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سرمقاله

زمستــان پـــر امیــــد

1- اگرچه زمستان برای اکثر مردم یادآور سردی هوا و بارش برف و باران رحمت 
الهی است اما زمستان برای فعاالن بازار و تولیدکنندگان، فصل رونق روزی و کسب 
و کار است و در واقع به قول بسیاری؛ بازار شب عید است که معموالً می تواند 
پایانی بر یک سال بد باشد اگرچه در سال های اخیر این رکود بی سابقه حتی شب  
عیدهای خوبی را هم به همراه نداشت اما بسیاری از فعاالن حوزه کسب و کار بر 
این باورند که با پایان ماه های محرم و صفر و افزایش نسبی قیمت ارز در بازار 
و مساعدت هایی که در کنترل واردات کاالی قاچاق صورت گرفته؛ می توان پایان 
خوبی برای بازار امسال متصور شد، بازاری که به دلیل مشکالت ساختاری در اقتصاد 
و صنعت – و اخیراً فرهنگ و سیاست- چند سالی است با مشکالت عدیده مواجه 
شده است؛ هر چند سیاست های دولت تدبیر و امید در سال های اخیر در کنترل 
تورم و نقدینگی و بازگرداندن ثبات نسبی به اقتصاد و عرصه مدیریت کشور، نقش 
بسیار موثری در بهبود حال و روز تولید و صنعت داشته است اما نباید فراموش کرد 
که تداوم این رکود همراه با فشارهای نهادهایی نظیر سازمان امور مالیاتی، سازمان 
تأمین اجتماعی و صدور بخشنامه های ضد تولیدی می تواند پایانی باشد برای بر 

صنعت و تولید در کشور.
 ، نساجی  صنایع  دفتر  مدیرکل  انتخاب  در خصوص  مختلف  گمانه زنی های   -2
پوشاك، چرم و کفش وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهایت با انتصاب سرکار 
خانم مهندس افسانه محرابی به پایان رسید و امیدواریم این اداره کل بتواند در 
دوران مدیریت ایشان نقش و جایگاه واقعی خود را در راهبری صنایع نساجی، 
پوشاك، چرم و کفش به خوبی ایفا کند تا حداقل در بین کشورهای هم رده در منطقه 

حرفی برای گفتن داشته باشیم.
3- برگزاری نمایشگاه های بین المللی ماشین آالت نساجی در کشورهای چین و هند 
دیگر رویدادهای ماه بودند که سعی می کنیم گزارش ها و اخبار نوآوری های آن را در 
شماره های آتی پوشش دهیم. بدون تردید برگزاری چنین نمایشگاه های بزرگی در 
حوزه صنعت نساجی در اقصی نقاط جهان بیانگر نقش انکارناپذیر صنایع نساجی 
در بین صنایع مختلف است که به خوبی می توان نقش تکنولوژی و فناوری روز را 

در آن مشاهده کرد. 

مدیر مسئول



گفت وگو با اکبر رضائیان- رییس هیئت مدیره گروه جامه دوزان پردیس و 
عضو هیئت موسس انجمن صنایع پوشاک ایران

اشاره:
تولیدکننده و صنعتگری است که سابقه صادرات و فعالیت 
موفق پوشاک به کشور آلمان دارد، اکبر رضائیان در این 
زمینه عنوان داشت: با توجه به عالقه و وجود توانمندی در 
راه اندازی، توسعه و صادرات صنعت پوشاک و با نگرش 
به ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی در کشور برای ایجاد 
سال 1360  ماه  بهمن  در  اروپا،  بازار  در  فروش  سکوی 
«شرکت جامگان» راه اندازی و در سال 1363 برای اولین 
بار صادرات به کشور آلمان غربی آغاز شد. همه چیز نشان 
با  بود چراکه حتی  کاری  موفقیت  و  دهنده مسیر صحیح 
اوج  گیری جنگ تحمیلی، صادرات به آلمان همچنان ادامه 
داشت. با توسعه روند فعالیت، سطح کار به جایی می رسد 
که برند «توک توک» را با هدف عرضه مستقیم محصوالت 
در آلمان ثبت می کند. به اعتقاد وی،  کسب شهرت در بازار 
بازار  در  ماندگاری  برای  خصوصاً  نیست.  تصادفی  آلمان 

آلمان به طور مداوم باید از فیلترهای بازبینی عبور کرد.
اما تمام داستان کارآفرینی اکبر رضائیان در آلمان به خوبی 
سال1374  ماه  اردیبهشت  در  نمی شود.  تمام  خوشی  و 
تنگناهای ارزی کشور که ناشی از کاهش درآمد ارزی حاصل 
از فروش نفت بود، موجب افزایش مستمر قیمت ارز می شد. 
بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز طی بخشنامه ای انتقال 
ارز حاصل صادرات را ممنوع اعالن کرد و قیمت رسمی دالر 
را از 4170 به 3000 ریال تقلیل داد و با این اقدام بسیار 
نادرست وغیرمنطقی تیشه به ریشه صادرات غیرنفتی کشور 
زد. به این ترتیب با شرایطی که در این مصاحبه از نظرتان 
خواهد گذشت، با یک بخشنامه غیر اصولی، یک صنعتگر 
تولید کننده و صادرکننده پوشاک که صدرصد تولیدات خود 

را به آلمان، فرانسه و هلند صادر می کرد؛ یک باره فلج شد.
به اعتقاد این فعال صنعت پوشاک،  امروز به دلیل اشتباهات 
گذشته همه مان درمعرض سقوط کامل قرار داریم . رشد 

توسعه صنعت پوشاک ما درگرو رشد صنعت نساجی 
باشیم  نداشته  چه  باشیم  داشته  اجازه  .چه  است 

آینده صنعت نساجی کشور   به  نمی توانیم نسبت 
بی تفاوت باشیم و بدون کمک به یکدیگر رشدی 

در کار نیست. صنعت نساجی نیاز به بازار دارد 
که امروز سهم بزرگی از این بازار به دست 
صنعت پوشاک است و این سهم همواره رو 

به افزایش است.

بیوگرافی و مراحل تحصیلی و شغلی
توابع  از  کوچصفهان  در   1324 متولد 
در   1348 سال  هستم.  رشت  شهرستان 
تهران  دانشگاه  از  اجتماعی  علوم  رشته 
فارغ التحصیل شده و پس از اتمام دوران 
سربازی، در سال1350 وارد بازار کار شدم. 
در دوران دانشجویی در »شرکت تبلیغاتی 
چاپار« با زنده یاد برادرم- پرویز رضاییان- 
همکاری  می کردم، اما به دنبال راه اندازی 
کسب و کاری بهتر، همراه با » آقای مهدی 

توالیی« که از خانواده ای معتبر و مشهور 
در زمینه تولید و تجارت بود، شرکتی برای 
واردات لوازم خانگی و چرخ خیاطی تاسیس 
کرده و نیز نمایندگی چرخ خیاطی ژانومه از 

کشور ژاپن را بر عهده گرفتیم. 
شرایط کار شرکت بسیار مناسب بود و منجر 
به پیشرفت های قابل قبولی شد اما به دلیل 
مهاجرت آقای توالیی به آمریکا، شراکت 
تاسیس  با  و  در سال 1354  متوقف شد. 
با  جدیدی  شراکت  ایران«  آدلر  »شرکت 

ديدگاه
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 »مرحوم حاج حسین کوکب« که از بازرگانان قدرتمند 
و مطرح کشور به شمار می رفت، آغاز شد. این شرکت 
معروف ترین  آلمان  آدلر  کمپانی  انحصاری  نماینده 
تولیدکننده ماشین آالت صنعتی دوخت در جهان بود 
که این مسأله نقطه عطفی برای آشنایی اینجانب با 

صنعت دوخت و تولید پوشاک شد. 
پیش از انقالب، از طریق شرکت، ماشین آالت آلمانی، 
به  صورت فروش مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار 
واحدهای تولیدی قرار می گرفت، ضمن این که اخذ 
با توجه  اروپایی،  نام  از برندهای صاحب  نمایندگی 
به تجربه و توانمندی زنده یاد کوکب در زمینه لوازم 
خانگی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و ... در برنامه 
کاری قرار گرفت و بدین ترتیب عمده فعالیت شرکت 

را تجارت تشکیل داد. 
در سال 1359 پس از وقوع انقالب، تمایل ملی گرایانه 
من و مرحوم کوکب افرادی نسبت به خروج اقتصاد 
ایران از اقتصاد تک محوری نفت، همچنین شناخت 
نسبی اینجانب نسبت به ماشین آالت دوخت صنعتی، 
منجر به راه اندازی کارخانه دوخت پوشاک با قابلیت 
صادرات به کشورهای اروپایی شد. الزم به ذکر است، 
یکی از نقاط قوت این شرکت از نظر توانمندی در 
عرصه تولید پوشاک با استفاده از پیچیده ترین ماشین 
آالت روز جهان، حضور فرد متخصصی چون »محمد 
اسماعیل ساریجلو« در بین شرکا بود و نکته بارز دیگر، 

برخورداری اینجانب ازحمایت دوستان آلمانی با ارتباط 
گسترده با صنایع پوشاک در حال انتقال آلمان در آن 
مقطع از زمان بود که باعث توفیق در صادرات به 

کشور یاد شده شد.
راه اندازی،  در  توانمندی  وجود  و  به عالقه  توجه  با 
به  نگرش  با  و  پوشاک  صنعت  صادرات  و  توسعه 
ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی در کشور برای ایجاد 
سکوی فروش در بازار اروپا، در بهمن ماه سال 1360 
»شرکت جامگان« راه اندازی و در سال 1363 برای 
اولین بار صادرات به کشور آلمان غربی آغاز شد. همه 
چیز نشان دهنده مسیر صحیح و موفقیت کاری بود 
چراکه حتی با اوج  گیری جنگ تحمیلی، صادرات به 

آلمان همچنان ادامه داشت. 
محل کارخانه در کیلومتر13 جاده مخصوص کرج و 
دفتر مرکزی شرکت در خیابان سپهبد قرنی ) محل 
فعلی(  قرار داشت، البته در سال1370  باخرید کارخانه 
»ایران جیکا« واقع در شهرک صنعتی رشت، و با 
نوسازی و بازسازی خط تولید آن کارخانه، ظرفیت 

تولید و صادرات شرکت به دو برابر افزایش یافت. 
صادرات شرکت با تاسیس دفتر آلمان در سال 1363 
و با تولید و صدور پیراهن خام آغاز شد، چراکه آغاز 
صادرات ما مصادف با رواج رنگرزی لباس دوخته شده 
در اروپا همراه شد. البته ذکر این نکته الزم است که 
تولید پارچه خام صددرصد پنبه عاری از الیاف غریبه 
استر در آن زمان کاری دشوار می نمود.  پلی  مانند 
امکان بسته بندی پوشاک خام در کیسه های شفاف 
پلی اتیلن ، به دلیل قابلیت رویت محصول، خوش آیند 
ارزیابان گمرک بود و نقش مهمی در آسودگی خیال 
مسئولین گمرگی نسبت به حجم دائم التزاید صادرات 
ما داشت و این امر موجب سهولت تشریفات گمرکی 
می شد که از دغدغه های صادرکنندگان در آن زمان 

بود.

کارخانه  دو  در  عمدتا  زمان  آن  در  خام  پارچه های 
بزرگ پارچه بافی کشور یعنی کارخانجات فومنات و 
چیت ری بافته می شد و مرهون تالش مدیریتی دو 
مدیر برجسته صنعت نساجی آن زمان یعنی »مرحوم 
مهندس جاوید شریفی« و »آقای مهندس نیلفروش 
زاده« مدیران عامل وقت این دو واحد بزرگ نساجی 
کشور بود؛ اما فرایند رنگرزی پیراهن های خام به مدت 
چند سال در آلمان انجام می شد و از سال 1368 به 
همت مدیریت وقت کارخانه جامگان »آقای مهندس 
حقوقی« توسط »مرحوم مهندس مهجور« با همان 

استاندارد آلمان، در ایران انجام شد.
همزمان با تولید و صدور پیراهن های کژوال ازطریق 
قراردادهای  سی ام تی سالیانه صدها هزار ثوب پیراهن 
کالسیک با برند »کاندا«  برای فروشگاه های سی 
اند ای آلمان و لیبل های اختصاصی فروشگاه های 

کارشتات تولید و صادر می شد.
روند فعالیت به تدریج توسعه پیدا کرد و متوجه شدم 
اگرچه حجم وسیعی  از تولیدات به آلمان صادر می شود 
اما  سهم تولید شرکت در قیمت خورده فروشی تولیدات 
در آلمان بسیار جزئی است، پس این سوال مطرح شد: 
چرا توزیع توسط خود شرکت انجام نشود؟! تا این که به 
توصیه ویتو -یکی از دوستان ایتالیائی- که در آلمان 
چندین مغازه خورده فروشی پوشاک داشت، تصمیم بر 
ایجاد برند و عرضه مستقیم محصوالت تحت نام آن 
برند به قیمت مشخص و سود منطقی گرفته شد. به 
این ترتیب برند »توک  توک« شکل گرفت. الزم به 
ذکر است که این کلمه در زبان ایتالیایی در زمان وقوع 

یک اتفاق مهم یا شاهکار به زبان آورده می شود. 
برند توک توک به ثبت رسانده شد و با استفاده از 
طراحان ایتالیائی و آلمانی، اولین کلکسیون پیراهن 
مردانه توک توک را برای بهار و تابستان 1990، در 
هفته مد مردان در نمایشگاه کلن عرضه شد و قبل از 

مستقل  حمایتی  بسته  یک  می تواند  دولت 
که  پوشاك،  صنعت  صادرات  و  توسعه  برای 
پشتوانه قانونی داشته باشد و با نوسان قیمت 
نفت تغییر نکند، سهم تولید در بازار پرمصرف 
بن  از  را  پوشاك  قاچاق  ببرد،  باال  را  داخلی 
برکند، و سهم منطقی پوشاك ایران را از بازار 
بود  خواهد  دالر  میلیاردها  سالیانه  که  جهانی 

برقرار نماید.
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این »آقای روبل مدیریت فروش صاحب نام ما« مأمور 
تشکیل شبکه سراسری پخش در آلمان شد. از این 
پس مسئولیت اداره دفتر آلمان به برادر زاده اینجانب 

»آقای فرهاد رضائیان« واگذار شد.
آلمان  دفتر  در  کلکسیون  طراحی  مختلف   مراحل 
انجام شده، پارچه های مناسب برای کلکسیون و نیز 
خرج مورد نیاز توسط تیم طراحی تامین و در نهایت 
کلکسیون با حضور نمایندگان دفتر آلمان در سالن 
نمونه دوزی در کارخانه تهران دوخته و تکمیل می شد. 
جهت اخذ سفارش از بوتیک ها، کلکسیون یاد شده، 
در دو فصل و در سه نمایشگاه مهم بین المللی کلن، 
دوسلدورف و مونیخ  عرضه شده و سفارشات هر فصل 

پس از پایان نمایشگاه ها بسته می شد. 
مشتریان  درخالل فصل باتوجه به وضعیت تقاضای 
بازار سفارشات جدیدی داشتند که به همین دلیل دو 
کلکسیون فرعی توک توک در مابین کلکسیون های 
اصلی توسط بازاریاب های منطقه ای شرکت عرضه 
تامین  کار  سفارشات  شدن  قطعی  از  بعد  می شد. 
پارچه بر عهده من بود . 50 درصد از محصوالتی 
که قیمت های باال ولی تعداد سفارش کمی داشتند با 
پارچه اروپائی تولید شده ولی برای بقیه سفارشات که 
قیمت رقابتی و تیراژ باال داشتند تا جائی که به کیفیت 
لباس لطمه نخورد از پارچه ایرانی استفاده می شد. 
منبع مهم برای رنگرزی کشور ترکیه بود در حالیکه 
پارچه هایی که در بافت آنها از نخ های رنگی استفاده 

می شد از کشور هند خریداری می شد. 
صددرصد  و  ترکیبی  الیاف  پارچه های  تهیه  منبع 

این »آقای روبل مدیریت فروش صاحب نام ما« مأمور 
تشکیل شبکه سراسری پخش در آلمان شد. از این 
پس مسئولیت اداره دفتر آلمان به برادر زاده اینجانب 

ویسکوز کشور چین بود ولی پارچه های اختصاصی 
کتان و پارچه های  صد درصد پنبه ای با نخ نمره 50 
و80 به صورت خام از کشور روسیه تامین می شد که 
البته ترک ها و اروپائی ها اطالعاتی درباره این منابع 
نداشتند. کارخانجات یاد شده متعلق به ارتش شوروی 
بودند که بعد از فروپاشی، دسترسی به آنها ایجاد شد 
تاجیکستان  بلند  الیاف  مرغوب  پنبه  تحویل  با  که 
بافندگی          و  ریسندگی  کارمزدی  شکل  به  آنها،  به 
می کردند. در نهایت تولید لباس تنها در ایران انجام 
می شد. شاید عامه مردم شناختی از فعالیت های ما 
نداشتند اما دولتمردان به خوبی در جریان فعالیت ها 
قرار داشتند و برایشان تعجب آور و جالب بود که چگونه 
در دوران دشوار جنگ یک شرکت تولیدی پوشاک 

قادر به تولید و صادرات با ترند جهانی است! 
و  تولید  افزایش  برای  را  خود  توان  تمام  ادامه  در 
صادرات به کار  بستیم، تا جایی که محصوالت شرکت 

در 1700 بوتیک آلمان به فروش می رفت. 
خاطره ای از  هفته مد مردان در نمایشگاه کلن: در 
سال های اول به ما درسالن کشورها جا می دادند ولی 
اعتبار هفته مد مردان در سالن برندها بود که آن زمان 
شماره 3 نام داشت . باید سطح کیفی کلکسیون و 
مشتریان برند درحد قابل قبولی باشد تا تقاضای او 
برای شرکت در سالن شماره 3 مورد تایید قرار گیرد. 
بعد از اینکه تقاضای ما مورد تائید نمایشگاه واقع شد 
و محل غرفه توک توک قطعی شد، یک ماه قبل از 
برگزاری اطالع دادند که غرفه ما در سالن دیگری که 

اعتبار سالن 3 را نداشت خواهد بود. 

برنامه ای  داشت  یقین  که  ما  آلمانی  مدیرفروش 
سازمان یافته برعلیه ما توسط رقبا د ر جریان شکل 
گیری است، برآشفته شد چون فهمید که ایرانی بودن 
ما را بهانه غیر مدی بودن ما کرده اند خواست که از 
سوی دولت ایران اقدامی صورت گیرد که موضوع 
را با آقای مهندس هاشمی طبا- رئیس وقت مرکز 
فعالیت  اوج گیری  توسعه صادرات- که در جریان 
ما در بازار آلمان بود در میان گذاشتیم. ایشان از ما 
خواست این جریان را به صورت مکتوب با امضای وی 
به مدیران برگزاری نمایشگاه کلن ارسال کنیم که 
نامه پس از ویرایش نهایی توسط شخص وی، به 
این ترتیب به مسئوالن نمایشگاه کلن ارسال شد » 
به اندازه مرسدس بنز برای شما ، توک توک برای ما 
حائز اهمیت است. در صورت ممانعت از حضور این 
برند ایرانی در سالن برندها، من آلمان را در نمایشگاه 
بین المللی ایران راه نخواهم داد.« با ارسال این نامه، 

درب  سالن برندها به روی ما باز شد. 
کسب شهرت در بازار آلمان تصادفی نیست. خصوصًا 
برای ماندگاری در بازار آلمان به طور مداوم باید از 
فیلترهای بازبینی عبورکرد. یکی از نشریات تحقیقات 
بازار و توانمند درعرصه مد »مارکت اینترن« است که 
در آن زمان که مد بیشتر از طریق بوتیک به فروش 
می رسید، پایان هر فصل سی برند اول مطرح در بازار 
را از طریق بوتیک ها رصد کرده و عملکرد آنان را با 
توجه به دسته  بندی های مشخص، مورد بررسی قرار 
می داد تا مشخص شود کدام  یک از برندها بهتر از 
دیگران ترند یا گرایش مد را ازقبل تشخیص داده و 
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در این زمینه عملکرد موفق تری داشته اند، سودآوری 
بوتیکها بیشتر بوده است؟ و کدام   برند برای  کدام 
یک عکس العمل بهتری در مورد اعتراض مشتریان 
داشته اند؟ که این بررسی شامل هشت بند بود. بدین 
ترتیب رتبه بندی واقعی و متکی بر بررسی بازار برند 
های برتر را در هر دوره معین می کرد که در فروش 
آن برند برای فصل بعد موثر بود و هرگونه اشتباه در 
هر دوره می توانست منجر به حذف آن برند در دوره 
پیراهن  بخش  در  توک  توک  برند  شود.  بعد  های 
کژوال نه تنها موفق شد که در لیست 30 برند اول 
بازار آلمان قرار گیرد بلکه توانست در سال های 1993 
تا 1995 در این بررسی های هشتگانه جایی بین مقام 

اول تا ششم جداول منتشره داشته باشد.
خالف  بر  آلمان  بازار  در  توک  توک  موفقیت  رمز 
لیکن  نبود  پرحجم  رسانه ای  تبلیغات  رایج ،  جریان 
اولیه  بازخورد  بر  مبتنی  طراحی  در  اول  آن  مزیت 
فروش بود که این شیوه طراحی اکنون رایج شده و 
کلید موفقیت فست فشن ها است. دوم حفظ کیفیت 
محصوالت بود. حدود بیست درصد از محصوالت در 
کنترل سخت گیرانه بخش تضمین کیفیت جامگان 
برگشت می خورد و همزمان برای فروش دراختیار 
دفتر مسکو قرار می گرفت. سوم ارسال سفارش های 
»های فشن« به آلمان که هر هفته روزهای سه شنبه 
با هواپیما انجام می شد تا در روز اوج فروش، یعنی 
شنبه ها روی سکوی فروش باشد. چهارم قیمت خرده 
فروشی توک توک به شدت رقابتی بود واین رقابتی 
بودن قیمت، بیشتر ناشی از قیمت تمام شده پارچه ها 

بود.
 شرکت جامگان که درسال های1371و 1373 مقام 
صادرکننده نمونه کشوری را به خود اختصاص داده 

ارز  خرید  پیش  برای  زیادی  مراجعات  همواره  بود، 
بزرگ  داشت . شرکت های  خود  از صادرات  حاصل 
دولتی که در آن سال ها برای تامین مواد اولیه خود در 
مضیقه سهمیه ارزی بودند به  طور قانونی می توانستند 
ارز حاصل از صادرات دیگران را پیش خرید نمایند 
تا گرفتار وقفه در خطوط تولید خود نشوند و متقاباًل 
جای  به  می دادند  ترجیح  صادرکننده  شرکت های 
استقراض از بانک ها و تحمل سود بانکی به پیش 
این  بپردازند.  خود  صادرات  از  حاصل  ارز  فروش 
عمل قانونی و مرسوم بود. بدین لحاظ بسیاری از 
شرکت های بزرگ دولتی متقاضی ارز حاصل صادرات 
جامگان شدند و قراردادهای بزرگی در این زمینه به 

امضا رسید.
در اردیبهشت ماه سال1374 تنگناهای ارزی کشور 
که ناشی از کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت 
بود، موجب افزایش مستمر قیمت ارز می شد. بانک 
مرکزی برای مهار قیمت ارز طی بخشنامه ای انتقال 
و قیمت  اعالن کرد  را ممنوع  ارز حاصل صادرات 
رسمی دالر را از 4170 به 3000 ریال تقلیل داد و 
با این اقدام بسیار نادرست وغیرمنطقی تیشه به ریشه 
صادرات غیرنفتی کشور زد.  صورت مسأله این بود که 
آن زمان پیمان ارزی داشتیم یعنی قبل از صادرات به 
بانک  تعهد می دادیم که شش ماه بعد از صدور کاال 
ارز حاصله را به حساب بانک صادرکننده پیمان واریز 
نمائیم و هم ارز ریالی دالر صادراتی واریز شده به نرخ 
رسمی به حساب ریالی ما واریز می شد . صادراتی که 
انجام شده بود و سفارشاتی که در دست اجرا داشتیم 
با نرخ محاسباتی دالر 4170 ریال پیش فروش شده 
بود ولی طبق این بخشنامه 30 درصد کمتر از وجه 
پیش بینی شده عاید ما می شد که قابل تحمل نبود 
به  درصد  باید 30  ما  هم  جدید  سفارشات  برای  و 
قیمت دالری خود اضافه می کردیم که چنین افزایش 
ناگهانی در تجارت جهانی غیرقابل توجیه است و به 
معنی واگذاری بازار به دست رقباست. به این ترتیب 
تمام زحمات از بین رفت و مشکل به وجود آمده با 
مسوالن وقت درمیان گذاشته شد و از آنها درخواست 
شد تا اجازه ندهند واحدهای توانمندی مانند ما ازبین 
مارا  » سر  شنیدیم  پاسخ  تاسف  درکمال  اما  بروند، 

بشکنیداما نرخ دالر 300 تومان را نشکنید!« انتظار 
داشتیم برای صادرات نرخ جداگانه ای محاسبه شود 
اما امکان تحقق این خواسته وجود نداشت. با اجرای 
این بخشنامه شرکت جامگان با مابه التفاوت  30 
درصدی نرخ دالر ، با توجه  به مطالبات سررسید 
به  اسنادی صادراتی گشایش شده  اعتبارات  نشده، 
نفع شرکت و سفارشات در دست اجرای فروشگاه های 
آلمان، با زیان یک میلیارد و دویست میلیون تومانی 
مواجه شد که در آن زمان رقم بسیار بزرگی بود. با 
یک بخشنامه غیر اصولی، یک صنعتگر تولید کننده 
و صادرکننده پوشاک که صدرصد تولیدات خود را به 
آلمان، فرانسه و هلند صادر می کرد؛ یک باره فلج شد.

از  برخی  به  بسیاری  ارزی  تعهدات  دیگر  سوی  از 
زمان  آن  در  گرچه  داشتیم ،  دولتی  سازمان های 
می توانستیم از قانون های موجود در شرایط اضطراری 
وضعیت  این  که  می آمد  نظر  به  اما  کنیم  استفاده 
امیدواری زیادی به وضع  این که  گذرا باشد، ضمن 
برنامه های دولتی برای بهبود شرایط صادرات بود. 
طبق برنامه دولت، می توانستیم به جای ارز، مواد اولیه 
وارد کنیم. اگر چه این برنامه موثر به نظر می رسید که 
شاید باعث حرکت تولید صادراتی شود اما متأسفانه 
بروز  باعث  و  نکرد  عمل  خود  تعهدات  به  دولت 

مشکالت بیشتری شد.
بانک مرکزی برای نجات صادرات غیرنفتی اعالم 
صادرات  از  حاصل  ارز  درصد   50 معادل  که  کرد 
با  بانکی  به شبکه  واریز  از  را پس  کاالی صنعتی 
همان نرخ خریداری شده یعنی 3000 ریال در ازای 
هر دالر در اختیار صادرکننده قراردهد تا مواد اولیه وارد 
نماید. وزارت صنایع وقت که از کافی نبودن این 50 
درصد برای جبران کاهش تصنعی نرخ رسمی دالر 
آگاه بود طی بخشنامه ای اعالم کرد که پس از واریز 
ارز حاصله صادرات و استفاده از 50 درصد تعهد شده 
بانک مرکزی ، 50 درصد دوم را نیز برای واردات 
مواد اولیه در اختیار صادر کننده قرارخواهد داد و آن 
را »ارز تشویقی« نامید. جامگان که مشتریان آماده 
برای صادرات داشت و مشکلش کاهش قیمت دالر 
بود با بخشنامه وزارت صنایع به حرکت افتاد و علیرغم 
رکودی که به دلیل کاهش نرخ دالر در کار تولید 

در اردیبهشت ماه سال1374 تنگناهای ارزی کشور 

که ناشی از کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت 

بود، موجب افزایش مستمر قیمت ارز می شد. بانک 

مرکزی برای مهار قیمت ارز طی بخشنامه ای انتقال 

قیمت  و  کرد  اعالن  ممنوع  را  صادرات  حاصل  ارز 

رسمی دالر را از 4170 به 3000 ریال تقلیل داد و با 

این اقدام بسیار نادرست وغیرمنطقی تیشه به ریشه 

صادرات غیرنفتی کشور زد.
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و صادراتش ایجاد شده بود  موفق شد طی ده ماه 
درسالهای75 و76 با مدارک مستند مبلغ 4,8میلیون 
دالر صادر، و ارز آن را به شبکه بانکی واریز نماید. به 
امید آنکه با اجرای دستورالعمل صنایع، مشکالت رفع 
خواهد شد همه نیروی خود را صرف استفاده از حداکثر 
ظرفیت تولید و صادرات کرد، اما وزارت صنایع به تعهد 
خود عمل نکرد و درنتیجه جامگان در انجام تعهدات 
خود ناتوان ماند و بستانکاران دولتی نسبت به توقیف 
دارائی های شرکت اقدام و مجموعه در اوج شهرت 
بخش خصوصی  ناباوری  با  باالخص  صادراتی اش 
ودولتی و بهت مشتریان خارجی  ناگزیر به تعطیل شد.
»نشریه مارکت اینترن آلمان« که برند توک توک 
توک  تعطیل  خبر  با  داشت  خود  جداول  درصدر  را 
توک طی مقاالت ویژه ای به این مناسبت، به تحلیل 
تهدیدها و مشکالتی که برندهای کشورهای جهان 
سوم را در اوج پیشرفت از ادامه فعالیت باز می دارد؛ 
پرداخت و آن را موجب سردرگمی مشتریان در بازار 

آلمان دانست.
آنچه در شرح وقایع گذشته گفته شد شاید قابلیت 
صنعت پوشاک در تولید مشتری محور و صادرات 
محور را نشان داده باشد ولی در تحلیل دالیل شکست 

این حرکت، توضیحاتی الزم است.
بنا بر آنچه گفته شد موضع گیری اداره کل صنایع 
نبود  بر وفق صنعت پوشاک  تنها  نه  نساجی وقت 
بقای  به  می توانست  که  حساس  درلحظات  بلکه 
پیکر نیمه جان این صنعت کمک کند، به سقوط آن 
دامن زد. اما این منصفانه نیست که آن مخالفت را 
صرفاً به یک بغض شخصی تعبیر کنیم. این مخالفت 

نشأت گرفته از نگاه آن روز انجمن صنایع نساجی به 
صنعت پوشاک بود که در اداره کل بازتاب داشت و 
برای خود استدالل داشت. استدالل این بود که مواد 
اولیه صنعت پوشاک یعنی پارچه، محصول تمام شده 
صنایع نساجی است و کمک یا تسهیل واردات پارچه، 
که برای رقابتی بودن صنعت پوشاک نقش حیاتی 
داشت ، موجب نابودی صنایع نساجی خواهد شد که 
باالترین سرمایه گذاری را در کشور آن این صنایع 
است. اشکال این استدالل نگاه سطحی به صنعت 
پوشاک بود. یعنی صنعت پوشاک را با ارزش پائین 
نساجی  دیگر  صنایع  با  درمقایسه  آن  ماشین آالت 
برآورد می کردند و از حجم بازارش غافل بودند و آن 
روز درتصورشان نمی گنجید که بیست سال بعد همین 
صنعت پوشاک با بازارش چگونه غول های ریسندگی، 
بافندگی و تکمیل جهان را با قراردادهای کارمزدی 
سه شیفته به کار گرفته و بخش عمده ای از ارزش 

افزوده آنها را ازآن خود می نمایند.
شاید عده ای متصور شوند که درک شرایط فعلی 
صنعت پوشاک جهان در بیست سال پیش دشوار بود 
اما واقعا اینطور نیست. چهل سال پیش که کشورهای 
اروپائی می دانستند ، اگر بگوئیم ما نمی دانستیم عجیب 
نیست اما بیست سال پیش که برای حرکت رو به 
نشدیم،  قائل  ارزشی  ایران  پوشاک  صنعت  جلوی 
جوانه های فست فشن پوشاک در جهان ظهور کرده 
بود و کشور همسایه یعنی ترکیه خود را برای بهترین 
بهره برداری از شرایط، آماده می کرد. البته در آن زمان 
از شرکت های بزرگی نظیر کتن و ال سی وایکیکی 
که در حال حاضر فروش باالی میلیارد دالر دارند 

خبری نبود. اما واضح بود که دولت ترکیه برنامه های 
حمایتی سنگینی برای تولید پوشاک دارد. ما بدون 
کوچکترین مشکلی پارچه های خام از روسیه و چین 
به ترکیه می فرستادیم که در آنجا تکمیل شود ذره ای 
بخاطر حمایت از صنعت نساجی شان محدودیتی در 

کار نبود.
 در سال 1985  کشور چین مدیریت صنعت پوشاک را 
از نساجی جداکرد و »انجمن ملی پوشاک« را تاسیس 
کرد. از آن سال تاکنون صادرات پوشاک چین از هفت 
میلیارد دالر به باالی 170 میلیارد دالر رسیده است. 
کشورهای  در  پوشاک  صنعت  رشد  این  بر  عالوه 
درحال توسعه، از زمان انتقال صنعت پوشاک از آمریکا 
و اروپا به آسیا مطرح بود. نکته جالب این است که 
از ترکیه به  ایران، زودتر  دولت و بخش خصوصی 
سمت توسعه صنعت پوشاک ایران خیز برداشتند، گروه 
الجوردی که خود از صاحبان صنعت نساجی کشور 
بودند قبل از انقالب دریافتند عصر عصر پوشاک است 
و بر همین اصل بعد از سال 1350 سه کارخانه بزرگ 
ایران تاسیس کردند. کارخانجات  تولید پوشاک در 
بهپوش در تهران، ایران جیکا در رشت، و جین مد 
در آمل. تاسیس کارخانه تولید فاستونی و کت و شلوار 
در رشت توسط موسسین نساجی ایران پوپلین و راه 
اندازی کارخانه پوشاک جامکو توسط خیامی،  سرمایه 
گذاری عظیم گروه برخوردار در تولید لباس جین از 
اینها  همه  پوشش ،  درکارخانه  دوخت  تا  ریسندگی 
تصادفی نبود که به سرمایه گذاری در رشته پوشاک 
ترغیب شدند. گرچه همه این واحدها بعد از انقالب 
دولتی شدند و نتوانستند به اهداف اولیه برسند، اما فکر 
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توسعه پوشاک پابرجا ماند. بعد از انقالب واحدهای 
صنعتی جدید پوشاک تاسیس شدند و بعضی از این 
واحدها در زمینه صادرات به بازار دشوار اروپا به نتیجه 
رسیدند که شرکت جامگان یکی از این واحدها بود. 
چنانچه دولت با درک موقعیت صادراتی پوشاک ایران 
در آن زمان با این صنعت همگام می شد  و ارز آوری 
صنعت پوشاک را جدی می گرفت امروز نه تنها همه 
تولید کنندگان صادر کننده هم بودند بلکه مثل ترکیه 
برندهای قدرتمند صادراتی داشتیم واشتغال مان در 
صنعت پوشاک چندبرابر اشتغال فعلی بود و در نتیجه 
قاچاق پوشاک توجیه اقتصادی نداشت تا به فاجعه 
امروز بیانجامد. امروز دولت و بانک مرکزی ما باید 
از این فرصت از دست رفته و خسران بزرگ آن پند 
بگیرند. دولت می تواند یک بسته حمایتی مستقل 
برای توسعه و صادرات صنعت پوشاک، که پشتوانه 
قانونی داشته باشد و با نوسان قیمت نفت تغییر نکند، 
سهم تولید در بازار پرمصرف داخلی را باال ببرد، قاچاق 
پوشاک را از بن برکند، و سهم منطقی پوشاک ایران 
را از بازار جهانی که سالیانه میلیاردها دالر خواهد بود 

برقرار نماید.

جزو معدود فعاالن صنعت نساجی و پوشاك 
هستید که از تجارت بین الملل، تولید را شروع 
با  را  صادرات  برندسازی،  فروشگاه داری،   و 
و   1373 از  پس  کرده اید.  تجربه  موفقیت 

واگذاری کارخانه چه کردید؟

بدون  بتواند  کوتاه مدت  در  پوشاك  صنعت  شاید 
نساجی، توسعه یابد اما در بلندمدت خیر. مصداق بارز 
بنگالدش است. این کشور به صنعت نساجی خود 
بهای الزم را نداد و به همین دلیل صنعت پوشاك 
ولی  است.  برخوردار  کمتری  افزوده  ارزش  از  آن 
کشورهایی مانند چین و ترکیه ضمن توجه وسیع به 
صنعت نساجی، به توسعه صنعت پوشاك پرداختند 
پوشاك،  صادرات  از  عمده ای  حجم  درکنار  گرچه 

واردات پارچه هم دارند. 

ضربه جامگان سنگین وغیرقابل تصور بود و هنوز 
اثراتش باقی است ولی بیکارهم نماندیم. همکارانم 
در شرکت جامگان تحت عنوان جامه دوزان پردیس 
کارگاه هائی مجهز در زمینه تولید صنعتی پوشاک و 
تجهیزات انفرادی وچادر نظامی در مالیر راه اندازی 
نوع  این  به  من  و  بود  تکنولوژیک  کار  که  کردند 
کارها خیلی عالقه دارم و واقعا کارهای مهمی انجام 
شد. تجربه ما در تولید محصوالت صادراتی است و 
برخالف اینکه تولیدات صورت گرفته در مالیر مطابق 
با استاندارد جهانی است و قابلیت صادرات داشت به 
دلیل حساسیت آن محصوالت به خصوص در شرایط 
تحریم شانسی برای صادرات نداشتیم. با توجه سامان 
و  تولید  داریم  یقین  پوشاک،  واردات  نسبی  دهی 
صادرات در این بخش رونق گرفته و تشکیالت مالیر 
هم بخش عمده ظرفیت خود را در این جهت هدایت 

خواهد کرد. 

*زمانی که به صادرات پوشاك می پرداختید، چه 
تعداد نیروی انسانی در اختیار داشتید؟

 در دو واحد جامگان و ایران جیکا  بطور متغیر بین 
هشتصد تا هزار نفر اشتغال مستقیم داشتیم و بجز آن 
بخشی از دوخت مان بیرون سپاری بود که برای ما 

به صورت کارمزدی کار می کردند. 

پس یک مجموعه چندهزار نفری را به سادگی 
از دست دادیم!

بله. ضمن این که قراردادهای بسیار بزرگی برای تهیه 
پارچه با شرکت های نساجی فومنات، چیت ری و ... 
منعقد کرده بودیم و قراردادهای گسترده کارمزدی 
بافت با بسیاری از واحدهای ریسندگی، بافندگی اعم 
از  ساده، سرژ یا ژاکارد و چندین واحد رنگرزی ، چاپ و 
تکمیل داشتیم. گرچه به دلیل متنوع و کوچک بودن 
سفارشات برایشان پر زحمت بود ولی با اشتیاق فراوان 
انجام می دادند؛ منظور اینکه به اشتغال آنان هم کمک 

می کردیم.
تجارت به خصوص تجارت بین الملل رابطه 
زمانی که  فردی  دارد.  تولید  با  مستقیمی 
تحت عنوان «تاجر» شناخته می شود؛ نخستین 
تصویری که فی البداهه در ذهن شکل می گیرد؛ 
است  گرانفروش  و  حقه باز  کالهبردار،  فردی 
و  می کند  وارد  بنجل  و  بی کیفیت  کاالی  که 
می فروشد. در حالی که تجارت سالم، پایه تولید 
است و تجربه شما به خوبی بیانگر این موضوع 
صحیح  مسیر  در  گرفتن  قرار  که  می باشد 
تجارت، موفقیت و رشد صادراتی را به همراه 

دارد...
بله. تجارت در کنار تولید، معنا پیدا می کند. هم تامین 
کننده منافع ملی و هم موجب رشد صنعت می شود. 
نمونه بارز تجارت درخدمت تولید در ژاپن اتفاق افتاد. 
شرکت های غول میتسوبیشی، میتسوئی، ماروبینی و 
... در خدمت به صادرات ژاپن اهرم توسعه صنعتی 
این کشور بودند. کشور کره هم تاحدودی ازاین روش 

بهره جست.  

ایران  پوشاك  صنایع  عنوان  تحت  انجمنی 
و  تولید  دارید  تصمیم  و  کرده اید  راه اندازی 
همان طور  نمایید.  احیا  را  پوشاك  صادرات 
که 40 سال پیش رصد کرده بودید بازار دنیا 
و  تولید پوشاك حرکت خواهد کرد  به سمت 
متأسفانه قدم در راهی گذاشتید که به دالیل 
در  انجامید؛  شکست  به  شما،  اراده  از  خارج 
حالی که همین مسیر را کشورهایی مانند هند، 

بنگالدش، ویتنام و ... طی می کنند.  
انجمن صنایع پوشاک ایران یک ضرورت بود که از 
مدت ها قبل احساس می شد و درمدت یک سالی که 
از تاسیس آن می گذرد توانست نگاه جامعه را نسبت 
به صنعت پوشاک تغییر دهد. اقدام اول انجمن جلب 
نظر و رویکرد دولت به این صنعت بود. کاری که 
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اگر در بیست سال پیش می شد کشور امروز بسیاری 
از مشکالت موجود را نداشت. اقدام بعدی آن ارائه 
پیشنهادات کارشناسی شده به دولت بود که دولت 
تردیدی در انجام آن نداشته باشد مانند ایجاد شهر 
ویژه پوشاک طرح آن دردست اجراست یا ساماندهی 
واردات پوشاک ضرورت مطلق بود که هم امید به 
بهروزی این صنعت را در بین تولیدکنندگان پوشاک 
باال برد و هم رضایت دولت را نیز به همراه داشت 
صدور  نحوه  دستورالعمل  تصویب  به  منجر  که 
شرکت های  شعب  و  نمایندگان  فعالیت  گواهی 
خارجی عرضه کننده پوشاک درایران، از سوی وزارت 
صنعت،معدن وتجارت شده است که همه پیشنهادات 
انجمن را اجرائی نموده است که جای بسی تشکر 

تقدیر دارد. 
اطمینان داشته باشید که از کنار انجمن صنایع پوشاک 
ایران طی 5 سال آینده، برندهائی رشد خواهند کرد که 
مایه افتخار و مباهات ایران خواهند بود؛ درصادرات، 
بازار هدف کشورهای اتحادیه اروپاست. مزیت نسبی 
و توان جلب اعتماد این بازار گسترده را به خوبی داریم. 

برداشت  شما  تجربیات  از  که  جالبی  نکته 
تولیدات  از  اولیه  مواد  تهیه  اولویت  می َشود 
داخلی  و سپس محصوالت خارجی است. برای 
چین  در  می کردید،  تهیه  روسیه  از  نخ  مثال 
برایتان می بافتند، در ترکیه تکمیل می کردند، 
انجام  بسته بندی  و  برش  و  دوخت  ایران  در 
می شد و رنگرزی در آلمان صورت می گرفت. 
این روند فعالیت، بسیار حرفه ای است اما به نظر 
می رسد این تجارت حرفه ای را باید از تجارت 
سودجویانه و احمقانه )با عذرخواهی از شما و 
خوانندگان عزیز( جدا بدانیم. تجارتی که کاالی 
استوك و درجه چندم از چین و ترکیه وارد کند، 

سودجویانه و احمقانه است. 
بله. تالش ما در مرحله اول استفاده از پارچه ایرانی 
بود. چنانچه درخرید پارچه سخت گیری نمی شد 
منجر به ایجاد اشکال در فروش می شد. درخریدمان 
ها  چینی  خصوصا  داشتیم  وسواس  خیلی  چین  از 

تعجب میکردند وهمواره می گفتند تاجرهای ایرانی در 
سفارشات خود به دنبال کیفیت نیستند و تنها قیمت 
برای ایشان مهم است. بازار آلمان یعنی دشوارترین 
بازار به لحاظ کیفیت در اروپا، هم باید قیمت رقابتی 
می داشتیم وهم کیفیت برتر. یک بار از چین به دلیل 
یک اشتباه در بافت پارچه صد درصد ویسکوز صد 

هزارمتر پارچه معوض ، پنالتی گرفتیم.

باید با تاجر حرفه ای بین المللی تعامل کنیم. 
اولیه  مواد  تهیه  اولویتش  که  تولیدکننده ای 
داخلی می باشد و ارزش افزوده اش در این زمینه 
است. پوشاك پیش قراول نساجی است و بدون 

نساجی هم نمی تواند به توسعه برسد.
قطعاً نمی رسد. شاید صنعت پوشاک در کوتاه مدت 
بتواند بدون نساجی، توسعه یابد اما در بلندمدت خیر. 
مصداق بارز بنگالدش است. این کشور به صنعت 
نساجی خود بهای الزم را نداد و به همین دلیل صنعت 
پوشاک آن از ارزش افزوده کمتری برخوردار است. 
ولی کشورهایی مانند چین و ترکیه ضمن توجه وسیع 
به صنعت نساجی، به توسعه صنعت پوشاک پرداختند 
پوشاک،  صادرات  از  عمده ای  حجم  درکنار  گرچه 

واردات پارچه هم دارند. 
ما اکنون باید این واقعیت را بپذیریم که صنعت پوشاک 
برای رقابت در بازار جهانی نیاز به پارچه های متنوعی 
دارد که صنعت نساجی درحال حاضر قادر به تولید آن 
نیست ولی در آینده با ایجاد شرایط و امکانات می تواند 
ازعهده این کار برآید.  کارخانجات نساجی برای ورود 
به این عرصه سفارش قطعی و مدت دار می خواهند . 
این سفارش قطعی را کارخانجات پوشاک در صورتی 
می توانند بدهند که در بازار جهانی پوشاک صاحب 
سهم شده باشند. نکته فقط اینجاست. صنعت پوشاک 
ما برای سهم گیری از بازار جهانی باید پارچه مورد نیاز 
خود را در کوتاه ترین مدت و رقابتی ترین قیمت از 
هرجائی که مقدور باشد تهیه کند تا اعتماد بازار جهانی 
را نسبت به رقابتی بودن کیفی و قیمتی محصول خود 
جلب نماید ودر عین هیچ لحظه را نمی توان در تقویت 

صنعت نساجی از دست داد.

امروز صنعت پوشاک با هوشیاری نگران آینده صنعت 
نساجی کشور است. فریب رفع نیاز خود را از منابع 
خارجی نخورده و به تقویت هرچه سریعتر صنعت 
نساجی فکرمی کند، زیرا ارزش افزوده پوشاک ایرانی 

در بازار جهانی درگرو پارچه  رقابتی ایرانی است. 

باید تجارت بین المللی را در کنار تولید مدنظر 
اروپا،  با  قرارداد  انعقاد  صورت  در  و  داد  قرار 
ترکیه و وضع تعرفه ترجیحی و ... دولت از توان 
و تجربه شما در این بخش بهره مند شود. در 
کرد.  ایجاد  را  زیرساخت ها  باید  نخست  گام 
در کشور  پوشاك  تولید  برای  باکیفیت  پارچه 
کمتر وجود دارد و زمانی نیاز است تا توان تولید 
پارچه های مرغوب به سطح قابل قبول و مطلوب 
تشکل های  که  دارد  وجود  امکان  این  برسد. 
نساجی و پوشاك با همکاری یکدیگر به عنوان 
و  شوند  عمل  وارد  خصوصی  بخش  متولیان 
را  از زیرسازی های صنعت  مسئولیت بخشی 

برعهده بگیرند... 
پیشنهاد  ایران  پوشاک  انجمن صنایع  تأسیس  روز 
راه اندازی مشترک »شبکه تأمین« را مطرح کردیم 
تا مواد اولیه مورد نیاز را از طریق این شبکه تهیه شود. 
نظر  دولت هم در تأمین منابع ارزی برای سرمایه 
درگردش چنین شبکه ای مثبت است البته متأسفانه 

هنوز هیچ پاسخ مثبتی دریافت نشده است.
انجمن پوشاک چشم انتظار همکاری مشترک برای 
تامین فوری پارچه هائی است که به دلیل نیاز صنعت 
پوشاک واردات نجومی دارند و عدم توانمندی صنایع 

داخلی درتولید آن توجیه کارشناسانه ندارد. 

پوشاك  صنایع  انجمن  شکل گیری  روزهای 
رسانه  یک  به عنوان  امروز  نساجی  ایران، 
تخصصی و فراگیر در جریان نظرات موافق و 
مخالف بسیاری پیرامون راه اندازی انجمن قرار 
داشت. نکاتی که در مورد انجمن مورد اشاره 
شما قرار گرفت؛ نقاط مبهم بسیاری را از بین 
می برد. این که موسسان انجمن مذکور، افرادی 
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هستند که نگاه به آینده، رشد و توسعه صنعت 
نساجی و پوشاك و صادرات به اروپا دارند.

 تردیدی نیست که هدف ما از تاسیس انجمن صنایع 
پوشاک، نجات و اعتالی صنعت پوشاک بود وال غیر. 
اما طبیعی است که همکاری با صنایع نساجی در 
راستای این هدف ضرورت محض است . واقعیت این 
است که صنعت نساجی می تواند با صنعت پوشاک 
همگام شود . مشارکت صنعت نساجی در واحدهای 
پوشاک موجب فروش تضمین شده پارچه، و ارزش 
افزوده بیشتر برای صنعت نساجی خواهد بود و مهمتر 
آنکه گامی درجهت کوتاه شدن فاصله این صنعت با 

بازار و در نتیجه  بهبود طراحی پارچه خواهد بود.
انجمن صنایع  برای سرورانم در  احترام زیادی  من 
نساجی قائلم . دوستان عزیز و زحمتکش این صنعت 
هستند که نمی خواهیم از ما آزرده خاطر شوند ولی 
حقیر  اگر  و  هستند  مادر  باالخره سکان دار صنعت 
در زمره موسسین انجمن صنایع پوشاک اعتقاد به 
تشکیل صف مستقل داشتیم چاره ای غیر این نبود. 
تأسیس  را  ایران  پوشاک  صنایع  انجمن  زمانی که 
کردیم، فقط آقای هاکوپیان به عنوان چهره شاخص 
صنعت پوشاک آن هم به اصرار ما در هیئت مدیره 
ماندند و سایرین کنار رفتیم تا نیروهای جدید و جوان 
عضو هیئت مدیره شوند. انجمن های ما باید دانش و 

مدیریت خود را به روز کنند. چرا جوان گرایی  نکنیم و 
اجازه ندهیم نیروهای جوان و تازه نفس وارد میادین 
کار و زار شوند؟  غفلت از تغییر و استعدادهای جوان کار 

را به بن بست می رساند.   
 امروز به دلیل اشتباهات گذشته همه مان درمعرض 
سقوط کامل قرار داریم. رشد توسعه صنعت پوشاک 
ما درگرو رشد صنعت نساجی است .چه اجازه داشته 
باشیم چه نداشته باشیم نمی توانیم نسبت به آینده 
صنعت نساجی کشور بی تفاوت باشیم و بدون کمک 

به یکدیگر رشدی در کار نیست. 
صنعت نساجی نیاز به بازار دارد که امروز سهم بزرگی 
از این بازار به دست صنعت پوشاک است و این سهم 
همواره رو به افزایش است. صنعت پوشاک نیاز به 
پارچه رقابتی دارد که مقرون به صرفه است در داخل 
تولید شود. ومنافع ملی، در گرو نجات هردو می باشد. 
به همین دلیل است به محض آنکه زمزمه کاهش 
تعرفه پارچه شنیده شد، انجمن صنایع پوشاک تمام قد 
در مقابل آن ایستاد و مخالفت خود را اعالن کرد زیرا 
معتقدیم اگر قرار است نرخ تعرفه پارچه کاهش یابد 
دولت باید برای رقابتی کردن قیمت تمام شده پارچه 
داخلی، بسته حمایتی داشته باشد تا حیات این صنعت 

حفظ شود چه رسد به توسعه آن. 
 آیا بهتر نیست که انجمن صنایع نساجی این مهم 
را برعهده گیرد و اقدام به تدوین یک بسته حمایتی 
دولت در مقابل کاهش تعرفه پارچه بنماید؟ تا همزمان 
با کاهش تعرفه، به رقابتی شدن قیمت تمام شده 
پارچه داخلی کمک شود. به نظر من دولت دیر یا 
اقدام  چنین  و  تعرفه هاست  کاهش  به  ناگزیر  زود 
کارشناسی شده ای توسط انجمن صنایع نساجی، با  

استقبال دولت روبرو خواهد شد. 
امروز زمزمه های خطرناکی مبنی بر عدم مزیت نسبی 

صنعت نساجی و پوشاک به گوش می رسد. واقعاً جای 
تأسف و تعجب است که چنین مسائلی را می شنویم. 
چرا بخش نساجی و پوشاک فاقد مزیت است؟! ملت 
ما که جور گرانی دالر و تضعیف ارزش پول ملی را تا 
این حد کشیده است چرا از مواهب آن استفاده نکند؟ 
پوشاک  و  نساجی  برای صادرات  ارزی  این شرایط 
فرصت و مزیت نیست؟ درچند کشور جهان چنین 
سرمایه عظیمی صرف صنعت نساجی شده است؟   
بیائیم صنایع نساجی و پوشاک مان را تعطیل کنیم تا 
واردات و قاچاق رونق پیدا کند و صنایع چین و ترکیه 

به توسعه بیشتر برسند؟!  

دارای  صنعت  این  کرده اید  اثبات  که  شما 
مزیت های فراوان است...

فکر می کنید چند درصد مانتو، وارداتی است؟ کمتر از 
5 درصد. اگر پوشاک فاقد مزیت بود که تولیدکنندگان 
نمی توانستند با این همه تنوع کیفی و قیمتی از دهک 
یک تا ده ، برای کشور مانتو تامین کنند و اشتغال 
عظیمی را در این بخش حفظ کنند. خوشبختانه در 
این رشته ثابت شده که صنعت پوشاک دارای مزیت 
است . بخش قابل توجهی از پارچه های مورد نیاز تولید 
مانتو از پارچه های ایرانی تأمین می شود؛ آیا امکان 
افزایش سهم پارچه های ایرانی در تولید مانتو وجود 
ندارد؟ بطور یقین هست اما نیاز به تالش و ایجاد اتاق 

فکر در صنعت نساجی دارد. 

تفاوت برندسازی در آلمان با ایران چیست؟
 نمی توان گفت تفاوت، چون فاصله زیاد است. آلمان از 
مهم ترین کشورهای برندساز دنیاست، تقریبا در تمامی 
صنایع دارای برند معتبر جهانی است. ما تقریبا درهیچ 
کدام نیستیم. تفاوت بین همه و هیچ است. آلمان 

مشکل نقدینگی مربوط به همه صنایع است و 
حادتر ازگذشته است دلیل آن هم روشن است؛ 
را  ملی  پول  ارزش  گذشته  دولت  های  برنامه 
به یک سوم کاهش داد. درنتیجه سرمایه در 
که  شد  برابر  سه  صنعتی  واحدهای  گردش 
چاره ای جز استقراض ازبانکها نبود. از آن سو 
سود بانکی هم بیش از دو برابر شد که شرایط 

رکودی کشش جبران این بهره را نداشت. 

کدام نیستیم. تفاوت بین همه و هیچ است. آلمان امروز زمزمه های خطرناکی مبنی بر عدم مزیت نسبی عضو هیئت مدیره شوند. انجمن های ما باید دانش و 
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بخشی از برندهایش از مرز صد سالگی گذشتند یعنی 
دو جنگ را پشت سر گذاشتند و ماندند. در ایران هنوز 
حمایتی از برندها شروع نشده است و آنچه در سطح 
ملی داریم خودجوشند و دولت کوچکترین حمایتی 
از  اگر  دولت  است.  نکرده  موجود  ملی  برندهای  از 
برندهای ملی موجود حمایت کند. به پایداری اشتغال 
کمک کرده به درآمدهای مالیاتی خود اطمینان می یابد 
و ازطریق برندها به صادرات پایدار دست می یابد. اما 
شرط اولش آن است به تشکیل، رشد و توسعه برند 
کمک کرده و برای آن حاشیه امن ایجاد نماید تا روی 

پایداری عواید برند برای دولت حساب کند. 

