام معظم رهبری و رییس جمهور است، اضافه کرد: در 
سال نود و دو 1200، نود و سه 1800، نود و چهار 5000 و سال جاری تا کنون 

8000 میلیارد تومان کاالی قاچاق کشف شده است.
خورشیدی ادامه داد: در سال نود و دو 3، نود و چهار 10 و امسال تا کنون 27 
درصد کل کاالی قاچاق کشف شده است. وی افزود: پرونده های قاچاق از یک 

درصد در سال 92 به 23 درصد در سال 94 افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: اتحادیه ها و اصناف مرتبط 

معتقدند تقاضا برای تولید پوشاک داخلی 40 درصد افزایش پیدا کرده است.
این مقام مسوول اضافه کرد: چرخ بسیاری از کارخانه ها در صنایع مختلف در 
نتیجه مقابله با قاچاق به حرکت درآمده، خطوط تولیدشان راه افتاده، انبارهایشان 

خالی شده و امروز در حقیقت خریدارانشان را در صف گذاشته اند.

افزایش 4۰ درصدی تقاضا برای تولید پوشاک داخلی
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در حالی دولت 3 سال پیش با قرارداد تجارت ترجیحی بازار پوشاک ایران را 
تقدیم ترکیه کرد که شکست این قرارداد با نابودی صنعت نساجی نمایان شد. 
حال مجدد با مصوبه جدیدی بازار لوازم خانگی و صنایع دیگر هم دو دستی 

تقدیم ترک ها شد.
چند سالی است که تشدید رکود در سطح بازار باعث شده مشکالت واحدهای 
تولیدی کشور بیشتر شود و کارخانجات قدیمی هم به تعطیلی کشیده شوند. در 
این شرایط دولت تالش کرد تا با بکارگیری سیاست هایی به تولید کشور کمک 
کند اما بنا بر اظهارات تولیدکنندگان این سیاست ها گره تولید را باز نکرد و حتی 
در کنار آنها تصمیم های ضد تولید هم گرفته شد که امکان فعالیت را برای آنها 

سخت تر از گذشته کرده است. 
به عنوان نمونه اخیراً  دولت قرارداد تجارت ترجیحی جدیدی با کشور ترکیه 
منعقد کرده که براساس آن میزان تخفیف تعرفه ای 23 قلم کاالی وارداتی از 

ترکیه از 20درصد به 30 درصد افزایش یافته و از اول ژانویه اعمال شده است.
طبق این بخشنامه تعرفه واردات کاالیی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، 
مبلمان و ماشین ظرفشویی از ترکیه کاهش پیدا می کند. این تصمیم در حالی 
گرفته شده که صنعت لوازم خانگی کشوردر شرایط رکود با مشکالت متعددی 

دست و پنجه نرم می کند و به سختی چرخ تولید را نگه داشته است.
تولیدکنندگان لوازم خانگی در این رابطه ضمن انتقاد به اینکه این تصمیم به هیچ 

عنوان در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست می گویند: چرا دولت فقط 
شعار حمایت از تولید می دهد اما در عمل تصمیمات ضدتولید می گیرد؟  اصاًل 

شرایط تولید محصوالت لوازم خانگی در ایران و ترکیه برابر نیست.
در ایران تولیدکنندگان باید مواد اولیه را گران تر از قیمت های جهانی خریداری و 
حتی باید بهره های سنگین را به نظام بانکی پرداخت کنند، این در حالی است که 
تولیدکننده ترک از حمایت های زیاد دولت برخوردار است و تسهیالت 4درصدی 

دریافت می کند.
به اعتقاد تولیدکنندگان با اعمال این تصمیم فقط بازار کشور را دودستی در اختیار 
ترکیه قرار می دهیم و مردم دیگر تمایلی به خرید اجناس ایرانی نخواهند داشت. 
چرا دولت به جای این گونه تصمیم ها سیاست روشنی را برای حمایت از بخش 

تولید که امروز با مشکالت زیادی روبه رو است نمی گیرد؟
احمد کیمیایی اسدی- یكی از فعاالن نساجی کشور- در همین ارتباط می گوید: 
ترکیه بیشترین قاچاق صنایع نساجی را به ایران دارد و بعد از برقراری تجارت  
ترجیحی با این کشور روند قاچاق پوشاک ترک با سهولت بیشتر و در سطح 
وسیع تری انجام می شود. به گفته این فعال صنعت نساجی، آمارها نشان می دهد 
برقراری تعرفه ترجیحی هیچ تاثیری در صنعت پوشاک کشور و کاهش واردات 
کاالی قاچاق نداشته است، زیرا قاچاق محصوالت ترکیه ای برای واردکنندگان 

به صرفه تر بوده و پایین آوردن چند در صدی تعرفه ها  ترغیب کننده نیست.
براساس اظهارات فعاالن نساجی کشور، آسیب هایی که این صنعت از وجود 
تعرفه ترجیحی با ترکیه متحمل شد بسیار زیاد بوده و دولت برای جبران آنها هیچ 
اقدام مؤثری را انجام نداده است. در حال حاضر سه سال از اجرای این قرارداد می 
گذرد و سطح شهر پر از پوشاک ترکیه شده است و این تولیدکننده داخلی است 
که با کمبود تقاضا برای اجناس ایرانی روبرو و به مرز تعطیلی رسیده است. تجربه 
قرارداد ترجیحی صنعت نساجی نشان می دهد وضع این گونه قراردادها با طرف 
ترک هیچ عایدی برای تولید داخل نداشته و حتی حجم مشکالت تولیدکننده 
داخلی را هم افزایش می دهد اما سوال اینجاست دولت یازدهم به استناد چه 
تجربه موفقی این بار اقدام به وضع قرارداد ترجیحی آن هم در حوزه لوازم خانگی 

با ترکیه گرفته است.

جوالن ُترک ها در بازار ایران/دولت از تجربه شكست 3 سال پیش درس نگرفت؟

خورشیدی تاکید کرد: برخی از صنایع لوازم خانگی به دنبال فروش اجناس خود 
به تعاونی های مصرف کارکنان بودند، اما االن مبلغ کاال را دریافت کرده و 
تعاونی را سه ماه در نوبت می گذارند، این یعنی تولیدشان رونق پیدا کرده است.

وی گفت: یکی از مواردی که مد نظر مقام معظم رهبری هم بود جلوگیری از 
باز توزیع کاالهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی است. سخنگوی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز تصریح کرد: درگذشته اموال قاچاق کشف و به مراجع ذی ربط 

تحویل داده می شد، در نهایت از طریق سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی به صورت مزایده ای فروخته و عماًل هدف اصلی از مبارزه به تحقق 
نمی رسید. این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در نتیجه عنایت مقام معظم رهبری 
و دستور صریح و علنی وی مبنی بر عدم باز توزیع کاالی قاچاق، این اصل 
پذیرفته شده که کاالی مکشوفه قاچاق به هیچ عنوان در بازار داخلی توزیع نشده 

و از کشور خارج شود.
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وزیر صنعت در واکنش به بخشنامه سازمان توسعه تجارت برای کاهش تعرفه 
واردات 23 ردیف کاالیی از ترکیه گفت: چنین بخشنامه ای صحت نداشته و من 

در جریان آن نیستم.

به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمت زاده در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً 
سازمان توسعه تجارت بخشنامه ای را ابالغ کرده که براساس آن تعرفه واردات 
23 ردیف کاالیی از ترکیه به ایران با کاهش روبرو شده است،  لیست این کاالها 
نشان می دهد حجم زیادی از کاهش تعرفه ها به کاالهای وارداتی لوازم خانگی 
از ترکیه اختصاص دارد. وزارت صنعت با چه توجیهی اقدام به تنظیم این قرارداد 
کرده است درحالی که تولیدکننده داخلی امروز با مشکالت متعددی روبرو و 
امکان رقابت با محصوالت خارجی را ندارد، اظهار داشت: چنین بخشنامه ای 
صحت نداشته و من در جریان آن نیستم. به گزارش تسنیم، بی اطالعی وزیر 
صنعت از این بخشنامه جدید کاهش واردات کاالهای ترکیه در حالی مطرح 
از 26 دی ماه  براساس بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت  می شود که 
امسال تعرفه 23 ردیف از کاالهای وارداتی ترکیه کاهش یافته است. طبق این 
بخشنامه تعرفه واردات کاالیی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، مبلمان و ماشین 

ظرفشویی و سایر از تعرفه 40درصدی به 30 درصد کاهش یافته است.

نعمت زاده: در جریان بخشنامه کاهش تعرفه واردات از ترکیه نیستم

قبادی، ارتباط میان طراحان و تولیدکنندگان و نیز توجه ویژه به لباس اجتماع را از 
مهمترین اهداف این دوره از جشنواره مد و لباس فجر دانست. حمید قبادی در گفتگو 
با خبرنگار مهر، ایجاد ارتباط هدفمند و سیستماتیک میان طراحان و تولیدکنندگان 
را یکی از اهداف اصلی جشنواره مد و لباس فجر دانست و افزود: مشکل اساسی 
ما این است که ارتباطی بین دو بخش صنعت و هنر وجود ندارد و دیدگاه طراح و 
تولیدکننده با هم یکی و همسو نیست. به این معنی که تولیدکنندگان،  بیش از هر 
چیز به فروش بیشتر و تولید ارزان تر فکر می کنند و طراحان هم در پی تناسب و 
زیبایی هستند و سلیقه مخاطب عام را در نظر نمی گیرند در حالی که خوب است 
این دو هم راستا شوند. دبیر کارگروه مد و لباس کشور با اشاره به این که طرح های 
هنری، یکی دیگر از مواردی است که به صنعت پوشاک ما آسیب زده گفت: 

بسیاری از طراحان ما  هنری رفتار می کنند و سلیقه مخاطب عام را نمی شناسند. 
از سوی دیگر بیشتر تولیدکننده های ما ترجیح می دهند از ژورنال استفاده کنند و 
کمتر از وجود طراحان بهره ببرند به همین خاطر جشنواره مد و لباس فجر، بهانه و 
فرصت خوبی است تا یک ارتباط هدفمند و سیستماتیک میان این دو گروه شکل 
بگیرد. قبادی با اشاره به ضرورت حمایت از طراحان و تولیدکنندگان لباس ایرانی 
گفت: باید کار طراحان و تولیدکنندگانی که می کوشند لباس با هویت طراحی و تولید 
کنند، تبلیغ شود. بنابراین از یک سو فرهنگسازی در زمینه استفاده از نشان ایرانی 
و حمایت از تولیدکنندگان برای ما اهمیت دارد و از سوی دیگر می کوشیم تا سهم 
هنری مد و لباس را تبیین و آن را از مالیات معاف کنیم تا با این کار تعداد بیشتری از 

تولیدکنندگان را به بهره گرفتن از نظر و حضور طراحان تشویق کنیم. 
دبیر کارگروه مد و لباس، یکی از مهمترین وظایف این گارگروه و برنامه های 
ششمین جشنواره مد و لباس فجر را توجه به »لباس اجتماع« دانست و افزود: 
همه ایرانیان، با هر سن و سال و جنسیتی، با این لباس سر و کار دارند و یکی از 
مهمترین وظایف ما معرفی الگوهای موردنیاز مردم در حوزه لباس اجتماع است؛ 
لباسی که هم زیبا و به روز باشد و هم با سلیقه عموم جامعه هماهنگی داشته باشد. 
قبادی به تبلیغات گسترده برای ششمین جشنواره مد و لباس فجر اشاره و بیان 
کرد: امسال، یک ماه پیش از شروع جشنواره، فراخوان را منتشر کرده ایم و نظرات 
اتحادیه پوشاک، انجمن طراحان لباس، استادان دانشگاه و گروه های تخصصی 
را جویا شدیم. همچنین توجه ویژه ای به بخش تبلیغات داشته و عالوه  بر تبلیغ 
عمومی، حضور در شبکه های مجازی را هم فراموش نکرده ایم. همچنین قرار است 

در جشنواره امسال، 12 نشست تخصصی در حوزه مد و لباس برگزار شود.

آسیب طرح های هنری به صنعت پوشاک/ تولیدکننده به دنبال ژورنال است
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یک فعال صنعت نساجی و پوشاک معتقد است حادثه ساختمان پالسکو، بازار 
پوشاک را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار می دهد اما برای بازار شب عید مشکلی 
از بابت افزایش قیمت و کمبود عرضه وجود نخواهد داشت. احمد کیمیایی اسدی 
در گفت وگو با ایسنا، ضمن اظهار تاسف نسبت به حادثه تلخ ساختمان پالسکو، 
اظهار کرد: ساختمان پالسکو یکی از ساختمان های مشهور در  زمینه صنعت 
پوشاک بود که به صورت کارگاهی ادراه می شد. یعنی کارگاه هایی در آنجا بودند 
که کار تولید پوشاک انجام می دادند و صرفا این ساختمان محلی برای توزیع 
پوشاک نبود. نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران 

با اشاره به خسارت های وارد شده به صنعت پوشاک در حادثه گفت: بر اساس آنچه 
اعالم شده تاکنون رقمی نزدیک به 6000 میلیارد تومان پوشاکی بوده است که 
در این حادثه سوخته است که البته طی روزهای آینده آمار دقیق تری به دست 
خواهد آمد. کیمیایی اسدی درباره تاثیر این حادثه روی بازار پوشاک عنوان کرد: 
مطمئناً این اتفاق در بازار پوشاک تاثیرگذار است اما در فرصتی که تا شب عید 
باقی است این امکان وجود دارد که کمبود به وجود آمده جبران شود تا مشکلی از 
بابت عرضه یا افزیش قیمت ها به وجود نیاید. وی ادامه داد: به نظر نمی رسد ابعاد 
این  اتفاق برای صنعت پوشاک به گونه ای باشد که قیمت پوشاک را تحت تاثیر 
قرار دهد البته ممکن است در کوتاه مدت کمبودی در برخی پارچه ها و بعضی از 
پوشاک به وجود بیاید ولی با توجه به فرصت باقی مانده تا شب عید و همچنین 
تدابیری که تولیدکنندگان و اصناف مرتبط با پوشاک می اندیشند امیدوار هستیم 
که برای بازار پوشاک مشکلی به وجود نیاید. این فعال صنعت پوشاک در بخش 
دیگری از صحبت هایش تصریح کرد: مشخصاً ساختمان پالسکو به عنوان یک 
برند معروف در میان ساختمان های بلند مرتبه در زمینه پوشاک محسوب می شد. 
مطمئناً ساختمان ها و یا کارگاه های دیگری البته نه در این ابعاد و شهرت در زمینه 
پوشاک وجود دارند که به لحاظ ایمنی استاندارد های الزم را ندارد. امیدواریم هم 
تولیدکنندگان و هم مسئوالن بازرسی این موضوع را جدی تر بگیرند تا دیگر شاهد 

چنین اتفاقاتی نباشیم.

پوشاک شب عید گران نمی شود/ کمبود عرضه نداریم

دستور وزیر اقتصاد مبنی بر اخذ مالیات علی الحساب از واردات به گمرکات سراسر 
کشور ابالغ شد و بی شک حجم گسترده واردات حوزه پوشاک نیز در این ابالغیه 
در نظر گرفته شده است. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دستوری مبنی بر اخذ مالیات 
علی الحساب از واردات به گمرکات سراسر کشور را ابالغ و در ادامه علی اکبر شامانی 

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران با صدور بخشنامه ای 
به ناظرین گمرکات استان ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل اخذ 

مالیات علیالحساب از واردات را ابالغ کرد.
الزم است مفاد این دستور و ابالغیه به طور جدی و مؤکد مورد توجه وارد کنندگان 

پوشاک از خارج از کشور با برندهای اصل و تقلبی قرار گیرد:
1-مطابق بخشنامه صدراالشاره، واردات کاال )با رعایت مستثنیات ذکر شده در آن 
بخشنامه( مشمول پرداخت مالیات علی الحساب به میزان 4 مجموع ارزش کاال و 
حقوق ورودی متعلقه است. بدیهی است که کشف هرگونه مغایرت که منجر به 
اخذ مابه التفاوت ارزش و حقوق ورودی شود، مستلزم مطالبه مابه التفاوت مالیات 
علی الحساب )موضوع آن بخشنامه( بر اساس تفاوت ارزش و حقوق ورودی پیش 

آمده نیز خواهد بود.
2- مطابق بند »1« بخشنامه اشاره شده، واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات 
موصوف معاف هستند. لیکن بدیهی است که این معافیت صرفاً شامل واردات 
کاالهای مرتبط با حوزه فعالیت واحد تولیدی بوده و واردات کاالهای غیرمرتبط و 

نیز محصول نهایی واحدهای تولیدی را شامل نخواهد بود.

لزوم توجه واردکنندگان پوشاک به دستور وزیر اقتصاد به گمرکات سراسر کشور
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تاب و تنش پالسکو که بخوابد، تازه مشخص می شود که تولیدکنندگان به 
چه خاک سیاهی نشسته اند. 

تولیدکنندگانی که از روز اول زمستان چک های300 -200  میلیون تومانی 
گرفته اند تا پوشاک شب عید نوروز را آماده کنند.

توپ های  است؛  سوخته  آماده شده  لباس های  و  یک ماهه  زحمت  حاال 
گرانقیمت پارچه، ماشین آالت، پول ها و چک ها، ساختمان و در یک کالم 

تمام زندگی کاری شان سوخته است.
آگهی های فروش واحدهای تجاری تهران در هفته های گذشته را که ورق 
قیمت  با  مترمربع   38 می رسی.  پالسکو  سرقفلی های  واگذاری  به  بزنی، 
واحد   600 پالسکو  است.  شده  آگهی  تومان  990 میلیون  و  یک میلیارد 
تجاری داشته است که با این حساب تنها ارزش ملک پالسکو حداقل  هزار 
و 200 میلیارد تومان است. علیرضا عابد، تولیدکننده پوشاک به »شهروند« 
200 میلیون  حداقل  تولیدی  واحد  هر  ماشین آالت  هزینه  برای  می گوید: 
آماده  پیش  از  تومان جنس  بگیرید و دست کم 50 میلیون  نظر  در  تومان 
که  کنید  اضافه  را  مبلغ چک های  این  به  دارد.  وجود  واحد  هر  در  شده 
تولیدکنندگان برای سفارش های شب عید تحویل گرفته بودند که معموال 
مبالغ 200 -100 میلیون تومانی است و سفارش های شهرستان ها را هم 

در بر می گیرد. اینکه هر تولیدکننده چند فقره چک گرفته است، بماند.
پالسکو  ساختمان  در  که  پیراهن دوزان  اتحادیه  رئیس  درودیان،  جواد 
فعالیت می کند، روایات دیگری از رخداد پالسکو دارد. »یکی از همکارانم 
روز  بود.  کرده  آماده  اصفهان  برای  را  کت و شلوار  دست   850 سفارش 
ارسال  را  آماده شده  سفارش های  تا  بود  آمده  پالسکو  به  صبح  پنجشنبه 

کند اما...«

این موضوعی است که درودیان به »شهروند« می گوید و ادامه می دهد: 
کامل  صورت  به  واحد   420 یا   410 بودم.  بحران  ستاد  در  حاال  همین 
تخریب شده اند و کمتر از 200 واحد آسیب چندانی ندیده اند. این واحدها 
بیشتر واحدهایی بودند که در طبقات زیر همکف واقع شده اند. اینها بیشتر 
فروشگاه و واحدهای عرضه بودند و واحدهای تولیدی که از طبقه ششم 

به باال بودند، همگی تخریب شده اند.
می پرسم چند نفر در پالسکو کار می کردند؟ و پاسخ می دهد: تنها 4 هزار 
نفر به صورت مستقیم در پالسکو مشغول به کار بودند. اینکه پالسکو برای 
چند نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده بود، هم بماند. در واقع 

حداقل نان 4 هزار خانواده با تخریب پالسکو آجر شده است.
و ادامه می دهد: پالسکو قطب تولید پوشاک مردانه بود. 54  سال قدمت 
داشت و آنقدر شناخته شده بود که سفارش های زیادی از بازار کل کشور 
ایران  پوشاک  تولید  مهم  قطب های  از  یکی  نگاه  این  با  کند.  دریافت 

زمین گیر شده است.
از مدرنیته  با بدنه تمام فلزی نمادی  پالسکو به عنوان نخستین ساختمان 
از  رنگ و بویی  هیچ  ایران  مدرنیته  نماد  اما  می رود،  شمار  به  ایران  در 
نگران  که  است  داده  پیام  کسبه  به  خطاب  پلیس  حاال  نداشت.  تجدد 
محافظت  کشف شده  گاوصندوق  هر  از  و  نباشند  گاوصندوق هایشان 
می شود و به صاحبانشان برگردانده می شود. پرسش اینجاست که چرا یک 
ساختمان تجاری که نماد مدرنیته شناخته می شود، از یک سیستم یکپارچه 

حسابداری بی بهره بود؟
»شهروند«  به  تلخی  خنده  با  پیراهن دوزان  اتحادیه  رئیس  درودیان، 
چندبار  باشد؟  داشته  که سیستم حسابداری  داشت  پالسکو چه  می گوید: 
به بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان اعالم کردیم که تیرآهن ها 
منفک شده اند و خطر ریزش ساختمان وجود دارد اما هیچ توجهی نکردند. 
اهالی  نگرانی  از  کمی  بدهید  جوش  را  اینها  بیایید  حداقل  گفتیم  حتی 

ساختمان کم شود اما باز هم...
 پالسکو گاز هم نداشت. نماد مدرنیته ایران هنوز با گازوییل انرژی مورد 
نیازش را تأمین می کرد. مخزن های گازوییلی که در طبقات زیر همکف 
وجود داشت. با روابط عمومی شرکت ملی گاز تماس می گیرم و می پرسم 

که چرا پالسکو گاز شهری نداشت؟
پاسخ می شنوم: هیچ درخواستی از پالسکو نداشتیم و کسبه همان گازوییل 
را ترجیح می دادند. می پرسم: مالک اصلی که بنیاد مستضعفان است باید 
درخواست می داد؟ و جواب می دهند: لزوما نه. همان صاحبان سرقفلی هم 

مرگ غول پوشاک
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واحدهای  برای  که  اینجاست  موضوع  اما  بدهند؛  درخواست  می توانستند 
همه  یعنی  شود؛  تجمیع  درخواست ها  باید  باال  طبقات  تعداد  با  تجاری 
اهالی موافق باشند که برای کل ساختمان گازکشی شود و درخواست های 
موردی قابل اجرا نیست. به همین دلیل ممکن است همگی کسبه متقاضی 

استفاده از گاز شهری نبوده اند.
فقط 100 واحد بیمه داشته اند. 11 واحد تحت پوشش بیمه البرز بوده اند 
علی فاضلی،  این موضوعی است که  بیمه ها.  بقیه تحت پوشش سایر  و 
رئیس اتاق اصناف کشور به آن اشاره می کند و می گوید که در نشست 

ستاد بحران است و نمی تواند بیشتر از این حرف بزند.  
واحدهای  بیمه  تعرفه  می گوید:  »شهروند«  به  پوشاک  تولیدکننده  عابد 
آن  مورد  در  بخواهند  تولیدکنندگان  که  نیست  باال  آن قدرها  تجاری 
صرفه جویی کنند. به عنوان مثال خود من برای یک واحد تولیدی کوچک 
سالی 3 میلیون تومان بیمه ساختمان و ماشین آالت و اجناس می پردازم که 

البته امکان پرداخت اقساطی آن هم وجود دارد.
و ادامه می دهد: این رقم برای تولیدکنندگان آن قدر بزرگ نیست که زیر 
بارش نروند. اگر خدای نکرده خسارت ایجاد شود، رقم آن قدر کمرشکن 
است که پرداخت سالی 3 تا 5 میلیون تومان بیمه برای تولیدکنندگان توجیه 

داشته باشد.
به  او  دارد.  دیگری  نظر  اما  پالسكو  ساختمان  ساکن  کارگر  محمدی 
»شهروند« توضیح می دهد: ساختمان آن قدر فرسوده و غیراستاندارد بود 
نبودند.  آن  بیمه  باالی  ریسک  قبول  به  حاضر  بیمه ای  شرکت های  که 
بیشتر واحدهای بیمه شده هم واحدهای استانداردتر و کم خطر تر بودند. وی 
ادامه می دهد: ارزیاب بیمه چند بار به برخی واحدهای تولیدی سر زده بود 

و زیر بار بیمه کردن کارگاه نرفتند.
رسمی  کارشناس  و  مرکزی  بیمه  ارزیاب خسارت  وطن دوست،  علیرضا 
دادگستری در زمینه بیمه آتش سوزی هم به »شهروند« توضیح می دهد: 
اگر ساختمانی، ریسک باال داشته باشد، ممکن است شرکت های بیمه ای 
برخی  زیرا  نبود  این گونه  پالسکو  مورد  در  اما  نروند؛  آن  بیمه  بار  زیر 

شرکت ها ریسک تعدادی از واحدهای آن را قبول کرده بودند.
و ادامه می دهد: در کل فرهنگ بیمه در کشور ما آنچنان که باید و شاید 
وجود ندارد و در مورد بیمه هایی مانند آتش سوزی که وضع فجیع تر است و 
در حالی که ضریب نفوذ بیمه اموال و آتش سوزی در ایران تنها 1,2 درصد 
است، میانگین ضریب نفوذ بیمه اموال و آتش سوزی در جهان 11 درصد 

است.
ساختمان  می گوید  »شهروند«  به  پیراهن دوزان  اتحادیه  رئیس  درودیان، 
همچنان در مالکیت بنیاد مستضعفان بود. سرقفلی ها واگذار شده بود اما 
مالکان سرقفلی مطابق با قرارداد تعهد داشتند که مبلغی را به عنوان اجاره 

همین  به  موضوع  هم  واحد   600 هر  مورد  در  و  بپردازند  بنیاد  به  ملک 
صورت بود.

او درباره رقم اجاره چیزی نمی گوید؛ اما محمدی کارگر ساختمان پالسکو 
و یکی دو کسبه خیابان جمهوری به »شهروند« می گویند: رقم اجاره بهای 
اگر  بود.  ماه  در  تومان  20 میلیون  تا   5 بین  پالسکو  تجاری  واحدهای 
بخواهیم میانگین اجاره بهای ماهانه را 12 میلیون تومان در نظر بگیریم، 
تومان  200 میلیون  و  7 میلیارد  میانگین  به طور  ماهانه  پالسکو  ساکنان 

به عنوان اجاره بها می پرداختند.

وطن دوست،  علیرضا  بپردازند؟  بنیاد  به  را  ملک  خسارت  باید  مستأجرها 
ارزیاب بیمه مرکزی و کارشناس رسمی دادگستری به »شهروند« توضیح 
می دهد: مطابق قانون مستأجر موظف است که ملک را با همان شرایطی 
به  هم  اگر خسارتی  بنابراین  بدهد؛  تحویل  مالک  به  گرفته،  تحویل  که 
ملک وارد شد، مستأجر باید خسارت را پرداخت کند. به همین دلیل برخی 
مستأجران پالسکو عالوه بر اموال ملک اجاره ای را هم بیمه کرده بودند.

او درباره وضع خسارت پالسکو و پرداخت آن از سوی مستأجران توضیح 
می دهد: چون ساختمان از لحاظ استاندارد و ایمنی چندبار اخطار دریافت 
کرده و مالک رفع مسأله نکرده است، مستأجر مقصر شناخته نمی شود.  با 
این حال به گفته این کارشناس خسارت واحدهای بیمه شده با آگاهی و 
اطالع رسانی به مالک پرداخت می شود و معمواًل این مبلغ با عنوان خسارت 

برای بازسازی تسویه می شود.
از  را  پالسکو  خسارت  که  کرده اند  اعالم  هم  بیمه ای  شرکت های  البته 
همان ساعات اولیه روز کاری شنبه پرداخت می کنند. وطن دوست درباره 
توان مالی شرکت های بیمه ای برای پرداخت خسارت پالسکو هم توضیح 
می دهد: شرکت های بیمه ای بیشتر از ناحیه بیمه شخص ثالث و بیمه های 
درمانی زیان ده شده اند، اما از نظر بیمه اموال و ساختمان مشکل چندانی 

برای تأدیه خسارت ندارند.
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انتقال واحدهای صنفی و تولیدی پوشاک به شهرک های صنعتی موضوعی است 
که سال ها در حال پیگیری بود اما بنا به دالیل موجه و غیرموجه این اتفاق نیفتاد 
تا اینکه ساختمان پالسکو که محل اصلی فعالیت تولیدکنندگان پوشاک بود با 
آتش سوزی و سپس ریزش ساختمان، مواجه و محل کسب وکار بیش از 560 

تولیدکننده صنعت پوشاک ایران بر سرشان آوار شد.
بنابراین باید تالش کرد که این افراد به دنیای تولید بازگردند. در گام نخست 
مسئوالن به دنبال مکانی برای اسکان موقت کسبه پالسکو هستند اما باید برای 
آنان چاره اندیشی قطعی شود به همین دلیل اخباری از احداث دوباره پالسکو از 

سوی مسئوالن و تصمیم گیران مطرح شده است.
باتوجه به اینکه طرح انتقال واحدهای صنفی به شهرک های صنعتی از مدت ها قبل 
مطرح بوده، آیا نمی توان از این فرصت بهره کافی را برد و هزینه هایی که قرار است 
صرف احداث دوباره پالسکو آن هم در مرکز شهر شود را برای ساخت شهرک 
صنعتی پوشاک در اطراف استان تهران استفاده کرد تا از یک سو قانون خروج 
صنوف از شهرها اجرایی شود و از سوی دیگر امکان بروز دوباره حادثه در مناطق 

مسکونی و شهری ایجاد نشود؟
غالمرضا سلیمانی- معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران- 
درباره سرنوشت انتقال واحدهای صنفی و تولیدی پوشاک به شهرک های صنعتی و 
احداث شهرک صنعتی پوشاک به صمت می گوید: برای راه اندازی شهرک پوشاک 
در نزدیکی فرودگاه امام خمینی)ره( زمینی به مساحت 196 هکتار خریداری شده و 
با توجه به اینکه پیش از این، کاربری آن چاپ و نشر بوده برای ساماندهی شهرک 

پوشاک به دنبال دریافت مجوزهای الزم برای تغییر کاربری آن بوده ایم.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان شهرک شمس آباد نگران چاه های آب برای ادامه 
چرخه تولید بوده اند می گوید: با توجه به نزدیکی شهرک شمس آباد به شهرک 
پوشاک، نگرانی برای تامین آب مورد نیاز در چرخه تولید شهرک شمس آباد 
وجود داشت که در این زمینه به توافق رسیده ایم. معاون سازمان صنایع کوچک 

و شهرک های صنعتی ایران، نگرانی تولیدکنندگان شهرک شمس آباد برای کمبود 
آبی است که قرار بود در چرخه تولید مشترک بین شهرک صنعتی پوشاک و این 
شهرک قرار بگیرد که با امضای توافقنامه ای چاه های آب این دو از هم جدا شدند.

وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: تصمیم بر این است که زنجیره 
پوشاکی در این شهرک شکل بگیرد که اگر مسافر یا گردشگر خارجی وارد این 
شهرک شد بتواند تمامی نیازهای خود را در این شهرک تامین کند. سلیمانی در 
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه امروز راه اندازی این شهرک در چه مرحله ای است، 
تصریح می کند: برای راه اندازی شهرک پوشاک، تفاهمنامه ای با انجمن پوشاک 
ایران امضا کردیم که به دنبال آن، انجمن موظف شد طرح راه اندازی این شهرک و 
نیاز پوشاکی را بررسی کند و در صورت نهایی شدن، تصمیم گیری های الزم اتخاذ 
شود. به گفته وی، این طرح بر مبنای زنجیره ارزش، طراحی شده و بر مبنای تعامل 
معاونت فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و انجمن پوشاک 
ایران بوده است. معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره 
به اینکه طرح مورد نظر، تهیه شده و نقشه کسب وکار این شهرک، نگاشته شده 
است می افزاید: بنا بر این است که زمین در این شهرک به فروش نرسد و فقط 

کارخانه ها یا سوله ها به متقاضیانی که ثبت نام کرده اند، فروخته شود.
سلیمانی با بیان اینکه در حال برنامه ریزی برای فعالیت 343 کارخانه در شهرک 
صنعتی پوشاک هستیم، ادامه می دهد: برای احداث این کارخانه ها به 3000 میلیارد 
تومان اعتبار نیازمندیم که برای تامین این اعتبار به دنبال اخذ مجوز از وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برای راه اندازی شرکت تعاونی و دریافت اعتبار از صندوق توسعه 

ملی و بانک توسعه تعاون هستیم.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه به ظاهر، تصمیم به بازسازی پالسکو گرفته شده است و در صورت 
چنین اتفاقی وضعیت انتقال اصناف به شهرک های صنعتی را چطور ارزیابی می کنید 
یادآور می شود: قرار نیست همه تولیدکنندگان پوشاک به شهرک های صنعتی منتقل 

شوند ولی اصناف و تولیدکنندگان پوشاک خرد نیاز به سایت جداگانه دارند.
در واقع اگر قرار است اصناف ساماندهی شوند باید در اطراف تهران و در شهرک های 
صنعتی این اتفاق بیفتد. وی می افزاید: باید شهرداری زمین هایی در اختیار اصناف 
قرار دهد که برای تغییر کاربری نیاز به هزینه های زیادی نداشته باشد همچنین 
برای حمایت از اصناف، شهرک های صنفی خاص طراحی شود زیرا تولیدکنندگان 
بسیاری در سطح شهر پراکنده اند و همین موضوع تاثیر مهمی در قیمت تمام شده 
کاال دارد اما اگر این انتقال انجام شود نه تنها هزینه ها کاهش می یابد بلکه می توان 
آموزش های مشترک داد و اگر هم مشکلی پیش آمد نگرانی برای تردد و آسیب 

مردم در مرکز شهر وجود نخواهد داشت.
علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران، ضمن تایید سخنان و اظهارات معاون 
باید  اینکه  به  اشاره  با  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان 
شهرداری ها برای انتقال اصناف کوچک و متوسط به خارج از شهر تسهیالت 

تجربه دوباره فاجعه پالسكو ممنوع
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رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی اعالم کرد که بازار لوازم و پوشاک 
ورزشی در حادثه پالسکو آسیبی ندیده است. محمد امین زاده گوهری گفت: 
لوازم و پوشاک ورزشی و یا واحدهایی که پوشاک ورزشی عرضه کنند در 
ساختمان پالسکو وجود نداشت و صنف پوشاک ورزشی آسیب خاصی در این 

حادثه ندیده است. 
وی ادامه داد: البته مغازه های لوازم و لباس ورزشی در بازار کویتی ها در کنار 
به دلیل برخی تخریب هایی که در ان محل صورت  پالسکو وجود دارد و 

گرفت برخی مغازه های پوشاک ورزشی آسیب جزیی دیده اند اما خسارت چندان 
جدی نبوده است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی در بخش دیگری از 
صحبت هایش با اشاره به وضعیت تولیدات داخلی پوشاک ورزشی عنوان کرد:  
در سال جاری با  کمک هایی که از طرف دولت انجام شد و همچنین افزایش 
تعرفه واردات پوشاک ورزشی، وضعیت پوشاک داخلی بهبود پیدا کرده و تا 
حدودی رونق گرفته است. امین زاده گوهری تصریح کرد: بسیاری از تولیدات 
داخلی ما که در سال ها قبل نمونه بودند و جنس های خود را به کشورهای دیگر 
صادر می کردند و تیم های ملی ما ازپوشاک آن ها استفاده می کردند به تعطیلی 
کشیده شدند اما خوشبختانه پس از مدتی دوباره در حال رونق گرفتن هستند.

وی همچنین درباره وضعیت واردات پوشاک و لوازم ورزشی گفت: در دولت 
گذشته حجم واردات پوشاک بسیار افزایش یافته بود و مشخص نبود که چگونه 
این اجناس وارد می شد. این در حالی بود که برخی تولیدات ورزشی ما به 
کشورهای روسیه، ارمنستان و آذربایجان صادر می شد اما بعد در سال های 
گذشته به وارد کننده پوشاک ورزشی تبدیل شدیم به طوری که 75 درصد از 

این بازار را در داخل جنس های بنجل چینی تشکیل می داد.
وضعیت  خوشبختانه  کرد:   اضافه  ورزشی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
تولیدات داخلی لوازم و پوشاک داخلی بهتر شده و جلوی واردات بی رویه گرفته 

شده است.

پوشاک ورزشی در حادثه پالسكو آسیبی ندیده است

الزم را ارائه کنند می گوید: شهرداری ها براساس قانون )بند 20 ماده 55 قانون 
شهرداری(، مکلف هستند تسهیالتی را برای خروج واحدها از شهرها و انتقال آنها به 
شهرک ها ارائه کنند. وی به ساماندهی بنگاه ها در شهرک های صنعتی تاکید کرده و 
می افزاید: ما باید بپذیریم که نباید بنگاه های کوچک و متوسط را هم زمان با صنایع 
بزرگ ببینیم و باید تولیدات انبوه در هر صنعتی بر پایه صنایع کوچک و متوسط در 
حاشیه شهرها باشد. فاضلی قانون انتقال واحدهای تولیدی به شهرک های صنعتی 
را مربوط به سال های دور دانسته و می گوید: واحدهای تولیدی بیش از 20 سال 
است با آن درگیر هستند. اتاق اصناف ایران برای تامین زیرساخت های شهرک های 
صنعتی و تولیدی در سال های اخیر تالش های بسیاری کرده و اگرچه واحدهای 
تولیدی بسیاری در شهرک های صنعتی مستقر هستند اما درباره پوشاک، هنوز این 

انتقال به معنای واقعی انجام نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که اخباری مبنی بر تعامل سپاه برای ساخت ساختمان 
پالسکو به گوش می رسد در حالی که صاحب نظران معتقدند باید اصناف به خارج 
از شهر یا شهرک های صنعتی منتقل شوند می گوید: ساخت ساختمان از سوی 
سپاه امری است که به بنیاد مستضعفان مربوط می شود زیرا بنیاد مستضعفان مالک 
پالسکو بوده و اعالم کرده است تا دو سال آینده این ساختمان ساخته خواهد شد در 
نتیجه شاید بخواهد در قالب مناقصه ای ساخت آن را آغاز کند و یکی از شرکت های 

سازنده آن مربوط به سپاه باشد. این موضوع را باید مسئوالن بنیاد مستضعفان تایید 
کنند. رییس اتاق اصناف ایران در ادامه می افزاید: با انتقال اصناف به شهرک های 
صنعتی بسیار موافق هستم اما هنوز هیچ شهرکی برای انتقال اصناف پوشاک 
ساخته نشده است. وی در پاسخ به این پرسش که چطور با انتقال اصناف موافق 
است اما پالسکو که مرجع تولید پوشاک بوده با هزینه قابل تاملی دوباره ساخته 
می شود یادآور می شود: پالسکو مرجع توزیع بوده اگرچه واحدهای تولیدی در آن 

حضور داشتند اما فقط توزیع پوشاک از آنجا انجام می شده است.
فاضلی همچنین خسارت پالسکو را 1500 میلیارد تومان عنوان کرده و می افزاید: با 
انتقال واحدهای تولیدی پوشاک به شهرک های صنعتی، کمتر شاهد چنین اتفاقاتی 
خواهیم بود. رییس اتاق اصناف ایران در ادامه، با اشاره به اینکه تدابیر خوبی برای 
رفع مشکل کسبه اندیشیده ایم اضافه می کند: 4 نقطه برای راه اندازی کسب وکار 
واحدهای صنفی پالسکو در نظر گرفته شده و ساماندهی این صنوف در مکانی 

مناسب در اولویت کاری اتاق اصناف ایران قرار گرفته است.
آتش سوزی و سپس ریزش پالسکو، موضوع انتقال اصناف به شهرک های صنعتی 
را دوباره زنده کرد؛ موضوعی که قانون است اما درباره پوشاک هنوز جنبه اجرایی به 
خود نگرفته و آنگونه که مسئوالن می گویند احداث شهرک صنعتی پوشاک هنوز 

در پیچ و خم بروکراسی اداری مانده است.
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به گزارش تسنیم، در پی حادثه  دردناک و دلخراش آتش سوزی و فروریختن 
ساختمان پالسکو تعداد زیادی از واحدهای تولیدی سوخت،در پی این حادثه 4 

هزار نفر در این ساختمان دارای شغل بودند که شغل آنها از بین رفت.
 طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر حدود 550 هزار 
نفر درصنعت پوشاک شاغل هستند و با توجه اینکه حدود 560 واحد تولیدی و 
تجاری در این پاساژ مشغول فعالیت هستند، محاسبات نشان می دهد که 0/6 
درصد از سهم اشتغال صنعت پوشاک متعلق به پالسکو بوده است. اینکه یک 
مجتمع 16 طبقه ای 0/6 درصد از اشتغال صنعت پوشاک را به خود اختصاص 

دهد نشان دهنده سهم بسزای آن در اشتغال است.
علی ربیعی ، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر 550 هزار 
نفر در صنعت پوشاک شاغل هستند که البته زنجیره اشتغال در این صنعت،  
متاسفانه آسیب دیده است؛ به طوری که مزارع پنبه ما به کشت برنج تبدیل شده 
است. عالوه بر این، زنجیره پایین دستی صنعتی پوشاک نیز متاسفانه به دالیل 

مختلف از جمله عقب ماندگی تکنولوژیکی، طی دهه های اخیر مغفول مانده است 
که باعث شده در پایین دست اشتغال بسیاری را از دست دهیم و صنعت پوشاک 

نیز مستثنی از آن نیست.
 محمود نبوی- رئیس سابق هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع  
نساجی و پوشاک ایران-  با بیان اینکه میزان خسارت در بخش پوشاک زیاد 
است گفت: چک، سفته، مطالبات  و دفترنویسی کسبه عالوه بر اجناس آنها در 

این حادثه از بین رفته و برای صنف پوشاک فاجعه رخ داده است.
وی با بیان اینکه عمده واحدهای این پاساژ در زمینه تولید پوشاک مردانه و 
ورزشی فعال بودند، در پاسخ به  تاثیرات این امر بروی روی قیمت کاال در شب 
عید گفت: اکنون زمان مناسبی برای پاسخ به این سوال نیست اما باید در نظر 
داشت باوجود اینکه این واحدها فعالیت خود را از دست داده اند، بعید است که این 

امر بر روی قیمت های شب عید تأثیرگذار باشد.
نبوی با بیان اینکه بیش از 4 هزار نفر در ساختمان پالسکو به صورت مستقیم 
را  بیمه شدن  این واحدها شرایط الزم برای  فعالیت می کردند گفت: بیشتر 
نداشته اند و درواقع بیمه نبودند که این امر مشکالت بعدی آنها را بیشتر می کند.
 به گزارش تسنیم، با توجه به حجم وسیع این حادثه وزارت کار تمهیداتی را برای 
این حادثه در نظر گرفته است. علی ربیعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره 
آسیب دیده ساختمان پالسکو گفت:از فردا صبح کارگران بیکارشده پالسکو به 
ادارات کار مراجعه کنند.  بانک رفاه در چند روز آینده به کسانی که کارگران بیکار 

شده در حادثه پالسکو را بکار بگیرند وام با سود فوق العاده کم می دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تمهیداتی برای پرداخت بیمه بیکاری به 
کارگرانی که به دلیل ریزش ساختمان پالسکو بیکار شده اند دیده شده است.  
صندوق کارآفرینی امید به واحدهای آسیب دیده وام خواهد داد، همه هزینه های 

درمان آتش نشانان آسیب دیده را بر عهده می گیریم.