شیوه  به  پوشاك  تولیدکنندگان  اولین  جزو 
صنعتی در ایران هستید. با  توجه به این که زمان 
انقالب و جنگ دو کارخانه با هزار نفر کارگر در 
اختیار داشتید؛ آیا نیاز صنعت پوشاك کشور، 

صنعتی شدن نیست؟
واقعیت این است که توسعه تولید صنعتی پوشاک 
درگیر با قوانین نظام تامین اجتماعی و مالیاتی کشور 
است. رفتار غیر علمی از سوی هرجا، چه دولتی وچه 
خصوصی نتیجه معکوس می دهد. امروز بسیاری از 
تولیدکنندگان ما اعتقادی به تشکیل شخصیت حقوقی 
ندارند. بسیاری از آنها شخصیت حقوقی داشتند ولی 
بستند. ترجیح می دهند به قول خودشان سیاه کارکنند. 
این دسته تولید داشته و کم و بیش صنعتی هستند 
ولی به نحوی سازمان دهی شده اند که درمعرض دید 
نباشند یا به نام خودشان نباشد. این عمل قطعاً به 
نفع دولت وکشور نیست. تا آنجائیکه من استنباط 
کردم خودشان هم راضی نیستند چون دوست دارند 
تشکیالتی داشته باشند که برند یا صاحب نام و نشان 

شوند.
طریق  از  ما  کیست؟  مقصر  که  اینجاست  مساله 
کار  وزارت  اشتغال  معاونت  با  را  موضوع  انجمن 
کردیم.  صحبت  باهم  شفاف  و  گذاشتیم  درمیان 
مشکالت واحدهای تولیدی رسمی را با سازمان تامین 
آن سازمان  بالهائی که  و  اجتماعی مطرح کردیم 
برسر تولیدکننده می آورد را فهرست وار ارائه دادیم و 
دالیل فرار تولیدگان از تولید رسمی را هم نشان دادیم 

صحبت از راه حل هائی شد قرار شد که قرار است 
بررسی کرده و سپس اطالع دهند. نظر وزیر محترم 
کار نسبت به توسعه تولید پوشاک بسیار مثبت است و 
یقین داریم ایشان مسأله تامین اجتماعی را به طریقی 
حل خواهند کرد. امروز خواست دولت این است که 
واحدهای کوچک پوشاک، بزرگ و صنعتی شوند و 
کارگاه های کوچک هم درصورت تغییر شرایطی که 

گفته شد مشتاق توسعه اند.
مشکل بزرگ صنعت پوشاك کشور چیست؟

صنعت پوشاک در زنجیره ارزش ازطراحی تا تامین 
مواداولیه و ازتولید تا فروش به نحوی با مشکل مواجه 
است. انجمن صنایع پوشاک که حدود یک سال از 
تأسیس آن می گذرد بر رفع همه مشکالت برنامه هائی 
از پیش تدوین شده دارد که  منشور انجمن پوشاک 
نامیده شده است. در اجرای این برنامه ها تا اکنون 
اقداماتی صورت گرفته است لیکن اولویت به حل 
مشکالت فروش و بازار داده شده است. در این راستا 

اقداماتی در شرف اجراست.

یکی از مشکالت همیشگی پوشاك، نقدینگی 
فروش  مشخص  سیستم  فاقد  زیرا  است 
می باشد. کاال را به بنکدار تحویل می داد و در 
و  می کرد  دریافت  مدت دار  آن چک های  ازای 
پس از مدتی با انبوهی کاالی مرجوعی مواجه 
می شد؛ تولیدکنندگان بسیاری را می شناسیم 
که در این چرخه، ورشکست شده اند. آیا به نظر 
شما می توان مشکل نقدینگی و گردش مالی را 

حل کرد؟
مشکل نقدینگی مربوط به همه صنایع است و حادتر 
ازگذشته است دلیل آن هم روشن است؛ برنامه های 
دولت گذشته ارزش پول ملی را به یک سوم کاهش 
واحدهای صنعتی  گردش  در  درنتیجه سرمایه  داد. 
سه برابر شد که چاره ای جز استقراض ازبانکها نبود. 
از آن سو سود بانکی هم بیش از دو برابر شد که 
را نداشت.  این بهره  شرایط رکودی کشش جبران 
بدهی های بانکی روز بروز بزرگتر می شود. چاره ای 
الزم است و انتظار صنعت از دولت، جبران اشتباهات 
گذشته است که متأسفانه اقدام عملی صورت نگرفت. 

صنعت پوشاک به دلیل توسعه تولید و صادرات، نیاز 
به سرمایه درگردش مضاعف دارد که انجمن دراین 
باره پیشنهاد مشخصی به دولت داده است که منتظر 

دریافت پاسخ می باشد. 

مطلب نهایی
نفتی  درآمد  با  کشور  اداره  عصر  است،  مهم  آنچه 
بخش  است.  شده  سپری  ایران  ملت  وشوربختی 
سنگین  لطمات  علیرغم  ایران  صنعتی  خصوصی 
میدان  و  گوی  آینده  در  یقیناً  و  پابرجاست  گذشته 
دست خود اوست. در این میدان دارایی ارزنده کشور، 
هرم جمعیتی مناسب، دانش فنی انبوه جوانان دانش 
آموخته وطن و دانش مدیریتی جوانان سربلند ایرانی 
مقیم خارج می باشد، که هر بخش از این سرمایه ها، 
امتیازاتی مطرح در معادالت جهانی به حساب می آیند.
برای حرکت با هدف تثبیت جایگاه ایران در سکوی 
دومین قطب نساجی و پوشاک منطقه،  این امتیازات 
بازار  یک  از  برخورداری  و  موجود،  امکانات  درکنار 
پرمصرف داخلی با حجم سه برابر ظرفیت تولید کشور، 
کافی است، چه رسد به افزایش هزار میلیارد دالری 
مصرف پوشاک جهان تا سال 2025که هنوز ظرفیتی 

 برای تأمین آن متصور نیست.
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اشاره:
)نخ های   IDY و   BCF تخصصی  سمینار 
توسط  تروشلر سوئیس  صنعتی( شرکت 
ایرانی  نماینده  اشتریک-  ایران  شرکت 
هتل  در  تروشلر-   IDY و   BCF بخش 
سیمرغ تهران با حضور صنعتگران و فعاالن 

این بخش از صنایع نساجی برگزار شد. 
موقعیت  و  تروشلر  صنعتی  گروه  معرفی 
تجاری آن در ایران و جهان، راه حل های 
 ،BCF نخ  انواع  تولید  در  تروشلر  نوین 
تازه های تکنولوژی تولید نخ صنعتیIDY و 
معرفی سیستم سرویس و خدمات پس از 
فروش برای مشتریان ایرانی، از مهم ترین 
عناوین این سمینار تخصصی یک روزه بود. 

گزارشی از برگزاری سمینار تخصصی شرکت تروشلر 

در ابتدا، مهندس امیرمسعود بزرگیان- مدیر فروش 
به  خوشامدگویی  ضمن  اشتریک-  ایران  شرکت 
میهمانان عنوان داشت: هر چه بیشتر بتوانیم ارتباط 
میان صنایع کشور با صاحبان تکنولوژی در دنیا برقرار 
نماییم؛ صنعت نساجی کشور گزینه های بهتری را در 
عرصه سرمایه گذاری های آینده و استفاده بهینه از 

امکانات موجود فعلی در اختیار خواهد داشت.
ایران  شرکت   که  مطلب  این  به  اشاره  وی ضمن 
سالگرد  یکمین  و  چهل  در  دارد  افتخار  اشتریک 
فعالیت خود، میزبان صنعتگران نساجی کشور باشد، 
اذعان داشت: شرکت ایران اشتریک به مدیریت آقای 
مهندس بهروز یداهلل  وند طی این سال ها، همواره 
تالش کرده دوست همراه و پشتیان صنعت نساجی 
نماینده  به عنوان  را  خود  حرفه ای  وظایف  و  باشد 
فروش بهترین ماشین آالت اروپایی به انجام برساند. 
-مدیر  ساباتلی1  آنجلو  دکتر  از  ادامه  در  بزرگیان 
فروش تروشلر- جهت معرفی این گروه صنعتی و 
موقعیت تجاری آن در ایران و جهان دعوت به عمل 
آورد. با این توضیح که دکتر ساباتلی، فارغ التحصیل 
مقطع کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه ناپلی ایتالیا، 
کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه پادوآی ایتالیا و 
دکترای تخصصی شیمی الیاف از دانشگاه ونیز استالیا 

می باشد.
الیاف  زمینه  در  را  فعالیت خود  از سال 1985  وی 
شیمیایی، تکسچرایزینگ و ... آغاز کرد؛ سال 2005 
در بخش فروش  شرکت سوئیسی تروشلر مشغول 
را  آن  فروش  مدیریت  حاضر  حال  در  و  شد  کار 

برعهده دارد. 
ساباتلی بیان داشت: تروشلر سال در 1888 به عنوان 

زمینه  در  و  شد  راه اندازی  خانوادگی  شرکت  یک 
طریق  از  مصنوعی  الیاف  به  مربوط  ماشین آالت 
توسعه فناوری های پایدار و نوین، پیشرو بازار جهانی 

است. 
نمایندگی  از یک صد  بیش  با  تروشلر  به گفته وی، 
در کشورهای مختلف، تبدیل به یک گروه بزرگ 
بین المللی شده که مرکز آن در شهر مونشن گالدباخ 

آلمان قرار دارد.
به گفته ساباتلی، در حال حاضر این مجموعه توسط 
و  تروشلر2  هینریش  ) آقایان  خانواده  چهارم  نسل 
مایکل شرنکرمر3 ( اداره می شود و با تکیه بر نیروهای 
انسانی توانمند، بیشترین منافع را برای مشتریان خود 

به وجود می آورد.
مدیر فروش تروشلر، نقاط قوت این شرکت را قابل 
اعتماد بودن، داشتن تفکرات بلندمدت، مدیریت بر 
پایه ارتباطات شخصی با مشتریان و اتکا به شهرت 
خوب خانواده اعالم کرد و افزود: تروشلر با تمرکز 
بر مواردی مانند فعالیت پایدار، تنظیم استانداردهای 
تکنولوژیکی و فناوری اقتصاد محور، همیشه در کنار 

مشتریان خود باقی می ماند.
فعالیت  سال   128 به  وی  سخنرانی  دیگر  بخش 
تروشلر در کشورهای مختلف اختصاص داشت که 
سابقه تروشلر در مونشن گالدباخ 68 سال، در آمریکا 
47 سال، در برزیل 41 سال، در هند 38 سال، در 
چین 15 سال می باشد؛ همچنین سابقه پوشش های 
کاردینگ تروشلر بالغ بر 13 سال و بخش بی بافت 

10 سال است. 
حوزه  مورد  در  توضیحاتی  بیان  به  ساباتلی سپس 
پوشش های  شامل  که  پرداخت  تروشلر  فعالیت 
)سوزن زنی،  بی بافت ها  مصنوعی،  الیاف  کاردینگ، 
کراس لپر و وب در فنر،کاردینگ، آماده سازی الیاف، 
فرایند wet in wet، پیچش، برش، خشک کن ها و 

جت آب( و ریسندگی بود.  
در شهر  کاردینگ  پوشش های  مرکز  وی،  به گفته 
نویبوالخ آلمان قرار دارد که سال 1949 راه اندازی 
کار هستند.  مشغول  آن  در  نفر  تقریباً 120  و  شد 
پوشش های  اره ها،  نوار  بخش  این  محصوالت 

گزارش
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خاردار، بخش های ثابت کارد و سرویس ماشین آالت 
می باشد.  همچنین بخش تولید ماشین آالت ریسندگی 
فیالمنت تروشلر سوئیس در شهر وینترتور قرار دارد 

که حدود 60 نفر در آن فعال می باشند.
ساباتلی با بیان این مطلب که تروشلر آمریکا سال 
1969 در کارولینای شمالی ) شارلوت( تأسیس شده 
و دارای 130 نفر نیروی شاغل می باشد، افزود: تولید 
ماشین آالت بی بافت، ارائه خدمات به مشتریان در 
مرکز  این که  ضمن  می گیرد؛  صورت  بخش  این 
در  می آید.  به شمار  نیز  تروشلر  فناوری  و  آموزش 
تروشلر برزیل ) شهر پارانیا(  نیز که سابقه راه اندازی 
آن به سال 1975 بازمی گردد، 220 نفر فعال هستند 
و به تولید پوشش های کاردینگ ) عمدتاً برای بازار 

برزیل( می پردازند. 
دیگر  یکی  داشت: چین،  اذعان  فعال صنعتی  این 
از کشورهای مورد توجه تروشلر به شمار می آید به 
نحوی که سال 2001 شعبه این شرکت در شانگهای 
راه اندازی شد و حدود 500 نفر، تولید ماشین آالت 
ریسندگی ) اغلب برای بازار چین( را در دستور کار 

خود قرار داده اند. 
تروشلر در هند نیز فعال است و سال 1978 نمایندگی 
آن در احمدآباد، تولید ماشین آالت خطوط ریسندگی 

) با تمرکز بر بازار هند( تأسیس شد. 
نساجی در کشورهای  ماشین آالت  تولید  بر  عالوه 
مذکور، دفاتر مربوط به ارائه خدمات پس از فروش 
تروشلر ) به صورت محلی( نیز در شهرهای بارسلونا، 

مستقر  و  لیتا  مکزیکوسیتی  تاشکند،  قازیان تپ، 
شده اند. بخش الیاف مصنوعی تروشلر بخش بعدی 
سخنرانی ساباتلی را تشکیل داد. وی در این مورد 
ابراز داشت: تروشلر یک نام تجاری برای ریسندگی 
نخ BCF و فیالمنت های صنعتی به شمار می آید که 
بر پایه تکنولوژی سوئیس تکس  )تجهیزات نخ های 

BCF و نخ های فنی و صنعتی( استوار است. 

وی افزود: از نیمه دهه 60 میالدی، تروشلر تولید 
ماشین آالت الیاف مصنوعی را آغاز کرد و تاکنون 
صدها واحد ریسندگی فیالمنتی را تولید کرده است. 
دارای  تروشلر  که  مطلب  این  به  اشاره  با  ساباتلی 
برای  وینترتور  و  اگلزباخ  در  تکنولوژیک  مرکز  دو 
تمام  شد:  یادآور  می باشد،  خود  توسعه محصوالت 
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اجرای تروشلر در بخش ریسندگی فیالمنت برای 
دستیابی به بهترین کیفیت نخ طراحی شده اند و در 
این بخش محصوالتی مانند ماردون اکسترودر، بیم ها 
و پک های ریسندگی، آنیلر، غلتک های کشش دهنده، 

پیچش و... تولید می شوند
وی، محصول تخصصی شرکت متبوع خود را تولید 
فرش  و  صنعتی  نخ های  ریسندگی  کامل  خطوط 

BCF و اجزای مربوط به آنها برشمرد.

BCF راه حل های نوین تروشلر در تولید انواع نخ*
دکتر نصری4- مدیر تکنولوژی، تحقیقات و تحقیق و 
توسعه )R&D(- دومین سخنران سمینار تخصصی 
مقطع  فارغ التحصیل  وی  بود.  تروشلر  شرکت 

کارشناسی ارشد نساجی و دکترای الیاف شیمی از 
فرانسه می باشد و تحقیقات فراوانی در حوزه نخ های 

صنعتی انجام داده است. 
ایران  در  حضور  از  خرسندی  ابراز  ضمن  نصری 
بیان  کشور،  این  نساجی  صنعتگران  با  مالقات  و 
با  متفاوت  ماشین آالت  سوئیس   داشت:  تروشلر 
 BCF تکنولوژی های متفاوتی را برای تولید نخ های
طراحی کرده و دارای دانش عمیق در کل زنجیره 
سازنده  تنها  این که  ضمن  می باشد؛  کاال  ارزش 
انواع  تمام  ارائه  توان  که  دنیاست  در  ماشین آالت 

خطوط ممکن BCF را دارد. 
به گفته نصری، تروشلر سوئیس از اول نوامبر 2012 
ارائه سه مدل ماشین های 2، 3 و 4 چشمه ای  به 

 BCF پرداخته و تاکنون بیش از 300 چشمه دستگاه
از نوامبر 20152 تحت نام تروشلر تحویل داده شده 

است.
چشمه ای  دو  ماشین های  کرد:  تأکید  نصری 
در    sym TTEX T20 و   sym TTEX M20 

مدل های تک رنگ و سه رنگ ارائه شده اند و مناسب 
این که  ضمن  هستند،  تولید  حساس  فرایندهای 
ضریب تبدیل باالتر از 99 درصد مواد به محصول را 
 sym TTEX M30 (دارد، ماشین های سه چشمه ای
( نیز تک رنگ بوده و دارای طراحی بسیار منعطف 
برای نخ کشی می باشند، در نهایت ماشین های چهار 
چشمه ای ) sym TTEX M40 ( تک رنگ، مناسب 
تغییرات  با  انبوه  به صورت  محصوالت  تولید  برای 
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کم، بهره وری باال در هر پوزیشن است و به فضای 
چندانی نیاز ندارد. 

وی در مورد کاربردهای نخ های صنعتی هم عنوان 
بهبود  در حال  منسوجات صنعتی  در  نخ ها  داشت: 
مقاوم سازی،  مانند  اهدافی  به  رسیدن  برای  مداوم 
بیشتر،  وزن  تحمل  توان  ابعادی،  ثبات  افزایش 
مقاومت بیشتر در برابر  آب، نور، خورشید و... هستند.
نصری با یادآوری این مطلب که منسوجات صنعتی 
در زندگی روزانه انسان ها حضور دارند، گفت: تولید 
میزان  و  است  رشد  حال  در  منسوجات  قبیل  این 
قابل توجهی از نیازهای آینده در بخش الستیک، 
کمربند ایمنی، نوار نقاله ها، ایربگ، برزنت، طناب های 
صیادی،  تورهای  نجات،  چتر  چادر،  کوهنوردی، 

بیلبوردهای  بزرگ،  کیسه های  دوخت،  نخ های 
تبلیغاتی و ... را در برمی گیرد.

بخش بعدی سخنرانی نصری به مباحث تخصصی 
و فنی عملکرد و ویژگی های ماشین آالت تروشلر در 
اذعان  اختصاص داشت. وی   IDY و  BCF بخش
داشت: تروشلر سوئیس با بهینه سازی مداوم دانش 
برای  سودآوری  افزایش  اجازه  ماشین آالت  و  فنی 
تولیدکنندگان نخ های صنعتی و مصرف کنندگان آن 

را فراهم می سازد.
مسئول  ِمیر5-  نیز  استیو  سمینار  پایانی  بخش  در 
ارائه قطعات و خدمات پس از فروش- توضیحاتی 
در زمینه معرفی سیستم سرویس و خدمات پس از 
فروش تروشلر برای مشتریان ایرانی پرداخت. وی 

دانش آموخته مهندسی مکانیک برق است و عالوه 
بر تسلط به موضوعات بازاریابی در زمینه های مربوط 
به تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش 

مشغول فعالیت می باشد.
ناهار ،  پذیرایی  و  اتمام سخنرانی های تخصصی  با 
صنعتگران نساجی فرصتی یافتند تا به مذاکرات و 
خارجی  میهمانان  با  مستقیم  و  جلسات خصوصی 

بپردازند. 

1-Dr.Angelo Sabatelli
2-Heinrich Trutzschler
3-Michael Schürenkrämer
4-Dr.Lassad Nasri
5-Steve Meier
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گزارش

گزارشی از برگزاری مجمع عمومی عادی )به طور فوق العاده( و انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران 

انتخابات 
هیئت مدیره 
اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و 
پوشاك ایران

اشاره:
  مجمع عمومی و انتخابات هیئت 
تولید  اتحادیه  بازرس  و  مدیره 
و  نساجی  صنایع  صادرات  و 
پوشاک ایران با حضور تعدادی از 
اعضای این تشکل در طبقه هشتم 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
کشاورزی ایران برگزار شد و طی 
آن انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

جامعه صورت پذیرفت. 

پس از تالوت آیاتی از قرآن مجید، محمود نبوی- 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشاک ایران- ضمن سپاس از حضور مدعوین، 
عنوان داشت: با توجه به تغییر کلی هیئت مدیره جدید، 
از دوستان می خواهم به عزیزانی از نامزدهای عضویت 
در هیئت مدیره رأی دهند که زمان و تجربه کافی 
برای حضور در اتحادیه داشته باشند. که به عنوان ناظر 

در مجمع حضور داشت. 
بازرگانی  اتاق  نماینده  رفعتی-  نظارت  با  ادامه  در 
جلسه(،  رئیس  ) به عنوان  نبوی  محمود  ایران- 
محمدرضا ثالثی و محمد اعتماد ) به عنوان ناظر( و 
سعید جاللی قدیری ) به عنوان منشی( جهت اداره 

مجمع از سوی اعضای حاضر در جلسه انتخاب شدند 
و به این ترتیب مجمع اتحادیه رسمیت یافت. سپس 
محمود نبوی از نامزدهای عضویت در هیئت مدیره 
و بازرسی درخواست نمود سه   دقیقه به بیان سوابق 
شغلی و حرفه ای خود بپردازند تا اعضای حاضر در 
مجمع به شناخت بیشتر و بهتری نسبت به آنان دست 

یابند.
پس از انجام انتخابات و شمارش آرا،  منتخبین هیئت 
مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
)به ترتیب کسب رأی( به شرح زیر اعالم شدند: )یازده 
نفر  به عنوان اعضای اصلی و 2 نفر به عنوان اعضای 

علی البدل(
مهندس مجید نامی: دارای مدرک کارشناسی ارشد 
مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مدیر 
تولید کارخانجات رنگین نخ و کرک نخ )1375 تا 
شرکت  مشاور  و  صنعتی  مهندسی  مدیر   ،)1381
کشمیران )1382 تا 1381 (، مدرس دانشکده نساجی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت مدیره جامعه 
ایران، )1394 تا 1387 ( عضو  متخصصین نساجی 
هیئت امنای جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه امیرکبیر 
ایران  تا سال 94، دبیر جامعه متخصصین نساجی 
1394 تا 1390(، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک ایران، مدیرعامل شرکت 
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گزارشی از برگزاری مجمع عمومی عادی )به طور فوق العاده( و انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران 

پرنگ مس از سال 81 تاکنون
و  موسس  شهریاری:  حوالی  بهرام  مهندس 
مدیرعامل شرکت تولیدی و بازرگانی طرح بافت رایان 
ماشین آالت  انحصاری  نمایندگی   ،1378 سال  در 
تخت باف شیما سیکی ژاپن، نمایندگی ماشین آالت 
تخصصی دوخت پوشاک کشباف کنتی کمپلت ایتالیا، 
تولید و صادرات محصوالت کشباف به انگلیس، آلمان 
و فنالند )1386 تا 1382(، تولید تخصصی شال، کاله 
و دستکش بافت تحت برند ثبت شده تارتن از سال 
1390 در بازار داخل، تأسیس شرکت سله ریس در 
روسیه با هدف بازاریابی و فروش محصوالت سه برند 
پوشاک ایرانی سله بن، تارتن و تن ریس در کشور 

مذکور
مهندس علی فرهی: دارای مدرک مهندسی صنایع از 
دانشگاه علم و صنعت ایران، گذراندن دوره آزاد نساجی 
از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تأسیس و راه اندازی بیش 
از یکصد شعبه فرش فرهی در سراسر کشور، مدیریت 
گروه فرش فرهی مشتمل بر سه کارخانه فرش فرخ 
سپهر کاشان، نساجی فرخ سپهر کاشان و نساجی 
اطلس، ایجاد بزرگ ترین شبکه فروش فرش فرهی 
به صورت مویرگی، ثبت 6 اختراع در زمینه نخ پلی استر 
مورد استفاده در فرش ماشینی در سال های 90 و 91،

مهندس شاهرخ جعفری:  دارای مدرک کارشناسی 

شیمی نساجی و علوم الیاف از دانشگاه آزاد اسالمی 
پارچه  و  تخت باف  پوشاک  تولید  ری،  شهر  واحد 
گردباف به نام تریکو همایون، مدیر و عضو موسسین 

و سهامداران شرکت تولیدی پوشاک سله بن
منصور الیاسی: تأسیس شرکت جامعه پوشان در تولید 
پوشاک مردانه از سال 85، تغییر نامه جامعه پوشان 
من(،  )ال سی  منتخب  رنگ  البسه سی  شرکت  به 
تأسیس کارخانه مدرن تولید پوشاک به مساحت یک 
هکتار به نام شرکت البسه سی رنگ منتخب)ال سی 
من( و مدیریت عامل این مجموعه، ایجاد 19 شبکه 

فروشگاهی و بیش از 50 عاملیت فروش
کارشناسی  مدرک  دارای  مقدم:  امین   مهندس 
مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد MBA، دارای 
نساجی،  کارخانه  در  مستقیم  کار  سابقه  سال   20
رنگرزی و تکمیل، رئیس هیئت مدیره شرکت کایزر 
تولیدکننده  آلمان  بوگاتی  شرکت  رسمی  )نماینده 
پوشاک زنانه و مردانه(، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 

شرکت زرباف امین
بنیاد  شرکت های  بازرگانی  مدیر  زکی پور:  مهرداد 
موتور ایران و فرآورده های شیمیایی سازمان صنایع 
به  مشهد  فرش  شرکت  مدیربازرگانی  ایران،  ملی 
مدت 12 سال، کسب 12 بار عنوان صادرکننده نمونه 
کشوری و استانی با مجموعه فرش مشهد و ستاره 
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سال 1379 تا 1374، مدیر کارخانه شرکت الوند نخ از 
سال 1382 تا 1379، مدیر کارخانه شرکت نخ البرز از 
سال 1384 تا 1382، مدیرکارخانه شرکت الیاف تهران 
از سال 1386 تا 1384، مدیرعامل شرکت نساجی دیبا 

ریس از سال 1388 تاکنون
علی انصاریان: دارای مدرک ارشناسی علوم ارتباطات 
اجتماعی ) گرایش روابط عمومی(، کارشناس ارتباطات 
شرکت همکاران سیستم، مدیرعامل کانون تبلیغاتی به 
دید، دبیر کمیته پوشاک بچه گانه انجمن صنایع پوشاک 
ایران، مدیر روابط عمومی و بازاریابی پوشاک کودک و 

نوجوان سیب سبز
محمود ضرابی: تولیدکننده جوراب، دستکش و زیرپوش 
آنتی باکتریال، تجهیز و توسعه محصوالت با مواد نانو، 
صادرکننده برتر استان زنجان در صنایع نساجی، عضو 
اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون تجارت زنجان، عضو 
اتحادیه صادرکنندگان و خانه صنعتی استان زنجان، 

نماینده کارفرما در شورای حل اختالف تأمین اجتماعی 
استان زنجان، مدیرعامل شرکت پوشاک مهیار 

مدرک  دارای  اسماعیل پور:  فرد  حامد  مهندس 
کارشناسی نساجی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر 
ری، کارشناسی ارشد مدیریت صنایع نساجی از دانشگاه 
کشورهای  به  پوشاک  صادرات  تحقیقات،  و  علوم 
حوزه خلیج فارس و فرانسه، عضو هیئت مدیره جامعه 
متخصصین نساجی ایران، رئیس هیئت مدیره شرکت 

پوشاک غنچه
کارشناسی  مدرک  دارای  مهندس سینا شاه بختی: 
مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، 
مدیر تولید شرکت جامه بافت به مدت 5 سال، مدیر 
کارخانه شرکت جامه بافت به مدت 5 سال، عضو هیئت 

مدیره شرکت جامه بافت
مسعود شاه بختی  و مهندس بهنام رفیعی نیز به عنوان 

بازرس اصلی و بازرس علی البدل انتخاب شدند.

کویر یزد، نایب رئیس دوم اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران، مدیر بازرگانی شرکت فرش 

ستاره کویر
احمد صادقی قهرودی: شروع فعالیت در زمینه تولید 
پوشاک  شرکت  تأسیس   ،1348 سال  از  پوشاک 
قهرود در سال 1357 و مدیریت آن تاکنون، تأسیس 
و راه اندازی شرکت رنگرزی الوان قهرود، کسب عنوان 
صادرکننده نمونه کشوری در سال 1386، کسب عنوان 
واحد نمونه صنعتی در سال 1383، عضو هیئت مدیره 

اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران
و  طرح  کارشناس  کمک  حریری:  وحید   مهندس 
برنامه ریزی وزارت صنایع از سال1359 تا 1364، مدیر 
تولید و مدیر کارخانه نخ البرز از سال 1367 تا 1364، 
مدیر تولید شرکت تولیدی جهان چین از سال 1372 تا 
1370، مدیر کارخانه شرکت افرا بافت از سال 1374 تا 
1372، مدیر کارخانه شرکت ریسندگی فرنخ و مه نخ از 

منصور الیاسیمهندس شاهرخ جعفریمهندس علی فرهیمهندس بهرام حوالی شهریاریمهندس مجید نامی

علی انصاریان مهندس وحید حریری احمد صادقی قهرودی مهرداد زکی پور امین مقدم

مسعود شاه بختیمهندس بهنام رفیعیمهندس سینا شاه بختیمهندس حامد فرد اسماعیل پورمحمود ضرابی
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پس از تالوت آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود ملی 
جمهوری اسالمی ایران،  هیئت رئیسه ای با نظارت 
رضائیان  آقایان  اکبر  حضور  با  کار  وزارت  نماینده 
)به عنوان  انصاریان  محمدعلی  رئیس( ،  )  به عنوان 
منشی(،  ) به عنوان  رهبری  مهدی  رئیس (،  نایب 
محمد اتابکی و دکتر مجید افتخاری ) به عنوان ناظر( 

جهت اداره مجمع تشکیل شد. 
طبق برنامه زمان  بندی مجمع،  سومبات هاکوپیان- 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران- 
جهت ارائه گزارش ساالنه هیئت مدیره به جایگاه 
به  سخنرانی دعوت شد. وی ضمن خوشامدگویی 
میهمانان ابراز امیدواری نمود که سال آینده شاهد به 
ثمر رسیدن نتایج فعالیت ها و تصمیمات امروز باشیم.

هاکوپیان خطاب به اعضای حاضر در مجمع ابراز 
داشت: 12 آبان سال گذشته با اجتماع پرشکوه خود 
انجمن صنایع پوشاک را به وجود آوردیم و پرچم 

استقالل صنعت پوشاک ایران را به اهتزاز درآوردیم. 
امروز با گذشت یک سال از راه اندازی این تشکل، شاهد 
دگرگونی عمیق در نگاه مسئولین و سیاستگذاران 
کالن کشور و تغییرات چشمگیر در نهادهای مختلف 
هستیم که این امر نتیجه موضع گیری اصولی انجمن 
و مشکالت  در طرح مسائل  ایران  پوشاک  صنایع 
صنعت همراه با ارائه پیشنهادات کارشناسی شده به 

دولت و نهادهای ذی ربط می باشد.
و  »فرصت ها«  انجمن«،  یک ساله  »عملکرد 
»تهدیدها« سه بخش گزارش عملکرد هیئت مدیره 
انجمن صنایع پوشاک ایران را تشکیل داد که توسط 

هاکوپیان با اعضا در میان گذاشته شد.
خواسته های  که  نیست  تردیدی  داشت:  بیان  وی 
پاسخ های  با  دولتی  سازمان های  تمام  در  انجمن 
مساعد مواجه است به خصوص این که انجمن در 
کار  رفاه،  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارتخانه های 

در  صنعت  مشکالت  رفع  )که  اجتماعی  تأمین  و 
است؛  برخوردار  باالیی  اعتبار  از  آنهاست(  دستان 
برای مثال در انجمن ضمن تعامل مناسب با وزارت 
صنعت، موفق به ساماندهی واردات پوشاک به عنوان 
بزرگ ترین معضل صنعت پوشاک شد. خوشبختانه 
تمام پیشنهادات انجمن در دستورالعمل فعالیت های 
نمایندگی فعالیت برندهای خارجی پوشاک در ایران 
گنجانده و به موجب این دستورالعمل راه واردات قانونی 
پوشاک استوک و مازاد رقبای خارجی با قیمت های 
واردکنندگان پوشاک فقط  واقعی بسته شد و  غیر 
مجاز به فروش در فروشگاه های زنجیره ای خودشان 
و صندوق های متصل به سامانه مالیاتی هستند؛ البته 
فراموش نکنیم اجرای این دستورالعمل زمان بر است 

و نیاز به پیگیری مستمر انجمن و تمام اعضا دارد.
منعقد  تفاهم نامه  براساس  شد:  یادآور  هاکوپیان 
ایران و سازمان  شده میان انجمن صنایع پوشاک 

اشاره:

 نخستین مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده 

حضورتولیدکنندگان،  با  ایران  پوشاک  صنایع  انجمن 

در  کشور  پوشاک  بخش  کارآفرینان  و  صنعتگران 

این  در  شد.  برگزار  تالش  ورزشی  فرهنگی  مجموعه 

مراسم، کلیات مربوط به تأسیس شرکت توسعه فروش 

و صادرات پوشاک ایران نیز از سوی هیئت موسس در 

میان گذاشته شد که نظرات و بازتاب های مختلفی به 

همراه داشت. 

گزارش

گزارشی از برگزاری  نخستین مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده انجمن صنایع پوشاک ایران 

آینده متعلق به 
کسانى است که 

آن را مى سازند
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ایران،  صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع 
توسط شرکت  پوشاک  زیرساخت شهرک  عملیات 
است  انجام  حال  در  تهران  صنعتی  شهرک های 
تهیه  حال  در  مشاور  مهندسی  شرکت  همزمان  و 
نقشه های اجرایی و ساخت ماکت شهرک می باشد 
که امیدوارم پیش از پایان سال جاری در یک نشست 
عمومی، شاهد رونمایی این ماکت باشیم و قرارداد 
پیش فروش با واجدین شرایط منعقد و حداکثر طی 3 

سال سالن های آماده، تحویل خریداران شود. 
فعلی  چالش  مهم ترین  را  سرمایه«  »تأمین  وی، 
انجمن در ایجاد شهرک پوشاک اعالم کرد و گفت: 
هزینه ایجاد شهرک پوشاک در حدود 1500 میلیارد 
تومان برآورد شده که مبلغ بسیار باالیی است و وام 
کم بهره برای چنین پروژه عظیمی فقط از مجرای 
صندوق توسعه ملی امکان پذیر می باشد؛ انجمن در 
این راستا گام های موثری برداشته و امید بسیاری 
نسبت به تأمین سرمایه دارد لیکن امضای قرارداد 
و  اطمینان  کسب  به  منوط  متقاضیان  با  واگذاری 

قطعیت سرمایه می باشد.
رئیس هیئت مدیره انجمن پوشاک به تعامل موثر 
با وزارت کار نیز اشاره کرد و گفت: یکی از موارد 
این تعامل استفاده از فاینانس صندوق توسعه ملی 
برای شهرک پوشاک از طریق بانک توسعه تعاون 
می باشد که در این زمینه توافق های مهمی صورت 
گرفته است. همچنین وزارت کار، نوید مساعدت های 
بیشتری در زمینه تخفیف های بیشتر تأمین اجتماعی 
در  سرمایه  تسهیالت  اعطای  پوشاک،  صنعت  به 
گردش و ایجاد کمیته فنی مشترک مرکب از انجمن، 

یونیدو و وزارت کار مطرح کرده است.
هاکوپیان اضافه کرد: در تعامل با وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی، چندین مالقات حضوری با وزیر وقت 
) آقای دکتر جنتی( داشتیم که طی آن حمایت ایشان 
طراحی  بخش  در  خصوص  به  پوشاک  صنعت  از 
جلب شد. در زمینه نظارت بر برگزاری نمایشگاه های 
پوشاک در بوستان گفت وگو نیز مذاکراتی با شهرداری 

تهران در حال انجام است.
این پیشکسوت صنعتی اذعان داشت: به دلیل حضور 
بنده در هیئت مدیره انجمن طراحان پارچه و لباس، 
این تشکل  با  نزدیکی  ارتباطات بسیار صمیمانه و 
برقرار کرده ایم؛ همچنین با اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران و اتحادیه پوشاک در تمام 
زمینه ها تعامل خوبی داریم، جلسات مشترک بسیاری 
با انجمن صنایع نساجی ایران برگزار کرده ایم و ارتباط 
مستمر با این تشکل به احساس نیاز متقابل آنان نیز 
بستگی دارد. امیدوارم در دومین سال فعالیت انجمن 
پوشاک این همکاری ها عینیت بیشتری پیدا کند و 
بتوانیم از این ارتباطات در راستای بهبود شبکه توزیع 

و اصالح آن نهایت استفاده را ببریم.
»تدوین نخستین برنامه راهبردی صنعت پوشاک« 
با همکاری بخش خصوصی، وزارت صنعت، دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر به دستور مقام عالی وزارت صنعت 
نکته دیگری بود که مورد اشاره هاکوپیان قرار گرفت.  
وی تأکید کرد: انجمن در نخستین سال فعالیت خود، 
فعالیت های شایان توجهی انجام داده که به اختصار 

شامل موارد زیر هستند:
*تشکیل کمیته های پنج گانه پوشاک زنانه، مردانه، 
بچه گانه، البسه صنعتی و تجهیزات پوشاک با هدف 
برقراری ارتباط مستقیم با اعضا، دبیران این کمیته ها 
در طول یک سال اخیر تالش های بسیاری به عمل 
محقق  را  شده  پیش بینی  اهداف  بتوانند  تا  آوردند 
یک  کمیته ها،  بیشتر  توانمندسازی  برای  نمایند. 

دستورالعمل اجرایی در حال تهیه است.
*حمایت از تأسیس شرکت های سهامی یا تعاونی در 
زمینه تأمین مواد اولیه، ایجاد فروشگاه های زنجیره ای 
انجمن  خوشبختانه  که  صادرات  توسعه  و  پوشاک 
موفق به جلب نظر وزرای محترم صنعت و کار در 
سرمایه  تأمین  جهت  کم بهره  تسهیالت  اعطای 
در گردش مناسب برای این شرکت ها شده است. 
تنها  و  بسیار ضروری  مذکور  تشکیل شرکت های 
راهی است که می تواند تولید را از منجالت کنونی 

خارج نماید.  
*تعامل موثر با سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان که منجر به عدم بازرسی های مکرر از 
واحدهای تولید پوشاک شد. همچنین ارتباطات خوبی 

با اداره اماکن در جریان است.
طراحی،  جامع  نرم افزار  معرفی  جلسات  *برگزاری 
برگزاری  جهت  برنامه ریزی  و  فروش  تولید، 
طراحی،  بازاریابی،  مشاوره،   آموزشی  کالس های 

رئیس هیئت مدیره انجمن پوشاك ایران: هزینه ایجاد 
شهرك پوشاك در حدود 1500 میلیارد تومان برآورد 
شده که مبلغ بسیار باالیی است و وام کم بهره برای 
چنین پروژه عظیمی فقط از مجرای صندوق توسعه 
ملی امکان پذیر می باشد؛ انجمن در این راستا گام های 
موثری برداشته و امید بسیاری نسبت به تأمین سرمایه 
دارد لیکن امضای قرارداد واگذاری با متقاضیان منوط به 

کسب اطمینان و قطعیت سرمایه می باشد.
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سامانه های  ایجاد  انجمن  و  نشریه مختص  انتشار 
اینترنتی

به گفته وی، درک و شناخت فرصت های موجود در 
صنعت کشور می تواند منجر به تنظیم برنامه آینده 
این انجمن شود و در دستور کار قرار گیرد که برخی 

از این فرصت ها به شرح زیر هستند:
علی رغم  که  است  گونه ای  به  منطقه ای  *شرایط 
مصرف باالی پوشاک در این کشورها، برنامه وسیعی 
برای تولید پوشاک وجود ندارد و این شرایط در کنار 
بازار پرمصرفی مانند روسیه از فرصت های صنعت 

پوشاک ایران تلقی می شود.
*بازار بزرگ 5 میلیارد دالری واردات بی رویه پوشاک 
در عین حال که تهدیدی برای این صنعت است اما 
می تواند  بحث،  مورد  دستورالعمل  شدن  اجرایی  با 
به عنوان فرصت مغتنمی برای رشد و توسعه صنعت 

پوشاک محسوب شود. 
*مصرف صنعت پوشاک در تمام دهک ها در حال 
افزایش است. این رشد مصرف برای سرمایه گذاری 

در صنعت پوشاک نویدبخش است.
*اعالم برنامه های حمایتی دولت در بخش صادرات 
نیز فرصت مناسبی برای تقویت تولید صادرات  محور 

است که به بهبود فروش داخلی نیز منجر می شود.
وی اذعان داشت: توجه به مخاطرات صنعت پوشاک 
و احساس خطر باعث تنظیم برنامه های پیشگیرانه 

و دفع تهدیدات و تبدیل به فرصت ها خواهد شد. 
»درونی«  و  گروه»بیرونی«  دو  در  باید  را  تهدیدها 

مدنظر قرار داد. 
الف- تهدیدهای بیرونی: این مسائل خارج از کنترل 
انجمن است اما انجمن می تواند با همکاری یکایک 
تهدیدها  رفع  جهت  پیشگیرانه  برنامه های  اعضا، 

کمک کند.   
ب- تهدیدها درونی: این تهدیدها ناشی از عملکرد 
همچون  پوشاک  بی رویه  واردات  هستند.  انجمن 
می باشد.  صنعت  این  جدی  تهدیدهای  گذشته 
امروزه همگان اذعان دارند سهم واردات بی رویه در 
بازار پوشاک ایران به منزله اشغال بازار ایران توسط 
رقبای خارجی است و برنامه مبارزه با آن توسط دولت 
ممکن است تا حدی موثر باشد اما تا زمانی که تولید 
داخلی قادر به رقابت کّمی، کیفی و قیمتی با این گونه 
پوشاک وارداتی نباشد، واردات بی رویه وجود خواهد 
صنعت  رقابت پذیری  میزان  را  آن  حجم  و  داشت 
پوشاک ایران تعیین می کند؛ بنابراین مبارزه واقعی 
ایجاد  به  مشروط  داخلی  بازار  پس گیری  باز  برای 
صنعت رقابتی پوشاک و ارائه محصول در رده های 
گوناگون کیفی و جلب رضایت مشتری در هر رده 

قیمتی می باشد. 
نقش  مقوله  این  در  ساخت:  خاطرنشان  هاکوپیان 
انجمن  و اعضا، پر رنگ تر از نهادهای دولتی است 

باید  انجمن  ماست!  زمین  در  توپ  اصطالح  به  و 
در  مردم  خرید  قدرت  با  را  پوشاک  رقابت پذیری 
دهک های مختلف ارتقا دهد، رقیب در دهک های 
یک و دو و تاحدودی دهک سه، تولیدکنندگان بی نام 
و نشان چینی، بنگالدشی، مالزیایی و نظایر آن و 
رقیب ما در دهک های چهار ، پنج و شش، واردات 
استوک برندهای ارزان قیمت هستند البته اگر کاهش 
تعرفه عملی شود سایر فست فشن ها بازار این دهک ها 

را نیز نصیب خود خواهند کرد. 
به گفته وی، رقیب ما در دهک های باالتر، برندهای 
می دانند  که  می شوند  محسوب  جهانی  معروف 
لذا در کمین شرایط جدید  دارند  ایران مشتری  در 

نشسته اند! 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران با 
بیان این مطلب که میزان مصرف تمام دهک های 
داشته  توجه  باید  است، گفت:  در حال رشد  کشور 
باشیم که رقابت پذیری در دهک های پایینی مبتنی 
بر قیمت، در دهک های میانی مربوط به مد و قیمت 

و در دهک های باال مختص مد و کیفیت می باشد.
هاکوپیان، منظور از تهدیدهای بیرونی صنعت پوشاک 
را مسائلی عنوان کرد که رقابت پذیری صنعت پوشاک 

به آنها وابسته است که اهم آن عبارتند از:
 : رقابتی  پارچه  تأمین  در  نساجی  *ضعف صنعت 
تا زمانی که این نیاز در داخل تأمین نشود زنجیره 

سومبات هاکوپیان - رئیس هیئت مدیره انجمن پوشاکمحمود محمدیان - استاد بازاریابی

مسعود نیک پور - بازرس انجمن پوشاکشهرام صالحی نوع پرور - خزانه دار انجمن پوشاکمجید فخار - عضو هیئت مدیره انجمن پوشاک
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رقابت  عرصه  در  ایران  پوشاک  صنعت  ارزش 
بازار جهانی با مشکل مواجه است. انجمن صنایع 
پوشاک برای رفع این تهدید همراه و یاور صنعت 
نساجی است و معتقدیم صنعت نساجی موجود در 
کشور از نظر امکانات فنی، توان تولید پارچه های 
رقابتی را دارد و مشابه بسیاری از پارچه های وارداتی 
قابل تولید در کشور هستند به شرطی که صنعت 
امیر  سرای  جای  به  را  خود  واقعی  بازار  نساجی 
این  ببیند که در  را  در کارخانه های تولید پوشاک 
صورت رشد صنعت نساجی و تولید پارچه رقابتی 

حتمی است. 
اعالم  همواره  کشور:  در  طراحی  *محدودیت های 
کرده ایم که رقابتی شدن صنعت پوشاک به طراحی 
مشتری مدار نیازمند است. خوشبختانه امروزه این 
تفکر از سوی دولت پذیرفته شده است و امیدواریم 

بتوانیم عقب افتادگی های طراحی را جبران نماییم. 
فعلی  تولید  دوخت:  ملزومات  و  کار  خرج  *تولید 
ترغیب  نیست.  رقابتی  محصوالت  پاسخگوی 
فعاالن این رشته برای سرمایه گذاری برعهده دولت 
است و باید مانند دولت اغلب کشورها، به نحوی 
ریسک سرمایه گذاری را در این بخش کاهش دهد. 

تهدیدهای درونی:
تهدید  که  انجمن  و  اعضا  میان  موجود  *فاصله 
اندازه  هر  است.  پوشاک  آینده صنعت  برای  جدی 
تهدید  این  بگیرند  فاصله  انجمن  از  تولیدکنندگان 
جدی تر خواهد شد. طبق منشور انجمن، تمام اعضا، 
تا اعضای هر  عضو یک کمیته تخصصی هستند 
کمیته با حضور در جلسات هفتگی، ارتباط مستمر 
و دائم خود را با انجمن حفظ نمایند. امروز این ارتباط 
به درستی برقرار نیست و بزرگ ترین نقصان انجمن 

ما به شمار می آید. 

*عدم فعالیت هسته های پیش بینی شده تهدیدی 
برای بنیان علمی انجمن محسوب می شود. تردیدی 
نیست آماده سازی صنعت پوشاک برای تولید رقابتی 
نیازمند تقویت بنیه علمی انجمن  است و به همین 
دلیل موسسین انجمن، ایجاد هسته های هفت گانه 
را پیش بینی کردند که عامل اصلی عدم راه اندازی 
آنها هزینه نسبتاً سنگینی است که برای هر یک از 
رشته ها باید پرداخت شود. امیدوارم با تشکیل شرکت 
توسعه و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای و تخصیص 
بخشی از سود این شرکت بتوانیم هسته های انجمن 
را راه اندازی و تقویت نماییم. وی سخنرانی خود را با 
بیان این جمله به پایان برد » آینده متعلق به کسانی 

است که آن را می سازند.«

فعالیت های تشکلی را جدی بگیریم
انجمن  هیئت مدیره  عملکرد  گزارش  اتمام  از  پس 
نوع پرور-   صالحی  شهرام  ایران،  پوشاک  صنایع 
جایگاه  به  مالی  گزارش  ارائه  جهت  خزانه دار- 
کشور  در  داشت:  بیان  وی  شد.  دعوت  سخنرانی 
ما بزرگی دولت باعث شده قدرت مانور و مدیریت 
کاهش یابد لذا در این شرایط نقش تشکل ها بسیار 
پر رنگ است به این معنی که اگر هر صنعتی به فکر 
رفع مسائل و مشکالت خود نباشد، آن صنعت به رشد 

و توسعه دست نخواهد یافت.

صالحی اضافه کرد: با توجه به توانمندی های صنعت 
به صورت جدی تر هم مسائل  باید  ایران،  پوشاک 
درون سازمانی و هم فعالیت های تشکلی و گروهی 
را تقویت نماییم که این امر نیازمند یک عزم همگانی 

است.
خزانه دار انجمن، خواستار حمایت اعضا از تشکل خود 
و تعامل گسترده تر تشکل های نساجی و پوشاک با 
تشکل ها  برخی کشورها،  در  افزود:  و  یکدیگر شد 
تشکیل  صنعت«  »کنفدراسیون  همدیگر  کنار  در 
می دهد که به افزایش قدرت چانه زنی صنعتگران و 

تولیدکنندگان و اثرگذاری تشکل ها منجر می شود. 
به اعتقاد وی، تولیدکنندگان پوشاک حداقل با 14 
نهاد و سازمان دولتی مسائل و مشکالتی دارند که در 
قالب یک تشکل توانمند و فراگیر، می توان روند رفع 

مشکالت را تسهیل نمود. 
درآمدها،  صورت حساب  بیان  به  ادامه  در  صالحی 
حمایت های مالی و هزینه های انجمن صنایع پوشاک 
ایران و هم چنین بودجه بندی سال آینده انجمن با 

احتساب مواردی مانند تورم و ... پرداخت.   
بخش بعدی مجمع به ارائه گزارش مسعود نیک پور - 
بازرس انجمن- اختصاص داشت که بخش عمده ای 
از این سخنان در مورد وضعیت فعلی صنعت پوشاک 
ایران، نقاط ضعف و قوت و مقایسه جایگاه آن با سایر 
کشورها بود. با تأیید گزارش عملکرد هیئت مدیره 

خزانه دار انجمن: در کشور ما بزرگی دولت باعث شده 

قدرت مانور و مدیریت کاهش یابد لذا در این شرایط 

نقش تشکل ها بسیار پر رنگ است به این معنی که اگر 

هر صنعتی به فکر رفع مسائل و مشکالت خود نباشد، 

آن صنعت به رشد و توسعه دست نخواهد یافت.
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و صورتحساب مالی توسط اعضای حاضر، مجمع 
عمومی عادی انجمن به اتمام رسید و مجمع عمومی 
با  اساسنامه  در  تغییراتی  ایجاد  هدف  با  فوق العاده 

ترکیب هیئت رئیسه قبلی، رسمیت پیدا کرد. 
مجید فخار- عضو هیئت مدیره- مسئولیت قرائت 
کرد:  اعالم  و  گرفت  برعهده  را  اساسنامه  تغییرات 
متأسفانه در اساسنامه گذشته به دلیل اشتباه تایپی، 
مدت زمان تصدی بازرس به جای دو سال، سه سال 

قید شده که باید اصالح شود. 
وی ادامه داد: همچنین در ماده 5 اساسنامه، موارد 
تابعیت  از جمله داشتن  مربوط به شرایط عضویت 
و  اساسنامه  مقررات  اجرای  تعهد  و  قبول  ایرانی، 
ورودیه  پرداخت  آن،  قانونی  و مصوبات  تصمیمات 
و حق عضویت به طور مرتب و ... قید شده اما در 
مورد انتخاب اعضا ، هیئت مدیره به این نتیجه رسید 
که باید شرایط برای پذیرش اعضای بیشتر مدنظر 
قرار گیرد که در سه بخش قابل اجراست. »اعضای 
پیوسته«، »اعضای وابسته« و »اعضای افتخاری«. به 
پیشنهاد هیئت مدیره اعضای پیوسته انجمن عبارتند 
از کلیه کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی صنفی 
و صنعتی پوشاک ایران اعم از اشخاص حقیقی و 
نیز  و  اساسنامه  این  مقررات  رعایت  با  که  حقوقی 
مصوبات قانونی به عضویت انجمن پذیرفته شده، 
با پرداخت حق عضویت می توانند در کلیه مجامع 

عمومی انجمن شرکت کنند، نسبت به موارد مطروحه 
اعالم رأی نموده و از کلیه امتیازهای مقرر نیز استفاده 

نمایند.
به گفته فخار، طبق تبصره بند مذکور، اعضای پیوسته 
صنفی نمی توانند نامزد هیئت مدیره و بازرس شوند. 
اعضای وابسته انجمن نیز عبارتند از کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی که در امور مربوط به تهیه و تدارک 
متعلقات،  و  اولیه  مواد  تجهیزات،  و  ماشین آالت 
تکنولوژی صنایع پوشاک و فروشگاه های زنجیره ای 
عرضه کننده پوشاک ایرانی فعالیت داشته و همکاری 
و اشتراک مساعی آنان در انجام امور مربوط به صنعت 
پوشاک موثر بوده و نامبردگان تحت شرایط خاص و 
مقررات آئین نامه داخلی و مصوبات انجمن، می توانند 
با پرداخت حق عضویت در کلیه مجامع عمومی بدون 
حق رأی شرکت کنند. بدیهی است اعضای وابسته 

نیز نمی توانند نامزد هیئت مدیره و بازرس شوند. 
وی در مورد اعضای افتخاری انجمن هم توضیح 
داد: اساتید دانشگاه ها در رشته های مرتبط با صنایع 
و  مدیران  علمی،  و  تحقیقاتی  مراکز  و  پوشاک 
مهندسین باسابقه در صنعت پوشاک که تحت شرایط 
خاص و مقررات آئین نامه داخلی و مصوبات انجمن، 
به عضویت افتخاری انجمن در می آیند. این افراد به 
دعوت هیئت مدیره یا دبیر انجمن بدون حق رأی در 
جلسات و مجامع عمومی انجمن شرکت می کنند و از 

پرداخت حق عضویت نیز معاف هستند. بدیهی است 
اعضای افتخاری نیز نمی توانند نامزد هیئت مدیره 
طبق  انجمن  اعضای  مجموع  در  شوند؛  بازرس  و 
اساسنامه جدید در سه دسته فوق توسط هیئت مدیره 

تقسیم بندی شده اند. 
فخار به تغییرات پیشنهادی در مورد اختیارات نایب 
رئیس هیئت مدیره نیز پرداخت و گفت: طبق ماده 
26 اساسنامه قبلی، تنها نایب رئیس هیئت مدیره در 
زمان غیبت رئیس هیئت مدیره این امکان را داشت 
عهده دار بندهای یک، دو و سه اساسنامه باشد اما در 
پیشنهاد جدید هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره 
این امکان را پیدا می کند که در زمان غیبت رئیس 

هیئت مدیره، تمامی وظایف وی را عهده دار شود.  
پس از بحث و تبادل نظرهای فراوان مدعوین مجمع 
امکان  عدم  ویژه  به  اساسنامه  تغییرات  زمینه  در 
نامزدی اعضای صنفی در انتخابات هیئت مدیره و 
بازرس، هاکوپیان اظهار داشت: بسیاری از واحدهای 
صنفی به این دلیل که در محدوده شهر قرار گرفته اند 
از گرفتن پروانه صنعتی محرو م شده اند؛ پس از اتمام 
مجمع در نظر داریم آمار و اطالعاتی از واحدهای 
صنفی کسب نماییم تا از وزارت تعاون، کار و رفاه 
تولیدکنندگان  برای  که  کنیم  درخواست  اجتماعی 
واجد شرایط پروانه فعالیت صادر نماید. در این فاصله 
نیز جلساتی برگزار خواهیم کرد تا فعاالن صنفی نیز 
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از حق نامزدی در هیئت مدیره و بازرسی بهره مند 
شوند. پس برای مجمع آینده ابتدا تغییرات اساسنامه 
که مورد اشاره آقای فخار قرار گرفت، انجام می گیرد و 
سپس شاهد برگزاری انتخابات هیئت مدیره خواهیم 

بود تا حقی از هیچ گروهی تضییع نشود. 
به این ترتیب اصالح اشتباه تایپی اساسنامه در بخش 
مدت تصدی بازرس از سه سال به دو سال مطرح شد 

که با تأیید اکثریت آرا به تصویب رسید. 

و  فروش  توسعه  سهامی  شرکت  معرفی 
صادرات پوشاک ایران 

پس از پذیرایی میان وعده، مراسم با هدف »معرفی 
پوشاک  صادرات  و  فروش  توسعه  سهامی  شرکت 
اعضای هیئت  از  تعدادی  و  پیدا کرد  ادامه  ایران« 
منصور  دکتر  آقایان  شرکت  این  اساسنامه  تدوین 
شاهرخ  مهندس  افتخاری،  مجید  دکتر  تیرگر، 
بیشتر  توضیحات  ارائه  جهت  و محمودی  جعفری 
و مفصل تر در مورد اهداف، وظایف و کارکردهای 
»شرکت سهامی توسعه فروش« به جایگاه سخنرانی 

دعوت شدند.
اروپا 70  نکته که در  این  به  اشاره  با  تیرگر  دکتر 
دست  از  را  خود  بازارهای  برندها،  مولتی  درصد 
داده اند و تعداد آنها به 30 درصد کاهش یافته  است، 
تصریح کرد: مشکل فعلی تولیدکنندگان ما فروش 
است. در واقع با تغییر ساختارهایی که در دنیا اتفاق 
افتاد، اختالف میان سیستم توزیع و سیستم تولید به 

وجود آمده است.
وی افزود: خروج از بن بست تولید پوشاک و راهبرد 
تولید صادرات محور و دستیابی به صنعت رقابت پذیر 
جامع  سند  و  گرفت  قرار  انجمن  کار  دستور  در 
راهبردی صنعت پوشاک با همکاری انجمن صنایع 

پوشاک و دانشگاه امیرکبیر تدوین شد و چشم انداز 
مثبتی را هم در بدنه دولت و هم میان تولیدکنندگان 
به وجود آورد که به جذب حمایت های معنوی دولتی 

توسط تشکل ها کمک می کند. 
راستای  در  پوشاک،  صنایع  انجمن  عضو  گفته  به 
اهداف منشور انجمن، تشکیل هسته هایی مدنظر قرار 
گرفته که یکی از این هسته ها، فروش و صادرات 
می باشد به همین دلیل هیئت مدیره انجمن تصمیم 
گرفت اقداماتی در راستای راه اندازی شرکت توسعه 

فروش و صادرات پوشاک ایران انجام دهد. 
تیرگر، موضوع این شرکت را پس از جلسات متعدد 
هم اندیشی با خبرگان صنعت پوشاک، کارشناسان 
حقوقی و فعاالن حوزه خرده فروشی به شرح زیر 

اعالم کرد:
* ایجاد فروشگاه های زنجیره ای عرضه پوشاک تولید 
ایرانی و کاالهای مجازم رتبط و مکمل به آن در 

ایران و خارج از ایران 
*بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای جذب 

مشتری صادراتی جهت نفوذ در بازارهای جهانی
*برگزاری رویدادهای کوتاه مدت فروش در داخل 

و خارج کشور
*شرکت و اجرای نمایشگاه های مختلف جهت توسعه 

فروش تولیدات پوشاک ایرانی در داخل و خارج
*همکاری با انجمن صنایع پوشاک ایران در جهت 

ارائه پیشنهادات تخصصی تشویقی به دولت جهت 
تشویق صادرات

*همکاری با انجمن صنایع پوشاک ایران در جهت 
برای  گمرکی  امور  تسهیل کننده  پیشنهادات  ارائه 

واحدهای صادراتی
توانمندسازی  در جهت  روز  دانش  مداوم  *آموزش 

کارکنان با همکاری مراکز آموزشی
*تهیه و تولید اقالم تبلیغاتی و تحقیقات بازاریابی 
مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای و انجام کلیه امور 
مرتبط به تولید محتوای سایت های آنالین و خرید و 

فروش کاال از طریق وب سایت های آنالین
*مدیریت و بازاریابی مشتریان سفارشی و یا قراردادی 
به صورت عمده تولید شده توسط اعضا در خصوص 

مجموعه محصوالت پوشاک ایرانی
*فرهنگ سازی استفاده از کاالی ایرانی باکیفیت

نیز  شرکت  این  سهام  و  سرمایه  مورد  در  وی 
توضیحاتی ارائه داد و گفت: طبق ماده پنج اساسنامه 
شرکت، سرمایه نقدی شرکت مبلغ صد میلیارد ریال 
منقسم به هزار سهم 100/000/000 ریالی که کلیه 
سهام با نام می باشد و مبلغ 35/000/000/000 ریال 
ریال   65/000/000/000 مبلغ  و  پرداخت  نقداً  آن 
بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است و طبق 
تبصره یک، حداکثر سهامی که هر شخص می تواند 
دارا باشد حداکثر 9 درصد از کل سهام شرکت است.

عضو  انجمن پوشاك ایران: در راستای اهداف منشور 

که  گرفته  قرار  مدنظر  انجمن، تشکیل هسته هایی 

می باشد  صادرات  و  فروش  هسته ها،  این  از  یکی 

انجمن تصمیم گرفت  به همین دلیل هیئت مدیره 

اقداماتی در راستای راه اندازی شرکت توسعه فروش 

و صادرات پوشاك ایران انجام دهد. 
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تیرگر اذعان داشت: مبلغ 20 درصد مبلغ اسمی سهام 
قسمت پرداخت نشده مذکور در ماده 5، حداکثر دو 
ماه پس از ثبت شرکت و 45 درصد الباقی قسمت 
پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده 5 
برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که 
طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود، پرداخت 
می گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد 35 
تا 38 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 

اقدام خواهد نمود.
یکی از میهمانان و سخنرانان مراسم، دکتر محمود 
بازاریابی  مدیریت  تخصصی  دکترای  محمدیان - 
دانشگاه  مدیریت،  دانشکده  علمی  هیئت  عضو  و 
به  خود  سخنرانی  در  که  بود  طباطبایی-  عالمه 
ترسیم فضای کسب و کار پوشاک در ایران پرداخت 
و  در سال 1912 طراحی  اندرویز  توماس  گفت:  و 
ساخت یک کشتی را انجام می دهد و اعالم می کند 
که این کشتی غول پیکر در زمان خود مجلل ترین 
بهترین و باشکوه ترین کشتی دنیا خواهد بود و غرق 
نخواهد شد. تمام آزمایشات فنی نیز نشان می داد این 
کشتی )که همه ما به نام تایتانیک می شناسیم ( غرق 

نمی شود.
وی ادامه داد: متمول ترین و برجسته ترین افراد جامعه 
آن روز در کشتی تایتانیک حضور یافتند  اما متأسفانه 
بر اثر چند موضوع که قباًل فکری برای آن نشده بود، 

کشتی غرق می شود. کشتی تایتانیک در حال غرق 
شدن بود و گروهی از مسافران در طبقه دوم کشتی و 
در سالن آمفی تئاتر آن مشغول خواندن آهنگ معروف 
»کاساندرا« بودند، ادوارد جان اسمیت کاپیتان کشتی 
تایتانیک وقتی وضعیت را دید که همه برای فرار از 
مهلکه به طبقه باالی کشتی پناه می برند، متوجه شد 
گروهی از مسافران در سالن آمفی تئاتر هستند، او 
برای عدم ازدحام بیشتر مسافران دستور داد کسی به 
افرادی که در سالن مشغول خواندن بودند وضعیت 
کشتی را اطالع ندهد و آنها شرایط موجودی که با آن 
مواجه هستند را متوجه نشوند و نگرانی نداشته باشند. 
سال ها بعد این پدیده یعنی عدم آگاهی از وضعیت 
سازمان به نام »سندرم کاساندرا« وارد ادبیات مدیریت  

و بازاریابی شد.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی بازاریابی ایران افزود: 
سندرم کاساندرا به این معناست که در یک سازمان 
به فعالیت ادامه دهیم، این سازمان با مشکالت متعدد 
روبرو باشد اما متوجه هیچ یک از مشکالت آن نباشیم! 
عده ای در سازمان موفق هستند و تصور می کنند این 
موفقیت مستمر و همیشگی است اما هرگز به این 
تغییر و  نمی کنند که محیط در حال  نگاه  واقعیت 
تحول است و سازمان در انبوه مشکالت غرق خواهد 
شد و متوجه آن نمی شوند و در واقع اسیر سندرم 
کاساندرا شده اند و ممکن است گریبانگیر هر سازمان 

و شرکت موفقی شود. 
محمدیان ضمن بیان این مطلب که با فکر دیروز 
نمی توان کسب و کار امروز را مدیریت نمود گفت: 
به تک تک برندهای ایرانی تعصب بسیاری دارم اما 
تمامی مدیران با افکار و برنامه های خود به نقطه 
امروز رسیده اند و برای حرکت به سمت جلو و رشد و 

توسعه این تفکر باید تغییر کند. 
این استاد دانشگاه یادآور شد: فعاالن و تولیدکنندگان 
بدانند چه تحوالتی در سطح  باید  پوشاک  صنعت 
جهانی این صنعت رخ می دهد تا خدای ناکرده گرفتار 
سندرم کاساندرا نشوند یا به سرنوشت برندهایی مانند 
کداک که امروز دیگر هیچ اثری از آنها وجود ندارد، 

مبتال نشوند. 
وی ضمن اشاره به تحوالت صنعت پوشاک در دنیا 
گفت: مردم امروز، ترجیح می دهند خریدهای متعدد 
خود را یک جا انجام دهند زیرا وقت ندارند امروز یک 
قطعه پوشاک برای خود بخرند و فردا برای خرید 
پوشاک فرزندش راهی فروشگاه دیگری شود بنابراین 
ترجیح می دهد تمام نیازهای خود را از یک جا تأمین 
ایران همین  در  هایپراستارها  موفقیت  دلیل  نماید. 
موضوع است. زیرا متوجه تغییر رفتار مصرف کنندگان 
شده و براساس این تغییر،  برنامه ریزی می کند. در 
تمام دنیا زمانی که دپارتمان استورها پا می گیرند، 
با کسادی مواجه می کنند.  را  فروشگاه های محلی 
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پس به تدریج فروشگاه های تک و محلی در دنیای 
مدرن بازار خود را از دست می دهند. 

محمدیان، دومین تحول در صنعت پوشاک را افزایش 
تمایل مردم به خرید توأم با سرگرمی دانست و گفت: 
مردم زمانی که برای خرید پوشاک راهی فروشگاه ها 
تفریحی  کنند،  می شوند، می خواهند غذایی صرف 
کما  کنند.  نگاه  هم  فیلمی  حتی  و  باشند  داشته 
این که سینماهای ایران رو به افول بود اما با رونق 
پردیس های سینمایی که دارای فروشگاه های متعدد 
سینمای  است، صنعت  متنوع  کورت های  فودت  و 

کشور رونق گرفت.
قانونی  مبادی  از  خارجی  برندهای  ورود  »شتاب 
و رسمی«، سومین تحول صنعت پوشاک به گفته  
ایران  بازاریابی  علمی  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
بود. در میان تمام صنایع، پوشاک بیشتر از بازاریابی 
بهره برداری می کند. برندهای معتبر خارجی، کار خود 
را در زمینه بازاریابی به خوبی بلد هستند و این امر 
رقابت را از حالت ناسالم فعلی نجات می دهد. برای 
مثال یکی از برندهای عرضه پوشاک و تجهیزات 
بزرگ خود یک  فروشگاه های  کنار  در  کوهنوردی 
صخره مصنوعی برای خریداران ساخته است تا افراد 
تجهیزات خریداری شده را همان جا امتحان کنند و 

سرگرم شوند.
در  ایرانیان  متأسفانه  داشت:  اذعان  ادامه  در  وی 
برای  را  کار  این موضوع  و  خرید غرب زده هستند 

تولیدکنندگان ایرانی بسیار دشوار و پیچیده می کند. 
محمدیان، تحول چهارم را افزایش خرید اینترنتی در 
ایران برشمرد و گفت: بسیاری از خریدها به صورت 
اینترنتی انجام می گیرد و تولیدکنندگان پوشاک باید 
روش های  تداوم  نمایند.  رصد  نیز  را  وضعیت  این 
کنونی خروج از جاده اصلی است و باید در مسیری 

حرکت کنیم که مشتریان در آن مسیر به حرکت ادامه 
می دهند.

را  تغییر  که  کرد: حال  تصریح  بازاریابی  استاد  این 
دریافتیم چه باید کرد؟ در این شرایط یکی از مهم ترین 
اقدامات »دور هم جمع شدن« است. تفکر تک روی 
در ایران به فعالیت های ما بسیار لطمه زده است. در 
انجمن صنایع پوشاک ایران، بزرگان و خبرگان به این 
نتیجه رسیده اند که دور یکدیگر جمع شوند و شرکتی 
را تشکیل دهند تا دپارتمان استوری به نفع پوشاک 

ایرانی شکل گیرد.
استورهای  دپارتمان  ایجاد  مزایای  پایان  در  وی 

پوشاک ایرانی را در موارد زیر برشمرد: 
*مراکز تجاری برند شده در مقایسه با فروشگاه های 
را جذب  بیشتری  فروشی مخاطبان  و تک  محلی 
می کند. انسان ها زمانی که وارد مرکز تجاری می شوند 
دست خالی خارج نمی شوند. پس یکی از فواید مراکز 
تجاری، ایجاد چنین ترافیک و استقبالی از مخاطبین 

است.  
مراکز  ماهیت  به دلیل  فروش  بازار  سهم  *افزایش 

تجاری
*افزایش قدرت چانه زنی تولیدکنندگان پوشاک در 
برابر مقامات و سیاستگذاران دولتی و به تبع افزایش 

میزان اشتغال جامعه
*فرهنگ سازی برای خرید کاالهای ایرانی

*افزایش توان رقابت با برندهای خارجی
*برنامه ریزی براساس خرد جمعی و علم روز دنیا

*افزایش حجم فروش سازمانی 
و حتی  در سراسر کشور  فروشگاه  توسعه  *امکان 

خارج از کشور
*امکان تبلیغات گسترده برای تمام برندهای فعال در 

دپارتمان استور پوشاک
مورد  در  پاسخ  و  پرسش  به  مراسم  پایانی  بخش 
ایران  پوشاک  صادرات  و  فروش  توسعه  شرکت 
اختصاص داشت. دکتر افتخاری بیان داشت: انجمن 
بنا بر رسالت های حمایتی و تشکلی خود و در راستای 
رفع مشکالت فروش اعضا ، ایده شکل گیری شرکت 
توسعه فروش و صادرات پوشاک را مطرح کرده است. 
وی ادامه داد: مشکل فروش در زمینه تولیدکنندگان 
تک محصولی یا فصلی نمود به مراتب بیشتری دارد 
و امکان برندسازی برای چنین تولیدکنندگانی دشوار 
و هزینه بر است در حالی که همگان می دانیم اگر به 
موفقیت دست  به  نکنیم  برندسازی حرکت  سمت 

نخواهیم یافت. 
عضو انجمن صنایع پوشاک ایران یادآور شد: طی 
برگزاری جلسه ای با وزیر کار،  آماری از سازمان 
اشتغال بنگالدش و ترکیه  یونیدو در مورد میزان 
تولید  بخش  در  نفر  میلیون   20 که  شد  مطرح 
پوشاک در بنگالدش به فعالیت مشغول هستند و 

صورت  به  خریدها  از  بسیاری  بازاریابی:  استاد 

اینترنتی انجام می گیرد و تولیدکنندگان پوشاك باید 

روش های  تداوم  نمایند.  رصد  نیز  را  وضعیت  این 

کنونی خروج از جاده اصلی است و باید در مسیری 

حرکت کنیم که مشتریان در آن مسیر به حرکت ادامه 

می دهند.
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اما  است  نفر  میلیون   2 حدود  ترکیه  در  رقم  این 
در صنعت  بنگالدش  برابری  دو  اشتغال  علی رغم 
با  نتوانسته در زمینه صادرات  این کشور  پوشاک، 
ترکیه برابری کند زیرا بنگالدش برند داخلی ندارد 
و فقط به عنوان یک کشور با هزینه های پایین تولید 
برای برندها شناخته می شود پس برندسازی نقش 
وبا  دارد  پوشاک کشورها  تویعه صنعت  در  مهمی 
باید ضعف ها و چالش های  این موضوع،  به  توجه 
گروهی  به صورت  برندسازی  پیرامون  را  خود 

برطرف نماییم.
افتخاری تصریح کرد: هزینه تبلیغات بسیار باالست 
شکل گیری  ضرورت  لذا  است  دشوار  برندسازی  و 
این شرکت نمود بیشتری پیدا می کند؛ ضمن این که 
همیشه چوب عملکرد ضعیف برخی تولیدکنندگان 
سایر صنایع به عنوان کاالی ایرانی را خورده ایم؛ لذا 
تولیدکنندگان  تا  بزرگی الزم است  وجود فروشگاه 
کاالهای باکیفیت و مرغوب در کنار یکدیگر جمع 
داخل  تولید  از  موفق  نمونه  یک  به عنوان  و  شوند 
به دولتمردان و مردم معرفی نماییم تا نشان دهیم 
بسیاری  و  نیستند  بی کیفیت  ایرانی  تمام کاالهای 
از محصوالت ایرانی قادر رقابت با کاالهای مشابه 

خارجی می باشند. 
این تولیدکننده اذعان داشت: وقتی در کنار همدیگر 
قرار می گیریم قدرت مذاکره و چانه زنی با نهادها و 

سازمان های دولتی افزایش پیدا می کند.
تشکیل  اصلی  هدف  داشت:  ابراز  نیز  تیرگر  دکتر 
حمایت های  که  بوده  این  پوشاک  صنایع  انجمن 
سوق  پوشاک  تولیدکنندگان  سمت  به  را  دولتی 
دهد و این حمایت ها محدود و متمرکز بر اعطای 
انجام  بلکه مواردی مانند تسهیالت در  وام نیست 
تبلیغات، برندسازی و معرفی تولیدکنندگان داخلی به 
مصرف کنندگان سراسر کشور و امکان صادرات را در 

برمی گیرد. 
وی با اشاره به این مطلب که ایجاد شرکت توسعه 
ایجاد همگرایی  فروش و صادرات پوشاک موجب 
شد؛  خواهد  دولتی  معنوی  حمایت های  جلب  و 
از  بسیاری  ارتباط  قطع  به دلیل  کرد:  خاطرنشان 
تولیدکنندگان با سیستم توزیع، نمی توانند به بهره وری 
باال برسند و در برخی موارد خطوط تولید  آنان قابل 
توسعه نیست و درآمد مناسبی از فعالیت های خود 
کسب نمی کنند، پس الزام ورود تولیدکننده به بخش 
فروشگاهی با این دیدگاه نه تنها ضروری بلکه حیاتی 

است.
این  در  داشت:  عنوان  جعفری  شاهرخ  مهندس 
می شوند،  جمع  ایرانی  برندهای  تمام  فروشگاه ها 
کاالی خارجی در آنها وجود ندارد و سهامداران این 
صنایع  انجمن  اعضای  و  تولیدکنندگان  فروشگاه 
امکانات  فروشگاه ها  هستند.  این  ایران  پوشاک 

مختلفی مانند فود کورت، پارکینگ های اختصاصی، 
براساس  داشت.  خواهند   ... و  تفریحی  مراکز 
فروشگاه ها  این  امکانات  موجود  و  موقعیت ها 
راه اندازی می شوند.  سیستم کنترل و نظارت بر آنها 
هنوز تدوین نشده است و پس از تأسیس شرکت 
توسعه فروش و صادرات پوشاک ایران و واگذاری 
اعضای  و  می شود  تشکیل  مدیره  هیئت  سهام، 
نحوه  بازاریابی  حوزه  کارشناسان  با  مدیره  هیئت 

اداره فروشگاه ها را بررسی خواهند کرد.
به عنوان هیئت موسس  در حال حاضر  افزود:  وی 
شرکت، پاسخگوی دوستان هستیم و این شرکت با 
سرمایه 10 میلیارد تومان ) هزار سهم 10 میلیون 
تومانی( عرضه می شود، سهامداران مجازند از یک 
و  نمایند  خریداری  را  از سهام  درصد  حداکثر 9  تا 
سهامداران شرکت در سود آن سهیم هستند. در این 
فروشگاه هر کاالیی وارد نخواهد شد و هیئت مدیره 
شرکت، فیلترهایی برای ورود کاالها اعمال خواهند 

کرد. 
جعفری تصریح کرد: مسائلی در مورد نیروهای انسانی 
شاغل در فروشگاه ها، کاالهای عرضه شده، نظارت 
بر عملکرد برندها، امکانات تفریحی فروشگاه ها و ... از 
سایر مسائلی بود که در جلسه پرسش و پاسخ مربوط 
ایران  به شرکت توسعه فروش و صادرات پوشاک 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
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فعالیت های حرفه ای شما از چه زمانی آغاز 
شد؟

پیش از ورود به عرصه تولید، آموزشگاه حسابداری 
تأسیس کرده بودم و 4 سال نیز سابقه کار دولتی 
در شرکت برق  تهران را داشتم که همین موضوع 
دور  بستگان  از  یکی  به  را  آموزشگاه  شد  باعث 
اجاره دهم.  پس از گذشت چند ماه و آغاز فصل 
تابستان، صاحب ملک با من تماس گرفت و گفت 
چرا اجاره هایتان را پرداخت نمی کنید؟! گفتم من که 
این ملک را با هماهنگی شما به فردی اجاره داده ام! 
چند روز بعد معلم ها به من زنگ زدند مبنی بر این که 
هیچ حقوقی به ما پرداخت نشده است و به ما اعالم 
شده که بابد حقوق را از شما دریافت کنیم! سراغ آن 
فرد رفتم و موضوع را در میان گذاشتم. وی پاسخ 
داد من فقط سود این ملک را از شما اجاره کرده ام و 

همیشه کار را 
بر پول ترجیح داده ام 

اشاره:
گروه صنعتی الیکو فعالیت خود را از سال 1355 با هدف تولید انواع منسوج نبافته شروع 
کرد و بالفاصله تولید انواع کاالی خواب )لحاف، تشک، ملحفه، بالش و ...( را در دستور کار 
خود قرار داد. گروه الیکو پیشگام تولید کاالی خواب در ایران بوده و با بیش از 37 سال 
تجربه هم اکنون با استفاده از ماشین آالت مدرن و تمام اتوماتیک، انواع کاالی خواب را با 
استانداردهای باال و کیفیت مطلوب با نام های تجاری ایران الیی، چاپرنگ، ویوانا، 
پرک، کانن و آبی جین تولید و عرضه می کند. مطالبی که از نظرتان می گذرد 
ماحصل مصاحبه های محمود زینی- موسس و مدیرعامل گروه صنعتی 
) شبکه سهند  اقتصاد  آیدین  و  پایش  تلویزیونی  برنامه های  با  الیکو- 
تبریز( است. وی که یکی از قدیمی ترین تولیدکنندگان منسوج نبافته در 
ایران محسوب می شود؛ متولد سال 1320 در مراغه و دانش آموخته 
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته اقتصاد از دانشگاه 
شهید بهشتی است. زینی در ابتدا آموزشگاه حسابداری را 
راه اندازی نمود و  در سال1355، تولید تشک های کارخانه ای 

در ایران را شروع کرد.

همیشه کار را 
بر پول ترجیح داده ام 

اشاره:
1355گروه صنعتی الیکو فعالیت خود را از سال 1355گروه صنعتی الیکو فعالیت خود را از سال 1355 با هدف تولید انواع منسوج نبافته شروع 
کرد و بالفاصله تولید انواع کاالی خواب )لحاف، تشک، ملحفه، بالش و ...( را در دستور کار 

خود قرار داد. گروه الیکو پیشگام تولید کاالی خواب در ایران بوده و با بیش از 
تجربه هم اکنون با استفاده از ماشین آالت مدرن و تمام اتوماتیک، انواع کاالی خواب را با 
استانداردهای باال و کیفیت مطلوب با نام های تجاری ایران الیی، چاپرنگ، ویوانا، 
پرک، کانن و آبی جین تولید و عرضه می کند. مطالبی که از نظرتان می گذرد 
ماحصل مصاحبه های محمود زینی- موسس و مدیرعامل گروه صنعتی 
) شبکه سهند  اقتصاد  آیدین  و  پایش  تلویزیونی  برنامه های  با  الیکو- 
تبریز( است. وی که یکی از قدیمی ترین تولیدکنندگان منسوج نبافته در 
ایران محسوب می شود؛ متولد سال 1320 در مراغه و دانش آموخته 
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته اقتصاد از دانشگاه 
شهید بهشتی است. زینی در ابتدا آموزشگاه حسابداری را 
راه اندازی نمود و  در سال1355، تولید تشک های کارخانه ای 

در ایران را شروع کرد.

گفت وگو با محمود زینی- مدیرعامل گروه صنعتی الیکو

هزینه های آن را که اجاره نکردم! در نهایت پرداخت 
مبالغ اجاره و دستمزد معلمان را برعهده گرفتم.  

بار دیگر به مدیریت آموزشگاه پرداختم و به صورت 
همزمان در شرکت برق تهران کار می کردم و تنها 
لیسانسه ای بودم که در این شرکت با 4 هزار نفر 
پرسنل، استخدام شده بودم. آقای مهندس صالحی- 
مدیرعامل وقت- مدیر بسیار توانمندی بود و نکات 

بسیار خوبی از ایشان یاد گرفتم. 
چارت  در  تجدیدنظر  مأمور  مرا  وی   1345 سال 
سازمان برق تهران و اصالح فعالیت های آن کرد. 
تصمیم این بود که کارهای مربوط به ارباب رجوع با 
سرعت و دقت بیشتر انجام شود. پس از بررسی های 
متعدد، پنج شنبه هر هفته جلساتی با مدیر عامل و 
روسای سازمان برگزار می شد و گزارش عملکرد در 
اختیار آنان قرار گرفت که این روند تا سال 1349 

ادامه داشت. تعداد فرم های درخواست انشعاب از 16 
صفحه به یک صفحه کاهش دادم و هر فردی که 
برای دریافت برق به سازمان مراجعه می کرد پس از 
پر کردن فرم و پرداخت مبلغ ، اطمینان داشت که 

فردای آن روز برق وصل خواهد شد. 

بود؟  چه  برق  اداره  از  شما  خروج  دلیل 
خستگی از کار دولتی یا پرداختن به شغل دیگر 

در بخش خصوصی؟ 
دوران تحصیلم در مقطع کارشناسی ارشد چهار سال 
به طول انجامید؛ پس از اتمام خدمت سربازی، طبق 
طرح 24 هفته ای، متخصصین رشته های مختلف 
به  آموزشی،  شش  ماهه  دوره  گذراندن  از  پس 
اداره های خود باز می گشتند. سازمان برق 51 نفر 
را به سازمان نظام وظیفه معرفی کرد و  مهندس 

گزارشويژه
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زمانی، یکی از بستگان فعال در زمینه پارچه بافی ، 
پیشنهاد راه اندازی کارخانه پارچه بافی را مطرح کرد. 
محاسبات اولیه سود و زیان و قیمت تمام شده پارچه 
در  سربازی، شرکتی  دوران  اواخر  و  دادم  انجام  را 
زمینه تولید پارچه و پوشاک راه اندازی کردیم که در 
حد و اندازه های یک برند به شمار می آمد و به جرأت 
می توان اعالم کرد تمام بوتیک های تهران و ایران 
زیر نظر ما بود. متأسفانه آن زمان نیز مانند امروز، 
مردم نسبت به برندهای ایرانی آشنایی نداشتند و 
خارجی  شرکت  این  محصوالت  می کردند  تصور 
دادگاه های  و  دولتی  سازمان های  به  مرتب  است! 
شرکت  تولیدات  درمورد  توضیح  برای  مختلف 
تمام محصوالت  کنم  اثبات  تا  می شدم  فراخوانده 
این شرکت تولید داخلی می باشد. برخی از مسئوالن 
سوال می کردند چرا اجناس شما در تمام فروشگاه ها 
وجود دارد. پاسخ می دادم: چون تحصیلکرده رشته 
خوبی  به  را  مقیاس  در  تولید  و  هستم  اقتصاد 

می شناسم. 
در یکی از سفرها به آلمان غربی، دوستی پیشنهاد 
تولید  ایران  تا آن موقع در  نبافته که  کرد منسوج 
آلمانی  کارخانه  از  بازدیدی  کنیم.  وارد  را  نمی شد 
داشتیم و کار را پسندیدیم. پس از بازگشت به ایران 
با شرکا در مورد این طرح صحبت کردم و آنها نیز 
موافقت کردند. از زمان تصمیم گیری تا زمانی که کار 
به تولید رسید، یعنی مراحل خرید زمین، ماشین آالت 
و انجام مراحل کسب مجوز و راه اندازی، تنها هفت 

ماه طول کشید.

تولید منسوجات بی بافت در ایران، صنعت جدیدی 
ما  کسی  شدیم  صنعت  این  وارد  که  زمانی  بود؛ 
صورت  به  خواب  کاالی  تولید  و  نمی شناخت  را 
در  بود.  ناشناخته  افراد  میان  اصولی  و  بهداشتی 
به  این صنعت  در  که  می کنم  افتخار  حاضر  حال 
اشتغال حدود 600  زمینه  و  ادامه می دهم  فعالیت 
نفر در این گروه صنعتی فراهم شده است. اگرچه 
متأسفانه سیاست های کشور به سمت رونق تجارت 
پیش رفته و برندهای بزرگی مانند نساجی مازندران، 

سال های متمادی مورد بی توجهی قرار گرفته اند. 

مشکل  با  فعالیت هایتان  درجریان  تاکنون 
مواجه شده اید؟

قطعاً تمام فعالیت ها با مشکل روبرو می شود اما تمام 
مشکالت را به نفع خود حل کرده ام. 

روزی چند ساعت کار می کنید؟
پیش از پرسنل در محل کار حاضر می شوم و آخرین 
در  اگر  از شرکت خارج می شود.  نفری هستم که 

اطالع دادند که من را نپذیرفته اند زیرا طبق دستور 
اداره  در  باید  تخصصی  هر  با  فردی  هر  مقامات، 
خودش خدمت کند طبعاً به دلیل تحصیل در رشته 
اقتصاد و مدیریت، نمی توانستم در اداره برق تهران 
به فعالیت ادامه دهم. هر اندازه مدیران سازمان برق 
قانون مشمول  این  که  کردند  اصرار  مسئوالن  به 
من نشود زیرا اصالح چارت سازمانی و بسیاری از 

فعالیت های مهم برعهده من است، نپذیرفتند. 
با حقوق ناچیز افسری، امکان امرار معاش خود و 
خانواده ام که فرزندی 40 روزه هم شامل آن بود، 
وجود نداشت. اما آموختم و متوجه شدم، هر زمان 
در هر کاری با مشکل مواجه می شوم قطعاً حکمتی 

نهفته است که به نفع من می باشد.  
در دوران سربازی با فعالیت های جدیدی آشنا شدم 
و برای مدتی به تدریس اقتصاد بین الملل پرداختم. 
در ادامه یک شرکت مشاوره ای با هدف رفع مسائل 
و مشکالت سازمانی راه اندازی کردم و هنگام انعقاد 
نخستین قرارداد همکاری با سازمان برنامه به مبلغ 
این  در  کارمند  نفر   165 حدود  تومان؛  هزار   200
شرکت فعالیت می کردند. به دلیل فعالیت های حرفه ای 
و بسیار قدرتمند رقم اولیه قرارداد یعنی 200 هزار 
تومان در سال 1350 به 2 میلیون تومان رسید و سود 

قابل توجهی نصیب شرکت شد. 

چگونه وارد میدان تولید شدید؟
دوره  و  تهران  در  را  سربازی  مقدماتی  دوران 
تخصصی را در تبریز سپری کردم. در همان مقطع 

در حال حاضر افتخار می کنم که در این صنعت 
به فعالیت ادامه می دهم و زمینه اشتغال حدود 
600 نفر در این گروه صنعتی فراهم شده است. 
اگرچه متأسفانه سیاست های کشور به سمت 
بزرگی  برندهای  و  رفته  پیش  تجارت  رونق 
مانند نساجی مازندران، سال های متمادی مورد 

بی توجهی قرار گرفته اند. 

ویژه
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بیدار هستم و به  کارخانه باشم هم تا 4-5 صبح 
فعالیت ادامه می دهم. در زندگی همیشه کار را بر 
پول ترجیح داده ام و همیشه با تالش و پشتکار به 

فعالیت پرداخته ام. 

تاکنون با خود گفته اید حاال که کارخانه بزرگ 
قابل  سود  و  دارم  اختیار  در  معتبر  برندی  و 
گردش  و  تفریح  به  کرده ام؛   توجهی کسب 

بپردازم و حجم کارهایم را کم کنم؟
هرگز. به هر حال به عنوان یک تولیدکننده رسالت ها 

و وظابف اجتماعی بسیاری دارم.

در زمینه صادرات هم فعال هستید؟
از جمله  اروپایی  به کشورهای  بله صادرات خوبی 
خواب  کیسه  هزار  صد  مثال  برای  داشتیم.  آلمان 
برای یکی از فروشگاه های زنجیره ای معتبر به این 

کشور صادر کردیم.  
به یاد دارم در یکی از نمایشگاه ها، فردی با ناراحتی 
به غرفه ما مراجعه نمود و گفت چرا کاالهای تولید 
آلمان را در یک نمایشگاه ایرانی عرضه کرده اید؟! 
این  یادآور شدیم  ارائه دادیم و  توضیحاتی به وی 
از آلمان  محصول صادراتی ماست و مشابه آن را 
بستگان  به  به عنوان سوغات  و  کرده اید  خریداری 

خود هدیه داده اید. 

به چین هم صادرات کرده اید؟
هنوز خیر. متأسفانه به دلیل تثبیت نرخ دالر، زمینه 
متعددی  مشکالت  با  ایرانی  محصوالت  صادرات 
روبرو شده است. اگر دالر به قیمت فعلی، نگه داشته 

شود قطعاً صادرات به تمام کشورها از جمله چین، 
امکان پذیر خواهد شد.

الیکو، نخستین شرکت ایرانی است که در نمایشگاه 
نساجی فرانکفورت حاضر شد و 24 دوره متوالی در 
بازار  در  موفقی  داشت؛ همچنین حضور  غرفه  آن 
و سوییس  ایتالیا  فرانسه،  هلند،  آلمان،  کشورهای 
داشتیم و به همین دلیل حیف است صادرات به این 
کشورها را به عنوان حضور یک کاالی ایرانی در 
اروپا قطع کنیم اما ناچار شدیم به خاطر ثبات قیمت 
دالر آن را متوقف نماییم در حال حاضر نیز طبق 
قوانین موجود باید مواد اولیه را با ارز آزاد بخریم اما 
ارز صادراتی را به دولت با نرخ ارز مبادالتی بفروشیم، 
برخی  البته  نیست  صرفه  به  مقرون  صادرات 
بازرگانان کاالی ما را به افغانستان، عراق، آذربایجان 
و گرجستان صادر می کنند. اما فروش کاال به این 
کشورها را صادرات نمی دانم چون آنها هر کاالیی 
را با هر کیفیتی می خرند. به هر حال امیدواریم با 

اخباری که در مورد تغییر قوانین صادراتی شنیده ایم، 
باز هم زمینه حضور ما در بازارهای اروپایی فراهم 

شود.

مطلب نهایی
تولیدات  باالی  شده  تمام  قیمت  و  قاچاق  معضل 
داخلی باید برطرف شود؛ قطعاً در صورت همکاری 
دولت تولیدکنندگان ایرانی قادر به کاهش قیمت تمام 
شده و رقابت با کاالی مشابه وارداتی خواهند بود. با 
تکیه بر 55 سال سابقه فعالیت معتقدم که در صورت 
حمایت واقعی دولت از تولید، کیفیت محصوالت ما 

به مراتب بهتر از مشابه ترکیه می باشد. 
مطلب پایانی این که حجم سرمایه گذاری برای ایجاد 
یک شغل در صنعت نساجی حدود یک چهارم سایر 
مشاغل است و به دلیل حجم باالی اشتغال زایی و 
رفع مشکل بیکاری، رشد و توسعه صنعت کشور را 

امکان پذیر می کند. 

معضل قاچاق و قیمت تمام شده باالی تولیدات 
صورت  در  قطعاً  شود؛  برطرف  باید  داخلی 
به  قادر  ایرانی  تولیدکنندگان  دولت  همکاری 
کاالی  با  رقابت  و  شده  تمام  قیمت  کاهش 
مشابه وارداتی خواهند بود. با تکیه بر 55 سال 
در صورت حمایت  که  معتقدم  فعالیت  سابقه 
واقعی دولت از تولید، کیفیت محصوالت ما به 

مراتب بهتر از مشابه ترکیه می باشد. 
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در مورد تولیدات و فعالیت های SSM در دنیا و هم چنین ایران 
توضیحاتی ارائه نمایید. 

باز می گردد؛  پیش  از 150 سال  بیش  به   SSM تاریخچه شرکت
در حال  حاضر این گروه صنعتی دارای سه سایت تولید است و مقر 
اصلی آن در شهر زوریخ سوئیس قرار دارد. این گروه صنعتی عالوه 
بر سوئیس دو کارخانه در چین و ایتالیا دارد که کارخانه چین  برای 
بازار مصرف داخلی این کشور به فعالیت می پردازد. SSM مشتمل بر 
چندین شرکت است و بیش از 90 درصد محصوالت خود را از ایتالیا و 

سوئیس به خارج از اروپا صادر می کند. 
شرکت  Mettler از گروه SSM حدود 50 سال پیش با ایران همکاری 
داشته و فعالیت ما در ایران به پیش از انقالب مربوط می شود. حدود 
10 سالی است که در بازار ایران به فعالیت می پردازم و در این مدت 
قدرتمندی  بازار   SSM هستم.   ایران  نساجی  بازار  تغییرات  شاهد 
در بخش ایرتکسچرایزینگ دنیا ایجاد کرده  و در بازار ایران نیز بر 

ایرتکسچرایزینگ و تجهیزات نخ تابی متمرکز شده است. 
بازار ایران برای گروه SSM اهمیت بسیاری دارد و  همواره با ایران 
از  تحریم ها  دوران  در  حتی  داریم؛  و  داشته  خوبی  بسیار  ارتباطات 
فروش  و  دادیم  انجام  را  الزم  پشتیبانی های  خود  ایرانی  مشتریان 

ماشین آالت و قطعات یدکی به این کشور متوقف نشد. 
باید به این نکته اشاره کنم که در زمان تحریم با مشکالت بسیاری در 
زمینه انتقال پول مواجه بودیم اما در حال حاضر چشم انداز بسیار خوبی 
برای آینده ارتباط با ایران متصور هستیم و امیدواریم تبادالت مالی با 
سهولت بیشتری امکان پذیر شوند و برای هر دو طرف )مشتریان ایرانی 
و تولیدکنندگان ماشین آالت نساجی اروپایی( سهولت بیشتری در زمینه 

ارتباطات تجاری، اقتصادی و صنعتی به وجود آید. 
بدون شک در آغاز ارتباط با مشتری، انتقال اطالعات و دانش فنی 
اهمیت بسیاری دارد و هر محصول جدیدی را باید به نحو احسن معرفی 
نماییم تا مشتری را نسبت به عملکرد ماشین آالت و تجهیرات مذکور 
قانع نماییم. مطلب بعدی این که از هر فرصتی برای ارتباط 
با مشتریان ایرانی استفاده می کنیم کما این که مدتی 
پیش سمینار سازندگان ماشین االت نساجی ایتالیا در 
ایران برگزار شد و مورد استقبال صنعتگران ایرانی 
قرار گرفت. این برنامه برای جذب مشتریان جدید 
فعلی  توانستیم محصوالت  و  بود  موثر  بسیار 
آنان معرفی کنیم همچنین در  به  SSM  را 

مورد تکنولوژی های جدید  نیز بحث و تبادل 
 نظر صورت گرفت.  

اشاره:
به اعتقاد مدیر فروش شرکت SSM بازار ایران آینده خوبی خواهد داشت و 
شرایط به سمت مثبت تغییر می کند. واردات به شرط حمایت بهبود پیدا می کند 
حمایت جهت  و  نیست  آسان  ایران  به  واردات  می دانید  که  همان طور  زیرا 
صادرات امری ضروری به شمار  می رود پس  کسانی  که بتوانند سرمایه گذاری 
کنند و به سطح باالیی از فعالیت و بهره وری برسند به فرصت های  مناسبی 

جهت رشد و توسعه دست خواهند یافت.
مشکالت  با  تحریم  زمان  در  داشت:  اذعان  نگلی 

بسیاری در زمینه انتقال پول مواجه بودیم اما در 
حال حاضر چشم انداز بسیار خوبی برای آینده 
امیدواریم  و  هستیم  متصور  ایران  با  ارتباط 
تبادالت مالی با سهولت بیشتری امکان پذیر 
ایرانی  )مشتریان  دو طرف  هر  برای  و  شوند 
و تولیدکنندگان ماشین آالت نساجی اروپایی( 

تجاری،  ارتباطات  زمینه  در  بیشتری  سهولت 
اقتصادی و صنعتی به وجود آید.

SSM² گفت وگو با کارلو نِگلی1- مدیر فروش شرکت

آینده خوبى در 
انتظار ایران است

نساجیديگران

نساجی دیگراننساجی دیگران
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آیا تفاوتی بین نحوه فعالیت و سرویس دهی 
همچون  دیگر  کشورهای  و  ایران  در   SSM

ترکیه- همسایه ایران- وجود دارد؟ 
ترکیه هم یکی از بازارهای مهم برای گروه ماست  
ولی به هرحال از نظر سازماندهی تفاوت هایی وجود 
دارد. در ایران هنوز صنعت فرش ماشینی مورد استقبال 
بسیاری قرار دارد اما در ترکیه عالوه بر توجه به فرش 
ماشینی، بخش های مختلف صنعت گسترده نساجی 
هم مورد توجه صنعتگران قرار دارد؛ ضمن این که 
تعداد فعاالن این صنعت در ترکیه به مراتب بیشتر از 
فعاالن نساجی ایران هستند. در ترکیه تکنسین های 
از  پس  خدمات  ارائه  به  مستمر  صورت  به   SSM

فروش می پردازند. در ایران هم تکنسین متخصص 
و مسلط به زبان فارسی مستقر است که این موضوع 
برقراری ارتباط با صنعتگران ایرانی را بسیار تسهیل 
می کند زیرا برخی از مشتریان ایرانی به زبان انگلیسی 
مسلط نیستند و به دلیل تسلط تکنسین ما به زبان 
فارسی، فقط کافی است با وی تماس تلفنی داشته 
باشند یا ایمیلی به فارسی برایش ارسال کنند تا در 

اسرع وقت به مشکالتشان رسیدگی شود.

ماشین  آالت  تخصصی  در سمینار  به حضور 
نساجی در ایران اشاره کردید. این اعتقاد وجود 
دارد که هدف اصلی حضور شرکت های خارجی 
بیشتر  فروش  صرفاً  برنامه هایی،  چنین  در 
این زمینه  ماشین  آالت است. دیدگاه شما در 

چیست؟
بی شک هدف ما فروش است و این موضوع فقط 
شامل تجهیرات های اصلی است. ایران برای ما کشور 
مهمی است زیرا حجم باالیی از فروش ماشین آالت 

ما به بازار ایران است و بیش از هر چیزی به تداوم 
روابط با مشتریان اهمیت می دهیم. به وجود آوردن 
و حفظ اعتماد، کار آسانی نیست. من سالیانه سه تا 
چهار بار به کشور شما سفر می کنم صرف نظر از این 
که  SSM 10 دستگاه به کارخانه های نساجی فروخته 
باشد یا یک دستگاه! می خواهیم به مشتریان نشان 
دهیم که هم در روزهای سخت و دشوار اقتصادی 
و هم در روزهای رونق تولید و فروش در کنارشان 

هستیم. 

ایران  نساجی  صنعت  از  شما  پیش بینی 
چیست؟

فکر می کنم بازار ایران آینده خوبی خواهد داشت و 
شرایط به سمت مثبت تغییر می کند. واردات به شرط 
حمایت بهبود پیدا می کند زیرا همان طور که می دانید 
واردات به ایران آسان نیست و حمایت جهت صادرات 
اعتقاد من  به  به شمار می رود پس  امری ضروری 
به سطح  و  کنند  بتوانند سرمایه گذاری   کسانی  که 
باالیی از فعالیت و بهره وری برسند به فرصت های 
 مناسبی جهت رشد و توسعه دست خواهند یافت ولی 
بدون شک برای کسانی که به راحتی از فرصت های 
ارزشمند بگذرند؛ ماندگاری در این بازار دشوار خواهد 

بود. 
توسعه بازار ایران را به موفقیت در صادرات نیز مرتبط 
می دانم. اطالع دارم که صادرات صنایع نساجی ایران 
حجم باالیی را به خود اختصاص نمی دهد پس برای 
کسانی که قادر به واردات به ایران باشند فرصت های 
مناسبی موجود است و شرکت های آنها می توانند رشد 
پیداکنند. در مجموع معتقدم آینده خوبی در انتظار 
ایران است و این آینده روشن به تدریج و با صبر و 
حوصله صنعتگران و فعاالن اقتصادی ایران محقق 

خواهد شد. 

1-Carlo R.Naegeli

2- Schärer, Schweiter and Mettler companies

خواهد  خوبی  آینده  ایران  بازار  می کنم  فکر 
داشت و شرایط به سمت مثبت تغییر می کند. 
واردات به شرط حمایت بهبود پیدا می کند زیرا 
آسان  ایران  به  واردات  که می دانید  همان طور 
نیست و حمایت جهت صادرات امری ضروری 

به شمار می رود
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خیلي خوب مي دانم که گله کردن )انتقاد منفي( کار 
خوبي نیست ولي این گله کردن نیست یک درد است 
و این درد فقط براي من نیست براي همه شماهاست 
و هنگامیکه درد مشخص شود راه عالج آن هم باید 

پیدا شود.
مي کنم،  سفر  خارجي  کشورهای   به  زماني که 
شرکت هایي را مي بینم که سابقه شرکت تا 5 نسل 
هم ثابت بوده چرا در ایران سابقه هیچ شرکتي به 
نسل سوم نمي رسد و به نسل دوم هم با زور مي رسد؟ 
ایران سوال مي کنم که مي تواند نام یک  از دولت 
شرکت را بیاورد که به نسل سوم رسیده باشد؟اسم 
امکان  چون  نمي آورم  را  یا شخصي  شرکت  هیچ 

ناراحتیشان است .
 من 41 سال است که در ایران هستم و این شرکت ها 
از صفر جلوي چشمان من شروع به کار کردند و به 
اوج رسیدند و در جلوي چشمان من هم تعطیل شدند. 
اسم این شرکت ها را همه ما خیلي خوب مي دانیم. 
چرا این اتفاق افتاد؟ این وظیفه چه کسي است که 
دنبال جواب این سوال برود ؟ آیا وظیفه دولت نیست ؟ 
در مسیر راه کارخانه داري این قدر مشکالت است 
که وقتي بچه هاي این کارخانه دارها مي بینند که 
پدرانشان چقدر زجر مي کشند ، به هیچ وجه راضي 
نمي شوند که راه پدر را ادامه داده و کارخانه داري 

کنند .
 فکر نکنید که من این داستان را از روي زندگینامه 
خودم مي نویسم . درد من درد همه شماست . اصاًل 

بازتاب

فکر نکنید که من توسط این مقاله، تبلیغاتي براي 
خودم انجام میدهم . فقط چیزي ذهن من را اذیت 
مي کند و دوست دارم آن را روي کاغذ بیاورم تا شاید 
دولتها و مجلس و مردم به فکر چاره اي بیفتند . من 
اصاًل در مورد مشکالت صنعت نساجي نمي خواهم 
و  مهندس  و  دکتر  اینقدر  که  چرا  کنم  صحبت 
مجالت  در  رابطه ها  این  در  روزه  هر  متخصصین 
مختلف مي نویسند و یا در جلسات مختلف صحبت 
نیازي  من  مجدد  کردن  صحبت  به  که  مي کنند 

نیست. صحبت من جنبه عمومي دارد .
 من 25 سال در هندوستان زندگي کردم و 41 سال 
است که در ایران زندگي مي کنم . این حق را به من 
بدهید که ادعا کنم ایراني هستم )و افتخارم این است 
که در هندوستان متولد شده ام ( . زماني که جایي 
صحبت مي کنم به من مي گویند که آیا این مشکالت 
در کشور شما وجود ندارد یا این مشکالت جهاني 
مي باشد ؟ من کاري با هندوستان و جهان ندارم . 
من فقط چون این جا زندگي مي کنم با ایران کار 
دارم . چرا من هندي هستم و شما ایراني هستید؟ آیا 
فقط به خاطر این است که من در هندوستان به دنیا 
آمدم و شما در ایران ؟ هیچ کدام ما براي این مسئله 
و مسائل دیگر طبیعي حق انتخاب نداشته ایم و به ما 

به نوعي تحمیل شده است . 
اجازه دهید تا من در رابطه با  اقتصاد ایران صحبت 
کنم ما نباید به اقتصاد کشورهاي دیگر کاري داشته 
باید به فکر کشور و زندگي خود باشیم.  باشیم ما 

شكـرگـذاري 
یک نعمــت و  
گلـه كـردن )انتقـاد منفـي(
 کفـــر است
نویسنده: مکهان سینگ آتوال

خوشبختانه ایران یک کشور بسیار ثروتمند از نظر 
خدادادي است و هیچ کشوري در دنیا نیست که این 
همه امکانات خدادادي داشته باشد . پس چرا با این 
همه استرس زندگي مي کنیم؟  من بیشتر کشورها 
همه  این  مردم  که  ندیدم  جا  هیچ  ولي  گشتم  را 
مثل ایران استرس داشته باشند . هدف هر انسان 
. نه  خوشبخت بودن و شب راحت خوابیدن است 
ثروت داشتن و مال دنیا . ما ایراني ها خیلي ثروت 
داریم ولي آیا شب ها راحت مي خوابیم و آیا از زندگي 
برایتان سوال شده  خودمان راضي هستیم ؟ حتماً 
که پس چرا اینجا زندگي مي کنم و به کشور خودم 
برنمي گردم ؟ من اینجا زندگي کردم و خداوند 2 

فرزند به من داده و با این مرز و بوم انس گرفته ام .
من همه چیزها را از نزدیک لمس کردم چه کارگري 
و چه کارخانه داري . پس هر چیزي که مي نویسم 
از اعماق وجودم لمس شده که به روي کاغذ مي آید 
. به خاطر اینکه بتوانم درست زندگي کنم دوست 
داشتم هیچ وقت کارخانه دار نشوم چرا که کارخانه 
داري آدم را مجبور مي کند که هزار نوع شیله پیله 
داشته باشد . خداوند به من هنر صنعتي بسیار بسیار 
باالیي داده است و فکر مي کنم که این امانت جامعه 
است که در اختیار من گذاشته شده و وظیفه دارم 
که آن را به نحو احسن به جامعه تحویل دهم و 
تاکنون نیز روي این هدف به خوبي عمل کرده ام  
و به همین خاطر در یکي از بزرگترین کارخانجات 
تولید کننده  ماشین هاي نساجي  14 سال کار کردم 
و بسیار هم راضي بودم ولي به هر علتي صاحب 
کارخانه  من را از کارخانه اخراج کردند . من به ایشان 
گفته بودم که اگر از این کارخانه بروم کارخانه لطمه 
مي خورد ولي آقازاده ایشان به من گفتند که اگر با 
رفتن شما کارخانه مي خوابد بگذار بخوابد و همین 
اتفاق افتاد . کارخانه با آن عظمت تعطیل شد و من 
و  کردم  کار شروع  براي خودم  و  گول خوردم  نیز 
در یک زمان بزرگترین تولید کننده ماشین آالت و 
قطعات نساجي در ایران شدم و در کنار این کار در 
صنعت هاي مختلف هم اگر کاري براي کسي پیش 
مي آمد از نظر فني به من مراجعه مي کردند و من آن 
را حل مي کردم ولي یک روز وقتي چشم باز کردم 
دیدم که از صنعت کیلومترها دور شدم و همه فکر 
و ذکر من شده بود کارهاي اداري کارخانه که من از 
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آنها متنفر بودم.
اصل هدف من از نوشتن این مقاله همین است که 
هر کارخانه دار )هنرمند( اول با یک هدف دیگر کار را 
شروع مي کند ولي بدون توجه به سوي کار دیگري 
مي رود و از اصل هدف کیلومترها فاصله مي گیرد و 
این درد همه کارخانه دارهاست ولي هیچ کس آن 
را بیان نمي کند و شروع به ساختن نظام مي کند . 
اولین مشکلي که براي من پیش آمد این بود که 
جهان«  »آرین  نام  به  را  موسسه اي  آگاهي  بدون 
ثبت کردم . بدون اینکه فرق بین موسسه و شرکت 
را بدانم . بعد از مدت ها که موسسه  خیلي رشد کرد 
براي گرفتن مجوز و وام ها به من گفتن که موسسه 
آنقدر اعتبارندارد بهتر است که آن را تبدیل به شرکت 
کنید و من هم نسنجیده این کار را انجام دادم . این 
صحبت به 20 سال پیش بر مي گردد. نه سهامداري 
عوض شد و نه خرید و فروشي انجام شد فقط آرین 
جهان به آرین کاران آسیا تغییر نام داد . روزي شخصي 
از دارائي مراجعه کرد که شما باید براي اینکار مالیات 
پرداخت کنید من هم عنوان کردم که وقتي خرید و 
فروشي انجام نشده چه مالیاتي پرداخت کنم ؟ اسم 
ایشان را فراموش کرده ام ولي ایشان از من رشوه 
خواست و با مخالفت من روبرو شد . این دقیقاً زماني 
بود که من واقعا درست زندگي مي کردم . در جایي 
که کل دارئي موسسه من به 3 میلیون تومان هم 
نمي رسید به یکباره فهمیدم که براي من 33 میلیون 
تومان دارائي مالیات وضع کرده است و این شخص 
با من لجبازي کرده و نامه ها را به آدرس دیگري 
فرستاد که حتي جاي اعتراض هم نداشته باشم و 
زماني خبردارشدم که 33 میلیون به 69 میلیون تومان 
رسیده بود و شما بهتر تشخیص مي دهید که چه بر 
سر من آمد . شده بودم کارمند دارائي و هر روز به 
از ما کاري  دارائي مي رفتم و در جوابم مي گفتند 

ساخته نیست فقط دیوان عدالت کشور مي تواند به 
این موضوع رسیدگي کند و من را ممنوع الخروج 
کردند و مجبور شدم پرونده به دست به این اداره و 
آن اداره بروم و به طور کلي از کار کارخانه داري دور 
شدم و کارخانه به خاطر مسائل روحي و رواني من 
بسیار لطمه خورد و به دنبال پرونده افتادم تا جائي که 
به وزیر دارائي وقت جناب آقاي مظاهري دسترسي 
پیدا کرده و به خدمتشان رفتم و ایشان نیز که انسان 
بسیار بسیار متیني بودند. نامه اي جهت رئیس کل 
مالیات کشور جناب آقاي زنگنه به من دادند ولي 
ایشان گفتند که تنها کمکي که مي توانند به من کنند 
این است که این مبلغ را برایم قسط بندي کنند و من 
نیز مجبور شدم این شرایط را بپذیرم و سال ها ماهیانه 
یک میلیون تومان بپردازم تا این مسئله به پایان رسید 
. این سوال هنوز هم براي من وجود دارد که من چه 

گناهي کردم و چرا این گونه تنبیه شدم ؟
 قانون کشور براي این ساخته مي شود که به مردم 
کمک شود نه تنبیه و مزاحمت براي مردم . عمال 
اجرا  درستي  به  ولي  شده  طراحي  درست  قانون 
مي کند  فرار  آن  از  راحتي  به  خالفکار  و  نمي شود 
)آدم زرنگ( و گریبان نفرات آبرومند را مي گیرد. من 
گناهي نکرده 4 بار بازداشت شدم. به خاطر اینکه 
مقاله زیاد طوالني نشود و از حوصله شما خارج نشود 
زیادي ریز بین نمي شوم . فقط مسأله اي که من را 
آن  به  که  بوده  کارخانه داري  کرده ،  موضوع  اذیت 
مي پردازم به خاطر اینکه قانون  دار به آن رسیدگي 
کرده و دیگر هیچ کارخانه داري گرفتار این موضوع 
نشود و از کارخانه داري و کارهاي خیر دلسرد نشود. 
همانطور که مي دانید کارخانه ما سازنده ماشین آالت 
و قطعات صنعتي بوده و تاکنون 37 نوع دستگاه براي 
اولین بار در کشور ساخته است . به خاطر کوچک بودن 
بازار و باال رفتن قیمت کاال در مقابل باال رفتن قیمت 
کاالهاي بین المللي کارخانه نتوانست به ماشین سازي 
ادامه دهد . دستگاهي که تعداد بسیار باالئي به بازار 
دادیم دستگاه گیوتین بازیافتي ضایعات نساجي بود. 
این دستگاه هم از نظر کیفیت و هم از نظر ایمني هیچ 
ایرادي نداشت ولي به یکي از شرکتهایي که دستگاه 
فروختیم ،  بر اثر بي احتیاطي کارگر ، 4 انگشت دست 
ایشان قطع شد و علیه من شکایت شد .هم از نظر 
قانون بازداشت شدم و هم از دست خانواده کارگر 