کاهش یک شبه ۰/6 درصدی اشتغال در صنعت پوشاک

به گزارش  ایسنا، حمید چیت چیان در بازدید از شرکت نساجی ستاره اردبیل با 
اشاره به اینکه پروژه های واحدهای تولیدی در کشور برای افزایش اشتغال از 
اهمیت باالیی برخوردار است، گفت: به عنوان وزیر معین اقتصاد مقاومتی در 
استان اردبیل تمام تالش خود را به کار می گیرم تا مشکالت واحدهای تولیدی 

استان اردبیل برطرف شود.
وی با بیان اینکه شرکت نساجی ستاره شهرک صنعتی 2 اردبیل تا چند ماه آینده 
به بهر ه برداری می رسد، اضافه کرد: با بهره برداری از این شرکت گام بزرگی در 
تحقق اشتغال و اقتصاد منطقه به وجود می آید؛ به طوریکه امیدواریم با بهره برداری 

از این پروژه در استان اردبیل شاهد رونق وشکوفایی اقتصاد منطقه باشیم.

بهره برداری از شرکت نساجی ستاره شهرک صنعتی  اردبیل تا چند ماه آینده
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مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از اتخاذ 
هفت تصمیم به منظور پیگیری وضعیت واحدهای صنفی پالسکو خبر داد.

پیگیر  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  این که  به  اشاره  با  افسانه محرابی ، 
از  بعد  پالسکو  پوشاک  توزیع کنندگان  و  تولیدکنندگان  به  وارده  خسارات 
فروریختن  این ساختمان است، اظهار کرد: پالسکو حلقه بسیار مهمی بین 
تولیدکنندگان داخلی و توزیع کنندگان پوشاک بوده تا در نهایت محصوالت 
مربوطه به خرده فروشی ها منتقل شوند. لذا تسهیل و تسریع در امر احیاء این 
مجموعه بسیار ضروری است تا چرخه تولید داخلی پوشاک فعالیت خود را در 

این مجموعه مجددا آغاز کند.
وی با بیان این  که جلسه ای به همین منظور در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اقتصادی،  اتاق اصناف، معاونت های  با حضور وزیر، مسئوالن  و  به دستور 
بازرگانی، حقوقی و توسعه مدیریت و منابع امور استان های وزارتخانه، سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان 
و فروشندگان پوشاک تهران تشکیل شد، گفت: طی این جلسه کارگروهی 

معرفی شد که تصمیمات در اتخاذ شده در جلسه مربوطه را پیگیری کند.
محرابی تاکید کرد که با توجه به گستردگی این حادثه تصمیمات و اقداماتی 
که باید صورت پذیرد فرادستگاهی است و تنها به یک سازمان و وزارتخانه 

مربوط نمی شود.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد 
تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مربوطه، اعالم کرد: این جلسه با هفت تصمیم  
همراه بود که در این رابطه می توان به استقرار هر چه سریع تر واحدهای 
صنفی خسارت دیده اشاره کرد و قرار شد کارگروه مذکور نسبت به شناسایی 

محل مناسب برای استقرار واحدها اقدام کند.
با دستگاه های ذیربط نسبت  ادامه داد: دومین مسأله، هماهنگی  محرابی 
به برقراری بیمه بیکاری شاغالن واحدهای صنفی پالسکو تا زمان اشتغال 
مجدد آنها بود. وی سومین تصمیم اتخاذ شده را مربوط به تعهدات مالی)دیون 
و مطالبات( واحدهای صنفی پالسکو دانست و افزود: قرار شد با تعامل الزم 
با ارگان های ذیربط نسبت به پرداخت کلیه بدهی های واحدهای مذکور به 
بیمه ای هماهنگی  امور مالیاتی، شهرداری و شرکت های  بانک ها، سازمان 

صورت گرفته و به مدت مشخص استمهال گردد.
با  مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دیگر  از  مذکور  واحدهای  به  جاری  خسارت های  جبران  این که  به  اشاره 
تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود، عنوان کرد: قرار شد ضمن هماهنگی 
با دستگاه های مربوطه و معرفی نامه از اتحادیه ذیربط در قبال اخذ چک یا 

سفته، تسهیالت پرداخت شود.

محرابی ادامه داد: پنجمین تصمیم مهم اتخاذ شده در این جلسه مربوط به 
این بود که واحدهای دریافت کننده تسهیالت فوق نسبت به بیمه کردن )بیمه 
دریافت تسهیالت  از  یکسال پس  آتش سوزی( کاالهای خود ظرف مدت 

اقدام کنند.
وی به دیگر موضوع عنوان شده در این جلسه اشاره و بیان کرد: تصمیم بر 
این شد که بنیاد مستضعفان با همکاری شهرداری به مدت حداکثر دو سال 
نسبت به بازسازی و نوسازی پالسکو و تحویل فضاهای مشابه اقدام الزم را 

به عمل آورند و گزارش مربوطه را به هیئت دولت ارائه کنند.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد 
هفتمین تصمیم اتخاذ شده در جلسه مذکور، خاطر نشان کرد: قرار بر این شده 
تا اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به رعایت ضوابط 
و استانداردهای الزم ایمنی سایر ساختمان های مشابه در کالن شهر تهران و 

سایر استان ها اقدام فوری به عمل آورند.

هفت تصمیم وزارت صنعت در مورد پالسكو
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با الگو گرفتن از رنگ های ساختاری پرهای پرندگان، پژوهشگران به مواد جدیدی 
می اندیشند که رنگ آن ها با تغییر زاویه دید متغیر خواهد بود. فیلم نازکی از این مواد 
امکان به دست آوردن طیف گسترده از فام های قرمز تا سبز را فراهم نموده است. این 
فیلم جدید با ساختار فیزیکی ویژه، جایگزین رنگ دانه ها خواهد شد. شیمیدانان با سنتز 
نانو ذراتی مشابه مالنین پرندگان، در پی شبیه سازی ساختار طبیعی رنگ پرندگان 
هستند. رنگ های ساختاری از برهمکنش نور با مواد ایجاد می شود و الگوهای رنگی را 
در مقیاس های کوچک ایجاد می کنند. شکست یا بازتابش نور سبب تقویت یا تضعیف 
برخی از بخش های طیف نور می شود. مالنوزوم، بسته های کوچکی از مالنین است که 
در پرها، پوست و خز برخی حیوانات یافت می شود. این ماده هنگامی که میان الیه های 
جامد قرار گیرد سبب ایجاد رنگ ساختاری می شود، همان چیزی که در بال های برخی 
پرندگان دیده می شود. ناتان گیانسچی پروفسور شیمی و بیوشیمی در دانشگاه کالیفرنیا 
دراین باره گفت  ما نانو ذراتی را با استفاده از مالنین مصنوعی سنتز کردیم تا به ساختاری 
مشابه ساختار طبیعی پرهای پرندگان دست یابیم و می خواهیم با آگاه شدن از چگونگی 

استفاده طبیعت از این مواد، موارد استفاده از این مواد را گسترش دهیم.

چگونگی سنتز و عملكرد رنگ های ساختاری
تحقیقات این گروه مبتنی بر استفاده از نانو ذرات برای احساس و پاسخ گویی به محیط 
پیرامون است. دکتر یی ون لی برای شبیه سازی مالنوزوم طبیعی، از پیوند شیمیایی 
دوپامین )مولکولی شبیه به مالنین( به یک توری استفاده کرد. دوپامین متصل شده یا 
پلی دوپامین به صورت ذرات کروی با اندازه تقریباً یکنواخت است. غلظت های مختلف 
از این ذرات برای ایجاد فیلم های نازکی از ذرات دوپامین کاماًل فشرده خشک شد. 
این فیلم ها با انعکاس نور، رنگ های خالص قرمز، نارنجی، زرد و سبز ایجاد می کنند. 
فام رنگی ایجادشده به ضخامت الیه پلی دوپامین، نحوه قرارگیری ذرات فشرده در 
کنار یکدیگر و اندازه ذرات وابسته است.  قابلیت های فراوان این مواد سبب ایجاد 
کاربردهای بالقوه ای شده است. فام خالص در حس گرهای رنگی بسیار ارزشمند است. 
برخالف رنگ ها و نقاشی های ایجادشده با رنگینه ها و رنگ دانه ها، رنگ های ساختاری 
دچار رنگ پریدگی نمی شوند. پلی دوپامین، مانند مالنین، نور فرابنفش را جذب می کند 
ازاین رو به راحتی می تواند خاصیت محافظت در برابر فرابنفش از خود نشان دهد. از 
سوی دیگر ازآنجایی که دوپامین مولکولی زیست سازگار و زیست تخریب پذیر است، 
امکان استفاده از آن برای انتقال اطالعات در اعصاب وجود دارد. مالنوزوم طبیعی 
موجود در پوست و موی پرندگان دارای اندازه و شکل های متفاوتی همچون میله، کره 
توپر یا توخالی است. مرحله بعدی تحقیقات، تغییر شکل نانو ذرات پلی دوپامین برای 
تقلید بهتر از مالنین پرندگان است. درواقع با تغییر شکل و اندازه این ذرات در ابعاد 
نانومتری می توان برهمکنش های متفاوتی با نور ایجاد کرد و درنتیجه با تغییر زاویه دید، 

رنگ های مختلفی را از جسم پوشش داده شده با این ذرات مشاهده کرد.

چگونه با استفاده از نانو ذرات و بدون استفاده از مواد رنگزا، منسوج رنگی تولید کنیم؟

 PETRA در DESY یک گروه تحقیقاتی سوئدی- آلمانی در مرکز تحقیقات
III موفق به آزمایش روش جدیدی برای تولید فیالمنت سلولزی فوق قوی 
شدند. در این روش جدید با استفاده از هم راستایی فیبریل های سلولزی بسیار 
کوچک، رشته های )فیالمنت( بسیار محکمی تولید می شود. این روش جدید 

در مجله علمی Nature Communications منتشرشده است. بر طبق گفته 
 KTH پروفسور فردریک الندل از مرکز علوم چوب والنبرگ در موسسه فناوری
رویال سوئد در استکهلم، فیالمنت های تولیدی قوی تر از آلومینیوم و فوالد با 
وزن یکسان هستند. به هرحال چالش اصلی، تولید مواد زیستی با سختی باال 
است که به طور مثال در پره های توربین بادی قابل استفاده باشد. با پیشرفت های 

بیشتر و به ویژه با آرایشمندی فیبریل ها، این امر ممکن خواهد بود.
نانوفیبریل ها به شکل میله نشان داده شده است، انتشار یون سدیم ناشی از نمک 

افزوده شده به جریان آب به صورت فلش آبی نشان داده شده است.

فرایند تولید فیالمنت سلولزی
از  نانومقیاس  را به کمک آب  در این روش محققان فیبریل های سلولزی 
کانال های کوچکی عبور دادند. دو جریان آب اضافی در راستای عمود از راست 
و چپ و به منظور تسریع جریان فیبریل ها به این کانال هدایت می شود. با شتاب 
گرفتن جریان آب، کمابیش نانو فیبریل ها با جریان آب هم راستا می شوند. این 

در آینده از کاغذ باطله، فیالمنت سلولزی قوی تر از فوالد ساخته خواهد شد!

www.nanotexnet.ir
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و  انعطاف  مقاومت،  که  است  جالبی  و  از سازه های عجیب  طبیعت سرشار 
خاصیت ارتجاعی بیش تری نسبت به سازه های بشر ساخت دارند. محققان 
با الهام از طبیعت درحال توسعه مواد مناسب برای استفاده در اهداف ویژه ای 
هستند، درحالی که طبیعت میلیون ها سال پیش ساخت این مواد را انجام داده 
است. در دو دهه گذشته دانشمندان علوم مواد، در جهت تکرار سازه های جالب 
با الهام از طبیعت پیشگام بوده اند و به این ترتیب زمینه ی نوین تحقیقاتی تحت 
عنوان تقلید زیستی به وجود آمده است. این روزها تصویربرداری، طیف سنجی 
و تعیین خواص مکانیکی در مقیاس نانو به یک فرایند معمول در آزمایشگاه ها 
تبدیل شده است. دستیابی به پیشرفت های شگرف در روش های تعیین توالی 
ژنتیکی به دانشمندان اجازه داده است تا از اسرار طبیعت پرده برداشته و امکان 
باز تولید دقیق را در آزمایشگاه فراهم نمایند. اگرچه این کاربردها با در نظر 
گرفتن جنبه های تجاری به وجود آمده است، در برخی موارد و به منظور درک 

کامل سازوکارها، مطالعات در سطح بنیادی در حال انجام است. 

در ادامه تنها به دو مورد از موجوداتی که دانشمندان در دهه های اخیر از آن ها 
الهام گرفته اند پرداخته می شود.

ابریشم لیفی جادویی: از نخ جراحی تا تولید واکسن
 الیاف ابریشم تولیدشده توسط کرم ابریشم و عنکبوت نمونه  های سنتی از الیاف 
طبیعی با خواصی قابل توجه مانند استحکام کششی و کشسانی باال هستند. 
گونه های مختلف عنکبوت، بیش از 7 نوع مختلف از ابریشم را با خصوصیات 
فیزیکی متفاوت تولید می کنند. پرورش کرم ابریشم به منظور تولید پارچه بیش 
از 5000 سال پیش در چین آغاز شد و این امر ارتباط تاریخی منجر به تحقیقات 
گسترده در سراسر آسیا شد. به عنوان مثال گروه استاد یانگ داوین از دانشگاه 
ملی سنگاپور نقش مهمی در درک ساختار سه بعدی پروتئین ابریشم ایفا کردند. 
کاربرد ابریشم در زمینه های زیست پزشکی و مهندسی از نخ های جراحی و 

عناصر فوتونیک تا واکسن ها، می تواند میزان مرگ و میر را کاهش دهد.
در حال حاضر چند شرکت درزمینه تولید ابریشم مصنوعی در مقیاس بزرگ 
راه اندازی شده که از این جمله می توان به شرکت ژاپنی Spiber اشاره کرد که 
 North معتقد است الیافش از کوالر نیز محکم تر است. در این راستا شرکت
face نخستین ژاکت طالیی رنگ خود را که از ابریشم مصنوعی تولید شرکت 

Spider در ساخت آن استفاده شده، عرضه نموده است. نخ ابریشم مصنوعی 

برخالف نایلون و پلی استر از مشتقات نفتی نیست و بنابراین در فرایند تولید 
نمی شود.  وارد  به محیط زیست  کربن  از دی اکسید  زیادی  الیاف حجم  این 
الیاف  با تحلیل توالی ژنتیکی موجود در  پژوهشگران شرکت اسپایدر ژاپن 
ابریشم طبیعی و جمع آوری داده های حاصل از صدها نوع سنتز ژنی موفق به 

تولید این الیاف شده اند.

تولید منسوجات با الهام از طبیعت

پدیده را نویسنده دیگر مقاله دکتر استفان روث از DESY توضیح داده است. او 
رئیس مرکز آزمایشگاهی P03 در PETRA III است که آزمایش های مربوط 
به این پروژه در این مکان صورت گرفته است. عالوه بر این، به این جریان آب، 
نمک افزوده می شود. نمک باعث می شود تا فیبریل ها به یکدیگر بچسبند و 
به این ترتیب رشته های سلولزی را شکل دهند. رشته هایی که دارای فیبریل های 

هم جهت هستند، فیالمنت سلولزی فوق قوی را ایجاد می کنند. 
به گفته دکتر دنیل سودربرگ از KTH، رشته های خیس درنهایت خارج شده تا 
در هوا خشک شوند. این رشته ها در حین خشک شدن دچار جمع شدگی شده 
و به شکل فیالمنت سلولزی فوق قوی درمی آیند.. فرآیند خشک شدن در هوا 
چند دقیقه به طول می انجامد. ازآنجایی که ساختار طبیعی سلولز در فیبریل ها 
حفظ شده است، این مواد کاماًل با محیط زیست و نسوج انسانی سازگار بوده و 

زیست تخریب پذیر هستند.
استفاده از پرتوایکس دانشمندان را قادر ساخت تا فرآیند تشکیل فیالمنت سلولزی 
را دنبال کرده و پیکربندی فیبریل های نانو را در مراحل مختلف از جریان بررسی 

کنند. دکتر سودربرگ تأکید کرد که امروزه پژوهش با همکاری پژوهشگران در 
رشته های مختلف در حال انجام است. بدون توانایی های بی نظیر و امکانات 
مرکز آزمایشگاهی P03 گروه DESY دستیابی به این موفقیت امکان پذیر نبود.

همان طور که این دانشمندان بیان کردند، این فیالمنت سلولزی قوی تر از تمام 
فیالمنت های مصنوعی از نانو فیبریل های سلولزی است که در گذشته تهیه شده 
بود. در حقیقت، این فیالمنت ها می توانند با قوی ترین الیاف حاصل از خمیر 
سلولز استخراج شده از چوب با همان میزان از هم راستایی نانو فیبریل ها رقابت 
کنند. الندل می گوید، با استفاده از این روش ما قادر به ساخت فیالمنت سلولزی 
بسیار بلند هستیم. تابه حال نمونه ای به طول ده سانتی متر یا بیشتر توسط این 
گروه ساخته شده است، اما مشکل اساسی در افزایش طول فیالمنت ها، کمبود 

تجهیزات است.
محققان در آزمایش های اولیه از نانو فیبریل های استخراج شده از چوب تازه 
استفاده کرده اند. لیکن هدف اصلی این گروه تولید فیالمنت سلولزی از کاغذهای 

باطله است که برای دستیابی به این هدف تحقیقات بیشتری، موردنیاز است.

 شبکه نانو نساجی )ستاد ویژه توسعه فناوری نانو(
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گروهی از محققان دانشکده علوم خانواده و مصرف کننده از دانشگاه جورجیا، با 
ارائه ی فناوری نوآورانه و دوستدار محیط زیست رنگرزی منسوجات با استفاده از 
الیاف نانو سلولز، موفق به کسب جایزه اول در چالش بین المللی شیمی پایدار و 

سبز شدند.
این مسابقه با حمایت مالی دانشگاه لِئوفانای آلمان و موسسه اِلِزویر ناشر پیشروی 
مجالت علمی و دانشگاهی انجام شد و در این رویداد پروژه های برتر درزمینٔه 
پیشنهاد فرایندهای پایدار، محصوالت و منابع مناسب برای استفاده در کشورهای 
درحال توسعه حائز امتیاز شدند. نزدیک به 500 طرح برای شرکت در این رقابت 

ثبت شده و پس از یک فرایند بررسی گسترده، 5 طرح برتر انتخاب شدند.
به گفته دکتر یونسانگ کیم، فرایندهای متداول رنگرزی منسوجات نیازمند مقدار 
زیادی آب بوده و پساب سمی ایجاد می کند که اصالح آن می تواند بسیار پرهزینه 
مواد  و  رنگ زاهای مصنوعی  اغلب شامل  رنگرزی  فرایندهای  پساب  باشد. 
شیمیایی سمی است که اثرات مخرب زیست محیطی از خود به جا می گذارند. 
مشکل اینجاست که بسیاری از این صنایع رنگرزی منسوجات در کشورهای 
درحال توسعه مستقر هستند که در آنجا مقررات و دغدغه های اجتماعی برای 
مسائل زیست محیطی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته از جدیت کم تری 

برخوردار است.
این پروژه گروهی شامل تولید نانو ساختارهای سلولز و استفاده از نانو سلولز 
در یک فرایند رنگرزی پایدار است که به طور قابل توجهی مقدار پساب و مواد 

شیمیایی سمی را کاهش می دهد.
دکتر کیم به نمایندگی از دانشگاه جورجیا، طرح پیشنهادی گروه خود را در 
اجالس شیمی سبز و پایدار در برلین ارائه کرد. او دراین باره گفت: شرکت در این 
چالش شگفت انگیز بود و ما در حال حاضر فرصتی را برای توسعه پروژه خود به 

دست آوردیم و قادر خواهیم بود به مردم کشورهای درحال توسعه کمک کنیم.
چگونگی استفاده از نانو سلولز برای جذب پساب رنگی

این فرایند شامل استفاده از نانو سلولز برای رنگرزی مواد است. سلولز، یک پلیمر 
طبیعی آسان در دسترس که در دیواره سلول اولیه گیاهان سبز یافت می شود، 

نانو سلولز و رفع چالش آلودگی پساب های رنگی نساجی

حشرات بال دار قدرت پرواز خود را مدیون وجود رزیلین )ماده منعطف موجود در 
پوست حشرات بخصوص در مفاصل و رباط ها( هستند. بال حشرات از طریق 

رباطی متشکل از این پروتئین منعطف و چسبناک به قفسه سینه متصل شده 
است. از سوی دیگر بال حشرات سرشار از ساختارهای میکرو و نانومقیاس 
است که به منظور به حداقل رساندن چسبندگی و اصطکاک طراحی شده اند. در 
هرجایی که آب و یا ذرات آالینده حضورداشته باشد، خاصیت چسبندگی منجر به 

آلوده شدن سطح بال و افزایش اصطکاک در هنگام پرواز می شود.
درک  طبیعت؛  از  الهام  با  پروازی  سامانه های  تکرار  راستای  در  گام  اولین 
ویژگی های رزیلین ملخ ها و سنجاقک های صحرایی است. دکتر کریس الوین 
 )CSIRO( از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشورهای مشترک المنافع
در استرالیا برای اولین بار توانست رزیلین را به طور موفقیت آمیزی با استفاده از 
فناوری نوترکیب تولید کند. با توجه به خواص مطلوب رزیلین، امروزه به منظور 
کاربرد در مهندسی بافت و به عنوان عضالت و غضروف مصنوعی موردپژوهش 
قرارگرفته است. رزیلین هم چنین می تواند در theranostics که سامانه ترکیبی 

برای رهایش دارو و تشخیص بیماری است مورداستفاده قرار گیرد.

تحقق رویای پرواز با الهام از طبیعت بال حشرات
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شرکت آمریکایی کامنز طراح و تولیدکننده ی تجهیزات فیلتراسیون، موتور و تولید 
نیرو، موفق به ارائه ی فناوری انحصاری فیلتر سوخت نانو پیشرفته ای شده است 
که با افزایش فواصل زمانی میان پاک  سازی روغن از فیلتر، بازده کلی سامانه 
فیلتراسیون را بهبود بخشیده و هزینه های کلی را برای مالکان ماشین آالت و 
تجهیزات مشغول کار در معادن آفریقای جنوبی، به طرز چشم گیری کاهش 
می دهد. آخرین پیشرفت بخش فیلتراسیون شرکت کامنز، سامانه ی فیلتراسیون 
سوخت دیزلی سری صنعتی Fleetguard FH239 و جداکننده آب/سوخت 
است که در فوریه 2015 در معدن ایندابا راه اندازی شد و پس از طی مراحل 

آزمایشی در دیگر مناطق معدنی مورداستفاده قرارگرفته است.
بر طبق اعالم جرالد آناندل مدیر فروش فنی شرکت فلیتگارد کامنز، فیلتر سوخت 
نانو بر روی ماشین آالت مختلف فعال در مناطق معدنی در سراسر آفریقای 
جنوبی آزمایش شده است. بر طبق استانداردهای پاکیزگی ISO 4406، سوخت 
باید در خط تولید و پیش از تخلیه، به منظور تعیین تمیزی در شرایط آزمایشگاهی 
بازرسی شود. حداقل سطح 18/16/13 است، هرچند کاربران استخراج معدن 
سطح 16/14/12 را ترجیح می دهند. در طول آزمایش های گسترده، سامانه 
سوخت دیزلی FH239 به سطح مطلوب 12/9/6 رسیده بود و پس ازآن به میزان 

باورنکردنی 10/9/5 کاهش یافت. آناندل اظهار داشت: این تمیزترین سوختی 
است که من تاکنون دیده ام و بر افزایش بازده ماشین آالت بسیار مؤثر خواهد بود. 
کامنز عملکرد فیلتر سوخت نانو کامیون های 200، 250 و 300 تنی را که در 
معادن زغال سنگ مختلف مشغول کار بودند را مورد آزمایش قرارداد. هدف از 
این آزمون دست یابی به زمان کار 1000 ساعتی پیش از پاک سازی فیلتر بود؛ 
که پیش از آن تنها به میزان 250 تا 750 ساعت رسیده بودند. آناندل نشان داد 
که این محصول به راحتی تا 1000 ساعت کار تا پیش از پاک سازی فیلتر کارایی 

دارد؛ و در مورد فیلترهای نو این زمان به 2600 ساعت نیز رسیده است
بنا به گفته ی او یک موتور معمواًل پس از 25000 ساعت کار به یک بازسازی 
کلی نیاز خواهد داشت. فناوری جدید فیلتر سوخت نانو می تواند این میزان را 
به بیش از 33000 ساعت افزایش دهد. این محصول منجر به افزایش بازده و 
کاهش هزینه شده و در ضمن از هزینه خدمات تعمیر و نگهداری نیز می کاهد.

 
FH239 مزایای فیلتر سوخت نانو

این یک مزیت بزرگ برای عملیات استخراج معدن است که در پی کاستن از 
هزینه های به شیوه ای مؤثر هستند. یکی دیگر از مزیت های عمده سامانه های 
فیلتراسیون FH239 نسبت به نوع قدیمی تر FH234 مقرون به صرفه تر بودن، 
سهولت نصب و راه اندازی و استفاده آسان از آن است. FH239 دارای قابلیت 
تعمیر و نگه داری آسان و بخش بتونه کاری خودکار است. کاربران به سادگی 
با چرخاندن دریچه می توانند سوخت را ریخته و موتور را با سوختی پاک و 
تصفیه شده، مجدداً روشن کنند. این پوشش شفاف کاربران را از زمان تعویض 
فیلتر آگاه کرده و با استفاده از یک دریچه، از وضعیت سوخت و جریان آن باخبر 
می کند. فناوری دیدن و باور کردن )Seeing-is-Believing( توسط شرکت 
کامنز ثبت اختراع شده است و در از بین بردن آب و آالینده ها از سامانه های 
سوختی بسیار مؤثر است. از سوی دیگر به کاربر اطمینان می دهد که فیلتر را 

می توان در عرض چند دقیقه تعویض کرد. 

افزایش کارایی ماشین آالت سنگین با فیلتر سوخت نانو

در طول فرایند همگن سازی به هیدروژلی متشکل از الیاف نانو سلولز تبدیل شد.
و  برابر  مساحت سطحی 70  از  پنبه،  الیاف  با  مقایسه  در  سلولز  نانو  الیاف 
واکنش پذیری بیشتر برخوردارند که این عوامل موجب جذب و اتصال مؤثر 

مولکول های رنگ به نانو سلولز می شود.
هیدروژل نانو سلولزی رنگ شده سپس با استفاده از روش چاپ معمولی به 
منسوج انتقال داده می شود. در این روش میزان آب و مواد کمکی فرایند رنگرزی 
مانند نمک معدنی و ماده قلیایی تا ده برابر کاهش می یابد.این گروه پژوهشی در 
حال تحقیق برای استفاده از دیگر ویژگی های نانو سلولز به عنوان یک حامل و 
ماده ای با سطح جانبی زیاد که تمایل زیادی به منسوجات پنبه ای دارد، هستیم.

اعضای هیئت علمی دانشگاه که در این پروژه شرکت کردند عبارت اند از سوراج 
شارما استادیار دانشکده نساجی، بازاریابی و فضای داخلی، سرجی مینکو استاد 
پلیمر، الیاف و منسوجات جورجیا و ایان هاردین استاد بازنشسته علوم منسوجات 

جورجیا.
این پروژه اخیراً توسط مرکز پارچه های کاربردی پیشرفته آمریکا )کنسرسیوم 
ملی دولتی- خصوصی( معرفی شده که هدف این مرکز ایجاد تحول در صنعت 
با کارایی باال  الیاف و منسوجات پیشرفته و  نساجی از طریق تجاری سازی 
برای بازار دفاعی و تجاری است. دستاورد این گروه تحقیقاتی در سازمان ثبت 

اختراعات آمریکا با شماره US 20160010275 A1 به ثبت رسیده است.
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در حال حاضر تولید منسوجات رسانا و هوشمند به منظور پایش وضعیت تناسب 
اندام و وسایل بیونیک مانند پوست الکتریکی شاید به نظر یک شوخی باشد و 
سخت به نظر برسد. یک دلیل این است که سیم های سخت پس از خم شدن 
تمایل به از دست دادن هدایت خود دارند که میزان انعطاف پذیری را برای ابزارهای 
قابل پوشیدن محدود می کند. در حال حاضر محققان از ایجاد یک مدار فوق العاده 
نازک از منسوجات رسانا خبر داده اند که هدایت باالی خود را حفظ می کند حتی اگر 

کشش و پیچش به اندازه یک شلوار یوگا زیاد باشد.

فرایند تولید منسوجات رسانا و منعطف
هسته لیف از نحوه ی تولید اسپاندکس الهام گرفته شده و شامل یک نخ مصنوعی 

منعطف همچون پلی یورتان است که با دو نخ پنبه ای تاب داده شده است. این رشته 
کشسان سپس در سوسپانسیونی از نانو سیم نقره به منظور ایجاد خاصیت رسانش 
الکتریکی و سپس در سیلیکون مایع برای روکش دادن همه قسمت ها، غوطه ور 

می شود.

فرایند تولید نخ رسانای الكتریسیته
با توجه به دستاورد این گروه پژوهشی که در مجله ACS Nano منتشر شده است، 
این نانو نخ نقره ای می تواند به اندازه اسپاندکس و تا 500% طول اولیه کشیده شود و 
هدایت باالی خود را به میزان 688 زیمنس در سانتی متر حفظ نماید. نخ تولیدشده 
به این روش نسبت به دستاورد قبلی این گروه که یک نانوسیم گرافنی بود، ازنظر 

رسانش 34 برابر و ازنظر انعطاف 5 برابر بهتر است.
رسانش الکتریکی این منسوجات رسانا حتی پس از 1000 بار خم کردن و یا 
پیچاندن دور انگشتان دست باقی خواهد ماند. این گروه از نخ های تولیدشده 
برای پیوند دیودهای نورتاب با پالستیک های تاشو استفاده کرده است به 
این معنی که الیاف ممکن است به عنوان سیم های منعطف در تلویزیون های 
لباس های  یا  و  دیجیتال کشسان  جدید، صفحه نمایش های  نسل  منحنی 
الکترونیکی به کار گرفته شوند. زیست سازگاری این نانوسیم ها با قرار دادن 
آن ها در پوست موش به مدت 8 هفته آزمایش شد. عدم ایجاد التهاب پوستی 
نشان می دهد که امکان استفاده از این نخ نقره ای به عنوان سیم  قابل کاشت 

زیستی در بدن وجود خواهد داشت.

منسوجات رسانا و زیست سازگار به زودی درون بدن قرار داده خواهند شد.

دیگر برای پوشیدن صفحه نمایش های تلفن همراه به صورت آستین لباس یا مجهز 
بودن به پویشگر نوار قلب )EKG( در کیت های ورزشی نیازی به تخیل نیست. 
منسوجات الکترونیکی قابل پوشیدن راهکاری برای رسیدن به این ایده های ذهنی 

است. پژوهشگران چینی الیاف ابر خازنی با قابلیت ذخیره انرژی را تولید نموده اند. 
این الیاف دارای حافظه شکلی، از قابلیت تطابق بر اعضای مختلف بدن برخوردارند. 
این الیاف پس از رهایی از کشش و خمش به راحتی به شکل اولیه خود بازمی گردند. 
هر دستگاه الکترونیکی که با منسوج تلفیق می شود، باید از قابلیت کشش و 
خم شدن برخوردار باشد. این امر در مورد ابر خازن ها با قابلیت ذخیره داده ها در 
سامانه های ذخیره سازی ایستا )SRAM( نیز مصداق خواهد داشت.SRAM ها 
نوعی سامانه ی ذخیره کننده هستند که مقدار کمی از اطالعات را در خود نگهداری 
کرده و این داده ها به سرعت قابل بازیابی است. به همین علت است که اغلب 
به عنوان ذخیره ساز در پردازنده ها یا چیپس های دستگاه های الکترونیکی و بدون نیاز 
به منبع انرژی ثابت استفاده می شوند. چندی پیش، یک گروه تحقیقاتی به هدایت 
دکتر پنگ از دانشگاه فودان ابر خازن های لیفی با قابلیت کشش و انعطاف پذیری 
به منظور تلفیق با منسوجات الکترونیکی ارائه کردند. پنگ و همکارانش اکنون به 
پیشرفت های بزرگی در این حوزه از فناوری دست یافته اند و به رؤیای ابر خازن هایی 

پیش به سوی لباس های تغییر شكل دهنده با کمک الیاف دارای حافظه شكلی
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محققان در دانشگاه اوپساال با ابداع یک نانو فیلتر سلولزی ساده با قابلیت حذف 

ویروس های مقاوم در آب، می توانند کیفیت زندگی میلیون ها نفر را بهبود بخشند.
فیلتر هزارال که از خودآرایی نانو الیاف سلولزی به صورت یک نانو ورقه ی دوبعدی 
و با طراحی ویژه ی الیه های داخلی ساخته شده است، از خمیر پف دار فرانسوی 
Mille feuille )خمیر هزارال( الهام گرفته شده است. این نانو فیلتر سلولزی 
نخستین منسوج بی بافت تهیه شده به روش wet-laid است که قادر به جداسازی 
ذراتی به ابعاد 20-18 نانومتر از آب است. آلبرت میهرانیان، استاد فناوری نانو در 
دانشگاه اوپساال که سرپرستی این پژوهش را به عهده دارد، دراین باره گفت: »ما 
معتقدیم با فیلترهایی که مستقیماً از طبیعت و با یک روش ساده تولیدشده اند، قادر 
هستیم که روش تصفیه آب به مقرون به صرفه ای را در سطح جهانی ارائه کرده و به 
نجات جان میلیون ها نفر کمک کنیم. هدف ما توسعه نانو فیلتر سلولزی است که 

می تواند حتی سخت ترین ویروس ها را به راحتی از آب خارج کند.
دسترسی به آب آشامیدنی سالم از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل است. بیش 
از 748 میلیون نفر به آب آشامیدنی سالم و بهداشت عمومی دسترسی ندارند. 
عفونت های قابل انتقال از طریق آب از علل مرگ ومیر جهانی به ویژه در کودکان زیر 
سن پنج سال است و خطرناک ترین ویروس ها در میان میکروارگانیسم های عفونی، 
از طریق آب منتقل می شوند. این ویروس ها می توانند در برابر مواد ضدعفونی کننده 
بسیار مقاوم بوده و به دلیل اندازه کوچکشان حذف آن ها با استفاده از فیلتراسیون نیز 

دشوار است. امروزه ما به شدت به مواد شیمیایی ضدعفونی کننده، مانند کلر، متکی 
هستیم که ممکن است منجر به تولید محصوالت جانبی سمی شده و کیفیت آب 
را تحت تاثیر قرار دهد. تصفیه روشی بسیار مؤثر، قوی، کارآمد ازنظر مصرف انرژی 
و روش بدون اثر جانبی بر تولید آب آشامیدنی است که میکروارگانیسم ها به جای 
غیرفعال شدن، باید از آب حذف شوند؛ اما امروزه قیمت باالی فیلترهای کارآمد 

استفاده از آن ها را محدود کرده است.
تولید آب آشامیدنی سالم فقط مشکل کشورهای کم درآمد نیست. بیماری های 
ویروسی در اروپا ازجمله سوئد نیز در گذشته شیوع یافته اند. میهرانیان به شیوع 
بیماری های ویروسی عظیم در کالن شهر Lilla Edet سوئد در سال 2008 اشاره 
کرد، زمانی که بیش از 2400 نفر و یا تقریباً 20 درصد از مردم محلی به دلیل آب 

آلوده دچار نوروویروس )ویروس عامل التهاب معده و دیواره روده ی بزرگ( شدند.

مزایای نانو فیلتر سلولزی هزار ال
سلولز یکی از رایج ترین مواد در تولید فیلترهایی است که در زندگی روزمره از چای 
کیسه ای تا جاروبرقی مورداستفاده قرار می گیرد. بااین حال، منافذ موجود در فیلترهای 
کاغذی بیش ازحد برای حذف ویروس ها بزرگ هستند. در سال 2014، این گروه 
برای اولین بار فیلتر کاغذی تولید کردند که می توانست ویروس های بزرگی مانند 

ویروس آنفوالنزا را حذف کند.
حذف ویروس های کوچک بسیار سخت تر است، چراکه آن ها نسبت به غیر 
فعال سازی فیزیکی و شیمیایی بسیار مقاوم هستند. یک نانو فیلتر سلولزی کارآمد 
نه تنها باید ویروس را حذف کند بلکه باید دارای ویژگی هایی همچون افت فشار 
اندک، رسوب گیری کم و عمر طوالنی باشد که این عوامل توسعه فیلترهای 
پیشرفته را بسیار پرهزینه می کند. در حال حاضر، با دستیابی به فیلتر هزارال انتظار 
طوالنی برای رسیدن به راهکاری مقرون به صرفه برای فیلتراسیون پیشرفته پایان 
یافته و تبدیل به یک واقعیت شده است. یکی دیگر از کاربردهای این فیلترها تولید 

پروتئین درمانی و واکسن است.
نتایج تحقیقات این پژوهشگران در مجله Materials Horizons به چاپ رسیده 

است.

نانو فیلتر سلولزی الهام گرفته شده از شیرینی ناپلئونی!!

از جنس الیاف دارای حافظه شکلی جامع عمل پوشانده اند. نتایج تحقیقات ایشان در 
مجله Angewandte Chemie منتشر شده است.

فرایند تولید الیاف دارای حافظه شكلی
الیاف دارای حافظه شکلی از هسته ای از پلی یورتان دارای خاصیت حافظه شکلی 
تشکیل شده اند. این الیاف با الیه نازکی از نانولوله های کربنی موازی مانند یک 
کاغذ پیچیده شده اند. سپس پوششی از ژل الکترولیتی بر روی لیف قرار داده شده 
و مجدداً الیه ای از نانولوله های کربنی و ژل روی الیاف قرار داده می شوند. الیه های 

نانولوله های کربنی نقش الکترودها را در ابر خازن ایفا می کنند. وقتی دما از حد 
مشخصی فراتر رود، الیاف تولیدشده به این روش از قابلیت خم شدن و یا کشیده 
شدن تا دو برابر طول اولیه خود برخوردار خواهند شد. شکل جدید الیاف را می توان با 
سرد کردن تثبیت کرد.گرمایش مجدد الیاف دارای حافظه شکلی را به شکل و طول 
اولیه خود بازخواهد گرداند. عملکرد الکتروشیمیایی الیاف طی فرایندهای تغییر شکل 
پایدار باقی خواهد ماند بافت و تولید منسوج الکترونیکی هوشمند که قابلیت تطبیق 
بر اعضای بدن را دارد برای این الیاف پیشنهادشده است. همچنین از این منسوجات 

می توان همراه با سامانه ها پایشگر وضعیت بیمار در بیمارستان ها استفاده کرد.
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کمپانی Terrot  یک شرکت آلمانی در زمینه تولید ماشین آالت گردبافی که به 
صورت مکانیکی و الکترونیکی کنترل می شوند، می باشد که امسال در نمایشگاه 

ایتما دو مدل ماشین آالت با برندهای Terrot  و Pilotelli  را رونمایی کرد.
با محدوده ای از ماشین آالت برای کاربردهای خاص مانند ژاکارد کشبافی دورو 
UCC548E، Terrot وسیله ای را برای تولید پارچه های کشبافی متنوعی با 

کاربردهای متعدد ارائه می دهد.