کتک خوردم . حفاظ ایمني دستگاه را باز کرده بودند 
و میکروسوئیچ حفاظ را کور کرده بودند . هر چقدر 
داد و فریاد کردم که ما مقصرنیستیم هیچ کس حرف 
ما را گوش نکرد من را 50 درصد مقصر شناختن 
و 39 میلیون تومان دیه براي من بریدند. هر روز 
در جاده ها صدها تن به علت نقص فني ماشین ها 
کشته مي شوند ولي هیچ وقت سازنده خودرو احضار 
نمي شود و همچنین در صنعت هر روز با دستگاه هاي 
خارجي هزاران نفر در جلوي چشمانمان کشته شده 
و یا نقص عضو مي شوند ولي هیچ کس تولیدکننده 
دستگاه خارجي را بازخواست نکرده است چون به آنها 
دسترسي ندارد . من به قاضي پرونده مربوطه گفتم 
که اگر این دستگاه خارجي بود چه کار مي کردید؟ 
ولي ایشان هیچ جواب قانع کننده به من ندادند و 

مجبور به پرداخت دیه شدم.
بهره بانکي روي وام هاي صنعتي اصاًل با کشورهاي 
پیشرفته هیچ همخواني ندارد و هرکسي که با وام 
بانکي کار شروع کند هیچ گاه نتوانسته دوام بیاورد . 
شرکت ما نیز گرفتار این موضوع شده و شرکت هاي 
دیگري هم سراغ دارم که گرفتار این موضوع  شدند 
و مشکل اینجاست که این درد را تحمل مي کنیم 
ولي به فکر راه چاره اي نیستیم. قیمت تمام شده کاال 
باال مي رود و با کشورهاي دیگر  وانیم از نظر قیمتي 
رقابت کنیم و کم کم بدهي بانک ها تا جایي باال 
مي رود که دیگر هیچ راه برگشتي نیست و در آخر 
کارخانه به فروش مي رود تا پول بانک ها برگردانده 
شود و روح و روان شخص کارخانه دار به هم مي ریزد 
و خانواده او نیز با دیدن این شرایط هیچ وقت به 
شغل هاي  دنبال  به  و  نرفته  داري  کارخانه  سمت 
کاذب مي گردند اگر بخواهم لیست کارخانه هاي این 
چنیني را بگویم که چگونه کار را شروع کرده و به اوج  
رسیدند و با چه بدبختي  بسته شدند ، خیلي طوالني 
مي شود و صالح نیز نمي دانم و در سال هاي آینده 
مطمئنم این اتفاق براي سایر صنعت ها هم خواهد 

افتاد. 
من نیز با همت مدیر مالي شرکتم )متاسفانه ایشان 
وام صنعتي در  بانک ها  از  از یکي  مرحوم شده اند( 
ایشان  کردم .  دریافت  تومان  میلیون   300 حدود  
به من توصیه کردند که این مبلغ را تماماً در کار 
صنعتي مصرف نکنید و حداقل خانه اي نیز با مقداري 

بهره بانکي روي وام هاي صنعتي اصالً با کشورهاي 
پیشرفته هیچ همخواني ندارد و هرکسي که با وام 
بانکي کار شروع کند هیچ گاه نتوانسته دوام بیاورد . 
شرکت ما نیز گرفتار این موضوع شده و شرکت هاي 
دیگري هم سراغ دارم که گرفتار این موضوع  شدند 
و مشکل اینجاست که این درد را تحمل مي کنیم ولي 

به فکر راه چاره اي نیستیم
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از این وام خریداري کنید . خودشان با کمک همسرم 
مبلغش 70  زمان  آن  که  کردند  انتخاب  را  منزلي 
میلیون تومان بود . ولي من وجداناً این کار را خالف 
مي دانستم و این کار را نکردم و کل پول ها را در 
روي  که  بهره اي  مبلغ   . کردم  هزینه  کار صنعتي 
این پول آمده بود اینقدر زیاد بود که من 20 سال 
زحمت کشیدم باز هم نتوانستم وام گرفته شده را 
تسویه کنم. به ناچار ملک کارخانه را فروخته و وام 
را با بانک تسویه نمودم . اگر به گفته مشاور مالي 
شرکت آن خانه را خریداري مي کردم ، قیمت آن 
خانه االن تقریبا 2 میلیارد تومان شده بود . این هم 
سوال دیگر من از دولت است که با این تفاسیر چگونه 
مي توان مردم را تشویق کرد که پول ها را در کار 
صنعتي و سازندگي مصرف کنند و دنبال شغل هاي 
کاذب نروند؟ مجدداً مي گویم این مشکل فقط براي 
من نیست فکر نکنید که مسائل شخصي را عنوان 

مي کنم ،  این مسئله عمومي است.  
من اهل کنفرانس  و جلسه هاي متعدد نیستم که در 
آن جلسات بنشینم و به حرف هاي بیهوده گوش کنم 
و یا حرف هاي بیهوده بزنم . هر روز ده ها کارخانه 
جدید تاسیس مي شود و دو برابر آن  در اوج بدبختي 
تعطیل مي شود و فقط در رسانه ها درباره کارخانه هاي 
تازه تاسیس صحبت مي شود؛ ولي هیچ جا صحبتي 
درباره  کارخانه داري که کارخانه اش بسته شده، به 
میان نمي آید . مهاجرت و جابجایي نیروي انساني 
نه به نفع نیروي انساني است و نه به نفع کارفرما . 
کارفرما روي نیروي انساني هزینه مي کند و او را از 
صفر به صد مي رساند و وقتي که ایشان باید براي 
سازمان مثمر ثمر باشد به کارخانه رقیب ایشان رفته 
و شروع به کار مي کند و هیچ وقت کارفرماي جدید 
رضایت کارفرماي قبلي را نمي گیرد و این یک فاجعه 
است چون کارخانه دار جدید هیچ وقت این فکر را 
نمي کند که حتماً فردا این بال سر خودم خواهد آمد . 
وقتي بیوگرافي شرکت هاي خارجي را مطالعه مي کنم 
مي بینم که یک کارگر یا مهندس از صفر داخل یک 
سازمان مي شود و از همان جا هم بازنشست مي شود 
هم خودش خوب زندگي مي کند و هم آن سازمان 
پابرجا مي ماند. ولي در ایران اصاًل این سیستم جا 

نیفتاده به جز کارخانه ها و سازمان هاي دولتي. 
یکي دیگر از معضالتي که صنعت با آن روبروست 

)در صنایع دیگر هم بعضي اوقات مشهود است( این 
است که مواد اولیه و ابزار تقلبي فروخته مي شود و 
به صنعت لطمه وارد مي کند . شرکت ما نیز لطمه 
ابزار  و  فروش  آهن  خورد.  موضوع  این  از  بزرگي 
فروش حتما باید داراي یک مدرک استاندارد باشد 
که بتواند مواد را تشخیص دهد و ابزار را بشناسد و 
همچنین لوازم استاندارد را . شما اگر توجه کنید اکثر 
فوالد فروش و آهن فروشان بیسوادند و یا دانائي 
در مورد صنعت ندارند . ابزار و لوازم استاندارد بدون 
مارک داخل کشور مي شود و اینجا مارک خورده و 
باید فوالد  . حتما  به دست مشتریان داده مي شود 
که  همانطور  دقیقاً  باشد  متالوژي  مهندس  فروش 
یا  و  باشد  درداروخانه  باید  پزشک  یا  داروساز  یک 
نمیدانم  ولي   . آرایشگاه  در  حرفه اي  آرایشگر  یک 
چرا در این صنعت دقت نشده و با سرمایه و زندگي 
مردم بازي مي شود . براي بهتر توضیح دادن این 
مطلب بگویم که براي دستگاه نساجي یک قطعه اي 
تهیه کردم و قطعه آنقدر بزرگ بود که امکان آنالیز 
نبود فقط به گفته فروشنده اعتماد کرده و قطعه را 
خریداري کردیم بعد از نصب در روي دستگاه ناگهان 
هنگام سختکاري قطعه ترکید . در مرحله دوم نیز 
قطعه اي که باید سال ها کار میکرد به یکباره فرسوده 
شد . بلبرینگ به اسم SKF آلمان خریدیم ولي پس 
آنالیز  از  و پس  بر روي دستگاه شکست  از نصب 
فهمیدیم که بلبرینگ ساخت آلمان نبوده و ساخت 
یکي از کشورهاي همسایه بوده )تقلبي( و این درد در 
صنعت بسیار بزرگ و رنج آور است و دولت هیچگونه  

نظارتي روي این مسئله ندارد.
 یکي دیگر از فجایعي که دولت با آن روبروست این 
است که تا زمانیکه مواد خام دست تاجر است ، طال 
به حساب مي آید و هنگام داد و ستد، خریدار یا باید 
مبلغ آن را به صورت پیش پرداخت و یا به صورت 
خام  مواد  همین  زمانیکه  ولي  کند  پرداخت  نقدي 
توسط کارخانه دار به یک کاال مثل فرش، موکت، 
پارچه، دستگاه صنعتي و ... تبدیل مي شود،  به خاطر 
هزینه هاي شرکت مثل: حقوق، بیمه ، آب و برق و 
گاز و یا بیکار نماندن کارگران ، به هر نحوي که تاجر 
مي خواهد با او کنار مي آیند و آن کاالي تولید شده را 
به صورت مدت دار و غیر نقدي به فروش مي رسانند. 
در این میان تاجر جز اموال و زندگي خود هزینه اي 

ندارد ، که ضرر کند ولي تولید کننده هزار نوع هزینه 
دارد و براي این هم دولت باید به فکر راه حلي باشد.

من در یک خانواده کشاورز به دنیا آمدم . زماني که 
برداشت  زمان  وقت  هر  که  میدیدم  بودم  بچه 
محصوالت کشاورزیمان مي رسید چطور کشاورزان 
آن محصوالت را مفت  و به هر قیمتي که تاجر 
مي گفت به او مي فروختند فقط به خاطر مشکالت 
محصوالت  این  انبار  براي  جایي  اینکه  و  مالي 
نداشتند.  وضعیت کشاورزان اینقدر بد بود که همیشه 
زیر قرض بودند و یا فشار مالي آنقدر به آنها فشار 
مي آورد که مجبور به خودکشي مي شدند .بعد از اینکه 
مشکالت خیلي حاد شد، دولت هند تصمیم گرفت 
راه حلي پیدا کند و موفق هم شد. ابتدا قیمت تمام 
شده کاال را محاسبه کرد و آنرا به اضافه سود به 
کشاورز پرداخت کرد و در مرحله بعد،  خودش کاال را 
در زمان مناسب و با توجه به وضعیت کشاورز به بازار 
ارائه داد . با اینکار هم کشاورزي در هند رونق گرفت 
و هم وضعیت معیشت کشاورز خوب شد. این راه حل  
براي صنایع دیگر مثل: فرش، ماشین سازي و... نیز 

مي تواند مثمر ثمر باشد.
در کشور هند زماني که شخصي سرمایه اي در دست 
آنها  از  و  به وزارت صنایع مراجعه مي کرد  داشت 
مشورت مي خواست . آنها  نیز او را راهنمایي مي کردند 
که سرمایه اش را روي چه کاالیي اختصاص دهد که 
سوددهي داشته باشد و همچنین راهنمایي مي کردند 
که براي این کار چه ماشین آالتي مورد نیاز است؟  در 
آخر طرحي که مورد موافقت این اداره قرار مي گرفت،  
بانک ها نیز 60 تا 70 درصد روي آن  سرمایه گذاري 
مي کردند و شریک مي شدند . ولي در دولت ایران این 
چنین اتفاقي نمي افتد . سرمایه گذار نسنجیده و حساب 
نشده ، سرمایه گذاري مي کند و هنر تولید کردن را نیز 

ندارد و در آخر بیچاره مي شود.  
این  بیان کنم  اینجا  مسئله دیگري که مي خواهم 
است که همیشه مشتریان مي گویند کار مهندس 
آتوال حرف ندارد ولي از نظر قیمت، ایشان خیلي 
را  سخنان  این  مي گذارم  پا  جا  هر  گران فروشند. 
مي شنوم و به روحیه ام لطمه بزرگي خورده چرا در 
مورد من این ذهنیت وجود دارد؟ مگر من خالفي 
کرده ام؟ آیا هیچوقت قیمتهاي شرکت آرین کاران 
آسیا را با قیمت هاي کشورهاي پیشرفته مانند آلمان 
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پایین تر  آنها  از  را  آیا کیفیت ما  مقایسه کرده اید ؟ 
دیده اید ؟ چرا همکاران این تهمت را به من مي زنند 
و باعث مي شوند من نسبت به کارم دلسرد شوم ؟آیا 
آنها مي خواهند من کیفیت را پایین بیاورم و یا اصال 

کار نکنم ؟
همکاران و دوستان عزیز! آیا شما مي خواهید کیفیت 
کارهاي داخلي مطابق آلمان باشد ولي قیمت مطابق 
چین؟ آیا شدني است؟ لطفاً مرا دلسرد نکنید تا بتوانم 

آسوده به کارهایم برسم.
اینکه چرا جنس هاي چیني و ترکیه اي به راحتي در 
بازار فروش مي رود و شرکت هاي داخلي نمي توانند 
با آنها رقابت کنند، نیاز به بررسي دارد و بررسي این 
صنایع  وزارت  و  دولت  وظیفه  درصد  صد  موضوع 

است.
فکر  که  مي شوم  روبرو  مسائلي  با  اوقات  بعضي 
مي کنم که یا من عقل ندارم و یا بقیه افراد جامعه. 
براي مثال: دولت ها اول خودروهاي مختلف به تعداد 
آنها  براي فروش  تولید مي کنند سپس  نهایت  بي 
تبلیغات مي کنند و بعد از آن به مردم براي خرید آن 
خودروها وام پرداخت مي کنند و در عین حال هزاران 
هوا  آلودگي  و  ترافیک  از  جلوگیري  براي  برنامه 
طراحي مي کنند تا این خودروها به خیابان ها نیایند. 
عقل ناقص من مي گوید که اگر تردد این خودروها 
در جامعه مشکل ساز است، پس چرا این همه تولید 
انبوه انجام مي دهند که ساعت هاي طوالني وقت 
و سرمایه هزینه کنند که جلوي تردد این خودروها 
گرفته شود ؟  قبول دارم که این صنعت ، اشتغال زایي 
ایجاد مي کند ولي همین مقدار سرمایه که براي این 
صنعت هزینه مي شود مي تواند در صنعت هاي دیگر 
مانند صنعت نساجي ، کشاورزي ، وسایل نقلیه عمومي 

و غیره هزینه شود.
دولت  مي کند.  نیز صدق  دخانیات  براي  مثال  این 
در ابتدا ثروت هنگفتي براي تولید دخانیات هزینه 

مي کند سپس هزینه زیادي براي تبلیغات مي دهد که 
دخانیات مصرف شود. زماني که اشخاصي به خاطر 
بسیاري  بیمار   مي شوند هزینه  ماده  این  مصرف 
مبالغي  هم  آخر  در  و  مي پردازد  عالجشان  جهت 
هزینه مي کند و در رسانه ها اعالم مي کنند  که اینها 
مضر هستند پس مصرف نکنید. خب ، به راحتي اینها 
را از ابتدا تولید نکنید . وقتي چیزي این همه خطرناک 
است و به راحتي مي توان جلوي تولید آن را گرفت 

آیا بهتر نیست که از ابتدا تولید نشود ؟
دانش بشر تا جایي پیشرفت کرده  که  مي تواند به 
راحتي به اینکه آیا به جز کره زمین در کرات دیگر 
آب یا معادن دیگري وجود دارد را بررسي کند پس 
چگونه نمي تواند مکاني که مواد مخدر در آنجا تولید 
مي شود را پیدا کرده و از تولید آن جلوگیري کند و 
اطالع رساني کند تا این ماده مخرب استفاده نشود؟ 
تاکنون فکر کرده اید که این همه اسلحه که تولید 
میشود در کجا مصرف مي شود؟ چرا دولت ها روي 
کار مثبت وقت نمي گذارند که مردم به راحتي زندگي 
کنند؟ کشورهاي پیشرفته اول اسلحه تولید مي کنند 
تولید  اسلحه هاي  این  راه مي اندازند که  بعد جنگ 
شده، مصرف شود . 90 درصد جنگ ها فقط براي 
کشور  در  پیش  سال  چند  از  است.  اسلحه  فروش 
ما تا به حال تصویب شد یارانه به مردم داده شود. 
بهتر  خیلي  بود.  فاجعه  یک  این  اقتصادي  نظر  از 
بود که این پولها را به صورت وام جهت کارهاي 
آن  از  بعد  و  مي دادند  مردم  به  سازندگي  یا  تولید 
پس مي گرفتند و از سود این پول درکل کشور از 
روستاها تا شهرها براي سالمندان مکان هایي تاسیس 
مي کردند که افراد مسني که خانواده هایشان توان 
نگهداري از آنها را ندارند به دلخواه خودشان نه با 
تحمیل،  مانند سالمندان کشورهاي پیشرفته، به آنجا 

رفته و به خوبي زندگي کنند.
که  دیني  مرجع  نه  و  قانوني هستم  مرجع  نه  من 
بخواهم کسي را نصیحت کنم . فقط چون یک انسان 
و صنعتکار هستم، وظیفه خود مي دانم که این را بیان 
کنم. رشوه دادن و رشوه گرفتن گناه است . من هم 
رشوه داده ام و هم رشوه گرفته ام و نتیجه آن را نیز 
دیده ام. این پول ها برکت را از خانه انسان دور مي کند. 
کسي که رشوه مي دهد، دچار عذاب وجدان است. 
من به دولت و قانون کاري ندارم فقط به خاطر سن 

و سالي که از من گذشته است دیگران را نصیحت 
ندهند. مخصوصًا  انجام  را  این عمل  مي کنم که 

صنعتکاران . 
وزارت  کار،  وزارت  بهداشت،  )وزارت  دولتي  ادارات 
دارائي، بیمه، شهرداري، اداره آب، برق و گاز( وظیفه 
اذیت  را  آنها  و  بیایند  کنار  با صنعتکاران  دارند که 
نکنند. باعث سوء تفاهم نشود ولي برخي از آنها به 
طور واضح طلب رشوه از کارخانه دار مي کنند . اگر 
این اشخاص کوتاهي کرده و یا کار اشتباهي انجام 
مي دهند ، حتماً باید با آنها برخورد شود . یعني اول به 
آنها اخطار کتبي داده شود و بعد در یک کمیسیون 
دعوت شده و به خاطر کار خالفي که انجام داده اند از 
آنها توضیح خواسته شود . شاید آنها نیز براي آن عمل 
انجام داده شده و انگي که به آنها زده شده، توضیحي 

داشته باشند. 
برخي از این افراد به یکباره به کارخانجات مراجعه 
کرده و اظهار مي کنند که مي خواهند برق را قطع 
کنند و یا کارخانه را پلمپ کنند . با این گفته آنها ، 
لرزه به جان کارخانه دار مخصوصاً صاحب کارگاه هاي 
کوچک مي افتد و نمي توانند از خودشان دفاع کنند. 
و  هستند  زحمتکش  بسیار  )صنعتکاران(  قشر  این 
مهمترین مشخصه آنها ایجاد اشتغالي است که براي 
سایرین به وجود مي آورند. کارگاه کوچکي که 5 نفر 
را استخدام کرده، حداقل به 50 نفر نان مي رساند و 
واضح است که کارخانه هایي که 2 هزار نفر به باال 
پرسنل دارند ، چندین نفر از کنار آنها نان مي خورد. 
بالطبع وقتي فشار وارد شود کارخانه دار از کار دلسرد 
شده و کار را رها مي کند و یا ورشکست مي شود و هم 

خودش و هم جامعه لطمه بزرگي مي خورد.
این  از  خالفي  هنگامیکه  مي کنم  تکرار  مجدداً 
اشخاص دیده شد، اگر از طرف دولت حتما به آنها 
موضوع  به  کمیسیون  یک  در  و  شود  داده  اخطار 
رسیدگي شود، به راحتي جلوي رشوه دادن گرفته 

مي شود.
من از دولت ایران و وزارت ارشاد خواهش مي کنم که 
بگذارد این مقاله ها به چاپ برسد . اگر صحبت هاي 
باز  باشد،   داشته  شنوایي  گوش  مقاله،  این  در  من 
هم ادامه خواهم داد و در مقاالت بعدي به مسائل 

مهم تري  مي پردازم. 

از چند سال پیش در کشور ما تا به حال تصویب 
شد یارانه به مردم داده شود. از نظر اقتصادي 
این  که  بود  بهتر  خیلي  بود.  فاجعه  یک  این 
پولها را به صورت وام جهت کارهاي تولید یا 

سازندگي به مردم مي دادند
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تهيهوتنظيم:
مهندساکبرشيرزاده

�و��ی � �ورد
                                        ���ت با�ند�ی پار� 

بخش دهم

دوران هرج و مرج و چپاول با همت مردم سپري شد و 
امنیت و آسایش فرا رسید و آهسته آهسته هنرمندان، 
پارچه بافي  ماهر  کارگران  و  طراحان  صنعتگران، 
کارگاه هاي خود را بازسازي و شروع به کار نمودند. 
از لحاظ اقتصاد این مطلب شایان دقت است که در 
دوران سلطنت اشکانیان ملل مختلف یونان، یهودي، 
فنیقي و دیگر اقوام از شامات و آسیاي صغیر، زندگي 

در ایران را بر سایر نقاط جهان ترجیح مي دادند.
مردم کشور ما از دوران باستان در راه پیشرفت صنایع 
دستي منجمله ریسندگي و بافندگي گام هاي با ارزشي 
برداشته اند. آثار تاریخي که از دوران باستان در این 
کشور به جاي مانده است شاهد زنده اي بر اثبات ذوق 
و هنر سرشار ایراني است. نمونه هایي از پارچه هاي 
دوران  به  متعلق  و فرش و محصوالت چرمي که 
هخامنشي )از 550 تا 331 قبل از میالد( در موزه هاي 

بزرگ وجود دارد خود موید این مدعاست.
 هر رشته از هنرهاي زیبا و صنایع دستي کشور ما در 
گذشته مورد توجه جهانیان مخصوصاً مستشرقین و 
مخترعین قرار گرفته و هر یک به زباني ساده ولي 
با حرارت، توانایي و مهارت استادان بزرگ ایران را 
زري کاري،  قیمت،   گران  پارچه هاي  داده اند.  شرح 

ملیله دوزي، ابریشم بافي و به طور کلي صنعت بافندگي 
و قالي بافي ایران در قرون گذشته مورد نظر و توجه 

خارجیان بوده است.
 زماني، پارچه شناسان جهان و سپاهان بزرگ مغرب 
و یمن معتقد بودند زیباتر و محکم تر از زري بافي و 
بافندگي ایران در دنیا وجود ندارد و هم اکنون نیز قالي 
 شناسان دنیا معتقدند که زیباتر و پر دوام تر از قالي هاي 
چنین  به خاطر  و  است  نیامده  به وجود  هرگز  ایران 
شهرت جهاني بود که پارچه و قالي ها تا اقصي نقاط 
دنیا صادر مي گشت، مورد توجه ساکنین آن ممالک 
ثروتمندان و مسئولین آن کشورها واقع  مخصوصاً 
مي شد و از همین راه توجه عالمیان به کشور ما جلب 
گردید و ده ها جهانگرد، و خاورشناس محقق و مخترع 
را وادار به تحقیق در رشته هاي مختلف صنایع و هنر 

و پارچه بافي ایران نمود. 

دوره  صفویه: 
هنرمندان دوره صفویه در صنعت پارچه بافي اعجاز 
دوره  این  در  ایران  نساجان  که  پارچه هایي  کردند. 
بافته اند در تمام تاریخ هنر نساجي جهان نظیر ندارد. 
مشکل است بتوان آغاز این دوره با موجبات پیدایش 

این پیشرفت خارق العاده را به دقت تعیین نمود. 
تصویر شماره یک، نوعی پارچه ابریشمی قالبدوزی 
متعلق به قرن دهم هجری را نشان می دهد که از 
شاهکارهاي تولید پارچه هاي زینتي است. این نوع 
شده  تهیه  صورت  این  به  زیادي  دالیل  به  پارچه 
که تولید جدیدي را به بازار عرضه نماید و در کنار 

پارچه هاي زربفت خودي نشان دهد.
مرغوب  و  جدید  تولیدات  براي  ایراني  نساجان 
کوشیده اند تا در بافت انواع و اقسام پارچه ها از قبیل 
دیبا و پارچه هاي کتان، اطلس، مخمل و ... ابتکار 
رنگرزها  کمک  با  هم چنین  کنند.  پیدا  مهارت  و 
نیز موفقیت هاي شایاني را نصیب خود کرده اند و 
به  انواع رنگ ها  زیباترین  توانسته اند دقیق ترین و 
کار برند. در تزئین و طراحي نقشه بافت زمینه پارچه 
نیز به درجه اي از کمال رسیدند که مانند آن سابقه 
نداشته است و با تولید و به کار بستن انواع گل ها و 
فروغ نباتي و بادبزن هاي نخلي و مناظر سبز و خرم 
باغ و گلزار و به کارگیري پرندگان و آهوان و اشکال 
ابرهاي چیني در تزئین پارچه ها ظاهر جدیدي به 
نگارها  این نقش و  به عالوه،  تولیدات خود بدهند 
بر خوش  زیبا و جذاب که داللت  بسیار  قالب  در 
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شده  برده  کار  به  مي کرد؛  صنعت  کمال  و  ذوقي 
از اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم، تمایل  است. 
شدیدي به چند تصویري و کاربرد صورت و نقش و 
نگار ظاهر شد و کم کم قوت گرفت و شیوع یافت تا به 
حدي که یکي از واضح ترین ممیزات پارچه و قماش 
دوره صفویه شده است. در همان وقت عالقه و رابطه  

شدیدي میان موضوع هاي تزئیني پارچه ها و تصاویر 
کتاب هاي خطي به وجود آمده و بر اثر تأثیري که فنون 
و سبک هاي چیني در صنعتگران ایران داشتند اشکال 
و تصاویر خیلي دقیق شده و در تقلید از طبیعت و 
کشیدن مثال هاي زنده، مهارت فوق العاده اي به دست 

آمد. 
به هرحال بر اثر توجه خاص سالطین صفوي و ایجاد 
نظم و امنیت و اهمیتي که به صنعت نساجي داده 
پارچه هاي  بافتن  و  تازه  فرآورده هاي  بافتن  مي شد 
خود  طالیي  دوره  به  شکل دار  ابریشمي  و  پشمي 
رسیده و کارخانه هاي ایران بهترین انواع دیبا و مخمل 
را که با رشته هاي ابریشمي رنگ به رنگ که گاهي با 

رشته هاي نقره تزئین مي شد،بافتند. 
بافت کاشان است  پارچه مخمل  تصویر شماره 2، 
بافته شده و در موزه یانگ سان  که در قرن دهم 

فرانسیسکو نگهداری می شود. از تولیدات جدید این 
دوره است که برای ایجاد بازارهای جدید ابتکار داده 

شده است.
موضوع هاي  از  عموماً  پارچه ها  نوع  این  تزئینات 
داستاني و داستان هاي شاهنامه و منظومه هاي شعرای 
معروف ایران و یا مناظري که شاهزادگان و طبقه 
اشراف را در شکارگاه ها نمایش مي داد، بوده است که 
در بافت هاي ابریشمي به نمایش در مي آوردند. عالوه 
بر این مناظري از جشن هایي که در باغ و گلزار و 
هواي آزاد تشکیل مي یافت و یا از گل هاي زیبایي 
)شانزدهم  یازدهم هجري  و  قرن هاي دهم  در  که 
رفته  کار  به  ایراني  منسوجات  تزئین  در  میالدي( 
مانند گل سوسن، زنبق، گل سرخ و ... در پارچه ها 
به کار رفته اما از حیوانات که در منسوجات به کار 
برده اند اشکال حیوانات درنده، خرگوش، آهو و طوطي 
مشخص است و گذشته از همه اینها اشکال درخت 
سرو و نارون عموماً درخت هاي مخروطي شکل و 

اجزاء اشکال تزئیني منسوجات آورده اند.
تصویر شماره 3 یک قطعه پارچه )زري( با تارهاي 
معدني راجع به قرن ده )16 میالدي( در موزه تاولو 
صورت  و  مناظر  انواع  که  مي باشد  کیل  شهر  در 
انسان و درخت هاي متنوع و زمینه اطلس و حالت 
پذیرایي در یک فضاي باز و هواي آزاد است. تمام 
به کار  پارچه  براي زینت دادن  این موضوعات که 
مي رفت و موضوعات دیگري از قبیل مناظر طبیعي و 
سایر مناظر از قبیل سرگذشت خسرو و شیرین یا لیلي 
و مجنون ... همه در صفوف افقي به طوري مرتب 
شده اند که منسوجات دوره صفوي را یک به جهت و 
طراوت و زیبایي بي نظیري مي داد که بر ارزش فني 

آن ها مي افزود. 
تبریز،  دوره  این  بافندگي  و  نساجي  مراکز  بهترین 
قم،  مشهد،  رشت،  کاشان،  اصفهان،  یزد،  هرات، 
ساوه، سلطانیه، اردستان، شیروان بود که مخصوصًا 
کارخانه هاي آن ها به تولیدات نرمي و دقت در بافت 
و تناسب در رنگ ها و زیبایي معروف شده است اما 
دوره  به  منسوب  که  ابریشمي  پارچه  قدیمي ترین 
صفوي است و تاریخ نیز دارد در شهر رشت بافته شده 
است و فعاًل روپوش مقبره امام رضا)ع( می باشد و 

دوره  این  بافندگي  و  نساجي  مراکز  بهترین 
رشت،  کاشان،  اصفهان،  یزد،  هرات،  تبریز، 
مشهد، قم، ساوه، سلطانیه، اردستان، شیروان 
بود که مخصوصاً کارخانه هاي آن ها به تولیدات 
و  در رنگ ها  تناسب  و  بافت  در  و دقت  نرمي 
زیبایي معروف شده است اما قدیمي ترین پارچه 
ابریشمي که منسوب به دوره صفوي است و 
تاریخ نیز دارد در شهر رشت بافته شده است و 

فعالً روپوش مقبره امام رضا)ع( می باشد.

تصویر شماره یک- پارچه ابریشمی قالبدوزی 
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در شهر مشهد قرار دارد. روي این قطعه نام بافنده 
)956 هجري  بافت  سال  و  تاریخ  و  )میرنظام(  آن 
برابر 1545 میالدي( موجود است. اشکال تزئیني آن 
عبارتند از شاخه هاي نباتي و گل هاي کوچک و بعضي 

خطوط.  
شیخ صفي الدین، اهل تسنن بود و خود را از اخالف 
علي ابن ابیطالب، خلیفه چهارم نیز نمي شمرد. ظاهراً 
شیخ صدرالدین فرزند و جانشین شیخ صفي الدین 
که مي خواست نفوذ خویش را بر توده مردم حفظ 
)دوازده  امامیه  یعني  میانه روي شیعه  فرقه  به  کند، 
امامي( پیوست. مذهب شیعه در قرن هاي هشتم و 
نهم هجري، میان روستائیان و بینوایان شهري رواج 
داشت علي الظاهر در همان اوقات این افسانه که پشت 
امام موسي کاظم)ع(  به  بیست و یکم صفي الدین 
مي رسد؛ پدید آمد. این افسانه را بعدها صفویه براي 
توجیه دعاوي سیاسي خویش مورد استفاده قرار دادند. 
نخستین شیوع صفوي در اردبیل مي زیستند. زبان 
مادري ایشان آذربایجاني بود، نفوذ ایشان عظیم و 
مریدانشان نه فقط در آذربایجان بلکه در مغرب ایران، 
اصفهان، شیراز و نقاط دیگر و به ویژه در روم )آسیاي 
صغیر( فراوان بوده اند. شیخ ابراهیم شیخ شاه )1427 

سومین  هجري(   851 تا  میالدي-831   1447 تا 
فئودال  امیر  و  صاحب  صفي الدین،  شیخ  جانشین 

اردبیل و حومه بود. 
در قرن پانزدهم میالدي )قرن 9 هجري( تکیه گاه 
عمده صفویه، قبایل چادرنشین ترک بودند که به زبان 
آذربایجاني سخن مي گفتند. منشاء این قبایل متفاوت 
بود، بخش اعظم ایشان از آسیاي صغیر به آذربایجان 
و ایران کوچ کرده بودند، زیرا با سالطین عثماني و 
سیاست مرکزیت طلبي آنان دشمني داشتند. در آغاز 
تعداد این قبایل هفت بود» شاملو، روملو، اوستاجلو، 
قبیله  این هفت  از  ذوالقدر«  و  قاجار  افشار،  تکه لو، 
فقط دو قبیله شاملو و روملو کاماًل از صفویان اطاعت 
مي کردند. این قبایل بعدها )در نیمه دوم قرن نهم 
هجري( به نام مشترک قزلباش )به زبان آذربایجاني 
یعني سرخ سر خوانده شدند. این جنگجویان چادرنشین 
به نشان امتیاز، عمامه اي که 12 خط ارغواني داشت 
به افتخار دوازده امام شیعه بر سر مي نهادند. قزلباشان 
ریش را مي تراشیدند و سیبیل هاي دراز مي گذاشتند 
و کاکلي بر سر تراشیده خود جا مي گذاشتند. اینان 
از شیعیان متعصب و جنگجو بودند. قزلباش ها شیخ 
صفي را رئیس روحاني خویش مي شمردند و خود را 

مریدان، درویشان و صوفیان مي خواندند و در عین 
حال دست نشانده و تابع او بودند و سپاهیان فئودالي 

او را تشکیل مي دادند.
به  صفوي  شیخ  میالدي،   15 قرن  دوم  ثلث  از 
بهانه جهاد هر سال به مناطق غیر مسلمان از قبیل 
حمله  طرابوزان  و  گرجستان  چرکستان،  داغستان ، 
مي کردند. این تهاجمات که زیر لفافه دین صورت 
برای  گران بها  غنائم  به  دستیابی  جز  مي گرفت 
جنگجویان چادر نشین، هدف دیگري نداشت. به ویژه 
اسبان، دام ها و اسیران فراوان از زن و مرد به دست 
جنگجویان مزبور مي افتاد. اینان اسیران را بنده خویش 
ساخته و به گواهي سفیر ونیز بخشي از آنان را در بازار 

پرده فروشان اردبیل، به معرض فروش مي گذاشتند.
صفویه مي کوشیدند از حسن توجه توده هاي مردم 
ایران و آسیاي صغیر یعنی پیشه وران  آذربایجان و 
و روستائیان و فقیرترین قشر چادرنشینان به مذهب 
شیعه استفاده کنند و در دادن نویدهاي عوام غریبانه 
به آنان به هیچ وجه امساک نمي کردند. چنانکه دیدیم، 
قزلباش دائماً به گرجستان و داغستان و خاک چرکس 
حمله مي کردند در نتیجه شیخ جنید و شیخ حیدر 
صفوي در نبرد با شروانشاهیان که از یاري سالطین 

آق قویونلو برخوردار بودند، کشته شدند. 
شیخ حیدر، نخستین کسي است که پیروان خود را با 
کاله سرخ مشخص نمود و براي اجراي نقشه های 
خود روشي کما بیش فاشیستي پیش گرفت. اگر گفته 
سني متعصبي را درباره شیخ حیدر بپذیریم. هرگاه وي 
در اردبیل با مخالفت کسي روبرو مي شد به فرمان 
وي، مریدانش سگي را به نفت و گوگرد آغشته ساخته 
و آتش زده از پنجره به درون خانه مخالف مي افکندند.

ایجاد  و  صفوي  سالطین  خاص  توجه  اثر  بر 
نظم و امنیت و اهمیتي که به صنعت نساجي 
بافتن  و  تازه  فرآورده هاي  بافتن  مي شد  داده 
پارچه هاي پشمي و ابریشمي شکل دار به دوره 
طالیي خود رسیده و کارخانه هاي ایران بهترین 
انواع دیبا و مخمل را که با رشته هاي ابریشمي 
رنگ به رنگ که گاهي با رشته هاي نقره تزئین 

مي شد،بافتند. 

تصویر شماره 2- پارچه مخمل بافت کاشان 
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که  است  صوفیان  پیشواي  نخستین  حیدر،   شیخ 
زوبین،  نیزه،  شمشیر،  به  را  سرخ کالهان  صفوف 
گرز و سپر مجهز ساخت و حتي براي آشنا ساختن 
پیروان خویش به رموز اسلحه سازي، مدت ها در خانقاه 
خویش، در شهر اردبیل آستین باال زده به ساختن نیزه 
و زوبین و شمشیر سرگرم بوده است )تاریخ جامع 

ایران جلد دهم یوسف رحیم لو( 
از پسران سلطان حیدر، علي به قتل رسید و ابراهیم 
فوت کرد  ولي اسماعیل پس از کسب فتوحات نظامي 
در سال 905 هجري قمري موسس سلسله صفوي 
گردید. در این زمان پیوسته صنعتگران و هنرمندان را 
تشویق مي کردند و به همین جهت صنعت و هنر در 
ایران پیشرفت قابل مالحظه اي کرد و هنرمندان و 

صنعتگران احترامي خاص یافتند. 
در  داشته  اقامت  ایران  در  زمان  آن  در  که  شاردن 
در  ایرانیان  اینکه  به  مي نویسد»نظر  چنین  این باره 
تربیت کرم ابریشم تخصص دارند و محصول خوبي 
از ابریشم در این کشور فراوان است؛ صنعتگران انواع 
چرخ ها و دوک ها براي باز کردن ابریشم از پیله و 
کالف کردن آن اختراع کرده اند. نساجان ابریشم را با 
سیم و زر مخلوط کرده )سیم فلزي را به دور ابریشم 
مي تابند و به او گالبتون مي گفتند( منسوجات نفیسي 
مي بافتند که آن ها را زري )زربفت( مي نامند. به طوري 
که مي توان از آن ها صد قسم مختلف طراحي و بافت 
بدست آورد. پاره از این پارچه ها یک رو و پاره دیگر 
دو رو دارند یعني پشت و روي آن ها یکسان است و 
تفاوتي از نظر پشت و رو ندارند. یک نوع پارچه نفیس 
و خوش نمایي هم مي بافتند که در نوع خود منحصر به 
فرد است و آن را مخمل زربفت مي نامند. پارچه هایي 
که در تزئین آن ها طال به کار مي رود بسیار گران بها 
هستند و در تمام دنیا پارچه اي نفیس تر و گران بها تر از 

نظر به اینکه ایرانیان در تربیت کرم ابریشم 
ابریشم  از  خوبي  محصول  و  دارند  تخصص 
در این کشور فراوان است؛ صنعتگران انواع 
از  ابریشم  کردن  باز  براي  دوك ها  و  چرخ ها 

پیله و کالف کردن آن اختراع کرده اند. 

این پارچه هاي زربفت ایراني پیدا نمي شود.«
کارگر  نفر  بیست  تا  پنج  نساجي  دستگاه  یک  در 
مشغول کار هستند و به عوض دو ماکو 24 تا 30 
ماکوي مختلف با رنگ ها و پودهاي مختلف به کار 
را  ممتاز  پارچه هاي  نوع  این  کارگراني که  مي افتد. 
مي بافند داراي مهارت زیاد هستند و هریک روزانه 
15 تا 16 شاهي اجرت مي گیرند و مقدار بسیار کمي 
)حدود 13 سانتي متر پارچه( مي بافتند )هریک ریال 20 
شاهي مي باشد( این پارچه هاي گران بها را ثروتمندان 
براي پرده درها به کار مي برند. مخمل زربفت از تمام 
اقسام پارچه ها زري قشنگ تر و خوش نماتر است به 
خصوص مخمل هایي که کرک هاي برجسته و مجعد 

دارند بسیار زیبا جذاب هستند. 
نکته قابل مالحظه در پارچه های مذکور این است که 
اگر پارچه به واسطه کثرت اشتغال و مرور زمان به 
کلي کهنه شود و فرسوده گردد باز همان درخشندگي 
و جلوه اولیه را در خود دارد. بیشتر این نوع پارچه هاي 
یزد  در شهرهاي  و خوش نما  نفیس  )زربفت(  زري 
متأسفانه  اما  مي شوند  یافته  کاشان  و  اصفهان  و 
هم  امروز  تا  که  زربفت  پارچه هاي  این  از  بسیاري 
درخشندگي و جلوه خود را حفظ کرده اند در محل تا 

تصویر شماره 3- یک قطعه پارچه زری با  تارهای معدنی

شدن ترکیده اند و علت آن هم این است که غالباً این 
پارچه ها مدت چندین سال تا شده در صندوقخانه و 
صندوق ها مي مانند و در جایي که تا شده اند مي ترکند. 
زنان بزرگ زاده و اعیان ایراني در موقع ازدواج مالک 
برگزاري  از  پس  و  مي شوند  پارچه  این  از  مقداري 
مراسم عروسي آن ها را تا کرده در صندوق محفوظ 
نگاه مي دارند. این پارچه ها فقط در جشن هاي بزرگ و 
مجلل ممکن است دیده شوند. یعني در این مواقع از 
صندوق ها خارج شده و دیوارها و طاقچه هاي منازل را 
زینت مي دهند و بر شکوه و ابهت جشن مي افزایند و 
پس از آنکه چند روزي چشمان ناظرین را از قشنگي 
و درخشندگي خود خیره کردند دوباره به صندوق رفته 

و پنهان مي شوند. 
نقوش  این پارچه ها در قدیم چندان تفاوتي نداشته اند 
ولي به مرور زمان در اثر ابتکارات جدیدتر و طراحان 
داده اند.  دست  جدیدي  شگفتي هاي  به  ماهرتر 
لوزي  شکل هاي  داراي  هجدهم  قرن  پارچه هاي 
هستند که درمیان آن ها دسته گلي قرار دارد. زمینه 
پارچه هاي این قرن درخشندگي بیشتري دارند و طال 
و نقره زیادتري در آنها به کار رفته اند )سفرنامه خراسان 

تا بختیاري- هانري رنه آلماني(  
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طی حکمی از سوی رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و 
صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران و بر اساس تصمیم 
مهندس  آقای  جناب  اتحادیه،  این  محترم  مدیره  هیئت 
اتحادیه  این  جدید  دبیر  عنوان  به  قدیری  جاللی  سعید 

معرفی شد.
از  مهندس قدیری، دانش آموخته رشته مهندسی نساجی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1379 می باشد که پیش 
از این عضویت در تحریریه و سردبیری ماهنامه نساجی 
امروز از سال 1377 و ماهنامه کارآفرینان از سال 1383 

را در کارنامه کاری خود دارد. ایشان عضو هیئت موسس 
جامعه متخصصین نساجی ایران بوده و سه دوره به عنوان 
بازرس این تشکل همکاری نزدیکی در فعالیت های صنفی 

و تشکیالتی در صنعت نساجی داشته است. 
عضویت در جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
و فعالیت های اجرایی در دبیرخانه این جامعه از دیگر سوابق 

فعالیت های تشکلی ایشان به شمار می آید. 
الزم به یادآوری است که این انتصاب پس از کناره گیری 
مهندس یکتا از دبیری اتحادیه مذکور صورت گرفته است. 

دبیر جدید اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران آخرین وضعیت 
مربوط به واردات پوشاک توسط شرکت های خارجی و نحوه عرضه آن در 

ایران را تشریح کرد.
ابوالقاسم شیرازی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ابالغ دستورالعمل نحوه 
صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده 
با  ابالغیه به منظور ساماندهی واردات  این  ایران عنوان کرد:  پوشاک در 
حمایت از تولید داخلی انجام شد و قرار شد کلیه واحدهای پوشاک که به 
شکل تجاری وارد کشور می شوند گواهی واردات از مرکز امور اصناف ایران 

و نیز معاونت امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند.
وی ادامه داد: قرار بر این شده تمامی این نمایندگی ها شرکت های ایرانی را 
به منظور همکاری مشترک تعیین کنند و این شرکت ها نیز پس از استعالم 

با نمایندگی های خارجی وارد همکاری شوند تا دستورالعمل به مرحله اجر 
درآید.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با تاکید بر اینکه 
باید همه استانداردهای جهانی در تولیدات پوشاک در ایران به عنوان اولویت 
مدنظر قرار گیرد، خاطر نشان کرد: بخشی از پوشاک که قرار است در ایران 
عرضه شود باید عالوه بر رعایت استانداردها مربوط به بومی سازی و نیز 
هویت ایرانی اسالمی را کنار خود داشته باشد و طراحی ها بر این اساس 
اساس  بر  باید  است  صادرات  به  مربوط  که  نیز  دیگر  بخش  شود.  انجام 
استانداردهای جهانی و بر اساس حضور در بازارهای بین المللی مدنظر قرار 

گیرد.
به گفته شیرازی، پس از ابالغ این دستورالعمل توسط وزارت صنعت، معدن 
شرکت های  با  مذاکره  حال  در  خارجی  پوشاک  نمایندگی های  تجارت  و 

ایرانی هستند و طرح مذکور در حال پیشرفت است.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان در ایران باید مورد حمایت قرار گیرند و با فضای 
ایجاد شده پس از تحریم توسط دولت به آن ها کمک شود تا بتوانیم به تولید 

پوشاک به منظور مصرف و نیز صادرات حمایت های الزم را داشته باشیم.
به  پاسخ  در  تهران  پوشاک  فروشندگان  و  کنندگان  تولید  اتحادیه  رئیس 
نحوه نظارت بر عرضه پوشاک بانوان در زمستان یادآور شد: خوشبختانه در 
زمستان با موارد حاشیه ای که تابستان و در مورد بانوان وجود دارد، مواجه 
انجام  با توجه به نظارت های  نیز  نیستیم، هرچند در تابستان سال جاری 
شده و تغییر رویکرد مردم و کسبه، وضعیت نسبت به مدت مشابه سال 

قبل بهبود یافت.

آخرین وضعیت واردات پوشاک به ایران
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اقتصاد ترکیه به مدد رشد ساالنه 8-7 درصدی دهه گذشته اکنون به یکی از 
20 کشور صنعتی دنیا تبدیل شده که سهم بخش صنعت در اشتغال 19 درصد، 

درتولید ملی 29 درصد و در صادرات 94 درصد است.
به گزارش اقتصادآنالین ،  بزرگ ترین صنعت ترکیه نساجی است که 16/3 
درصد کل صنایع ترکیه را شامل می شود. پس از نساجی )پاالیش نفت )14/5 
درصد(، صنایع غذایی )10/6درصد(، صنایع شیمیایی )10/3درصد(، صنایع 
فوالد و ذوب آهن )8/9 درصد(، خودروسازی )6/3 درصد( و ماشین سازی 
)5/8 درصد( بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند. از لحاظ صادرات صنایع 
نساجی با 19درصد، صنایع خودروسازی با 18درصد، صنایع فوالد و ذوب 
آهن با 13درصد، لوازم خانگی با 10درصد، صنایع شیمیایی و داروسازی با 
9درصد و ماشین سازی با 7درصد، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل 
می دهند. کل صادرات نساجی و پوشاک ترکیه در سال 2013 حدود 23 

میلیارد دالر برآورد شد.
کمی تعمق و مقایسه اعداد و ارقام فوق با صنعت نساجی ایران به خوبی نشان 
می دهد در مراودات تجاری فی مابین، این ترکیه است که بیشترین صادرات 
البسه و منسوجات را به ایران دارد و کشور ما در بهترین حالت شاید در مقاطعی 
مانند سال 1392 )گران شدن یک باره نرخ ارز( بتواند با صادرات مواد اولیه یی 

همچون الیاف پلی استر خودی نشان دهد.
می توان گفت از سال 1995 به این سو که با تدبیر دولتمردان اقتصادی ترکیه، 
صنایع نساجی و پوشاک آنها شروع به گرفتن بازارهای جهانی کردند روند واردات 
پوشاک به ایران نیز شدت گرفت. همزمانی قدرت گرفتن ترکیه و افول صنعت 
پوشاک ایران بر اثر بی توجهی وزارتخانه وقت صنایع )که تا چندی قبل این رشته 
را جزو رشته های صنعتی محسوب نمی کرد!!(، موجب به وجود آمدن شرایطی 
شد که ماحصل آن واردات بیش از 1/5 میلیارد دالر پوشاک قاچاق از ترکیه در 

سال 1392 بود.  تعرفه باالی واردات در کنار سهولت رفت و آمد به ایران از 
طرق مختلف و نهایتا نظارت ضعیف بر گمرکات کشور سه عامل اصلی ورود 
غیرقانونی لباس های ترک به ایران است. در سال 1394 تعرفه ورودی پوشاک 
150 درصد تعیین شده که براساس توافقنامه تعرفه ترجیحی بین دو کشور این 
میزان مشمول حدود 40 درصد تخفیف می شود. به عبارت دیگر واردات البسه از 

ترکیه می تواند با تعرفه 90 درصدی انجام شود.
اما واردکنندگان پوشاک از ترکیه همانند سایر همکاران خود ترجیح می دهند با 
صرف هزینه یی حدود 25 هزار تومان برای هر کیلو، به جای معطلی در گمرکات 

و پرداخت تعرفه سنگین، کاالهای خود را غیرقانونی وارد کشور کنند.
بازار پرجاذبه ایران که 75 میلیون نفر )عمدتا زیر 40 سال( را در خود جای 
باالی  که  می کنند  خرید  پوشاک  دالر  میلیارد   7 حدود  ساالنه  است  داده 
70 درصد آن توسط ترکیه و چین تأمین می شود. آنچه در خصوص تعرفه 
ترجیحی پوشاک می توان عنوان کرد این است که تخفیف اعمال شده تنها 
درصورتی به ضرر تولیدکنندگان داخلی است که تعرفه واردات رسمی این 
کاال زیر 50 درصد شود وگرنه در حالت فعلی این تخفیفات موثر نیست و 
واردات قاچاق آن را بی اثر می کند. به بیان دیگر این قرارداد با تعرفه های 
کنونی امتیازی قابل توجه به حساب نمی آید و کماکان تولیدات ایرانی قادر 
به رقابت با کاالهای با کیفیت ترکیه هستند. از سوی دیگر عمده کاالهای 
به چین  ترکیه سهم کمتری نسبت  و  بوده  بازار چینی  در  خارجی موجود 
در بازار ایران به خود اختصاص داده است. عقد قرارداد تعرفه ترجیحی در 
درازمدت موجب افزایش صادرات پوشاک ترک به ایران خواهد شد. حضور 
برگزاری  و  تهران  در  کشور  این  شده  شناخته  برندهای  شعبات  چشم گیر 
نخستین نمایشگاه پوشاک ترکیه در بهمن ماه سال گذشته نشان می دهد 
را جایگزینی  ایران  بازار  به درستی  اندرکاران صنعت نساجی ترکیه  دست 

مناسب برای بازارهای از دست رفته اوکراین و روسیه می دانند.
عقد قرارداد تعرفه ترجیحی باردیگر یکی از مهم ترین راه های نفوذ به بازارهای 
هدف را به ما نشان می دهد که صدالبته وابستگی مستقیم به روابط سیاسی 
کشورها دارد. در دهه های گذشته هرجا که الزم بوده امتیازی به کشورهای دیگر 
)سوریه، کشورهای آسیای میانه و ...( بدهیم متاسفانه از صنایع نساجی کشورمان 
بوده و تقریبا قراردادی را نمی توان پیدا کرد که واردات محصوالت نساجی و 

پوشاک ما به کشوری با تعرفه ترجیحی انجام پذیرد.
فراموش نمی کنیم بازار بسیار پرسود روسیه و آسیای مرکزی را در سال های پس 
از فروپاشی شوروی سابق در اندک زمانی به همین قراردادهای تعرفه ترجیحی 

ترکیه واگذار کردیم.
مهدي یکتا-  دبیر سابق اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

آیا صنعت پوشاک ترکیه برای ایران تهدید است؟

 43 شماره 169    دی 95  



وقتی از بالشت صحبت می کنیم بسیاری از افراد به یاد خواب و بالشت زیر سر 
می افتند، در صورتی که تنها کاربرد بالشت برای خواب نیست. این روزها انواع 
جدیدی از بالشت به بازار آمده که مخصوص قرار دادن دور گردن، زیر سر، بین 
زانوها و حتی بالشت های مختص دوران بارداری است یعنی از بالشت تنها بعد 
استفاده از آن به عنوان کاالی خواب مدنظر نیست بلکه به عنوان کاالیی درمانی 
نیز از آن استفاده می شود که افراد خواب بهتری داشته و بعضی از دردهای موضعی 

مربوط مفاصلشان هم برطرف شود. 
حسین قدیانی، رئیس اتحادیه کاالی خواب معتقد است این بالشت ها بعد درمانی 
دارند و هرکسی بضاعت خرید چنین بالشت هایی را ندارد. برای بررسی بیشتر این 
بازار و روشن شدن ابعاد خرید و فروش آن با وی به گفت و گو نشسته ایم. قدیانی 
بالشت های طبی را چنین تعریف می کند: بالشت های طبی در اصطالح صنف ما 
به بالشت هایی گفته می شود که مموری فوم هستند، به این صورت که وقتی بالشت 
زیر سر قرار می گیرد حالت گردن را به خود می گیرد،  به این گونه بالشت ها بالشت 

هوشمند نیز اطالق می شود.
وی ادامه می دهد: این بالشت های طبی در بازار انواع و اقسام متفاوتی دارند و در 
شکل ها و سایزهای متفاوت عرضه می شوند. اما اینکه آمار تولید در این حوزه به 
چه صورت است اطالع دقیقی در دست نیست. این مقام مسئول در رابطه با میزان 
واردات این نوع بالشت ها می گوید: این بالشت ها فرآیند پیچیده ای برای تولید ندارند 
مواد اولیه و اصلی آن اسفنج است که بسیاری از کارخانه های ایران هم می توانند 
آن را تولید کنند. شاید 15 تا 20 درصد در این بخش نیازمند واردات باشیم. وی در 
رابطه با مشتریان این نوع بالشت ها می گوید: نظر من این است که این بالشت ها 
بیشتر بعد درمانی دارند و تا کسی دچار گردن درد نشود سراغ این بالشت ها نمی رود.
قدیانی در پاسخ به این سوال که آیا قاچاق مشکل عمده این صنف نیز محسوب 
می شود یا خیر می گوید: در واقع کلمه قاچاق یک کلمه عامه پسند شده است که 
همه از آن استفاده می کنند؛ گرچه این صنعت یک صنعت و تکنولوژی خاصی است 
اما 80درصد نیازهای موجود بازار ایران را خود تولیدکنندگان ایرانی می توانند تأمین 

کنند،  به همین جهت با قاچاق خاصی در این حوزه رو به رو نیستیم.
وی ادامه می دهد: توانایی مردم برای خرید چنین کاالهایی تا سقف 150 هزار 
تومان است و بیشتر کسانی به خرید این بالشت ها روی می آورند که دچار عارضه 
ای شده باشند یا اینکه دیگر توانایی تحمل دردهای ناشی از گردن را نداشته باشند. 

در واقع استفاده از چنین بالشت هایی برای عموم مردم مرسوم نیست.
 وی در رابطه با مهم ترین مشکل این صنعت می گوید: بزرگ ترین مشکل ما این 
است که بخش زیادی از بالشت هایی که در ایران تولید می شود به عنوان جنس 
خارجی برچسب زده و فروخته می شوند. به طور مثال یک بالشت تولید داخل 
که 100تا 130 هزار تومان قیمت دارد تفاوتی با نوع خارجی خود ندارد که مردم 
بخواهند 200تا 250هزار تومان برای جنس خارجی آن هزینه کنند.  وی با بیان 

این جمالت می افزاید: حدود 70درصد بالشت هایی که در ایران تولید می شود به 
اسم بالشت های خارجی بسته بندی شده و به بازار عرضه می شود. 