تولید پارچه کشبافی یک رو
 Double-Electronic Jacquard UCC548E2 این دو مدل ماشین آالت
way technique( and UCC548E3 )3-way technique-2(( می باشد 

که سلکشن یا انتخاب سوزن در صفحه و سیلندر الکترونیکی می باشد که بر روی 

صفحه نمایش نشان داده می شود. این ماشین آالت جدید در گیج های ظریف 
هستند از E28 به باال، که امکان ایجاد طرح های متنوع در هر دو روی پارچه را 
 Pilotelli Macchine Tessili Sinkerless، می دهد. آخرین نسل از تکنولوژی
SL4، که تکنولوژی مهندسی جدید می باشد توسط شرکت Terrot به ثبت 

 Pilotelli sinkerless   رسیده است. استفاده از آن آسان است،  ماشین آالت
)ماشین آالت بدون سینکر( گفته شده که توان خروجی باال و نگهداری آسان را 
تضمین می کند. این ماشین پارچه های ظریف با گیج باالی E40  تولید می کند و 
درگیری حلقه ها در یک نقطه ثابت از سیلندر می باشد. این کمپانی گزارش می کند 
به تبع آن مشتری یکنواختی خیلی خوبی از نقاط اتصال )درگیری حلقه ها( به 
دست می آورد و خطوط عمودی به طور کامل حذف خواهد شد. با توجه به عدم 
وجود سینکرهای متداول، تعداد  دفعات تمیز کردن ماشین کاهش پیدا می کند. در 
ماشین های متداول، سینکرها )پالتین( بعد از یک دوره کاری باید تعویض شوند زیرا 
پارچه بافته شده باعث می شود در آن ناحیه ضربه بزند. این ماشین برای تولید پارچه 
های کشبافی مناسب می باشد، مدل SL-4 در دو نوع بغل بسته و عرض باز موجود 

است و نیز همچنین تنظیمات خاصی برای تولید با سرعت باال دارد.

Terrot

این کمپانی 150 سال  دانش و سابقه در تولیدات نوآورانه دارد. با همکاری حدودا 
50 نماینده  جهانی، شرکت های تابعه و مراکز خدمات Terrot با نمونه کارهای 
بازار محور از مشتریان حمایت می کنند تا بهترین راه حل را برای چالش های فنی 

و تجاری مشتریان پیدا کنند.

 Pilotelli و Terrot آخرین ماشین آالت دو کمپانی
ITMA Asia + CITME 2016 در نمایشگاه

پژوهشگران در حال آزمایش یک راه جدید برای ساخت میکروالیافی هستند که 

رشد سلول ها را پشتیبانی کند. این الیاف بسیار کوچک می تواند ابزار بسیار مفیدی 
برای اتصال مجدد اعصاب و بازسازی سایر بافت های آسیب دیده باشند. نسترن 
هاشمی در این رابطه می گوید:  سلول های بنیادی عصبی در الیاف پلیمری 
می تواند زنده بماند و رشد کند. وی در ادامه می افزاید : این سیستم کاربردی 
جدید الیاف برای برنامه های کاربردی درمانی از جمله هدایت رشد سلول های 
عصبی ، سیستم های neurobiological ، بازسازی رگ های خونی ، تاندون ها 
و بافت های عضالنی می تواند به کار برده شود. وی می گوید این پروژه ای ست 
که توسط دفتر تحقیقات نیروی دریایی در تالش برای کسب اطاالعات بیشتر 
در مورد آسیب های مغزی تامین می شود و ما عالقه مند به درک این موضوع 
نزدیکی  در   microbubbles ایجاد  باعث  چگونه  شوک  امواج  که  هستیم 

سلول های عصبی و آسیب به آن می شود.

درمان صدمات مغزی با کمک سلول های رشد یافته در میكروالیاف ها
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آسیب کمتر به سلول ها :

نسترن هاشمی می گوید : رویکرد ما به ساخت الیاف منحصر به فرد است در 
اینجا نه ولتاژ باال، فشار باال و یا حتی درجه حرارت باالیی هم وجود ندارد بنابراین 
ما فکر میکنیم یک روز بتوانیم سلول های درون محفظ ها را درون الیاف  بدون 
آسیب رساندن به آنها قرار دهیم. رویکرد پژوهشگران آیووا توسعه استفاده از روش 
ساخت میکروسیال ها به پمپ polycaprolactone )PCL( از طریق کانال های 
کوچک برای تولید میکرو الیاف هاست. این الیاف قطری معادل2.6-36.5 میلیونیم 
متر دارند و شکل آنها قابل کنترل است. نسترن هاشمی می افزاید : ما از نیروهای 

هیدرو دینامیکی برای نفوذ در جهت مولکول ها برای ساخت سازه الیاف که دارای 
خواص و جهت مختلف هستند بهره می بریم. این گروه پژوهشی نشان داده است 
که سلول های بنیادی عصبی قادر به متصل و تراز شدن بر روی داربست میکرو 
الیاف هستند. در این مطالعه مرگ سلولی حداقل بوده و تکثیر سلولی نیز با تغییر 
ویژگی های داربست لیفی تحت تاثیر قرار می گیرد. این تحقیق به پژوهشگران 
و مهندسین بافت کمک می کند تا راه حلی برای بازسازی سلول های عصبی 
و بافت ها پیدا کنند.عالوه بر این الیاف PCL را می توان در بازسازی بافت های 

دیگر مانند عضالت و تاندون ها و عروق خونی به کار برد.

گروه تحقیقات Disney نرم افزاری را توسعه داد که قادر به کنترل آسان ماشین 
آالت صنعتی گردبافی شده است.

یک شبکه از تحقیقات ازمایشگاهی که توسط شرکت Walt Disney حمایت 
می شود، یک نرم افزاری را توسعه داد که به کمک آن کاربران به راحتی می توانند 
به ماشین آالت گردبافی صنعتی برنامه بدهند. گفته شده است که این نرم افزار 
به صورت انعطاف پذیری این امکان را به کاربران می دهد تا خروجی ماشین آالت 
پیچیده را کنترل کنند که این در حال حاضر در تمامی ماشین آالتی که با کامپیوتر 

کنترل می شوند و نیز در چاپ های سه بعدی وجود دارد.
این نرم افزار مترجم این امکان را به کاربران می دهد تا طرح ها را بر اساس 
شکل های ساده مشخص کنند و سپس این مشخصات را به صورت دستورالعمل 

الزم برای مرحله سوزن زنی برای کار کردن ماشین ترجمه می کند
Jessica Hodgins، از رئیسان در تحقیقات دیزنی می گوید: ماشین های گردبافی 

از تکنولوژی های بالغی می باشند که برای تولیدی هر چیزی از دستکش های 
باغبانی گرفته تا لباس های که مد هستند، مورد استفاده قرار می گیرند. اما ما 
نشان داده ایم تطبیق پذیری این ماشین آالت و توانایی مردم برای بیان خودشان 
از طریق ماشین آالت- با تغییر روش برنامه ریزی آنها به مقدار قابل توجهی 

افزایش پیدا می کند.

اشكال سه بعدی
در ماشین آالت گردبافی از صدها سوزن استفاده شده است که با هماهنگی 
با یکدیگر کار می کنند برای اتصال حلقه های نخ، جزئیات ظریف و  دقیق 
تولید پارچه های کشبافی. James McCann دانشمند محقق در تحقیقات 
دیزنی توضیح می دهد: اگرچه اینها قابل برنامه ریزی هستند اما معمواًل از این 
ماشین آالت برای تولید همان شکل ثابت پارچه استفاده می شود به جای تولید 
پارچه های کامال سفارشی. مزیت بزرگ گردبافی این است که دیگر مسطح 
نیست و با تغییر تعداد نواحی پیوستگی در بافت در یک دوره یا دوره های بخشی، 
گردبافی می توان تنوع زیادی از اشکال سه بعدی را ایجاد کرد. اما با توجه کنترل 
پروسه های موجود، این نوع از تغییرات به یک کاربر نیاز دارد تا تنظیمات مرحله 

سوزن زنی را انجام دهد که این کار پیچیده و خسته کننده ای می باشد.
McCann و همکارانش نرم افزار کامپایلر خودشان را در کنفرانس بین المللی 

ACM که در رابطه با گرافیک کامپیوتری و تکنیک های تعاملی می باشد و در 

Anaheim کالیفرنیا برگزار شد، ارائه کردند.

کاربردها
تیم دیزنی تعدادی از اشکال هندسی اولیه توسعه دادند که می توان از آنها 
برای مشخص کردن شکل و اندازه ی یک طرح بافت استفاده کرد و یک 
زبان گردبافی را ایجاد کردند که قابلیت های متداول را در ماشین آالت صنعتی 
ذخیره کنند. انها همچنین یک رابط طراحی گرافیکی را برای مونتاژ شکل های 
هندسی اولیه ایجاد کردند. سپس این نرم افزار کامپایلر می تواند این مشخصات 
به دستورالعمل های الزم برای مرحله سوزن زنی ترجمه کند. آنها از این سیستم 

برای تولید کاله، دستکش و سایر البسه استفاده می کنند.
ما باور داریم ماشین بافندگی سه بعدی یک روز باید به چاپ سه بعدی ملحق 
شود به عنوان یک فرم قابل دسترس برای کاربر تبدیل می شود. که اینکار 
نیازمند ابزارهای جدید، الگوریتم و فرمت های تبادل داده می باشد که این کامپایلر 

الگوریتم برنامه ریزی انتقال و مونتاژ زبان های بافندگی را انجام می دهد.

نرم افزار کنترل آسان ماشین آالت صنعتی گردبافی

مترجمان: مهندس علیرضا پورناصرانی و مهندس فرزانه صالحی
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نانولوله های  از  اولین بار منسوجات هوشمندی را  پژوهشگران ACES برای 
کربنی و الیاف اسپاندکس توسعه داده اند که مانند یک مفصل یا ماهیچه حس 

دارد و می تواند به محرک ها پاسخ دهد. 
دکتر جواد فروغی در این زمینه می گوید: ما قباًل شاهد ساخت و بکار گیری مواد 
هوشمندی بودیم که بعنوان سنسور بروی زانوبند قرار می گرفت و می توانست 
برای نظارت بر حرکت مفصل و دادن اطالعات با ارزش جهت توانبخشی بهتر 

به فرد پوشنده مورد استفاده قرار گیرد. 
کارهای اخیر ما، به ما اجازه توسعه لباس های هوشمندی را داده که به طور 
همزمان بر حرکات پوشنده لباس نظارت کرده و می تواند از حرکت وی پشتیبانی 

و حرکت او را اصالح کند.
این منسوجات هوشمند به راحتی برای ساخت مقادیر صنعتی مقیاس پذیر هستند 
و ظرفیت این را دارد که محصول تولید شده ظرفیت کار مکانیکی و قدرت 
خروجی بیشتری را نسبت به عضالت انسان داشته باشد و این موضوع باعث 
می شود پارچه های هوشمند کاربردهای بالقوه ایی را در رباتیک و نقش سنسورها 
ایفا کنند که می تواند جایگزینی بسیار بهتری نسبت به زانوبندی باشد که پیشتر 

این تیم پژوهشی ساخته بودند.
منسوجات هوشمند جدید ماه گذشته در مجله بین المللی رتبه باالیی را به خود 
اختصاص داد که شرح آن در انجمن شیمی آمریکا ACS Nano آمده است 
و از طریق همکاری و بهره گیری بین محققین ACES و دانشگاه ولنگوگ 
و دانشگاه تگزاس در داالس ساخته شده است. این کشف جدید منسوجات 
هوشمند توسط دکتر فروغی ، جایزه DECRA( Research Award( را برای 

وی به ارمغان آورده است.

پشتیبانی و نظارت بر حرکت توسط عضالت ساخته شده از منسوجات هوشمند

مالنین مولکول طبیعی در پوست، مو حیوانات و عنبیه چشم است که باعث 
رنگی شدن آنها می شود و همچنین پوست و چشم را در برابر پرتو ماورابنفش 

محافظت می کند.
بزودی روزی را می توان تصور کرد که مالنین را در مکان های غیرمنتظره مانند 

بالشتک مبل یا لباس پیدا کنیم، اما نه برای رنگ دهی به آنها!
به  مالنین  از  کمی  مقدار  کردن  اضافه  با  می توانند  دریافته اند  پژوهشگران 

پلی اورتان باعث می شود که این مواد بمراتب قوی تر و مستحکم تر شوند. 
و  از جمله صندلی های فوم دار  از محصوالت  پلی اورتان ها در طیف وسیعی 
منسوجات استرچ بکار برده می شود و هنوز نیز جا برای کاربرد های دیگر بسیار 
دارد. از این رو در پژوهش های پیشین دانشمندان سعی کرده اند بوسیله سیلیس، 
نانوله های کربنی و اکسید گرافن آن را با دوام تر سازند اما این تالش ها تنها منجر 

به افزایش خاصیت فیزیکی یعنی استحکام کششی شده است. 
و همکارانشان سعی   Mingqing Chen, Weifu Dong پژوهش این  در 
کرده اند با یک رویکرد جدید با اضافه کردن مالنین به عنوان یک بیومولکول 
طیف وسیعی از منسوجات و مواد مختلف را در بر گیرند. از این رو محققان 
دریافته اند که پلی اورتان حاوی 2 درصد مالنین استخراج شده از کیسه ماهی 

جوهر ده پا، باعث افزایش چقرمگی و بهبود استحکام کششی آن شده است.
این خواص در حدود 10 برابر افزایش یافته، افزایش از 5/6 مگاپاسکال و 33 
مگاژول در هر متر مکعب از جنس پلی اورتان ساده به 51/5 مگا پاسکال و 413 

MJ/m3 بوده است.

پلی اورتان به خودی خود می تواند تا 770درصد تا پیش از گسیختن کشیده شود 
در حالی که نسخه مالنین تزریق شده به آن تا 880 درصد ارتقا یافته است.

تقویت استحكام فوم ها و پارچه ها به کمک رنگدانه پوست
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پژوهشگران در تکنولوژی زیست پزشکی موفق به ساخت باندهای پوست 
مانندی شدند که با استفاده از مش رسانای نانو سیم ها و یک الیه نازک پلیمری 
االستیک مانند پوست بروی بدن چسبیده و توسط بیوسیگنال هایی درمان و 
تحریک های پوستی را رصد می کند. این بانداژ نوین تقلیدی از پوست انسان 

است که خواص االستیک و قابلیت های حسی را توامان دارد.
نزدیکی باند به پوست باعث می شود که بتواند بازخورد های زیست پزشکی مفید 

را از طریق سیگنال های الکتروفیزیولوژیک ارائه دهد.
چی هوآن لی استادیار مهندسی پزشکی و مهندسی مکانیک در دانشگاه پردیو 
می گوید : این نوآوری ترکیبی از نانو مواد با کیفیت باالست که باند را مانند پوست 

می سازد و در نتیجه خواص مکانیکی منحصر به فردی را به آن می دهد.
 در ادامه مین کو کیم می افزاید: این باند را می توان به یک دستگاه الکترونیکی 
تشبیه کرد که برای درمان وضعیت های خاص می تواند در آن نقطه خاص ایجاد 
حرارت کند و با جریان انداختن عملکرد سیستم عروقی زمان درمان را تسریع 
بخشید. در رویکرد های سنتی به توسعه چنین تکنولوژی فیلم های نازک که 
از فلزات انعطاف پذیر مانند طال ، نقره ، مس استفاده می شد پرداخته شده بود و 
مشکل عمده آنها شکستگی و ترک خوردگی بود که در نتیجه کشش حاصل 
می گردید. بنابراین بانداژ های پوستی دارای این مزیت هستند که از نانو سیم ها 
بهره برده شده که ضمن مقاومتر ساختن باند در مقابل کشش و ترک خوردگی 
باعث می شود تا سطح 1000بار زبر تری را داشته باشد که همین امر موجب 
چسبندگی بیشتر آن به پوست می شود. نانو سیم ها با قطر حدود 50 نانومتر و 
طول 150 میکرون در داخل یک لوله نازک از االستومر یا پلیمر االستیک که 
در حدود 1.55 میکرون ضخامت دارد تعبیه شده است. برای نشان دادن کار برد 
آن در تشخیص پزشکی می توان از این تکنولوژی جهت ضبط سیگنال های 
الکتروفیزیولوژیک از قلب و عضالت مورد نظر اشاره کرد. در آینده پژوهشگران 
قصد دارند تا با فرآیند های نوین تر و سنتز مواد در کنار نانوسیم ها یک باند ترانس 
را توسعه دهند که تحویل دارو از طریق پوست را انجام دهد ضمن اینکه چنین 
سیستمی ممکن است شام سنسورهایی باشد که با توجه به تشخیص سطح 

آسیب دیده دوز داروی مصرفی را تعیین نماید.

ساخت باندهای نوین با دوام و همانند پوست بوسیله نانوسیم ها

دانشمندان در دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور مخلوط بتن و میکروالیاف را تولید 
کرده اند که در عین انعطاف پذیر بودن مقاومتر نیز باشند.

این فنآوری جدید در ساخت بتن با نام ConFlexPave باعث می شود خواص 
منحصر به فردی به آن داده شود و زمان نصب راه اندازی و نصب آن در جاده ها،  

ConFlex-  پارکینگ ها و دیگر سطوح هموار کاهش یابد . همچنین بتن های 
Pave نازک تر،  سبکتر و مقاوم تر نسبت به بتن های سنتی هستند.

راز قدرت و انعطاف پذیری ConFlexPave استفاده از میکرو الیاف است که به 
آن اجازه خم شدن بدون ترک خوردگی را می دهد. 

توسعه بتن های جدید در دانشگاه سنگاپور بوده و بنابر ادعای این گروه تحقیقاتی 
فن آوری جدید ضمن نصب راحت و سریعتر بتن ها در سطوح هموار ، هزینه 
تعمیر و نگهداری آن را کاهش داده و برای ساخت یک محصول پایدار مناسبند.
استادیار دانشگاه یانگ Yang En-Hua می گوید : کلید توسعه نسل بعدی 
مواد و مصالح ساختمانی درک چگونگی تعامل مکانیکی تمام اجزا در سطح 
میکروسکوپی است.با درک عمیق این موارد ما می توانیم محصول نهایی را با 

توجه به کاربرد آنها تولید کنیم.
در بافت بتن ها میکرو الیاف به گونه ای  به کار رفته اند که باعث توزیع بار در سطح 
آن شده و مقاومت بتن را تا دو برابر بتن معمولی تحت خمش افزایش می دهد.

میكرو الیاف و ساخت بتن های انعطاف پذیر 
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چالش عمده در فن آوری نانو چگونگی معرفی اصول سبز و پایدار برای هنگامی 
است که عناصر در مقیاس نانو در کنار هم قرار می گیرند. به عنوان مثال تکمیل 
نانو که توسط بسیاری از محدودیت های موجود در روش pad-dry-cureمانند 
استفاده از مواد اولیه شیمیایی پر هزینه برای تولید نانو ذرات ، مصرف زیاد مایع 
و انرژی ، تولید زباله های مایع مضر و عملیات چند مرحله ای محدود شده است. 
با یکپارچه سازی های کم هزینه ، فرآیند های مقیاس پذیر و سازگار با محیط 
زیست برای نانو تکمیل های منسوجات هوشمند منتشر شده است که بیش از 10 
multifunc-موسسه بین المللی را شامل شده و منجر به تولید یک کالس جدید 
tional برای پارچه ها شده است. برای اثبات این موضوع تعدادی ازمنسوجات 
ضد باکتری مورد بررسی قرار گرفت که نشان می داد از فعالیت ضد باکتری باال 

و دوام شستشویی خوبی برخوردارند. 
باتوجه به اینکه تکمیل نانو منجر به تولید منسوجات چند کاربردی پایدار می شود؛ 
پیشنهاد این است که می توانند بطور بالقوه به برنامه های کاربردی زیادی به 
کاربرده شوند. پیاده سازی فن آوری نانو برای ساخت پارچه های هوشمند و توسعه 

الیاف زیستی نشان دهنده پیشرفت محصوالت مبتنی بر پارچه و لباس برای 
طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی است. در رابطه با حس زیبا شناسی از مد 
به عنوان مثال  زیبا شناسی پارچه زمانی که ظاهر نوری آن با استفاده از نانو ذرات 

پالسمونیک تغییر کرده افزایش خواهد یافت.
در همین راستا در ترکیب با فن آوری سنسور، تغییر رنگ آفتاب پرست مانند 
پارچه و انطباق آن با محیط اطراف را قادر می سازد ، در نتیجه در پیشبرد تکنیک 
استتار موثر خواهد بود. همچنین با تکمیل هوشمند نانو ذرات بر منسوجات 
 UV می توانید خواص ضد میکروبی، ضد آتش ، خواص محافظتی در برابر اشعه
را بطور همزمان در توسعه پوشاک الکترونیکی به کار ببرید همچنانکه به منسوج 
حالت نرمی را می افزایید. با وجود طیف عظیمی از برنامه های کاربردی ، چالش 
عمده در تکمیل نانو سبز و پایدار به ویژه هنگامی که با توجه به افزایش مطالبات 
برای تکنیک هایی مثل  پراکندگی ، اشباع، توزیع و بی حرکتی بار نانو ذرات بر روی 
الیاف نساجی در یک محیط کنترل شده مطرح است و چنین محدودیت هایی در 
پروسه تکمیل pad-dry-cure وجود دارد چرا که در اعمال تکمیل نانو ذرات در 
این روش ؛ عدم تکرارپذیری به دلیل نوع حمام ، انتشار ضایعات مضر ، مهاجرت 
نانو ذرات بر الیاف با توجه به تغییرات دمای ناهمگن بر روی پارچه ، محدودیت 
سرعت رول به رول شدن منسوج و بارگذاری کنترل نشده نانوذرات بر روی 

منسوجات وجود دارد. 
این عیوب می تواند با به کار گیری تولید نانو ذرات در فاز گاز و سپس جذب آن 
توسط پارچه رفع شود. از دیگر دستاورد های این تکنولوژی خاصیت آئروسل نانو 
ذرات اعمال شده بر سطح پارچه است که برای طراحی منسوجات چند منظوره 

کاربرد فراوانی دارد.

انقالبی در نانوتكمیل منسوجات هوشمند

شرکت CMT با همکاری شرکت Bruckner یک ماشین جدید برای تکمیل 

پارچه های گردبافی حساس تولید کرده است. شرکت Bruckner یک کمپانی 
 CMT آلمانی تولید کننده ماشین آالت نساجی است که با همکاری شرکت
)Compagnie Mauricienne de Textile Ltée(، یک ماشین خاص برای 
تکمیل پارچه های گردبافی خیلی حساس که دارای باالی 15% الیکرا هستند 
تولید کرده است. این کمپانی گزارش می کند: که هدف اصلی از این نوآوری این 
بوده است تا کمترین تنش به پارچه وارد شود و مسیر تکمیل پارچه کوتاه ترین 

باشد به منظور کاهش shrinkage باقی مانده در پارچه. 
CMT یک کمپانی تولید کننده ی پوشاک است که مقر آن در Mauritius  و نیز 

دفاتر طراحی و بازایابی آن در بریتانیا و فرانسه است. تخصص اصلی این کمپانی 
در  پوشاک کشبافی که سریعاً مد شده اند برای خرده فروشان خیابان های باالی 

شهر در در اروپا و ایاالت متحده می باشد. 

ماشین آالت تكمیل جدید برای پارچه های کشبافی حساس
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دانشمندان یک ماده هیبریدی )پیوندی( جدید با الهام از تار عنکبوت تولید کرده اند. 
در میان بسیاری از خواص قابل توجه ، تار عنکبوت قادر است تا 4% فراتر از طول 
اولیه خود بدون شکستن کشیده شود. باقی ماندن در یک حالت مطمئناً قابل توجه 
است اما چگونه تار عنکبوت بعد از منحرف شدن و پیچاندن به وسیله باد و سایر 
حشرات مزاحم همچنان محکم باقی می ماند؟ پاسخ این سوال به گفته دانشمندان 
در اصول فیزیکی زیربنایی ماده ای »هیبریدی« نهفته است که عنکبوت ها برای 

تارهای خود تولید می کنند.
محققان دست به مطالعه جزئیات این تکنیک موسوم به »سیم مایع« در شبکه های 
عنکبوت ها زده و از آن برای تولیِد فیبرهای کامپیوزیتی در محیط البراتوار بهره 
گرفته اند که همانند تار مخصوص شکار عنکبوت، مثل ماده ای جامد گسترده شده 

و همانند یک مایع فشرده می شود.
هنگامی که یک عنکبوت یک تار را می ریسد با قطرات کوچک از عصاره چسب، 

آن را به یک ماده چسبنده تبدیل می کند تا تار های خود را به یک دام برای حشرات 
در حال پرواز بدل کند. دانشمندان دانشگاه آکسفورد و فرانسه دانشگاه پیر و ماری 
کوری با مطالعه این تکنیک خیره کننده الیاف کامپوزیتی که در همین راه کار 

می کنند را اختراع کردند.
پرفسور فریتزر ولراث از گروه ابریشم آکسفورد در دپارتمان جانورشناسی دانشگاه 
آکسفورد می گوید: هزاران قطره ریز چسبناک که شبکه »کروی مانند« عنکبوت 
را می پوشاند، در واقع کارکردی بیشتر از چسبناک نگاه داشتن و گرفتن طعمه ایفا 
می کنند. در کمال تعجب هر یک از قطرات به اندازه کافی ضربه را در الیه های 
مرطوب خود ذخیره می کند تا تارهای شل را رها کند و عنکبوت از این رفتار به 

بهترین شکلی استفاده می کند تا تارها تمام مدت سفت و محکم باشند.
خصوصیات منحصر به فردی که دانشمندان مشاهده و تحلیل نمودند متکی به 
توازن ظریف تری بین انعطاف پذیری الیاف و تنش سطح قطره است. نکته مهم آن 
است که تیم مزبور توانستند این تکنیک را در البراتوار با استفاده از قطرهای روغن 
بر روی الیاف پالستیک بازسازی نمایند و این سیستم مصنوعی همانند ابریشم 
طبیعی عنکبوت رفتار نمود به نحوی که قرقره های الیاف، به موازت منبسط شدن 

و منقبض شدن تار، درون قطرات روغن پیچیده و باز می شدند.
در نتیجه مواد می توانند کشیده شوند و سپس با سیم پیچ در خط اضافی داخل 
قطرات کوچک منقبض شوند. این تیم با تکرار این روش و با استفاده از قطرات 
روغن در فیالمنت متوجه شدند که این دقیقاً مثل تار عنکبوت رفتار می کند. دکتر 
Hervé Elettro می گوید: موضوعات ترکیبی زیست- الهام ما می تواند تقریبا از 
هر کمپوندی تولید شود. این بینش های جدید می تواند منجر به طیف گسترده ای از 
برنامه های کاربردی مثل سازه های پیچیده از میکروفابریکیشن، میکرو موتورهای 

برگشت پذیر و یا سیستم های کشش خود تنیده منجر شود.

ساخت الیاف کامپوزیتی جدید با الهام از خاصیت هیبریدی تار عنكبوت

پارچه در این ماشین در ابتدا به داخل خشک کن ماشین هدایت می شود، که به 
وسیله ی یک تسمه پارچه با عرض کامل نگه داشته می شود. به گفته تولید کننده 
این دستگاه: این ویژگی به ویژه برای پارچه حلقوی حساس خیلی مهم می باشد 
و از کیس شدن پارچه به دلیل گشادی آن و شکستگی آن جلوگیری می کند. 
تسمه با تفلون پوشش داده شده است، و این تکنولوژی باعث شده تا کمترین 
نشانه و صدمه ای به پارچه ی حساس وارد شود. به عنوان بخشی از طراحی این 
ماشین خاص، کمپانی Bruckner سیستم تقسیم گردش جریان هوا را به ثبت 
رسانده است. این سیستم گفته شده است که میزان خروجی  از طریق بهینه سازی 
آیرودینامیکی را مقدار قابل توجهی افزایش می دهد  و منجر به کاهش مصرف 
انرژی می شود و  نیز گردش هوا که با مالیمت با پارچه رفتار می کند. برخورد هوا با 
باال و پایین پارچه با مشخصات خشک کن پارچه از طریق دو فن با سرعت کنترل 
شده، اقتباس شده است. و این منجر به توزیع درجه حرارت ایده ال و برخورد هوای 

بسیار همگن  و مالیم در پارچه شده است.

در سال 1998 دو کمپانی Bruckner و CMT به طور مشترک اولین استنتر با 
تکنولوژی تقسیم گردش جریان هوا را نصب کردند.

تعهد به محیط زیست
 کمپانی CMT تعهد خود را به محیط زیست با حمایت از دستیابی به یک 
ماشین بروکنر با سیستم بازیابی گرما، به اثبات رسانده است. گرما از هوای خروجی 
گرفته شده و در  هوای تازه پیش از گرم شدن استفاده می شود. این هوای تازه 
برای پروسه خشک کردن پارچه در چندین نقطه مورد استفاده قرار می گیرد 
بنابراین پروسه ی خشک کردن پارچه می تواند به صورت مداوم با نسبت هوای 
تازه و هوای خروجی به بهترین شکل ممکن انجام شود. عالوه بر این مصرف 
انرژی حرارتی به وضوح کاهش پیدا می کند در نتیجه منجر به کاهش چشمگیر 
هزینه های تولید می شود.CMT از این خط تکمیل جدید به طور عمده برای 

پروسه ی تکمیلی برتر برای پارچه های ظریف و حساس استفاده می کند.
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برندهای نساجی پوشاك

ردپای تام فورد در 

محصوالت گوچی

در 26 مارس 1881 گوچیو گوچی )Guccio Gucci( در شهر فلورانس ایتالیا 
به دنیا آمد. در سال 1898 او به لندن رفت و برای مدتی در آشپزخانه یک هتل 

مشغول به کار شد.
در آنجا بود که با نوع و سبک لباس پوشیدن مسافرانی که به هتل وارد می شدند، 

آشنا شد و پس از بازگشت به ایتالیا به فروش وسایل چرمی  و زین اسب پرداخت 
که موفقیت فراوانی در پی داشت. با گذشت زمان شرکت او به سمت 
یک نام تجملی گسترده تر گرایش یافت و در دهه شصت مورد توجه 
ثروتمندان بین المللی آن زمان قرار گرفت. گوچی یک چرم کار ماهر بود 

که کارهای خود را با تزئین به وسیله یک نوار سبز و قرمز و قطعه کوچک 
فلزی )که از زین و لگام اسب ایده گرفته بود( از دیگران متمایز می ساخت.

گوچی در سال 1921 یک خانه مد به نام خود در فلورانس بنا کرد و در 
آن به فروش کاالهای چرمی  و لوازم تزئین شده با نقوش سوارکاری 
پرداخت. در سال 1932 نیز نوعی کفش راحتی ابداع کرد که تنها کفشی 

است که به موزه هنرهای معاصر نیویورک راه یافته است.
در سال 1938 اولین بوتیک گوچی در خیابان کاندوتی شهر رم افتتاح شد 

که یکی از معروف ترین خیابان های آن زمان در زمینه مد بود. کیف دستی های 
گوچی که با دسته بامبو ساخته می شد، در سال 1947 معرفی شد و به سرعت به 

محبوبیت بسیار باالیی رسید.
بوتیک های دیگر یکی پس از دیگری در سراسر جهان گشایش یافتند و تمامی  آنها 

توسط پسران گوچی، آلدو، یوگو، واسکو و رودولفو اداره می شدند.
در سال 1953 گوچی درگذشت و مدیریت شرکت به پسرانش رسید. آلدو، اولین بوتیک را در نیویورک تاسیس کرد و 
با جذب مشتریانی نظیر گریس کلی، ژاکلین کندی، ادری هیپورن و... گوچی تبدیل به یک مارک جهانی شد. سپس 
آنها شرق دور را هدف قرار دادند و در سال 1960 شعبه های توکیو و هنگ کنگ را افتتاح کرده و دامنه فعالیت های 

شرکت را گسترش دادند.
در سال 1983 رودولفو به علت بیماری سرطان فوت کرد و پسر او به نام ماریزیو سهم او را به ارث برد 

ردپای تام فورد در 

مشغول به کار شد.
در آنجا بود که با نوع و سبک لباس پوشیدن مسافرانی که به هتل وارد می شدند، 

آشنا شد و پس از بازگشت به ایتالیا به فروش وسایل چرمی  و زین اسب پرداخت 
که موفقیت فراوانی در پی داشت. با گذشت زمان شرکت او به سمت 
یک نام تجملی گسترده تر گرایش یافت و در دهه شصت مورد توجه 
ثروتمندان بین المللی آن زمان قرار گرفت. گوچی یک چرم کار ماهر بود 

که کارهای خود را با تزئین به وسیله یک نوار سبز و قرمز و قطعه کوچک 
فلزی )که از زین و لگام اسب ایده گرفته بود( از دیگران متمایز می ساخت.

1921گوچی در سال 1921گوچی در سال 1921 یک خانه مد به نام خود در فلورانس بنا کرد و در 
آن به فروش کاالهای چرمی  و لوازم تزئین شده با نقوش سوارکاری 
1932پرداخت. در سال 1932پرداخت. در سال 1932 نیز نوعی کفش راحتی ابداع کرد که تنها کفشی 

است که به موزه هنرهای معاصر نیویورک راه یافته است.
1938در سال 1938در سال 1938 اولین بوتیک گوچی در خیابان کاندوتی شهر رم افتتاح شد 

که یکی از معروف ترین خیابان های آن زمان در زمینه مد بود. کیف دستی های 
گوچی که با دسته بامبو ساخته می شد، در سال 

محبوبیت بسیار باالیی رسید.
بوتیک های دیگر یکی پس از دیگری در سراسر جهان گشایش یافتند و تمامی  آنها 

توسط پسران گوچی، آلدو، یوگو، واسکو و رودولفو اداره می شدند.
1953در سال 1953در سال 1953 گوچی درگذشت و مدیریت شرکت به پسرانش رسید. آلدو، اولین بوتیک را در نیویورک تاسیس کرد و 
با جذب مشتریانی نظیر گریس کلی، ژاکلین کندی، ادری هیپورن و... گوچی تبدیل به یک مارک جهانی شد. سپس 

آنها شرق دور را هدف قرار دادند و در سال 
شرکت را گسترش دادند.

1983در سال 1983در سال 1983 رودولفو به علت بیماری سرطان فوت کرد و پسر او به نام ماریزیو سهم او را به ارث برد 

در آنجا بود که با نوع و سبک لباس پوشیدن مسافرانی که به هتل وارد می شدند، 
آشنا شد و پس از بازگشت به ایتالیا به فروش وسایل چرمی  و زین اسب پرداخت 

که موفقیت فراوانی در پی داشت. با گذشت زمان شرکت او به سمت 
یک نام تجملی گسترده تر گرایش یافت و در دهه شصت مورد توجه 
ثروتمندان بین المللی آن زمان قرار گرفت. گوچی یک چرم کار ماهر بود 

که کارهای خود را با تزئین به وسیله یک نوار سبز و قرمز و قطعه کوچک 
فلزی )که از زین و لگام اسب ایده گرفته بود( از دیگران متمایز می ساخت.

 یک خانه مد به نام خود در فلورانس بنا کرد و در 
آن به فروش کاالهای چرمی  و لوازم تزئین شده با نقوش سوارکاری 
 نیز نوعی کفش راحتی ابداع کرد که تنها کفشی 

 اولین بوتیک گوچی در خیابان کاندوتی شهر رم افتتاح شد 
که یکی از معروف ترین خیابان های آن زمان در زمینه مد بود. کیف دستی های 

 معرفی شد و به سرعت به 

بوتیک های دیگر یکی پس از دیگری در سراسر جهان گشایش یافتند و تمامی  آنها 

 گوچی درگذشت و مدیریت شرکت به پسرانش رسید. آلدو، اولین بوتیک را در نیویورک تاسیس کرد و 
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و جای او را گرفت. ماریزیو که پنجاه درصد سهام شرکت به او تعلق داشت، در سال 
1989 مدیریت گوچی را به عهده گرفت. پنجاه درصد دیگر گوچی به شرکت اینوست 

کروپ )Investcrop( از کشور بحرین فروخته شد.
در طی دهه 1990 اختالفات فراوانی بین این دو شریک بروز کرد و کار به دادگاه 
کشیده شد. سال بعد شرکت گوچی بیش از 37 میلیون دالر ضرر کرد که شوک بسیار 

بزرگی برای مالکان آن بود.
در سال 1992 طرح معروف کاالهای لوکس تام فورد به گوچی پیوست و به همراه »دان 

ملو« معاون اجرایی شرکت، از طریق کاهش محصوالت و ساماندهی دوباره تولیدات، هزینه ها 
را کاهش دادند. تا سال 1994 وضع مالی شرکت بهتر شد. در آن زمان گالش چوبی و چرمی  طراحی 
شده توسط تام فورد بسیار مورد استقبال قرار گرفته بود. ماریزیو در سال 1995 به قتل رسید و همسرش مجرم 

شناخته شد.
مجموعه های ارائه شده توسط فورد در سال های بعدی موفقیت های فراوانی برای شرکت گوچی به دنبال داشت 
و اوضاع را به کلی دگرگون کرد. گوچی روز به روز بهتر شد و فورد کفایت و شایستگی خود را به اثبات رساند. 
گوچی همواره مورد عالقه بسیاری از هنرپیشگان سینمایی و افراد مشهور بوده است جکی اناسیس ، سوفیا 

لورن ، الیزابت تایلور و مدنا از جمله مشتریان گوچی بوده اند .
تام فورد آخرین مجموعه خود را در فوریه 2004 در میالن عرضه کرد و با پایان یافتن قراردادش با گوچی 
در مارس همان سال این شرکت را ترک کرد. خانم الساندرا فاشینتی که در سال 2000 به گوچی پیوسته 

و 4 سال در کنار فورد کار کرده بود به عنوان مدیر جدید گوچی منصوب شد. فورد در این مدت به استعداد 
درخشان وی در طراحی لباس های فاخر شب پی برده بود.

در سال 2004 در شبی که »چارلیز ترون« جایزه اسکار بهترین هنرپیشه زن برای فیلم هیوال را 
دریافت کرد، لباس طراحی شده توسط تام فورد را بر تن داشت. الساندرا اولین مجموعه 

خود را در سپتامبر 2004 در میالن ارائه کرد. بعد از گذشت یک سال وی به خاطر 
عدم توافق با مدیریت شرکت استعفا داد و »فریدا جیانینی« جای او را گرفت. 
جیانینی هم اولین مجموعه لباس های خود را در سپتامبر 2005 به نمایش 

گذاشت و تا به امروز نیز به عنوان طراح گوچی مشغول به کار می باشد.
این مارک در زمینه لباس نیز به اوج خود رسید و در سال 2006 با درآمدی 
بالغ بر 6/7 میلیارد یورو، پس از لویی ویتون در مقام دومین مارک 

پرفروش قرار گرفت.
حاال دیگر گوچی یکی از سودآورترین خانه های مد در ایتالیا است 
و طبق نظرسنجی انجام شده از 25 هزار نفر مصرف کننده و خریدار 

آنالین در 48 کشور دنیا توسط موسسه تحقیقات علمی- تجاری نیلسن، 
به عنوان مطلوب ترین و محبوب ترین مارک دنیا برگزیده شده. این کمپانی انواع 

محصوالت چرمی  و عطر و ادکلن را طراحی و تولید و به بازار جهانی عرضه می کند. کمپانی گوچی هر 
هفته جزو بهترین تولیدکنندگان عطر و ادکلن در مجله بیزینس ویک انتخاب می شود. شهرت 

و کیفیت محصوالت گوچی طرفداران خوبی را در سطح جهان 
مخصوصا اروپا به دست آورده است و در سال گذشته 

میالدی درآمدی بالغ بر 2/2 میلیارد 
یورو را از آن خود کرد.

درخشان وی در طراحی لباس های فاخر شب پی برده بود.
در سال 

دریافت کرد، لباس طراحی شده توسط تام فورد را بر تن داشت. الساندرا اولین مجموعه 
خود را در سپتامبر 

عدم توافق با مدیریت شرکت استعفا داد و »فریدا جیانینی« جای او را گرفت. 
جیانینی هم اولین مجموعه لباس های خود را در سپتامبر 

گذاشت و تا به امروز نیز به عنوان طراح گوچی مشغول به کار می باشد.
این مارک در زمینه لباس نیز به اوج خود رسید و در سال 

بالغ بر 
پرفروش قرار گرفت.

حاال دیگر گوچی یکی از سودآورترین خانه های مد در ایتالیا است 
و طبق نظرسنجی انجام شده از 

آنالین در 
به عنوان مطلوب ترین و محبوب ترین مارک دنیا برگزیده شده. این کمپانی انواع 
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 مانگو چگونه برند شد؟

ثروت 4/8  با  مانگو،  اسپانیایی  پوشاک  گروه  موسس  آندیک،  ایزاک 
میلیارد دالر صد و شصت و هفتمین فرد ثروتمند دنیا به شمار می رود. 