رئیس اتحادیه کاالی خواب در رابطه با صادرات این حوزه می گوید: در مورد بعضی 
اقالم مثل تشک، صادراتی به کشورهای حوزه خلیج فارس صورت می گرفت اما 
متأسفانه آمار دقیقی در دست نیست. قدیانی همچنین در رابطه با مواد اولیه این 
نوع بالشت ها می گوید: مواد اولیه این بالشت ها وارداتی است و بیشتر از کره جنوبی 
و کشورهای اروپایی وارد می شود. در رابطه با بازار فروش این محصوالت نیز 
باید بگویم بازار فروش این بالشت های طبی در فروشگاه های کاالی خواب است 
اما استثنائا برخی داروخانه ها که تجهیزات پزشکی هم عرضه می کنند به فروش 
این بالشت ها پرداخته اند. وی ادامه می دهد: بالشت های طبی جزو کاالی خواب 
محسوب می شوند و مردم باید از فروشگاه های کاالی خواب این نوع بالشت ها را 
تهیه کنند. عرضه این نوع کاالها در تخصص داروخانه ها نیست هرچند ممکن 
است این مراکز قیمت های نامتعارفی نیز برای فروش دریافت کنند. رئیس اتحادیه 
کاالی خواب با بیان این جمالت می افزاید: نه تنها فروشندگان بلکه تولیدکنندگان 
این بالشت های طبی نیز زیر نظر ما فعالیت می کنند،  اگر خریداران می خواهند از 
کاالی خریداری شده خود مطمئن باشند باید از فروشگاه های کاالی خواب این 

نوع بالشت ها را تهیه کنند.
اگر شخصی بخواهد در این حوزه سرمایه گذاری کند می تواند از واحدهای خدماتی 
مثل خیاطی یا پارچه بافی استفاده کند، اما اگر بخواهد صفر تا صد این محصول را 

خود تولید کند و پیمانکار نداشته باشد به 3 تا 4هزار متر فضا برای تولید نیاز دارد.
همچنین سرمایه اولیه برای شروع با احتساب خرید دستگاه ها حداقل 2 میلیارد 
تومان است. دستگاه ها و ماشین آالت مورد نیاز این صنعت به جهت اینکه با 
تکنولوژی روز تغییر می کنند در کمترین حالت به 600 میلیون سرمایه نیاز دارد. 
برای فعالیت در چنین بعدی وجود نیروی کار 200 نفری ضروری به نظر می رسد.

برای گرفتن مجوز تولید در ابتدا باید به وزارت صنایع مراجعه کرد. اخذ مجوز از 

رئیس اتحادیه کاالی خواب :قاچاق کلمه ای عامه پسند شده است
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وزارت بهداشت در گذشته اجباری بوده، اما چندسالی است که اختیاری شده  است. 
محصوالت تولیدی این حوزه نیز تا حدی به اتحادیه کاالی خواب مرتبط می شود 
و فروشندگان این نوع بالشت ها باید به این صنف برای گرفتن مجوز مراجعه کنند.

 یکی از مهم ترین تهدیدهایی که این صنف همانند تمامی اصناف با آن رو به رو 
است موضوع قاچاق است. این قاچاق عمدتا از کشور چین و ترکیه صورت می گیرد. 
اخیرا اقدام مناسبی که در این حوزه صورت گرفته بحث مبارزه با کاالی قاچاق است 
و همین امر سبب شده حدود 60 تا 70 درصد قاچاق در این حوزه کم شود. مانع 

تراشی های اداراتی مثل اداره های بیمه و دارایی یکی دیگر از مشکالتی است که 
تولیدکنندگان این حوزه با آن روبه رو هستند.

مهم ترین فرصتی که سرمایه گذاری در این حوزه برای سرمایه گذار خواهد داشت، 
بازار مناسب این کاال در سال های اخیر است. مصرف کنندگان داخلی ترجیح می 
دهند از محصوالت طبی ایرانی استفاده  کنند. دلیل این امر وجود گارانتی و تنوع 
محصوالت ایرانی است. همین امر و وجود شرکت های تولیدی محدود در این 

حوزه باعث شده این حوزه  یکی از فرصت های سرمایه گذاری خوب تلقی شود.

در نشستی با حضور سفیر ایتالیا، مدیر سیستم مد ایتالیا و رییس اتحادیه پوشاک 
تهران و در راستای پیشبرد تفاهم نامه ای که اردیبهشت  امسال بین دو کشور امضاء 
شده بود، موضوعات مربوط به مد و تولید پوشاک در ایران و ایتالیا مورد بررسی قرار 
گرفت و زمینه های همکاری دو کشور مطرح شد. جزییات همکاری ایران و ایتالیا 
در حوزه مد و لباس تشریح و در این بین به توافقات مدنظر بین بانک های ایرانی 
و ایتالیایی از چند ماه قبل اشاره شد. در نشستی با حضور سفیر ایتالیا، مدیر سیستم 
مد ایتالیا و رییس اتحادیه پوشاک تهران و در راستای پیشبرد تفاهم نامه ای که 
اردیبهشت  امسال بین دو کشور امضاء شده بود، موضوعات مربوط به مد و تولید 
پوشاک در ایران و ایتالیا مورد بررسی قرار گرفت و زمینه های همکاری دو کشور 
مطرح شد. در این نشست کانچاتوری - سفیر ایتالیا در ایران - با اشاره به این که 
ایتالیا می تواند محصوالت با کیفیتی به ایران وارد کند، گفت: شرکت های ایتالیایی از 
بازار خوب ایران شگفت زده شدند و انتظار مشارکت با شرکت های ایرانی باالست. 
امیدواریم شرایطی را ایجاد کنیم تا میزان همکاری های مشترک را باال ببریم اما باید 
بدانیم که راه طوالنی در پیش داریم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت 
روابط بانکی ایران و ایتالیا نیز بیان کرد: باید قدم به قدم در توسعه روابط اقتصادی 
برداریم و تفاهمی که چند قبل در حوزه پوشاک بین ایران و سیستم مد ایتالیا مدنظر 

قرار گرفت اولین تفاهم نامه کاری بعد از برجام بود. 
سفیر ایتالیا در ایران ادامه داد: یکی از مالقات های انجام شده بین رییس بانک 

مرکزی ایران و ایتالیا بود که عالوه بر آن تفاهم نامه ای نیز بین وزیر اقتصاد ایران و 
همتای ایتالیایی اش امضاء شد. از دو ماه قبل بین بانک های ایران و ایتالیا توافقاتی 
انجام شده و از هدف هایمان دور نیستیم. مارنزی - مدیر سیستم مد ایتالیا - نیز در 
این نشست اظهار امیدواری کرد که راه جدیدی را با ایران در پیش بگیرند و گفت 
ما به خوبی از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در بازار ایران آگاهیم و قصد داریم 

حرکت روبه  جلویی را در بخش پوشاک با ایران داشته باشیم
همچنین ابوالقاسم شیرازی - رییس اتحادیه پوشاک تهران - در این نشست 
با اشاره به این که فرصت بسیار مناسبی پیش آمده تا به صورت مطلوب در حوزه 
پوشاک از آن استفاده کنیم، اظهار کرد: شباهت های زیادی در حوزه فرهنگی بین 
ایران و ایتالیا وجود دارد. طی تفاهمی که اردیبهشت ماه مدنظر قرار گرفت فعالیت ها 
در حال پیشبرد است و حمایت هایی که هر دو کشور در این بخش دارند برای 
تولیدکنندگان و شرکت های ایرانی بسیار نویدبخش بوده است. وی افزود: از حضور 
شرکت های ایتالیایی در ایران استقبال می کنیم و هدفمان سرمایه گذاری مشترک، 
تولید و همکاری تجاری است. رییس اتحادیه پوشاک تهران در مورد تفاهم نامه بین 
اتحادیه پوشاک و سیستم مد ایتالیا که دو ماه پیش مدنظر قرار گرفته است نیز خاطر 
نشان کرد: این تفاهم نامه پنج بند اساسی دارد که مربوط به همکاری ها در حوزه 
آموزشی، انتقال دانش و تکنولوژی، حمایت از همکاری تجاری بنگاه ها، ارتباط در 

حوزه نمایشگاه ها، تولید مشترک و سرمایه گذاری مشترک است.
شیرازی ادامه داد: باید در چارچوب قوانین داخلی منطق های الزم برای حضور در 
بازار ایران وجود داشته باشد و قرار است 100 نشست بین بنگاه های ایرانی و ایتالیایی 
در دستور کار قرار گیرد که از بازار خوب ایران و ظرفیت های مناسب آن به نحو 
مطلوب استفاده شود تا شاهد ارتقاء صنعت و مد در ایران باشیم و صنایع پوشاک 

ایرانی در بازارهای جهانی فعالیت کنند.
وی همچنین با اشاره به این که ایرانی ها در حوزه طرح دارای سبک هستند، عنوان 
کرد: حتما ایتالیایی ها باید به سلیقه و طرح های ایرانی توجه کنند و بخشی از تولید 
بومی سازی شود. عالوه بر این باید تولیدها به گونه ای باشد که بتواند در بازارهای 
جهانی عرضه شود و الگوهای ایرانی - اسالمی چه در بازار فروش و چه در حوزه 

تبلیغات در بخش های مختلف مدنظر قرار گیرد.

همکاری ایران و ایتالیا در زمینه پوشاک و مد
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برج آزادی در نخستین جشنواره طراحی لباس خلیج فارس از 28 آذر تا 5 دی 
میزبان طراحان لباس است. به گزارش پانا، نخستین جشنواره طراحی لباس 
خلیج فارس با رویکرد علمی و تحقیقاتی زیر نظر اساتید مطرح انجمن طراحان 

لباس و پارچه ایران  با حضور حمید قبادی؛ دبیر کارگروه ساماندهی مد ولباس 
کشور، غالمحسین شاه علی؛ رئیس مجموعه برج آزادی، ابوالقاسم شیرازی؛ 
رئیس اتحادیه صنف پوشاک تهران، اعضای هیات مدیره انجمن طراحان لباس 
و پارچه ایران، اکبر رضائیان؛ عضو هیات موسس انجمن صنایع پوشاک ایران، 
مهندس صادقی؛ مدیرعامل شرکت مهرین پارس، مدیران و صاحبان صنایع 
حامی برگزاری جشنواره و طراحان لباس های شرکت داده شده در جشنواره 
در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی کلید خورد. موضوع مسابقه این رویداد 
فرهنگی و هنری، طراحی لباس بانوان و آقایان ایرانی با الهام از طبیعت، فرهنگ 
و هنر اصیل حاشیه خلیج فارس بوده است. نخستین جشنواره طراحی لباس 
خلیج فارس با مشارکت کارگروه مد ولباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
انجمن طراحان لباس و پارچه ایران، بنیاد ملی مد و لباس اسالمی و ایرانی و 
به میزبانی برج آزادی از 28 آذر تا 5 دی در فضاهای داخلی برج آزادی برگزار 

می شود.

نخستین جشنواره طراحی لباس خلیج فارس در برج آزادی افتتاح شد

فدراسیون فوتبال ایران اعالم کرد در آینده نمایندگی شرکت آدیداس در اختیار 
کشورمان قرار داده می شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، فدراسیون فوتبال کشورمان در خصوص 
نشست با مسئوالن شرکت آدیداس، اطالعیه ای را صادر کرد.

در این اطالعیه آمده است»  با توجه به برگزاری جلسه مسئوالن فدراسیون 
فوتبال و مدیران ارشد شرکت آدیداس، برخی از رسانه ها اقدام به تفسیرهای 
نادرست در این زمینه کرده که موارد عنوان شده ناشی از عدم مطالعه دقیق خبر 

درج شده در این زمینه بوده و چنانچه انعقاد این قرارداد صورت بگیرد، توفیقی 
برای فوتبال کشور خواهد بود و به جای پرداختن به آن، اقدام به درج مطالب 

نادرست در این زمینه کرده اند.
یکی از مهمترین مواردی که در نشست حدود 4 ساعته صورت گرفت، این بود 
که شرکت آدیداس با منطقه بندی قاره های مختلف، خدمات خود را ارائه می 
کند و هر یک از کشورها که تمایل به عقد قرارداد با این شرکت داشته باشد، می 

بایست از طریق آنها اقدام کند. 
البته شرکت آدیداس تنها با باشگاه های بزرگ دنیا مانند رئال مادرید به صورت 
مستقیم عقد قرارداد داشته و فدراسیون ها می بایست از طریق نمایندگی های 

این شرکت عقد قرارداد خود را منعقد کنند.
همچنین شرکت آدیداس سه نمایندگی خود را به کشورهای کره جنوبی، ژاپن و 
چین ارائه کرده و در نشست دیروز مطرح شد که این شرکت در آینده و پس از 
عقد قرار داد با ایران یکی از نمایندگی های خود را به کشورمان اختصاص دهد 
و از این رو فدراسیون فوتبال راسا به هیچ عنوان به فکر تولید این محصوالت در 
کشور نبوده است و لذا مطالب منتشره در خصوص اقدام فدراسیون برای تولید 
البسه در کشور صحت ندارد و به دلیل استنباط نادرست از عدم مطالعه دقیق خبر 

منتشر شده در این زمینه است.«

فدراسیون فوتبال ایران در فکر تولید پوشاک آدیداس نیست!
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انتصاب اول مربوط به اداره کل نساجی و پوشاک است که به گزارش خبرنگار نساجی 
امروز، مهندس افسانه محرابی طی حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت 

به عنوان مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک این وزارتخانه منصوب شد.
ایشان متولد سال 1348  ، دارای 24 سال سابقه اجرایی و مدیریتی و دانش آموخته مقطع 
کارشناسی رشته مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد مدیریت 

تکنولوژی توسعه صنعتی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است.
 از مهم ترین سوابق اجرایی وی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

*کارخانجات تحت پوشش سازمان صنایع ملی) کارخانجات صنایع اراک از سال 1371 تا 
1381( به عنوان معاون مهندسی صنعتی، مدیر کنترل کیفیت، مدیر سالن تولید

*وزارت صنایع و معادن:
1-دفتر نظارت و ارزیابی ) کارشناس بررسی طرح های نساجی و پوشاک(

2-دفتر برنامه ریزی  ) رئیس گروه سیاستگذاری و برنامه ریزی صنعت(
3-دفتر آموزش و پژوهش ) به عنوان معاون مدیرکل(

4-دفتر صنایع نساجی و پوشاک ) به عنوان معاون مدیرکل(
*به مدت یکسال به عنوان مشاور استاندار در امور صنایع در استان خراسان رضوی

انتصاب دوم طبق گزارش خبرنگار مجله نساجی امروز مربوط به انتصاب خانم گلنار 
نصراللهی به عنوان مشاور وزیر صنعت در امور صنایع نساجی، پوشاک و چرم می باشد 
که سالها به عنوان مدیرکل سابق دفتر نساجی چهره آشنا و شناخته شده ای در میان 
اهالی نساجی به شمار می آید. گفتنی است پیش از مهندس محرابی، مهندس علی آبادی 

سرپرستی دفتر نساجی وزارت صمت را برعهده داشت.
 در متن حکم »مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک« آمده است:

نظر به تعهد و تجارب سرکار عالی و بنا به پیشنهاد معاون امور صنایع به موجب این حکم 
به سمت » مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک « منصوب می شوید. انتظار می رود در 
چارچوب قوانین و مقررات وسیاست های وزارتخانه و شرح وظایف آن دفتر ، ضمن اتخاذ 
راهکارهای مناسب و استفاده حداکثری از توان تولید داخل کشور و ظرفیت های موجود به 
منظور دستیابی به افزایش کمی تولیدات با کیفیت که منجر به بازار ماندگار و اقبال عمومی 
به مصرف کاالهای تولید داخل و همچنین صادرات محصوالت خواهد شد، گام های 
موثری در راستای بهبود فضای کسب و کار تولیدکنندگان، افزایش رقابت پذیری و افزایش 
بهره وری به صورت کارآ و اثر بخش بردارید. همچنین وزیر صنعت، معدن وتجارت در 
متن حکم »مشاور وزیر در امور نساجی، پوشاک و چرم« تصریح کرده است: انتظار دارم 
با هماهنگی معاون امور صنایع و مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک و بهره گیری از 
توانایی های موجود در سطح وزارتخانه و تشکل های صنفی و صنعتی در راستای تحقق 
سیاست های دولت تدبیر و امید نقش کارآمد و موثری را در ارتباط با نوسازی و گسترش 

سرمایه گذاری و توسعه صادرات در این زمینه را دارم.

انتصاب های جدید در دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت

معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نیاز زیادی به ارقام پنبه ای که 
پربازده اما کم آب بر باشد در کشور وجود دارد، امیدواریم دو ارقام پنبه تراریخته 
که دراین زمینه تولید شده است؛ رهاسازی شود. عبدالمهدی بخشنده-معاون 
برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که موضع دولت در 
رابطه با محصوالت تراریخته چیست، بیان داشت: یکی از مسائل مطرح کشت 
گیاهان تراریخته است. تولید محصوالت تراریخته بحثی علمی و فنی است و باید 
در محیط های تخصصی و کارشناسی مطرح و به بحث و گفتگو گذاشته شود.  نقاط 
ضعف و قوت آن بررسی شود چرا که نیاز کشور به گونه ای است که بهتر است 

وزارت جهاد کشاورزی با آرامش به این موضوع رسیدگی کند.
او در ادامه گفت: شورایعالی ایمنی زیستی که طبق قانون مجلس فعالیت می کند 
باید هر محصول تراریخته ای که در کشور تولید و یا رهاسازی می شود را تایید کند.
بخشنده تاکید کرد: شورای عالی ایمنی زیستی مقررات سفت و سختی دارد و 
کارشناسان برجسته ای در آن مشغول هستند همچنین دستگاه های مختلفی در این 

شورا حضور دارند. تا امروز رهاسازی 
این  توسط  تراریخته ای  گیاه  هیچ 
شورا تایید نشده و تحقیقات در حال 
انجام است؛ اما در حوزه تحقیق و 
تولید پایلوت محصوالت تراریخته 

هیچ منعی وجود ندارد.
او در پاسخ به این سوال که تایید و 
یا رد تولید پنبه تراریخته در کشور در 
چه مرحله ای است، بیان داشت: در 
خصوص پنبه هم چون مصرف غیر 

انسانی دارد و حاشیه آن کمتر است و همچنین نیاز زیادی به ارقام پنبه ای که پربازده 
اما کم آب بر باشد در کشور وجود دارد، امیدواریم ارقام خوبی که در این زمینه تولید 

شده است رهاسازی شده تا در بخش هایی از کشور که نیاز است اشتغالزایی شود.

کشور به ارقام پنبه  پربازده نیاز دارد
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در حالی که صنعت پوشاک به علت واردات بی رویه البته قاچاق به سختی 
به  تصمیم  رقابت  انگیزه  ایجاد  با  معدن  و  وزارت صنعت  می کشد  نفس 
و  کارشناسان  که  موضوعی  است،  گرفته  پوشاک  تعرفه  دوباره  کاهش 
فعاالن این صنعت نظرات متفاوتی درباره آن دارند. به گزارش الف، تعرفه 
با  تعرفه  این  که  است  رسیده  به 55 درصد  از 75درصد  بار  این  پوشاک 
پیشنهاد وزارت صنعت پایین کشیده شده و مهم ترین هدفی که محمدرضا 
با  مبارزه  کرده  عنوان  تصمیم  و  این طرح  برای  وزیر صنعت  نعمت زاده 

قاچاق است.
وی در این خصوص گفته است: احساس کردیم تعرفه مانع ورود رسمی 
تعرفه داشت چراکه عضو گروه  ما 75درصد  پوشاک  پوشاک است،  مثل 
ما سعی  نداشت.  البته کسی عالقه  شد،  می  برابر حساب  دو  لذا  بود  ده 
کردیم اوال آن را از گروه ده به پایین آورده و 75 را 55 کردیم و هنوز هم 
معتقدیم که جا دارد که کاهش بدهیم منتهی شما گاهی اعتراض می کنید 
که نعمت زاده چرا تعرفه ها را پایین می آورد. ما در حاکمیت باید بتوانیم 

همه را متعادل کنیم.
در واقع وزیر صنعت معتقد است که تعرفه پوشاک باید باز هم کاهش پیدا 
اما  تعرفه ای که شاید کار قاچاقچی ها را کمی سخت کند  کند. کاهش 
دود این تصمیم بیش از اینکه به چشم قاچاقچی ها برود به چشم تولید 

کنندگان پوشاک می رود.
تولید کننده ها معتقدند که این تصمیم تیری است که چند نشان را می زند 
یعنی هم تولید را در کشور میخواباند و هم کارگرهای این صنعت را بیکار 

می کند.

پایین  واردات  در  تعرفه  زمانیکه  گفت:  مورد  این  در  کارشناسان  از  یکی 
بیاید، موجب میشود تا واردات افزایش پیدا کند و تولیدات داخل کاهش 
پیدا کند و بازار رقابتی می شود و به بازار داخل لطمه وارد می شود. وزارت 
صنعت و معدن باید هزینه های صادرات را پایین بیاورد در حال حاضر کار 
وارونه انجام می دهند و زمانی که ما تولید نداشته باشیم یعنی نیازی به 

نیرو نداریم و بیکاری ایجاد می شود. 
وی ادامه داد: به همان اندازه که تولید و پوشاک را نمی فروشیم، نخ و کاال 
هم نمی خریم و همین موضوع باعث می شود تا در همه بخش ها بیکاری 

ایجاد شود هم در کارخانجات و فروشگاه های ما بیکاری ایجاد می شود.
مجید نامی -عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی 
ورود  قاچاق،  مسئله  تازمانیکه  می گوید:  مورد  این  در  ایران-  پوشاک  و 
غیرقانونی و کنترل دقیقی نشود این طرح کاهش تعرفه ها کمک زیادی 
واردات  بازار و  بر روی  تعرفه ها فقط می توانیم  با کاهش  و  نخواهد کرد 

تاثیرگذاشته بشود. 
حتی برخی اوقات کاهش تعرفه موجب می شود که آنها که غیرقانونی وارد 

می کنند هم تعرفه را پایین تر بیاورند.
به طور کلی با کاهش تعرفه در همه زمینه ها موافق هستند ولی زمانی که 
ما بخواهیم یک جانبه قضیه را نگاه کنیم مسلما کمک شایانی نمی تواند 
وارد  تولید کننده داخلی حمایت بشود و حتی  اینکه  برای  بنابراین  بکند، 
کننده بخواهد کاالیش را به راحتی وارد نکند تنها با تعرفه گمرکی نمیتوان 

این کار را انجام داد.
حمیدرضا فوالدگر عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه مشکل 
صنعت پوشاک فقط قاچاق کاال نیست، گفت: این تصمیمات همه آثار و 
قوانینی که برای حمایت از تولید و رفع موانعش را بی اثر می کند. ما باید 
با مسئولین وزارت صنعت صحبت کنیم چراکه واردات قاچاق کاال موجب 
افزایش بیکاری در کشور می شود و با یک چنین قوانینی، قوانین حمایتی 
بی اثر می شود و مجلس می تواند در این قضیه نظارت داشته باشد و از 
مسئولین مربوطه سوال خواهیم کرد و اگر دالیلشون قانع کننده نبود این 

موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
به  نه  اما  ایجاد کرد  قاچاق سد  راه  بر سر  باید  اقتصاد مقاومتی می گوید 
قیمت سهولت واردات و کاهش تعرفه ها که باعث آب گرفتگی واحدهای 
تولیدی می شود، درست است که قاچاق یکی از مهم ترین مشکالت امروز 
اقتصاد کشور است اما حادتر از آن آتش گرگرفته بیکاری است که باید به 

آن رسیدگی شود.

پایین کشیدن مجدد تعرفه واردات پوشاک و باال کشیدن نرخ باالی بیکاری
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پنجم اسفند سال جاری، کاشان میزبان برگزاری چهارمین همایش ملی صنعت 
فرش ماشینی خواهد بود. به گزارش خبرنگار نساجی امروز، از مهم ترین محورهای 
این همایش می توان به مواردی مانند ریسندگی، بافندگی و رنگرزی نخ فرش 
ماشینی، خواص الیاف مورد استفاده در فرش ماشینی، خواص فیزیکی- مکانیکی 
فرش ماشینی، طراحی، تکمیل، مدیریت، بازرگانی و اقتصاد فرش ماشینی و ... 
اشاره کرد. این همایش که با همت مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد کاشان روز پنجم اسفندماه برگزار خواهد شد، فرصت مناسبی است تا 
اهالی صنعت و دانشگاه در کنار یکدیگر به بررسی جنبه های علمی و صنعتی این 
بخش بپردازند. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر و حضور در این همایش 
می توانند با دبیرخانه همایش 55540055-031 ) داخلی332( تماس حاصل نمایند 

و یا به وب سایت www.kashancrc.com مراجعه کنند.

چهارمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی برگزار می شود

اصالح نظام تعرفه ها یکی از راه های جلوگیری از قاچاق کاالست اما در مورد 
صنعت پوشاک تسهیل واردات رسمی کفایت نمی کند.  به گفته کیمیایی 90 درصد 
از پوشاک خارجی در بازار ایران از مبادی غیررسمی وارد می شود و باید عالوه 
بر تسهیل واردات رسمی روش های دیگر را هم در پیش گرفت. وزیر صنعت 
دیروز از تالش این وزارت خانه برای تعدیل تعرفه واردات پوشاک خبر داده است. 
تعرفه واردات پوشاک از 75 درصد به 55 درصد کاهش یافته است و نعمت زاده 
معتقد است که این رقم باید بیش از این پایین آید. احمد کیمیایی اسدی عضو 
هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره کاهش 
تعرفه ها و اثرگذاری آن بر قاچاق پوشاک ایران گفت: یکی از راهکارهای همیشگی 
برای ممانعت از ورود قاچاق کاال اصالح نظام تعرفه های واردات بوده است. کاهش 
تعرفه های واردات و تسهیل واردات رسمی به طورمعمول به کاهش قاچاق منجر 

می شود. کیمیایی گفت: در شرایط فعلی که 90 درصد از پوشاک خارجی موجود در 
بازار ایران از مبادی غیررسمی وارد می شود تنها اصالح نظام تعرفه ها کارساز نیست 

و باید با در پیش گرفتن روش های مکمل از ورود کاالی قاچاق جلوگیری کرد.
این فعال صنعت پوشاک با اشاره به اینکه کاهش تعرفه ها از 75 درصد به 55 درصد 
کافی نیست گفت: این رقم باید بیش از این کاهش پیدا کند اما صرف اصالح 
نظام تعرفه ها بدون برخورد قاطع با قاچاق بازدارنده نیست. قوانین و جریمه های در 
نظر گرفته شده برای مجازات قاچاقچی قدیمی است و بازدارندگی ندارد و از سوی 
دیگر نظارت ها باید بیشتر شود و هزینه های قاچاق افزایش پیدا کند. کیمیایی گفت: 
آمار واردات پوشاک به ایران از مبادی رسمی با صادرات پوشاک از کشورهای 
صادرکننده پوشاک به کشورمان تناسب ندارد و این اختالف ها نشان می دهد حجم 
قاچاق پوشاک بسیار باالست. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: ترکیه 
در زمینه پوشاک حرف های زیادی برای گرفتن دارد و متأسفانه یا خوشبختانه 
در همسایگی کشوری فعالیت می کنیم که صادرکننده پوشاک به اتحادیه اروپا 
و کشورهای آسیای میانه است. نمانام های ترکیه ای هرسال با تخفیف های خوب 
محصوالتشان را روانه بازارهای صادراتی می کنند و از این طریق مشتریان را راضی 
نگه می دارند. تولیدکنندگان ایران هم باید با در نظر گرفتن سلیقه و ذائقه مردم ایران 

محصوالتشان را روانه بازار کنند.
نائب رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران ادامه داد: ماشین آالت و 
فناوری های مورداستفاده در صنعت پوشاک ایران قدیمی است و این مسئله هزینه 
قیمت تمام شده را افزایش داده است. یکی از مهم ترین اقدامات تولیدکنندگان در 

کاهش هزینه های تولید باید به ارتقای تجهیزات و ماشین آالت معطوف شود.

کاهش تعرفه ها برای جلوگیری از قاچاق پوشاک کافی نیست

 49 شماره 169    دی 95  



اگرچه بخشی از پوشاک مورد نیاز نسل جوان ایرانی توسط کارگاه های کوچک و 
تعدادی از کارخانه صنعتی تهیه می شود اما تولید در مقیاس واردات هنوز نتوانسته 
جوابگوی مصرف موجود باشد. به گفته کارشناسان بازار، حلقه مفقوده در صنعت 
پوشاک ایران برندسازی است. اگر تولید کننده ایرانی با توجه به تعرفه های باالی 
واردات پارچه بتواند محصولی را در حد استاندارد تولید کنند جای تقدیر دارد اما 
برای برندسازی نیاز به حمایت دولت است. دولت باید تولیدکنندگان برتر را 
شناسایی کند و به آنها تسهیالتی جهت برندسازی ارائه دهد. الزم هم نیست که 
دولت پولی خرج کند. در حال حاضر سرمایه های سرگردانی در بخش خصوصی 

وجود دارد که دولت می تواند آنها را به سمت برندسازی سوق دهد. 
به گزارش اقتصادآنالین  ، ابوالقاسم شیرازی- رئیس اتحادیه تولید کنندگان و 
فروشندگان پوشاک تهران- تولیدکنندگان پوشاک در کشور باید مورد حمایت 
قرار گیرند و با فضای ایجاد شده پس از تحریم ها، توسط دولت به آنها کمک شود 
تا بتوانیم به تولید پوشاک برای مصرف و نیز صادرات حمایت های الزم را داشته 
باشیم. برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی و برای اینکه بتوان در کشور و جهان 
حرفی برای گفتن داشت و از همه مهم تر برای پاسخگویی به نیاز بازار ضرورت 
دارد که تمام استانداردهای جهانی در تولیدات پوشاک در ایران به عنوان اولویت 
مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر برای اینکه شرایط برای حضور بیشتر تولید کننده 
داخلی مهیا شود، بخشی از پوشاک که قرار است در ایران عرضه شود، باید عالوه 
بر رعایت استانداردهای مربوط به بومی سازی، هویت ایرانی اسالمی را کنار خود 
داشته باشد و طراحی ها بر این اساس انجام شود. بخش دیگر نیز که مربوط به 
صادرات است، باید براساس استانداردهای جهانی و براساس حضور در بازارهای 
بین المللی مدنظر قرار گیرد. تولید کننده داخلی در میان برندهای درجه سوم برای 

بقا دست وپا می زند.
کامبیز مروت جو- نایب رئیس اتحادیه تولید کننده پوشاک- در حال حاضر 
حضور برندهای درجه سوم ترکیه ای در بازار بزرگ ترین مشکل تولید پوشاک 
است و حضور برندهای درجه سوم و تقلبی نه تنها از قبل کمتر نشده بلکه بیشتر 
هم شده و این حرکت بازار داخلی را به هم می ریزد. مخالف واردات و رقابت با 

برندهای خارجی نیستیم اما به شرطی که برندهای خوب وارد بازار شود، برندهای 
درجه سوم مانند اجناس خود را با هزینه پایینی تولید می کنند و بعد آن را در بازار 
ایران به فروش می رسانند بنابراین تولید کننده داخلی نمی تواند به دلیل گران تمام 
شدن هزینه تولیدش با چنین برندهایی رقابت کرده و برای بقا در بازار دست وپا 
نزند. این در حالی است که تولید و عرضه پوشاک باکیفیت بیش از گذشته رونق 
گرفته و مردم تولیدکنندگان بنام ایران را بر پوشاک خارجی ترجیح می دهند. 
سرانه مصرف پوشاک در ایران باالست و با توجه به این ظرفیت باید تالش و 
حمایت کرد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند از این ظرفیت مناسب بازار بهره برده 

و سهم خود را از تامین نیاز بازار باالتر ببرند. 
بهتر است شرایطی فراهم شود تا به جای واردات پوشاک تولید شده این برندها 
با کارخانه های داخلی وارد مذاکره شوند و تولید خود برای بازار ایران را به داخل 
کشور منتقل کنند. همچنین رکود دامن بازار پوشاک را فرا گرفته و تنها در زمانی 
تولید بهتر می شود که اعیادی در پیش رو داشته باشیم اما در زمان های عادی 
تولید حتی به نسبت سال  قبل کاهش هم داشته است. گاهی می شود که یک 
مغازه سه روز فروشی نداشته و به اصطالح دشت نمی کند، درحالی فروش کاهش 
یافته که هزینه های تولید به نسبت باالتر رفته است و ما نمی توانیم حتی یک 
درصد روی قیمت اجناس خود بیفزاییم؛ دلیلش هم این است که مردم پول و 

توان خرید ندارند.
محمدجواد صدق آمیز، مدیر مرکز پژوهش های اتحادیه صنف پوشاک تهران با 
توجه به اینکه سرانه مصرف پوشاک ایرانی ها قابل توجه است اما در این میان 35 
درصد نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می شود. یعنی از تمام ظرفیت ها 
در این بخش استفاده نمی شود چراکه باید بتوانیم حداقل 70 درصد سرانه مصرف 
ایرانی ها در بخش پوشاک را به خود اختصاص دهیم. قابل توجه است که سرانه 
مصرف پوشاک ایرانی ها در سال 15 میلیارد دالر است و این در حالیست که 
ظرفیت صادرات پوشاک ایران در سال، 12 میلیارد دالر پیش بینی شده اما در 

این بخش تنها موفق به صادرات 70 میلیون دالری بوده ایم. 
چین، آمریکا، ژاپن و آلمان به ترتیب بزرگ ترین وارد کنندگان و صادرکنندگان 
پوشاک در تهران هستند و نکته ای که در این رابطه باید به آن توجه داشت، 
این است که با درنظر گرفتن الگوی جمعیتی، آلمان فعال ترین واردکننده و 

صادرکننده پوشاک در دنیاست. 
در حال حاضر ظرفیت پاسخگویی به 70 درصد از نیاز بازار داخل در بخش 
پوشاک وجود دارد و مساله قابل بیان این است که یک کشور نمی تواند همه 
نیازهای خود را تامین کند و با توجه به ذائقه مردم باید مقوله برندهای خارجی 
نیز مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، امکان ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در 
زمینه صادرات و واردات پوشاک وجود دارد و باید بتوانیم از 15 میلیارد دالر سرانه 
مصرف ایرانی ها در سال، سهم 70 درصدی را به خود اختصاص دهیم تا بخش 

عمده ای از نیاز داخل تامین شود.

تکاپوی تولیدکنندگان داخلی پوشاک برای بقا
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از 95 درصد محصوالت  بیش  لباس گفت:  و  دبیر کارگروه ساماندهی مد 
غیرایرانی به صورت قاچاق وارد کشور ما می شوند و ما باید اهتمام ویژه در این 
بخش داشته باشیم. حمید قبادی یکی از مهمترین وظایف و رسالت های کارگروه 
مد و لباس را توجه به »لباس اجتماع« دانست و افزود: همه ایرانیان، زن و مرد 
و پیر و جوان، با این لباس سر و کار دارند و یکی از مهمترین وظایف ما معرفی 
الگوهای مورد نیاز مردم در حوزه لباس اجتماع است؛ لباسی که هم زیبا و به روز 

باشد و هم با سلیقه عموم جامعه هماهنگی داشته باشد.
دبیر کارگروه مد و لباس، به این که یکی از اصلی ترین معضالت ما، عدم توجه 
به سالیق جامعه است اشاره و بیان کرد: طراحان ما، آن گونه که باید و شاید به 
سلیقه عموم مردم جامعه توجه نمی کنند. نتیجه این که آن چیزی که طراحی و 
تولید می شود، مورد استقبال چندانی قرار نمی گیرد. بنابراین الزم است در طراحی 

لباس، به ویژه لباس اجتماع به آنچه پسند و خواست طیف گسترده ای از مردم 
است توجه شود. قبادی، توجه به ارزش های فرهنگی و اجتماعی را یکی دیگر 
از ضرورت ها برشمرد و گفت: عرف ما تنیده با رفتار فرهنگی ماست و جامعه ما 
یک جامعه دینی است. بنابراین هر محصولی در هر قالبی نمی تواند وارد جامعه ما 
شود. از این رو طراحان ما باید به ارائه مدل ها و طرح هایی بپرازند که با ارزش های 

فرهنگی و اجتماعی ما همسو و هماهنگ است.
او همچنین به اهمیت برندسازی و حمایت از برندهای ایرانی اشاره و بیان کرد: 
برندسازی، یک فرآیند است و ما نمی توانیم صبح اراده کنیم برندی ساخته شود 
و این اتفاق بیفتد. باید نهادهای مختلفی چون صداوسیما؛ اداره کل تبلیغات و 
اطالع رسانی ارشاد؛ سازمان ثبت عالیم تجاری؛ وزارت صنعت، معدن، تجارت؛ 
سازمان مالیاتی کشور و ادارات کل ارشاد در استان ها کنار یکدیگر قرار بگیرند 

چراکه کارگروه مد و لباس، به تنهایی توان اجرای این کار را ندارد.
قبادی، قاچاق را همچنان مهمترین معضل در حوزه مد و لباس کشور دانست و 
افزود: بیش از 95 درصد محصوالت غیرایرانی به صورت قاچاق وارد کشور ما 
می شوند و ما باید اهتمام ویژه در این بخش داشته باشیم و مبادی ورودی کشور 
را بیش از پیش کنترل کنیم، از سوی دیگر فروشگاه های بسیاری در گوشه و 
کنار ایران با این عنوان که نمایندگی برندهای مختلف خارجی در ایران را برعهده 

دارند، مشغول فعالیت هستند که باید کار و فعالیتشان ساماندهی شود.
دبیر کارگروه مد و لباس کشور گفت: لباس تنها جنبه پوشانندگی ندارد و  یک 
رسانه فرهنگی است. هر قدر محصول فرهنگی ما با اصول ارزشی ما مطابقت 
بیشتری داشته باشد، اقتدار فرهنگی ما افزایش پیدا می کند. از این رو باید از 

طراحی و تولید لباس های ایرانی حمایت و در این زمینه فرهنگسازی شود.

سهم قاچاق در عرضه پوشاک خارجی چقدر است؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: شهرک صنعتي قرچک 
به شهرک صنفي و صنعتي پوشاک تهران اختصاص یافته است.

مهندس نعمت اهلل ترکي افزود: با ایجاد شهرک صنعتي پوشاک واحد هاي 
فعال صنعت از تهران به شهرک صنعتي شهرستان قرچک منتقل مي شوند.

وي که در مراسم پایاني سرشماري عمومي نفوس و مسکن شهرستان قرچک 
سخن مي گفت، افزود: وجود همدلي و وحدت در مسئوالن شهرستان  ها، ما را 

در دقت، نظارت و ترغیب بیشتر براي توسعه استان کمک مي کند.
او اضافه کرد: سرشماري سال 90 شهرستان نشان مي داد که جمعیت آن 

در مرز 230 هزار نفر است که با امکانات این شهرستان همخواني نداشت.

تولیدي  هاي پوشاک تهران به شهرک صنعتي قرچک منتقل مي شوند
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تمامی پوشش ها، با هر میزان دوام، به آسیب های فیزیکی و شیمیایی حساس 
می باشند. خودترمیم شوندگی که به موضوع محبوبی در حوزه ی علم مواد 
تبدیل شده است، ارائه دهنده ی پوشش هایی است که قادر به ترمیم خواص 

سطحی خود پس از آسیب می باشند.
تحقیقات پیشین بر روی سطوح خودترمیم شونده، ابَر چربی گریز و ابَر آب یا 
چربی گریز، پوشش های دافع مایع محدودی را معرفی کردند، که با دارا بودن 
خاصیت خودترمیم شوندگی در برابر آسیب های فیزیکی و شیمیایی نیز مقاوم 
باشند. در پژوهش های اخیر، محققان در دانشگاه دکین استرالیا، نشان دادند 
که تولید پارچه ابَر آب یا چربی گریز با قابلیت خودترمیم شوندگی قابل توجه 
در برابر آسیب های فیزیکی و شیمیایی و همچنین خاصیت دفع استثنایی 
مایعات حتی مایعاتی با کشش سطحی کم مانند اتانول، از طریق فن آوری 

پوشش دهی شیمیایی-مرطوب دومرحله ای امکان پذیر است.
توانایی  با  چربی گریز  یا  آب  ابَر  و  مقاوم  پارچه  عنوان:  )با  پژوهش  این 
خودترمیم شوندگی چندگانه در برابر آسیب های فیزیکی و شیمیایی( که در 
مجله Applied Materials & Interfaces منتشرشده، رویکرد جدیدی را 
در توسعه پارچه های بادوام و دافع مایعات و قابل استفاده عملی در کاربردهای 

مختلف، ایجاد نموده است.
گروه  پیشین  مطالعات  از  ناشی  را  حاضر  یافته های  لین  تانگ  پروفسور 
ناشی  ابَر چربی گریز  و  ابَر آب گریز  بادوام، خودترمیم شونده ،  خود )سطوح 
از ترکیبات دسیل فلوئوره سیلِسسکویکسان الیگومری چندوجهی و فلوئورو 
پوشش دهنده ی  سامانه های  تولید  بر  مبنی  شده(  هیدرولیز  سیالن  آلکیل 
منحصربه فرد دانست. پیش ازاین ما دریافته بودیم زمانی که یک فلوئوروآلکیل 
سیالن هیدرولیز شده )FAS( حاوی ذرات کاماًل دیسپرس شده دسیل فلوئوره 
سیلِسسکویکسان الیگومری چندوجهی )FD-POSS( به پارچه افزوده شود، 
پارچه از خواص ابَر آب/چربی گریزی و توانایی خودترمیم شوندگی قابل توجه 
ما  جدید  تحقیقات  در  شد.  خواهد  برخوردار  شیمیایی  آسیب های  برابر  در 

FAS/FD-  دریافتیم که پارچه پس از تکمیل با نانوذرات آب گریز و پوشش
POSS ، از توانایی خودترمیم شوندگی چندگانه در برابر آسیب های فیزیکی- 

مانند خراش، سمباده و سایش- و آسیب های شیمیایی برخوردار می شود.
لین و همکارانش دریافتند که حضور نانو ذرات سیلیکای اصالح سطح شده 
با فلوئور آلکیل در پوشش به طور قابل توجه خاصیت دفع مایعات را در پارچه 
به خصوص برای مایعات با کشش سطحی بسیار پایین مانند اتانول را بهبود 

می دهد.

نحوه آزمون خاصیت خودترمیم شوندگی در منسوجات
در طول استفاده عملی از این پارچه ها، شست و شو از عوامل مهم تخریب 
پوشش ابَر آب گریز به حساب می آید. پارچه ها در طول شست و شو عالوه بر 
ترکیبات شیمیایی در معرض تنش مکانیکی نیز قرار می گیرند. بدین منظور، 
محققین پارچه ی پوشش داده شده را در یک فرآیند شست وشوی ماشینی 
استاندارد تکرارشونده وارد کرده و دریافتند که پوشش در برابر 200 چرخه 
شست وشو و 5000 چرخه سایش مارتیندل بدون تغییر ظاهری در خواص 
ابَر آب/چربی گریزی مقاوم و دارای توانایی خودترمیم شوندگی در برابر هر دو 

نوع آسیب فیزیکی و شیمیایی است.
دکتر هونگشی وانگ، همکار ARC APD و نویسنده اول مقاله این گونه 
آسیب های  برابر  در  خودترمیم شوندگی  خاصیت  اثبات  برای  داد:  توضیح 
شیمیایی، پارچه پوشش داده  شده با FS-NP/FD-POSS/FAS از طریق 
عملیات پالسما در خأل تحت آسیب قرار داده شد. پس ازاین عملیات، پارچه 
دارای خاصیت آب/چربی گریزی خود را کاماًل از دست داد ) زاویه تماس = 
صفر درجه(. اما، زمانی که این پارچه به مدت 5 دقیقه در دمای 140 درجه 
خاصیت  بازیافت.  را  خود  مایعات  دافع  خاصیت  شد،  داده  قرار  سانتی گراد 

خودترمیم شوندگی تکرارپذیر بوده و می تواند به دفعات انجام شود.
محققان به منظور ارزیابی دوام و توانایی خودترمیم شوندگی پارچه پوشش 
داده شده، عالوه بر آسیب های شیمیایی، آسیب های فیزیکی همچون خراش 
با یک تیغ تیز، سایش با کاغذ سنباده و سایش مارتیندل را نیز بکار گرفتند. 
زمانی که پارچه پوشش داده  شده با یک تیغ تیز خراشیده شد، خاصیت دفع 
مایعات آن کاهش یافت. با افزایش تعداد دفعات خراش زاویه تماس پارچه 
به تدریج کاهش یافت. پس از 100 بار خراش، زاویه تماس در برابر اتانول 
تقریباً به صفر درجه رسید، درحالی که زاویه تماس در برابر آب و هگزا دکان 

به ترتیب به 150 و 120 درجه کاهش یافت.
1( نحوه خراش پارچه با یک تیغ تیز،

2( قطره آب رنگی، هگزا دکان و اتانول روی سطح پارچه پوشش دهی پس 
از اولین چرخه خراش)100خراش( و

خودترمیم شوندگی، ابَر آب/چربی گریزی در منسوجات نانوفناورانه
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 3( پس از خراش با تیغه و عملیات حرارتی در 140 درجه سانتی گراد.

وانگ اشاره کرد: جالب است بدانید که آسیب ناشی از خراشیدن بر خاصیت 
دفع مایعات قابل ترمیم است. پس از عملیات حرارتی پارچه خراشیده شده 
در 140 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه، زاویه تماس به 168، 156 و 
فرایند  این  یافت.  افزایش  اتانول  و  دکان  آب، هگزا  برای  ترتیب  به   146
محققان  است.  تکرارپذیر  حرارت،  توسط  شونده  فعال  خودترمیم شوندگی 
سازوکار خودترمیم شوندگی در برابر آسیب های فیزیکی را به حرکت پوشش 
بر روی سطح پوشش داده شده در زمان اعمال حرارت نسبت دادند. با افزایش 
دما پوشش از تحرک بیشتر برخوردار شده تا زمانی که کاماًل ذوب شود. 
خنک کردن اجازه می دهد تا پوشش دوباره سفت شده و در نتیجه نواحی 

آسیب دیده شده پوشانده می شوند.
این پارچه ی بسیار مقاوم و ابَر آب/ چربی گریز ممکن است در راستای توسعه 
خود  شخصی،  محافظت  نظیر  مختلف  زمینه های  در  هوشمند  منسوجات 
تمیزشوندگی، صنایع دفاعی، بهداشت و درمان و زندگی روزمره کاربرد یابد.

لین اشاره کرد که هنوز امکان بهبود این پارچه برای مثال با قابلیت دفع 
کامل مایعاتی مانند آب و روغن، وجود دارد. هم چنین پوشش های موجود 
عمدتاً برپایه ی ترکیبات حاوی فلوئور می باشد. اگر پوشش های مقاوم، عاری 
از ترکیبات فلوئوره شده و خاصیت دفع عالی مایعات را حفظ نمایند، یک 

موفقیت بسیار بزرگ حاصل شده است.

گروه زندگی شیرین )SLG(، یک شرکت تازه تاسیس در رابطه با مد زیستی، 
عمده و خرده فروشی اینترنتی ترکیبات آلی است که از سال 2011 به بهره برداری 
 )nano-ZnO( رسیده است. این شرکت که ارائه دهنده نانوذرات اکسید روی
برای صنایع نساجی و مواد شوینده است، از صدور مجوز برای فن آوری منحصر 
بفرد خود خبر داد. استفاده از فن آوری نانوذرات ثبت شده این شرکت، به دلیل 

ایجاد ویژگی های زیر در منسوجات سودمند می باشد:
 SLG در حال حاضر دارای چندین اختراع ثبت شده امریکا به شماره های 
US20050175530 ،US9284682 ،US9234310 ،US8690964 ،US8277518

سه درخواست ثبت اختراع و دو نام تجاری دارای مجوز می باشد. 
محصوالت ثبت شده  ی این شرکت در صنایع نساجی و مواد شوینده به صورت 

صنعتی و تجاری قابل استفاده می باشد. برنامه اخذ مجوز  SLG توسط شرکت 
صدور مجوز Cerinet IP اداره می شود که یکی از مجرب ترین شرکت های 
صدور مجوز IP در جهان می باشد. SLG به تازگی ششمین اختراع آمریکایی 
 )SiO2( و سیلیکون دی اکساید )ZnO( خود را برای ترکیب نانوذرات اکسید روی
با پارچه و منسوجات ثبت نموده است، این منسوجات از قابلیت محافظت در برابر 
پرتوفرابنفش، مقاومت در برابر تجزیه رنگ و تخریب الیاف برخوردار می شوند. 

بخشی از اختراع ثبت شده ی SLG بر استفاده از نانوذرات اکسید روی، بر پارچه 
در مرحله تولید و سایر اختراع های ثبت شده ی این شرکت بر ایجاد خواص ذکر 
شده با استفاده از مواد شوینده تمرکز دارد. ثبت اختراعات SLG برای ایجاد 
خواص محافظت در برابر پرتو فرابنفش بر مواد و الیاف طبیعی و مصنوعی 

اشاره دارد.
دکتر جیسون روزنبرگ، متخصص پوست و مدیر فن آوری پیشرفته SLG در این 
باره بیان کرد: فن آوری نانواکسید روی، به منظور افزایش آگاهی مصرف کنندگان 
در مورد خطر پرتو فرابنفش خورشید گسترش یافته است که می تواند موجب 
سرطان پوست شود. این فن آوری، برای الیاف/منسوجات دائمی است، شاخص 
UPF-50 محافظت در برابر پرتوفرابنفش را بیان می کند و در فهرست مواد 

FDA به عنوان ماده ای ایمن )GRAS( به شمار می رود.

جان سیاناما، مدیرعامل Cerinet IP بیان کرد: ما معتقدیم نمونه کارهای این 
شرکت برای طیف وسیعی از شرکت های جهان که به طور مستقیم در رابطه با 

تولید منسوجات و الیاف هستند، بسیار جذاب است. 
نمونه کارهای IP شرکت SLG هم چنین در صنایع مواد شوینده نیز قابل 
استفاده می باشد. گستره ی ثبت اختراعات این شرکت سبب ایجاد بازار بالقوه 
برای شرکت های مختلف از ایاالت متحده در سراسر جهان می شود. همچنین 
شرکت های ثالث می توانند محصوالتی با ارزش افزوده ی بیشتر به مشتریان 

خود ارائه دهند.

نانوذرات اکسید روی و نانومنسوجاتی چندمنظوره
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لباسی از پنبه الکترونیکی عالوه بر ایجاد راحتی برای فرد می تواند همچون یک 
وسیله الکترونیکی پیشرفته عمل نماید. اگر پژوهش های حاضر را یک شاخص 
در نظر بگیریم، تجهیزات الکترونیکی پوشیدنی بسیار فراتر از رایانه های منعطف 
یا دستگاه های الکترونیکی بسیار ریز خواهند بود. شما نه تنها قادر خواهید بود تا 
آی پاد و تلفن همراه هوشمند خود را همچون یک قطعه کاغذ، خم کنید، بلکه 
دستگاه های الکترونیکی نیز می توانند به صورت غیرقابل تشخیص در لباس شما 
تعبیه شوند. دستگاه های الکترونیکی پوشیدنی می توانند روی بستر منسوجات 
جاسازی شده و یا روی بستر الیاف قرارگرفته و درنهایت بافته شده و منسوج 
پوشیدنی موردنظر را ایجاد نمایند. هرچند تمام منسوجات الکترونیکی پوشیدنی 
نیازمند یک منبع تغذیه یا ذخیره انرژی هستند، لیکن نحوه اتصال نمایشگر 
منعطف روی آستین به باتری یون لیتیوم برای کاربر قابل حس نیست. محققان 
در این زمینه به سمت تولید دستگاه های الکترونیکی قابل پوشیدن باقابلیت 

ذخیره ی انرژی الکتریکی روی آورده اند.

رویکرد اول برای تولید الیاف پنبه الکترونیکی
محققان دریافته اند که با استفاده از یک روش نه چندان پیچیده، می توان از الیاف 
پنبه برای تولید ابر خازن ها استفاده کرد. با الهام از شیوه ی سنتی تبدیل الیاف 
سلولزی به الیاف کربن فعال با استفاده از یک روش شیمیایی ساده، می توان یک 

تی شرت پنبه ای را به منسوج کربنی فعال باقابلیت ذخیره انرژی تبدیل نمود. 
دکتر Li Xiaodong استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کارولینای جنوبی 
دراین باره گفت: پس ازاین فعال سازی، عالوه بر اینکه ویژگی های اصلی الیاف 
به خوبی حفظ می شوند، الیاف کربن فعال حاصل باقابلیت رسانایی و انعطاف پذیری 
به عنوان یک خازن دوالیه ی الکتریکی ایده آل قابل استفاده خواهند بود. نتایج 
این تحقیقات در شماره ی ماه می 2012 مجله ی Advanced Materials و 
با عنوان »به سوی ذخیره ی انرژی با تی شرت پنبه ای« منتشر شده است. در 
این مقاله نحوه ی تبدیل الیاف پنبه ای به الیاف کربن فعال از طریق یک روش 

فعال سازی شیمیایی ساده )غوطه وری، خشک کردن و پخت( تشریح شده است.
نانو ذرات  از  الکتروشیمیایی خازن،  افزایش عملکرد  آنان هم چنین به منظور 
دی اکسید منگنز )MnO2( برای ایجاد کامپوزیت هیبریدی استفاده کرده اند. 
نکته ی کلیدی این طرح، در فعال سازی تی شرت پنبه ای و تبدیل آن به منسوج 
کربنی فعال متخلخل، منعطف و بسیار رسانا با سطح جانبی الکترولیتی باال است.
و  الکترونیکی  پنبه  کامپوزیت  عملکرد  از  چرخه ای  گرام  ولتا  آزمون  بر  بنا 
اندازه گیری ظرفیت الکترونیکی خازن با استفاده از منحنی های ولتا گرام چرخه ای 
در سرعت های متفاوت، به نظر می رسد در آینده ظرفیت ذخیره ی انرژی با 
استفاده از یک فیلم اکسید فلزی و یا الیه ای از گرافن باضخامت نانومتری 
افزایش یابد. مزایای اصلی این روش استفاده از منسوجات ارزان و دوستدار 
محیط زیست همچون پنبه و ارائه ی راه حلی ارزان قیمت برای تولید تجهیزات 

لیفی ذخیره ساز انرژی است. 
پنبه لیفی طبیعی است که به سهولت به طبیعت بازمی گردد و ازاین رو الیاف 
پنبه الکترونیکی دوستدار محیط زیست به شمار می روند. همچنین در آینده 
امکان استفاده از مواد سلولزی دیگری همچون بامبو و پوشال کاج برای تولید 
ابر خازن ها با عملکرد باال و الکترودهای باتری وجود دارد. هدف بعدی این گروه 

تحقیقاتی تولید انبوه و فروش محصوالت ذخیره کننده ی انرژی است.

رویکرد دوم برای تولید الیاف پنبه الکترونیکی
از سوی دیگر محققان امکان تولید ابر خازن های کابلی با استفاده از نخ های 
پنبه ای منعطف را نیز بررسی کردند. بنا بر مقاله منتشرشده از یک گروه تحقیقاتی 
بین المللی در مجله ی Advanced Materials با عنوان »ابر خازن کابلی با 
عملکرد باال، بر پایه پنبه پوشش داده شده با نانولوله های کربنی – دی اکسید 
منگنز- پلی پیرول« الیاف پنبه ای با غوطه وری در جوهر نانولوله های کربنی تک 
دیواره، با این مواد پوشش داده شده و پس از خشک کردن به الیافی با رسانایی باال 
تبدیل شدند. این الیاف از انعطاف پذیری باالیی برخوردار هستند. مقدار پوشش 
نانولوله های کربنی روی الیاف پنبه به آسانی با دو متغیر زمان غوطه وری و غلظت 

جوهر نانو لوله، قابل تغییر است.
رسوب  فرایند  با  پلی پیرول،  فیلم  و  دی اکسید  ذرات  نانو  بعدی  مرحله  در 
الکتروشیمیایی، روی پوشش نانولوله های کربنی اعمال شده است. نانو ذرات 
اکسید منگنز به دلیل ظرفیت ویژه، سازگاری با محیط زیست و ارزان قیمت 
بودن، یکی از مناسب ترین مواد شبه خازنی برای تولید ابر خازن ها به شمار 
می رود. بااین وجود متأسفانه رسانایی یونی و الکترونیکی کم MnO2، معمواًل 
عملکرد خازن را کاهش می دهد. در ضمن پلی پیرول نیز یک پلیمر رسانای 
متداول با رسانایی و ظرفیت الکتریکی ویژه باال است که برای استفاده به عنوان 

روکش رسانا در ابر خازن ها مناسب است.