وی فردی مشهور در صنعت کسب و کار مد و پوشاک در اسپانیا و 
در شهر  در سال 1955  ارمی  آندیک  ایزاک  به شمار می رود.  جهان 

استانبول در ترکیه به دنیا آمد.
خانواده او در دهه 1950 به ترکیه مهاجرت کردند. آندیک کسب و کار 
مد و کاالهای لوکس را در سال 1972، زمانی که تنها 17 سال داشت، 
شروع کرد. در واقع او که در آن زمان از سفری بازگشته بود تعدادی از 
پیراهن هایی را که با خود آورده بود به قیمت دو برابر مبلغی که برای آن 

پرداخته بود به تعدادی از فروشگاه های لباس فروخت. 
زمانی که آندیک به اولین درآمد یک میلیونی خود دست یافت تصمیم 

به  شروع  و  دهد  گسترش  را  خود  فعالیت  د گرفت  ر ا و
کردن کت های دست دوز از افغانستان کرد. 

وی زمانی که تنها 18 سال داشت یک ماشین خرید 
در  وارد می کرد  را که  لباس هایی  آن  به وسیله  و 
اسپانیا می فروخت. موفقیت او همچنان ادامه پیدا 
کرد و آندیک فروش کفش را نیز به کسب و کار 

خود اضافه کرد. 
کسب  روز افزون  گسترش  با  آندیک 

 1984 سال  در  نهایت  در  کارش  و 
بارسلونا  در  را  مانگو  فروشگاه  اولین 
بازگشایی کرد و تصمیم گرفت یک 
فروشگاه  برای  را  مانگو  نام  به  برند 

کردن کت های دست دوز از افغانستان کرد. 
 سال داشت یک ماشین خرید 

در  وارد می کرد  را که  لباس هایی  آن  به وسیله  و 
اسپانیا می فروخت. موفقیت او همچنان ادامه پیدا 
کرد و آندیک فروش کفش را نیز به کسب و کار 

کسب  روز افزون  گسترش  با  آندیک 
1984
بارسلونا  در  را  مانگو  فروشگاه  اولین 
بازگشایی کرد و تصمیم گرفت یک 
فروشگاه  برای  را  مانگو  نام  به  برند 

 مانگو چگونه برند شد؟

ثروت 4/8 با  مانگو،  اسپانیایی  پوشاک  گروه  موسس   ،
میلیارد دالر صد و شصت و هفتمین فرد ثروتمند دنیا به شمار می رود. 

وی فردی مشهور در صنعت کسب و کار مد و پوشاک در اسپانیا و 
در شهر   1955

 به ترکیه مهاجرت کردند. آندیک کسب و کار 
 سال داشت، 
شروع کرد. در واقع او که در آن زمان از سفری بازگشته بود تعدادی از 
پیراهن هایی را که با خود آورده بود به قیمت دو برابر مبلغی که برای آن 

زمانی که آندیک به اولین درآمد یک میلیونی خود دست یافت تصمیم 
د  ر ا و
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خود خلق کند.

تعداد فروشگاه های مانگو تا یک سال بعد به 5 فروشگاه در بارسلونا و 
آنقدر سریع  آندیک  یک فروشگاه در والنسیا رسید. کسب و کار 

رشد کرد که طی 10 سال توانست بیش از 100 فروشگاه 
در سرتاسر اسپانیا بازگشایی کند. مانگو از آن زمان 
به طور چشمگیر و سریعی گسترش داشت، به طوری 
که تا سال 2004 این شرکت بیش از 700 فروشگاه 
در 72 کشور دنیا در اروپا، آسیا، آفریقا و آفریقای 

جنوبی باز کرده بود. 
این رشد بر اساس فرمولی بود که شاید در نگاه 
اول ساده به نظر برسد و آن هم ارائه محصوالتی 
انحصاری، با طراحی و کیفیت عالی است که چون 
به طور انبوه عرضه نمی شوند خاص و منحصر به فرد 
شناخته می شوند. مانگو با این فلسفه تبدیل به رقیبی 
اصلی برای نام های بزرگ در صنعت مد و پوشاک شد 

و موفقیت برند آن از مرزهای اسپانیا هم فراتر رفت.
آندیک به خوبی می دانست برای اینکه بتواند برند خود 
را ارتقا بدهد به فضایی جوان و نوآورانه به عنوان کلید 

موفقیت احتیاج دارد. 
فرانشیز  بی شک سیستم  این شرکت  دیگر  موفقیت  کلید 
آن در فروشگاه ها است. زیرساخت بسیار مدرن و لجستیک 
کارآمد مانگو باعث شده تا بتواند نیازهای تمامی شعبه های 

خود در 5 قاره را به خوبی پوشش دهد. 
در حال حاضر بیش از 1200 فروشگاه این شرکت در 92 کشور 

دنیا فعالیت می کنند و فروشی 2 میلیارد دالری را برای این شرکت 
این  حاضر  حال  در  می آورند.  ارمغان  به 
شرکت دومین صادر کننده پوشاک زنان 

در اروپا محسوب می شود. 
ایزاک آندیک ازدواج کرده و سه فرزند دارد. وی در حال 

حاضر ساکن شهر بارسلونا است. وی به شدت از انظار 
عمومی دوری می کند، به شکلی که تا سال 2006 تقریبًا 
در هیچ جمعی به شکل علنی حضور نداشته و هیچ 

عکسی هم از او در دسترس نبوده است البته این 
وضعیت به تدریج تغییر کرده است.

خود خلق کند.
تعداد فروشگاه های مانگو تا یک سال بعد به 

آنقدر سریع  آندیک  یک فروشگاه در والنسیا رسید. کسب و کار 
رشد کرد که طی 

در سرتاسر اسپانیا بازگشایی کند. مانگو از آن زمان 
به طور چشمگیر و سریعی گسترش داشت، به طوری 

که تا سال 
در 

جنوبی باز کرده بود. 
این رشد بر اساس فرمولی بود که شاید در نگاه 
اول ساده به نظر برسد و آن هم ارائه محصوالتی 
انحصاری، با طراحی و کیفیت عالی است که چون 
به طور انبوه عرضه نمی شوند خاص و منحصر به فرد 
شناخته می شوند. مانگو با این فلسفه تبدیل به رقیبی 
اصلی برای نام های بزرگ در صنعت مد و پوشاک شد 

و موفقیت برند آن از مرزهای اسپانیا هم فراتر رفت.
آندیک به خوبی می دانست برای اینکه بتواند برند خود 
را ارتقا بدهد به فضایی جوان و نوآورانه به عنوان کلید 

موفقیت احتیاج دارد. 

آن در فروشگاه ها است. زیرساخت بسیار مدرن و لجستیک 
کارآمد مانگو باعث شده تا بتواند نیازهای تمامی شعبه های 

خود در 
در حال حاضر بیش از 

دنیا فعالیت می کنند و فروشی 
این  حاضر  حال  در  می آورند.  ارمغان  به 
شرکت دومین صادر کننده پوشاک زنان 

در اروپا محسوب می شود. 
ایزاک آندیک ازدواج کرده و سه فرزند دارد. وی در حال 

وضعیت به تدریج تغییر کرده است.

موفقیت احتیاج دارد. 
فرانشیز  بی شک سیستم  این شرکت  دیگر  موفقیت  فرانشیز کلید  بی شک سیستم  این شرکت  دیگر  موفقیت  کلید 
آن در فروشگاه ها است. زیرساخت بسیار مدرن و لجستیک آن در فروشگاه ها است. زیرساخت بسیار مدرن و لجستیک 
کارآمد مانگو باعث شده تا بتواند نیازهای تمامی شعبه های کارآمد مانگو باعث شده تا بتواند نیازهای تمامی شعبه های 

 قاره را به خوبی پوشش دهد. 
در حال حاضر بیش از 1200 فروشگاه این شرکت در 9292 کشور 

2دنیا فعالیت می کنند و فروشی 2دنیا فعالیت می کنند و فروشی 2 میلیارد دالری را برای این شرکت  میلیارد دالری را برای این شرکت 
این  حاضر  حال  در  می آورند.  ارمغان  به 
شرکت دومین صادر کننده پوشاک زنان 

در اروپا محسوب می شود. 
ایزاک آندیک ازدواج کرده و سه فرزند دارد. وی در حال ایزاک آندیک ازدواج کرده و سه فرزند دارد. وی در حال 

حاضر ساکن شهر بارسلونا است. وی به شدت از انظار حاضر ساکن شهر بارسلونا است. وی به شدت از انظار 
2006عمومی دوری می کند، به شکلی که تا سال 2006عمومی دوری می کند، به شکلی که تا سال 2006 تقریبًا  تقریبًا 
در هیچ جمعی به شکل علنی حضور نداشته و هیچ 

عکسی هم از او در دسترس نبوده است البته این 
وضعیت به تدریج تغییر کرده است.

موفقیت احتیاج دارد. 
فرانشیز  بی شک سیستم  این شرکت  دیگر  موفقیت  کلید 
آن در فروشگاه ها است. زیرساخت بسیار مدرن و لجستیک 
کارآمد مانگو باعث شده تا بتواند نیازهای تمامی شعبه های 

خود در 5 قاره را به خوبی پوشش دهد. 
در حال حاضر بیش از 

دنیا فعالیت می کنند و فروشی 
این  حاضر  حال  در  می آورند.  ارمغان  به 
شرکت دومین صادر کننده پوشاک زنان 

در اروپا محسوب می شود. 
ایزاک آندیک ازدواج کرده و سه فرزند دارد. وی در حال 

حاضر ساکن شهر بارسلونا است. وی به شدت از انظار 
عمومی دوری می کند، به شکلی که تا سال 

در هیچ جمعی به شکل علنی حضور نداشته و هیچ 
عکسی هم از او در دسترس نبوده است البته این 

وضعیت به تدریج تغییر کرده است.
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در سال 1968 یک زن و شوهر آمریکایی لباس هایی را در 
یک فولکس واگن سفید رنگ به فروش می رساندند.

 این نخستین لباس هایی بود که با نام اسپیریت تولید 
سال  در  توانستند  تولیدکنندگانش  که  پوشاکی  می شد؛ 

1971 نام آن را به صورت رسمی  ثبت کنند. اسپیریت قباًل 
تنها یک تولیدکننده صرف لباس بود، اما با گذشت زمان و 
به دست آوردن مخاطبان فراوان، نوع تولیدات خود را افزایش 

داد.
اسپیریت یکی از برندهایی است که 44 سال از نخستین 

قدم هایش با عرضه در آن قورباغه سفید می گذرد. در طی 
همه این سال ها و موفقیتی که به مرور در بازار به دست 
آورده، انواع تولیدات خود را چنان گسترده کرده که امروز 
به یک برند جهانی تبدیل شده است. در حال حاضر 
عالوه بر پوشاک، انواع کیف و کفش، عطر و عینک، 
لوازم خانگی  ساعت های مچی و بدلیجات حتی 

متنوعی را با این برند در بازار می بینیم. 
بازار ایران بخصوص تهران نیز با چندین و 

چند نمایندگی، پر از انوع تولیدات رایج این 
برند است؛ البته بیشترین تعداد آنها مربوط 

به ساعت است که از شمال و جنوب تا شرق 
و غرب پایتخت را پوشش داده اند. قیمت 

قدر  آن  نه  ایران  در  اسپریت  لباس های 
گران است که توان خرید آنها را نداشته 
باشیم و نه آن قدر ارزان که با دیدنشان 
به  اقدام  بالفاصله  و  شویم  خوشحال 

خرید کنیم!

اسپریت چگونه 
برند شد؟

 یک زن و شوهر آمریکایی لباس هایی را در 

 تولید 
سال  در  توانستند  تولیدکنندگانش  که  پوشاکی  می شد؛ 

 نام آن را به صورت رسمی  ثبت کنند. اسپیریت قباًل 
تنها یک تولیدکننده صرف لباس بود، اما با گذشت زمان و 
به دست آوردن مخاطبان فراوان، نوع تولیدات خود را افزایش 

 سال از نخستین 
قدم هایش با عرضه در آن قورباغه سفید می گذرد. در طی 
همه این سال ها و موفقیتی که به مرور در بازار به دست 
آورده، انواع تولیدات خود را چنان گسترده کرده که امروز 
به یک برند جهانی تبدیل شده است. در حال حاضر 
عالوه بر پوشاک، انواع کیف و کفش، عطر و عینک، 
لوازم خانگی  ساعت های مچی و بدلیجات حتی 

متنوعی را با این برند در بازار می بینیم. 
بازار ایران بخصوص تهران نیز با چندین و 

چند نمایندگی، پر از انوع تولیدات رایج این 
برند است؛ البته بیشترین تعداد آنها مربوط 

به ساعت است که از شمال و جنوب تا شرق 
و غرب پایتخت را پوشش داده اند. قیمت 

قدر  آن  نه  ایران  در  اسپریت  لباس های 
گران است که توان خرید آنها را نداشته 
باشیم و نه آن قدر ارزان که با دیدنشان 
به  اقدام  بالفاصله  و  شویم  خوشحال 

اسپریت چگونه 

در سال 
یک فولکس واگن سفید رنگ به فروش می رساندند.

تنها یک تولیدکننده صرف لباس بود، اما با گذشت زمان و 
به دست آوردن مخاطبان فراوان، نوع تولیدات خود را افزایش 

داد.
اسپیریت یکی از برندهایی است که 

قدم هایش با عرضه در آن قورباغه سفید می گذرد. در طی 
همه این سال ها و موفقیتی که به مرور در بازار به دست 
آورده، انواع تولیدات خود را چنان گسترده کرده که امروز 
به یک برند جهانی تبدیل شده است. در حال حاضر 
عالوه بر پوشاک، انواع کیف و کفش، عطر و عینک، 
لوازم خانگی  ساعت های مچی و بدلیجات حتی 

متنوعی را با این برند در بازار می بینیم. 
بازار ایران بخصوص تهران نیز با چندین و 

چند نمایندگی، پر از انوع تولیدات رایج این 
برند است؛ البته بیشترین تعداد آنها مربوط 

به ساعت است که از شمال و جنوب تا شرق 
و غرب پایتخت را پوشش داده اند. قیمت 

قدر  آن  نه  ایران  در  اسپریت  لباس های 
گران است که توان خرید آنها را نداشته 

خرید کنیم!

اسپیریت یکی از برندهایی است که 
قدم هایش با عرضه در آن قورباغه سفید می گذرد. در طی 
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اغلب لباس های اسپیریت طراحی های بسیار ساده ای دارند، بدون هیچ پیچیدگی خاصی. 
موضوعی که باعث تنوع و محبوبیت این لباس ها شده استفاده از رنگ های شاد و روشن 
است. پیراهن های مردانه این برند اغلب از پارچه های چهارخانه دوخته شده که ترکیب 
رنگ های زیادی را در خود دارند. شلوارها و تی شرت ها نیز به همین صورت؛ حتی برای 
دوخت کیف و کفش های اسپیریت هم از پارچه های برزنتی و کتان با رنگ های روشن 

و  اسپورت  لباس های  انواع  اسپیریت  پوشاک  کلکسیون  در  است.  شده  استفاده 
نیمه رسمی  را در دسترس خواهید داشت. 

برای انتخاب شلوار در یکی ار فروشگاه های اسپریت می توانید بین نمونه های جین، 
کتان و پارچه ای یکی را انتخاب کنید. برای خرید یکی از این شلوارها باید دست کم 

60 هزار تومان پرداخت کنید. پیراهن های مردانه اسپیریت از 50 تا 80 هزار تومان در 
نمایندگی ها عرضه می شوند و برای خرید تی شرت های مردانه نیز از 40 هزار تومان به باال 
حق انتخاب دارید. این قیمت ها برای برخی لباس های زنانه مناسب تر است. برای مثال 
تی شرت های زنانه از 30 هزار تومان و شلوارهای آنها از 40 هزار تومان قیمت دارند . 
کیف های بسیار ساده این برند را که از پارچه های برزنتی یا چرم های مصنوعی تولید 

می شوند، نمی توانید زیر 80 هزار تومان بخرید.

زیورآالت اسپریت 
در  نشانه  یک  زیورآالت  و  جواهر  طراح  هر 
از خود می گذارد که در اصل  طراحی هایش 
امضای آن است و طراح اسپیریت 
در بیشتر طراحی های خود زیبایی 
سنگ ها را نادیده نگرفته و حتی 
با قرار دادن یک قطعه کوچک 

طراحی  در  را  آن  سنگ  یک  از 
خود به کار برده است. هر چند این 

سنگ ها اصال قیمتی نیستند و تنها جنبه 
تزئینی دارند اما قیمت زیورآالت سنگدار 

گران تر  و  است  ساده  نمونه های  از  باالتر 
عرضه می شود.

 اسپیریت یک برند باکیفیت مناسب و قیمت نسبتًا 
مناسب نسبت به برندهای دیگر است. از آنجا که نمونه های 

عرضه  بازار  در  و  ساخته  برند  این  طراحی های  روی  از  زیادی 
می شوند باید بتوانید نمونه اصل را از بقیه تولیدات تشخیص دهید. 
ساده ترین نشانه برای تشخیص این برند این است که نام برند روی 
تمام محصوالت آن حک شده مخصوصاً نمونه های استیل هر کدام و 

در یک قسمت که به راحتی قابل رویت است.

پوشاکی ساده اما جذاب
اغلب لباس های اسپیریت طراحی های بسیار ساده ای دارند، بدون هیچ پیچیدگی خاصی. 
موضوعی که باعث تنوع و محبوبیت این لباس ها شده استفاده از رنگ های شاد و روشن 
است. پیراهن های مردانه این برند اغلب از پارچه های چهارخانه دوخته شده که ترکیب 
رنگ های زیادی را در خود دارند. شلوارها و تی شرت ها نیز به همین صورت؛ حتی برای 
دوخت کیف و کفش های اسپیریت هم از پارچه های برزنتی و کتان با رنگ های روشن 

و  اسپورت  لباس های  انواع  اسپیریت  پوشاک  کلکسیون  در  است.  شده  استفاده 
نیمه رسمی  را در دسترس خواهید داشت. 

برای انتخاب شلوار در یکی ار فروشگاه های اسپریت می توانید بین نمونه های جین، 
کتان و پارچه ای یکی را انتخاب کنید. برای خرید یکی از این شلوارها باید دست کم 

60
نمایندگی ها عرضه می شوند و برای خرید تی شرت های مردانه نیز از 

حق انتخاب دارید. این قیمت ها برای برخی لباس های زنانه مناسب تر است. برای مثال 
تی شرت های زنانه از 

کیف های بسیار ساده این برند را که از پارچه های برزنتی یا چرم های مصنوعی تولید 
می شوند، نمی توانید زیر 

زیورآالت اسپریت 
در  نشانه  یک  زیورآالت  و  جواهر  طراح  هر 
از خود می گذارد که در اصل  طراحی هایش 
امضای آن است و طراح اسپیریت 
در بیشتر طراحی های خود زیبایی 
سنگ ها را نادیده نگرفته و حتی 
با قرار دادن یک قطعه کوچک 

طراحی  در  را  آن  سنگ  یک  از 
خود به کار برده است. هر چند این 

سنگ ها اصال قیمتی نیستند و تنها جنبه 
تزئینی دارند اما قیمت زیورآالت سنگدار 

گران تر  و  است  ساده  نمونه های  از  باالتر 
عرضه می شود.

 اسپیریت یک برند باکیفیت مناسب و قیمت نسبتًا 
مناسب نسبت به برندهای دیگر است. از آنجا که نمونه های 

عرضه  بازار  در  و  ساخته  برند  این  طراحی های  روی  از  زیادی 
می شوند باید بتوانید نمونه اصل را از بقیه تولیدات تشخیص دهید. 
ساده ترین نشانه برای تشخیص این برند این است که نام برند روی 
تمام محصوالت آن حک شده مخصوصاً نمونه های استیل هر کدام و 

در یک قسمت که به راحتی قابل رویت است.

اغلب لباس های اسپیریت طراحی های بسیار ساده ای دارند، بدون هیچ پیچیدگی خاصی. 
موضوعی که باعث تنوع و محبوبیت این لباس ها شده استفاده از رنگ های شاد و روشن 
است. پیراهن های مردانه این برند اغلب از پارچه های چهارخانه دوخته شده که ترکیب 
رنگ های زیادی را در خود دارند. شلوارها و تی شرت ها نیز به همین صورت؛ حتی برای 
دوخت کیف و کفش های اسپیریت هم از پارچه های برزنتی و کتان با رنگ های روشن 

و  اسپورت  لباس های  انواع  اسپیریت  پوشاک  کلکسیون  در  است.  شده  استفاده 

برای انتخاب شلوار در یکی ار فروشگاه های اسپریت می توانید بین نمونه های جین، 
کتان و پارچه ای یکی را انتخاب کنید. برای خرید یکی از این شلوارها باید دست کم 

 هزار تومان پرداخت کنید. پیراهن های مردانه اسپیریت از 50 تا 80 هزار تومان در 
40نمایندگی ها عرضه می شوند و برای خرید تی شرت های مردانه نیز از 40نمایندگی ها عرضه می شوند و برای خرید تی شرت های مردانه نیز از 40 هزار تومان به باال 
حق انتخاب دارید. این قیمت ها برای برخی لباس های زنانه مناسب تر است. برای مثال 
 هزار تومان قیمت دارند . 
کیف های بسیار ساده این برند را که از پارچه های برزنتی یا چرم های مصنوعی تولید 

در  نشانه  یک  زیورآالت  و  جواهر  طراح  هر 
از خود می گذارد که در اصل  طراحی هایش 
امضای آن است و طراح اسپیریت 
در بیشتر طراحی های خود زیبایی 
سنگ ها را نادیده نگرفته و حتی 
با قرار دادن یک قطعه کوچک 

طراحی  در  را  آن  سنگ  یک  از 
خود به کار برده است. هر چند این 

سنگ ها اصال قیمتی نیستند و تنها جنبه 
تزئینی دارند اما قیمت زیورآالت سنگدار 

گران تر  و  است  ساده  نمونه های  از  باالتر 

 اسپیریت یک برند باکیفیت مناسب و قیمت نسبتًا 
مناسب نسبت به برندهای دیگر است. از آنجا که نمونه های 

عرضه  بازار  در  و  ساخته  برند  این  طراحی های  روی  از  زیادی 
می شوند باید بتوانید نمونه اصل را از بقیه تولیدات تشخیص دهید. 
ساده ترین نشانه برای تشخیص این برند این است که نام برند روی 
تمام محصوالت آن حک شده مخصوصاً نمونه های استیل هر کدام و 

در یک قسمت که به راحتی قابل رویت است.



 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت فرش دارکوب امروز )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/01،  با توجه به عزل مديرعامل قبلي شرکت،  
اميد رضا خراساني به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل،  اشرف حاج خزيمه به سمت نائب 
رئيس هيأت مديره، سيد حميد رضا محموديان و مهدي به سمت بازرس اصلي و علي البدل 

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

 شرکت تولیدي ایران نخباف )بامسئولیت محدود (
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/8/23،  انحالل شرکت مورد تصويب قرار 

گرفت. سلمان شفاعت قراملکي به سمت مدير تصفيه تعيين شد.

 شرکت منسوج نبافته فارس )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ 95/7/1، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

500/000/000 ريال به 2/000/000/000  ريال افزايش يافت.

 شرکت نساجي پارس ایران ) سهامي عام(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/6/23،  سرمايه شرکت از مبلغ 
5/000/000 ريــال به مبلغ177/000/000/000 ريال افزايش يافت. محمد علي صابري به 
سمت بازرس اصلي و مهدي حسين زاده به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. ترازنامه 

وحساب سود وزيان شرکت منتهي به سال 94/12/29 موردتصويب قرار گرفت.

 شرکت تولیدي یزد تترون )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/7/26، بهزاد گل ورد زاده به ســمت رييس هيئت 
مديره، بهنام گل ورد زاده به سمت نايب رييس هيئت مديره و  حسين گل ورد زاده به سمت 

مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت مخمل البرز )با مسئولیت محدود (
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 93/11/5،  مهدي ايماني به عنوان رئيس هيئت مديره، 
احمد فتح پورکاشــاني به عنوان نائب رئيس هيئت مديره و  مهدي عرفان منش به عنوان 

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

 شرکت نورسان شیمي )با مسئولیت محدود (
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/1/14، امان طباطبائي به سمت رئيس هيئت مديره و 

مديرعامل، اميرحسين طباطبائي به سمت نائب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند. 

شرکت بافته هاي نگین ماهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ8 /95/8،  عبارت زير به عنوان يک بند 
به ماده 40 اساســنامه اضافه گرديد »رهن و وثيقه قرار دادن اموال  شــرکت اعم از منقول و 
غيرمنقول نزد بانک ها يا ســاير موسسات مالي و اعتباري در قبال اخذ هر نوع وام و اعتبار و 
تســهيالت و به هر مبلغ به نفع خود يا اشخاص ثالث و قبول تعهدات و ضمانت اشخاص 

ثالث.«

 شرکت کارخانجات ریسندگي و بافندگي فومنات )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/8/1، محسن کامالن خباز به عنوان رييس هيئت 

مديره ، البرز رستمي به عنوان نايب رييس هيئت مديره و مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت شیمي بافت شرکت )سهامي خاص(تهیه و تنظیم : مینا بیانی
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/22، رمضانعلي عموزاده آرائي )نماينده شرکت صنايع 
کيمياي غرب گستر( براي باقيمانده دوره تصدي به سمت عضو موظف هيئت مديره انتخاب 

شد.

 شرکت نفیس نخ ) سهامي عام(
به موجب صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/5/23، هادي غنچه  به سمت رئيس هيئت 
مديره، عبدالمجيد نويد  به سمت نايب رئيس هيئت مديره، حميد نويد به سمت عضو هيئت 
مديره و محسن آهنگريان  به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل براي دوران تصدي هيئت 

مديره تعيين شدند.

 شرکت تولیدي صنعتي فواد الیاف )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/3/25، عدالت حمزه پور 
به سمت رئيس هيئت مديره ، شاهرخ مشفقي به سمت نائب رئيس هيئت مديره و مديرعامل 
انتخاب شــدند. سرمايه شرکت از مبلغ 20/000/000/000 ريال به مبلغ 60/000/000/000 

ريال افزايش يافت. 

 شرکت ریسندگي و بافندگي قیطان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ95/8/22، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

14/000/000/000  ريال به مبلغ 28/000/000/000  ريال  افزايش يافت.

 شرکت هل )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/7/14، علي سمائيان به سمت مديرعامل، محمد علي 
ســمائيان به سمت ريئس هيئت مديره و الدن سمائيان به سمت نايب رئيس هيئت مديره 

تعيين شدند. روزنامه رسالت براي درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت پوشاک تن مهرسا تک )بامسئولیت محدود (
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/2/23،  نام شرکت به» پوشاک تن 
مهر سا تک« تغيير يافت. به موضوع فعاليت شرکت عبارت تهيه، توليد، بسته بندي، پخش 
لباس هاي ورزشي، لباس  هاي زنانه، مردانه و بچه گانه در صورت نياز پس از اخذ مجوزهاي 

الزم الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح شد.

 شرکت کارخانجات صنایع نساجي اردکان )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 94/12/22، شرکت به وسيله هيئت 
مديــره  اي مرکب از 3نفرعضواصلي و در صورت لزوم تعدادي عضو علي البدل براي مدت دو 
سال که به وسيله مجمع عادي از بين سهامداران انتخاب مي شوند اداره خواهد شد؛ مديران 
کال يا بعضا قابل عزل مي باشند و انتخاب مجدد اعضا توسط مجمع بالمانع است . ماده مربوطه 

در اساسنامه بدين شرح اصالح گرديد.

 شرکت نساجي گل ریس کویر )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/15،  مرضيه جمالي به سمت رئيس هيئت مديره،  
محمود نجاري به ســمت نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل، راضيه رياضي به ســمت 
عضو هيئت مديره، جابر عصمتي به سمت بازرس اصلي و مرتضي مصدق به سمت بازرس 
علی البدل انتخاب شدند. روزنامه آفرينش جهت نشر آگهي   هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و 

حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال هاي 1392 الي 1394 مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت تولیدي شادمان بافت کاشان ) با مسئولیت محدود (
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/7/27، مؤسسه 
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حسابرسي و  خدمات مديريت آپادانا به سمت بازرس اصلي و سميه دائي به سمت بازرس علي 
البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زيان سالي مالي 1394 شرکت به تصويب رسيد. 

 شرکت صنایع فرا تکمیل شادمان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/7/27، مؤسسه حسابرسي 
و خدمات مديريت آپادانا به سمت بازرس اصلي و سعيد مشهدي به سمت بازرس علي البدل 
انتخاب شدند. روزنامه  جمهوري اسالمي جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و 

حساب سود و زيان سالي مالي 1394 شرکت به تصويب رسيد.

 شرکت نخ یاسمن کاشان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/7/27،  موسسه 
حسابرسي و خدمات مديريت آپادانا و سيد عليرضا نصيري به سمت بازرس علي البدل انتخاب 
شدند. روزنامه جمهوري اسالمي جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين  شد. تراز مالي سال 94 

به تصويب رسيد.

 شرکت رنگرزي و چاپ حریر سمنان )سهامي خاص(
برابرصورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/7/24 ، مينو پرنيان پور به سمت رئيس هيئت مديره 
، محمدمهدي سرشارزاده به به سمت نايب رئيس هيئت مديره و عباس سرشارزاده به سمت 

مديرعامل تعيين شدند.

 شرکت فرش الماس کویر کرمان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/8/15،  موسسه 
حسابرسي شــاخص روش به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلي و منيره اسالمپور به 

عنوان بازرس علي البدل براي سال مالي 1395 انتخاب شدند.

 شرکت صنایع نساجي پاسارگاد کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/7/12،  علي آقا ايمني به سمت رئيس هيئت مديره، 

امين به سمت نائب رئيس هيئت مديره و ايمان ايمني به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع فرش پیک بهاران مشهد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/8/22،  مهدي احمدي 
بيدگلي به ســمت بازرس اصلي، محمدمصطفي ارشدي بيدگلي به سمت بازرس علي البدل 
 انتخاب شدند. روزنامه آفرينش جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود 

و زيان شرکت منتهي به سال 1393 مورد تصويب قرار گرفت..

 شرکت صنایع فرش سعادت بافت بیدگل )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/20، علي  اصغر اميدي بيدگلي به سمت رئيس هيئت 
مديره، ابوالفضل اميدي بيدگلي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، روح اهلل اميدي بيدگلي به 
سمت مديرعامل روح اهلل سرمدي بيدگلي به سمت بازرس اصلي و حسين خندان بيدگلي به 
سمت بازرس علي  البدل انتخاب شدند. روزنامه آفرينش جهت نشر آگهي  هاي شرکت انتخاب 
شد. ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سالهاي 1393 مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت بافت ابریشم کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/8/23، مجتبي سرمدي 
بيدگلي به سمت بازرس اصلي، سميه مشهودي بيدگلي به سمت بازرس علي البدل ، طاهره 
صباغي بيدگلي به سمت رييس هيات مديره ، علي فاميلي بيدگلي به سمت نايب رييس هيات  
مديره و محمدرضا فاميلي بيدگلي به سمت مديرعامل انتخاب شدند. روزنامه آفرينش جهت 

نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. تراز مالي سال 90 به تصويب رسيد.

 شرکت فرش برین کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/8/5،  حسن عبدي 
برزکي به ســمت بازرس اصلي، محمد مهدي حقيقيان به سمت بازرس علي البدل ، حسين 
شيرواني به سمت رئيس هيئت مديره و مسعود فضل به سمت نايب رئيس هيئت مديره و 
احمد فضل به سمت مديرعامل انتخاب شدند. روزنامه آفرينش جهت نشر آگهي هاي شرکت 

تعيين شد. تراز مالي سال هاي 1393 مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت ریسندگي و بافندگي فاخته )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/5/10، دفتر مرکزي شرکت به استان البرز ، 
شهرستان ساوجبالغ، شهرک صنعتي هشتگرد،  فاز 3، خيابان 22 غربي بنفشه ،قطعه 39،  

کدپستي 3361658411 منتقل شد.

 شرکت نساجي بهتابان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/4/21،  مجتبي مطهري اصل به سمت رئيس 
هيأت مديره، ابوالفضل مطهري اصل به عنوان نايب رئيس هيأت مديره و محمد حســين 

مطهري اصل به عنوان مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت پرند ریس شرکت )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي ســاليانه مورخ95/4/20، ترازنامه و حساب سود و 
زيان سال مالي 1394 به تصويب رسيد. مصطفي جالليان به سمت بازرس اصلي و نصرت 
اهلل سليمي  به سمت بازرس علي البدل، مجتبي مطهري اصل به سمت رئيس هيأت مديره، 
ابوالفضل مطهري اصل به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل انتخاب شدند.  روزنامه 

ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت نرمینه بافت )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/4/22، ترازنامه و حساب سود 
و زيان سال مالي 1394 تصويب شد. مصطفي جالليان به سمت بازرس اصلي، نصرت اهلل 
ســليمي به سمت بازرس علي البدل،  مجتبي مطهري اصل به سمت رئيس هيئت مديره و 
مديرعامل شرکت و ابوالفضل مطهري اصل به سمت نايب رئيس هيأت مديره تعيين شدند. 

روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثيراالنتشار شرکت تعيين شد.

 شرکت واال پوش تهران )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/8/6، روزنامه ابرار  جهت 
درج آگهي هاي شــرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي 94 به تصويب 
رسيد. رضا جالليان به سمت بازرس اصلي، رضا ابراهيمي به  سمت بازرس علي البدل، مجتبي 
مطهــري اصل به عنوان رئيس هيأت مديره ، ابوالفضل مطهري اصل به عنوان نايب رئيس 

هيأت مديره و  سيدعلي ميرفندرسکي به عنوان مديرعامل  انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني شانه بافندگي ابتکار
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/21،  حجت محمد اميني به سمت 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل، فاطمه السادات مير کاظم به سمت نائب رئيس هيئت مديره 

و  مير صابر مير کاظمي  به سمت منشي هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت ترمه بافت آذر ) سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/8/5، جمال صفائيان به سمت مديرعامل، رسول 
صفائيان به ســمت رئيس هيئت مديره، جالل صفائيان  به سمت نائب رئيس هيئت مديره، 
 موسسه حسابرسي و خدمات مالي آريا بهروش و حسين اسکوئيان به عنوان بازرس اصلي و 

علي البدل انتخاب شدند. روزنامه مهدآزادي براي درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.
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 شرکت فرش بافته مشهد اردهال ) سهامي خاص(
پيرو  صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/7/26، سرمايه شرکت از مبلغ23/000/000/000 به 

مبلغ 60/500/000/000 ريال افزايش يافت. 

 شرکت تولیدي صنعتي مهتاب بافت واقف) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/1/31، هوشمند بابايي به 
سمت بازرس اصلي و حسن عصري به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. سرمايه شرکت 

از مبلغ 8/500/000/000 ريال به مبلغ 38/500/000/000 ريال  افزايش يافت.  

 شرکت نساجي شایسته مشهد ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/8/12، ترازنامه و حساب 
ســود و زيان سال  مالي 94 به تصويب رسيد. روزنامه رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت 
تعيين شد.  الهام محبوبي به سمت رئيس هيئت مديره، نيلوفر محبوبي به سمت نائب رئيس 

هيئت مديره و حسين محبوبي به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع نساجي پویا باف اصفهان ) سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/7/25،  محمد جمالي و 

سيدجمال نکته دان اصفهاني به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت نساجي دیبا ریسان آران ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/5/25، موسسه اصالح 
گستران امين به عنوان بازرس اصلي و جعفر ابوالقاسمي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 شرکت ماهدیس مشهد هالل ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/5/25،  موسسه اصالح 
گســتران امين و جعفر ابوالقاسمي به سمت بازرسان اصلي و علي البدل ، سميه ظريفيان به 
سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و محمد ظريفيان به سمت نائب رئيس هيئت مديره 

انتخاب شدند.

 شرکت طرفه پوشان مشهد ) بامسئولیت محدود( 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/7/13،  سرمايه شرکت 
از مبلغ 1/000/000 ريال به مبلغ 1/500/000 ريال افزايش يافت. محل شرکت ازآدرس قبلي 
به آدرس جديد مشــهد،  بلوار جالل آل احمد،  بين جالل 41 و 43،   پالک 91 ، طبقه دوم  

منتقل شد.  

 شرکت فرش پریسان بافت مرکزي دلیجان) سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/8/1، حسن رعيت حسين آبادي به سمت رئيس 
هيئت مديره ، طاهره سليماني به سمت نائب رئيس هيئت مديره  و حامد رعيت حسين آبادي 

به سمت  مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني زیبا بافت کوهبنان
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/3/30،  فاطمه حسين زاده به سمت رئيس هيئت 

مديره و مديرعامل و کبري خواجه پور  به سمت نائب رئيس هيئت مديره  انتخاب شدند.

 شرکت صنایع نساجي لیا پود ) سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/7/25،. سرمايه شرکت از مبلغ 

10/000/000  ريال به مبلغ 1/000/000/000 ريال  افزايش يافت. 

 شرکت نخ رنگ شرکت ) سهامي خاص(
برابر  صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/4/12، اميدعلي فتحي 
به ســمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره، جعفر خان بيگي به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره، موسسه حسابرسي سنجيده روش آريا به عنوان بازرس اصلي و سيد مهدي مدرسي 
نيا به عنوان بازرس علي البدل  انتخاب شدند.  روزنامه دنياي اقتصاد براي درج آگهي هاي 

شرکت تعيين شد.

 شرکت گلدسته بافت ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/25،  محل شرکت به تهران، 

خيابان مولوي، باغ فردوس، کوچه فرشيدفر منتقل شد.

 شرکت ریسندگي سینا تاب کاشان ) سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمــع عمومي فوق العاده مورخ 95/6/28، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

9/000/000/000 ريال به مبلغ 50/000/000/000 ريال افزايش يافت .

 شرکت تولیدي و ریسندگي همدان نخ ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/5/20، حميدرضا شيباني 
و سيامک صفي خاني به سمت بازرس اصلي و علي البدل،  محمد حسن کمالي يزدي به سمت 
رييس هيات مديره ،امير صالح آزادي  به سمت نائب ريس هيات مديره و فرخ فتوحي به عنوان 

مديرعامل تعيين شدند.

 شرکت فرش مشتاق بافت کاشان ) سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/25،  سرمايه شرکت از مبلغ 10/000/000 ريال به 

مبلغ16/000/000/000 افزايش يافت.      

 شرکت صنعتي تولیدي الوان بافت پارسیان ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/8/22، مريم صرافيان 

به عنوان مدير تصفيه انتخاب شد.

 شرکت پایا تکمیل بافت آسیا ) سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/8/3،  نام شرکت به بافت رنگرزي 

چاپ ماهوت تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.

 شرکت زرین نخ ایرانیان ) سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ95/8/20، روح اله آدينه وند به 
سمت مدير عامل، سارا خوش خلق به سمت رئيس هيئت مديره، سحر خوش خلق به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره ، عذار فتح احد به سمت بازرس اصلي و نويد فرزند محمدي به سمت 
بازرس علي  البدل انتخاب شدند. محل شرکت به تهران، خيابان شهيد مفتح ، خيابان سميه، 

ساختمان 105 ، طبقه دوم،  واحد شرقي، پالک 169  تغيير يافت.

 شرکت پتو بافي آذرام )با مسئولیت محدود (
برابــر صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العــاده مورخ 95/8/18، ســرمايه شــرکت از 

مبلغ3/605/000/000  ريال به مبلغ 2/500/000/000 ريال کاهش يافت.

 شرکت صنایع تار و پود زرین شمال ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/1، حسين ضابطي طرقي به سمت رئيس هيئت 
مديره، علي ضابطي طرقی به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مجيد ضابطي طرقي به سمت 

مديرعامل انتخاب شدند.
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 شرکت تولیدي جوراب مهیار زنجان ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ95/6/15، روزنامه ابرار جهت 
درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. جمشيد مکملي به سمت بازرس اصلي و اويس نکيسا به 

سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت پیروز الیاف دلیجان  ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/19، مجتبي قاسمي به سمت مديرعامل و عضو 
هيئت مديره، احمد قاسمي به سمت رئيس هيئت مديره ، محمد قاسمی به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره، علي اصغري به سمت بازرس اصلي و قاسم حاجي قاسمي به به سمت بازرس 
علي البدل انتخاب شــدند. ترازنامه و حساب ســود و زيان شرکت در سال مالي 1394 مورد 

تصويب قرار گرفت. روزنامه نويد جهت درج آگهي هاي ساليانه شرکت تعيين شد.

 شرکت فرش آوا مشهد ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/3/3، حميد رضا صادق عابديني به سمت رئيس هيئت 
مديره، مرتضي صادقي عابديني به ســمت نائب رئيس هيئت مديره و محمد رضا صادقي 

عابديني  به سمت مديرعامل  تعيين شدند. 

 شرکت صادرات پنبه ایران  ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ95/7/26، مير مجيد فالح نوشيرواني 
به سمت رئيس هيئت مديره ، مير محمد حسيني به سمت نائب رئيس و مديرعامل انتخاب 

شدند. 

 شرکت کارخانجات ریسندگي نطنز ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/4/24،  ترازنامه و حساب سود و زيان سال 

مالي1394 به تصويب رسيد.  
موسسه حسابرســي و خدمات مديريت حسابرسان نوانديش به عنوان بازرس اصلي و سعيد 
بهزاد نيا به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه اطالعات جهت درج آگهي  هاي 

شرکت تعيين شد.