پنبه الکترونیکی با دو رویکرد متفاوت تولید
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پرنده هدایت پذیر از دور )AUV( یا به اختصار پَهپاد که به آن هواپیمای بدون 
سرنشین نیز گفته می شود، بوسیله کنترل از راه دور، با برنامه های پیش از پرواز 
یا با سامانه های خودکار دینامیک هدایت می شوند. پهپادها در حال حاضر در 
برنامه های نظامی و برنامه های غیرنظامی مانند عملیات امداد و نجات، خاموش 
کردن آتش سوزی ها در جایی که پرواز برای خلبان امکان پذیر نیست و حوادث 
غیرمترقبه طبیعی استفاده می شوند. یکی از مشکالت این تجهیزات پرنده، 
 Revolutionبا همکاری شرکت Dotterel صدای زیاد آنها می باشد. شرکت

Fibers در نیوزلند اقدام به رفع این مشکل نموده اند.

شرکت Dotterel  به معنای مرغ باران قصد دارد وزوز هواپیمای بدون سرنشین 
خود را از بین ببرد. عمده ی صدای وزوز پهپادها ناشی از انتقال هوای متالطم 
است. شرکت مرغ باران از دو سازوکار برای کاهش این صدا استفاده نموده است. 
در روش اول با استفاده از یک پوشش مستقیم، صدا را آنقدر کاهش می دهد تا 
از حد شنوایی انسان خارج شود و در روش دوم و به طور موازی با روش اول، با 
کاهش تالطم هوا در اطراف هواپیمای بدون سرنشین باعث کاهش سروصدای 

ایجاد شده می شود.
یا روش غیرفعال، پوشش موتور سبک وزن هواپیمای بدون  اول  در روش 

سرنشین با آستری از نانوالیاف عایق صوتی پوشیده شده و با ایجاد شکست در 
امواج صوت سبب کاهش صدا می شود. این سامانه مزایایی از جمله محافظت 
از هواپیمای بدون سرنشین، عدم ایجاد آلودگی صوتی در محیط اطراف و عدم 

آسیب به کاربر را به همراه دارد.
نمونه ی اولیه ساخته شده توسط این شرکت نشان داد که میزان سروصدا تا 
6 دسی بل کاهش می یابد و در فازهای بعدی این شرکت قصد دارد صدای 
هواپیمایی که در ارتفاع 20 متری پرواز می کند را تا حد صدای شنیده شده از 

هواپیما در ارتفاع 40 متری کاهش دهد.
این شرکت به واسطه ی این نوآوری موفق به اخذ جایزه نوآورانه ترین محصول 

از NAB 2016 شده است. 
شرکت Dotterel کمتر از یک سال قبل و پس از برنده شدن مبلغ 10000دالر 
جایزه در مسابقه ی  Callaghan Innovation’s inaugural C-prize توسط 

سه برادر تاسیس شد.
شرکت Dotterel  از محصول نانولیفی phonix TM شرکت الیاف انقالبی در 
این نوآوری استفاده نموده است. این محصول نانولیفی با داشتن یک بستر بسیار 
متخلخل، هزاران بار از عایق های صوتی متداول موثرتر بوده و در عین حال به 

طرز قابل مالحظه ای از آنها متراکم تر و سبک تر می باشد.
 نانوالیاف Phonix  را می توان به سهولت بر سطوح و محصوالت موجود اعمال 
کرد . قطر و چگالی الیاف با توجه به فرکانس صدا و وضعیت وسیله ی هدف برای 

عایق بندی، قابل تغییر می باشد.

کاربردهای هواپیمای بدون سرنشین مجهز شده با نانوالیاف
شرکت Dotteler از این فناوری برای پایش آزمایشی زمین های کشاورزی، 
یکپارچه سازی تصاویر هوایی و حس گرهای مدیریتی استفاده نموده است. در 
افتتاحیه فصل 2016/2015، این شرکت خدمات نظارتی، تصاویر چند طیفی و 
تحلیل اطالعات حاصل از آزمایش های یک مزرعه ی ذرت را در جزیره ای در 

شمال نیوزلند با این فناوری انجام داد.

هواپیمای بدون سرنشین بی صدا با استفاده از نانوالیاف
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بنابر گزارش ارائه شده در دویست و چهل و دومین نشست ملی و نمایشگاه انجمن 
شیمی آمریکا )ACS( در دنور، فناوری »رنگ آتش« که پیش از این برای حفاظت 
از میله های فلزی در ساختمان ها و دیگر سازه ها استفاده می شد، به عنوان اولین 
عامل نانوپوشش کندسوز کننده ی لباس های خواب پنبه ای کودکان، حوله های 

حمام و سایر پوشاک جایگاه جدیدی یافته است.
به گفته ی دکتر جیمی سی گرونالن، سرپرست این پروژه، اغلب مردم در مورد 
سمیت مواد کندسوز کننده که در حال حاضر برای انواع محصوالت به ویژه 
لباس خواب و فوم در صندلی ماشین کودکان استفاده می شود، نگران هستند. در 
مقایسه با سایر ترکیبات کندسوزکننده ی به اصطالح» هالوژنه« و یا» برمه« که 
پیش از این استفاده می شد، ترکیبات بنیان آبی موجود در این پوشش جدید، از 

سمیت بسیار کمتری برای انسان و محیط زیست برخوردار است.
مواد کندسوز کننده معموالً بر روی پارچه های پنبه ای- به عنوان محبوب ترین 
منسوجات در جهان- استفاده می شود؛ زیرا پنبه به راحتی آتش گرفته و با قرار 
گرفتن در معرض شعله به سرعت می سوزد. استفاده از مواد کندسوز کننده، اشتعال 
پارچه را مشکل تر و سرعت سوختن آن را کندتر نموده و سبب خوداطفائی پارچه 
هنگام دور شدن از شعله می شوند. این فرایند، حاشیه امنی برای اشتعال منسوجات 
به ویژه پوشاک ایجاد می کند که ممکن است سبب خسارت های جبران ناپذیر 
شود. مواد کندسوز کننده، زمان الزم برای درآوردن لباس یا خاموش کردن آتش 
را در اختیار فرد قرار می دهد. به دلیل نیاز به وجود ترکیبات کندسوز دوست دار 
 College تگزاس در A&M محیط زیست، گروه پژوهشی گرونالن در دانشگاه
Station )شهرستانی در شرق تگزاس(، فن آوری تحت عنوان »تورم« را ارائه 

کرد که مدت ها برای ضدآتش کردن تیرآهن های ساختمانی استفاده می شد. در 
اولین خیزش یک شعله، پوشش پفکی متورم شده و به شکل کف ماء الشعیر در 
می آید و حباب های ریز تشکیل شده همچون یک سد محافظ عمل نموده و از 
مواد زیرین حفاظت می کند. گرونالن بیان کرده است: این کار پژوهشی نخستین 
حضور یک نانوپوشش کندسوز پلیمری است و دارای کاربردهای بالقوه فراوانی برای 

استفاده به عنوان کندسوزکننده های منسوجات و سایر مواد و رفع معایب ترکیبات 
کندسوزکننده ی فعلی می باشد. این مواد نانومقیاس یا فوق العاده ریز از الیه هایی 
متوالی پلیمرهایی با بار منفی و مثبت شکل گرفته اند که حدوداً 50000 بار از 
موی انسان نازک تر می باشند. گرونالن درباره اینکه اندازه یک مزیت است این طور 
توضیح داد که از آن جا که الیه های موجود در نانوپوشش کندسوز بسیار نازک 
هستند، مایع پلیمری به عمق پارچه نفوذ کرده و بر روی الیاف پنبه قرار می گیرد. در 
مقابل، ترکیبات کندسوز متداول، همچون یک پوشش ساده بر روی دسته ی الیاف 
قرار گرفته و سرعت انتشار آتش  را کاهش می دهند، اما پارچه همچنان سوخته و 
سیاه می شود. زمانی که پوشش نانو جدید در معرض آتش قرار می گیرد، به آرامی 
متورم شده و منجر به توقف آتش سوزی و سوختن پارچه می شود. در نهایت کل 
پارچه جز ناحیه کوچکی که در تماس مستقیم با شعله بوده است، به رنگ سفید 
باقی می ماند. گرونالن همچنین اشاره کرد ترکیبات کندسوز جدید نگرانی عمومی 
درمورد سمیت موجود در ترکیبات پیشین را برطرف ساخته و در حال حاضر بر روی 
انواع محصوالت به ویژه لباس خواب کودکان و فوم موجود در زیر صندلی ماشین 
و اسباب بازی کودکان استفاده می شود. وی اشاره کرد که در مقایسه با ترکیبات 
کندسوز رایج، ترکیبات کندسوز متشکل از پلیمرهای دارای بنیان آبی که در روش 

نانو پوشش استفاده می شوند، از سمیت بسیار کمتری برای انسان برخوردارند.

آیا لباس های دارای نانوپوشش کندسوز سخت و کدر می شوند؟
گرونالن در این باره اشاره کرد: ظاهر و بافت پارچه به ضخامت پوشش و هم چنین 
نوع پلیمر بستگی دارد. نانوپوشش از الیه های پلیمری متوالی با بار مثبت و منفی 
تشکیل شده است؛ با تعویض یکی از پلیمرها می توان به خاصیت کندسوزی و نرمی 
به طور همزمان دست یافت. تیم گرونالن در حال بهینه سازی ترکیبات کندسوز به 
منظور افزایش دوام این ترکیبات در اثر شست و شوی مکرر پارچه ی پنبه ای است. 
ایشان هنوز برای افزایش ماندگاری پوشش اقدامی نکرده اند، اما معتقد هستند که با 

تحقیقات بیش تر می توان به پارچه های کندسوز با پایداری دائم دست یافت.
این گروه تحقیقاتی قصد دارند ترکیب کندسوز یاد شده را بر روی سایر مواد نظیر 
پلی استر و فوم آزمایش کرده و دست یابی به این هدف با همکاری با شرکای 

تجاری امکان پذیر خواهد بود.

نانوپوشش کندسوز و دوست دار محیط زیست برای منسوجات
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 Transparency Market بازار جدید منتشر شده توسط بر اساس گزارش 
TMR( Research(، با عنوان »بازار منسوجات هوشمند – تجزیه و تحلیل 

جهانی، اندازه، سهم، رشد، روند و پیش بینی از سال های 2015 تا 2023«، در 
سال 2014 ارزش بازار منسوجات هوشمند در آمریکا به 700 میلیون دالر رسید 
و انتظار می رود تا سال2023، با نرخ رشد ساالنه ترکیبی 30/8% از سال 2015 
تا 2023 به ارزش 7730 میلیون دالر برسد. بازار منسوجات هوشمند در درجه 
اول از افزایش استفاده از فن آوری نانو در این پارچه ها تاثیر می پذیرد. فن آوری 
نانو منجر به تولید پارچه هایی با قابلیت های ویژه از جمله محافظت در برابر 
پرتوفرابنفش، مقاومت در برابر آب و لکه، خاصیت ضد باکتری و بسیاری خواص 
دیگر می شود. فن آوری نانو شامل نانوالکترونیک، نانو مواد و نانوفناوری زیستی 
می باشد. فن آوری نانو به تعبیه قطعات الکترونیکی در منسوجات کمک می کند.

 عالوه بر این، از طریق اصالح سطح پارچه، روش ها و ابزار کارامد مختلفی 
برای ایجاد ویژگی های مورد نیاز در پارچه به وجود می آورد. همچنین از سوی 
مصرف کنندگان، بازار با افزایش میزان تقاضا به فناوری های قابل پوشیدن در این 
مدت روبرو خواهد بود. منسوجات هوشمند شامل پوشاکی نظیر دستکش، کت، 
لباس ورزشی و… بوده که به تلفن ها، حس گرها و پخش کننده های موسیقی 
متصل می شوند و هم چنین حس گرهای ضربان قلب، شتاب سنج و … می باشند. 
از این منسوجات در کاربردهای مختلف از جمله پایش سالمت، خودرو، سرگرمی 
و کاربردهای دیگر نیز استفاده می شود. از دیدگاه عملکرد، بازار به بخش های 
برداشت کننده های انرژی، حس گرها، الکتریسیته حرارتی، روشنایی و غیره تقسیم 
می شود. که در سال 2014 از این میان 26/1% به بخش منسوجات هوشمند 
حساس اختصاص داده شده بود. از لحاظ کاربرد، بازار به بخش های مراقبت 
بهداشتی، نظامی و دفاعی، سرگرمی، خودرو، ورزش و تناسب اندام و حوزه های 

دیگر نظیر معماری و مد تقسیم می شود.
که در سال 2014 بخش نظامی و دفاعی 28/7% را به خود اختصاص داده 
بود. کوچک سازی اجزای الکترونیکی، تقاضا برای فن آوری های قابل پوشیدن و 

منسوجات هوشمند را در تمام بخش ها افزایش داده است. پس از بخش نظامی 
و دفاعی، بخش های مراقبت بهداشتی، سرگرمی، خودرو، ورزش و تناسب اندام 
و دیگر حوزه ها قرار دارد. همچنین پس از بخش حسگر ها، برداشت کننده های 

انرژی، الکتریسیته حرارتی، روشنایی و غیره قرار دارند.

از نظر جغرافیایی بازار به آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و اقیانوسیه و سایر نقاط 
در  جهانی  بازار  از  سهم  بیشترین  شمالی  آمریکای  می شود.  تقسیم  جهان 
منسوجات هوشمند در سال 2014 را در اختیار داشته است. به نظر می رسد 
تا سال 2023 نیز ایاالت متحده و کانادا از حداکثر گردش مالی در این بخش 
از منسوجات برخوردار باشند. پس از آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و اقیانوسیه و 
دیگر نقاط جهان قرار دارند. در ساال 2014، 40/1% از بازار منسوجات هوشمند 
در اختیار آمریکای شمالی بوده است و احتمااًل در دوره ی سالهای 2015 تا 
2023 شاهد رشد چشم گیری در این بخش خواهیم بود. افزایش سرمایه گذاری 
در تحقیق و توسعه منجر به ایجاد فرصت در بازار منسوجات هوشمند جهانی 
شده است. TMR یک شرکت تحقیقات هوشمند بازار جهانی و ارائه دهنده ی 
گزارش ها و خدمات در حوزه ی اطالعات کسب وکار جهانی است. ترکیب 
منحصر به فرد این شرکت و پیش بینی، تجزیه و تحلیل روند بازار پیش رو برای 
هزاران نفر از تصمیم گیرندگان این حوزه اطالعات ارزنده ای فراهم می آورد. تیم 
مجرب TMR، متشکل از تحلیل گران، محققان و مشاوران از منابع اطالعات 
اختصاصی، ابزارهای مختلف، شیوه های منحصر به فرد جمع آوری، تجزیه و 
تحلیل اطالعات استفاده می نماید. منبع اطالعات این شرکت به صورت مداوم 
توسط متخصصین تحقیقاتی در حال به روزرسانی و تجدیدنظر است و همین امر 

سبب بازتاب همیشگی آخرین روندها و اطالعات بازار می باشد.

منسوجات هوشمند: بازاری در خدمت بهداشت و درمان
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اقدامات  اولین شرکت پیشگامی است که   G-Star برای این پروژه شرکت
خود را از سال 2008 آغاز کرده است؛ جمع آوری زباله ها بخصوص بطری های 

پالستیکی و تبدیل آنها به نخ و سپس تبدیل آنها به محصولی منحصر به فرد.
هر ساله بسیاری از پرندگان دریایی ، پستانداران دریایی ، ماهی ها و الک پشت ها 
توسط مصرف پالستیک ها )اشتباهاً به جای غذا( و یا گیر افتادن در دام زباله های 
دریایی جان خود را از دست می دهند چرا که پالستیک ها وارد اکو سیستم 

اقیانوس شده و اثرات مخربی بروی محیط زیست می گذارد.
هدف ؛ پاکسازی اقیانوس ها ، کمک به محیط زیست و در نهایت تولید محصول 
از پالستیک های بازیافت شده است که در این رابطه مراحل تولید جین از 

بطری های بازیافتی را در 4 مرحله به شرح زیر آورده ایم : 

مراحل تولید
گام نخست: بازیابی پالستیک ها

جین بازیافتی
ابتدا پالستیک ها از سواحل جمع آوری می شوند که با این کار مانع از ورود 
پالستیک ها به دریا شده و از آسیب رسیدن به اکوسیستم جلوگیری می کنند.
این عمل با پشتیبانی دو شرکت Bionic و G-Star صورت گرفته است این دو 
شرکت دارای شرکایی در سراسر جهان برای کمک به این پروژه هستند و اولین 
بار در کشور اندونزی اجرایی شد چرا که این کشور به ازای هر کیلومتر، بیشترین 

مقدار اقالم ضایعات در سواحل را به خود اختصاص داده است.

گام دوم: تبدیل پالستیک به نخ

 
استفاده از پالستیک )بطری( به عنوان مواد خام برای تولید نخ توسط شرکت 

بیونیک انجام می شود . 
این شرکت از بطری های اصالح شده در این راستا استفاده می کند. بطری های 
پالستیکی نوشیدنی با کیفیت بوده و دارای استاندارد های ایمنی است ازین رو با 
خیال راحت و بدون نگرانی از به همراه داشتن ترکیبات شیمیایی خاص می توان 
از آنها در تولید نخ برای لباس بهره گرفت. در روند بازیافت ، مواد پالستیکی 
دیگری وجود دارند که به همراه بطری ها از اقیانوس ها جمع آوری می شوند ولی 
از آنجا که برای تولید نخ مناسب نیستند برای موارد دیگری از خط تولید نخ 
جدا می شوند. برای تولید نخ؛ ابتدا پالستیک ها تمیز و به قطعات کوچک خرد ، 
می شوند. پس از آن الیاف )که با حرارت دادن و کشش از هم جدا شده اند ( به نخ 

تابیده تبدیل می گردند. 
ابتدا سه نوع مختلف از نخ های بیونیک در رده های 35 تا 60 درصد از پالستیک  
های بازیافتی ساخته می شد که این شرکت قصد دارد این مقدار را افزایش دهد.

گام سوم : تولید پارچه 
برای تولید پارچه های جین از نخ هایی استفاده می شود که هسته آن نخ حاصل از 
پالستیک بازیافتی است که به دور آن نخ پنبه ای تابیده شده است. بدین ترتیب 
جین های با دوام تری تولید خواهند شد. برای لباس های دیگر مانند تی شرت و 
زیر پوش نیز از نخ هایی استفاده می شود که متشکل از پنبه و پالستکی بازیافتی 

است و در واقع می توانیم آنرا جایگزین پلی استر کنیم.

تولید پارچه جین از بطری های بازیافتی

های بازیافتی ساخته می شد که این شرکت قصد دارد این مقدار را افزایش دهد.
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گام چهارم : 
در نهایت پارچه های تولید شده توسط پالستیک های بازیافتی را می توانید در وب 
سایت G-Star ببینید و خریداری کنید. این مجموعه برای اولین بار تولیدات خود 
را از 10 تن پالستیک بازیافتی که شامل 700000 بطری می شود آغاز کرد . 

همچنین این عدد نشان دهنده میزان خسارت ما به محیط زیست است.
مسئوالن شرکت در ادامه می افزایند ما در ادامه راه سعی در تکمیل و بهبود 

روش های خود داریم چنانکه در نظر داریم نخ هایی تولید کنیم که در رنگرزی، 
فرآیند های تکمیلی و شستشوی پایدار از کیفیت باالتری برخوردار باشند.

هدف ما در جمع آوری مواد خام از اقیانوس ها اول کمک به محیط زیست است 
که حمایت مالی زیادی را طلب می کند و سپس آموزش و دادن آگاهی برای 
تغییر در طرز فکر جوامع نسبت به استفاده از پالستیک ها و همچنین نشان دادن 

ضرری است که ما به محیط زیست وارد می کنیم.

مهندسان دانشگاه شفیلد در حال توسعه ابریشم میکرو راکت هستند که با خیال 
راحت می توانند در محیط های بیولوژیکی استفاده شوند. با استفاده نوآورانه سه بعدی 
محققان مهندسی شیمی و زیست شناسی در دانشگاه شفیلد بزرگترین گام را برای 
توسعه یک سیستم بیوتکنولوژی دارو رسانی بوسیله ابریشم شناگر میکروسکوپی به 
بدن برداشته اند که هم زیست تخریب پذیر است و هم بی ضرر. این بدان معناست 
که این نوآوری این قابلیت را دارد که در برنامه های کاربردی آینده در بدن انسان، 
رسانش دارو در محل سلول های سرطانی را انجام دهد. این روش جدید اجازه 
می دهد تا پژوهشگران به استفاده امن تر از مواد غیر سمی روی آورند بدین منظور 

میکرو راکت ساخته شده در بافت زنده و محیط زیستی، آسیبی وارد نمی کند.
این نوآوری از قیمت بمراتب پایین تری نسب به مواردی که بدین منظور از ذرات 
پلی استایرن، نانولوله های کربنی یا فلزاتی که به عنوان کاتالیست مثل پالتین باید 
عمل می کردند،  بوده و مثل آنها ساختار پیچیده ای ندارد و در عین حال معمواًل 

ابزار های دارو رسانی در گذشته کمتر دوست دار محیط زیست بودند.
این راکت ها )موشک( فقط 300 میکرون طول و 100 میکرون قطر دارند که 

نازک تر از موی انسان هستند و از هر نوع مایع زیستی به عنوان سوخت برای حرکت 
به سمت محل دارو رسانی استفاده می کند. برای اولین بار این میکرو موشک از 
یک روش جدید چاپ جوهر افشان فعال با استفاده از حل ابریشم در یک مخلوط 
آنزیم تولید گردید. این راه حل سپس با یک چاپگر جوهر افشان سه بعدی جایگزین 
گردید که شبیه چاپگر جوهر افشان عمل کرده و کمک می کند تا ستونهای 
موشک ساخته شود. با استفاده از متانول ساختار موشک شکل سفت و سختی به 
خود گرفته و باعث می شود آنزیم در ساختار ابریشم به دام بیفتد. آنزیم به عنوان یک 
کاتالیزور عمل کرده و در اثر واکنش با مولکول های سوخت برای حرکت موشک 
به جلو ایجاد حباب می کند. دکتر ژائو از دانشکده مهندسی شیمی و زیست شناسی 
در شفیلد میگوید : با استفاده از یک آنزیم طبیعی مانند کاتاالز و ابریشمی که به طور 
کامل زیست تخریب پذیر است، دستگاه ما نسبت به ابزار های شناگر گذشته بسیار 
زیست سازگار تر هستند. همچنین استفاده از چاپ جوهر افشان این اجازه را به ما 
می دهد که ما به صورت دیجیتالی شکل یک موشک را قبل از تولید تعریف کنیم . 
این باعث می شود دسترسی به هدف ما برای ساخت یک موشک شناگر تسهیل 
شود. این تحقیق توسط کمک های مالی از مهندسی و شورای پژوهشی علوم 

فیزیک EPSRC تامین شود.
 

فرآیند RIJ برای کاتالیزوری میکرو راکت
1- ساخت پایگاه کاتالیزوری میکرو راکت

2- ده الیه PMMA قرار داده می شود تا از ورود حباب به بخش غیر فعال موشک 
جلوگیری شود.

 PEG 3- ستفاده از ابریشم و
4- ساخت کامل بستر شناور

5- استفاده از امواج مافوق صوت برای جدایی راکت ها از بستر

جهشی بزرگ برای آینده دارو رسانی در بدن توسط ابریشم
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FESPA همایش چاپ دیجیتال  بعدی را در تاریخ 30 سپتامبر 2016 در 

FES-  میالن، ایتالیا برگزار خواهد کرد. این رویداد با حمایت انجمن ایتالیایی
PA و در همکاری با Sistema Moda ایتالیا، فدراسیون تکستایل و فشن 

ایتالیا، Associazione Italiana Disegnatori Tessil، انجمن طراحان 
منسوجات ایتالیایی برگزار شده است. 

این همایش یک روزهه بر اساس موفقیت هایی که در طی یک دوره هشت 
ساله از همایش های نساجی دیجیتال FESPA به دست آمده است، صورت 
گرفته است. این همایش ها با هدف کمک به اعضای جامعه تخصصی چاپ 
جهانی FESPA برای تحقق بخشیدن به فرصت های رشد در چاپ دیجیتال 

در بسترهای نساجی برای طیف وسیعی از کاربردها، طراحی شده است.
 

برنامه های همایش
همایش چاپ دیجیتال FESPA بر روی یادگیری و شبکه تمرکز می کند، هم 
در مورد پرینترهایی که در حال حاضر در چاپ دیجیتال منسوجات فعال هستند 

و هم برای کسانی که به دنبال کشف فرصت های جدید هستند. 
برنامه همایش سپتامبر 2016 درمورد ارائه دهندگان خدمات چاپ با ایجاد 
درک بهتری از بخش های متنوع بازار چاپ دیجیتال خواهد بود، بازخورد 
برای  فنی  راهنمایی  و  این بخش شده اند  وارد  با موفقیت  پرینترهایی که 
کشف فرصت ها، آخرین تغییرات در مورد تکنولوژی ماشین آالت، نرم افزار، 

جوهر و منسوجات.
سخنرانان و اعضای هیات مباحثه تایید شده این همایش تاکنون عبارتند از:
Enrico Barboglio (FESPA Italia); Duncan MacOwan (FES-

PA); Ron Gilboa (InfoTrends); Fulvio Alvisi (AIDT); Andrea 

Ferrero (Miroglio Textiles); Lorenzo Zottar (The Color Soup); 

Gianluca Brenna (Stamperia di Lipomo); Dario Garnero 

(Stamperia Serica Italiana) and Andrea Barbiani (MS Italy).

FESPA آمارهای چاپ
نتایج سرشماری چاپ FESPA که در می 2015 منتشر شد، نشان می دهد 
که تکستایل نقش برجسته ای در رشد جامعه داشته است، 81 درصد پرینترهایی 
که در آن زمان شاهد رشدشان در این بخش بوده ایم بیشترین تأثیر را داشته اند. 
تکنولوژی دیجیتال به عنوان توانایی کلیدی شناخته شده است، بیش از 50 درصد 
از پاسخ دهندگان انتظار دارند لباس هایی که با چاپ دیجیتال تولید می شوند  در 
دو سال آینده به جایگزین مهمی برای البسه با چاپ های سنتی و متداول تبدیل 
می شوند. بسیاری از طرح های سرمایه گذاری بر روی پرینترهای نساجی صورت 

گرفته است، بیش از 21 درصد پاسخ دهندگان در این بخش تمرکز کرده اند. 
منسوجات کاربردی صنعتی و نیز منسوجات تزیینی با استفاده این نوع چاپ تولید 
می شوند. گزارشات نشان می دهد 78 درصد این نوع چاپ بیشتر برای منسوجات 

تزیینی به کار برده شده است. 
FESPA بازخوردهای زیادی را از جامعه در نمایشگاه دیجیتال آمستردام در 

مارس 2016 جمع آوری کرده است، که در منسوجات FESPA گنجانیده شده 
است. حدود 2/3 چاپگرهای دیجیتال پارچه که به آنها عالقه نشان داده شده 
است و فعال هستند پرینترهایی با عرض وسیع می باشند. فشن و چاپ پوشاک 

بیشتر به این نوع چاپ عالقه نشان داده است.  

 FESPA می گوید: سرشماری  FESPA ،Neil Felton مدیر عامل شرکت
نشان داده است در مدت یک سال به دلیل عالقه ای که نشان داده شده 
 FESPA   پرینترها وارد عمل شده اند و ما چند ماه پیش در سالن های نساجی
در آمستردام همهمه فوق العاده ای را دیدیم. امروزه چاپ دیجیتال تنها بخش 
کوچکی از کل چاپ منسوجات را به خود اختصاص داده است اما پیش بینی شده 
در سال های آینده رشد قابل مالحظه ای داشته باشد، تخمین ها نشان می دهد که 
چاپ دیجیتال می تواند بیش از 5 درصد چاپ پارچه را در سال 2020 به خود 
اختصاص دهد )در حال حاضر 2درصد می باشد(. واضح است که این فرصت 
ایجاد تنوع قابل توجهی برای پرینترهایی که در حال حاضر در  فن آوری  دیجیتال 

سرمایه گذاری شده اند، با حمایت جریان های کار ایجاد می کند.

همایش چاپ دیجیتال روی پارچه  FESPA برای کشف فرصت های رشد در چاپ دیجیتال
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با نانوتکنولوژی می توان با روش فیلتراسیون آب تمیز تولید کرد. با هزینه همیشه رو 
به افزایش تصفیه آب، آب تمیز برای میلیون ها نفر در سراسر جهان دور از دسترس 
است. خوشبختانه محققان غشاهایی در مقیاس نانو را گسترش دادند. این غشاها 
توانایی تصفیه آب را سریع تر و مقرون به صرفه تر از سایر سیستم های تصفیه 
متداول را دارند. Baoxia Mi در حال تالش برای توسعه دستگاه جدید و منحصر 
به فرد برای تصفیه آب است. او در حال تحصیل در دانشگاه کالیفرنیا و در زمینه 
تحقیقات جدید در رابطه با آب آشامیدنی و فاضالب پیشگام است. Baoxia Mi و 
مهندسین محیط زیست در حال توسعه یک نوع غشا هستند که ثابت شود از سایر 
فن آوری های تصفیه آب موجود در بازار کارآمد تر می باشد و همچنین به طور بالقوه 

مصرف انرژی کمتری دارد و از الیه های نازک گرافن ساخته شده است که 10000 
بار نازک تر از یک رشته موی انسان است. 

او می گوید: ما این ماده را از گرافیت ساخته ایم ماده ای که به عنوان مثال در مداد 
استفاده می شود پس ارزان و در دسترس است. ما این پروسه را انجام می دهیم که 
گرافیت را به اکسید گرافن تبدیل می کنیم که کاماًل مقیاس پذیر است. به طور بالقوه 
می توان از این غشاها در یک شیر آب معمولی برای تصفیه آب استفاده کرد و نیز 
در مقیاس بزرگ برای عمل کردن با فاضالب به کار برد. غشا مانند یک مارپیچ 
برای مولکول های آب عمل می کند. آب از بین یکسری الیه هایی که با فاصله به 
صورت مجزا طراحی شده اند عبور داده می شود تا انواع مختلفی از آالینده های 

موجود در آن را حذف کند. 
حذف  منظور  به  را  آب  مولکول های  اینجا  در  می دهد  شرح   Baoxia Mi
آالینده های مختلف هدف قرار داده ایم. مهم ترین مسئله در اینجا کنترل فواصل 
بین الیه ها می باشد. Baoxia Mi به VOA گفته است که محققان در حال کار 
برای بهبود پیشرفت نانو تکنولوژی در آینده هستند و نانو فیلتر ها به زودی در چند 

سال آینده در دسترس می باشد. 
Baoxia Mi و تیم او امیدوار هستند که کارهای آنها می تواند کمک کند به پیدا 
کردن راه حل هایی برای دستگاه تصفیه آب و نیز آب تمیز مقرون به صرفه و قابل 

دسترس برای همه افراد در سراسر جهان خواهد بود.

فیلتراسیون آب با نانوتکنولوژی

دانشمندان با الهام از گیاه mimosa، ماده ای تولید کرده اند که به هنگام مرطوب 
شدن تبدیل به مجرایی نی مانند برای عبور مایع می شود.

مادامی که موضوع مایعات خطرناک طرح می گردد بهتر آن است که هرچه کمتر 
پژوهشگران با این نوع از مایعات سروکار داشته باشند. با لحاظ کردن این مسأله 
دانشمندان دانشگاه ملی استرالیا موفق به تولید ماده ای شده اند که با قرار گرفتن در 

معرض مایعات رفتار خاصی را از خود بروز می دهند.
پژوهش حاضر به سرپرستی ویلیام وانگ و با همکاری استادیار آنتونیو تریکولی 
انجام شده است. بنا به گفته وانگ اگر قطره ای آب در یک سر ماده قرار گیرد، ماده 

تاب برداشته و به شکل لوله در می آید و مایع تا 15 سانتی متر قابلیت انتقال پیدا 
می کند. این عمل امکان تجمع خود به خودی سریعی از اشکال نظیر کانال های 
منشعب، قوسی شکل و خمیده را فراهم می آورد که مولفه اصلی )سنگ بنا( در 
سیستم های ریز مایع micro_fluidic  محسوب می شوند.این مایع خود از دو الیه 
نانو الیاف تشکیل شده است که به گونه ای ساندویچ مانند به یکدیگر فشرده شده اند. 
الیه فوقانی متشکل از الیاف پلی کاپروالکتون بسیار آبدوست است. به این معنا که 

به شدت آب جذب می کند و حول قطره آب حلقه می زند. 
در همین حین، الیه زیرین متشکل از ماده پلی وینیل کلراید )pvc( به شدت آبگریز 
است. این الیه آب را داخل لوله نگه می دارد. در اصل به مثابه یک آستر بیرونی 

ضد آب عمل می کند.
این ماده نه تنها غیر سمی است بلکه از قیمتی نسبتاً ارزان هم برخوردار است و 

می بایست بهره گیری از آن برای تولیدات در سطح وسیع افزایش یابد.
این ماده در حسگرهای زیستی که برای آنالیز بیماریهای عفونی به کار می روند یا 
حتی سیستم های میکروباتیک قابلیت کاربرد دارد. این سیستمهای میکروباتیک 
می توانند مجهز به بازوهای کوچکی بر روی لبه های بیرونی ماده شوند.   به گونه ای 
که با چرخش/ رول شدن ماده بازوها محصور می شوند. چیزی شبیه به برگ های 

درخت )mimosa( که به لمس کردن حساس است.

تولید مواد نانوالیاف نوین با الهام از گیاهان
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سیستم های الکترونیک هر روز پیشرفته تر و کارآمدتر می شوند از اندازه گیری میزان 
اکسیژن خون ما از طریق پوست گرفته تا نظارت بر عملکرد عضالت توسط 
خال کوبی های الکترونیکی. در حال حاضر پژوهشگران در دانشگاه تافتز در بخش 
ابزار الکترونیک انعطاف پذیر گامی بزرگی برداشته اند ، تعبیه بخیه های هوشمند 
که برخش زخم و دوخته شده بدن نظارت کرده و از طریق بلوتوث اطالعات را 
ارسال می کنند. همچنین بخیه ها از جنسی ساخته شده اند که قادر به جذب مایعات 
بدن هستند. در این رابطه Sameer Sonkusale می گوید : ما مجموعه ای  از 
موضوعات را در اختیار داریم ؛پنبه پوشش داده شده با نانو لوله های کربنی، پنبه 

پوشش داده شده با کربن گرافیتی،کوت کردن با مس، پالتین یا نقره. 

او همچنین می افزاید: تیم وی موضوع پلی یورتان پوشش داده شده با نانو لوله 
های کربنی را در دست تحقیق دارند. وی می گوید : بخیه های هوشمند وقتی در 
محل زخم در بدن موش مورد آزمایش قرار گرفتند ، بخیه قادر است داده ها را جمع 
آوری و اطالعاتی از جمله فشار، استرس و درجه حرارت محل بخیه را ارسال 
دارد. از جمله اطالعات مهمی که بخیه های هوشمند قادر به ارسال آن هستند 
اندازه گیری PH و سطح گلوکز است که توسط آن می توان به بهبود یا عفونت 
کردن زخم پی برد. وی در ادامه می گوید : به عنوان مثال پلی یورتان پوشش داده 
شده با نانو لوله های کربنی مقاومتش با تغییرات فشار ناشی بر آن تغییر می کند. با 
ردیابی مقاومت ایجاد شده می توان به خوبی بسته شدن زخم را ارزیابی نمود و یا 
با فلزات کوت شده بر روی پنبه تغییرات درجه حرارت را بررسی کرد که در این 
حالت داغ شدن محل زخم نشان دهنده عفونت است و اینها همه حاصل مطالعات 

انجام شده بروی موش های آزمایشگاهی است. 
همه این اطالعات توسط صفحه مداری که نصف کار اعتباری است ارسال 
می گردد. او در ادامه می گوید : در حال حاضر این مدار قادر به ارسال اطالعات از 
طریق بلوتوث به گوشی هوشمند یا کامپیوتر است اما ما در تالشیم در آینده اندازه 
تخته مدار را به اندازه یک چیپ سیلیکونی کوچک نماییم. بخیه ها و پوشش های 
هوشمند این قابلیت را دارند بر بهبود زخم نظارت کرده و یا حتی در پوشش های 

بیمارستانی به کار رفته تا روند سالمت بیماران را تحت نظر بگیرند.

ارسال وضعیت زخم توسط بخیه های هوشمند نانو

 
دانشمندان در آزمایشگاه بین المللی Lawrence Livermore موفق به ساخت 
مواد فوق تنفس پذیر شدند که سربازان را در مقابل تهدیدات بیولوژیکی و شیمیایی 
محافظت می کند. این مواد جز اولین راه ها برای لباس های هوشمند آینده است که 
می تواند با خطرات شیمیایی زیست محیطی مقابله کند. همچنین تنفس پذیر بودن 
منسوج های محافظتی یک نیاز حیاتی برای جلوگیری از گرما ، استرس و خستگی 

کارکنان نظامی برای انجام مأموریت در محیط های آلوده است.
لباس های محافظتی حال حاضر سنگین بوده ، تنفس پذیر نیستند و همه نیاز های 

محافظتی را برآورده نمی کنند بنابراین در برابر خیلی از تهدیدات به صورت منفعل 
عمل می کنند. از این رو تیم پژهشی LLNL غشاهای پلیمری انعطاف پذیر با 
نانو لوله های کربنی CNT به عنوان کانال های و منافذ رسانا رطوبتی ساخته اند که 
اندازه این منافذ کمتر از 5 نانومتر و به عبارت دیگر 5000 برابر کوچکتر از عرض 
یک تار موی انسان است. ناک بویی ، نویسنده مقاله می گوید : نرخ تبادل بخار 
آب در پارچه های ساخته شده از نانو لوله های کربنی در حال پیشی گرفتن از انواع 

تجاری آن مانند GoreTex است.
همچنین منافذ بسیار کوچک منسوجات ارایه شده همچنان که تنفس پذیری 
را ممکن می سازد از عوامل و تهدیدات بیولوژیکی نیز جلوگیری نموده چرا که 
تهدیدات بیولوژیکی مانند باکتری یا ویروس از اندازه منافذ بزرگتر بوده و معموال 
معادل با 10 نانومتر هستند. با این حال برخی از تهدیدات شیمیایی ممکن است 
دارای ذرات کوچکتر از 5 نانومتر باشند که دانشمندان برای پاسخ گویی به این 

تهدید از مواد شیمیایی برای کوتینگ منسوج استفاده کرده اند.
این مواد شیمیایی محافظ الیه به الیه برای منسوج ایجاد کرده ، به طوریکه در 
 ،VX و GD برابر عوامل تاول زا، عواملی چون بمب های شیمیایی اعصاب
سمومی مانند انتروتوکسین استافیلوکوکی و هاگ های بیولوژیکی مانند سیاه 

زخم مقاومند.

پوست دومی که سربازان را از عوامل بیولوژیکی و شیمیایی محافظت می کند
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پلی استر رنگرزی شونده با رنگزاهای کاتیونیک یک نوع خاصی از پلی استر 
می باشد که با تغییر در روند پلیمریزاسون پلی استرهای معمولی ساخته می شود.  
این نوع پلی استر از مولکول های Sulphophthalic acid-5 ساخته شده اند شود 
تا بتوان آن را با رنگزاهای کاتیونیک رنگرزی کرد و شفافیت های باالیی با این 
روش رنگرزی حاصل می شود. دمای انتقال شیشه این این نوع الیاف پلی استر 
حدود 10 درجه پایین تر از الیاف پلی استر معمولی می باشد. )85-70درجه( و 

سرعت انتشار رنگزا در داخل الیاف در جه حرارت پایین افزایش پیدا می کند.
این تغییرات با اصالح در پلیمر پلی استر به وجود می آید و مزایایی نیز در تولید و 
مصرف نهایی ایجاد می کنند. این نوع پلی استر را می توان در درجه حرارت پایین 
100 درجه بدون استفاده از کریر رنگرزی کرد. از دیدگاه مصرف کننده نهایی 
ثبات شستشویی، ثبات در برابر عرق بدن و نیز سابلیمیشن بهبود پیدا می کند، 
زیرا پیوند بین الیاف پلی استر و رنگزای کاتیونیک، شیمیایی می باشد و در نتیجه 

از حبس فیزیکی در روش معمولی رنگرزی پلی استر قوی تر می باشد.

این خواص ویژه، به طور قابل توجهی بر روی عملکرد پلی استر صد درصد تاثیر 
می گذارد  و نیز امکان را فراهم می سازد که پلی استر را  با سایر الیافی که امکان 
رنگرزی آنها در 130 درجه نبود  مثل: پشم، ابریشم، اکریلیک و الیاف االستومری 

)الیکرا( ترکیب کرد و رنگرزی را در دمای پایین تر انجام داد.

تولید پلی استر رنگرزی شونده با رنگزاهای کاتیونیک
کوپلیمریزه کردن یک کمپوند  ایزو فتالیک اسید که شامل یک گروه سولفونیک 
اسید باشد استفاده از رنگزاهای کاتیونیک را برای رنگرزی الیاف استیپل و 

فیالمنت پلی استر ممکن می سازد. 
به طور کلی رنگزاهای کاتیونیک یا بازیک شامل گروه های آمین یا آمونیوم یا 
هیتروسیلیک نیتروژن چهارتایی هستند. رنگرزی CD-PET به صورت تبادل 
یون می باشد. یون کاتیون سدیم لیف پلی استر اصالح شده با یون بزرگتر از 
رنگزا جایگرین می شود و یون های سدیم وارد حمام رنگرزی می شوند. بنابراین 
الیاف پلی استر اصالح شده با رنگزای کاتیونیک کمپلکس تشکیل می دهند. 
شیمی تولید پلی استر CD-PET بسیار پیچیده می باشد. دلیل مشکل بودن آن 

خواص اسیدی Na-SIPA است.
 بنابراین بعد از اضافه کردن این نمک به صورت مستقیم به PET در مرحله ی 
استری کردن باعث می شود DEG دی اتیلن گالیکل به یک سطح باالتر برود 
 Tio2 زیرا تشکیل اتر کاتالیز-اسید است. عالوه بر این خاصیت اسیدی، تراکم
را افزایش می دهد. در نتیجه فرآیند ریسندگی پلی استر مشکل می شود و نقطه 

ذوب آن بیش از حد پایین می آید.

CD-PET )cationic dyeable polyester( پلی استر رنگرزی شونده با رنگزاهای کاتیونیک

دانشمندان در دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور مخلوط بتن و میکروالیاف را تولید 
کرده اند که در عین انعطاف پذیر بودن مقاوم تر نیز باشند. این فن آوری 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، پارکینگ ها و دیگر 

سطوح هموار کاهش یابد . همچنین بتن های ConFlexPave نازک تر،  سبک تر 
ConFlex-و مقاوم تر نسبت به بتن های سنتی هستند. راز قدرت و انعطاف پذیری 
Pave 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.

میکرو الیاف و ساخت بتن های انعطاف پذیر 
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 شرکت تعاوني مصرف کارگران ریسندگي کاشان
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/6/24، محمد حاجي تقي زاده به عنوان 
بازرس اصلي و علي رعيت جعفرآبادي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. صورت هاي 

مالی منتهی به 94/12/29به تصويب رسيد. 

 شرکت تین پوش ترانه ) سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/29،  ســرمايه شــرکت از 

مبلغ100/000/000 به مبلغ 1/000/000/000 ريال افزايش يافت.    

 شرکت پاالز موکت ) سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/7/27، ترازنامه و صورت حساب سود 
و زيان شرکت منتهي به 94/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرسي سياق نوين 
جهان به عنوان بازرس اصلي و محسن فراهاني راد به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي یلداي کویر ) سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/7/10، احمد فتاحي مقدم سمت رئيس هيئت 
مديره، محمد فتاحي مقدم به به سمت نايب رئيس هيئت مديره، اعظم قائمي کاشاني به سمت 

عضو هيئت مديره و ميالد فتاحي مقدم به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت تولید نخ پیوسته زاگرس ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/7/6، حسين قزويني به سمت نايب رييس 
هيئت مديره، سيد مهدي قزويني به سمت رييس هيئت مديره، سيد علي قزويني به سمت 
مديرعامل، موسسه حسابرسي آگاه تدبير و محمد قزويني به سمت بازرس اصلي و علي البدل 
شرکت انتخاب شدند. صورت هاي مالي سال 1٣94 به تصويب رسيد. روزنامه اصفهان امروز 

جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت شانه سازي کاشان شانه ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/7/10، سرمايه شرکت از مبلغ4/000/000/000  ريال 

به مبلغ 4/500/000/000 ريال افزايش يافت. 

 شرکت صنایع فرش جم نوش آباد ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ 95/6/20، موسسه حسابرسي و 
مديريت بهداد حساب آريا به سمت بازرس اصلي و منير صابوني به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت پنبه پاك کني اتحاد قم ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/7/5، کاظم منفرد به سمت رئيس هيئت مديره ، 
محمدرضا نصرآبادي منفرد، به سمت نائب رئيس هيئت مديره و مديرعامل، رضا زارع زاده و 

غالمعلي محمدي به عنوان بازرس اصلي و علی  البدل انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني الیاف ریس اسپادانا
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/7/11، محمد حسين مجيري به سمت 
رئيس هيئت مديره ، رسول اسماعيليان به سمت نايب رئيس هيئت مديره و  افسانه تقي زاده به 

سمت مدير عامل انتخاب شدند. تراز مالي سال 1٣9٣ و 1٣94 به تصويب رسيد.

 شرکت راك ریس )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/6/٣1، بهزاد رعيت خاکی به 
سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره، برديا رعيت خاکي به سمت عضو هيئت مديره، مريم 

 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت مهر ریس زنجان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ 95/5/18 ، مهر انگيز 
رضواني به سمت رئيس هيئت مديره ، بهاره شيرسوار به سمت نايب رئيس هيئت مديره، سيد 
مهرداد شيرسوار به سمت مديرعامل، مهدي سيامکي به سمت بازرس اصلي و داريوش تقي 
زادگان به سمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند.  روزنامه ابرار جهت نشرآگهي هاي شرکت 

تعيين شد.

 شرکت تعاوني تهیه و توزیع تن پوش گستر ساوه
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/1/17، فرهاد محمديان به سمت رئيس هيئت مديره، 
حميدرضا شفيعي اردستاني به سمت نائب رئيس هيئت مديره و جمشيد محمديان به سمت 

مديرعامل و منشی هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت منسوج نبافته فارس )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/7/1، براتعلي مجاب دشتکي به 
سمت بازرس اصلي و محمدهادي جوانمردي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني نساجي مهر بافت دهق 
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/7/4،  صورت هاي مالي سال 89 تا 
94 مشتمل بر ترازنامه، عملکرد سود و زيان به تصويب رسيد. آخرين رقم سرمايه شرکت به 
مبلغ 1/500/000/000 ريال به تصويب رسيد.  اکبر کالنتري به سمت  بازرس اصلي و حسن 

کالنتري دهقي  به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي و بافندگي صدر )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/2/8 علي فخري زاده 
اصفهاني به عنوان مدير تصفيه براي مدت دو سال انتخاب شد. نشاني شرکت منحله در حال 
تصفيه اصفهان،  خيابان رباط دوم،کوچه شــماره 27 ،  پالک 16، کدپستي 8196888٣61 

اعالم شده است. 

 شرکت کیسه بافي کاویان پود )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/6/2٣ ، سرمايه شرکت از مبلغ 

4ميليارد و 500 ميليون ريال به مبلغ 24ميليارد ريال افزايش يافت.

 شرکت صنعتي مهارت سمنان  )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ 95/5/25، فرشاد ذبيحي نژاد 
به عنوان بازرس اصلي و مهدي ذبيحي نژاد به عنوان بازرس علي البدل تا پايان ســال مالي 

انتخاب شدند.

 شرکت بافندگي نور چتائي )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/11/28، رشيد رحمتي به سمت رئيس هيئت مديره، 
برديا رحمتي به ســمت مديرعامل، نايب رئيس هيئت مديره، موسسه حسابرسي ايساتيس 
محاسب کوير به عنوان بازرس اصلي و  مهدي خطيب به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب هاي  سود و زيان سال مالي 1٣9٣ به تصويب رسيد. روزنامه اطالعات جهت 

درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

تهیه و تنظیم : مینا بیانی
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ســجادي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، موسسه رايان بهروش پارس به سمت بازرس 
اصلي و مرتضي يزدان همداني به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي ثنا ریس زرین )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/8/10، سرمايه شرکت از مبلغ 
1/000/000 ريال به مبلــغ 4/000/000/000ريال افزايش يافت. محمد رضا جداري و آهو 
رضوي پوريان جاويد به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادي 

براي درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت ابریشم بافت لوتوس )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ 95/5/27، عليرضا ثبوتي به 
سمت رئيس هيئت مديره، وحيد ثبوتي به سمت نائب رئيس هيئت مديره و اعظم ثبوتي به 
سمت مديرعامل، بهزاد آقامحمدي و عميد حاج علي اکبر عالقبند به سمت بازرس اصلي و 

بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت نساجي بافته هاي کرمان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت تصفيه مورخ  95/7/5، يداهلل معمارزاده بعنوان مدير اجرائي هيأت 

تصفيه انتخاب شد.

 گروه صنعتي برید ماشین بافت )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي به طور فوق  العاده مورخ 95/7/4 ســرمايه شرکت از مبلغ 

2/000/000/000 ريال به مبلغ 17/500/000/000 ريال  افزايش يافت. 

 شرکت نساجي اعیان کاشان )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/8/1، سرمايه شرکت از مبلغ 15 

ميليارد ريال به مبلغ6 ميليارد ريال کاهش يافت.

 شرکت تولیدي و بافندگي بافت کاران )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/٣/28، حسين رشيديان به سمت 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل، شــهناز قهاري به ســمت نايب رئيس هيئت مديره، علي 
يادگاري به سمت بازرس اصلي و  محمود پور حسن نژاد به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.  روزنامه گيالن امروز جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت تعاوني تن پوش بافت دارابگرد 
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/6/28، افروز ترابي به سمت رئيس هيئت مديره و 
مديرعامل، پوريا احمدلو به سمت نائب رئيس هيئت مديره و رخسار احمدلو به سمت منشي 

هيئت مديره براي مدت باقيمانده ماموريت هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت نسج و شیمي شمیم بهاران )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/6/28، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهي  ها 
و دعوتنامه ها، موسســه حسابرســي و خدمات مديريت دقيق آزما به عنوان بازرس اصلي و 
حسابرسي شرکت و بيتا ريسمانچيان به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. صورت مالي 

و ترازنامه سال 1٣94 به تصويب رسيد.

 شرکت صنایع فرش ویگل کویر )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/6/20، حسين گواهي بيدگلي به سمت رئيس هيئت 
مديره، مهدي هوشنگي بيدگلي به سمت نائب رئيس هيئت مديره و معصومه ابوزيد آبادي 

بيدگلي به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت الیاف سازان بهکوش )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 95/4/٣1، روزنامه نسل فردا جهت درج 
آگهي ها و دعوتنامه هاي شرکت تعيين گرديد. موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دقيق 
آزما تراز به عنوان بازرس قانوني  و گلناز کورنکي به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. 

صورت هاي مالي و ترازنامه سال 1٣94 مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت صنایع پوشاك آویشن  )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/8/7، ميربهاءالدين موسوي به سمت رئيس هيئت 
مديره، ميررمضان موسوي به عنوان نائب رئيس هيئت مديره و مديرعامل،  موسسه حسابرسي 
و خدمات مديريت اصول نگر آريا به عنوان بازرس اصلي و حسين سعادت نژاد به عنوان بازرس 

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

 شرکت پارسیان حریر البرز )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي ســاليانه مورخ 95/4/16، مهران مداح به سمت 
مديرعامل و عضو هيئت مديره،  نيما بصيري طهراني به سمت رئيس هيئت مديره  جمشيد 
بصيري طهراني به سمت نايب رئيس هيات مديره، فاطمه فرزانه به سمت بازرس اصلي و اکرم 
نصير نژاد به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي 94 

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

 شرکت نساجي شایسته مشهد  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ 94/12/20، موسسه 
حسابرســي آروين باستان محاسب به ســمت بازرس اصلي و مصطفي يزدان پناه به سمت 
بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه همشهري جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد.

 شرکت ساغر فرش تهران )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/6/2، کليه سرمايه تعهدي شرکت توسط صاحبان 
سهام پرداخت شده است. سرمايه شرکت از مبلغ 12/000/000 ريال به مبلغ 240/000/000 
ريال افزايش يافت. مصطفي شــفيعي آراني به سمت بازرس اصلي و مصطفي آباني آراني 
به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه جمهوري اسالمي جهت نشر آگهي هاي 

شرکت انتخاب شد.

 شرکت نساجي آذر مهر مهسان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/٣،  ابراهيم محمدپور به سمت مديرعامل و 
رئيس هيئت مديره  ، آمنه محمدي به ســمت نائب رئيس هيئت مديره،  محمدباقر ابراهيمي 
خدائي و محمدجواد ابراهيمي خدائي به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 

عصر آزادي جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب شد.

 شرکت پلي استر بنیس آذر ارونق )سهامي خاص(
پيرو  صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ 95/6/2٣، ترازنامه و حساب 
ســود و زيان سال مالي 94 به تصويب رسيد. روزنامه ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت 

تعيين شد.

 شرکت نساجي الماس ریس آریا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ 95/7/17، فاطمه احمدي به 
سمت رئيس هيئت مديره، جليل رجالي به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل، فردوس تقي 
اف به سمت نايب رئيس هيات مديره، موسسه  حسابرسي و خدمات مديريت نو انديشان به 
سمت بازرس اصلي و موسسه حسابرسي شاهدان  به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. 

روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهي ها و دعوت نامه هاي شرکت تعيين  شد.
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 شرکت روان ترانس آپادانا )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ 95/8/2، وحيد عبرتي به سمت 
مديرعامل و عضو هيئت مديره، فاطمه سيد غالمي به سمت رئيس هيئت مديره، ربابه مير 
عليجاني به سمت نايب رئيس هيئت مديره،  سيد محمود مومن به سمت بازرس اصلي و رضا 

مهديخاني به سمت بازرس علي البدل براي مدت يکسال انتخاب شدند.

 واحد صنعتي پوشاك هاکوپیان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/6/٣، هيئت مديره بخشي از اختيارات خود ذيل ماده 
بيســت اساسنامه را شــامل بندهاي الف، ت، ج، چ، ح، خ، ذ، ز، س، ش، ض، غ، ک، گ به 

مديرعامل تفويض نمود.

 شرکت رنگین نخ سامان ) با مسئولیت محدود(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/6/19، الهه کيان پرور به سمت رئيس هيئت مديره ، 

جواد احمد نژادي به سمت مدير عامل و نائب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت البسه سیرنگ منتخب )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ 95/6/٣1، اميررضا حاجي 
محمد يزدي و مهدي حياتي به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. سرمايه شرکت 

از مبلغ 40/000/000/000 ريال به  مبلغ1/20/000/000/000 افزايش يافت. 

 شرکت نوبران رنگینه )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مــورخ 95/7/28 و در اجراي ماده 141 اليحه 
اصالحــي قانون تجارت، ســرمايه شــرکت از مبلــغ 10/000/000/000ريــال به مبلغ 

2/000/000/000 ريال کاهش يافت.

 شرکت تعاوني مصرف کارگران ریسندگي و بافندگي شکوه اصفهان 
به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/7/8، کرمعلي شفيعي به سمت رئيس هيئت 
مديره، محمود ضيايي  به سمت منشي هيئت مديره، مصطفي ذوالفقاري به  سمت مديرعامل، 
اکبر بياتي به سمت منشي هيئت مديره و حسينعلي اميني به سمت عضو اصلي هيئت مديره 

انتخاب شدند.

 شرکت بافت برزنت زنجان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ 95/7/٣، عليرضا وثوق به سمت 
رئيس هيئت مديره،کريم صلواتي به سمت نائب رئيس هيئت مديره و  مصطفي ثباتي به سمت 

مديرعامل و عضو هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت مهسان ریس دلیجان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/7/18، عبداهلل شفيعي به سمت رئيس هيئت مديره، 
محمد شفيعي به سمت نائب رئيس هيئت مديره و جواد شفيعي به سمت مديرعامل و عضو 

هيئت مديره انتخاب شدند. 

 شرکت تعاوني اعال بافان آپادانا 
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/4/25، مهدي سادات خوانساري به سمت 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل، مهرنوش مالاسمعيل شيرازي به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره،سعيده سادات خوانساري به سمت منشي هيئت مديره،  رضا کريمي به سمت بازرس 
اصلي و نازلي مالاسمعيل شيرازي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. صورت هاي مالي 
سال 92 و 9٣ شرکت شامل سود و زيان، عملکرد و تقسيم سود و ترازنامه مالي به تصويب 

رسيد.

 شرکت تولیدي تهران پتو )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/4/٣1، رضا فرقاني به سمت رئيس هيئت مديره، 
محمود فرقاني به سمت نايب رئيس هيئت مديره و حسن فرقاني به سمت عضو هيئت مديره 
و مديرعامل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زيان سال1٣94 مورد تصويب قرار گرفت. 
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آوند به سمت بازرس اصلي و سيد محمد حسين حسيني 

لواساني به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي ایران ترمه )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/4/٣1، ترازنامه و سود و زيان 
سال94 مورد تصويب قرار گرفت. حسن فرقاني به سمت رئيس هيئت مديره، محمود فرقاني 
به ســمت نايب رئيس هيئت مديره، رضا فرقاني به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل، 
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آوند به سمت بازرس اصلي و سيد محمد حسين حسيني 

لواساني به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت زربافت جامگان امرتات
به موجب مجمع عمومي فوق العاده مورخ 94/9/21، محل شرکت به تهران، خيابان کارگر 

شمالي، کوچه خجسته )يازدهم( ، پالک 22 ، طبقه اول،  واحد يک، تغيير يافت.

 شرکت صنایع نخ خمین  )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/27، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

270٣11600000 ريال به مبلغ 270٣1160000 ريال کاهش يافت.

 شرکت ریسندگي اکریل بافت مازندران )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 95/7/8، محمدحسين 
حميدي به ســمت رئيس هيئت مديره، هاني حميدي به سمت نائب رئيس هيئت مديره و 
مديرعامــل ، خيران گل بابايي به عنوان بازرس اصلي و ســکينه رمضاني به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند. روزنامه کيهان جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب شد.

 شرکت فرش زاگرس کرمانشاه )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ 95/5/٣1، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

12/000/000/000 ريال به مبلغ 24/000/000/000 ريال  افزايش يافت.

 شرکت نساجي سیمین تاب تفت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/21، به علت زيان هاي وارده 
موضوع ماده 141 اليحه اصالحي قانون تجارت سرمايه شرکت از مبلغ 21/600/000/000 

ريال به مبلغ 10/260/000/000 ريال کاهش يافت.

 شرکت سرا پوش دلیجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســاليانه مورخ 95/4/28، زيان شرکت در سال 
مالي 1٣94 به تصويب رسيد. عليرضا صادقي به سمت بازرس اصلي و رضا ظهيري به سمت 
بازرس علي البدل براي يکسال مالي انتخاب شدند. روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهي هاي 

ساليانه شرکت تعيين شد. 

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاك نساء آبادان 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/10/12، فريده برزکار به سمت مديرعامل، هدي 
رسالت پناه رامهرمز به  سمت رئيس هيئت مديره، همايون رسالت پناه به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره، پريســا حميدي زاده به سمت منشي هيئت مديره، فروغ ربيعي نژاد به عنوان 

بازرس اصلي و ليال برزکار به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.
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 شرکت نساجي حریر بافت تفت  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/21 ، به علت زيان هاي وارده 
موضوع ماده 141 اليحه اصالحي قانون تجارت سرمايه شرکت از مبلغ ٣6/000/000/000 

ريال به مبلغ 18/000/000/000 ريال کاهش يافت.

 شرکت ریس تاپس )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/21، به علت زيان هاي وارده موضوع 
ماده 141 اليحه اصالحي قانون تجارت سرمايه شرکت از مبلغ 24/000/000/000  ريال به 

مبلغ 12/000/000/000 ريال کاهش يافت.

 شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعي )سهامي عام(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/4، الياف زاينده رود به نمايندگي نادر خواجه نصيري 
به عنوان رييس هيئت مديره، شــرکت سود آوران نيک انديش به نمايندگي رضا ولو جردي 
به عنوان نايب رييس هيئت مديره، شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر به نمايندگي 
عباســعلي پور سيدي، شرکت بازرگاني پلي اکريل به نمايندگي مهدي مذنبي،  شرکت پلي 
اکريل به نمايندگي محمد جواد پور ســيدي به عنوان اعضاي هيئت مديره تا 96/11/2٣ و 

مهدي مذنبي دملي به عنوان مدير عامل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع یلداي کویر )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/8، سرمايه شرکت از مبلغ 1/60/000/000/000 

ريال به مبلغ 200/000/000/000  ريال افزايش يافت.

 شرکت بافندگان کتن و راشل تهران و حومه
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 94/4/٣1 ، اساسنامه جديد شرکت 

مشتمل بر 52 ماده و 27 تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي شد.

 شرکت پشمبافي آسیا )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/٣/25، ترازنامه و حساب سود و زيان 
سال مالي 1٣94 مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرسي هوشيار مميز به عنوان بازرس 
اصلي و موسسه حسابرسي هدف همکاران به سمت بازرس علي البدل انتخاب شد. روزنامه 

اطالعات به عنوان روزنامه کثيراالنتشار انتخاب شد.

 شرکت کارخانجات پشمبافي افشار )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/6/٣1، شهريارافشاريزدي به سمت رئيس هيئت 
مديره، مرزبان مرتاض به سمت نائب رئيس هيئت مديره،  جواد افشار به سمت مديرعامل و 

منشي هيئت مديره براي بقيه مدت تصدي هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت پویا نخ ایالم )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مــورخ 95/7/25 و در اجراي ماده 141 
اليحــه اصالحي قانون تجارت ، ســرمايه شــرکت از مبلــغ ٣5/000/000/000 ريال به 

مبلغ٣/000/000/000 ريال کاهش يافت. 

 شرکت الیاف زاینده رود  )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/8/10، شرکت پلی اکريل ايران )سهامي عام( به  
نمايندگي نادر خواجه نصيري به عنوان رئيس هيئت مديره، شــرکت توليد مواد اوليه الياف 
مصنوعي )ســهامي عام( به نمايندگي رضا ولوجردي به عنوان نايب رئيس هيئت مديره و 
شــرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر )سهامي خاص( به نمايندگي فرشاد حيدري به 

عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره  انتخاب شدند.

 شرکت غزال تدارکات نساجي تهران )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/8/12، بيتا عسکري و گيتي 
شيلدار به سمت بازرس اصلي و بازرس علي البدل، فرح حق نژاد به سمت رئيس هيئت مديره، 
ربابه شيرازي تبار به سمت نائب رئيس هيئت مديره و کيومرث حق نژاد به سمت مدير عامل 

و عضو هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي کویر پارس نخ یزد )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/2/8، طيبه کبيري شاه آباد به 
سمت بازرس اصلي و حسين نصيريان به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند . صورت هاي 

مالي منتهي به سال 1٣94 مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت فرش آریان مشهد )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/5/26، فاطمه خدمتي 
مفرد بيدگلي  به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل، امير گواهي بيدگلي به سمت نائب 
رئيس هيئت مديره و سجاد خدمتي مفرد بيدگلي به سمت عضو اصلي هيئت مديره، منوچهر 
صدرائيه به سمت بازرس اصلي و ابوالفضل گوائي بيدگلي به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

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

 شرکت فرش نیک اقبال )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/8/2، محمدرضا 
سودائي  به سمت رئيس هيئت مديره، محسن سودائي به به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
و محمدجواد سودائي به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره، حيدر صادقي به سمت بازرس 
اصلي و علي شهابي فرد به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه  اطالعات جهت 
نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان سالي مالي 1٣94 شرکت به 

تصويب رسيد. 

 شرکت ستاره طالئي ملت )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/5/17، فريماه 
رجالي به ســمت رييس هيئت مديره ، حسين رجالي به سمت مديرعامل و عضو هيئت 
مديره، فردوس تقي اف به سمت نايب رييس هيئت مديره،  موسسه حسابرسي و خدمات 
مديريت نو انديشان به سمت بازرس اصلي و موسسه حسابرسي شاهدان به سمت بازرس 
علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهي ها و دعوت نامه هاي شرکت 

تعيين شد.

 شرکت صنعتي مهارت سمنان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/7/25،  سرمايه شرکت از مبلغ66/000/000 ريال  به 

مبلغ 1/641/000/000ريال افزايش پيدا کرد. 

 شرکت مه ریس گیالن  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/5، سرمايه شرکت از  مبلغ 20 ميليارد ريال  به 

مبلغ 40 ميليارد ريال  افزايش يافت.

 شرکت ریسندگي دیباي دلیجان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/7/19،  سيد مرتضي جاللي به سمت مديرعامل و 
رئيس هيئت مديره ،طاهره ابراهيمي به سمت نايب رئيس هيئت مديره،  سميرا سادات جاللي 
به ســمت عضو هيئت مديره، ســيد کاظم رضوي به سمت بازرس اصلي  و محمد حسين 
ستاوند به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي 

شرکت تعيين شد.
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 شرکت نساجي قائم  شهر )سهامي عام(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 941/11/20 ، ترازنامه و 
حسا ب هاي سود و زيان سال مالي منتهي به 94/12/20 به تصويب رسيد. سازمان حسابرسي 

به عنوان بازرس اصلي شرکت انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي و بافندگي سعید )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/7/27 ، مريم سادات جاللي 
به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و اکرم خليلي دليجاني به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره و اقدس به ســمت عضو هيئت مديره ، اسماعيل جاللي به سمت بازرس اصلي، سيد 
محمد ميرزايي به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.  روزنامه کار و کارگر جهت درج 

آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت تعاوني تولید فراورده هاي پنبه گل وش میان جلگه نیشابور
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/٣/4 ، محمد شمس به سمت رئيس هيئت مديره، 
محمد زرگراني به سمت نايب رئيس هيات مديره و حسن اکبر آبادي به سمت منشي هيئت 

مديره و مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني تولید البسه جامه دوزان زاگرس شماره 7663 شهرستان 
الیگودرز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/6/27، سهام وفق مواد ٣9 و 40 اليحه 
اصالحي قانون تجارت مربوط به امورداخلي شرکتها بوده و از موارد ثبت و آگهي نمي باشد.

 شرکت صنایع ذوب ریسي چهلستون )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت  مديره مورخ 95/7/25، سرمايه  شرکت از  مبلغ 200/000/000/000 

ريال به مبلغ400/000/000/000   ريال  افزايش يافت. 

 شرکت ایران تک نخ )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/7/17 ، جواد اسمعيل زاده 
به سمت رئيس هيئت مديره، زهرا اسمعيل نژاد به سمت نايب رئيس هيئت مديره ،   محمدرضا 
اسمعيل زاده  به سمت عضو هيئت مديره و مدير عامل ، موسسه حسابرسي اصالح گستران 
امين  به سمت حسابرس و بازرس اصلي و مهدي زارعي به سمت بازرس علي البدل انتخاب 
شدند. روزنامه ابرار اقتصادي جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و 

زيان منتهي به سال مالي 1٣94 به تصويب رسيد.

 شرکت کارخانجات ایران مرینوس )سهامي عام(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/6/2٣،  ناصر دهقان سانيچ به سمت رئيس هيئت 
مديره، مهرداد حميدي هدايت به نمايندگي از بنياد مستضعفان انقالب اسالمي به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره، محمود دليلي شعاعي به سمت مدير  عامل، سياوش محمدي رودباري به 
نمايندگي از طرف شرکت سرمايه گذاري ملي ايران به سمت عضو هيئت مديره انتخاب شدند.

 گروه کارخانجات نساجي آرتا تجارت زرین )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مــورخ 95/7/14 ، بانک تجارت ، 
شرکت سرمايه گذاري و ساختماني تجارت و شرکت مهندسين مشاور تجارت به عنوان اعضاي 

هيأت مديره انتخاب شدند.

 شرکت فرش ایران )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/12/4، شرکت حسابرسي نماگر 
حساب  به عنوان بازرس اصلي و موسسه حسابرسي بهمند به عنوان بازرس علي البدل تعيين 

شدند. روزنامه اطالعات براي درج آگهي هاي شرکت انتخاب شد.  ترازنامه و حساب سود و 
زيان سال مالي منتهی به 94/12/29 به تصويب رسيد. 

 شرکت رستاك پود )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 95/7/7، آرش اميني به ســمت عضو هيئت 
مديره،  فردوس ده بزرگي به سمت رئيس هيئت مديره، فرانک ده بزرگي به سمت مديرعامل 
و عضو هيئت مديره، عليرضا محزون به سمت نايب رييس هيئت مديره  ، شهرام شهرياري 
به ســمت بازرس اصلي و مرضيه لياقت به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند . روزنامه 
نيم  نگاه جهت نشــر آگهي هاي شرکت تعيين شــد.  محل شرکت به شيراز، شهرک بزرگ 
صنعتي ، فلکه دوم،  بلوار دانشجو، پالک 161914،  بلوک ايکس جي 6، قطعه 11،  بخش 4، 

کدپستي71581754٣9 انتقال يافت.

 شرکت منسوجات نبافته سامان )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 92/11/19، مرکز اصلي شرکت  به 
قزوين، شهرک صنعتي ليا ، خيابان هنر، خيابان اشتغال ،کدپستي ٣4491٣٣694 تغيير يافت. 

 شرکت فرش نگین فیروزه کاشان )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/8/8، سرمايه شرکت از مبلغ 10 

ميليون ريال به مبلغ 10 ميليارد ريال افزايش يافت.

 شرکت تولیدي نقش بافت اسپهان  )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 94/6/25، مجيد کلنات، سپيده 
تاجمير رياحي،  صديقه مستاجران به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره،  افشين تاجمير رياحي 
و عبدالکريم تاجمير رياحي به سمت بازرسان اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل 

فرداجهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 گروه صنعتي فرش کبریاي کویر کاشان )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 94/11/25، مرکز اصلي شرکت به  کاشان، 

ميدان 15 خرداد  ساختمان امام جواد ،  واحد يک، کد پستي 8715645589  انتقال يافت.

 شرکت تعاوني تولید پوشاك دلبران هفتاد و شش
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 95/5/٣0،  افســانه منتشلو به سمت  بازرس 
اصلي و سيروس حمزه اي به بازرس علي  البدل انتخاب شدند. روزنامه کار و کارگر جهت درج 

آگهي هاي بعدي تعيين و تصويب شد.

 شرکت نساجي تارتن رنگین اصفهان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/5/٣0،  سودابه طباطبائي زواره به سمت رئيس هيئت 
مديره، محمدرضا وفادار اصفهاني  به ســمت نايب رئيس هيئت مديره و حميد رضا وفادار 

اصفهاني به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت نگارین سنگ یزد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/18، موضوع شرکت به اين   شرح تغيير 
يافت: » انجام کارهاي توليدي و صنعتي ) ريسندگي انواع الياف مصنوعي و طبيعي(، بافندگي 
انــواع پارچه و فرش ،رنگرزي، چــاپ و تکميل الياف نخ و پارچه، توليد کارتن، بوبين و جلد 
محصوالت توليدي کارخانه ، انجام کليه خدمات فني و مهندسي در زمينه نساجي، شرکت 
در هرگونه مشارکت مربوط به موضوعات فوق الذکر و تحصيل سهم در سرمايه سهامي هر 
شرکت ثالث.« نام شرکت نيز به »  نگارين الياف يزد« تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

68   شماره 169    دی 95      



 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت سیمین موکت صنعتي کاشان ) سهامي خاص(
اين شــرکت در زمينه توليد منسوجات نبافته صنعتي )موکت صنعتي( جهت مصارف صنايع 
خودروســازي، چرم مصنوعي و ايزوالسيون به فعاليت می پردازد. 10/000/000 ريال سرمايه، 
محمد تجملي مديرعامل و کاشان، شهرک صنعتي اميرکبير، فاز 2، خيابان کارآفرينان ٣ ، خيابان 

کيميا 2 مرکز اصلی شرکت است.

شرکت دیبا زرین نساج ) با مسئولیت محدود(
تهيه، توليد، بسته بندي، توزيع، خريد، فروش انواع الياف، تشک، سرويس خواب، انواع پارچه، انواع 
نخ، روفرشي و کليه توليدات و محصوالت نساجي زمينه فعاليت، 1/000/000 ريال سرمايه، فرزانه 
قاضي زاده مديرعامل و اصفهان، خيابان بزرگهمر، کوچه٣7،  پالک 44 ، کدپستي 8158918791 

مرکز اصلی شرکت است.

شرکت نساجي پرین آریایي ) سهامي خاص(
ايجاد واحدي توليدي محصوالت نساجي اعم از فرش ماشيني ، موکت ، پوشاک ، آهار و تکميل 
محصوالت نساجي ، ريسندگي، تهيه ، خريد و واردات مواد اوليه و ماشين آالت و قطعات و لوازم 
مربوطه زمينه فعاليت، محمد رمضان زاده نوش آبادي مديرعامل، ٣0000000000 ريال سرمايه و 
تهران، ميدان فردوسي، خيابان قرني، کوچه کامل، پالک ٣ ، واحد 10،  کد پستي 15816649٣1 

مرکز اصلي شرکت  است.

شرکت طرح و تدبیر آسو دیالن ) با مسئولیت محدود(
تهيه و توليد و توزيع و بسته بندي طراحي خريد و فروش و واردات و صادرات انواع پوشاک زمينه 
فعاليت ، 1000000 ريال سرمايه، مهسا پرتوي راد مديرعامل و  تهران ، ميدان آرژانتين، خيابان 
بخارست،  کوچه ششم ، پالک 22  ، واحد1٣، کدپستي 15146447٣6 مرکز اصلی شرکت است. 

شرکت الیاف لطیف شمال) سهامي خاص(
اين شرکت با سرمايه10000000 ريال تحت مديريت حسن صفري به انجام  فعاليت هاي 
توليدي شــامل توليد پنبه و الياف و انواع پارچه هاي خرد شــده و ريســندگي  و توليد 
پارچه می پردازد. مرکز اصلی آن در رشــت،  نبش بازار مسگران ، پالک 179، کدپستي 

41٣٣85٣958  قرار دارد. 

شرکت مبتکران زرین پارسه فردا ) با مسئولیت محدود(
انجام  کليه خدمات ريسندگي و بافندگي و توزيع انواع پشم و نخ خامه و پارچه  زمينه فعاليت، 
100000000 ريال ســرمايه، فردين کرمي شوکت مديرعامل و  همدان، شهرستان اسدآباد ، 

وندرآباد ، محله سرپل، کوچه خدمات، کدپستي 6544167٣65 مرکز اصلی شرکت است. 

شرکت تجارت کاالي کودك پارسه )با مسئولیت محدود(
تهيه، توزيع، خريد و فروش و صادرات و واردات و پخش انواع تجهيزات لوازم سيسموني و پوشاک 
البسه کودک، نوجوان، دخترانه و پسرانه زمينه فعاليت، مهدي جواني مديرعامل، ٣00/000/000 
ريال سرمايه و تهران، خيابان جمهوري، بين فلسطين و وليعصر ،پاساژ حجت جديد، طبقه دوم،  

واحد 728 ، کدپستي 1٣15957889 مرکز اصلی شرکت است.

شرکت فرش نور طالئي بیدگل )سهامي خاص(
اين شرکت به توليد، خريد، فروش، صادرات انواع فرش ماشيني و منسوجات نساجي و توليد انواع 
مواداوليه نســاجي و فروش آن، خريد و فروش انواع ماشين آالت نساجي با سرمايه 10 ميليارد 
ريال و مديريت جواد نوريان بيدگلي می پردازد. مرکز اصلی آن در آران و بيدگل، شهرک صنعتي 

سليمان صباحي بيدگلي،  بلوار انديشه،  کدپستي 8741711111  قرار دارد.

شرکت تعاوني روژان دوخت مشرق زمین 
تأمين و اداره يک واحد توليدي در زمينه توليد انواع پوشــاک زنانه و مردانه،لباس فرم ادارات و 
مؤسسات و شرکت ها و پرده دوزي زمينه فعاليت، بندرامام خميني، شهرک مقداد، خيابان نامجوي 
9 ، پالک 11 ، کدپستي 6٣5616٣991، مبلغ٣1 ميليون و 500 هزار ريال سرمايه و ناديا جعفري 

مديرعامل شرکت است. 

شرکت فرش طاووس کویر آران )سهامي خاص(
اين شرکت تحت مديريت محسن شبان آراني  و سرمايه 10/000/000/000 ريال ،ريسندگي انواع 
نخ، بافندگي فرش ماشيني، موکت و پارچه بافي، پوشاک، آهار و تکميل. تهيه، خريد و واردات 
محصوالت نساجي مواد اوليه و ماشين آالت و قطعات و لوازم مرتباط می پردازد. مرکز اصلی آن 

در شهرک صنعتي هالل، خيابان شماره 10،  خيابان همت، کدپستي 874161٣717 قرار دارد.

شرکت شاهکار کویر کاشان )سهامي خاص(
تجهيز و راه اندازي واحدهاي صنعتي و توليدي صنايع نساجي اعم از ريسندگي ) انواع نخ آکرليک، 
پلي استر، پنبه و ساير الياف( و تابندگي و تثبيت حرارتي انواع نخ مصنوعي موردمصرف در فرش 
و کف پوش هاي ماشــيني، رنگرزي، تکميل و آهار فرش ماشيني، چله پيچي و فرش ماشيني 
زمينه فعاليت،  آران و بيدگل ، شــهرک سليمان صباحي ، بلوار اميد ، فرعي 5 ، بلوار کار ،کدپستي 
874171٣٣57 مرکز اصلی، 10/000/000 ريال ســرمايه و فاطمه تاجيک مديرعامل شرکت 

است. 

شرکت تک پوشان پدیده ) با مسئولیت محدود(
اين شرکت در زمينه توليد و توزيع لباس اداري، بيمارستاني،  مدارس، اخذ و ارائه سفارش پوشاک 
زنانه دوزي تحت مديريت علي اکبري با سرمايه 1/000/000/000 به فعاليت می پردازد. مرکز 
اصلی آن در تهران، شــهر ري، خيابان رازي، 24 متري خيابان شير محمدي، کوچه اردستاني، 

پالک 75،  واحد 4، کدپستي: 18719٣7119 قرار دارد.

شرکت نوا طب تأمین ) با مسئولیت محدود(
خريد، فروش، تهيه، توليد، توزيع، واردات، صادرات و بازاريابي انواع البسه بيمارستاني، کيف هاي 
ســالمت، البسه کارگاهي و خدماتي و ســاير پوشاک زمينه فعاليت، عليرضا دلدار مديرعامل، 
10/000/000 ســرمايه و  تهران، خيابان آذربايجان، خيابان گلشــن جنوبي، پالک 2٣ واحد 8 

کدپستي1٣188٣477٣ مرکز اصلی شرکت است. 

شرکت تعاوني پیشگامان سیمین ترمه آسیا 
توليد و توزيع انواع پوشاک و منسوجات زمينه فعاليت، مهرانگيز توکلي مديرعامل، 2/70/000/000 
ريال سرمايه و تهران،  خيابان جنت آباد، بلوار بعثت، 16 متري اول شمالي، خيابان عسکري، کوچه 

گلها، بن بست دوم، پالک 5 ، واحد 4 ، کدپستي 1474878964 مرکز اصلی شرکت است. 

شرکت پوشاك فرشتگان ابدي ) با مسئولیت محدود(
اين شرکت تحت مديريت مهران مبارک باد با سرمايه 1/000/000/000 ريال به تهيه، توزيع، 
خريد، فروش، توزيع، بسته بندي، واردات و صادرات انواع کاالهاي مجاز بازرگاني در زمينه پوشاک 
و منسوجات می پردازد. مرکز اصلی آن در تهران، پيروزي، ميدان بروجردي، خيابان شهيد حيدري، 

نبش کوچه محمدي، پالک 27، کدپستي 176469٣111 قرار دارد.

شرکت تلیس بافت آذر کیا )سهامي خاص(
اين شرکت توليدکننده انواع کيســه هاي پلي پروپيلن و کيسه بيگ بگ،   خريد و فروش انواع 
محصوالت پلي پروپيلن است. داود کريمي مديرعامل، 1/000/000 ريال سرمايه و تبريز، خيابان 
وليعصر، خيابان پروين اعتصامي، 12 متري ليدا، 10 متري گلها،  پالک 46، زنگ 2 ، کدپستي 

51578٣7816 مرکز اصلی شرکت است.  
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چکیده
عصاره هــای متانولــی میوه هــای Terminalia chebula بــه عنــوان عامــل ضدباکتــری و ســیتریک اســید بــه عنــوان عامــل ایجادکننــده پیونــد عرضــی 
روی پارچــه پنبــه ای بــا بافــت ســاده بــه کار گرفتــه شــد و ســپس پارچه هــای عمــل شــده از نظــر خــواص ضــد باکتــری در برابــر باکتری هایــی ماننــد 
اســتافیلوکوك اورئــوس و اشریشــیا کــوالی بــا اســتفاده از تســت نفــوذ آگار و ارزیابی هــای کمــی بررســی شــدند. نتایــج نشــان داد کــه پارچــه پنبه ای 
عمــل شــده فعالیــت ضــد باکتریایــی واضحــی را بــا منطقــه بازدارنــده 38-27 میلی متــر در تســت نفــوذ آگار در برابــر باکتری هــای اشــاره شــده دارد. 
نمونه هــای عمــل شــده در ارزیابی هــای کمــی کاهــش %93/33 در برابــر اســتافیلوکوك اورئــوس و کاهــش %82/14 را در برابــر اشریشــیا کوالی نشــان 
دادنــد. نمونه هــای تکمیــل شــده از نظــر خــواص فیزیکــی ماننــد اســتحکام کششــی، اســتحکام پارگــی، جــذب آب و نفوذپذیــری نیــز مــورد ارزیابــی 
قــرار گرفتنــد. پارامترهــای فرآینــد بــرای عملکــرد بهتــر بــا اســتفاده از روش شناســی رویــه پاســخ و طراحــی Box-behnken بهینه ســازی شــدند و 
معــادالت رگرســیون بــرای خــواص پارچــه بــه دســت آمــد. پارامترهــای فرآینــد بهینــه شــده بــرای رســیدن بــه فعالیــت ضــد باکتــری باالتــر نمونــه 

.94/16 ˚C عمــل شــده بــا خــواص فیزیکــی بهینــه عبــارت اســت از غلظــت عصــاره %25، عامــل ایجــاد کننــده پیونــد عرضــی %7/5 و دمــای پخــت

بهینه سازی شرایط فرآیند عمل پارچه پنبه ای با عصاره
Terminalia chebula برای کاربرد ضد باکتری

مترجم : امین رضایی

مقدمه
ــا  ــش ميکروارگانيزم ه ــد و پخ ــرای تولي ــب ب ــی مناس ــوجات محيط منس
ــری در  ــت ضــد باکت ــاوت، خاصي ــردی متف ــواص کارب ــن خ هســتند. در بي
مــورد پارچه هــا بــه دليــل اينکــه در تمــاس مســتقيم بــا بدن انســان هســتند 
بســيار مهــم اســت. کربوهيــدرات موجــود در اليــاف ســلولزی می توانــد بــه 
ــد.  ــل کن ــا عم ــرو ارگانيزم ه ــد ميک ــرای رش ــذی ب ــاده مغ ــک م ــوان ي عن
ــک  ــوع، ل ــوی نامطب ــا موجــب ايجــاد ب ــزم در لباس ه رشــد ميکــرو ارگاني
ــا  ــط ب ــکالت مرتب ــن مش ــی و همچني ــتحکام مکانيک ــن اس ــن رفت و از بي
ســالمتی بــرای مصــرف  کننــده شــود. از ايــن رو، فراهــم کــردن محافظــت 
الزم در برابــر ميکــرو ارگانيــزم و ايجــاد خاصيــت ضــد باکتــری بــرای پارچه 
ــرای  ــی ب ــری متفاوت ــواد ضــد باکت ــوردار اســت. م ــی برخ ــت باالي از اهمي
ــا  ــد. ام ــرار می گيرن ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــردی لباس ه ــواص کارب ــود خ بهب
اخيــراً گياهــان طبيعــی بــه دليــل ذات دوســتدار طبيعــت و بی خطــر بــودن 

آن هــا بــرای ســالمتی، توجــه فراوانــی را بــه عنــوان عوامــل ضــد باکتــری 
ــد.  ــب کرده ان ــود جل ــه خ ب

 Terminalia chebula ــای ــری عصاره ه ــت ضــد باکت ــن، فعالي ــل از اي قب
ــود. پيشــرفت در بخــش  ــده ب ــزارش ش ــف گ ــای مختل ــر باکتری ه در براب
ــه ای  ــرد پارچــه پنب ــل توجهــی را در حوزه هــای کارب ــود قاب زخم بنــدی بهب
بــه عنــوان اليــه تماســی زخــم کــه در آن پنبــه بــا تکميل هــای مختلــف 
بــرای محافظــت زخــم در برابــر باکتری هــا و عفونت هــا پوشــش داده شــده 
ــوع  ــای متن ــف گونه ه ــمت های مختل ــای قس ــت. عصاره ه ــان داده اس نش
ــری  ــواص ضدباکت ــه خ ــا ک ــا و دانه ه ــه، گل، برگ ه ــد ريش ــان مانن گياه
دارنــد، بــرای کاربردهــای بهداشــتی و محافظــت زخــم روی پنبــه بــه کار 

ــود.  ــه می ش گرفت
 Terminalia فعاليــت ضــد باکتــری پارچــه عمــل شــده بــا عصــاره ميــوه
ــن  ــش از اي ــی پي ــی و متانول ــاره آب ــر دو عص ــتفاده از ه ــا اس chebula ب

شيمی
نساجی
شيمی
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ــل ضــد  ــر عم ــی اث ــدف بررس ــا ه ــق ب ــن تحقي ــده اســت. اي ــزارش ش گ
باکتــری روی خــواص فيزيکــی پارچــه انجــام شــده اســت. عصــاره متانولــی 
ميــوه Terminalia chebula بــه همــراه يــک عامــل ايجــاد کننــده پيونــد 
ــات روی  ــدگاری عملي ــود مان ــور بهب ــه منظ ــيد( ب ــيتريک اس ــی )س عرض
ــف  ــد مختل ــرات پارامترهــای فرآين ــه شــد. اث ــه کار گرفت ــه ای ب پارچــه پنب

ــز شــد.  ــز آنالي روی خــواص پارچــه ني
هــدف از ايــن تحقيــق ارزيابــی خــواص ضــد باکتــری پارچــه عمــل شــده 
بــا عصــاره Terminalia chebula بــدون تغييــر زيــاد در خــواص فيزيکــی 
اســت. خــواص فيزيکــی ماننــد اســتحکام کششــی، اســتحکام پارگــی، جذب 
آب و نفوذپذيــری پارچــه اهميــت بااليــی در حيــن کاربــرد پارچــه بــه عنوان 
ــن رو، خــواص فيزيکــی  ــود عملکــرد دارد. از اي ــرای بهب ــواد بهداشــتی ب م
ــد  ــد مانن ــای فرآين ــد و پارامتره ــی ش ــده ارزياب ــه ای تکميل ش ــه پنب پارچ
غلظــت عصــاره، دمــای پخــت و درصــد عامــل ايجــاد کننــده پيونــد عرضی 
بــرای عملکــرد بهتــر پارچــه تکميل شــده بــا اســتفاده از روش شناســی رويــه 
پاســخ )طراحــی Box-behnken( کــه يــک طــرح عاملــی کســری بــرای ٣ 
متغيــر مســتقل اســت، بهينه ســازی شــد. بــرای بــرآورد کــردن 10 ضريــب 
ــش  ــه 15 آزماي ــيون خطــی چندگان ــای رگرس ــتفاده از آناليزه ــا اس ــدل ب م

الزم بــود. 

مواد و روش ها
عصاره گیاهی

ــرای ايــن مطالعــه انتخــاب شــده  ميوه هــای Terminalia chebula کــه ب
 Coimbatore District, Tamilnadu, India ــد از بازارهــای تجــاری بودن
خريــداری شــدند. ايــن ميوه هــا در ســايه خشــک شــده و بــه صــورت پــودر 
ــه دســت آمــد. 10000 ميلی گــرم  ــودر ب ــی ايــن پ ــد. عصــاره متانول درآمدن
ــدت 24  ــه م ــول ب ــر از متان ــه در 100 ميلی ليت ــه صــورت جداگان ــودر ب از پ
ســاعت خيســانده شــد تــا محلولــی بــا غلظــت %10 بــه دســت آمــد و مــواد 
فعــال در متانــول حــل شــدند. عصــاره بــه دســت آمــده فيلتــر شــد و بــرای 

تکميــل ضــد باکتــری مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 

میکرو ارگانیزم
ــوالی  ــوس )MTCC 737( و اشريشــيا ک ــتافيلوکوک اورئ ــای اس باکتری ه
IMTECH,Chandigarh مــورد اســتفاده در اين تحقيق از )MTCC 1687(

)Microbial Type Culture Collection )MTCC تهيه شد.

عملیات تکمیل
پارچــه پنبــه ای بــا بافــت ســاده بــا تعــداد تــار در اينــچ 140 و پــود در اينــچ 
78، قبــل از انجــام تکميــل ضــد باکتــری، آهارگيــری، شســته و ســفيدگری 
ــی  ــای متانول ــا عصاره ه ــبت L:R 1:10 ب ــا نس ــی ب ــه در حمام ــد. پارچ ش
 100˚C آغشــته  و ســپس پــد، خشــک و در دمــای Terminalia chebula

ــب زردی و  ــا C˚120 موج ــت ت ــای پخ ــتر دم ــش بيش ــد. افزاي ــه ش پخت
 110˚C ــا ــت ت ــای پخ ــل دم ــن دلي ــه همي ــود و ب ــه می ش ــه پارچ تجزي
محــدود می شــود. در نهايــت، نمونه هــای پارچــه بــر اســاس اســتانداردهای 

AATCC از نظــر فعاليــت ضــد باکتــری آزمايــش شــدند.

ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی
)SN 195920: 1992( روش نفوذ آگار

ــری  ــد باکت ــده رش ــده در آگار بازدارن ــل نش ــده و عم ــل ش ــای عم نمونه ه
ــتافيلوکوک  ــش )اس ــورد آزماي ــای م ــا ارگانيزم ه ــاًل ب ــه قب AATCC ک

ــد از  ــد. بع ــرار گرفتن ــود ق ــده ب ــته ش ــوالی( آغش ــيا ک ــوس و اشريش اورئ
ــه  ــون نمون ــر و پيرام ــه در زي ــد بی وقف ــه از رش ــک منطق ــيون، ي انکوباس
نشــان دهنده کارايــی ضــد باکتــری پارچــه اســت. منطقــه بازدارنــده 

ــت.  ــری اس ــد باکت ــت ض ــرای فعالي ــی ب ــی کيف مقياس

)AATCC-100:2004( ارزیابی کمی
ــا قطــر 4/8 ســانتی متر  ــی ب ــه صــورت دايره هاي نمونه هــای عمــل شــده ب
بريــده شــدند. پارچه هــا داخــل ظــرف شيشــه ای قــرار گرفتنــد تــا 1 ميلی ليتر 
از مــاده کشــت بــه طــور کامــل جــذب شــود. ســپس نمونه هــا بــا غلظــت 
مشــخصی از تعليــق باکتــری تــکان داده شــدند و کاهــش فعاليــت باکتريايی 
ــا آب  ــی ب ــازی های متوال ــتفاده از روش رقيق س ــا اس ــتاندارد ب ــان اس در زم
مقطــر بــرای دو باکتــری مــورد نظــر اندازه گيــری شــد. بــازده عمــل ضــد 
باکتــری کــردن بــا مقايســه کاهــش غلظــت باکتــری نمونــه عمــل شــده بــا 
نمونــه کنتــرل تعييــن و بــه صــورت درصــد کاهــش زمــان اســتاندارد بيــان 
شــد. بــرای محاســبه درصــد کاهــش باکتــری از فرمــول زيــر اســتفاده شــد:

R=[(B-A) ⁄ B]×100           )1(
R=[(C-A) ⁄ C]×100          )2(

کــه در آن R، درصــد کاهــش؛ A، تعــداد باکتــری بازيافتــی از نمونــه عمــل 
ــری  ــداد باکت ــاعت(؛ B، تع ــوب )24 س ــاس مطل ــان تم ــد از زم ــده بع ش
ــان  ــازی )زم ــد از آغشته س ــه بع ــده بالفاصل ــل ش ــه عم ــی از نمون بازيافت
صفــر(؛ و C، تعــداد باکتــری بازيافتــی از نمونــه عمــل نشــده بالفاصلــه بعــد 

شکل 1- تست نفوذ آگار روی پارچه پنبه ای عمل شده [منطقه بازدارنده در برابر
)a( اشریشیا کوالی و )b( استافیلوکوك اورئوس]
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از آغشته ســازی )زمــان صفــر(. اگــر B و C يکســان نباشــند، مقــدار بيشــتر 
بايــد اســتفاده شــود.

ارزیابی خواص فیزیکی
ــی خــواص فيزيکــی  ــرای ارزياب ــه ای عمــل شــده ب ــه پارچه هــای پنب نمون
بــر اســاس روش هــای اســتاندارد مــورد آزمايــش قــرار گرفتنــد. 10 نمونــه 
ــد.  ــری ش ــن اندازه گي ــدار ميانگي ــد و مق ــتفاده ش ــت اس ــر تس ــرای ه ب
ــرای اســتحکام  ــورد اســتفاده شــامل ASTM D-5035 ب اســتانداردهای م
ASTM D 737- ،بــرای اســتحکام پارگــی D-1424-96 ASTM ،کششــی
ــد.  ــذب آب بودن ــرای ج ــری و AATCC 39-1980 ب ــرای نفوذپذي 99 ب

بهینه سازی فرآیند با روش شناسی رویه پاسخ
روش شناســی رويــه پاســخ يــک تکنيــک مدل ســازی تجربــی بــرای ارزيابی 
رابطــه يــک مجموعــه از عوامــل آزمايشــی کنتــرل شــده و نتايــج مشــاهده 
شــده اســت. در ايــن تحقيــق، متغيرهايــی ماننــد غلظــت عصــاره )15%، 20% 
و %25(، درصــد عامــل ايجــاد کننــده پيونــد عرضــی )5، 10 و 15( و دمــای 
ــه  ــه ب ــتند ک ــی دار هس ــای معن ــت )C ،90˚C˚100 و C˚110( متغيره پخ
ترتيــب بــا X2،X1 و X3 مشــخص شــده اند. ســطوح پاييــن، وســط و بــاالی 
ــا  ــبه ب ــوند. محاس ــخص می ش ــا 1-، 0 و 1+ مش ــب ب ــه ترتي ــا ب متغيره
اســتفاده از آناليزهــای رگرســيون چندگانــه و روش حداقــل مربعــات انجــام 
شــد.  معــادالت چندجملــه ای درجــه دوم، رابطــه رياضــی ٣ متغيــر مســتقل 

X2،X1 و X3روی سيســتم پاســخ را تقريــب زد. معادلــه عبــارت بــود از:

Y=C0+C1X1+C2X2+C3X3+C12X1X2+C13X1X3+C23X2X3+C11X1
2

+C22X2
2+C33X3

2

کــه Y، پاســخ پيش بينــی شــده؛ C0، مقــدار ثابــت، C2، C1 و C3، ضرايــب 

خطــی؛ C12، C13 و C23، ضرايــب ضــرب خارجــی؛ و C11،C22 و C33، ضرايب 
درجــه دوم هســتند. ضرايــب بــا اســتفاده از آناليزهــای رگرســيون چندگانــه 
ــا اســتفاده  ــد. طراحــی آزمايــش ب ــرای پيش بينــی پاســخ بــه دســت آمدن ب
ــی  ــد. بازدارندگ ــام ش ــر انج ــا ٣ متغي ــای Box-Behnken ب از طراحی ه
باکتــری و خــواص فيزيکــی ماننــد اســتحکام کششــی، اســتحکام پارگــی، 

جــذب آب و نفوذپذيــری نيــز ارزيابــی شــد. 

نتایج و بحث
کارایی ضد باکتری

تست نفوذ آگار
شــکل 1 کارايــی ضــد باکتــری پارچه هــای عمــل شــده را نشــان می دهــد. 
ــا قطــر  نتايــج بــه دســت آمــده نشــان دهنــده حضــور منطقــه بازدارنــده ب
٣2 و ٣4 ميلی متــر بــرای پارچــه عمــل شــده بــا عصــاره متانولــی در برابــر 

شکل 2- کاهش باکتری در رقیق سازی های مختلف در زمان تماس صفر )a( اشریشیا 
کوالی و )b( استافیلوکوك اورئوس و در زمان تماس 24 ساعت )c( اشریشیا کوالی و 

)d( استافیلوکوك اورئوس

استافيلوکوک اورئوساشريشيا کوالی
رقيق سازی

زمان تماس 24 ساعت
زمان تماس صفر

زمان تماس 24 ساعت
زمان تماس صفر

CFU کنترلCFU عمل شدهCFU کنترلCFU عمل شده

TNTCTNTCTNTCTNTCTNTCTNTC100
TNTCTNTCTNTCTNTCTNTCTNTC101
TNTCTNTCTNTC168)0/9(TNTCTNTC102
TNTCTNTCTNTC92)2/٣(242)4/1(252)٣/5(10٣
71)1/2(254)1/5(278)1/2(54)٣/0(204)0/5(192)2/4(104
94)٣/6(168)4/5(174)2/1(TFTC80)1/8(84)1/0(105

درصد کاهش %9٣/٣٣درصد کاهش 82/14%

جدول 1- درصد کاهش رشد باکتری با ارزیابی کمی

TNTC تعداد خيلی زياد، TFTC تعداد خيلی کم
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ــيا  ــت( و اشريش ــرم مثب ــوس )گ ــتافيلوکوک اورئ ــای اس ــرو ارگانيزم ه ميک
کــوالی )گــرم منفــی( اســت. پارچــه عمــل نشــده )کنتــرل( رشــد باکتــری 
ــان  ــوه ای نش ــگ قه ــکل 1، رن ــد. در ش ــان می ده ــه را نش ــر نمون در زي
دهنــده انتشــار عصــاره گياهــی از پارچــه اســت. در حيــن دوره انکوباســيون، 
عصــاره در بيــن آگار مهاجــرت می کنــد. اگــر مــاده ضــد باکتــری اتصــال 
بــا ثباتــی بــه پارچــه داشــته باشــد )مثــاًل کوواالنســی(، بــه دليــل ممانعت از 

نفــوذ آن بــه آگار نبايــد انتظــار منطقــه بازدارنــده را داشــت. 
در ايــن مــورد فعاليــت ضــد ميکروبــی تنهــا در زيــر نمونــه قابــل مشــاهده 
ــد، يــک  ــوذ کن ــه داخــل آگار نف ــد ب ــری بتوان ــاده ضــد باکت اســت. اگــر م
ــوان  ــده ت ــان دهن ــدازه آن نش ــه ان ــود ک ــکار می ش ــده آش ــه بازدارن منطق
ــن  ــا اي ــال اســت. ب ــل فع ــازی عام ــرخ آزادس ــا ن ــری ي ــت ضــد باکت فعالي
ــک  ــوان ي ــه عن ــد عرضــی ب ــده پيون ــل ايجــاد کنن ــتفاده از عام ــال، اس ح
عامــل تثبيــت کننــده بيــن پارچــه و عصــاره بــرای جلوگيــری از آزادســازی 

ــه ضــروری اســت.  ــريع آن از پارچ س
ــان داده  ــوه Terminalia chebula نش ــاره مي ــات HPLC روی عص مطالع
اســت کــه ســاپونين، آســکوربيک اســيد و گاليــک اســيد مــواد فعال مســئول 
فعاليــت ضــد ميکروبــی هســتند. در ايــن مــورد، ســيتريک اســيد يکــی از 

شــناخته شــده تريــن مــواد ضــد باکتــری اســت. 
مطالعــات مقدماتــی نشــان داده اســت کــه توانايــی ضــد باکتــری ســيتريک 
ــه  ــر اســت و در غلظــت %15 منطق ــن )%5( کمت اســيد در غلظت هــای پايي

ــر اســتافيلوکوک اورئــوس و  ــا قطــر 26-24 ميلی متــر را در براب ــده ب بازدارن
اشريشــيا کــوالی بــه وجــود مــی آورد. از ايــن رو، فعاليــت ضــد ميکروبــی 
کلــی پارچــه پنبــه ای عمــل شــده )٣4-٣2 ميلی متــر(، ترکيبــی از عصــاره 

گياهــی و ســيتريک اســيد اســت.

ارزیابی کمی
در فرآينــد ارزيابــی کمــی، نمونــه بــا قطــر 4/8 ســانتی متر بــرای جــذب 1 
ميلی ليتــر مــاده کشــت مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. از آنجــا کــه نمونه هــای 
ــه کنتــرل )C( مشــابه نيســتند و همچنيــن مقــدار  عمــل شــده )B( و نمون
نمونــه کنتــرل از نمونــه عمــل شــده در زمــان صفــر بيشــتر اســت، مقاديــر 
C بــرای محاســبه درصــد کاهــش باکتــری اســتفاده شــد. نتايــج در جــدول 

1 جمــع آوری شــده اســت. 
ايــن نتايــج نشــان دهنــده درصــد کاهــش باکتــری بــاالی نمونه هــای عمل 
شــده در برابــر هــر دو نــوع باکتــری بيمــاری زا اســت. نمونــه عمــل شــده 
ــش  ــوس و کاه ــتافيلوکوک اورئ ــر اس ــش %9٣/٣٣ را در براب ــن کاه ميانگي
ــای  ــج واحده ــد. نتاي ــان می ده ــوالی نش ــيا ک ــر اشريش %82/14 را در براب
تشــکيل دهنــده کولنــی )CFU( کــه ميانگينــی از دو تکــرار اســت و انحراف 
معيــار بيــن آزمايش هــا در جــدول 1 آمــده اســت. شــکل 2 نشــان دهنــده 
مقاديــر مختلــف واحدهــای کولنــی تشــکيل شــده در حيــن رقيق ســازی در 

محــدوده 100 تــا 105 اســت.

منطقه بازدارندگی، mmخواص فيزيکی
˚C ،دمای پخت

عامل ايجاد کننده 
پيوند عرضی، %

غلظت عصاره، 
%

جذب آب، 
s

نفوذپذيری،
cc/cm2/s 

استحکام پارگی، 
kg

استحکام کششی،
lbs 

گرم منفی
 )اشريشيا کوالی(

گرم مثبت 
)استافيلوکوک اورئوس(

181٣/9251402٣٣2100515
2٣8/102516024٣6100525
278/102714029291001515
184/11٣215526281001525
٣0٣/11٣91252926901015
2512/8٣1110٣1٣4901025
4072/92715527٣21101015
٣14/112٣15027٣٣1101025
٣210٣912521٣090520
٣96/9٣01402029901520
5766/82٣15029٣1110520
284/9٣21٣0٣2271101520
20٣/122514527291001020
20٣/122514527291001020
20٣/122514527291001020

جدول 2- طراحی Box-Behnken برای 3 متغیر مستقل
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بهینه سازی پارامترهای فرآیند
طراحی آزمایش

ــر اســتافيلوکوک  ــری در براب ــت ضــد باکت ــدار فعالي ــد، مق متغيرهــای فرآين
اورئــوس و اشريشــيا کــوالی و خــواص فيزيکــی پارچه هــای عمــل شــده 

ــود.  ــاهده می ش ــدول 2 مش در ج

توسعه مدل تجربی
جــدول ٣ روابــط تجربــی بيــن پارامترهــای اصلــی فرآينــد، يعنــی غلظــت 
 )CA( ــی ــد عرض ــده پيون ــل ايجادکنن ــد عام ــاره )X1 )ECON، درص عص
ــه رگرســيون بــه  X2 و دمــای پخــت )X3 )TEM را نشــان می دهــد. معادل

دســت آمــده بعــد از تحليــل واريانــس، ســطح کارايــی ضــد باکتــری پارچــه 
عمــل شــده را در برابــر باکتری هــای گــرم مثبــت و گــرم منفــی و خــواص 
فيزيکــی پارچــه ماننــد اســتحکام کششــی، اســتحکام پارگــی، نفوذپذيــری و 
جــذب آب را بــه صــورت تابعــی از غلظــت، درصــد عامــل ايجادکننــده پيوند 

عرضــی و دمــای پخــت مختلــف مشــخص می کنــد. 
ــرای  ــده ب ــی ش ــخ های پيش بين ــب پاس ــه ترتي ــا Y1،Y2،...،Y6 ب در اينج
اســتافيلوکوک اورئــوس و اشريشــيا کــوالی، اســتحکام کششــی، اســتحکام 
ــطح  ــخ ها س ــام پاس ــرای تم ــتند. ب ــذب آب هس ــری و ج ــی، نفوذپذي پارگ
ــراه  ــه هم ــيون ب ــذور رگرس ــه دو و مج ــيون درج ــه رگرس ــی دار معادل معن

ــده اســت.  ــدول ٣ آم ــر P در ج نســبت F و مقادي
مقاديــر P بــه عنــوان وســيله ای بــرای بررســی معنــی دار بــودن هــر ضريــب 
بــه کار مــی رود کــه نشــان دهنــده شــدت تعامــل بيــن هــر متغيــر مســتقل 

ــد.   ــز می باش ني
هرچــه مقــدار P کمتــر باشــد معنــی دار بــودن ضريــب متناظــر بــا آن بيشــتر 
ــرای  ــد ب ــود. R2 نشــان دهنــده نســبتی اســت کــه مــدل می توان خواهــد ب

ــر پاســخ ها توضيــح دهــد.  تغيي
ــه عنــوان مــدل  ــا مقــدار R2 باالتــر از 0/6 )%60( می تواننــد ب مدل هايــی ب

معتبــر در نظــر گرفتــه شــوند.

p مقدارF نسبتR2%R%تست در برابرمعادله پاسخ

0/08٣680/٣9/869٣/2
Y1=-26+0.9X1+2X2+0.650X3-0.050X1X2-0.035X1X3-

0.015X2X3+0.085X12+0.005X22+ 0.001X32

گرم مثبت

0/8714٣1/04466
Y2=77+0.2X1+0.85X2-1.325X3-0.04X1X2-0.01X1X3+0.02X2X3+0.03X12+0.09X22+

0.008X32

گرم منفی

0/405٣01/11/708٣/7
Y3=-1061.5-10.17X1+72.10X2+23X3-0.171X1X2+0.078X1X3-

0.836X2X3+0.079X12+2.237X22-0.105X32

استحکام کششی

0/012٣21/94/9497/1
Y4=53.4+1.792X1-69.77X2-8.09X3+0.298X1X2-0.021X1X3+0.474X2X3-

0.015X12+0.298X22+0.034X32

استحکام پارگی

0/92٣154/0٣/8٣91/٣
Y5=-79.02-2.44X1+4.627X2+2.185X3-0.031X1X2+0.031X1X3+0.040X2X3-

0.014X12-1.286X22-0.015X32

نفوذپذيری

0/119014/٣4/8491/9
Y6=1753.0-8.756X1+52.35X2-34.313X3-0.331X1X2+0.89X1X3-0.715X2X3-

0.005X12+3.768X22+0.174X32

جذب آب

جدول 3- مدل های تجربی

شکل 3- بهینه سازی )a( غلظت عصاره )ECON( با عامل ایجاد کننده پیوند عرضی )b(، )CA( غلظت عصاره با دمای پخت )TE( و 
)c( عامل ایجاد کننده پیوند عرضی با دمای پخت روی باکتری گرم مثبت
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اثر پارامترهای فرآیند روی فعالیت ضد میکروبی
استافیلوکوك اورئوس

شــکل )a(٣ نمــودار کانتــور مقــدار فعاليــت ضــد ميکروبــی را کــه در مقابــل 
غلظــت عصــاره و درصــد عامــل ايجادکننــده پيونــد عرضــی ترســيم شــده 
ــا افزايــش  ــه عمــل شــده ب اســت نشــان می دهــد. در اينجــا فعاليــت نمون
غلظــت عصــاره افزايــش و بــا افزايــش درصــد عامــل ايجــاد کننــده پيونــد 
عرضــی کاهــش می يابــد. بيشــترين مقــدار منطقــه بازدارنــده بــا قطــر ٣6 
ميلی متــر در غلظــت عصــاره %26-24 و غلظــت عامــل ايجــاد کننــده پيونــد 

عرضــی %6-4 مشــاهده شــد. 
نمــودار کانتــور شــکل )b(٣ منطقــه بازدارنــده را در مقابــل غلظــت عصــاره و 
دمــای پخــت نشــان می دهــد. در اينجــا، فعاليــت ضــد ميکروبــی بــا افزايش 
غلظــت عصــاره و دمــا افزايــش می يابــد. فعاليــت ضــد ميکروبــی در غلظــت 
عصــاره %25-24 و دمــای پخــت C̊ 90 بــه بيشــترين مقــدار خــود بــا قطــر 

ــد.  ــر می رس ٣6 ميلی مت
ــل  ــد عام ــل درص ــی را در مقاب ــد ميکروب ــت ض ــکل )c(٣ فعالي ــودار ش نم
ــش در  ــد. افزاي ــای پخــت نشــان می ده ــد عرضــی و دم ــده پيون ايجاد کنن
ــه  ــده می شــود. شــرايط بهين ــه بازدارن دمــای پخــت باعــث افزايــش منطق

ــای  ــی و دم ــد عرض ــده پيون ــل ايجادکنن ــر در %4 عام ــت بهت ــرای فعالي ب
ــد. پخــت C̊ 110 مشــاهده ش

اشریشیا کوالی
ــش غلظــت  ــا افزاي ــده ب ــه بازدارن ــش منطق شــکل )a(4 نشــان دهنده افزاي
ــترين  ــت. بيش ــی اس ــد عرض ــده پيون ــل ايجادکنن ــد عام ــاره و درص عص
ــد عرضــی و غلظــت عصــاره  ــده پيون ــل ايجادکنن بازدارندگــی در %12 عام
ــد  ــه فرآين ــرايط بهين ــن ش ــد. اي ــاهده ش ــر مش ــر 28 ميلی مت ــا قط %25 ب
 4)b( بــرای محافظــت پارچــه در برابــر اشريشــيا کــوالی خواهــد بود. شــکل
نشــان می دهــد کــه منطقــه بازدارنــده بــا افزايــش غلظــت عصــاره و دمــای 

ــد.  ــش می ياب ــت افزاي پخ
بيشــترين مقــدار بازدارندگــی در غلظــت عصــاره %25-24 و دمــای پخــت 
C˚110 مشــاهده شــد. شــکل )c(4 نشــان می دهــد کــه افزايــش در عامــل 

ــا  ــدا باعــث افزايــش فعاليــت شــده ام ــد عرضــی در ابت ــده پيون ايجــاد کنن
بعــد از %10 کاهــش می يابــد. بــا در نظــر گرفتــن دمــای پخــت، بيشــترين 
منطقــه بازدارنــده در %10 عامــل ايجادکننــده پيونــد عرضــی و دمــای پخــت 

C˚110 مشــاهده شــد.

شکل 4- بهینه سازی )a( غلظت عصاره )ECON( با عامل ایجاد کننده پیوند عرضی )b(، )CA( غلظت عصاره با دمای پخت )TE( و 
)c( عامل ایجاد کننده پیوند عرضی با دمای پخت روی باکتری گرم منفی

شکل 5- بهینه سازی )a( غلظت عصاره )ECON( با عامل ایجاد کننده پیوند عرضی )b(، )CA( غلظت عصاره با دمای پخت )TE( و 
)c( عامل ایجاد کننده پیوند عرضی با دمای پخت روی استحکام کششی
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ــش در  ــث افزاي ــاره باع ــت عص ــش در غلظ ــری افزاي ــر دو باکت ــرای ه ب
فعاليــت پارچــه پنبــه ای عمــل شــده می شــود. ســيتريک اســيد بــه عنــوان 
ــه  ــد ک ــا می کن ــدی را ايف ــی کلي ــی نقش ــد عرض ــده پيون ــل ايجادکنن عام
واکنــش دادن بــا گــروه هيدروکســيل ســلولز و ايجــاد پيونــد اســتری بيــن 
ــروه  ــا گ ــن ب ــلولز و همچني ــيل روی س ــروه هيدروکس ــد و گ ــه انيدري حلق
کربوکســيليک مــاده فعــال عصــاره اســت. بنابرايــن، ســيتريک اســيد بين دو 
ماکــرو مولکــول بــه طــور موثــری پيونــد عرضــی ايجــاد می کنــد کــه منجر 
بــه بهبــود پيونــد عرضــی بيــن عصــاره و پارچــه پنبــه ای می شــود. افزايــش 
دمــای پخــت بــه همــراه عامــل ايجادکننــده پيونــد عرضــی باعــث بهبــود 
نــرخ تثبيــت عامــل ضــد باکتــری روی ســطح پارچــه شــده کــه در نهايــت 
باعــث افزايــش منطقــه بازدارنــده نمونــه عمــل شــده در برابــر دو باکتــری 

می شــود. 