 شرکت تولیدصنعتي رسول اصفهان ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/7/28، غالمرضا منزوي زاده 
به عنوان رئيس هيئت مديره ، محمد علي کاردانپور به عنوان نايب رئيس هيئت مديره ، سعيد 

منزوي زاده به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره  تعيين شدند.

 شرکت تولیدي مخمل پاسارد ) با مسئولیت محدود(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/8/25،  محل شرکت به استان قزوين، 
شهرستان قزوين، شهر صنعتي البرز، خيابان ابن سيناي شمالي، نرسيده به فلکه دوم، نبش 

حکمت 6، کدپستي 3431975167 انتقال يافت.

 شرکت خرم آذر باف  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/27، مرکز اصلي شــرکت 
به تهران، شــهرک مشــيريه، کوچه خوزســتان غربي،  پالک 24 ، طبقــه اول واحد اول، 

کد پستي1855874589 انتقال يافت.

 شرکت ریسندگي و بافندگي قماش آذرشهر)سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/4/20،  فريده رجبيه شايان و 
آيدا شرفي به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. بيالن منتهي به سال 1394 به 

تصويب مجمع رسيد. روزنامه اطالعات براي درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت پدیده بافت پارس  )سهامي خاص(
براســاس صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/1، ســرمايه شرکت از مبلغ 

200/000/000 ريال به مبلغ 2/000/000/000 ريال  افزايش يافت. 

 شرکت نساجي سنگتاب )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ95/7/7،  حرمت نوروزي  و همت 

جعفر نژاد  به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. 

 شرکت نگین دست بافت گونه مشهد ) با مسئولیت محدود(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/2/19،  مريم شالچي به 

سمت رئيس هيئت مديره و رضا احمد پور  به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي بهار ریس اصفهان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مــورخ 95/4/6، مصطفي 
مالاحمدي، مرتضي مالاحمدي ، مجتبي مالاحمدي، احمد گلســرخي و ســيدعلي راهوي 

به عنوان اعضای هيئت مديره تعيين شدند.

 شرکت نورین پود )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/22، سرمايه شرکت از مبلغ 3/600/000/000 ريال 

به مبلغ 20/400/000/000 ريال افزايش يافت. 

 شرکت ترمه آبیک )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/5/20،  سرمايه شرکت از مبلغ يکصد 

ميليارد ريال به مبلغ دويست ميليارد ريال افزايش يافت.

 شرکت نساجي کویر سمنان )سهامي خاص(
برابــر صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مــورخ 95/4/30،  ســرمايه شــرکت از  

مبلغ87/200/000/000 به مبلغ 400/000/000/000 ريال افزايش يافت.

 شرکت نساجي تجارت  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/6/2،  صورت مالي 
شرکت شامل ترازنامه ، سود و زيان و گردش وجوه نقد منتهي به عملکرد اسفند ماه سال مالي 
1393 مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرسي آگاه تدبير به عنوان حسابرس مستقل و 
بازرس اصلي و موسسه دقيق تراز سپاهان به عنوان بازرس علي البدل  انتخاب شدند. روزنامه 

نسل فردا جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت نساجي قائم شهر )سهامي عام(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/4/23،سازمان مديريت صنعتي با نمايندگي حسين 
ابراهيمي به سمت رئيس هيئت مديره ، شرکت مديريت طرح هاي صنعتي ايران با نمايندگي 

پيمان ولي پور به سمت نايب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.
ترازنامه وحساب هاي سود و زيان سال مالي منتهي به 94/12/29 به تصويب رسيد. روزنامه 

اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت پاکریس شهرضا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 95/4/28، موسسه حسابرسي اعتماد 
ارقام امين به ســمت بازرس اصلي و فرشيد ترازودار به سمت بازرس علي البدل انتخاب 
شــدند. روزنامه رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شــد. تراز مالي سال 94 به 

تصويب رسيد.
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 شرکت صنایع نساجي نگین پرسان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/14، مژگان عليشاهي به سمت رئيس هيئت مديره، 
ساناز شيرزادي به سمت نائب رئيس هيئت مديره ، اسماعيل شيرزادي به سمت مديرعامل، 
سيدحسين مسعودي به ســمت بازرس اصلي و سميه ارفع تبار به سمت بازرس علي البدل 
انتخاب شدند. روزنامه جمهوري اسالمي جهت نشر آگهي  هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و 

حساب سود و زيان سالي مالي1393 شرکت به تصويب رسيد.

 شرکت تعاوني نخ محمد طه کاشان شرکت 
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/8/10،  تعاوني مذکور منحل اعالم شد.

 شرکت پوشاک تجارت باراد )بامسئولیت محدود(  
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/28، محل شرکت به تهران، 
بزرگراه رسالت، بعد از مترو علم و صنعت، نبش خيابان باقري، مجتمع  تجاري شاپرک، پالک 

471 ، طبقه 1، واحد 39 کدپستي1684819928 منتقل شد.

 شرکت ریسان پرتو نگین )بامسئولیت محدود(  
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/9،رضا زارعي به سمت 

رئيس هيئت مديره و ابوالفضل مهرابي به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت بافت کبیر جزه ) سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي عادي مــورخ 95/5/22، روزنامه اصفهان زيبا جهت درج 
آگهي هاي شرکت تعيين شد. تراز مالي سال 94 به تصويب رسيد. روزنامه اصفهان زيبا جهت 

درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت ممتاز نخ مانا ایساتیس  )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/9/5، سرمايه شرکت از مبلغ 20/000/000 

ريال به مبلغ 6/000/000/000 افزايش يافت.

 شرکت ممتاز نخ مانا ایساتیس)سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/5، سهيال غالمشاهي 
به ســمت رئيس هيئت مديره ومديرعامل و محمدعلي مرادي به سمت نايب رئيس هيئت 

مديره انتخاب شدند.

 شرکت هنرکده نیکزاد یزد )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/4/31، سرمايه شرکت از مبلغ 8/000/000/000 
به مبلغ 30/000/000/000  افزايش يافت.  موسسه حسابرسي ايساتيس محاسب کويربه به 
سمت بازرس اصلي و موسسه حسابرسي کارآمد حساب ايرانيان به سمت بازرس علي البدل 
انتخاب شدند. صورت هاي مالي منتهي به سال 94/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. روزنامه 

جمهوري اسالمي جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت تعاوني نخ محمد طه کاشان 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/8/12، حميدرضا 
طوغاني،  مجيدرضا طوغاني ، ســيد مهدي شاکرطاهري  به عنوان اعضاي هيئت تصفيه و 

نسرين سليماني به سمت ناظر تصفيه انتخاب شدند.

 شرکت گیالن پلي استر ملکان)سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/18، شعبه شرکت در تهران، ميدان هفت تير، 

اول قائم مقام، پالک 8،  طبقه اول، واحد يک، کد پستي1585935319 راه اندازی شد.

 شرکت فرش به نقش فاخر )سهامي خاص(
برابرصورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/4/4، طاهره دانشيار  به سمت رئيس هيئت مديره ، 
سيد محمد مهدي حسني به سمت نائب رئيس هيئت مديره و سيدمرتضي حسني به سمت 

مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت فرش میالد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/8/5، ترازنامه و حساب سود 
و زيان شرکت منتهي به سال 1394 مورد تصويب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسي و مشاوره 
مالي ژرف بين بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلي و مريم نظري به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت ممتاز نخ مانا ایساتیس )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/9/5، سهيال غالمشاهي به سمت رئيس 
هيئت مديره و مديرعامل، محمدعلي مرادي به سمت نايب رئيس هيئت  مديره انتخاب 
شدند.  ســرمايه شــرکت از مبلغ 20/000/000 ريال به مبلغ 6/000/000/000 ريال 

افزايش يافت. 

 شرکت کیمیا بافت پارسیان ) بامسئولیت محدود(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/9/6،  شرکت مذکور منحل و سعيد  ولي 
به سمت مدير تصفيه انتخاب شــد. محل تصفيه در تهران، نارمک، ميدان 32 ، پالک 27، 

واحد 11 قرار دارد.

 شرکت صادرات پنبه ایران )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/8/27، آدرس قانوني شــرکت به استان گلستان، 
شهرســتان گنبدکاووس، خيابان شهيد فالحي، پالک 486 ، کدپستي 4971799131 تغيير 

يافت.

 تغییرات شرکت گلبافت حریر توس )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/10/27، مجيد انصاري به 
ســمت رئيس هيئت مديره، علي اصغر انصاري به سمت نائب رئيس هيئت مديره ،فاطمه 
دهقان به ســمت بازرس اصلي و احمد خجسته يزدي به سمت بازرس علي البدل  انتخاب 

شدند.  روزنامه رسالت براي درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت صنایع فرش ثمین کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/8/11،  سرمايه شرکت از مبلغ 15/000/000/000 

ريال به مبلغ 41/000/000/000  ريال افزايش يافت. 

 شرکت صنایع نساجي آرمان الیاف آسیا )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 95/8/8،  ترازنامه و حساب سود و زيان 
شرکت منتهي به سال 1394 به تصويب رسيد.  محمد اسمعيل حسيني به سمت رئيس 
هيئت مديره ، محمد صديق حسيني به سمت نائب رئيس هيئت مديره ،  مجيد احمدي 
به ســمت مديرعامل، علي اکبري به عنوان بازرس اصلي و معصومه اکبري به عنوان 
بازرس علي البدل  انتخاب شــدند. روزنامه آواي خراسان جنوبي جهت درج آگهي هاي 

شرکت انتخاب شد. 
ســرمايه شــرکت از مبلغ 120 ميليون ريال به مبلغ يک ميليــارد و 500 ميليون ريال 
افزايش يافت. مرکز اصلي شــرکت به بيرجند،کيلومتر 10 جاده اســديه، جنب بزرگراه 
شهيد کالنتري، منطقه ويژه اقتصادي خراســان جنوبي، دپستي 9739183911 تغيير 

يافت.
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 شرکت بازرگاني الیافان حسیني )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فو ق 8/4/ سيدحامد حسيني، سيدحسين 

حسيني  وفرزانه مقامي به عنوان اعضای هيئت مديره، علي گيالسي به سمت بازرس اصلي 
و حميد ديگبري به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

شرکت نساجي رضوان تاب  )سهامي خاص(  
4/27/ موسسه حسابرسي اعتماد 

ارقام امين به ســمت بازرس اصلي و حسابرس و رضوان توکلي به سمت بازرس علي البدل 
تعيين شدند. روزنامه همشهري جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شدترازنامه و حساب سود 

و زيان عملکرد سال1394 به تصويب رسيد.

شرکت فرش رویان بافت ایرانیان )سهامي خاص(  
9/16/ سيدکاظم محقق به سمت رئيس هيئت مديره،  

محبوبه زادصفر به  سمت نائب رئيس هيئت مديره و مديرعامل و ولي اهلل کاظميان به سمت 
عضو هيئت مديره انتخاب شدند.

شرکت تولید رنگ و مواد شیمیایي الوان ثابت )سهامي خاص(  
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق 2/25/ محمد آقا 

وهاب زاده به سمت رئيس هيات مدي  امير وهاب وهاب زاده  به سمت نايب رئيس هيئت 
مدير  علي اصغرگنجي به سمت مديرعا موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر 
آريا به عنوان بازرس اصلي و موسسه حسابرسي و خدمات مديريت امين مشاور بصير به عنوان 
بازرس علي البدل انتخاب شــدند. ترازنامه و حساب سود و زيان منتهی به 94/12/29 مورد 

تصويب قرار گرفت. 

شرکت سهیل نسج تهران )سهامي خاص(  
سال 94 به تصويب رسي4/22/  ترازنامه و حساب سود و زيان 

نوروز ستار پناهي به سمت بازرس اصلي و احمد سليمان فرهاني به عنوان بازرس علي البدل 
انتخاب شدند.روزنامه ابرار اقتصادي جهت درج آگهی های شرکت تعيين شد.

شرکت ریسندگي و بافندگي مطهري )بامسئولیت محدود(
 

پيرو صورتجلسه مجمع عمومي فوق 8/24/ موضوع شرکت به اين شکل تغيير 
يافت» تأسيس و راه اندازي و اداره کارخانجات رنگرزي، ريسندگي، بافندگي و تکميل پارچه، 

احداث واحدهاي توليد انرژي برق خورشيدي و گ خريد
ماشين آالت و ابزار و ادوات و مواد اوليه خام مورد نياز و غيره از داخل يا خارج از کش عرضه 
و فروش محصوالت توليد شــده در داخل و يا صدور آن به خارج از کشــ اعطا و يا قبول 
نمايندگي اشخاص حقوقي و حقيقي و واردات و صادرات هرنوع معامالت ديگر که به نوعي 

با موضوع شرکت مرتبط باشد« 

شرکت گراد آفرین )سهامي خاص(  
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/8/1، محسن اصفهانيان 
به ســمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره، مسعود اصفهانيان به سمت نايب رئيس هيئت 
مدي ناصر اصفهانيان به ســمت عضو هيئت مدي محمدرضا اهلل وردي به سمت بازرس 

اصلي و رحمت اهلل تقي پور به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.
 

 شرکت فرش سیما کویر )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/4/22، رضا مکيني به سمت رئيس هيئت مديره و 
مديرعامل، مرضيه نوراني يزدي به سمت نايب رئيس هيئت مديره ،افسانه مکيني به سمت 

عضو هيئت مديره، فرهاد ميرجليلي به عنوان بازرس اصلي و مهدي ميرجليلي به عنوان بازرس 
علي البدل انتخاب شدند. صورت های مالي منتهي به سال هاي 93 و 94 به تصويب رسيد.

 شرکت تعاوني تولید پوشاک غزل مرتضوي
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/17، اساسنامه جديد در 52 ماده و 
29 تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي شد. حامد جمالي به سمت رئيس هيئت مديره، 
مسعود باقري کراني به سمت نائب رئيس هيئت مديره، سيد ايوب مرتضوي به سمت مدير 
عامل،  اسفنديار سليماني به سمت بازرس اصلي و بدري باقري به  سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک سید سالیکنده
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/8/20، تراز نامه حساب 
سود و زيان مالي سال 94 و 93 مورد تصويب قرار گرفت. عبداهلل عبداهلل نژاد به سمت رئيس 
هيئت مديره، شهربانو عبداله نژاد به سمت نايب رئيس هيئت مديره، فخري کالگري به سمت 

بازرس اصلي و زبيده مهران به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني تولید نخ الستیک تایر کورد
به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/7/1، سعيد فرزادنيا به عنوان مديرعامل ، ميترا 
فرزادنيا به عنوان رئيس هيئت مديره و مهــرداد فرزادنيا به عنوان نائب رئيس هيئت مديره 

انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي و بافندگي ستاره پرنیاي کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/8/29، مؤسسه حسابرسي 
و خدمات مالي حافظ گام به سمت بازرس اصلي و مهدي فنائي به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند. روزنامه جمهوري اسالمي جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد.

 شرکت ابریشم پنج ستاره کاشان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي فوق  العاده مورخ 95/5/23،  به کاشان، آران و بيدگل، شهرک 

صنعتي سليمان صباحي ، بلوار 1 ،فرعي 1،  کدپستي 8741711384 انتقال يافت.

 شرکت فرش گنجینه بافت ابهر )سهامي خاص(
براساس صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/4،  محل شرکت به ابهر ،شهرک صنعتي نورين، 

خيابان جنب سيم و کابل ابهر، خيابان دوم،  پالک 1 کدپستي4561181167 انتقال يافت.

 شرکت الیاف ترمه صدف دلیجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/9،  مهدي رضازاده 

مقدم  به   عنوان بازرس اصلي و ميترا حيدري به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت بافت ابریشم کاشان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/13، سرمايه شرکت مبلغ 10ميليون ريال به مبلغ 

5ميليارد ريال افزايش يافت.

 شرکت نساجي تهران )سهامي خاص(
برابرصورتجلســه مجمع عمومي عادي فوق العاده مورخ95/8/15، احمد نجفي اصل  به 
سمت رئيس هيات مديره ،  منصور نجفي اصل به سمت نايب رئيس هيات مديره،  احمد 
مسلمي به عنوان مدير عامل، موسسه حسابرسي آرمان به عنوان بازرس اصلي و تهمينه 
برادران  به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهي هاي 
شرکت تعيين شد. صورت هاي مالي منتهي به پايان سال مالي 1394 به تصويب رسيد.
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 شرکت پارس بافت شیراز )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/8/2، عبدالرضا 
ميالدي به ســمت رئيس هيئت مديره، حسين زارع يزدي به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره ،کاظم رســتمي به سمت مديرعامل،  اســماعيل اميري به سمت بازرس اصلي 
و علي اکبر منتهائي به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شــدند. مرکز اصلي شرکت 
به يزد، خيابان انقالب،کوچه 4، اولين ســاختمان ســمت چــپ، طبقه اول واحد يک، 

کدپستي8918657716 انتقال يافت.

 شرکت آهار تکمیل شایسته )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/15، سرمايه شرکت از مبلغ 40 ميليون ريال 

به مبلغ يک ميليارد ريال افزايش يافت. 

 شرکت رنگین نخ صبا )با مسئولیت محدود(  
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/4، محل شرکت به تهران، 
شهريار، کيلومتر 10 اتوبان فتح ،سه راه شهريار،  2 کيلومتر به سمت شهريار،  مجتمع 

صنعتي گلگون،  خيابان 3 شرقي،  پالک 17  انتقال يافت.

 شرکت کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي فوق العاده مورخ94/2/3،  ســازمان اقتصادي 
کوثر، شرکت گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر ، شرکت سرمايه گذاري 
کشــاورزي کوثر و شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر به عنوان اعضای 
اصلی هيئت مديره انتخاب شــدند. روزنامه خراســان جهت درج آگهي هاي شرکت به 

تصويب رسيد.

 شرکت پیشگامان فرش آریا )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومــي عادي به طور فوق العاده مــورخ95/8/5،  ترازنامه و 
حســاب سود و زيان شرکت منتهي به ســال 1394 مورد تصويب قرار گرفت. مؤسسه 
حسابرســي و مشاوره مالي ژرف بين به عنوان بازرس اصلي و محمد نصيري به سمت 

بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرک تعاوني تولید پوشاک پرنیان گالیکش
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/8/26، تراز نامه 
حســاب ســود و زيان مالي ســال 1387 الي 1394 مورد تصويب قرار گرفت.  فاطمه 
ابوالتختي به عنوان بازرس اصلي و نرگس ابوالتختي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 شرکت تعاوني حریر مهتاب توس 
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/3/27، محل شــرکت به مشهد، 
خيابــان آيت اهلل بهجت تبريزي، بين آيت اهلل8 و 10 پالک 477 منتقل و ايرج معتمد 

به سمت مديرعامل براي مدت باقيمانده تصدي تعيين شد.

 شرکت گروه نساجي آوین پویاي تهران )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/9/22،  علي اکبر حجاري به ســمت رئيس 
هيئت مديره، علي اصغر حجاري به ســمت نايــب رئيس هيئت مديره، مهدي مهتري 
به ســمت مديرعامل و عضو هيئت مديره، عبداهلل مهدي زاده  به سمت بازرس اصلي 
و رضا صانع طاهري به ســمت بازرس علي البدل براي انتخاب شدند. روزنامه آفرينش 
جهت نشــر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب ســود و زيان سالي مالي 

1394 شرکت به تصويب رسيد.

 شرکت ثمین نساج یزد )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي عادي ســاليانه مورخ 95/4/28، رضا قندي به سمت 
بازرس اصلي و موسســه حسابرسي وثيق به ســمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند. 
روزنامه جمهوري اســالمي جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. صورت هاي مالي 

منتهي به سال94 به تصويب رسيد.

 شرکت شاکرین بافت آران  )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/6/4، سرمايه شرکت از  مبلغ 6 ميليون ريال 
به مبلغ 500 ميليون ريال افزايش يافت.حســين آرامي به عنوان بازرس اصلي و رضوان 

مومن آراني به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع گیتي برتر بافت کاشان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/9/1،  سرمايه شرکت از مبلغ 10/000/000 

ريال به مبلغ 10/010/000/000 ريال  افزايش يافت. 

 شرکت ریسندگي رضوان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ95/4/26،  ترازنامه و حساب 
هاي سود و زيان ســال مالي 1394 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسي اعتماد ارقام 
اميــن  به عنوان بــازرس اصلي و رضوان توکلي به عنوان بــازرس علي البدل انتخاب 
شدند. روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. سرمايه شرکت از مبلغ 

10/800/000/000 ريال به مبلغ 52/200/000/000 ريال  افزايش يافت.  

 شرکت تندیس ماندگار کاشان )سهامي خاص(
برابــر صورتجلســه مجمــع عمومي فوق العــاده مــورخ95/9/28، ســرمايه از مبلغ 
8/000/000/000 ريال به مبلغ 20/000/000/000 ريال افزايش يافت. ميالد پرتو به 
ســمت بازرس اصلي و احمد کريمي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 
جمهوري اســالمي جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و 

زيان سال هاي مالي 1393 مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت گروه تجاري پوشاک پور رحمت منطقه آزاد انزلي )سهامي خاص(
طبق صورتجلســات مجمع عمومي عادي ســاليانه و هيئت مديــره مورخ 95/9/18، 
ترازنامه و حســاب سود و زيان ســال مالي 1394 به تصويب رسيد. ابراهيم رحيمي به 
ســمت بازرس اصلي، سارا پورطهماسبي به سمت بازرس علي البدل، شهرام پور رحمت 
به سمت رئيس هيئت مديره، سيروس پور رحمت به سمت نايب رئيس هيئت مديره و 

مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت کارخانجات ریسندگي و بافندگي فومنات )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/8/18، شرکت 
گروه ســرمايه گذاري آتيه دماوند ، شرکت ليزينگ صنعت ومعدن، شرکت ليزينگ آتيه 

الوند به عنوان اعضای هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت فرش ماشیني گلریز رهنان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 95/6/18،  محمد حسن حق پرست به 
ســمت بازرس اصلي، سهيال قاسمي به سمت بازرس علي البدل،  قربانعلي ميرزازاده به 
ســمت نايب رييس هيات مديره، علي ميرزازاده به ســمت رييس هيات مديره و حميد 
ميرزا زاده به ســمت مديرعامل انتخاب شــدند. روزنامه کيهان جهت درج آگهي ها و 

دعوت نامه هاي شرکت تعيين شد.                 
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 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت بازرگاني فرشته مهتاب )با مسئولیت محدود(
صادرات، واردات، خريد و فروش کليه کاالهاي مجاز بازرگاني از قبيل لحاف، تشک، روتختي، 
رو بالشــي و حوله زمينه فعاليت، زيا ئولينگ چن مديرعامل، 500/000/000 ريال سرمايه و 

تهران، بلوار ميرداماد ، خيابان آقازاده ، پالک 5 ،  واحد 4 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت دیبا تن آراي مهر )سهامي خاص(
اين شرکت تحت مديريت  رحيم فتح اللهي و سرمايه 5/000/000 ريال به تهيه، توليد، توزيع، 
خريد و فروش انواع پوشاک می پردازد. مرکز اصلی آن در تهران،  خيابان شهيد يزدي، کوچه 

شهيد ابراهيم عامري، پالک 62، طبقه 5  واحد 10 قرار دارد.

 شرکت صنایع نخ غزال سام )با مسئولیت محدود(
تهيه، توليد، توزيع صنايع نساجي، ريسندگي، بافندگي نخ و پارچه، پوشاک، الياف ، جير و چرم 
زمينه فعاليت، اکبر مشيري مديرعامل، 1/000/000 ريال سرمايه و تهران، خيابان خيام جنوبي، 

کوچه منوچهر خاني، پاساژ ايساتيس، پالک 30 مرکز اصلی شرکت است. 
 

 گروه نساجي حس خوب هستي )سهامي خاص(
خريد، فروش، توزيع، توليد، بسته بندي، واردات و صادرات انواع مواد اوليه، انواع ماشين آالت و 
محصوالت در صنعت نساجي زمينه فعاليت، 600/000/000 ريال سرمايه، مسعود مير لوحي 
مديرعامل و تهران، خيابان ســهروردي شمالي، خيابان زينالي غربي، ساختمان 98 ، واحد 8 

مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت شیک پوشان نوین اروند)با مسئولیت محدود(
توليد پوشاک و مانتو مدارس زمينه فعاليت، هدي مجدم مديرعامل، 1/000/000 ريال سرمايه 
و آبادان، فرعي وسط، کوي قدس، خيابان رديف ،148 پالک 1 ، طبقه همکف مرکز اصلی 

شرکت است.  

 شرکت تعاوني پوشاک پشمینه زاگرس شمال
توليد انواع پوشــاک زمينه فعاليت، ليال يزدي مديرعامل، 42ميليون ريال سرمايه و دزفول، 

شهرک محمدبن جعفر طيار، خيابان بهار شش، پالک 135 مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت تعاوني سحر بانو پارسوماش کهن 
اين شرکت به مديريت ابوالقاسم ذوالفقار وند و سرمايه يکصد و پنج ميليون ريال به  توليد انواع 
پوشاک می پردازد. مرکز اصلی آن در خوزستان، مسجدسليمان، کلگه، جنب بيمارستان شرکت 

نفت، جنب مسجد راکيها قرار دارد. 

 شرکت پیشگام فوم آوران ماندگار )سهامي خاص(
انجام کليه فعاليت ها در زمينه تهيه، توليد، توزيع، پخش، بسته بندي، خريد، فروش، صادرات، 
واردات و خدمات پس از فروش انواع مواد شيميايي و پلي اورتان و کليه منسوجات اعم از چرم 
و پارچه زمينه فعاليت، نقي لطفي مديرعامل، 10/000/000 ريال سرمايه و تهران ، ستارخان،  

خيابان شادمان،  بن بست گل افشان، پالک 1، طبقه 2 مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت پایا جین اصفهان )سهامي خاص(
اين شرکت در زمينه ريسندگي انواع نخ و بافندگي انواع پارچه، رنگرزي نخ و پارچه، چاپ و 
تکميل پارچه و دوخت و توليد پوشاک می پردازد. رحيم کريمي مديرعامل و 600/000/000 
 ،B ريال سرمايه است. مرکز اصلي شرکت در اصفهان، خيابان کاوه، مجتمع ماه نوش، ورودي

طبقه سوم ، واحد 30  قرار دارد. 

 شرکت صنایع نساجي بهرنگ فام )با مسئولیت محدود(
فعاليت در کليه امور مربوط به صنعت نساجي اعم از بافت، رنگرزي، تکميل پارچه و نخ و انواع 
آن، ريسندگي و رنگرزي، تهيه و توليد و خريد و فروش، واردات و صادرات دستگا  ه هاي توليد 
پارچه و نخ و رنگرزي زمينه فعاليت، 1/000/000 ريال سرمايه، محمدرضا علوي مديرعامل و 
اصفهان، خيابان احمدآباد، کوچه شهيد يزدخواستي، انتهاي بن بست ياس، جنب مجتمع پويان 

و پرهام، زنگ سوم مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت تعاوني زمردبافت زیبائي البرز
اين شــرکت به انواع بافندگي پارچه تخت و حلقوي تحت مديريت پژمان زيبائي و سرمايه 
21/000/000 ريال می پردازد. مرکز اصلی  آن در استان البرز،  نظرآباد، قاسم آباد بزرگ، بلوار 

سيد احمد متوسليان  قرار دارد. 

 شرکت تعاوني آذر دوخت بانوان خاتم 
توليد انواع پوشاک زنانه و مردانه زمينه فعاليت، طيبه کارگران مديرعامل، 70/000/000 ريال 

سرمايه و خاتم، خيابان امام، بلوار شهيد ابويي مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت نظیف طب توس)با مسئولیت محدود(
توليد، خريد، فروش واردات و صادرات انواع البســه بيمارستاني زمينه فعاليت، محمدمهدي 
نظيفي مديرعامل، 10/000/000 ريال سرمايه ، تهران، خيابان آزادي، خيابان جمالزاده جنوبي، 

خيابان کلهر، پالک 25، واحد 4،  کدپستي 1313854546 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت بهریس تابان زاگرس )سهامي خاص(
اين شرکت تحت مديريت ادريس پاپائي با ســرمايه 1/000/000 ريال به توليد کيسه پلي 
پروپيلن بافته شده می پردازد. مرکز اصلی آن  ايالم، خيابان رسالت، کوچه همتي، بن بست 

دانا قرار دارد.

 شرکت تعاوني زرین بانوان ماندگار ماداکتو 
توليد پوشاک زنانه زمينه فعاليت، ايالم، شهرستان دره شهر، خيابان شهيد جعفري مرکز اصلی،  

12،000،000 ريال سرمايه  و زينب محمودي مديرعامل است. 

 شرکت تعاوني طراحان دیبا پوشینه 
توليد انواع پوشاک  )لباس کار، لباس پرسنلي، لباس خواب، پوشاک زنانه، مردانه و بچه  گانه( 
زمينه فعاليت، سوسن دانشــور  مديرعامل، 10/500/000 ريال سرمايه و  کرج،  ميدان امام 

حسين، خيابان شهيد صدوقي، مجتمع شهيد صدوقي مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت نگاران نقش عتیق کاشان )سهامي خاص(
تأســيس و اداره کارخانجات توليدي محصوالت نساجي اعم از ريسندگي انواع نخ، بافندگي 
فرش ماشــيني، موکت، پارچه بافي، پوشاک، آهار و تکميل کليه محصوالت نساجي زمينه 
فعاليت، مهدي باقري مديرعامل،10/000/000 ريال سرمايه و کاشان، ميدان جهاد ، ابتداي 

بلوار مادر، کوچه استادان،  کوچه شهيد آلويي مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت گستر جام زرین فجر )سهامی  خاص(
تأســيس و اداره کارخانجات توليدي محصوالت نساجي اعم از ريسندگي انواع نخ، بافندگي 
انواع فرش ماشيني، موکت، پارچه بافي، پوشاک، آهار و تکميل محصوالت نساجي، تهيه و 
توليد و واردات انواع الياف پلي استر، اکرليک، پنبه و پلي پروپيلن، نخ اکريليک ، نخ کنف و ارائه 
خدمات تابندگي، نخ تابي،چله پيچي زمينه فعاليت اين شرکت به مديريت شهنام شيرمحمدي 
با سرمايه 120/000/000 ريال است. مرکز اصلی آن در کاشان،  بلوار دانش،  کوچه 23 ، مجتمع 

طاها ، طبقه پنجم  واحد 19 قرار دارد.
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منسوجات
ورزشی

تهیهوتنظیم:دکترفرنازنایبمراد

             Sound proofing عایق صوتی

عایق چیست؟
هــر چيــزی کــه مانــع عبــور جــرم، انــرژی، صــوت و مومنتــم شــود را عايــق 
گوينــد. در حقيقــت عايق هــا در ســه دســته جايگــذاری می شــوند کــه امــروزه 
بــا توجــه بــه افزايــش مصــرف انــرژی و مواجهــه شــدن بــا کمبــود انــرژی 
ــه  ــرژی و ... بيشــتر ب ــت ان ــکان بازياف ــدم ام ــش رو و ع ــال های در پي در س
ــا  ــا ب ــن تنه ــه اي ــه می گــردد ک ــرژی پرداخت بحــث بهينه ســازی مصــرف ان
اســتفاده از عايق هايــی کــه باعــث کاهــش عبــور و انتقــال انــرژی می شــوند 

ــت. ــر اس امکان پذي
عايــق انــرژی در ســه دســته عايــق رطوبتــی و عايــق حرارتــی و عايــق صــدا 

مهم تريــن بحــث مــورد بررســی جهــان نســل ســوم اســت: 
عایــق حرارتــی- بــه عايقــی گفتــه می شــود کــه از عبــور و انتقــال انــرژی 

حرارتــی ممناعــت بــه عمــل آورد.
عایق رطوبتی- در حقيقت يک نوع عايق و جاذب رطوبت است.

عایق صدا - باعث جذب يا حذف صدا می گردد. 
در برخــی مــوارد يــک مــاده می توانــد هــر ســه ويژگــی عايــق صــدا بــودن، 
ــد پشــم  ــان دارا باشــد مانن ــودن را همزم ــق حــرارت ب ــت و عاي ــق رطوب عاي

ســنگ، فــوم و پــی وی ســی و غيــره.
گاهــی نيــز يــک عايــق تنهــا يــک عملکــرد خــاص دارد ماننــد عايــق حرارتی  
مثــل پشــم شيشــه يــا عايــق صوتــی مثــل بتن ليــکا يــا عايــق رطوبتــی مثل 

ايــزوگام و ...

عایق صوتی چیست؟
ــه صــدای منبــع و  ــا توجــه ب ــرای کاهــش فشــار صوتــی ب هــر وســيله ای ب

ــد. ــی می گوين ــق صوت ــده را عاي گيرن
ــد  ــتقيم مانن ــته غير مس ــی ناخواس ــواج صوت ــد از ام ــی می توان ــق صوت عاي
ســرکوب بازتــاب کــه باعــث پــژواک جلوگيــری کنــد عايــق صوتــی می توانــد 
انتقــال امــواج ناخواســته صــدای مســتقيم از منبــع بــه شــنونده غيــر ارادی از 
طريــق کاهــش اســتفاده از فاصلــه و دخالت اشــياء در مســير صدا مســير ســازد.

 

عایق صوتی سالن های ورزشی
امــروزه در ســالن های ســر پوشــيده ورزشــی بــرای مقابلــه بــا آلودگــی صوتــی 
و کاهــش صــوت انتقالــی از يــک مــکان بــه مــکان ديگــر از عايــق صوتــی و 
عايــق صــدا اســتفاده می شــود. در قديــم عايــق صوتــی بــرای صنايــع کاربــرد 
فــراوان داشــت امــا امــروزه در زندگــی شــهری بــه ادارجــات و خانه هــا نيــز بــه 
عنــوان نيــاز اصلــی مطــرح می شــود. معمــواًل عايــق صوتــی از مــواد گوناگــون 
ــوع  ــردد. ن ــه باعــث کاهــش اصــوات مزاحــم می گ تشــکيل شــده اســت ک
جنــس عايــق و مصالــح بــه کار رفتــه در ســاختمان از عوامــل مهــم در کاهش 
صــوت می باشــد. بــه عايــق صوتــی ، فــوم جــاذب صــدا نيــز گفتــه می شــود.

 

 روش های ساده عایق کاری صوتی
 در علــم فيزيــک اثبــات شــده اســت کــه اصــوات از طريــق هــوا جريــان پيــدا 
می کننــد ، بنابرايــن هــر جايــی کــه هــوا جريــان داشــته باشــد ، صــوت نيــزدر 
حرکــت اســت. بهتريــن روش بــرای عايــق کاری صوتــی ، بســتن منافــذ ورود و 
ــرق از  خــروج هواســت کــه معمــواًل محل هــای عبــور داکت هــای ســيم و ب
ديــوار و ســقف و يــا کانــال کولــر را بــا اســتفاده از فوم هــای ضــد صــدا و يــا 

فوم هــای پلی اورتــان می پوشــانند.

 انواع عایق صوتی سنتی و قدیمی
1- پشم شيشه
2- پشم سنگ

3- يونوليت 
4- کناف
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ــورهای  ــی در کش ــالن ورزش ــک س ــر ي ــذاری ب ــای ارزش گ ــی از معياره يک
پيشــرفته عايــق کاری آن هــا اســت. ايــن نکتــه را نيــز بايــد ذکــر شــود کــه 
ــالن ها ،  ــی س ــق کاری صوت ــرای عاي ــنگ ب ــم س ــتفاده از پش ــورت اس در ص

ــود. ــز می ش ــق ني ــی و ضد حري ــق کاری حرارت ــان عاي ــاختمان همزم س
بــرای آشــنايی بيشــتر بــا عايــق صوتــی دانســتن مفاهيمی مثــل صدا، انتشــار، 
جــذب، عبــور و ميرايــی صــوت نيــز مهــم اســت. بنابرايــن تــالش شــده اســت 

تــا در ادامــه شــما بيشــتر بــا ايــن مفاهيم آشــنا شــويد.

صدا چیست؟
در فيزيــک صــدا بــه ارتعــاش مکانيکــی يــک فضــای مــادی )گاز، مايــع و يــا 
جامــد( تعريــف می شــود. صــدا هنگامــی بــه وجــود می آيــد کــه ذرات فضــای 
مــادی حــول مرکــز تعــادل خــود نوســان کننــد. صــدا يــک مــوج می باشــد و 
ماننــد تمــام امــواج بــا پارامترهايــی ماننــد: طــول مــوج )λ(، فرکانــس )f(، دامنه 

نوســان )d( و ســرعت مــوج )c( بيــان می شــود.
طــول مــوج )λ(: طــول مــوج صــدا فاصلــه ذرات هــم فــاز اســت، مثــاًل فاصلــه 
ذراتــی کــه همــه در حداکثــر دامنــه نوســان قــرار دارنــد. طــول مــوج بر حســب 

ــت. متر اس
فرکانــس )f(: فرکانــس صــدا تعــداد نوســانات ذرات در هــر ثانيــه اســت و واحد 

آن هرتــز )Hz( اســت.
ــی ذره از مرکــز نوســان اســت و  ــه جابجاي ــر فاصل ــه نوســان )d(: حداکث دامن

ــر )m( اســت. ــد آن مت واح
ســرعت مــوج )C(: ســرعت انتشــار مــوج در فضــا اســت و واحــد آن متــر بــر 

ــد.  ــه )m/s( می باش ثاني

محدوده شنوایی انسان
انســان توانايــی شــنيدن صداهايــی را دارد کــه فرکانــس آن هــا بيــن Hz20 تــا 
Hz20000 اســت و گــوش انســان توانايــی تشــخيص صداهايــی کــه فرکانس 

آن هــا بيشــتر يــا کمتــر از ايــن مقــدار باشــد را نــدارد.
معمواًل صدا چند فرکانس مختلف تشکيل شده است.

عایق االستومری صوتی
بــه منظــور مقابلــه و کاهــش صــوت انتقالــی )آلودگــی صوتــی( از محيطــی به 

ــه آن پوشــش،  ــه ب ــردد ک ــط ديگــر می بايســت از پوششــی اســتفاده گ محي
عايــق صوتــی گفتــه می شــود. شــايان ذکــر اســت، از لحــاظ جــذب و کاهــش 
ــم  ــيار مه ــوع بس ــازه ها دو موض ــالن ها و س ــاخت س ــی و س ــوت در طراح ص

حائــز اهميــت بــوده کــه در ذيــل بــه آن هــا اشــاره می گــردد: 
- چگونگی جذب صوت

- مواد و مصالح جهت جذب صدا

کاربرد عایق االستومریک صوتی
ــق پشــم شيشــه،  ــر: عاي ــن ســاير عايق هــای ســنتی و قديمــی نظي جايگزي
ــودن  ــق صــوت نم ــت عاي ــاف و ...، جه ــت، کن ــنگ، يونولي ــق پشــم س عاي
ديوارهــا، ســقف، کــف، دســتگاه ها، پمپ هــا ، ورق هــای گالوانيــزه )جلوگيــری 
از لــرزش و انعــکاس صــوت(، بدنــه خــودرو و.... . نســل جديــد عايــق 
االســتومريک صوتــی موجــود در دنيــا، ضــد حريــق )نســوز( و ضــد آب، قابليت 
رنگ پذيــری، دوســتدار محيــط زيســت، بســيار ســبک، ســرعت بســيار بــاال در 
نصــب و اجــرا ، عايــق حرارتــی و برودتــی، چســبدار )بــدون نيــاز بــه خريــداری 
ــح ســاختمانی،  ــر اشــعه UV، مقــاوم در مقابــل مصال چســب(، مقــاوم در براب
ــی بيشــترين صــدای  ــک صوت ــد. ري ــا و مناســب می باش ــری زيب دارای ظاه
ايجــاد شــده در ســال نهــای ورزشــی ناشــی از حرکــت بازيکنــان و برخــورد 
ــا کــف ســالن ها ايجــاد می شــود. کف هــای ســفت و بســيار صــاف  ــوپ ب ت
ــای  ــر عکــس کف ه ــکاس شــديد صــدا می شــوند و ب ــی باعــث انع و صيقل
نرمتــر در صدا گيــری مؤثرترنــد. ســر و صــدای ناشــی از حرکــت روی ســطح 
کفپــوش معمــواًل از ســوی کاربــران بــه عنــوان يــک مشــکل مطرح می شــود. 

ايــن مشــکل از دو ناحيــه اســت:
- يکــی ســرو صدايــی کــه ناشــی از دســتگاه های صوتــی اســت مثــل راديــو 

و تلويزيــون، موزيــک و غيــره و
- صــدا ناشــی از ضربــات شــديد، مثــل راه رفتــن، دويــدن، افتــادن و ضربــات 

پــا اســت. 
معمــواًل بــرای رفــع ايــن مشــکل از دو نــوع عايــق صــدا اســتفاده می شــود.
ــاخته اند  ــی س ــوع تواناي ــا دو ن ــی ب ــز عايق هاي ــرکت ها ني ــی از ش ــه برخ البت
ــا  ــن عايق ه ــد. اي ــک می کن ــوع اول و دوم کم ــای ن ــش صداه ــه در کاه ک
کــه بــه صــورت پنــل هســتند در ســطح صــاف و زيــر کف پــوش کار گذاشــته 
ــتند و  ــادی نيس ــت و وزن زي ــواًل دارای ضخام ــا معم ــن عايق ه ــوند. اي می ش
قابــل تغييــر در مســاحت ها و فضاهــای مختلــف هســتند، البتــه از ايــن نــوع 
ــورت  ــه ص ــر دو ب ــر ه ــه اگ ــود دارد ک ــز وج ــقف ها ني ــرای س ــا ب عايق ه
همزمــان مــورد اســتفاده قــرار گيرنــد در کاهــش انتقال صداهــای نــوع اول که 
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ناشــی از راديــو و تلويزيــون، موزيــک و غيــره و نــوع دوم کــه ناشــی از صــدای 
پــا، افتــادن اشــياء و... هســتند مؤثرتــر خواهــد بــود.

ــدا در  ــش ص ــرای کاه ــتيک( ب ــدا )آکوس ــق ص ــای عاي ــتم پنل ه از سيس
ســاختمان هايی مثــل اســتوديوهای صدابــرداری، ســالن های ســخنرانی، 
اطاق هــای موزيــک، دفاتــر، ســالن های جلســات، کالس هــای دروس، 
ــتفاده  ــی اس ــالن های ورزش ــه و س ــره و مصاحب ــای مذاک ــينماها، اتاق ه س
می شــود. ايــن پنل هــا دارای طيــف وســيعی از رنگ هــای مختلــف هســتند. 
ايــن عايق هــا بايــد بــادوام در مقابــل آتــش و بــه لحــاظ ديــداری زيبــا باشــند. 
آنهــا بايــد بــا توجــه بــه صــدای موجــود در محيــط مــورد اســتفاده قــرار گيرند. 
ــز  ــه رنــگ ســفيد هســتند ني ــاً ب عايق هايــی از جنــس .U.P.V.C کــه عمدت
ــای   ــواه در آورد. عايق ه ــگ دلخ ــه رن ــا را ب ــوان آنه ــه می ت ــد ک ــود دارن وج
.U.P.V.C از همــان جنــس پنجره هــای دوجــداره هســتند. ايــن پنل هــا دارای 
قابليــت اتصــال در چهــار ســو هســتند. قطعــات .U.P.V.C دارای دو وظيفــه 
هســتند، يکــی نقــش دکــوری دارنــد و ديگــری محکــم کــردن پنل هــا. ايــن 
ــا  ــرای ديواره ــف ب ــاد مختل ــد در ابع ــوده و می توانن ــر ب ــتم انعطاف پذي سيس
مــورد اســتفاده قــرار گيرنــد. از باريکه هــای چــوب، صفحــات فشــرده صداگيــر 
ــق کاری ســقف  ــوان اســتفاده کــرد. عاي و قالب هــای ســيمان عمــودی می ت
پشــت بــام کــه يکــی از عمده تريــن ســطوح کنتــرل صــدا اســت نيــز بايــد بــا 
دقــت صــورت گيــرد و بايــد بــه گونــه ای طراحــی شــوند کــه حداکثــر در دو 

ثانيــه صــدا را منعکــس کننــد.

ضریب جذب مواد جاذب
ضريب جذب مواد جاذب صوت به عوامل زير بستگی دارد :

- فرکانس
- ضخامت

- تخلخل
- فشردگی

)r( مقاومت نشت
اختــالف فشــاری کــه بــرای عبــور دادن مقــدار معينــی هــوا از ســطح جســم 
 r ــت ــد مقاوم ــرده نباش ــذب فش ــاده ج ــه م ــد. در صورتی ک ــاز باش ــورد ني م
ــس  ــطح آن منعک ــه از س ــرژی ک ــورت ان ــن ص ــود. در اي ــد ب ــک خواه کوچ
ــه  ــود بلک ــذب نمی ش ــم ج ــرژی ورودی ه ــی ان ــردد، ول ــم می گ ــود ک می ش
بــه ديــوار پشــت مــاده برخــورد کــرده و بــاز تــاب می شــود. در نتيجــه ضريــب 

ــد. ــش می ياب ــذب کاه ج

مقاومت جذب
بــه ازائ ضخامــت معينــی از مــاده جــاذب فشــردگی معينــی الزم اســت تــا 

ضريــب جــذب بيشــترين مقــدار خــود را دارا باشــد.

انواع مصالح جاذب صوت
- مواد جاذب مصنوعی

- موادجاذب با روکش مشبک
- آکوستيک تايل

- جاذب های اليه ای

- رزوناتور 

مواد جاذب مصنوعی
مقاومــت نشــت ايــن مــواد در مقايســه بــا مــواد طبيعــی مشــابه بيشــتر اســت 
ــيعی را  ــبتاً وس ــی نس ــوار فرکانس ــد ن ــودن قادرن ــره دار ب ــل حف ــه دلي ــی ب ول
جــذب نماينــد . علــت بــاال بــودن مقاومــت نشــت در ايــن مــواد متصــل نبودن 
حفره هــای آن می باشــد. ابــر و اســفنج مصنوعــی مثال هايــی از مــواد جــاذب 
مصنوعــی می باشــند. اليــاف نمــد، اســفنج طبيعــی و پشــم شيشــه از هــم جــدا 
بــوده و در نتيجــه مقاومــت نشــت آنهــا پاييــن می باشــد. فــوم، پلی اورتــان و 

ــند. ــواد می باش ــن م ــای ديگــری از اي ــر گالس نمونه ه فايب

مواد جاذب با روکش مشبک
در ايــن دســته مــواد جــاذب را بــا روکــش مناســب و دلخواهــی می پوشــانند. 

ســطح روکــش بايــد مشــبک و شــياردار باشــد.

آکوستیک تایل 
ــا ســقف ها را پوشــاند .  ــا ي ــوان ســطح ديواره ــی می ت ــح مقواي ــن مصال ــا اي ب
ــر  ــا در ه ــن تايل ه ــره دار و شــيار دار می باشــد. در اي ــح حف ــن مصال ســطح اي

ــردد . ــره ايجــاد می گ ــع 4410 حف ــر مرب مت

جاذب های الیه ای )طبلی(
ــت نشــت بســيار  ــا مقاوم ــازک ب ــی ن ــواد جــاذب از صفحات ــن دســته از م اي
ــوار  ــی روی دي ــت چوب ــک داربس ــيله ي ــه بوس ــده اند ک ــکيل ش ــزرگ تش ب
ــواد در  ــن م ــر . اي ــان و فيب ــه اليی، نئوپ ــه س ــد تخت ــد . مانن ــب می گردن نص

ــد. ــی دارن ــذب باالي ــب ج ــن ضري ــای پايي فرکانس ه

رزوناتور
از رزوناتورهــا بــرای جــذب فرکانس هــای پاييــن اســتفاده می شــود. رزوناتورهــا 
ــل و  ــتيک تاي ــا از آکوس ــازند و ي ــی می س ــو خال ــای ت ــکل آجره ــه ش را ب
ــور  ــوان رزونات ــه عن ــه نصــب می شــوند ب ــا فاصل ــه ب ــه ای ک جاذب هــای الي

ــد . ــتفاده می کنن اس

منابع در دفتر مجله موجود است.

76   شماره 171    اسفند 95      



1- فناوری نانو چیست؟
اگــر يــک متــر را بــه يــک ميليــارد قســمت مســاوی تقســيم کنيــم، هــر 
ــی  ــاوری يعن ــو فن ــود. نان ــر خواهــد ب ــر يــک نانومت يــک از قســمت ها براب
ــد.  ــو باش ــاد نان ــا در ابع ــد آن ه ــک بع ــل ي ــه حداق ــی ک ــتفاده از اجزاي اس
نانــو فنــاوری يــک رشــته جديــد نيســت، بلکــه رويکــردي جديــد در تمــام 
ــاي  ــراه پيامده ــه هم ــه ب ــن عرص ــيع اي ــاي وس ــت. کاربرده رشته هاس
اجتماعــي، سياســي و حقوقــي آن، ايــن فنــاوري را بــه عنــوان يــک زمينــه 
فــرا رشــته اي و فــرا بخــش مطــرح نمــوده اســت. فنــاوری نانــو در صنعــت 
ــاد  ــن ايج ــه ضم ــرد ک ــر می گي ــا را در ب ــتره ای از فناوری ه ــاجی، گس نس
ــن صنعــت را برطــرف  ــادر اســت برخــی چالش هــای اي ــد، ق خــواص جدي
نمايــد. ميــزان رشــد بــازار محصــوالت توانمنــد شــده بــه وســيله فنــاوری 
ــه بيشــترين  ــی از آن اســت ک ــت، حاک ــف صنع ــای مختل ــو در بخش ه نان
تأثيــر فنــاوری نانــو در بخــش منســوجات ورزشــی و منســوجات بيــرون از 
خانــه اســت. شــرکت های بزرگــی نظيــر نايــک و آديــداس، امــروزه در بــه 

ــو در محصــوالت ورزشــی پيشــرو هســتند. ــاوری نان ــری فن کارگي

2- اهمیت کاربرد فناوری نانو در منسوجات ورزشی/ بیرونی
افزايــش روزافــزون اهميــت عملکــرد ورزشــکاران در مســابقات المپيــک و 
تغييــر ســبک زندگــی، نــوع ســرگرمی و افزايــش عمر مــردم موجب شــده تا 
صنايــع، انگيــزه زيــادی بــرای تعقيــب مبحــث منســوجات ورزشــی و بيرونی 
ــه منســوجات ورزشــی/  ــاال داشــته باشــند. تهي ــدرت عملکــردی ب دارای ق

ــری  ــت تنفس پذي ــار قابلي ــوندگی در کن ــواص خودتميزش ــا خ ــی ب بيرون
ــال  ــران فع ــان و صنعتگ ــای محقق ــن دغدغه ه ــی از مهم تري ــايد يک ، ش
ــواد  ــا م ــای ضــد آب ب ــا انجــام تکميل ه ــواًل ب ــد. معم ــوزه باش ــن ح در اي
ــر اثــرات ضــد آب مطلــوب، ســاير خصوصيــات نامطلــوب  رايــج، عــالوه ب
پارچــه نظيــر الکتريســته ســاکن، حــذف ضعيــف چــرک در محلول شستشــو، 
زيردســت خشــن تر، خاکســتری شــدن )رســوب مجــدد چــرک( و افزايــش 
اشــتعال پذيری نيــز نمايــان می گــردد. ايــن در حالــی اســت کــه بــا 
ــر ســاير خــواص  ــدون تغيي ــه خــواص ضــدآب ب ــوان ب ــو می ت ــاوری نان فن
پارچــه دســت يافــت. از ســوی ديگــر، محافظــت مصــرف کننــده منســوج 
ــن  ــاری و همچني ــا بيم ــو ي ــده ب ــد کنن ــای تولي ــر ميکروارگانيزم ه در براب
ــيله  ــه وس ــده ب ــاد ش ــيب های ايج ــر آس ــوج در براب ــود منس ــت خ محافظ
ــورد نظــر  ــز م ــده ني ــب کنن ــای تخري ــا و ميکروارگانيزم ه ــا، کپک ه قارچ ه
توليــد کننــدگان منســوجات ورزشــی/ بيرونــی بــوده اســت. مشــکل عمومی 
ــر زيردســت  ــی آن هــا، تغيي ــر انتخاب ــج، اث ــی راي تکميل هــای ضــد ميکروب
ــا  ــه ب ــت ک ــل اس ــن تکمي ــداری پايي ــوج و پاي ــگ منس ــر رن ــه، تغيي پارچ

ــو ايــن مشــکالت برطــرف گرديــده اســت. کمــک فنــاوری نان
 بــه غيــر از ويژگی هــای خودتميزشــوندگی و ضــد باکتــری بــودن، اســتفاده 
ــرای  ــو در لباس هــای ورزشــی قابليــت عملکــردی بااليــی ب ــاوری نان از فن
ــال  ــبک و درعين ح ــا س ــن لباس ه ــرا اي ــد، زي ــم می کن ــکاران فراه ورزش
راحــت و ضدضربــه هســتند و ورزشــکار را در برابــر ســرما، آب و پرتوهــای 
فرابنفــش محافظــت کــرده و از دوام و انعطاف-پذيــری خوبــی برخوردارنــد. 

کاربرد فناوری نانو در منسوجات 
ورزشی و منسوجات بيرون از خانه

نانوتكنولوژي

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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افزايــش راحتــی فيزيولوژيکــی ايــن لباس هــا، نيــز بــر تندرســتی و عملکــرد 
ورزشــکار اثــر مثبــت دارد.

 بــه طــور کلــی، فناوری هــای نانــو در صنعــت منســوجات ورزشــی/ 
ــرد: ــيم ک ــوان تقس ــه می ت ــه طبق ــه س ــه را ب ــرون از خان ــوجات بي منس
1- فناوری هــای ارتقــاء دهنــده عملکــرد و کارايــی موجــود در مواد نســاجی، 
بــرای مثــال ارتقــاء مقاومــت پوششــی/ پارگــی، آب دوســتی يــا آب گريــزی، 

خــواص عايقــی و مقاومــت در برابــر شــعله وری.
2- فناوری هــای ارائــه کننــده عملکــرد جديــد کــه پيــش از ايــن در 
ــوندگی،  ــی، خودتميزش ــر ضدميکروب ــد، نظي منســوجات مطــرح نشــده باش
رســانايی، رهايــش کنتــرل شــده مــواد و محافظــت در برابــر پرتــو فرابنفش.
ــه  ــوری ک ــه ط ــمند ب ــوجات هوش ــده منس ــعه دهن ــای توس 3- فناوری ه
ــات  ــد کــه خصوصي ــر داده هــای ورودی پاســخگو می کن منســوج را در براب
ويــژه ای را نشــان دهــد يــا اينکــه قابليــت احســاس و تحريک داشــته باشــد.

3- فرصت های تجاری فناوری نانو در منسوجات ورزشی/ بيرونی
ــف  ــد لي ــی را از تولي ــره طوالن ــی، زنجي ــی/ بيرون ــوجات ورزش ــازار منس ب
ــش  ــاس و کف ــد لب ــی و تولي ــه، طراح ــی پارچ ــخ، بافندگ ــندگی ن ــا ريس ت
ــاوری  ــاری فن ــده تج ــای عم ــود [1]. فرصت ه ــامل می ش ــده ش تکميل ش
ــته  ــه دس ــه س ــوان ب ــی را می ت ــاس ورزش ــاک و لب ــع پوش ــو در صناي نان

پوشــش دهی، منســوجات هوشــمند و اليــاف تقســيم بندی نمــود.

3-1- پوشش دهی
ــواص  ــد خ ــو می توان ــاوری نان ــتفاده از فن ــا اس ــوجات ب ــش دهی منس پوش
ويــژه ای را بــه همــراه داشــته باشــد. بــرای مثــال، پوشــش دهی منســوج بــا 
نانــو ذرات نقــره يــا اکســيد روی موجــب از بيــن رفتــن باکتری هــا و حــذف 
ــود.  ــش می ش ــو فرابنف ــر پرت ــت در براب ــز حفاظ ــايند و ني ــای ناخوش بوه
خــواص خودتميزشــوندگی منســوج از طريــق پوشــش دهی منســوج بــا نانــو 
ــا  ــوان ب ــن می ت ــت. همچني ــتيابی اس ــل دس ــوم قاب ــيد تيتاني ذرات دی اکس
ــو  ــر نان ــی پرتوفرابنفــش نظي ــده معدن ــا بلوکه-کنن پوشــش دهی منســوج ب
ــيد  ــيليس و اکس ــيد س ــيد روی، دی اکس ــوم، اکس ــيد تيتاني ذرات دی اکس

آلومينيــوم، منســوج محافــظ در برابــر پرتوفرابنفــش تهيــه نمــود [2].

3-2- منسوجات هوشمند:
ــه  منســوج هوشــمند عبــارت اســت از يــک ســامانه هوشــمند کــه قــادر ب
حــس کــردن شــرايط و محرک هــای محيطــی اســت. محرک هــا و 
پاســخ ها می تواننــد بــه صــورت شــاخص های الکتريکــی، حرارتــی، 
مکانيکــی، شــيميايی، مغناطيســی و غيــره باشــند. منســوجات تنظيــم کننــده 
دمــا نمونــه ای از منســوجات هوشــمند بــه شــمار می رونــد بــه طــوری کــه 
ــرژی  ــازی ان ــا آزادس ــرد ب ــای س ــه در محيط ه ــد ک ــت را دارن ــن قابلي اي
حرارتــی ذخيــره شــده توليــد گرمــا کننــد و در محيط هــای گــرم بــا جــذب 
انــرژی حرارتــی، احســاس خنکــی را ايجــاد کننــد. بســياری از منســوجات 

ــا  ــی ي ــا ايمن ــدف آنه ــوند و ه ــتفاده می ش ــاک اس ــواع پوش ــمند در ان هوش
بهداشــت يــا راحتــی در اســتفاده از منســوج اســت. لباس هايــی کــه عــرق 
ــث  ــه باع ــرا ک ــتند، چ ــمند هس ــی هوش ــه نوع ــز ب ــد ني ــذب می کنن را ج
ــی  ــن لباس هاي ــد. در چني ــت باش ــاس راح ــاص لب ــرايط خ ــوند در ش می ش
ســطح مقطــع اليــاف و خصوصيــات عبوردهــی و جــذب آنهــا اهميــت دارد. 
ــی  ــاک ورزش ــت پوش ــوجات در صنع ــن منس ــروزه اي ــف، ام ــن تعاري ــا اي ب

ــد.  ــدا کرده ان ــی پي ــگاه خوب جاي
3-3- الياف:

 نانــو اليافــی بــا خــواص ضدميکروبــی يــا نانــو اليــاف محافــظ در برابــر پرتو 
ــه شــمار مــی رود.  ــی در منســوجات ب ــه کاربردهــای الياف فرابنفــش از جمل
ــدون آنکــه خــواص  ــوان ب ــی می ت ــاف ضدميکروب ــو الي ــال، از نان ــرای مث ب
ديگــر پارچــه را ماننــد دوام، اثربخشــی، ثبــات رنــگ، قابليــت توليــد، راحتــی 
ــد  ــی ض ــای ورزش ــد لباس ه ــرد، در تولي ــرار دگي ــر ق ــت تأثي ــت تح و قيم
بوهــای نامطبــوع اســتفاده نمــود. شــرکت هاوجئــی  بــا همــکاری شــرکت 
ژاپنــی آشــای کاســئی  درحال توســعه اليــاف نانــو مهندســی شــده خــود بــا 
نــام تجــاری تکس کــر   اســت. تکس ِکــر  نــام محصــوالت نانــو مهندســی 
ــای  ــره، تاره ــو نق ــاف نان ــامل الي ــه ش ــت ک ــی اس ــرکت هاوجئ ــده ش ش
ــک  ــذب و خش ــی ج ــاف دارای ويژگ ــو، الي ــوب بامب ــال چ ــبه پنبه ای زغ ش
شــدن ســريع، اليــاف محافــظ پرتــو مــاورای بنفــش، اليــاف گــرم و ســبک 
ــر، لباس هــای ورزشــی و  ــوان در لباس هــای زي ــاف می ت ــن الي اســت. از اي

پوشــاک غيررســمی اســتفاده کــرد [3].

4- بررسی بازار
4-1- شرکت های تولید کننده منسوجات ورزشی

ــت منســوجات  ــو در صنع ــاوری نان ــق در عرصــه فن ــکا پيشــگام مطل آمري
ARC Out- ، ورزشــی اســت و پنــج شــرکت بــه نــام آديــداس  ، کورتکــس

doors، نانوهوريزنــز  و نانوتکــس  در ايــن زمينــه فعاليــت دارنــد. مؤسســات 

ــو   ــگ نان ــی، هلدين ــره جنوب ــل هيوســنگ  ک ــز از قبي ــی ديگــر ني تحقيقات
هنــگ کنــگ چيــن، پروتکــس  ايتاليــا، اســچولر  ســوئيس، ســوزوتورا  ژاپــن 
ــو در صنعــت  ــاوری نان ــادا در حــوزه فن ــی تامســون کان ــه تحقيقات و اتحادي
ــدگان  ــی از توليدکنن ــتند. برخ ــه کار هس ــغول ب ــی مش ــوجات ورزش منس
ــد  ــتفاده کرده ان ــن اس ــای نوي ــه از فناوری ه ــی ک ــی/ بيرون ــاک ورزش پوش
در جــدول 1 فهرســت شــده اند. در ادامــه، محصــوالت مبتنــی بــر فنــاوری 

نانــو بــا تمرکــز بــر خــواص ارتقــاء يافتــه بررســی شــده اســت.

4-2- منسوجات ورزشی مبتنی بر فناوری نانو
4-2-1- منسوجات ضد آب و لک

تکميــل ضــد آب و لــک شــايد بيشــترين کاربــرد نانــو فنــاوری را در صنعــت 
ــه  ــر ب ــا منحص ــاوری تنه ــن فن ــرای اي ــا ب ــد. تقاض ــته باش ــاجی داش نس
منســوجات ورزشــی/ بيرونــی نيســت بلکــه در البســه کار، مهمانــی و غيــره 
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نيــز توســعه يافتــه اســت. عملکــرد مناســب منســوج بــا روش هــای مختلــف 
فنــاوری نظيــر پوشــش بــا مــواد پرفلوئــور، نانــو ذرات ســيليس، نانولوله هــای 
کربــن يــا بــا دی اکســيد تيتانيــوم قابــل دســتيابی اســت. شــرکت نســاجی 
سوئيســی اســچولر تکســتايل ای جــی بــا اســتفاده از فنــاوری پوشــش دهی 

ــفر (،  ــو اس ــاوری نان ــه فن ــروف ب ــا )مع ــطح پارچه ه ــو ذرات روی س نان
منســوجات ضــدآب، ضــد لــک و ضــد بــوی نامطبــوع تهيــه کــرده اســت. 
مــواد نانويــی بــه کار رفتــه در ايــن منســوجات طــی فرآينــد شستشــو از بيــن 
ــد فشــار ناشــی از حمــل کوله پشــتی) را  ــه و فشــار و اصطــکاک (مانن نرفت

فعاليتشرکت

 Wacoal Sport Science Corp

www.cw-x.com
دو برند اصلی اين شرکت، CW-X و CW-X VersatX  است که محصول دوم از پارچه ای تهيه شده است که به سرعت 
خشک می شود و محافظ در برابر پرتوفرابنفش می باشد. اين شرکت در نانوفناوری ليفی خود قصد دارد از دی اکسيد نقره برای 

ضدميکروبی و از دی اکسيد تيتانيوم برای محفاظت بيشتر در برابر UPF 50+ استفاده کند.

NanoTex

www.nano-tex.com

نانوتکس يک شرکت مواد توسعه دهنده پليمرهای نوين و شيمی مرتبط با پليمر برای بهبود و ايجاد عملکرد جديد در پارچه 
است. اين شرکت با استفاده از فناوری نانو موفق شده است که محصوالت جديدی به بازار ارائه کند. در ميان شرکت های 

 Adidas, New Balance, Gap, Old Navy, Target, Hogo مصرف کننده از اين محصوالت می توان به شرکت های
Boos, Paul Stuart, Rene Lezrd اشاره کرد.

Scholler

www. scholler -textile.com 

محصوالت مبتنی بر فناوری نانو اين شرکت عبارت اند از: 
Nanosphere -1، فناوری تکميل مبتنی بر فناوری نانو که اجازه می دهد چرک و آب به راحتی از سطح منسوج زدوده شود، 
3XDRY -2، تکميل مديريت پيشرفته رطوبت است به طوری که منسوج را از يک طرف ضد آب و ضد لک می کند و از 

سطح ديگر آبدوست می سازد و 
ActiveSilve -3، کنترل کننده باکتری از طريق تکميل منسوج با نانوذرات نقره

Mectex

www.mectex.com

توليد کننده ايتاليايی پارچه های ضدآب و تنفس پذير بر پايه پالسما برای محصوالت ورزشی و بيرونی است. فناوری اين 
شرکت برای توليد لباس شنای Speedo LZR racer استفاده شده است.

P2i

www.p2ilabs.com
شرکت انگليسی p2i در فناوری نانوپوشش های ضد آب تخصص دارد. اين شرکت با استفاده از پالسما يک اليه نانومتری 

را روی سطح محصول پوشش می دهد. سه شرکت معتبر ورزشی از قبيل Hi-tech، Nike و Adidas ازجمله مشتريان اين 
فناوری می باشند.

جدول 1. شرکت های فعال در زمینه منسوجات ورزشی

شکل 1. نمونه پارچه ضد آب با فناوری نانواسفر، )الف( سطح بااليی از مقاومت به آب، )ب( خودتميزشوندگی طبيعی و )ج( عمل حفاظتی پايدار
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بــه خوبــی تحمــل می کنــد. بنابرايــن منســوجاتی کــه در آن هــا از فنــاوری 
نانواســفر اســتفاده شــده باشــد، پارچه هايــی ايــده ال بــرای لباس-هــای بيــرون 
ــه شــمار  ــز چــادر زدن ب و مخصــوص فعاليت هــای ورزشــی و تفريحــی و ني
می آينــد [4]. شــکل 1، تصويــری از پارچــه ضــد آب و ضــد لــک تهيــه شــده 

ــاوری را نشــان می دهــد.   ــا ايــن فن ب
شــکل 2، نمونــه ای از پارچــه ضــدآب قابــل تنفــس بــا قابليــت خشــک شــدن 
ســريع، ضــدآب و تــراوش رطوبــت، بادگيــر و دفع آب پايــدار، ســبک وزن و نرم 

را نشــان می دهــد. ايــن پارچــه محصــول شــرکت تــورای  اســت. 
نمونه هــای ديگــری از کاالهــای به کارگيرنــده فنــاوری ضــد آب در شــکل 3 

نشــان داده شــده اســت. .
محققــان MIT بــا روشــی جديــد، روکش بســيار نازکــی از نانــو ذرات فلــزی را 
روی لباس هــای غواصــی اليــه نشــانی کرده انــد کــه تمــام خــواص موردنيــاز 
روکش هــا، ماننــد ضــدآب و ضــد باکتــری بــودن و ســاير روکش هــای فعــال 
ــی  ــای ورزش ــاخت لباس ه ــن روش در س ــف(. اي ــکل 4 ال ــود دارد )ش را در خ
ــه  ــاس غواصــی ک ــه مخصــوص لب ــد داشــت و پارچ ــی خواه ــرد فراوان کارب
توســط شــرکت  ساخته شــده نمونــه ای از آن است)شــکل 4 ب( [6]. شــرکت 
ســوزوتورا بــا روشــی بــه نــام MASA ، روکشــی از نانــو ذرات فلــزی بــرای 
لباس هــای غواصــی فراهــم آورده کــه ضمــن حفــظ گرمــای بــدن، غواصــی 

راحــت و لــذت بخشــی را بــه ارمغــان مــی آورد. 
شــرکت Sun Dry Swim و Frank Anthony Swimwear مــاده پوششــی 
ورزشــی تهيــه کرده اندکــه می-توانــد بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو آب را دفــع 
ــيله ی  ــه وس ــدن ب ــک ش ــد خش ــرعت فراين ــوآوری، س ــن ن ــد [7]. در اي کن
فنــاوری نانــو در پارچــه لبــاس شــنا افزايــش يافتــه اســت. در رونــد توليــد، از 
نوارهــای تــوری نانــو مقيــاس در اطــراف ســطح اليــاف اســتفاده شــده اســت 
ــو ذرات را به طــور مســتقيم بــه ســطح پارچــه  ــوار، نان بــه طــوری کــه هــر ن
لبــاس شــنا پيونــد می زنــد و دافعــه ی دائــم آب يــا آب گريــزی ســطح را فراهــم 

می کنــد [8]. 

شکل 2. لباس کوهنوردی ضدآب [5]

شکل 3. کاالی ورزشی ضد لک و ضد آب با استفاده از فناوری نانو

شکل4. لباس غواصی با فناوری نانو
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ــای  ــزی، لباس ه ــای فل ــو اليه ه ــا نان ــا ب ــش دهی پارچه ه ــا پوش ــان ب محقق
نانــو ســاختاری و جديــد گلــف/ اســکی توليــد کرده انــد کــه ضمــن 
انعطاف پذيــری، موجــب افزايــش احســاس راحتــی و قــدرت عملکرد ورزشــکار 
می شــوند. شــکل 5، محصــول Dermizax® EV  شــرکت تــورای را نشــان 
می دهــد کــه پارچــه مخصــوص فعاليــت ســنگين بــا راحتــی مناســب، خواص 
ضــدآب فوق العــاده پايــدار، نــرم، ســبک وزن و حمــل آســان، مناســب بــرای 

ــد [5].  ــکی می باش ــوردی و اس ــای کوهن ورزش ه

4-2-2- منسوجات ضد میکروب
ــن  ــت. اي ــی اس ــوع مهم ــی موض ــی/ بيرون ــوجات ورزش ــو در منس ــرل ب کنت
نــوع کنتــرل می توانــد بــه روش هــای مختلفــی نظيــر پوشــش بــو بــا مــواد 
ــرد تکميــل  ــا کارب ــا ب ــه محــض ايجــاد ي ــو ب معطــر، حــذف مولکول هــای ب

ضدميکــروب حاصــل شــود. 
ARC Out- توليــدی شــرکت های نانوهاريزونــز  و E47 پارچه هــا و نخ هــای
door منســوجات ضــد ميکروبــی هســتندکه بــا فنــاوری نانــو تهيــه شــده اند 

[9]. شــرکت نانوهاريزونــز دارای خــط توليــدی بــا نــام اســمارت ســيلور  اســت 
کــه شــامل افزودنی هــای بــا خاصيــت ضــد بــو و ضــد ميکروبــی دائمــی برای 

ــا افــزودن  لباس هــای پلی اســتر و پنبــه ای  اســت. ايــن شــرکت همچنيــن ب
نانــو مــواد بــه اليــاف اصالح شــده اســمارت ســيلور، کفــی کفــش، تی شــرت، 
جــوراب، دســتکش و ديگــر محصــوالت ضــد بــو ورزشــی را می توانــد توليــد 

. يد نما
شــرکت هيوســونگ  کــره جنوبــی بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو، اليــاف ضــد 
ميکــروب حــاوی نانــو ذرات نقــره توليــد کــرده اســت. بــه ادعــای مســؤالن 
ايــن شــرکت ايــن مــاده تــا 99/9 درصــد مانــع از ســرايت باکتری هــای عامــل 
ــم  ــچ ضــرری ه ــال هي ــا می شــود و درعين ح ــه، باســيل ها و قارچ ه ذات الري

بــرای ســالمتی افــراد ندارنــد [10] .
شــرکت گرين يارن-اکوفابريــک  مــوادی ضــد باکتــری بــرای پارچه هايــی کــه 
ــاز اســت،  ــژه فعاليــت در محيط هــای ب مخصــوص جــوراب و کفش هــای وي
توليــد کــرده اســت. ايــن شــرکت، بــا قــرار دادن نانــو ذرات زغــال بامبــو فعــال 
ــپس ريســيدن آن، منســوج ضــد  ــه و س ــا پنب ــتر ي ــف پلی اس ــده درون لي ش
ميکــروب تهيــه کــرده اســت. زغــال بامبــو دارای ســاختار متخلخــل اســت و 
عــالوه بــر جــذب بنــزن، فنــول، متيــل الــکل و ديگــر مــواد ســمی از خــواص 
ضــد ميکروبــی نيــز برخــوردار اســت [11]. برخــی از محصــوالت ورزشــی ضــد 

ميکــروب بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو در شــکل 6 نشــان داده شــده اســت. 

4-2-3- منسوجات با قابلیت جذب رطوبت
ــروک(  ــد چ ــر ض ــی )نظي ــی رزين ــات تکميل ــی و عملي ــای مصنوع پارچه ه
معمــواًل ماهيــت آب گريــزی دارنــد، بــا ايــن حــال، بــا عمليــات فنــاوری نانــو 
ايــن پارچه هــا قادرنــد کــه رطوبــت را جــذب کننــد و عــرق را از بــدن انســان 

بيــرون کننــد و ســبب خشــکی منســوج و راحتــی شــوند.
ــاوری  ــا فن ــون( ب ــه – نايل ــوم  )پنب ــر يوکي ــداس در خــط لباس زي شــرکت آدي
راحتــی خنکــی نانوتکــس و شــرکت-های مک تکــس  و ونتکس  بــرای توليد 
جــوراب خــود از ايــن فنــاوری مديريــت رطوبــت اســتفاده کرده انــد [1]. شــکل 
7 محصــول شــرکت تــورای بــا نــام تجــاری Fieldsensor®BYOKAN بــا 

شکل 5. لباس اسکی با خواص ضد آب و قابلیت تنفس [9]

شکل 6. برخی از منسوجات ورزشی ضد میکروب تولید شده با فناوری نانو 
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قابليــت جــذب آب، خشــک کــردن بســيار ســريع ســطح پوســت، بافــت نــرم 
مناســب بــرای ورزش هــای دووميدانــی، فوتبــال، اســکی، کوهنــوردی وگلف را 

ــد [5]. ــان می ده نش
ــش  ــامانه مک ــک س ــس ي ــرکت نانوتک ــول Coolest Comfort ش محص
رطوبــت پيشــرفته اســت کــه کنتــرل و تعــادل دمــای بــدن انســان را بــرای 
ايجــاد احســاس تازگــی و خشــکی پارچــه کمــک کنــد. ايــن اليــاف تعــرق 
ــه  ــردی ک ــدن ف ــه ب ــد؛ در نتيج ــرده و آن را دور می کنن ــذب ک ــدن را ج ب
لبــاس را پوشــيده اســت، حتــی پــس از عــرق کــردن نيــز خشــک و خنــک 
بــوده و فــرد احســاس راحتــی بيشــتری می کنــد. پلی اســتر عمــل شــده بــا 
ــه %100 خشــک می شــود  ــر ســريع تر از پنب Coolest comfort چهــار براب

.[9]

4-2-4- منسوجات محافظ در برابر پرتوفرابنفش
در زمينــه منســوجات محافــظ در برابــر پرتــو فرابنفــش می تــوان بــه شــرکت 
ــاره  ــاک اســت اش ــده پوش ــرکت توليدکنن ــک ش ــه ي ــر  ک ــی ادی باِئ آمريکاي
ــا  ــی ب ــوذرات، پارچه هاي ــش دهی نان ــاوری پوش ــتفاده از فن ــا اس ــه ب ــود ک نم
ــر پرتوهــای فرابنفــش توليــد کــرده اســت [12].  خاصيــت محافظــت در براب
شــرکت نانــو فــاز نيــز در محصــوالت تجــاری نانوپوشــش خــود از روکش های 
نانوکامپوزيتــی حــاوی نانــو ذرات بلــوری اکســيد روی اســتفاده کــرده اســت و 
ــد  ــای UVA و UVB تولي ــر پرتوه ــت حفاظــت در براب ــا قابلي ــی ب پارچه هاي
ــت  ــا حفاظ ــه تنه ــن روش ن ــا اي ــده ب ــای ساخته ش ــت. لباس ه ــوده اس نم
مؤثــری در برابــر پرتوفرابنفــش دارنــد بلکــه، شــفاف، ضــد خش و ضد ســايش 

هســتند [13].
ــگ  ــک هنگ کن ــی تکني ــگاه پل ــان دانش ــط محقق ــه توس ــی ک در پژوهش
ــری  ــی نانومت ــه پوشش ــک الي ــا ي ــی ب ــای ورزش ــت، لباس ه ــورت گرف ص
ترکيــب پليمرهــا و منومرهــا و مــواد محافــظ در برابــر نور خورشــيد توليد شــده 
اســت. اليــه شــيميايی کــه می توانــد توســط فرآينــد ارزان قيمــت و رايــج پــد-
خشــک- پخــت روی اليــاف پارچه قــرار گيرد، ضخامتــی کمتــر از 100 نانومتر 
يعنــی حــدود 0/0001 ميلی متــر دارد. ايــن اليــه هماننــد مانعــی در برابــر پرتــو 
ــه طــرز چشــمگيری خطــر  ــور خورشــيد عمــل کــرده و ب مضــر فرابنفــش ن

ســوختگی پوســت در برابــر آفتــاب، پيری زودرس پوســت و ســرطان پوســت را 
کاهــش می دهــد. در مقايســه بــا پارچــه اصالح نشــده، محافظــت ايــن اليــه 
5 برابــر بيشــتر بــوده و پــس از 55 بــار شستشــو، کيفيــت جذب پرتــو فرابنفش 

ايــن پارچــه هنــوز بســيار بــاال اســت [14].

5- جمع بندی
بــازار منســوجات ورزشــی/ بيرونــی زنجيــره ارزشــی گســترده ای از توليــد ليــف 
تــا ريســندگی نــخ، بافندگــی پارچــه و در نهايــت توليــد پوشــاک تکميــل شــده 
ــای  ــروزه بازاره ــرد. ام ــر می گي ــندگان را در ب ــه فروش ــال آن ب ــپس انتق و س
منســوجات ورزشــی و بيرونــی متقاضــی منســوجات بــا عملکردهايــی نظيــر 
ضــد ميکروبــی، خودتميزشــوندگی، ضــد آب و روغــن، جاذب رطوبــت، محافظ 
در برابــر پرتوفرابنفــش، مقــاوم در برابــر پارگــی، عايق حرارتــی و رهايش کنترل 
شــده مــواد شــيميايی نظيــر داروهــا و مــواد معطر هســتند. فنــاوری نانــو باتوجه 
بــه مزيت هــای ذاتــی نانومــواد نظيــر مســاحت ســطحی بــاال و واکنش پذيــری 
فــوق العــاده می توانــد خصوصيــات مــورد نظــر اشــاره شــده را فراهــم ســازد. 
بهبــود عملکــرد منســوجات بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو از طريــق ســه رويکرد 
اليــاف حــاوی نانومــواد، عمليــات تکميلــی و الکتروريســی صــورت می گيــرد 
بــه طــوری کــه اغلــب منســوجات بــا خــواص ارتقــاء يافتــه موجــود در بــازار از 
طريــق عمليــات تکميلــی نظير پوشــش حــاوی نانــوذرات يــا عمليات پالســما 
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مقدمه
پنبــه ترکيبــی از ســلولز کــه يــک پلی ســاکاريد اســت، می باشــد. زنجيرهــای 
ســلولز بوســيله پيوندهــای هيدروژنــی در جــای خــود نگــه داشــته می شــوند. 
در اثــر اعمــال يــک نيــروی زيــاد روی اليــاف زنجيرهــای ســلولزی بــر روی 
ــن زنجيرهــای  ــی موجــود بي ــد. پيوندهــای هيدروژن يکديگــر ســر می خوردن
ــال  ــه هرح ــا ب ــد. ام ــت می کنن ــوردن مقاوم ــر خ ــن س ــل اي ــلولز در مقاب س
ــکان  ــی در م ــای هيدروژن ــد، پيونده ــاق می افت ــوردن اتف ــر خ ــه س هنگاميک
جديــد ايجــاد می شــوند کــه تمايــل بــه نگهــداری اليــاف در حالــت چــروک و 

ــد. [1]  خميدگــی دارن
در منســوجات بويــژه پارچه هــای پنبــه ای، حضــور گروه هــای هيدروکســيل بــا 
قابليــت ايجــاد پيونــد هيدروژنــی ســبب ايجــاد چــروک در پارچــه می شــود. در 
حضــور آب پيوندهــای هيدروژنــی از محــل قبلــی خــود بــاز شــده و در محــل 
جديــد کــه معمــواًل مطلــوب نيســت، تشــکيل می شــوند کــه ايــن امــر ســبب 
ايجــاد چــروک در پارچــه خواهــد شــد. درگيــر کــردن گروه هــای هيدروکســيل 
راهــکاری بــرای ممانعــت از ايجــاد چــروک در منســوجات می باشــد. از 

ــاً بــه منظــور  ترکيبــات نانوســاختار در تکميــل ضدچــروک منســوجات عمدت
تقويــت خاصيــت کاتاليــزوری در ايجــاد اتصــال عرضــی بيــن ســلولز و عامــل 
ــل  ــه عام ــوذرات ب ــزودن نان ــا اف ــود. ب ــتفاده می ش ــد عرضــی اس ــاد پيون ايج
ايجــاد اتصــال عرضــی، نانــو ذرات در مناطــق آمــورف اليــاف نفــوذ می کننــد و 
بــا ايجــاد پيونــد هيدروژنــی بــا مولکــول ليــف جابجايــی زنجيرهــای مولکولی 
ســلولز را محــدود می کننــد و از طرفــی واکنــش کاتاليســتی تشــکيل اتصــال 
اســتر ميــان حلقــه آنيدريــد حلقــوی و گــروه هيدروکســيل ســلولز را افزايــش 
مــی دهــد. برخــی از ايــن نانــو مــواد عبارتنــد از: نانــو ذرات دی اکســيد تيتانيــوم 
ــو ذرات روی  ــيليکا )SiO2(، نان ــو ذرات س ــره )Ag(، نان ــو ذرات نق )TiO2(، نان

ــو ذرات کيتوســان.[2] ــن )CNT( و نان ــای کرب ــو لوله ه )ZnO(، نان

کاربرد نانو فناوری در فرآیند تکمیل منسوجات
نخســتين بــار از فنــاوری نانــو در صنعــت نســاجی و پوشــاک، در مرحله تکميل 
منســوجات بــا اســتفاده از نانــو ذراتــی موســوم بــه نانــو دانه هــا  اســتفاده شــد؛ 
کــه بــه اختصــار بــه ايــن فرآينــد نانــو تکميــل گفتــه می شــود. در ســال های 

تأثير تكميل نانو بر روی بهبود 
نانوتكنولوژيچروك پذیری منسوجات

مهدی امامی قره حاجلو*1، شهرام شاه بابائی2، فرزانه استوار3

چکیده 
فنــاوری نانــو بــه منظــور افزایــش کارایــی و ایجــاد خــواص نویــن در محصــوالت بــه یــاری علــوم مختلــف آمــده اســت. تولیدکننــدگان پوشــاک 
ــا  ــد. ب ــرار می ده ــان ق ــار ایش ــن راه را در اختی ــو ای ــاوری نان ــد و فن ــان بوده ان ــن از رقبایش ــی گرفت ــرای پیش ــی ب ــی راه کارهای ــواره در پ هم
ــدگاری خــواص، اســتحکام، قابلیــت جــذب رطوبــت و  ــی منســوجات از قبیــل نرمــی، مان ــو می تــوان ویژگی هــای اصل ــاوری نان اســتفاده از فن
غیــره را بهبــود بخشــید و خــواص کاربــردی جدیــدی نظیــر ضــد میکروبــی، کندســوزی، ضــد آب و لکــه، خودتمیزشــوندگی، محافظــت در برابــر 
پرتــو و غیــره در منســوجات ایجــاد کــرد. الیــاف ســلولزی نظیــر پنبــه از دیربــاز در صنعــت نســاجی مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد. امــروزه 
بــا وجــود پیشــرفت و توســعه الیــاف بشرســاخت، همچنــان الیــاف ســلولزی در زمــره پرمصرف تریــن الیــاف در تولیــد منســوجات بــه شــمار 
ــی  ــوجات م ــاختار منس ــروک در س ــاد چ ــادی و ایج ــات ابع ــدم ثب ــلولزی، ع ــوجات س ــتفاده از منس ــب اس ــن معای ــی از مهم تری ــد. یک می رون
باشــد. از اوایــل دهــه بیســتم میــالدی تحقیقاتــی بــه منظــور ضدچــروک کــردن ایــن منســوجات صــورت گرفــت. محققیــن اســتفاده از ترکیبــات 
شــیمیایی گوناگــون نظیــر رزین هــای فرمالدئیــد و پلی کربوکســیلک اســیدها را بــه منظــور رفــع ایــن مشــکل پیشــنهاد کردنــد. در ســال های 
اخیــر بــا پیشــرفت فنــاوری نانــو، برخــی مــواد نانوســاختار نیــز بــه گــروه ترکیبــات ضــد چــروک اضافــه شــده اســت. در تحقیــق حاضــر بــه 

ــم. ــوجات می پردازی ــر روی منس ــو ب ــل نان ــف تکمی ــای مختل ــدی روش ه جمع بن

 83 شماره 171    اسفند 95  



اخيــر اســتفاده از مــواد فــوق ريزدانــه کــه بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو تهيــه 
می شــوند، در فرآينــد تکميــل منســوجات مــورد توجــه فــراوان قــرار گرفتــه 
ــر  ــری ب ــای نانومت ــا تکميل ه ــواد ي ــو م ــری نان ــدف از به کارگي ــت. ه اس
ــرای ايفــای خصوصيــات مختلــف  منســوجات، موظــف کــردن منســوجات ب
نظيــر مقاومــت در برابــر پرتــو، خصوصيــات ضد ميکروبــی، خودتميزشــوندگی، 
کندســوزی، عطرآگينــی و ... اســت؛ کــه ايــن فرآينــد در منســوجات مختلــف 
اعــم از اليــاف طبيعــی نظيــر پنبــه، پشــم، ابريشــم و اليــاف بشــر ســاخت نظير 
پلی اســتر، نايلــون و اکريليــک قابــل انجــام می باشــد. فرآيند تکميــل در صنعت 
نســاجی بــه هرگونــه عمليــات )بــه جــز توليــد منســوجات و رنگــرزی( کــه در 
طــول مســير توليــد منســوج ســبب بهبــود خــواص يا ايجــاد خصوصيــت جديد 

ــه می شــود [3]. در منســوج شــود، گفت

روش های تکمیل منسوجات با استفاده از نانو پوشش ها
ــطح  ــر س ــو ب ــاس نان ــی را در مقي ــه تغييرات ــت ک ــی اس ــش تکميل نانو پوش
ــا اســتفاده از قــرار  منســوجات بــه وجــود مــی آورد. ايــن تغييــرات می توانــد ب
دادن مــواد نانــو ســاختار يــا ايجــاد نايکنواختی هــای ســطحی و يــا اليه هايــی 
بــا ضخامــت نانومتــری بــر ســطح منســوجات بــه وجــود آينــد. پوشــش های 
نانــو می تواننــد متشــکل از يــک نــوع نانــو ســاختار و يــا کامپوزيتــی از چنــد 
نــوع ترکيــب نانــو ســاختار باشــند. بديــن منظــور می تــوان از ترکيبــات آلــی و 
معدنــی متفاوتــی بهــره گرفــت. دو رويکــرد بــرای اســتفاده از نانو ســاختارها بر 

روی منســوجات وجــود دارد کــه عبارتنــد از:
ــاختار در حضــور  ــو س ــاده نان ــروف اســت، م ــا مع ــنتز درج ــه س ــه ب ــف( ک ال
منســوج ســنتز شــده و بديــن ترتيــب امــکان ايجــاد پوشــش نانومتــری بــر 
ســطح منســوج وجــود دارد ماننــد ســنتز درجــای نانــو ذرات نقــره بــر منســوج 
پنبــه ای. نانــو ذرات نقــره کاربردهــای گســترده ای در صنايــع مختلــف دارند، به 
ويــژه اثــر ضــد ميکروبــی ايــن ذرات روی پليمرها و منســوجات شــناخته شــده 
اســت. بــه منظــور ايجــاد پوششــی از نانــو ذرات نقــره بــر ســطح منســوجات، 
روش هــای مختلفــی وجــود دارد. در يکــی از روش هــای پيشــنهاد شــده، ابتــدا 
نيتــرات نقــره در حضــور قليــا بــه اکســيد نقــره و ســپس بــا اســتفاده از محلول 
آمونيــاک بــه محلــول نقــره آمونياکــی تبديــل می شــود. در ادامــه بــا افــزودن 
پلی وينيــل پيروليــدون بــه عنــوان عامــل احيــا و پايدارکننــده همــراه بــا تابــش 
ــن روش  ــا اســتفاده از اي ــره ســنتز می شــوند. ب ــو ذرات نق ــو فرابنفــش نان پرت

می تــوان انــدازه نانــو ذرات نقــره را بــر بســتر منســوج کنتــرل نمــود. 
 )SEM( در شــکل 1 بــا توجــه بــه تصاويــر ميکروســکوپ الکترونــی پويشــی
می تــوان ســطح پنبــه پوشــش داده شــده و پوشــش داده نشــده را بــا يکديگــر 
مقايســه نمــود. منســوج پنبــه ای تکميــل شــده بــه ايــن روش از خاصيــت ضد 

ميکروبــی و ثبــات شستشــويی قابــل قبولــی برخــوردار می باشــد [4].
ب( ابتــدا مــاده نانــو ســاختار بــه صــورت جداگانــه ســنتز شــده و بــا اســتفاده 
ــر روی کاال پوشــش داده می شــوند. در  از روش هــای فيزيکــی و شــيميايی ب
ــرای  ــی ب صــورت اســتفاده از ذرات از پيــش ســنتز شــده، روش هــای مختلف

ــل  ــی تکمي ــروه اصل ــه دو گ ــه ب ــود دارد ک ــوجات وج ــی منس ــش ده پوش
ــود: ــيم بندی می ش ــيميايی تقس ــی و ش مکانيک

1- تکمیل مکانیکی
ــکاک،  ــر اصط ــی نظي ــول فيزيک ــتفاده از اص ــامل اس ــی ش ــل مکانيک تکمي
کشــش، اعمــال گرمــا و فشــار بــر منســوج اســت. روش هــای مختلــف تکميل 
مکانيکــی در صنعــت نســاجی مــورد اســتفاده قــرار می گيــرد کــه در ايــن ميان 
کالنــدر کــردن  يکــی از پرکاربردتريــن روش هــا محســوب می شــود. در ايــن 
روش منســوج از ميــان دو غلتــک، تحــت فشــار و دمــای مشــخص عبــور داده 
شــده و بــه ايــن ترتيــب ســبب ايجــاد فشــردگی، صافــی، نرمــی، يکنواختــی، 

ــود [3]. ــت و... منســوج می ش براقي

2- تکمیل شیمیایی
ــواد  ــا م ــل منســوجات ب ــا اســتفاده از تکمي ــات ب گســتره وســيعی از خصوصي
ــای  ــن روش ه ــه مهم تري ــد. از جمل ــاد می باش ــل ايج ــف قاب ــيميايی مختل ش
تکميــل شــيميايی می تــوان بــه پـَـد کــردن )بــه وارد کــردن محلــول بــه درون 
ســاختار منســوج از طريــق گــذر منســوج از ميــان دو غلتــک ممــاس پــد کردن 
ــه  ــاده وارد شــده ب ــزان م ــده مي ــن کنن ــه می شــود. فشــار غلتک هــا تعيي گفت
ــر اعــم از  ــد جــذب مــواد موث بســتر منســوج می باشــد(، رمــق کشــی  )فرآين
رنگــزا يــا مــواد تکميلــی از محلــول توســط منســوج کــه بــر اســاس ميــزان 
تمايــل منســوج بــه آن مــاده صــورت می گيــرد(، پوشــش دهی )قــرار دادن يــک 
ــا اســتفاده از  ــا دو طــرف منســوج ب ــک ي ــا ضخامــت مشــخص در ي ــه ب الي
روش هــای مختلــف نظيــر پوشــش دهــی چاقويــی، کــف و ...( و افشــانه  اشــاره 

ــرد [3]. ک

تکمیل ضد چروک کردن کاالی پنبه ای
اليــاف ســلولزی نظيــر پنبــه از ديــر بــاز در صنعــت نســاجی مــورد اســتفاده قرار 

شکل 1: الف( پنبه پوشش داده نشده ب( پنبه پوشش داده شده [4]
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می گرفتنــد. امــروزه بــا وجود پيشــرفت و توســعه الياف بشــر ســاخت، همچنان 
اليــاف ســلولزی در زمــره پرمصرف تريــن اليــاف در توليــد منســوجات به شــمار 
می رونــد. يکــی از مهم تريــن معايــب اســتفاده از منســوجات ســلولزی، عــدم 
ثبــات ابعــادی و ايجــاد چــروک در ســاختار منســوجات می باشــد. از اوايــل دهــه 
بيســتم ميــالدی تحقيقاتــی بــه منظــور ضــد چــروک کــردن ايــن منســوجات 
صــورت گرفــت. محققيــن اســتفاده از ترکيبات شــيميايی گوناگون نظيــر رزين 
هــای فرمالدئيــد و پلــی کربوکســيلک اســيدها را بــه منظــور رفــع اين مشــکل 
پيشــنهاد کردنــد. در ســال های اخيــر بــا پيشــرفت فنــاوری نانــو، برخــی مــواد 

نانــو ســاختار نيــز بــه گــروه ترکيبــات ضــد چــروک اضافه شــده اســت.
توانايــی اليــاف ســلولزی نظيــر پنبــه در پيونــد بــا مولکول هــای آب از اهميــت 
ويــژه ای برخــوردار اســت، مولکول هــای آب ميــان زنجيرهــای ســلولزی قــرار 
گرفتــه و ســبب تــورم ايــن اليــاف می شــوند. مولکول هــای آب فقــط قــادر بــه 
نفــوذ بــه مناطــق آمــورف بــوده و امــکان دسترســی به مناطــق بلوری ســاختار 
ســلولز را ندارنــد. بــه هميــن دليــل تــورم بــه صــورت ناحيــه ای ايجــاد شــده و 
ســبب اعمــال تنــش بــه ســاختار اليــاف ســلولزی و در نهايــت ايجــاد چــروک 

می شــود.
ــاف جابجــا شــده و ايــن  ــی ســازنده الي ــن ترتيــب زنجيرهــای مولکول ــه اي ب
امــر ســبب شکســته شــدن پيوندهــای هيدروژنــی مابيــن زنجيرهــا و ايجــاد 
ــل  ــن دلي ــه همي ــود. ب ــد می ش ــای جدي ــی در محل ه ــای هيدروژن پيونده
ــت  ــی مجــدد زنجيرهــا و تثبي ــو ســبب جابجاي ــر ات اســتفاده از وســايلی نظي
جايــگاه آن هــا در محــل دلخــواه می شــود. بــه خصــوص زمانــی کــه عمــل 
ــر شــده و  پــرس در حضــور بخــار آب انجــام شــود، حرکــت زنجيرهــا روان ت
ــای  ــی از زنجيره ــکل 2 نماي ــرد. در ش ــورت می پذي ــر ص ــی راحت ت جابجاي

ــی نشــان داده شــده اســت [5]. ــل از جابجاي ســلولز قب
بــه طــور معمــول چــروک در پارچه هــای پشــمی و ابريشــمی ايجــاد نمی شــود. 
 )S-S( زيــرا پيونــد بيــن زنجيرهــای ايــن اليــاف پيونــد بســيار قــوی سيســتئين
بــوده کــه بــه راحتــی شکســته نمی شــود. بــه عــالوه، ســاختار مارپيچی شــکل 
اليــاف پروتئينــی بــر خــالف ســاختار تقريبــاً خطــی اليــاف ســلولزی، ســبب 
ــر ســر خــوردن و جابجايــی زنجيــر اليــاف می شــود )شــکل  ممانعــت در براب
3(. اگرچــه ابريشــم بــه دليــل نداشــتن پيونــد سيســتين قابليت چــروک پذيری 
اندکــی دارد؛ اســتفاده از نانــو دی اکســيد تيتانيــوم ســبب بهبــود بازگشــت از 

چــروک ابريشــم شــده اســت [6]. 

روش های انجام تکمیل ضد چروک پنبه
ــر  ــی ب ــوان پوشش ــه عن ــته ب ــتفاده از نشاس ــم، اس ــيار قدي ــای بس در زمان ه
روی کاالی پنبــه ای بــه عنــوان تنهــا روش شــناخته شــده در کاهــش چــروک 
پارچه هــا شــناخته می شــد. امــروزه تکميل هــای ضــد چــروک تنــوع 
بيشــتری پيــدا کــرده و در دو دســته کلــی روش هــای فيزيکی و شــيميايی قرار 
ــای  ــده اند. روش ه ــوان ش ــه عن ــوارد در ادام ــن م ــی از اي ــه برخ ــد ک می گيرن
فيزيکــی عمدتــاً در کاهــش چــروک پذيــری تأثيرگــذار بــوده و نمی تواننــد بــه 

عنــوان عامــل بازدارنــده از چــروک عمــل کننــد [5].

الف( روش های فیزیکی
ــد ســبب  ــن فرآين ــی اســتر: اي ــر پل ــاف ديگــر نظي ــا الي ــوط کــردن ب 1. مخل
کاهــش چــروک پذيــری و افزايــش اســتحکام پارچــه پنبــه ای می شــود. اگرچه 
بــه دليــل تفــاوت اســتحکام ليــف پنبــه و پلی اســتر امــکان ايجــاد پرز بــر روی 
پارچــه وجــود دارد؛ لــذا بــه منظــور برطــرف نمــودن پرزدهــی می تــوان از رزين 

و نــرم کــن بــه طــور هــم زمــان اســتفاده نمــود.
2. تغييــر در ســاختار نــخ در هنــگام ريســندگی: بــا کاهــش تــاب در هنــگام 
ــخ بيشــتر شــده و ميــزان بازگشــت پذيــری پارچــه از  ريســندگی، انعطــاف ن

OH شکل 2:  زنجیر سلولز پیش از جابجایی پیوندهای

شکل 3: تصویر ساختار مارپیچی شکل الیاف پروتئینی [12].
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چــروک افزايــش خواهــد يافــت.
3. ضخامــت اليــاف: اليــاف ظريف تــر امــکان چــروک پذيــری بيشــتر و اليــاف 

ضخيــم تمايــل کمتــری بــه چــروک شــدن دارنــد.
ــا بافــت  4. ســاختار پارچــه: پارچه هــای تاری-پــودی بيشــتر از پارچه هايــی ب
حلقــوی چــروک می شــوند. زيــرا پارچه هــای حلقــوی بــا داشــتن ســاختار فنــر 

ماننــد، قابليــت ارتجاعــی بيشــتری دارنــد. 
5. تغييــر در تراکــم پارچــه: هرچــه تراکــم بافــت پارچــه بيشــتر باشــد، امــکان 

چــروک شــدن آن بيشــتر اســت [7].

ب( روش های شیمیایی
ــی ايجــاد  ــت اصل ــاف ســلولزی عل ــت آب دوســتی الي ــی کــه خاصي از آنجاي
چــروک در ايــن منســوجات بــه شــمار مــی رود، لــذا بــه منظــور جلوگيــری از 
تأثيــرات آب بــر پيوندهــای بيــن زنجيــری ســلولز، رويکردهــای ذيل پيشــنهاد 

می شــود:
ــع  ــاف مان ــان الي ــذ مي ــداد مناف ــا انس ــل ب ــن تکمي ــن: اي ــتفاده از رزي 1. اس
ــت  ــورف ســاختار ســلولزی، ثاب ــه مناطــق آم ــای آب ب دســت يابی مولکول ه
ــه جايــی و ايجــاد  ــه خــود و عــدم جــا ب ــاف در محــل اولي ــر الي شــدن زنجي

چــروک می شــود.
2. اســتفاده از عوامــل ايجــاد پيونــد عرضــی: مــوادی کــه قابليــت ايجــاد پيونــد 
ــتالی و  ــه کريس ــش نيم ــوج وارد بخ ــل منس ــان تکمي ــد، در زم ــی دارن عرض
آمــورف ســلولز شــده و بــا ايجــاد اتصــال عرضــی مانــع از حرکــت زنجيرهــا 

.[5] می شــوند 

انواع رزین های به کار رفته در تکمیل ضد چروک
رزین های دارای بنیان فرمالدئیدی:

1( فنول فرمالدئید
ايــن رزيــن بــا ايجــاد شــبکه ســه بعــدی بــه روش پد-خشــک-پخت بــر روی 
منســوجات قابــل اســتفاده اســت. بــا وجــود ايــن که مصــرف ايــن مــاده از نظر 
اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه اســت، امــا بــه دليــل حضــور مولکــول کوچــک 
و فعــال فرمالدئيــد و حلقــه فنولــی از جملــه مــواد ســمی و بــودار بــه شــمار 
می آيــد. ضمــن اينکــه ايــن رزيــن ســبب زبــر شــدن زيردســت کاال شــده و در 
اثــر حــرارت و نــور منجــر بــه زرد شــدن کاال می گــردد. الزم بــه ذکــر اســت 
کــه بــه منظــور کاهــش اثــر زبــری ناشــی از ترکيبــات فرمالدئيــد، می تــوان از 
رزيــن هــای ســيليکونی و يــا اکريليکــی بــا خاصيــت نــرم کنندگــی اســتفاده 

نمــود [8].

2( اوره فرمالدئید
اوره در مقايســه بــا فنــول از زيســت ســازگاری بيشــتری برخــوردار اســت. بــا 
ــن  ــد و زردی منســوجات در اي ــودن و رهايــش فرمالدئي ــن وجــود ســمی ب اي
ترکيبــات نيــز وجــود دارد، ازجملــه مهم تريــن معايــب ايــن ترکيبــات ثبــات 

شستشــويی ضعيــف و کاهــش ثبــات نــوری رنگينــه هــای مســتقيم و راکتيــو 
می باشــد [8].

3( مالمین فرمالدئید
ــری  ــاد ت ــه ايج ــر ب ــای اوره( منج ــه ج ــن )ب ــا مالمي ــد ب ــش فرمالدئي واکن
متيلــول مالميــن )TMM( و يــا هگــزا متيلــول مالميــن )HMM( می شــود. 
ايــن ترکيبــات نيــز همچــون اوره فرمالدئيــد در حضــور ســلولز از قابليــت خــود 
تراکمــی برخــوردار هســتند، ليکــن در مقايســه بــا ترکيبــات اوره از حساســيت 

کمتــری نســبت بــه هيدروليــز برخــوردار هســتند [9].

)DMDHEU( دی متیلول دی هیدروکسی اتیلن اوره )4
ايــن مــاده کــه از واکنــش فرمالدئيــد و 4،5 دی هيدروکســی اتيلن اوره حاصــل 
می شــود، بــه دليــل داشــتن 4 گــروه فعــال، تمايــل بيشــتری بــرای واکنــش 
بــا کاال دارد. ايــن مــاده بــه دليــل واکنش پذيــری کمتــر نســبت بــه ترکيبــات 
مشــابه DMU نيازمنــد کاتاليــزور اســيدی بيشــتری بــرای کســب بــازده ضــد 
ــات  ــه ثب ــر ب ــر منج ــری کمت ــد. واکنش پذي ــول می باش ــل قب ــروک قاب چ
شــيميايی بيشــتر ايــن مــاده و عــدم واکنــش بــا منســوجات در حيــن فرآينــد 

ــود [10]. ــارداری می ش انب

)DMEU( 1 و 3 دی متیلول اتیلن اوره )5
از واکنــش ميــان اتيلــن اوره و فرمالدئيــد تهيــه می شــود. ايــن مــاده همچــون 
رزيــن هــای اوره فرمالدئيــد بــر ثبــات نــوری رنگينه هــای مســتقيم و راکتيــو 
تأثيــر منفــی دارد. از ديگــر معايــب ايــن رزيــن می تــوان بــه ثبــات شستشــويی 
ــراری  ــرای برق ــال ب ــروه فع ــه دارای دو گ ــب ک ــن ترکي ــرد. اي ــم اشــاره ک ک
ــا ســلولز می شــود  ــش ب ــری وارد واکن ــد ات ــراری پيون ــا برق واکنــش اســت ب

.[10]

ترکیبات ضد چروک غیر فرمالدئیدی 
 DMDHEU دی متيل 4،5 دی هيدروکسی اتيلن اوره N, N )1

ــه  ــان گاليکوســال و N,N دی متيــل اوره حاصــل می شــود. ب از واکنــش مي
ــش  ــيل کاه ــای هيدروکس ــری گروه ه ــی واکنش پذي ــت فضاي ــل ممانع دلي
ــر  ــه ســلولز را در شــرايط ســخت تری نظي ــر اتصــال ب ــن ام ــه اي ــد ک می ياب

ــازد [10]. ــر می س ــاد امکان پذي ــت زي ــای پخ ــزور و دم ــتفاده از کاتالي اس

2( گلوتار آلدئید 
ــان  ــه راندم ــت ک ــد اس ــدون فرمالدئي ــی ب ــای عرض ــه اتصال دهنده ه از جمل

کمتــری نســبت بــه ســاير ترکيبــات دارد.

3( پلی کربوکسیلیک اسیدها
ايــن دســته از مــواد بــدون فرمالدئيــد بــوده و بــا برقــراری پيونــد اســتری بــا 
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ســلولز واکنــش می دهنــد. ايــن ترکيبــات بــر خــالف ترکيبــات فرمالدئيــدی 
غيــر ســمی می باشــند [11].

کربوکســيليک اســيدهايی کــه بــرای ايجــاد پيونــد عرضــی بــا منســوجات 
ــيد  ــينيک اس ــيد CA، سوکس ــيتريک اس ــد از س ــوند عبارتن ــتفاده می ش اس
ــان تتــرا کربوکســيليک اســيد BTCA. در  SA، مالئيــک اســيد MA و بوت

ميــان کربوکســيليک اســيدها BTCA بهترين بــازده ضد چروک را داشــته و 
بيــش از ســاير اعضــای ايــن خانــواده، در صنعت نســاجی مــورد اســتفاده قرار 
می گيــرد. ايــن گــروه بــه دمــای پخــت باالتــر و مقاديــر زيــاد کاتاليزورهــای 
فســفری بــرای افزايــش بــازده نســبت بــه ترکيبــات فرمالدئيــدی نيازمنــد 
ــزور گــران قيمــت  ــه معايــب ايــن روش، اســتفاده از کاتالي هســتند. از جمل
هيپوفسفيت-ســديم بــه مقــدار زيــاد اســت کــه می توانــد منجــر همچــون 
يــک مــاده احيــا کننــده ســبب رنــگ بــری رنگينــه هــای گوگــردی و ُخمی 

شــود [11].

به کارگیری نانو ساختارها در تکمیل ضد چروک
از ترکيبــات نانــو ســاختار در تکميــل ضــد چــروک منســوجات عمدتــاً بــه 
منظــور تقويــت خاصيــت کاتاليــزوری در ايجــاد اتصــال عرضــی بيــن ســلولز 
و عامــل ايجــاد پيونــد عرضــی اســتفاده می شــود. برخــی از ايــن نانــو مــواد 

ــی می شــوند: ــه معرف در ادام

 )TiO2( نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم )1
اســتفاده از نانــو ذرات تيتانيــوم دی اکســيد همــراه بــا مــواد ديگــر کــه عمدتًا 
در دســته عوامــل اتصــال عرضــی هســتند، ســبب بهبــود چــروک پذيــری 
پنبــه می شــود. اســتفاده از ترکيــب DMDHEU-nano Tio2 ســبب 
ــه  ــی پارچ ــود اســتحکام پارگ ــش و بهب ــو فرابنف ــت ضــد پرت ايجــاد خاصي
ــوان  ــه عن ــو Tio2 ب ــتفاده از نان ــر اس ــای ديگ ــود. از مزيت ه ــز می ش ني
 DMDHE کاتاليــزور، کاهــش مقــدار فرمالدئيــد آزاد ناشــی از بــه کارگيــری
و رفــع مشــکل کاهــش اســتحکام منســوجات ســلولزی بــه دليل اســتفاده از 
کاتاليــزور توليــد کننــده اســيد اســت. رويکــرد ديگــر بــرای تحليــل نقــش 
نانــو ذرات، قرارگيــری نانــو ذرات مابيــن اليــاف اســت کــه ســبب محــدود 
شــدن حرکــت زنجيرهــای ســلولز شــده و از ايــن طريــق از چــروک شــدن 

ــد [12]. ــری می نماي ــه جلوگي پارچ
ــرد،  ــرار می گي ــو ق ــروه از تکميل هــای نان ــن گ ــه در اي ــب ديگــری ک ترکي
اســتفاده از ســل نانــو دی اکســيد تيتانيــوم می باشــد کــه بــه روش ســل-ژل 
ــيد  ــيتريک اس ــات )TBOT( و س ــاده تترابوتيل اورتوتيتان ــش م ــط پي و توس
ــول توليــد می شــود. اســتفاده از ايــن ترکيــب ســبب ايجــاد  ــا اتان همــراه ب
خاصيــت ضــد چــروک و ضــد پرتــو فرابنفــش هم زمــان، ســفيد کنندگــی و 
افزايــش اســتحکام می شــود. ايجــاد پيونــد عرضــی اســتری بيــن ســيتريک 
اســيد و ســلولز توســط آزمــون FTIR و خاصيــت ضــد چــروک از طريــق 
آزمــون بازگشــت از چــروک قابــل ارزيابــی اســت. در ايــن روش مهم تريــن 

عامــل در ميــزان بازگشــت از چــروک، غلظــت کاتاليــزور هيپوفسفيت ســديم 
اســت و ســيتريک اســيد در تهيــه ســل NTO نقــش مهمــی ايفــا می کنــد. 
ــا ســيتريک اســيد،  ــو دی اکســيد تيتانيــوم )NTO( همــراه ب اســتفاده از نان
ــد  ــت ض ــاد خاصي ــبب ايج ــی، س ــال عرض ــال اتص ــش احتم ــن افزاي ضم

ــه می شــود [13]. چــروک مناســب در پنب
ــا  ــه ای ب ــردن کاالی پنب ــروک ک ــد چ ــل، ض ــن تکمي ــری از اي ــوع ديگ ن
اســتفاده از NTO و سوکســينيک اســيد بــه عنــوان عامــل پيونــد عرضــی 
در معــرض پرتــو فرابنفــش اســت. گــروه کربوکســيل در ســاختار اســيد در 
ــد  ــروه آلدئي ــود. گ ــل می ش ــد تبدي ــروه آلدئي ــه گ ــده و ب ــا ش ــور احي ــر ن اث
ــد عرضــی داده و ســبب  ــروه هيدروکســيل ســلولز پيون ــا گ ايجــاد شــده ب
ــو ذرات دی  ــر، نان ــود. در روش ديگ ــه می ش ــری پنب ــروک پذي ــش چ کاه
اکســيد تيتانيــوم همــراه بــا ســيتريک اســيد بــه عنــوان عامــل ايجــاد اتصال 
عرضــی و هيپوفسفيت ســديم بــه عنــوان کاتاليــزور در تکميــل ضــد چــروک 

کاالی ســلولزی اســتفاده شــده اســت [14،15].
همچنيــن بــه کارگيــری بوتــان تتــرا کربوکســيليک اســيد بــه تنهايــی و يــا 
ــان از  ــا ســيتريک اســيد و هيپوفسفيت ســديم و اســتفاده هــم زم ــراه ب هم
NTO ســبب بهبــود ميــزان بازگشــت از چــروک پارچــه پنبــه ای می شــود. 

ــد  ــد مــوارد ذکــر شــده فــوق، افزايــش NTO در بيشــتر شــدن پيون همانن
عرضــی موثــر می باشــد. اگرچــه افزايــش بيــش از حــد ميــزان NTO منجــر 
ــش  ــا افزاي ــده و ب ــول ش ــل محل ــا داخ ــو ذرات روی کاال ي ــع نان ــه تجم ب
ابعــاد ذرات کارايــی آن هــا در بهبــود بازگشــت از چــروک کاهــش می يابــد. 
ــع از  ــد مان ــو ذرات می توان ــع نان ــی از تجم ــر ناش ــاد بزرگ ت ــن ابع همچني
ــای  ــال ايجــاد پيونده ــاف شــده و احتم ــان الي ــه فواصــل مي ــوذ ذرات ب نف
عرضــی را کاهــش دهــد و بــه ايــن ترتيــب خاصيــت ضــد چــروک مــورد 
نظــر حاصــل نشــود. نتايــج نشــان می دهنــد کــه اعمــال هم زمــان حــرارت 
ــود  ــروک ش ــد چ ــت ض ــود خاصي ــبب بهب ــد س ــش می توان ــو فرابنف و پرت

.[16،17]
بوتــان تتــرا کربوکســيليک اســيد بــا داشــتن يــک گــروه کربوکســيل بيشــتر 
ــروک  ــد چ ــت ض ــاد خاصي ــتری در ايج ــی بيش ــيد، کاراي ــيتريک اس از س
ــدا  ــت، ابت ــخص اس ــر مش ــه در تصوي ــور ک ــلولزی دارد. همان ط کاالی س
کربوکســيليک اســيد بــه نانــو ذرات متصــل می شــود. NTO تحــت تابــش 
فرابنفــش يــک الکتــرون )-e( و يــک حفــره )+h( ايجــاد می کنــد )1(. بوتــان 
تتــرا کربوکســيليک اســيد دارای الکتــرون قابــل اشــتراک و حفــره دارای بــار 
ــل می شــود  ــروه کربوني ــال شــدن گ ــن +h باعــث فع ــت اســت، بنابراي مثب
ــيژن  ــد و اکس ــاق می افت ــتی اتف ــته دوس ــش هس ــد واکن ــه بع )2(. در مرحل
بــه عنــوان عامــل هســته دوســت ســلولز بــه کربــن بــا بــار مثبــت متصــل 
می شــود )3(. در ادامــه يــک مولکــول آب از مــاده واســط حــذف می شــود 
ــد اســتری  )4(. در نهايــت +h از محصــول جــدا شــده و ســبب ايجــاد پيون

ــروه کربوکســيل و ســلولز می شــود [17]. ــن گ بي
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)Ag( نانو ذرات نقره )2
اســتفاده از AgNO3 همــراه بــا احياکننــده و پايــدار کننــده ســيتريک اســيد/ 
ــر روی کاالی  ــره ب ــو نق ــای نان ــنتز درج ــور س ــه منظ ــديم ب هيپوفسفيت-س
پنبــه ای و اســتفاده از نانــو ذرات نقــره همــراه بــا عامــل اتصــال دهنــده عرضی 
ــر  ــد ســبب ايجــاد خاصيــت ضــد چــروک ب و همچنيــن سيلوکســان می توان
ــو ذرات  ــتفاده از نان ــه اس ــت ک ــده اس ــر ش ــات ذک ــود. در تحقيق روی کاال ش
نقــره بــه تنهايــی نيــز تــا حــدی ســبب بهبــود چــروک پذيــری کاالی پنبه ای 
خواهــد شــد. اســتفاده هــم زمــان از نانــو ذرات نقــره و دی اکســيد تيتانيــوم از 
طريــق ايجــاد پيونــد ليگانــد اکســيد فلــز ســبب تشــکيل يک نانــو آميزه شــده 
کــه از طريــق پيونــد کواالنســی بــه بســتر منســوج متصــل می شــود. نتايــج 
تحقيقــات گويــای آن اســت کــه اســتفاده از ايــن نانــو آميــزه در حضــور بوتــان 
ــروک  ــت ضــد چ ــود خاصي ــبب بهب ــد س ــيد می توان ــيليک اس ــرا کربوکس تت

منســوجات ســلولزی شــود [18].

)SiO2( نانو ذرات سیلیکا )3
اســتفاده از نانــو ذرات ســيليکا بــه عنــوان بهبــود دهنــده خاصيــت ضــد چروک 
همــراه بــا بوتــان تتــرا کربوکســيليک اســيد بــه عنــوان عامــل ايجــاد پيونــد 
عرضــی و کاتاليــزور هيپوفسفيت-ســديم، از جملــه تکميل هــای ضــد چــروک 
بــا مــواد نانــو ســاختار اســت. افزايش غلظــت نانــو ذرات ســيليکا در اين تکميل 
ســبب بهبــود خاصيــت بازگشــت از چــروک و افزايــش اســتحکام پارچــه شــده 
می شــود. همچنيــن از ايــن نانــو ذرات همــراه بــا اتصــال دهنده هــای ديگــری 
نظيــر مالئيــک انيدريد بر روی کاالی ابريشــمی اســتفاده شــده اســت [11،19].

 )ZnO( نانو ذرات روی )4
ــديم و  ــزور هيپوفسفيت-س ــا کاتالي ــراه ب ــو ذرات روی هم ــری نان ــه کارگي ب
عامــل اتصــال عرضــی بوتــان تتــرا کربوکســيليک اســيد و يــا سوکســينيک 
اســيد ســبب بهبــود چــروک پذيــری پارچــه پنبــه ای می شــود. تغييــر عوامــل 
مختلــف واکنــش نظيــر غلظــت نانــو ذرات، غلظــت کاتاليــزور و دمــای پخــت 

در ميــزان بازگشــت از چــروک پارچــه مؤثــر خواهــد بــود [20].

 )CNT( نانولوله های کربن )5
ــژه در  ــه وي ــلولز ب ــای س ــن زنجيره ــد CNT بي ــای بلن ــری زنجيره قرارگي
حضــور عوامــل ايجــاد اتصــال عرضــی می توانــد ســبب ايجــاد خاصيــت ضــد 
چــروک در کاالی پنبــه ای شــود. بــه عنــوان مثــال، اســتفاده از نانولولــه هــای 
کربــن چنــد ديــواره همــراه بــا سوکســينيک اســيد بــه عنــوان عامــل اتصــال 
دهنــده عرضــی و کاتاليــزور هيپوفسفيت ســديم از طريــق ايجــاد پيونــد عرضی 
بيــن نانــو لولــه کربــن و زنجيرهای ســلولزی ســبب کاهــش انعطــاف زنجيرها 

و ايجــاد خاصيــت ضــد چــروک می شــود.
ــک،  ــن بل ــه کرب ــوان ب ــان می ت ــن مي ــه از اي ــی دارد ک ــواع مختلف ــن ان کرب
نانولولــه هــای کربنــی )CNT(، گرافيــت و الياف کربــن )CNF( اشــاره نمود. در 

صورتــی کــه از ايــن ترکيبــات بــرای پوشــش دهی منســوجات اســتفاده شــود، 
ايــن امــر ســبب افزايــش هدايــت الکتريکــی و اســتحکام کششــی منســوج )به 
ويــژه در مــورد CNF و CNT( می شــود. معمــواًل اصالحــات مختلفــی بر روی 
ايــن ترکيبــات بــرای ايجــاد خــواص مطلــوب صــورت می گيــرد. در صورتــی 
کــه ايــن ترکيبــات اصــالح نشــوند، دارای حالليــت اندکــی بــوده و ديســپرس 
ــا گروه هــای  ــات را ب ــن ترکيب ــن منظــور اي کــردن آن هــا دشــوار اســت. بدي
فعــال نظيــر OH، NH2، COOH و... اصــالح می کننــد. نانولولــه هــای کربنی 
اصــالح نشــده خاصيــت آب گريــزی دارد، کــه در اثر پوشــش دهی منســوجات 
بــا ايــن ترکيــب خاصيــت دفــع آب ايجــاد می شــود. گرافيــت بــه دليل ســاختار 
صفحــه ای بهتريــن گزينـــه بــرای ايجــاد خاصيـــت هدايــت الکتريکــی اســت 
زيــرا ســاختار صفحــه ای امکان انتقـــال بهتر الکترون را فراهـــم مــی آورد [21].

 )Chitosan( نانو ذرات کیتوسان )6
بــه کار بــردن نانــو ذرات کيتوســان بــر روی کاالی پنبــه ای ســبب نفــوذ ايــن 
پلــی کاتيــون بــه داخــل اليــاف شــده و امــکان ايجــاد اتصــال بيــن زنجيرهای 
ســلولزی را فراهــم مــی آورد. بــه هميــن دليــل احتمــال جا بــه جايــی زنجيرها، 
ــد. اگرچــه  ــی و ايجــاد چــروک کاهــش می ياب شکســتن پيوندهــای هيدروژن
اســتفاده از عامــل اتصــال عرضــی همــراه بــا اســتفاده از نانــو ذرات کيتوســان 
بــرای کســب نتايــج مطلــوب ضــروری بــه نظــر می رســد. ايــن در حالی اســت 
کــه اســتفاده از کيتوســان در ابعــاد ميکــرو همــراه بــا عامــل اتصــال دهنــده 
عرضــی ســبب پوشــانده شــدن ســطح شــده و از ايجــاد پيوندهــای عرضــی 

بيــن ســلولز و عامــل اتصــال عرضــی جلوگيــری می نمايــد [22،23،24].

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده در ايــن تحقيقــات به نظــر می رســد اســتفاده از 
نانــو ســاختارها در زمينــه تکميــل ضــد چــروک منســوجات تاکنون به اســتفاده 
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کــردن منســوجات محــدود می شــود. بديهــی اســت تحقيقــات بيشــتر بــرای 
بررســی نقــش مــواد نانــو ســاختار مختلــف در ايــن زمينــه ضــروری بــه نظــر 

می رســد.
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ــدگان  ــرای توليد کنن ــی را ب ــای مختلف ــد چالش ه ــک می توان ــم ارگاني پش
نســاجی و پوشــاک بــه همــراه داشــته باشــد از جملــه هزينه هــای اضافــی و 
تــدارکات پيچيــده و بغرنــج امــا ايــن محصــول می توانــد در جــا ويــژه بــازار 
يــا همــان بازارهــای نيچــه، مصرف کنندگانــی را کــه حاضرنــد بــرای داشــتن 
کاالهــای پشــمی نرم تــر و فاقــد مــواد شــيميايی بهــای بيشــتری بپردازنــد، 

بــه خــود جــذب کنــد.
ــد:  ــمی می گوي ــوجات پش ــی منس ــازمان بين الملل ــر کل س ــت، دبي ــا واي دالن
ــد از  ــردن دارن ــف ک ــرای تعري ــی ب ــای جذاب ــم قصه ه ــدگان پش »عمل آورن
نــژاد گوسفندانشــان گرفتــه تــا مراتعــی کــه گوســفندان را بــرای چــرا بــه آن 
جــا می برنــد و عشــقی کــه بــه حيوانــات و زمين هــای بومــی خــود می ورزنــد. 
قطعــاً منطقــی اســت کــه طراحــان بــازار نيچــه از ايــن قصه هــا بهــره ببرنــد 
ــر و  ــی کوچک ت ــا در مقياس ــی ام ــول نهاي ــا محص ــه آن ت ــم را از ريش و پش

ترجيحــاً در داخــل مرزهــای يــک کشــور پيگيــری کننــد.«
او اضافــه کــرد: »بــرای بعضــی از مصرف کننــدگان خريــد محصــول مطابــق 
ــوی  ــت به نح ــوردار اس ــادی برخ ــت زي ــک از اهمي ــتانداردهای ارگاني ــا اس ب
ــا شــده اســت.  ــی آن ه ــای ســبک زندگ ــه يکــی از انتخاب ه ــل ب ــه تبدي ک
ــا  ــه آنه ــد و ب ــرآورده می کنن ــدگان را ب ــاز مصرف کنن ــن ني ــدگان اي تامين کنن
ــا  ــی ب ــای زندگ ــی مزاي ــی طبيع ــد زيباي ــه می توانن ــد ک ــان می دهن اطمين

ــد.« ــه کنن محصــوالت پشــمی را تجرب
ــزارش  ــر اســاس گ ــدک اســت. ب ــان ان ــک همچن ــه ســهم پشــم ارگاني البت
ــن  ــل 16-2015 در اي ــتراليا )AWEX( در فص ــم اس ــادالت پش ــازمان مب س
ــک و  ــاظ ارگاني ــه لح ــده ب ــد ش ــتراليايی تايي ــم اس ــدل پش ــور 348 ع کش
14 عــدل پشــم ارگانيــک تاييــد شــده توســط انجمــن ملــی اســتانداردهای 
کشــاورزی پايــا وجــود داشــته اســت )حداقــل وزن عــدل هــا 120 کيلوگــرم 
اســت(. بــه گــزارش ســازمان نــوآوری پشــم اســتراليا، مجمــوع پشــم چيــده 
شــده در ايــن کشــور در فصــل 16-2015، 325 ميليــون کيلوگــرم بوده اســت.

البتــه پيــش بينــی مــی شــود ســهم پشــم ارگانيــک افزايــش پيــدا کنــد.
شــرکت هــا مــی تواننــد بــرای ايجــاد ارزش افــزوده در محصــوالت خــود و 
فــروش آن هــا بــه عنوان محصــوالت واقعــا ارگانيــک از ترکيبــی از گواهينامه 
هــا و اســتانداردها اســتفاده کننــد. بــرای مثــال انجمــن بيــن المللــی صنايــع 
نســاجی طبيعــی )IVN( اســتاندارد BEST  NATURTEXTIL را ارائــه 
ــا کشــباف تشــکيل  ــودی ي ــاری پ ــر اســاس آن تکــه هــای ت مــی دهــد. ب
ــه جــز اکسســوری شــامل زيــپ، اليــی، دکمــه و  دهنــده هــر محصــول )ب
...( بايــد صــد در صــد طبيعــی بــوده و بــر اســاس گواهــی توليــد ارگانيــک يــا 
پــرورش ارگانيــک حيوانــات تهيــه شــده باشــند. اليــاف مصنوعــی نظيــر الياف 
االســتيک، اکريليــک يــا ريــون را تنهــا مــی تــوان تــا 5 درصــد در اکسســوری 
هــا يــا در پارچــه هــای االســتيک مــورد اســتفاده بــرای مثــال در تــور بــه کار 

گرفــت.
ــر پشــم و ابريشــم  ــی نظي ــاف حيوان ــد الي ــت: "در تولي ســخنگوی IVN گف
ــد از حشــره کــش  ــود: نباي ــت ش ــتانداردها رعاي ــی از اس ــد ســطوح باالي باي
بــرای گوســفندان اســتفاده کــرد، پــرورش آن هــا بايــد صحيــح بــوده و تغذيــه 
ارگانيــک داشــته باشــند. در هنــگام توليــد اليــاف نيــز يــک ســری اقدامــات 
ضــروری ديگــر الزم اســت تــا در نهايــت پوشــاک تکميــل شــده توليــد شــود. 
در تمامــی مراحــل توليــد امــکان اســتفاده از مواد خطرناکــی که اســتفاده از آن 
هــا بــر اســاس اســتانداردهای BEST و GOTS )اســتاندارد جهانــی نســاجی 
ارگانيــک( ممنــوع و يــا شــامل محدوديــت هــای شــديد اســت، وجــود دارد."
انجمــن IVN خــود عضــوی از گــروه کاری بيــن المللی در ســازمان اســتاندارد 
 NATURTEXTIL BEST و GOTS اســت. اگرچــه اســتانداردهای GOTS

مشــابه يکديگرنــد امــا ســختگيری اســتاندارد GOTS تــا حــدی کمتر اســت. 
بــر اســاس ايــن اســتاندارد محصــوالت بايــد حداقــل حــاوی 90 درصــد الياف 
طبيعــی باشــند اگرچــه جــوراب، لگينگ و پوشــاک ورزشــی مــی تواننــد تا 25 
درصــد نيــز اليــاف مصنوعــی داشــته باشــند. جــدا از ايــن حداقــل 70 درصد از 

پيش بينی برای افزایش
اطالعرسانی توليد پشم ارگانيک

مترجم: آزاده موحد
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اليــاف گياهــی يــا حيوانــی تشــکيل دهنــده محصــول بايــد از نظــر ارگانيــک 
بــودن تاييــد شــده باشــد. عــالوه بــر آن بــر اســاس اســتاندارد GOTS امــکان 
اســتفاده از طيــف وســيع تــری از رنگزاهــا و عوامــل در محصــول وجــود دارد 

بــرای مثــال اســتفاده از فلــز ســنگين مــس در رنگزاهــا.
کمپانــی LANACare در ليتوانــی، توليــد کننــده محصــوالت پشــمی 
ــتاندارد  ــه اس ــودکان، دارای تاييدي ــرای ک ــاک ب ــو و پوش ــر پت ــک نظي ارگاني
ــن  ــوالت اي ــن محص ــوب تري ــی از محب ــد. يک ــی باش GOTS و BEST م

کمپانــی پدهــای مخصــوص دوران شــيردهی اســت. کمپانــی اليــاف و نــخ 
هــای پشــمی ارگانيــک خــود را از آمريــکای جنوبــی و آفريقای جنوبــی تامين 
مــی کنــد و محصــوالت خــود را در کشــورهای نــوروژ، آمريــکا، کانادا، روســيه، 

لهســتان و انگلســتان بــه فــروش مــی رســاند.
جانــت آلمشــتروم، رييــس کمپانــی الناکــر در دانمــارک مــی گويــد بــا وجــود 
ايــن کــه کار کــردن بــا پشــم ارگانيــک گران اســت امــا مشــتريان بــازار نيچه 
درک کــرده انــد کــه قيمــت باالتــر بــه معنــای کيفيــت بهتــر و محصــوالت 
ــک  ــرای ي ــای بيشــتری را ب ــد به ــه باي ــد ک ــی دانن ــراد م ــر اســت. اف نرم ت
ــت  ــازاری نيســت کــه قيمــت در آن اهمي ــن ب ــد. اي ــاک بپردازن محصــول پ

چندانــی داشــته باشــد.
ــرآورده  ــور ب ــه منظ ــز ب ــکا ني ــی Danish Woolen Delight در آمري کمپان
ســاختن نيازهــای داخلــی اقــدام بــه واردات کاالهــای پشــمی ارگانيــک کــرده 
اســت کــه محصــوالت النوکــر هــم بخشــی از ايــن کاالهاســت. جانيــس 
امانوئلســون، مالــک کمپانــی مــی گويــد: »از آن جايــی کــه پشــم ارگانيــک 
عمــل نشــده و حــاوی النوليــن طبيعــی خــود مــی باشــد، دارای زير دســت به 

مراتــب نــرم تــری نســبت بــه ســاير محصــوالت پشــمی اســت.«
او اضافــه کــرد کــه پشــم ارگانيــک مــی توانــد بســيار گــران قيمــت باشــد 
چــون تنهــا در مناطــق مشــخصی در جهــان عمــل مــی آيــد؛ در ايــن مناطــق 
از هيــچ گونــه آفــت کــش در زميــن هايــی کــه گوســفندان در آن هــا چــرا 
مــی کننــد اســتفاده نمــی شــود. ايــن امــر باعــث افزايــش هزينــه هــای حمل 
و نقــل مــی شــود. در ضمــن فراينــد تاييــد ارگانيــک بــودن محصــول نيــز 

هزينــه بــر اســت.
البتــه دالنــا وايــت بــر درک اهميــت ايــن موضــوع تاکيــد کــرد کــه دارا بــودن 
ــا  ــن معن ــه اي ــه هــای پشــمی ب ــر روی بعضــی از گون برچســب ارگانيــک ب
نيســت کــه ســاير گونــه هــا ناايمــن بــوده و بــرای ســالمت مصــرف کننــده 
مضــر هســتند. او گفــت: همــه گونه های پشــم به دســت آمــده از گوســفندان 
ذاتــا مــاده اوليــه ارگانيــک محســوب مــی شــوند؛ آن هــا صرفنظــر از ايــن که 
مــا چــه برچســبی برايشــان انتخــاب مــی کنيــم طبيعــی، تجديــد شــدنی و 
زيســت تجزيــه پذيــر بــوده و دارای همان آرايش آمينواســيدی پشــم هســتند. 
برچســب »ارگانيــک« تهــا بــه ايــن معناســت  که امــکان اســتفاده از بســياری 
از انــواع مــواد شــيميايی بــرای کمــک بــه پــرورش گوســفند يــا انجــام فراينــد 

بــر روی پشــم وجــود نــدارد.
ايــن مــواد شــيميايی معمــوال شــامل قــرص هــای دامپزشــکی ضــد شــپش، 

مگــس و انــگل هــای داخلــی مــی شــود. وايــت مــی گويــد: »مهــم تريــن 
دليــل ايــن کــه عمــل آورنــدگان پشــم تمايلــی بــه توليــد پشــم ارگانيــک 
ــد عــدم توانايــی آن هــا در اســتفاده از مــواد شــيميايی و قــرص هــای  ندارن
دامپزشــکی بــرای محافظــت از گوسفندانشــان در برابــر بيمــاری اســت. بــه 
ــع آن  ــدان گســترده نيســت و مناب ــد پشــم ارگانيــک چن هميــن خاطــر تولي

محــدود مــی باشــد.«
وايــت بيــان مــی کنــد کــه اگرچــه بــر اســاس بعضــی از تاييديــه هــا بــرای 
ارگانيــک بــودن پشــم، گوســفندان بايــد از چمــن هــا ی فاقــد آفــت کــش 
تغذيــه کننــد امــا گوســفندان خــود بــه طــور معمــول از چمــن هــای کوچــک 
و پرپشــت تغذيــه مــی کننــد کــه نســبت بــه مريضــی حســاس نيســتند و در 

نتيجــه نيــازی بــه آفــت کــش هــا ندارنــد.
يــک فروشــگاه زنجيــره ای متوســط بــرای آن کــه بتوانــد پوشــاک پشــمی بــا 
پشــم ارگانيــک توليــد کنــد بايــد محمولــه هــای مشــخصی را از مزايــده های 
پشــم در سرتاســر جهــان خريــداری کــرده و تــا زمانــی کــه حجــم کافــی از 
پشــم خــام بــرای يــک محمولــه فراهــم شــود آن هــا را انبــار کنــد. توليــد 
کننــده بــرای يــک دوره نامحــدود نيازمنــد جريــان زيــادی از ســرمايه نقــدی 
ــا پشــم ارگانيــک در طــول  اســت. بعــد از تمــام ايــن مراحــل الزم اســت ت
مراحــل حمــل و نقل،کاردينــگ، گيلينــگ، شــانه زنــی، ريســندگی، بافندگی و 

کشــبافی جــدا از پشــم غيــر ارگانيــک نگــه داشــته شــود.
وايــت مــی گويــد: »از آن جايــی کــه بعضــی از ايــن فرايندها در نقــاط مختلف 
جهــان انجــام مــی شــود، چالــش حمــل و نقــل و هزينه هــای اجتنــاب ناپذير 
آن از تــوان فروشــنده خــارج مــی شــود. بــرای مثــال بــرای ريســندگی نــخ 
ــخ از ماشــين برداشــته شــوند  ــواع ديگــر ن ــا تمــام ان ارگانيــک الزم اســت ت
کــه ايــن باعــث هزينــه اضافــی تنظيــم و زمــان اکار مــی شــود. ايــن موضوع 

بــرای هــر کــدام از فرايندهــای توليــد صــادق اســت.«

مرجع:
Kitty So, “Organic Wool Production Expected to Grow”, www.wtin.com
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مصرف کننــدگان پوشــاک چــه در حــال بــاال رفتــن از قلــه اورســت باشــند و چــه از يک 
ديــوار صخــره ای در يــک باشــگاه محلــی، در حــال دو ماراتــن باشــند يــا دنبــال کــردن 
ــا  ــپ باشــند و ي ــازی، مشــغول اســکی در کوه هــای آل ــا در زميــن ب يــک کــودک نوپ
ســاختن يــک ســنگر خيالــی از بــرف تــازه باريــده شــده؛ انتظــار دارنــد لباسشــان چيزی 
بيشــتر از يــک محافــظ در برابــر عناصــر خارجی باشــد. آن هــا از لبــاس انتظــار کارا بودن 
را دارنــد. منســوجات مــدرن کارا نحــوه تعامــل افــراد بــا عناصــر بيرونــی را تغييــر داده و 
آن هــا را قــادر ســاخته تــا از بلندتريــن رشــته کوه هــا بــاال برونــد، مســافت های طوالنــی 
را در تمــام فصــول بدونــد و حتــی بــا يــک دوچرخــه دور زميــن را رکاب بزننــد امــا حتــی 
پوشــش های کارا بــرای کســانی کــه جاه طلبــی ورزشــی آن هــا کمتــر اســت نيــز بــه 
صــورت شــلوار جيــن و تی شــرت های جديــد در آمــده اســت. فــروش پوشــاک ورزشــی 
همچنــان رو بــه رشــد بــوده و فاکتورهــای فرهنگــی علت اين رشــد هســتند بــرای مثال 
توجــه بــه تناســب انــدام و شــيوه زندگــی فعــال و پويــا، افزايــش عالقه مندی بــه ورزش 
و اولويــت داشــتن منســوجات بــا کارايــی بــاال و در عيــن حــال راحــت و مطابق مــد روز.

گــری اســميت، مديــر ارشــد اجرايــی کمپانــی پوالرتــک، پيشــرو در زمينــه راهکارهــای 
نوآورانــه در عرصــه منســوجات کــه اکنــون بــه صــورت تخصصــی در زمينــه کفش های 
دو ضــد آب، اليه هــای انتقال دهنــده رطوبــت و گرمــا، کت هــای تنفس پذيــر بــا آزادی 
ــادی از کاالی  ــدگان انتظــار زي ــد، گفــت: »امــروزه مصرف کنن حرکــت فعاليــت می کن
خريــداری شــده خــود دارنــد. ايجــاد تنــوع در منســوجات يــک کار دايمــی و مداوم اســت 

امــا ايــن همــان چيــزی اســت کــه مــا را وادار بــه نــوآوری می کنــد.«
پوالرتــک مفتخــر اســت کــه بــا ايجــاد منســوجات نوآورانــه راه حــل مشــکالتی را پيــدا 
کــرده اســت کــه افــراد حتــی آن هــا را مشــکل قلمــداد نمی کردنــد و از وجــود آن هــا 
اطالعــی نداشــتند. ايــن کمپانــی از زمــان آغــاز بــه کار خــود بــه عنــوان توليد کننــده 
ــه عنــوان يــک  ــا اکنــون کــه ب ــرای ارتــش آمريــکا ت پارچه هــای پشــمی کشــباف ب
توليدکننــده برتــر در زمينــه منســوجات کارا فعاليــت می کنــد، يــک نــوآور، يــک مخترع 
فناوری هــای نســاجی و يــک حــالل مشــکالت بــوده کــه بــه واقــع دنيــا را تغييــر داده 
اســت. در اواخــر دهــه 70 ميــالدی، موســس کمپانــی پاتاگونيــا بــا کمپانــی مالــدن ميلز 
مذاکــره کــرد و از آن هــا بــرای اصــالح ژاکت هــای اســکی خــود کمــک خواســت. ايــن 
ژاکت هــا بــا وجــود دارا بــودن ويژگی هــای مثبــت نظير ســبکی و خشــک شــدن ســريع، 
راحــت نبودنــد و باعــث ايجــاد خــارش و تحريــکات پوســتی می شــدند. دو کمپانــی بــا 
همــکاری يکديگــر موفــق بــه کشــف پشــم مصنوعــی شــدند کــه »پشــم پــوالر« نيــز 
خوانــده می شــود و بــه عنــوان يکــی از صــد اختــراع برتــر قــرن بيســتم از ســوی مجلــه 

تايــم شــناخته شــد؛ بيــن زيــپ و نــان بــرش زده شــده.
اســميت گفــت: »صنعــت نســاجی يــک صنعــت هوشــمند اســت. مــا در ايــن صنعــت 
دانشــمندان، مهندســان، شــيميدان ها، تکنســين های کشــبافی و بســياری افــراد ديگــر 
ــتن  ــان برداش ــال از مي ــاً در ح ــکالت دايم ــايل و مش ــل مس ــرای ح ــه ب ــم ک را داري
محدوديت هــای موجــود در زمينــه اليــاف و فنــاوری نســاجی هســتند. اگــر نشــود لبــاس 
پوشــيد پــس ســاکنين مناطــق ســرد بايــد هــر زمســتان بــه جنــوب مهاجــرت کننــد. ما 

در پوالرتــک دايمــاً در تــالش بــرای توليــد نوآورانه تريــن، ســازگارترين و متنوع تريــن 
منســوجات هســتيم تــا بتوانيــم پاســخگوی نيازهــای فرهنگــی موجــود باشــيم.«

ــق  ــک خل ــالش پوالرت ــت و ت ــد اس ــی جدي ــق محصول ــای خل ــه معن ــوآوری ب ن
فناوری هــای جديــد می باشــد. يکــی از جديدتريــن نوآوری هــای ايــن کمپانــی 
محصولــی اســت بــه نــام پوالرتــک آلفا. ايــن محصــول در اصــل بــرای نيروهــای ويژه 
ايــاالت متحــده آمريــکا بــه عنوان يــک مــاده اوليه عايــق پيشــرفته بــرای يونيفرم های 
جنگــی توليد شــده اســت. فنــاوری بــه کار رفتــه در ايــن پارچه بــه تنظيم درجــه حرارت 
بــدن در طــول فعاليت هــای اســتاتيک و ديناميــک کمــک می کنــد و نيازی به برداشــتن 

يــا اضافــه کــردن اليه هــای ديگــر در هنــگام حرکــت نيســت.
اســميت گفــت: »بــا توليــد پوالرتــک آلفــا مــا طيــف جديــدی از منســوجات کارا را بــه 
وجــود آورديــم کــه آن را »عايــق فعــال« مــی ناميــم. عايــق از قديــم بــه عنــوان يــک 
محصــول ســاکن در نظــر گرفتــه می شــد و بــرای تماشــای يــک مســابقه فوتبــال و 
يــا ايســتادن در صــف باالبر هــای اســکی و نــه فعاليت هــای هــوازی عالــی بــود. ايــن 
تکنولــوژی در پوشــاک طراحــی شــده بــرای فعاليت هايــی نظيــر دويــدن و دوچرخــه 
ــاز اســت، مورد اســتفاده  ــی در آن هــا مورد ني ــده ال از راحت ســواری کــه يــک ســطح اي
ــط  ــا نســاجی مرتب ــری ب ــه طــرز جدايی ناپذي ــوآوری در پوشــاک ب ــرد.« ن ــرار می گي ق
ــه دادن  ــرای ارائ ــز خاصــی ب اســت امــا پيــش از دهــه 70 ميــالدی، پوشــاک کارا چي
نداشــتند. نــوآوری پوالرتــک در زمينــه منســوجات ضــد آب، تنفس پذيــر، انتقال دهنــده 
رطوبــت، اســترچ و عايــق منجــر بــه رشــد باورنکردنــی در عرصــه ی برندهــا و صنايــع 

مرتبــط بــا فنــاوری منســوجات کارا شــده اســت.
اســميت گفــت: »مــا معمــوالً بــه ايــن موضــوع کــه آن چــه مــا بر تــن می کنيــم جزئی 
از فنــاوری اســت، بی توجــه هســتيم. نــود درصــد ارزش يــک لبــاس بــه منســوجی کــه 
ــد و  ــوج ب ــک منس ــد از ي ــما نمی تواني ــتگی دارد. ش ــود بس ــه می ش ــاس از آن تهي لب

نامناســب يــک پوشــاک عالــی تهيــه کنيــد.«
بــه هميــن دليــل اســت کــه برندهــای مطــرح جهــان نظيــر نايــک، پاتاگونيــا، نــورث 
ــد  ــاوری پارچه هــای پوالرتــک روی آورده ان ــه فن ــداس و بســياری ديگــر ب فيــس، آدي
تــا از ايــن راه کارايــی پوشــاک خــود را بهبــود ببخشــند. آينــده صنعــت منســوجات کارا 
نويــد بخــش اســت. نســل هــزاره کــه بيشــترين بخــش از جمعيــت جهــان را بــه خــود 
اختصــاص می دهــد باعــث ايجــاد رشــد يکنواختــی در صنايــع پوشــاک ورزشــی شــده 
اســت. اســميت گفــت: »مــا همــواره بــه دنبــال راه هايــی هســتيم تــا بتوانيــم رضايــت 
مصرف کننــدگان را جلــب کنيــم امــا هــر بــار کــه تصــور می کنيــم کار بزرگــی انجــام 
داده ايــم متوجــه می شــويم کــه هنــوز راه زيــادی پيــش رو داريــم. تــا زمانی کــه نيازهای 
اوليــه انســانی بــرای گــرم و خشــک مانــدن وجود داشــته باشــد ما نيز دســت از نــوآوری 

ــيم.« نمی کش

مرجع:
“Making Impossible Possible with Performance Textiles”, Textile World, Novem-
ber/December 2016

اطالعرسانی تبدیل غيرممكن به ممكن با منسوجات کارا



اطالعرساني

اخبار نساجي
ترجمه: مهندس آزاده موحد

بر اســاس گزارشــات پیش بینی می شود 
بنگالدش همچنان مهم ترین مصرف کننده 
پنبه در سال جاری 17-2016 باشد. حجم 
پنبه مصرف شــده در این سال با رشد 10 

درصدی به 1/2 میلیون تن رسیده است.
ویتنام پس از بنگالدش با رشد 15 درصدی 
و مصرف 1/1 میلیون تن در جایگاه دوم قرار 
می گیرد. پیش بینی می شود میزان مصرف 
پنبه در جهان در سال 17-2016 نسبت به 
سال قبل تغییر نکرده و همان 23/8 میلیون 
تن باقی بماند امــا 1/3میلیون تن از مقدار 
تولید بیشتر شــود. میزان مصرف در سال 
16-2015، 23/78 میلیون تن و در ســال 
15-2014، 24/20 میلیون تن بوده اســت. 
میزان تولید نیز در ســال های 16-2015 و 
15-2014 بــه ترتیب 21/10 میلیون تن و 

26/20 میلیون تن بوده است.
در نتیجه پیش بینی می شود میزان موجودی 
انبار با 7 درصد کاهش به 18/1 میلیون تن 
برســد، در دو سال گذشــته، این میزان به 
ترتیــب 19/37 و 22/31 میلیون تن بوده 
اســت.  اگرچه انتظار می رود میزان مصرف 
پنبه در چین بــرای هفتمین فصل پیاپی 

کاهش یافته و با 2 درصد افت به 7/2 میلیون 
تن برسد اما این کشور همچنان بزرگ ترین 

مصرف کننده پنبه در جهان است.
با اجرایی شدن سیاست یارانه تولید در چین، 
قیمت های پنبه در داخل کاهش یافته است، 
قیمت آن ها همچنان باالتر از بازار بین المللی 
و همچنین باالتر از قیمت پلی اســتر است. 
پیش بینی می شود با افزایش استفاده از سایر 
الیاف و تولید نخ های ترکیبی پنبه توســط 
کارخانجات هندی، میزان مصرف پنبه بدون 
تغییر و همان 5/2 میلیون تن باقی بماند. در 
مورد کارخانجات پاکستانی هم باید گفت که 
با فرض بهبود وضعیت انرژی، میزان مصرف 
پنبه بــا 23000 تن افزایش به 2/3 میلیون 

تن برسد.
پیش بینی می شود میزان صادرات آمریکا با 
26درصد افزایش به 2/5 میلیون تن برســد 
و صادرات هند هم بــا 35درصد کاهش به 

820000 تن سقوط کند.
انتظار مــی رود در ســال 17-2016 مقدار 
زمین های زیر کشت پنبه با 1 درصد کاهش 
به 30 میلیون هکتار برسد که از سال 10-

2009 به بعد، کمترین مقدار آن است.
براساس پیش بینی های انجام شده میانگین 
محصول نیز با رشــد 9 درصــدی به 753 
کیلوگرم در هکتار می رســد و میزان تولید 
جهانی با 7درصد افزایش، 22/6 میلیون تن 
خواهد شد. مقدار زمین های پنبه هند نیز به 
دلیل رقابت با سایر محصوالت نظیر ذرت، 8 
درصد کم شــده و به زیر 11 میلیون هکتار 

می رسد.

البته افزایش 9 درصدی میانگین محصول و 
رسیدن آن به 526 کیلوگرم در هکتار کاهش 
مقــدار زمین را جبران کــرده و پیش بینی 
می شــود میزان تولیــد ثابت باقــی بماند 
)5/8میلیــون تن(. تولید پنبه در چین علی 
رغم افزایش 3 درصدی محصول و رسیدن 
آن به 1600 کیلوگــرم در هکتار، 4 درصد 

کاهش یافته و به 4/6 میلیون تن می رسد.
مجموع زمین های زیر کشت پنبه در چین با 
7 درصد کاهش به 2/8 میلیون هکتار رسیده 
که کمترین میزان آن در 30 ســال گذشته 

بوده است.
در ایاالت متحده آمریکا نیز قیمت های باالی 
پنبه در مقایسه با محصوالت رقابتی دیگر در 
فصل کاشــت منجر به افزایش 20 درصدی 
زمین های زیر کشت پنبه شده و مقدار آنها به 

حدود 3/9 میلیون هکتار رسیده است.
پیش بینی می شــود آب و هوای مســاعد 
در زمان رشــد محصول منجر به افزایش 5 
درصدی میانگین محصول و رسیدن آن به 
899 کیلوگرم در هکتار شود. در نتیجه تولید 
پنبه در آمریکا 25 درصد افزایش یافته و به 

3/5 میلیون تن خواهد رسید.
اگرچه زمین های زیر کشت پنبه در پاکستان 
12 درصد کاهش یافــت و به 2/5 میلیون 
هکتار رسید، پیش بینی می شود میزان تولید 
در سال 17-2016، 26 درصد زیاد شده و به 
1/9 میلیون تن برسد چون به دلیل موفقیت 
در مقابله با کرم غوزه، میزان بازده محصول 
43 درصد زیاد شــده و به 756 کیلوگرم در 

هکتار رسیده است.

بنگالدش؛ مهم ترین مصرف کننده ی پنبه در سال 2016-17
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همکاری بنیاد اچ.اند.ام با موسسه تحقیقاتی 
نساجی و پوشاک هنگ کنگ برای بازیافت 
منســوجات استفاده شــده بنیاد سوئدی 
اچ.انــد.ام قصد دارد تا به منظور جلوگیری 
از دور ریختن لباس های اســتفاده شده به 
محل های مخصوص دفن زباله و دادن عمر 
دوباره به آن ها، پوشاک استفاده شده را از 

فروشگاه ها جمع آوری و بازیافت کند.
به گزارش ســایت نساجی امروز، برای این 
منظور و به دســت آوردن تکنولوژی های 
مورد نیاز برای بازیافت منسوجات ترکیبی 
و تبدیل آن ها به نخ و پارچه های جدید، با 
موسسه تحقیقاتی نساجی و پوشاک هنگ 

کنگ )HKRITA( همکاری می کند.
هدف از این همکاری چهار ساله خلق یک 
تکنولــوژی تجاری معتبــر و مقیاس پذیر 
است که قابلیت دسترسی گسترده بازار و 

بیشترین اثرپذیری را داشته باشد.
در حــال حاضر امــکان بازیافت مکانیکی 
الیاف تکی نظیر لباس های جین و پلیورهای 
پشمی وجود دارد اما بسیاری از لباس ها از 
ترکیب الیاف مختلف تهیه شــده اند. برای 
مثال یک جفت جین زنانه ممکن اســت 
ترکیبی از 94% پنبه، 5% پلی اســتر و %1 
االستان باشد تا تناسب، ظاهر و راحتی آن 

بهبود پیدا کند.
زمانــی که عمر مفید این لباس ها به پایان 
برســد معمواًل دور ریخته می شوند و یا به 
محصوالتی بــا ارزش کیفی پایین تر نظیر 
محصوالت مورد اســتفاده در عایق بندی یا 

کفپوش بازیافت می شوند.
اقــدام اچ انــد ام یکــی از بزرگ تریــن و 
فراگیرترین تالش هایی اســت که تا کنون 
برای بازیافت منســوجات صــورت گرفته 

اســت. مهم ترین هدف آن ها به عنوان یک 
بنیاد، محافظت از مرزهای سیاره ای و تالش 
برای حفظ شرایط زندگی است. به گفته ی 
اریک بنگ مدیر پــروژه ی بنیاد اچ.اند.ام، 
خواسته آن ها ارائه حداقل یک روش برای 
بازیافت پوشاک تهیه شده از الیاف مخلوط 

و تبدیل آن ها به پوشاک جدید است.
ایــن می تواند یک پیشــرفت غیر منتظره 
در مســیر ایجــاد یک حلقه بســته برای 
منسوجات در صنعت مد باشد. ادوین که، 
سرپرست ارشد اجرایی موسسه تحقیقاتی 
هنگ کنگ گفت که آن ها به دنبال کشف 
یک راهــکار کاربردی بــرای چالش های 

جهانی و داخلی بوده اند. 
بنیاد اچ.انــد.ام برای انجام یک ســری از 
پروژه هــای تحقیقاتی مبلــغ 5/8 میلیون 
یورو را به موسســه تحقیقاتی هنگ کنگ 
اختصاص داده است، این در حالی است که 
دولت هنگ کنگ نیز با بودجه ی مخصوص 
تکنولوژی و نوآوری از این پروژه پشتیبانی 

خواهد کرد.

همکاری بنیاد اچ اند ام با موسسه تحقیقاتی نساجی و پوشاک هنگ کنگ برای بازیافت منسوجات استفاده شده

انجمن نساجی و پوشاک ویتنام )ویتاس( و 
اتاق ملی صنایع نساجی مکزیک )کانینتکس( 
پیش بینی می کنند که پس از تحقق شراکت 
ترنس پسیفیک یا تی پی پی، ارزش صادرات 

ویتنام به مکزیک در طول سه تا چهار سال 
آینده دو برابر شود چون میزان تعرفه کاالهای 
ویتنامی صادر شده به مکزیک از 30% فعلی 

به صفر خواهد رسید.
 به گفته  نماینــدگان کانینتکس با اجرایی 
شدن توافقنامه تی پی پی، صادرات نساجی و 
پوشاک ویتنام به طور محسوسی زیاد شده و 
به دلیل سیاست های مالیاتی ترجیحی، سهم 
بازار ویتنام در میان کشورهای عضو تی پی پی 

تا حد زیادی افزایش خواهد یافت.
به گزارش ویتاس، ویتنام قصد دارد تا سال 
2020 صادرات نســاجی و پوشــاک خود 

را افزایــش داده و آن را از 28 میلیارد دالر 
فعلی به 50 میلیارد دالر برســاند. در سال 
گذشته 11 میلیارد دالر از 28 میلیارد دالر 
پوشاک صادراتی، به ایاالت متحده آمریکا که 
از کشورهای عضو تی پی پی است، فرستاده 
شده اســت. اخیرًا هیئتی از کانینتکس از 
ویتنام بازدیــد کرده اند تا کارهای مقدماتی 
برای ایجاد شراکت دو جانبه در زمینه پوشاک 
بین دو کشــور را انجام دهند. این گروه در 
طول یک هفته اقامت خود در ویتنام از چند 
کارخانه و پارک صنعتی نســاجی و پوشاک 

دیدن کرده اند.

رونق یافتن صادرات پوشاک ویتنام به مکزیک پس از تحقق شراکت ترنس پسیفیک
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کمپانی هیوســانگ، تولیدکننده ی جهانی 
االســتان بــا برنــد Creora و کمپانــی 
پراســپریتی تکســتایل، تولید کننــده ی 
پارچه ی جین قصد دارند تا در نمایشــگاه 

پریمیر ویژن که در تاریخ دوم و سوم نوامبر 
در فرانســه برگذار می شــود نسل جدید 
کالکشن راحت و متناسب پارچه های جین 
را با عنوان TRANS-FORM در غرفه های 
C21 و C24 به نمایش بگذارند. تکنولوژی 

تولید این پارچه ها Creora Fit2 است.
تکنولوژی فوق به منظور رفع نیاز مشتریان 

از نظر راحتی 360 درجه می باشد. 
تمرکــز آن بــر روی عملکرد کشســانی 
الیاف االســتان در چهــار جهت و کاهش 

جمع شدگی و بازیابی بهتر است. 
شلوارهای جین تولید شده با این تکنولوژی 

دارای خواص راحتی بیشــتری هســتند. 
بارت ون دوســتین، مدیر نوآوری کمپانی 
پراسپیریتی تکســتایل گفت: »همان طور 
که می دانیم مشــتریان روز به روز بیشتر به 
سمت لباس هایی روی می آورند که آن ها را 

خوش اندام تر نشان دهد. 
با ظهور تکنولوژی های جدید استانداردهای 
موجود در این رابطه نیز متحول می شــود. 
هم در   TRANS-FORM کالکشن جدید 
راســتای تامین نیازهای فوق طراحی شده 

است.«

عرضه پارچه های جین جدید توسط کمپانی هیوسانگ در نمایشگاه جین پریمیر ویژن

کمپانی گوگل سیستم کنترل حرکتی خود 
را که تحت عنوان پروژه ژاکارد ساخته شده 
بود در اداره ثبت اختراع و نشــان تجاری 
ایاالت متحــده آمریکا ثبت کرده اســت. 
این سیستم با پوشــاک هوشمندی که از 
منســوجات تعاملی تهیه شده است، عمل 
می کنــد. این منســوجات قادرند حرکات 
لمسی دست را حس کنند و دستوراتی را 
به دســتگاه موجود در جیب یا کیف شما 
بفرستند تا آن دســتگاه عملکردهایی که 
از پیش برایش تعریف شــده است را انجام 

دهد.

بر اساس آن چه که در وبسایت اداره ثبت 
اختراع به چاپ رســیده است، منسوجات 
تعاملی از دو الیه نخ رســانای تاری پودی 
بافته شده تشکیل می شــود. شکل گیری 
نخ های رسانای هر دو الیه به گونه ای است 
که یک حســگر خازنی لمسی را تشکیل 
دهند، این حسگر همراه با یک کنترل کننده 
اســت که قادر به شناسایی حرکات لمسی 
حسگر می باشد. داده های حاصل از حرکت 
لمسی به کنترل دستگاه محاسبه کننده و 
منســوج تعاملی به صورت بی سیم کمک 

می کنند.
این پارچه که از لحاظ فنی بسیار پیشرفته 
بوده می تواند در تولید پوشــاک نظیر کت، 
لباس های  پیراهــن،  شــلوار جین، کاله، 
کشــباف، کیف پول و غیره کاربرد داشته 
باشد. به کار گیری فناوری فوق در پوشاک 
ایــن امکان را برای فــرد فراهم می کند تا 
بتواند بدون آن که حتی گوشی هوشمند یا 
مدیا پلیر خود را لمس کند به تماس هایش 

پاســخ دهد، صدای موزیک را تنظیم و یا 
ترک ها را تعویض کند. تنها کاری که فرد 
باید انجام دهد این اســت که با انگشــتان 
خود بر روی لبــاس مورد نظر ضربه زده و 
یا حرکت کشیدن را انجام دهد تا دستگاه 
فعالیت های از پیش تعریف شــده را اجرا 

کند.
گــوگل در این پــروژه با کمپانــی لیوایز 
شریک شــده و تکنولوژی حسگر حرکتی 
را در کت هــای Commuter Trucker که 
مخصوص کســانی است که با دوچرخه به 
محل کار خود می روند، به کار گرفته است. 
با اســتفاده از این کت ها افــراد می توانند 
مستقیمًا از طریق کت با تلفن همراه خود 
کار کــرده و به اپلیکیشــن های مختلفی 
دسترســی داشته باشــند نظیر موزیک و 
نقشــه. بنا بر مطالب وبســایت گوگل در 
بعضی موارد ممکن اســت استفاده از تلفن 
همراه مشــکل باشــد مثاًل وقتی که فرد 

مشغول دوچرخه سواری است.

ثبت اختراع پارچه های حسگر حرکتی توسط کمپانی گوگل
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تولید در صدها کارخانه نساجی و پوشاک در 
مناطق صنعتی قاضی پور و کناباری بنگالدش 
به دلیل قطع گاز ناشــی از نشتی خط لوله 
در شهر النگا واقع در ناحیه ی تانگیل مختل 

شده است.
صادرکنندگان در تحویل به موقع سفارشات 
صادراتی خود دچار مشکل شده اند و ممکن 
اســت برای این که در تحویل کاالی خود با 
تاخیر مواجه نشــوند به حمــل و نقل از راه 
هوایی که گران تر هم هست متوسل شوند. 
حتی ممکن است در صورت عدم تحویل سر 
وقت مجبور شوند تخفیفاتی هم اعمال کنند.
به گفته ی فعاالن صنعتی این اتفاق بیشترین 
تاثیــر را بــر کارخانجات واقــع در مناطق 
کشمی پور،  راجندراپور،  شفی پور،  کناباری، 

موچاک، میرزاپور، قاضی پور، آشولیا، ساوار و 
کالیاکور گذاشته است.

بیشتر از 1200 کارخانه نساجی و پوشاک یا 
تولید خود را متوقف کرده اند و یا با انرژی برق 
کار می کنند. صاحبان کارخانجات با نخست 
وزیر و وزیر انرژی دیدار کرده و نگرانی خود 

را در این رابطه اظهار نموده اند.
آنها خواهان یک راهکار فوری هستند چون 
به دلیل تعطیلــی تولید در تحویل به موقع 

سفارشات خود با مشکل مواجه شده اند.
بدترین وضعیت در کارخانجات ریســندگی 
به چشــم می خورد، فرایندهای ریسندگی، 
رنگرزی و شستشو نیازمند تامین مداوم گاز 
با فشار مناسب هستند. بحران گاز منجر به 
تعطیلی کارخانجات ریسندگی شده است. در 
نتیجه این کارخانجات قادر به تامین نخ مورد 

نیاز بخش کشبافی نیستند.
چنانچه وضعیت به همین منوال ادامه پیدا 
کند، بخش کشبافی نیز به دلیل عدم تامین 
نخ توسط کارخانجات ریسندگی، در تحویل 
به موقع سفارشــات خود با مشــکل مواجه 
خواهد شد. فاروق حسن، مدیر عامل جاینت 
گروپ در منطقه ی شــفی پور ضمن اظهار 

میزان ضرر و زیان متحمل شــده گفت که 
کارگران در حال حاضر بیکار هستند.

مامین مندول، مدیر عامل مندول گروپ در 
منطقه کناباری واقع در قاضی پور گفت: »ما 
در حال حاضر از مــواد اولیه ای که پیش از 
این انبار کرده بودیم در کارخانه کشــبافی 
خود اســتفاده می کنیم. از آن جایی که زمان 
تحویل محصوالت ما باید مشخص باشد من 
با خریــداران صحبت کردم و آنها هم قبول 
کردند تا از کارخانجــات دیگر پارچه تهیه 
کننــد اما اداره کارخانه بــا این وضع تا چه 

زمانی امکان پذیر است؟«
به گفته ی میر مشیر رحمان، مدیر اجرایی 
کمپانی انتقــال و توزیع گاز تیتاس، تعمیر 
خط لوله به زودی آغاز خواهد شد تا شرایط 

به حالت عادی و اولیه بازگردد.
رحمان به دیلی اســتار گفت: »ما اکنون در 
مرحله ی انتخاب پیمانکار برای تعمیر خط 
لوله هستیم و زمان تعمیر هم دو تا سه هفته 

برآورد می شود.«
گاز واحدهــای صنعتی تا زمان اتمام تعمیر 
از ذخیره گاز شــرکت های تولید کود تامین 

خواهد شد.

تعطیلی تولید در کارخانجات نساجی و پوشاک بنگالدش

بنا بر گزارش کمیته بین المللی مشــورتی 
پنبه )ICAC(، پیش بینی می شود محصول 

پنبه در جهان بــا وجود کاهش 1 درصدی 
زمین های زیر کشــت پنبه به 30 میلیون 
هکتار در سال 2016/17 که کمترین مقدار 
آن از سال 2009/10 بوده است، با 7درصد 
افزایش به 22/6 میلیون تن برســد. افزایش 
محصول جهانی ناشــی از افزایش میانگین 
محصول می باشــد که قرار است با 9درصد 
افزایش به 753 کیلوگرم در هکتار برســد. 
پیش بینی می شود میزان مصرف پنبه جهانی 
در ســال 17-2016 نسبت به سال قبل از 

آن تغییر نکند و همــان 23/8 میلیون تن 
باقی بماند اما 1/3 میلیون تن از میزان تولید 
بیشتر شود. در نتیجه میزان موجودی انبار با 
7 درصد کاهش به 18/1 میلیون تن خواهد 
رسید. همچنین پیش بینی می شود میزان 
صادرات از آمریکا 26 درصد افزایش یافته و 
به 2/5 میلیون تن برسد و صادرات از هند-

دومیــن صادر کننده ی پنبــه در جهان-با 
کاهش چشمگیر 35 درصدی، 820000 تن 

را تجربه کند.

افزایش 7 درصدی محصول پنبه در سال 2016-17
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