اثر پارامترهای فرآیند روی استحکام کششی
شــکل )a( 5 اثــر غلظــت عصــاره و عامــل ايجادکننــده پيوند عرضــی را روی 
اســتحکام کششــی نشــان می دهــد کــه مشــخص می کنــد کــه اســتحکام 
کششــی در غلظت هــای بــاال ماکزيمــم اســت. امــا افزايــش درصــد عامــل 

ــه  ــی نمون ــتحکام کشش ــش اس ــث کاه ــی باع ــد عرض ــده پيون ايجادکنن
ــده  ــل ايجادکنن ــت اســيدی عام ــل خاصي ــه دلي ــد ب ــن می توان می شــود. اي
ــد. بيشــترين  ــد عرضــی باشــد کــه کاالی ســلولزی را تخريــب می کن پيون
اســتحکام بــا مقــدار lbs 150 در غلظــت %25 و مقــدار کم عامــل ايجادکننده 

پيونــد عرضــی بــه دســت آمــد. 
ــر غلظــت و دمــای پخــت را روی اســتحکام کششــی کاال  شــکل )b( 5 اث

ــد.  ــان می ده نش
ــد عرضــی  ــده پيون ــدار عامــل ايجادکنن ــی کــه مق مشــاهده شــد کــه زمان
ــر  ــتحکام دارد. مقادي ــی روی اس ــر کم ــاره تاثي ــت عص ــد، غلظ ــت باش ثاب
باالتــر اســتحکام کششــی در دماهــای باالتــر مشــاهده شــد. بــا ايــن حــال، 
افزايــش دمــا تــا بيشــتر از C̊ 110 منجــر بــه کاهــش اســتحکام می شــود. 

ايــن امــر بــه دليــل تخريــب ســاختاری در دماهــای باالتــر اســت. 
ــل  ــد عام ــل درص ــی را در مقاب ــتحکام کشش ــرات اس ــکل )c( 5 تغيي ش
ــترين  ــد. بيش ــان می ده ــت نش ــای پخ ــی و دم ــد عرض ــده پيون ايجادکنن
ــده  ــا مقــدار lbs 150 در دمــای C˚ 110 و %4 عامــل ايجادکنن اســتحکام ب

ــد.  ــه دســت آم ــد عرضــی ب پيون
قــدرت اســيدی پلــی کربوکســيليک اســيد در مقايســه بــا غلظــت عصــاره 

شکل 6- بهینه سازی )a( غلظت عصاره )ECON( با عامل ایجاد کننده پیوند عرضی )CA(، )b( غلظت عصاره با دمای پخت )TE( و 
)c( عامل ایجاد کننده پیوند عرضی با دمای پخت روی استحکام کششی

شکل 7- بهینه سازی )a( غلظت عصاره )ECON( با عامل ایجاد کننده پیوند عرضی )CA(، )b( غلظت عصاره با دمای پخت )TE( و
 )c( عامل ایجاد کننده پیوند عرضی با دمای پخت روی نفوذپذیری
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ــه  ــی در کاهــش اســتحکام کششــی پنب ــل توجه ــر قاب ــای پخــت اث و دم
عمــل شــده دارد. کاهــش اســتحکام پارچــه پنبــه ای عمــل شــده بــا پلــی 
ــا اســيد  کربوکســيليک اســيد در نتيجــه گسســت پليمــری کاتاليــز شــده ب
ــای  ــن مولکول ه ــی بي ــد عرض ــاد پيون ــت. ايج ــلولز اس ــای س مولکول ه
ســلولز باعــث افزايــش شــکنندگی اليــاف پنبــه شــده کــه بــه نوبــه خــود 
باعــث کاهــش اســتحکام پارچــه می شــود. کاهــش اســتحکام بــا افزايــش 
ميــزان پيونــد عرضــی بيشــتر می شــود. واکنش هــای پيونــد عرضــی تنهــا 
ــتحکام در  ــش اس ــن کاه ــتند. بنابراي ــام هس ــل انج ــاال قاب ــای ب در دماه
دماهــای پاييــن اغلــب بــه دليــل تخريــب پليمــر و کاهــش قــدرت اتصــال 
فصــل مشــترک بيــن مناطــق بلــوری و آمــورف اتفــاق می افتــد. در دمــای 
بــاال، کاهــش اســتحکام بــه دليــل ايجــاد پيونــد عرضــی و گسســت پليمری 

ــد.  ــاق می افت ــا اتف ــرو مولکول ه ماک

اثر پارامترهای فرآیند روی استحکام پارگی
ــده  ــل ايجادکنن ــد عام ــاره و درص ــت عص ــی غلظ ــر ترکيب ــکل )a( 6 اث ش
ــان  ــده نش ــل ش ــای عم ــی نمونه ه ــتحکام پارگ ــد عرضــی را روی اس پيون
می دهــد. مشــاهده شــد کــه غلظــت عصــاره و درصــد عامــل ايجادکننــده 
 6 )b( ــکل ــد. ش ــی دارن ــتحکام پارگ ــی روی اس ــر کم ــی اث ــد عرض پيون
ــای پخــت روی اســتحکام پارگــی  ــر غلظــت عصــاره و دم نشــان دهنده اث
نمونــه اســت. از روی نتايــج مشــخص می شــود کــه غلظــت عصــاره تاثيــر 

ــی دارد.  ــتحکام پارگ ــی روی اس کم
شــکل های )b( 6 و )c( 6 نشــان می دهــد کــه اســتحکام پارگــی بــا 
افزايــش درصــد عامــل ايجاد کننــده پيونــد عرضــی و دمــای پخــت کاهــش 

می يابــد. 
ايــن می توانــد بــه همــان داليلی باشــد که قبــاًل در مورد اســتحکام کششــی 
ــيليک  ــا پلی کربوکس ــده ب ــل ش ــه عم ــتحکام پنب ــش اس ــد. کاه ــه ش گفت
اســيد در نتيجــه گسســت پليمــری برگشــت ناپذير و ايجــاد پيونــد عرضــی 

برگشــت پذير بيــن مولکول هــای ســلولز اســت. بيشــترين مقــدار اســتحکام 
ــه  ــد عرضــی ب ــده پيون ــل ايجاد کنن ــای C˚90-85 و %6 عام ــی در دم پارگ

دســت آمــد. 

 اثر پارامترهای فرآیند روی نفوذپذیری
شــکل 7 اثــر غلظــت عصــاره و درصــد عامــل ايجاد کننــده پيونــد عرضــی 
ــان  ــج نش ــد. نتاي ــان می ده ــده نش ــل ش ــه عم ــری پارچ را روی نفوذپذي
ــا 12%  ــد عرضــی ت ــده پيون می دهــد کــه افزايــش درصــد عامــل ايجاد کنن
باعــث افزايــش انــدک در نفوذپذيــری شــده و افزايــش بيشــتر آن بــه دليــل 
اثــر ايجادکننــده پيونــد عرضــی در ســطح مولکولــی و مورفولوژيکــی منجــر 
ــه ای  ــری کاالی پنب ــر نفوذپذي ــود. مقادي ــری می ش ــش نفوذپذي ــه کاه ب
عمــل شــده، بــا غلظــت عصــاره و درصــد عامــل ايجادکننــده پيونــد عرضــی 

نســبت عکــس دارد. 
زمانی کــه دمــا ثابــت باشــد غلظــت عصــاره اثــر کمتــری روی نفوذپذيــری 
ــری و  ــش نفوذپذي ــث کاه ــاره باع ــت عص ــش غلظ ــت. افزاي ــد داش خواه
افزايــش دمــای پخــت تــا C̊ 100 باعــث بهبــود نفوذپذيــری و در دماهــای 
ــن  ــای بي ــذ و حفره ه ــدن مناف ــر ش ــود. پ ــث کاهــش آن می ش ــر باع باالت
اليــاف در پارچــه پنبــه ای در غلظت هــای باالتــر عصــاره منجــر بــه کاهــش 
نفوذپذيــری می شــود. مقــدار ماکزيمــم cc/cm3/s 12 در غلظــت %20 و 6% 
عامــل ايجاد کننــده پيونــد عرضــی و دمــای پخــت C̊ 100 مشــاهده شــد. 

اثر پارامترهای فرآیند روی جذب آب
ــا افزايــش  شــکل 8 نشــان می دهــد کــه جــذب آب کاالی عمــل شــده ب
غلظــت عصــاره بهبــود می يابــد. درصــد عامــل ايجاد کننــده پيونــد عرضــی 
و دمــای پخــت تاثيــر کمتــری روی جــذب آب دارد. بــا ايــن حــال، افزايــش 
ايــن دو عامــل می توانــد باعــث کاهــش مناطــق بلــوری و اســتحکام پارچــه 

عمــل شــده شــود. 

شکل 8، بهینه سازی )a( غلظت عصاره )ECON( با عامل ایجاد کننده پیوند عرضی )CA(، )b( غلظت عصاره با دمای پخت )TE( و
)c( عامل ایجاد کننده پیوند عرضی با دمای پخت روی جذب آب
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کاهــش در ميــزان مناطــق بلــوری نقــش مهمــی در کاهــش قــدرت اتصــال 
ــزان  ــورف دارد. کاهــش در مي ــوری و آم ــن مناطــق بل فصــل مشــترک بي
ــث  ــن اســت باع ــدرت اتصــال فصــل مشــترک ممک ــوری و ق مناطــق بل
ــن  ــود. اي ــده ش ــل ش ــذب آب کاالی تکمي ــود ج ــدن کاال و بهب ــرم ش ن
نتايــج توســط يافته هــای Ibrahim و همکارانــش نيــز تائيــد شــده اســت. 
بيشــترين مقاديــر جــذب آب در غلظــت %25، 6% عامــل ايجادکننــده پيونــد 

عرضــی و دمــای پخــت C̊ 100 مشــاهده شــد. 

بهینه سازی پارامترهای فرآیند برای پاسخ ها
ــيله روش  ــه وس ــخ ها ب ــل پاس ــد در مقاب ــای فرآين ــازی پارامتره بهينه س
ــزار Design Expert انجــام شــد.  ــا کمــک نرم اف بهينه ســازی عــددی و ب
ــا  ــده در آناليزه ــاخته ش ــای س ــتفاده از مدل ه ــا اس ــددی ب ــازی ع بهينه س
ــدف  ــا ه ــه ب ــل را ک ــات عوام ــا تنظيم ــردد ت ــی را می گ ــای طراح فض

ــد.  ــدا کن ــت دارد پي مطابق
در ايــن تحقيــق هــدف اصلــی دســتيابی بــه فعاليــت ضــد باکتــری بهتــر 
پارچه هــای عمــل شــده اســت. بنابرايــن، روی نتايــج بازدارندگــی ميکروبــی 
نســبت بــه خــواص فيزيکــی تاکيــد و اهميــت بيشــتری وجــود داشــت. بــا 

ايــن حــال، آن هــا در درجــه دوم اهميــت قــرار داشــتند. 
بــر اســاس ايــن شــرايط، آناليزهــای بهينه ســازی عــددی مجموعــه ای از 11 
ــی  ــد کــه محافظــت ميکروب ــد را فراهــم می کن ــب پارامترهــای فرآين ترکي
باالتــری را بــه همــراه خــواص فيزيکــی بهتــر ايجــاد می کننــد )جــدول 4(. 
ــد  ــده پيون مشــاهده شــد کــه غلظــت عصــاره %25، %7/5 عامــل ايجاد کنن
عرضــی و دمــای پخــت C˚ 94/16 فعاليــت ضــد باکتــری باالتــری را بــرای 
ــد.  ــه فراهــم می کن ــه همــراه خــواص فيزيکــی بهين پارچــه عمــل شــده ب
فعاليــت ضــد باکتــری پارچــه پنبــه ای عمــل شــده عــدد صحيــح خواهــد 

بــود. بــا ايــن حــال، دو رقــم اعشــار توســط نــرم افــزار اضافــه شــده چــون 
ــا يکديگــر تفــاوت  10 شــرايط بهينــه اوليــه تنهــا در رقم هــای اعشــاری ب

دارنــد. 

نتیجه گیری
ــه نمونه هــای عمــل شــده کاهــش %9٣/٣٣ را  ــق نشــان داد ک ــن تحقي اي
در ميــزان باکتــری دارنــد. نمونه هــای تســت آگار مناطــق بازدارنــده بــزرگ 
ــف وســيعی از باکتری هــای  ــر طي ــر( را در براب و واضحــی )٣8-27 ميلی مت

ــد.  ــاری زا نشــان می دهن بيم
نمونه هــای عمــل شــده بــا Terminalia chebula عــالوه بــر ضــد 

ــتند.  ــز هس ــری ني ــد باکت ــده رش ــودن، متوقف کنن ــری ب باکت
منطقــه بازدارنــده نمونــه عمــل شــده بــا افزايــش غلظــت عصــاره افزايــش 
ــد عرضــی  ــده پيون ــل ايجادکنن ــای پخــت و درصــد عام ــر دم ــد. اث می ياب
روی منطقــه بازدارنــده بــرای هــر دو باکتــری قابــل توجــه اســت. در مــورد 
ــل توجهــی  ــر قاب ــد انتخــاب شــده اث خــواص فيزيکــی، پارامترهــای فرآين
ــد. اســتحکام کششــی، اســتحکام پارگــی و نفوذپذيــری  روی پاســخ ها دارن
ــد  ــده پيون ــل ايجاد کنن ــد عام ــش درص ــا افزاي ــده ب ــل ش ــای عم نمونه ه
عرضــی کاهــش می يابــد. تغييــر در جــذب آب پارچــه عمــل شــده 
ــا  ــن ب ــج همچني ــن نتاي ــت. اي ــز اس ــد ناچي ــای فرآين ــه پارامتره ــبت ب نس
همبســتگی عالــی بــه دســت آمــده بيــن نتايــج تجربــی و نتايــج مــدل شــده 
بــا فرمولــه کــردن رابطــه خطــی بيــن عامــل ايجادکننــده پيونــد عرضــی، 
غلظــت عصــاره و دمــای پخــت تائيــد می شــود. پارامترهــای فرآينــد بهينــه 
شــده بــرای فعاليــت ضــد باکتريايــی باالتــر پارچــه عمــل شــده بــه همــراه 
خــواص فيزيکــی بهينــه عبــارت اســت از غلظــت عصــاره %25، %7/5 عامــل 

.94/16˚C ــد عرضــی و دمــای پخــت ــده پيون ايجادکنن

جذب آب، 
s

نفوذپذيری، 
cc/cm2/s

استحکام پارگی، 
kg

استحکام کششی، 
lbs

گرم منفی 
)اشريشيا کوالی(

گرم مثبت 
)استافيلوکوک اورئوس(

دمای پخت، 
˚C

درصد عامل ايجادکننده پيوند 
عرضی، %

غلظت عصاره، 
%

19/٣8٣5/1064/281٣5/9691/2679/٣494/1658/725/00
19/٣٣٣6/1062/281٣5/959٣/2675/٣494/1664/725/00
19/42٣4/1072/281٣5/669٣/2677/٣494/076٣/725/00
19/58٣0/1078/281٣5/6787/2686/٣494/0747/725/00
19/41٣4/1075/281٣5/5196/267٣/٣494/0271/725/00
19/8922/1000/291٣5/2181/2697/٣49٣/9٣٣1/725/00
19/56٣4/1046/281٣6/9772/2602/٣594/4914/725/00
19/٣9٣9/1071/281٣5/4797/2652/٣494/0285/724/92
27/9646/1110/28146/8492/29٣1/٣0110/0051/1125/00
28/1246/1199/27146/9792/29٣6/٣0110/0044/1125/00
٣0/2870/971/281٣9/8986/٣02٣/٣0107/9٣88/1٣15/٣0

جدول 4- نتایج بهینه سازی عددی 11 ترکیب اولیه از پارامترهای فرآیند
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پیشرفت های صورت گرفته در عرصه منسوجات پزشکی
ترجمه: آزاده موحد

ــک دارای  ــر ي ــت ه ــا بی باف ــباف ي ــودی، کش ــاری پ ــه ت ــوجات چ منس
ــه خــود در عرصــه منســوجات پزشــکی هســتند. کاربردهــای مخصــوص ب
ــه  ــه ب ــن همــه عالق ــل اي شــما ممکــن اســت از خــود پرســيده باشــيد دلي
ــد  ــرخ رش ــت آن ن ــت عل ــن اس ــا ممک ــت؟ آي ــکی چيس ــوجات پزش منس
باورنکردنــی ايــن منســوجات باشــد و ايــن کــه بــه نظــر می رســد هيــچ پايانــی 
ــا  ــاف نســاجی و ي ــوع از الي ــر ن ــاً ه ــه تقريب ــن ک ــا اي ــرای آن نيســت؟ و ي ب
تکنولوژی هــای توليــد منســوجات بــه نحــوی در منســوجات پزشــکی کاربــرد 
ــت و  ــای بهداش ــود برنامه ه ــرای بهب ــزون ب ــای روز اف ــا تالش ه ــد؟ و ي دارن
ســالمت در سرتاســر جهــان؟ و يــا ايــن که اساســاً بيشــتر مــردم خواهــان عمر 
طوالنی تــر و زندگــی ســالم تر هســتند؟ آيــا ايــن تنهــا يــک پيشــنهاد تجــاری 
اســت کــه اميــد به زندگی بيشــتر و تــداوم رشــد جمعيــت در آن باعث پيشــبرد 
اســتفاده از منســوجات پزشــکی و حتــی ايجــاد فرصت هــای بيشــتر و جديدتــر 
می شــود؟ و يــا ايــن کــه خيلــی ســاده تر؛ ترکيبــی از تمــام مــوارد گفتــه شــده 
می توانــد دليــل ايــن اشــتياق و عالقــه باشــد؟ منســوجات پزشــکی بــر اســاس 
تعريــف وبســايت www.technicaltextiles.net کاالهــای ســاخته شــده ای 
ــای  ــوند و در بخش ه ــکيل می ش ــاجی تش ــه نس ــواد اولي ــه از م ــتند ک هس
ــرد  ــی کارب ــن جراح ــخصی و همچني ــای ش ــالمت، مراقبت ه ــت، س بهداش
دارنــد. بــه زبانــی ديگــر، بــازار منســوجات پزشــکی، يــک بخش وســيع، نســبتًا 
ــت.  ــی و بی بافت هاس ــع منســوجات فن ــوع از صناي ــت متن ــده و بی نهاي پيچي
در  زيــادی  زيربخش هــای  و  زير بخش هــا  بخش هــا،  طبقه بندی هــا، 
ــا و  ــکال، اندازه ه ــوالت دارای اش ــود دارد. محص ــازار وج ــن ب ــوالت اي محص
ــی از  ــوالت بعض ــدی محص ــتند. در طبقه بن ــی هس ــای مختلف پيکربندی ه
محصــوالت نظيــر دســتمال های تميز کننــده و پوشــک های بهداشــتی 
ــوند در  ــوب می ش ــارد دالری محس ــن ميلي ــی چندي ــای صنعت ــزو بخش ه ج
ــای  ــی، پروژه ه ــای جراح ــر ايمپلنت ه ــر نظي ــوالت ديگ ــه محص ــی ک حال
مربــوط بــه تحقيــق و توســعه و ســاير فعاليت هــای انجــام شــده در مقيــاس 
ــن  ــتند و در اي ــال هس ــر از 100000 دالر در س ــروش کمت ــک دارای ف کوچ
ميــان نيــز بخش هــای متنــوع و بينابينــی ديگــری نيــز وجــود دارد. بــه زبــان 
خيلــی ســاده، هــر کــدام از ايــن بخش هــای متنــوع بــه دو طبقه بنــدی اصلــی 

ــدن. ــدن و خــارج از ب تقســيم می شــوند؛ داخــل ب

کاربردهای مربوط به بخش خارج از بدن
ــوالت  ــت. محص ــترده ترين بازارهاس ــن و گس ــش دارای بزرگ تري ــن بخ اي

ــان  ــه درم ــوط ب ــد از محصــوالت مرب ــن بخــش عبارتن ــه در اي ــل توج قاب
زخــم، محصــوالت بهداشــتی، مانــع شــونده و فشرده ســازی؛ کاالهايــی کــه 
بيشــتر مصرف کننــدگان بــا آن هــا آشــنا هســتند. ايــن محصــوالت معمــواًل 
ــه نســبت  ــا ب ــا حاشــيه ســود آن ه ــد می شــوند ام ــری تولي در حجــم باالت
ــوده  ــی ب ــای عموم ــوه و گونه ه ــازاری انب ــا دارای ب ــت. آن ه ــر اس پايين ت
ــده و  ــد ش ــده تولي ــناخته ش ــزرگ و ش ــازندگان ب ــياری از س ــط بس و توس
در دســترس عمــوم قــرار می گيرنــد. محصــوالت نمونــه ممکــن اســت در 
هنــگام اســتفاده بــا پوســت بــدن در تمــاس باشــند يــا نباشــند. فناوری هــا 
معمــواًل مختــص يــک کاربــرد خــاص هســتند امــا بيشــتر مــوارد کاربــردی 
پيــش از آن کــه بــرای اســتفاده مــورد تاييــد قــرار بگيرنــد معمــواًل بايــد از 

لحــاظ کيفــی دارای ســطح مشــخصی باشــند.
ــرای تســريع درمــان، جلوگيــری از عفونــت،  محصــوالت مراقبــت از زخــم ب
محافظــت از محــل بريدگی، خراش، ســوختگی و ســاير آســيب های مشــابه به 
کار می رونــد. محصــوالت مشــخص در انــواع دارای برنــد يــا عمومــی عبارتنــد 
از بانــداژ و ســاير منســوجات مخصــوص پانســمان زخــم، بانــد و پالســتر بــرای 
گچ گيــری، نــوار چســب های پزشــکی، گاز پانســمان، اليــی و پدهــای جــاذب 
و ســاير محصــوالت مشــابه. محصــوالت فشرده ســازی معمــواًل بــرای ثابــت 
نگهداشــتن و کمــک بــه ايجــاد محدوديــت حرکتــی در مناطــق مشــخصی 
ــتند  ــد هس ــواًل محصــوالت دارای برن ــا معم ــد. اين ه ــه کار می رون ــدن ب از ب
کــه شــامل آســتين ها، پوشــش های چســبان، جوراب هــا و باندهــای محافــظ 
ــباف  ــاختار کش ــا س ــتيک ب ــای االس ــاوی نخ ه ــا ح ــتر آن ه ــند. بيش می باش
ــا بتواننــد در صــورت لــزوم نيروهــای فشــاری را  يــا تــاری پــودی هســتند ت
ــوجات و  ــامل منس ــونده ش ــوالت مانع ش ــد. محص ــی کنن ــاد و جهت ده ايج
پوشــاک محافــظ هســتند کــه بــه طــور گســترده ای در بيمارســتان ها، مراکــز 
ــرض  ــری در مع ــع از قرارگي ــا مان ــد ت ــه کار می رون ــل ب ــاق عم ــی و ات درمان
ــت و  ــی، عفون ــال آلودگ ــه احتم ــر گون ــوند و ه ــدن ش ــای ب ــات و گازه مايع
ــک،  ــتکش، ماس ــد. گان، دس ــش دهن ــه را کاه ــای مربوط ــاير نگرانی ه س
آپــرون و ســاير محصــوالت مربــوط بــه جراحــی کــه در اتــاق عمــل مــورد 
اســتفاده هســتند و همچنيــن پتــو، ملحفــه، روبالشــی، روکــش مبلمان و ســاير 
ــن  ــز در اي ــی ني ــز درمان ــتان ها و مراک ــتفاده شــده در بيمارس محصــوالت اس

ــد. ــرار می گيرن ــدی ق طبقه بن
تــا کنــون محصــوالت بهداشــتی بزرگتريــن گــروه از محصــوالت مربــوط بــه 
ــازار عظيمــی را شــامل می شــوند و بيشــترين  ــدن هســتند کــه ب خــارج از ب
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ــد حاصــل  ــه از محصــوالت عمومــی و دارای برن ــرای هــر دو گون درآمــد را ب
می کننــد. ايــن محصــوالت معمــواًل کاالهايــی هســتند کــه بــه منظــور بهبود 
ــد شــده اند. محصــوالت بهداشــتی  ــی و آســايش تولي ســبک زندگــی و راحت
ــاالن و  ــاری بزرگس ــه بی اختي ــوط ب ــوالت مرب ــه، محص ــک بچ ــه، پوش زنان
ــد. در  ــرار می گيرن ــروه ق ــن گ ــده در اي ــواع دســتمال های مرطــوب پاک کنن ان
ــب  ــوند و اغل ــد می ش ــا تولي ــتر از بی بافت ه ــتی بيش ــوالت بهداش کل محص
حــاوی پليمرهــای فنــی و اليافــی هســتند کــه قــادر بــه جــذب مقاديــر زيــادی 

از مايعــات در يــک واحــد مشــخص از ســايز خــود می باشــند.
پيش بينــی می شــود محصوالتــی کــه در بــاال بــه عنــوان محصــوالت مربــوط 
بــه خــارج از بــدن عنــوان شــد بــه داليــل متعــددی کــه نشــانی از تغييــرات 
ناگهانــی در آن هــا بــه چشــم نمی خــورد، همچنــان بــه رشــد خــود ادامــه دهند 
ــدن دوران  ــک ش ــا نزدي ــند. ب ــته باش ــار داش ــادی در اختي ــای زي و فرصت ه
بازنشســتگی کــودکان نســل انفجــار )کســانی کــه در دوره انفجــار جمعيــت 
ــای 1946 و 1964  ــال ه ــد فاصــل س ــی ح ــی دوم يعن ــگ جهان ــس از جن پ
زاده شــده باشــند-مترجم(، جمعيــت جهــان روز بــه روز پيرتــر می شــود. بــرای 
مثــال پيش بينــی می شــود کــه در ده ســال آينــده و پــس از آن حجــم فــروش 
ــت  ــا بيشــتر شــود. پيرتر شــدن جمعي پوشــک بزرگســاالن از پوشــک بچه ه
جهــان باعــث افزايــش تعــداد بيمارســتان ها و مراکــز درمانــی در ســطح جهــان 
ــث  ــالمندان باع ــت از س ــز حماي ــش مراک ــار افزاي ــر در کن ــن ام ــود. اي می ش
ــه  ــی ســالم تر و ب ــا نســل قبل ــا جمعيــت ســالمندان در مقايســه ب می شــود ت

ــر باشــند. ــب فعال ت مرات
تقريبــاً در تمــام بخش هــای منســوجات پزشــکی همچنــان هزينه هــای زيادی 
صــرف تحقيقــات می شــود کــه بــه ســمت و ســوی خاصــی هــم جهت دهــی 
ــر  ــادی ب ــز زي ــه تمرک ــايلی ک ــن مس ــی از مهم تري ــوند. يک ــت می ش و هداي
روی آن می شــود مســاله بهبــود مصــرف، پايايــی و حساســيت زيســت 
محيطــی محصــوالت بهداشــتی اســت. بــا افزايــش مــداوم حجــم محصوالت 
بهداشــتی در کنــار نگرانی هــای زيســت محيطــی، مســاله دور انداختــن ايمــن 
ــن رابطــه  ــان يکــی از نگرانی هــای مهــم در اي ــای محصــوالت همچن و پاي
ــی منجــر  ــا هــدف ايجــاد پاياي محســوب می شــود. تالش هــای مشــابهی ب
بــه انجــام تحقيقــات جديدتــری در زمينــه ی اســتفاده مجــدد، استريليزاســيون، 

آلودگی زدايــی و تکميل هــای ضدميکروبــی بــرای محصــوالت مانــع شــونده 
ــد از  ــن عبارتن ــره تامي ــر در طــول زنجي ــی ديگ ــوارد تحقيقات شــده اســت. م
ــود طراحــی  ــر، بهب ــا خاصيــت فــوق جاذب ت ــد اليافــی ب تکنولوژی هــای تولي
ــرای  ــر ب ــرون به صرفه ت ــم مق ــاز ه ــای ب ــول و تکنولوژی ه ــی محص و راحت

انجــام فراينــد.

کاربردهای مربوط به داخل بدن
بــر خــالف بخــش قبلــی کــه محصــوالت در حجــم وســيع و بــا حاشــيه ســود 
ــده ای  ــناخته ش ــاری ش ــای تج ــب دارای نام ه ــدند و اغل ــد می ش ــن تولي پايي
بودنــد، محصــوالت ايــن بخــش کــه اصطالحــاً محصــوالت قابــل ايمپلنــت 
شــدن يــا کاشــت هســتند، بــا هــدف ترميــم بــدن بــا روشــی خــاص توليــد 
ــی  ــوده-در بعض ــن ب ــبتاً پايي ــوالت نس ــن محص ــد اي ــم تولي ــوند. حج می ش
مــوارد خــاص کمتــر از ده واحــد در ســال-اما حاشــيه ســود آن هــا بــه نســبت 
باالســت. رونــد محصــوالت قابــل کاشــت شــامل بخيــه، دريچــه قلــب، مــش 
فتــق، رباط هــای مصنوعــی، گرافــت عروقــی و مفصــل مصنوعــی بــه ســمت 
تخصصــی شــدن، کارايــی محــور بــودن و کابردهــای خــاص داشــتن پيــش 
ــرار  ــدن ق ــل ب ــوق در داخ ــوالت ف ــه محص ــن ک ــه اي ــه ب ــا توج ــی رود. ب م
ــی  ــای فن ــا ويژگی ه ــدام از آن ه ــر ک ــه ه ــت ک ــل درک اس ــد، قاب می گيرن
مشــخص و تعريــف شــده ای دارنــد و حداقــل در داخــل ايــاالت متحــده آمريکا 
بايــد کامــاًل واجــد شــرايط بــوده و اســتانداردهای قابــل رديابی، کيفيــت توليد و 
فرايندهــای تاييــد شــده را بــرآورده ســازند. عــالوه بــر آن مــواد اوليه خــام مورد 
اســتفاده در توليــد محصــوالت فــوق نيــز بايــد واجــد تمــام شــرايط و تاييديه ها 
ــا  ــذب ي ــل ج ــاف قاب ــوان از الي ــت را می ت ــل کاش ــوالت قاب ــند. محص باش
غيرقابــل جــذب تهيــه کــرد. اليــاف قابــل جــذب از پليمرهايــی تهيه می شــوند 
کــه تجزيــه و جــذب بــدن انســان شــده و يــا از بــدن دفــع می شــوند. در مقابل 
اليــاف غيرقابــل جــذب در بــدن تجزيــه نمی شــوند و زمانــی کــه در بــدن قــرار 
ــی  ــا زمان ــدن در می آينــد ت ــه صــورت يکــی از اجــزای موقــت ب ــد ب می گيرن

کــه بــه صــورت فيزيکــی از بــدن جــدا شــوند.
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اجــزای قابــل کاشــت طــوری طراحــی می شــوند کــه ســاختار طبيعــی و ذاتــی 
بــدن انســان را تقليــد کننــد و ســريعاً پــس از اســتفاده بــا بــدن يکــی شــوند. 
آن هــا بــرای ايــن کــه بتواننــد عملکــرد بــدن را تقليــد کننــد طــوری طراحــی 
شــده اند کــه بســته بــه کاربردشــان دارای ثبــات ابعــادی، کشســانی، تخلخــل و 
ســاير خــواص فيزيکــی موضــع مورد نظــر باشــند. آن هــا بايــد در مــدت زمــان 
اســتفاده زيســت ســازگار، غيرســمی، ضــد حساســيت و ضــد ميکــروب باشــند. 
ــرای  ــااًل دارای پروســه گســترده ای ب ــل کاشــت احتم ــام محصــوالت قاب تم
تعييــن کيفــی و واجــد شــرايط بــودن هســتند که بــرای هــر کاربــردی متفاوت 
ــه طــول  ــن پروســه ســال ها ب اســت. در بســياری از مــوارد ممکــن اســت اي
بينجامــد و پــس از آن محصــول توليــد شــود کــه می توانــد بســيار هزينه بــر 

هــم باشــد.

کاربردی مابین داخل و خارج از بدن
پروتزهــا، ارتزهــا و ابــزار بــرون پيکــری محصــوالت پزشــکيی هســتند کــه 
بــه طــور کامــل در هيــچ کــدام از دو طبقه بنــدی فــوق قــرار نمی گيرنــد امــا 
همچنــان جــزو دســته بندی ابــزار پزشــکی می باشــند کــه بــرای بهبــود تجربه 
ــرون پيکــری اساســاً واحدهــای فيلتراســيون  ــزار ب بشــر طراحــی شــده اند. اب
مکانيکــی هســتند کــه در آن هــا به طــور گســترده ای از منســوجات بــه عنــوان 
محيــط فيلتراســيون بــرای حمايت از عملکــرد ارگان هــای حياتی بدن اســتفاده 
می شــود. ايــن ابــزار شــامل کليــه و کبــد مصنوعــی، شــش مکانيکــی و غيــره 
می باشــند. پروتزهــا بــه عنــوان جايگزينــی بــرای اعضــای از دســت رفتــه بدن 
و انجــام نســبی عملکــرد آن عضــو طراحــی شــده اند. در مقابــل ارتزهــا بيشــتر 
بــه عنــوان اجــزای اصالح کننــده مــورد اســتفاده قــرار می گيرنــد بــرای مثــال 
ــی  ــای عصب ــتم ه ــرد سيس ــود عملک ــث بهب ــه باع ــت ها ک ــا بس ــا ي کفی ه
عضالنــی يــا اســکلتی مــی شــوند. در ســال هــای اخيــر پروتزهــا مــورد توجــه 
گســترده ای قــرار گرفتــه و محبوبيــت زيــادی کســب کــرده انــد کــه دليــل 
عمــده آن مــی توانــد افزايــش صدمــات ناشــی از درگيــری در مناطــق جنگی و 
پرآشــوب باشــد. بســياری از پروتزهــای جديدتــر دارای اجــزای کامپوزيتــی بوده 
کــه باعــث کاهــش وزن، ســازگاری و عملکــرد بهتــر مــی شــود. منســوجات 
پيشــرفته تــر نيــز بــه منظــور بهبــود ويژگی هــای رابــط ميــان ابــزار و بافــت 

ــد. ــرار می گيرن ــتفاده ق ــی مورد اس ــتم های عصب ــدن و سيس ب

نکاتی ظریف و یک آینده درخشان
ــرای  ــه ب ــد نکت ــر چن ــه منســوجات پزشــکی ذک ــه منطق ــش از جهــش ب پي
ــد  ــر ش ــن ذک ــش از اي ــه پي ــور ک ــد. همان ط ــر می رس ــه نظ ــاط الزم ب احتي
ــوجات  ــده از منس ــه ش ــکی تهي ــوالت پزش ــرش محص ــی و پذي ــد کيف تايي
می توانــد فراينــدی پر هزينــه، زمان بــر و گــران باشــد. همچنيــن محافظــت از 
مالکيــت فکــری مهــم اســت و در تمــام ســطوح زنجيــره تاميــن بــه کار گرفته 
می شــود. بــه طــور حتــم کيفيــت محصــول، کارايــی و ســازگاری آن در تمــام 
محصــوالت پزشــکی قابــل کاشــت حياتــی اســت. هــر مشــکلی در رابطــه بــا 
شــخص گيرنــده ممکــن اســت منجــر بــه بيمــاری، آســيب و شــايد مــرگ 
شــود کــه می توانــد پيگردهــای قانونــی بــه همــراه داشــته باشــد و يــا باعــث 
فراخوانــی محصــول شــود کــه هــر دو بســيار هزينه بــر بــوده و بــه هيچ وجــه 

مــورد قبــول نيســت. 
عــالوه بــر آن در کنــار شــرکت های بــزرگ، بســياری از شــرکت ها کوچــک، 
ــای  ــعه فناوری ه ــر روی توس ــق ب ــغول کار و تحقي ــراد مش ــگاه ها و اف دانش
جديــد بــرای توليــد منســوجات پزشــکی کاربــردی می باشــند. بيشــتر 
پروژه هــای تحقيقاتــی فعاليت هايــی خــاص هســتند البتــه بعضــی از محققــان 
توســط يــک رابــط انســانی مامــور بــه انجــام ايــن کار شــده اند. بقيــه بــه دنبال 
ايــن هســتند کــه جــذب يــک شــرکت بزرگ تــر شــوند خــواه فنــاوری آن هــا 
مــورد اســتفاده باشــد يــا ابــزاری باشــد بــرای حــذف رقبــای شــرکت. در ايــن 
ميــان تعــداد اندکــی نيــز بــه دنبــال بليــط طاليــی قرعه کشــی هســتند. بــه 
زبــان ديگــر الزمــه  ورود هــر کمپانــی مشــتاق بــه بــازار منســوجات پزشــکی 

تــالش زيــاد اســت.
واضــح اســت کــه اتفاقــات زيــادی در عرصــه منســوجات پزشــکی رخ می دهــد 
کــه تمــام آن هــا خبــر از آينده ای روشــن می دهنــد. تقريبــاً در تمــام بخش های 
محصــوالت پزشــکی مقاديــر زيــادی خــرج می شــود تــا فناوری هــای 
ــا  ــا حفــظ شــود و ب پيشــرفته تری کشــف شــود، مزيــت رقابتــی حاصــل و ي
ــال  ــای در ح ــود. فناوری ه ــد ش ــری تولي ــوالت کارات ــر محص ــه کمت هزين
پيشــرفت عبارتنــد از سيســتم تحويــل دارو کــه بــه منظــور توزيــع داروهــای 
مختلــف در دوزهــای مشــخص و در محل هــای تعييــن شــده طراحــی شــده 
اســت، سيســتم های تحويــل بــا مزاحمــت کمتــر بــرای اجــزای قابــل کاشــت 
بيوپزشــکی و قــرار دادن اجــزای الکترونيکــی درون اجــزای قابــل کاشــت بــه 
منظــور کنتــرل عملکــرد و بهبــود يکپارچگــی عصــب و ماهيچــه. توليــد انــواع 
اليــاف عجيــب و غريب تــر و مــواد اوليــه ی حافظــه شــکلی و همچنيــن تالش 
و تحقيــق در زمينــه مهندســی بافــت و داربســت ها در کنــار ســاير فعاليت هــا را 
نيــز بايــد بــه مــوارد بــاال اضافــه کــرد. منســوجات پزشــکی تا کنــون مســيری 
طوالنــی را طــی کــرده و همچنــان فعاليت هــای ديگــری نيــز در رابطــه قابــل 

انجــام و عملــی شــدن هســت.

مرجع:
Jim Kaufmann, “Advances in Medical Textile Applications”, Textile World, No-
vember 2016
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مقدمه 
ــر  ــای اخي ــف آن در ده ه ــا بازتعري ــت ام ــدی نيس ــوم جدي ــو مفه فناوری نان
ــه  ــو ب ــاوری نان ــت. فن ــرده اس ــاد ک ــعه ايج ــرای توس ــی ب ــم انداز مهم چش
ــو، بــرای ســاخت  ــا حداقــل يــک بعــد در مقيــاس نان کاربــرد ســاختارهايی ب
ــه  ــا بهبوديافت ــن ي ــواص نوي ــده خ ــامانه های ايجاد کنن ــا س ــتگاه ي ــواد، دس م
می پــردازد. جذابيت هــای حاصــل از نانــو نــه تنهــا دانشــمندان بلکــه بازارهــای 
صنعتــی را نيــز بــه ســرعت بــه خــود جــذب کــرده اســت. در ايــن گــزارش، به 
برخــی از کاربردهــای فنــاوری نانــو در کف پوش هــای نســاجی )شــامل انــواع 
فــرش و موکــت( بــه عنــوان يکــی از بزرگتريــن حوزه هــای صنعــت نســاجی 

پرداختــه شــده اســت.

1- صنعت کف پوش
کف پوش هــا نقــش مهمــي در زندگــي امــروز مــا ايفــا مي کننــد و کاربردهــاي 
متنوعــی دارنــد. بــه طــور کلي کـــف پوش ها بــه دستـــه هاي مختلفي تقســيم 
ــه  ــره ک ــي و غي ــي، خانگ ــي، زينت ــي، صنعت ــاي ورزش ــوند؛ کف پوش ه مي ش
ــز شــده اســت. از ديدگاهــی  ــت ني ــن صنع ــوع باعــث گســتردگي اي ــن تن اي
ــوند.  ــته-بندي مي ش ــيني دس ــتي و ماش ــواع دس ــه ان ــا ب ــر، کف پوش ه ديگ
هرچنــد ممکــن اســت کف پوش هــاي دســت باف، از تنــوع زيــادي همچــون 
ــاي  ــا از برتري ه ــند، ام ــوردار نباش ــيني برخ ــي و ماش ــاي مصنوع کف پوش ه
ــي  ــاي مصنوع ــن کف پوش ه ــد. از مهمتري ــردي برخوردارن ــه ف ــر ب منحص
ــواع چمن هــاي مصنوعــي، کفپوش هــاي  PVC  و لمينيــت،  ــه ان ــوان ب مي-ت
کف پوش هــاي چوبــي و پارکــت، انــواع ســنگ، موکت هــاي نمــدي و 
تافتينــگ، فرش هــاي ماشــيني بافتــه شــده در تراکم هــا و بافت هــاي مختلــف، 
پليمری،منســوج،  ترکيبــي  کف پوش هــاي  و  پليمــری  کف پوش هــاي 
ــت  ــت بافته ها در صنع ــان دس ــرد. از مي ــاره ک ــره اش ــي و غي ــراميک، کاش س
ــه،  ــم، گب ــم، جاجي ــواع گلي ــتباف، ان ــاي دس ــه فرش ه ــوان ب ــوش می ت کف پ
نمــد و حصيــر اشــاره کــرد. البتــه گاهــي مفروشــات دست بـــاف به قــدري زيبا، 
ظريــف و ارزشــمند هســتند کــه از کف پـــوش به ديـــوارپوش تبديل مي شــوند 
و فضــاي منــزل را آذين بنــدي مي کننــد. تنــوع زيــاد و روزافــزون موجــود در 

صنعــت کف پــوش موجــب شــده اســت تــا در انتخــاب کف-پــوش، عوامــل 
بســيار زيــادي در نظــر گرفتــه شــود. 

ــزان  ــه در ســال 201٣ نشــان می دهــد کــه مي پيش بينی هــای صــورت گرفت
ــا رشــد 9,4  ــالدی ب ــا ســال 2016 مي ــا ت ــرش و کف پوش ه ــرای ف تقاضــا ب
درصــدی بــه حــدود 6,18 ميليــارد مترمربــع در ســال خواهــد رســيد. ايــن در 
ــد  ــا 8,6 درص ــا ب ــی کف پوش ه ــازار جهان ــزان ارزش ب ــه مي ــت ک ــی اس حال
افزايــش بــه عــدد 270 ميليــارد دالر در ســال 2016 خواهد رســيد. پيش بينی ها 
حاکــی از آن اســت کــه درســال های آينده،بــازار کشــورهای آســيايی از رشــد 
ــود. مهم تريــن دليــل رشــد ايــن بخــش، صنعتــی  مناســبی برخوردارخواهندب
شــدن و افزايــش درآمــد ســرانه در ايــن کشــورها اســت کــه منجــر بــه افزايش 
تــوان خريــد مردم شــده اســت. کشــورچين بــه  عنــوان بزرگ تريــن بازارمصرف 
کف پوش هــای جهــان يک ســوم از تقاضاهــای جديــد ايجادشــده در بــازار تــا 
ــوش در  ــازار صنعــت کف پ ــه خــود اختصــاص خواهــد داد. ب ســال 2016 را ب
ــر بحــران ساخت وســاز مســکن و رشــد  ــه ب ــل غلب ــه دلي ــادا ب ــکا و کان آمري

توليــد خــودرو در رتبــه دوم و ســوم قــرار می گيــرد [1]. 
ــول  ــرد محص ــد و کارب ــر روش تولي ــوان از نظ ــوش را می ت ــت کف پ صنع

ــرد [2].  ــيم بندی ک ــکل 1 تقس ــق ش ــی، مطاب نهاي
ــی  ــای خانگ ــود، کف پوش ه ــاهده می ش ــکل مش ــن ش ــه دراي ــور ک همانط
بيشــترين ســهم بازارکف پوش هــای صنعتــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد 
ــا %6  ــه، تنه ــايل نقلي ــه در وس ــه کار رفت ــای ب ــهم کف پوش ه )59%( و س
ــن  ــه رايج تري ــد. از جمل ــده می باش ــد ش ــی تولي ــای صنعت ازکل کف پوش ه
کف پوش هــای خانگــی، فــرش )دســت باف و ماشــينی( و موکــت اســت کــه 
ــد. در  ــرد دارن ــز کارب ــل ني ــل و نق ــايل حم ــای اداری و وس ــه در محيط ه البت
توليــد ايــن نــوع کفپوش هــا از انــواع اليــاف، نــخ و بافــت اســتفاده می شــود و 
بــا توجــه بــه ســليقه مــردم هــر کشــور يــا منطقــه، نــوع بافــت، تراکــم و نــوع 
اليــاف بــه کار رفتــه درآنهــا متفــاوت اســت. بــا توجــه بــه ســهم قابــل توجــه 
ــن  ــوش، در اي ــت کف پ ــت( درصنع ــرش و موک ــوج )ف ــای منس کف پوش ه
گــزارش بــه اهميــت بــه کارگيــری فنــاوری نانــو در ايــن نــوع کف پوش هــا 

ــود. ــه می ش پرداخت

کاربرد فناوری نانو در صنعت 
کف پوش های نساجی

نانوتكنولوژي
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شکل 1. طبقه بندی کفپوش ها بر اساس کاربرد و نحوه تولید

2- اهمیت کاربرد فناوری نانو درتولید کف پوش های منسوج
ــر  ــی ه ــاخصه های اصل ــی ازش ــده يک ــر مصرف کنن ــب نظ ــوآوری در جل ن
ــا و  ــژه در کف پوش ه ــات وي ــت، دوام و ايجــاد خصوصي ــت اســت. کيفي صنع
بــرآورده ســاختن نيــاز مشــتريان از جملــه عوامــل مهــم تقويــت جايــگاه ايــن 

ــازار بــه شــمارمی رود.  صنعــت و افزايــش ســهم آن در ب
وجــود قابليت هــای نويــن نظيــر ضــدآب ولکــه، ضــد بــو، خودتميزشــوندگی، 
ضــد ميکــروب، مقاومــت در برابــر چروک، ضد الکتريســته ســاکن، کندســوزی 
ــتريان در  ــد مش ــای جدي ــه معياره ــاوت، ازجمل ــری متف ــای ظاه و جلوه ه

ــت  ــا قابلي ــو ب ــن، فناوری نان ــت. بنابراي ــوج اس ــای منس ــاب کف پوش ه انتخ
ايجــاد خصوصيــات متفــاوت در ايــن محصــوالت از اهميت ويــژه ای برخــوردار 

اســت. 

3- پتانسیل به کارگیری فناوري نانو درصنعت کف پوش های نساجی
عمده تريــن اليــاف مــورد اســتفاده بــر ســطح و پشــت کف پوش هــای نســاجی، 
بــه تفکيــک در شــکل 2 نشــان داده شــده اند. بــه کارگيــری فنــاوری نانــو در 
بخش هــای مختلــف توليداليــاف و تکميــل محصــول نهايــی امکان پذيراســت. 
از جملــه کاربردهــای فنــاوری نانــو در صنعــت کف پــوش می تــوان بــه مــوارد 

ــاره کرد: ــر اش زي

ــورد  ــی م ــاف مصنوع ــد الی ــه تولی ــو در مرحل ــتفاده از فناوری نان 3-1- اس
اســتفاده در کف پوش هــای منســوج

درفراينــد توليــد اليـــاف مصنوعــی نظير اليــاف پلی اســتر، پـــلی پروپيلن، نايلون 
و اکريـــليک می تــوان بــا افــزودن نانـــوساختارهای نـــقره، دی اکســيدتيتانيوم، 

شکل 2. الیاف مورد استفاده درکف پوش های نساجی [2]

جدول 1. برخی ازشرکت¬های تولیدکننده فرش و نخ فرش مبتنی بر فناوری نانو
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اکســيدروی، نانــو رس و نانولولــه کربــن ضمــن ارتقــاء رنگ پذيــری و خــواص 
مکانيکــی ايــن اليــاف، خواصــی نظيــر ضدميکروبــی، خودتميزشــوندگی،ضد 
بــو، محافظــت در برابــر پرتــو فرابنفــش و کندســوزی ايجــاد نمــود کــه نتيجــه 
آن، ارتقــاء خــواص نهايــی کف پــوش حاصــل اســت. برخــی از شــرکت های 
داخلــی و خارجــی توليــد کننــده فــرش و نــخ فــرش کــه در توليــد محصــول 
ــان  ــار بي ــه اختص ــدول 1 ب ــد، در ج ــتفاده کرده ان ــو اس ــاوری نان ــود از فن خ

شــده اند.
 ،TW 200940779 در نــوآوری به ثبت رســيده در ســال 2009 با شــماره ثبــت
طــی فراينــد ذوب ريســی اليــاف نايلون،پلی پروپيلــن و پلی اســتر مــورد مصــرف 
در فــرش، زغــال فعــال و نانــو نقــره افــزوده شــد. ايــن مــواد عــالوه بــر ايجــاد 
ــو، ســبب افزايــش  ــی و ضــد ب ــرژی، عايــق حرارت ــره ان ــر ذخي خواصــی نظي
طــول عمــر فــرش خواهندشــد[٣]. در ســال 2010، ليــف پلی پروپيلــن مقــاوم 
بــه آتــش حــاوی نانــو ذرات ســلنيوم نيزتوليدشــد. درايــن نــوآوری، مســتربچ 

ضــد آتــش حــاوی 10 تــا20 درصدنانــو ذره ســلنيوم بــه کاربــرده شــد [4]. 

3-2- تکمیل کف پوش های منسوج با استفاده از فناوری نانو
3-2-1 تکمیل ضد بید 

ــد  ــترده در تولي ــور گس ــه ط ــه ب ــی اســت ک ــن الياف ــه مهم تري پشــم از جمل
ــاف  ــرد. الي ــرار می گي ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــر نم ــی نظي ــرش و کف پوش هاي ف
پشــم بــه دليــل حضــور پروتئيــن در ساختارشــان در معــرض حملــه حشــراتی 
نظيــر بيــد قــرار می گيرنــد. محيــط تاريــک و مرطــوب بــا دمايــی در محــدوده 
٣5-25 درجــه ســانتی گــراد شــرايط مناســب بــرای بقــای ايــن حشــره بــه 
ــت.  ــاه اس ــی 9 م ــدود 6 ال ــرش ح ــد روی ف ــر بي ــول عم ــد. ط ــمار می آي ش
هميــن امــر لــزوم تکميــل منســوجات حجيــم نظيــر فــرش و کف پوش هــا را 

در زمــان توليــد بــا ترکيبــات ضــد بيــد بــه وجــود آورده اســت. ترکيبــات ضــد 
بيــد مناســب عــالوه بــر عــدم ايجــاد آســيب بــر محيــط زيســت و ســالمت 
انســان، بايــد درطــول مــدت زمــان اســتفاده از کف پــوش پايــدار باشــند. بــه 
ايــن منظــور از مــواد تکميلــی ضــد بيــد حيــن فراينــد رنگــرزی اليــاف پشــمی 
اســتفاده می شــود. اســتفاده از نانوکپســول های حــاوی ترکيبــات ضــد بيــد و يــا 
رنگينه هــای طبيعــی دارای ايــن خاصيــت در فراينــد رنگــرزی پشــم، از جملــه 
کاربردهــای فنــاوری نانــو در ايــن بخــش می باشــد. گروهــی از محققيــن در 
تحقيقــات خوددريافتندکــه بــا اســتفاده از دی اکســيدتيتانيوم درتکميــل فــرش 

پشــمی، می تــوان خاصيــت ضــد بيــد ايجــاد نمــود [14]

3-2-2 تکمیل ضد میکروب و مایت 
ــه گــروه کنــه هــا تعلــق  مايت هــا موجوداتــی ميکروســکوپی هســتند کــه ب
دارنــد ودر فضــای داخلــی اماکنــی کــه از رطوبــت بااليــی برخوردارنــد، زندگــی 
ــث  ــب باع ــرای ســالمتی انســان مضــر هســتند و اغل ــا ب ــد. مايت ه مي کنن
واکنش هــای آلرژيــک مثــل آســم مــی شــوند. مايت هــا از مــواد آلــی موجــود 
در گــرد و خــاک خانــه تغذيــه می کننــد کــه قســمت اعظــم ايــن مــواد آلــی 
ــواد  ــز م ــا وذرات ري ــان، قارچ ه ــدن انس ــت ب ــرده پوس ــلول های م ــامل س ش
غذايــی پخــش شــده در ســطح خانــه اســت. مايت هــا ذرات مرطــوب را جــذب 

می کننــد.
ــای  ــن نانوحامل ه ــره، روی و همچني ــر نق ــزی نظي ــوذرات فل ــتفاده از نان اس
ــان  ــول های کيتوس ــون نانوکپس ــا همچ ــده مايت ه ــن برن ــواد از بي ــاوی م ح
ــرای حصــول ايــن هــدف گــزارش شــده اســت. امــکان  حــاوی Eugenol ب
اســتفاده از نانوســاختارهای مذکــور در مرحلــه رنگــرزی اليــاف و همچنيــن در 

مرحلــه تکميــل بــه روش افشــانه وجــود دارد.

شکل 3.  نمایی از یک فرش که در معرض حمله بید قرار گرفته است و چرخه زندگی حشره بید بر روی فرش
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بــا آغشــتن اليــاف پشــم بــه نانــوذرات نقــره و دی اکســيد ســيليس حامــل نقره 
ــه  ــن اينک ــرد. ضم ــتحکام باالترتوليدک ــا اس ــروب ب ــاف ضدميک ــوان الي می ت
ــت [11]. عمــل  ــش خواهدياف ــز افزاي ــا ني ــات رنگــی آنه ــدرت رنگــی و ثب ق
نمــودن ليــف پشــمی بــا نانــوذرات زيرکونيــوم بــه  عنــوان دندانــه در رنگــرزی 
گياهــی موجــب ايجــاد خــواص ضــد ميکروبــی و کندســوزی در ليــف رنــگ 
شــده خواهــد شــد. بهتريــن خاصيــت ضــد ميکروبــی و کندســوزی در روش 

ــد [1٣].  ــه دســت می آي ــه ب ــس دندان رنگــرزی پ
ــون  ــد نايل ــي مانن ــات مصنوع ــا ترکيب ــاف ب ــای تهيه شــده از الي در کفپوش ه
ــس،  ــيد م ــيد روي، اکس ــد اکس ــی مانن ــو ذرات ــوان از نان ــن می ت و پلی پروپيل
دی اکســيد تيتانيــوم و نانــو ذرات نقــره و طال بــراي ايجاد خــواص ضدميکروبی 

اســتفاده کــرد.
ــوذرات  ــاوی نان ــی ح ــد ميکروب ــول ض ــی Beaulieu محل ــرکت آمريکاي ش
ــواع  ــه ان ــف ازجمل ــوالت مختل ــرای محص ــه ب ــت ک ــرده اس روی تهيه ک
کف پوش هــا قابــل اســتفاده اســت. کف پــوش ضدميکــروب توليدشــده بــرای 
کاربــرد در محل هايــی کــه بــه علــت عبــور و مــرور بســيار زيــاد مســتعد رشــد 
ميکــروب هســتند، بسيارمناســب اســت [16]. شــرکت Danfloor انگلســتان 
mædi-™ پوشــش ضدميکــروب پايــداری روی اليــاف فــرش بانــام تجــاری

ــوده اســت. ــه نم cal™ i-Link ارائ

شــرکت نســاجی فــرخ ســپهر کاشــان )گــروه نســاجی فرهــی( نيــز با نــوآوری 
ثبــت شــده بــه شــماره ی 7878٣ تحــت عنــوان »اصــالح ســاختار ســطحی 
و شــيميايی فيالمنــت پلی اســتر بــا اســتفاده از ترکيبــات پلــی يورتــان و نانــو 
ذرات مــس جهــت اســتفاده در فــرش ضــد باکتــری« اقــدام بــه طراحــی، توليد 
و توزيــع فرش هــای بــدون پــرز و حساســيت نمــوده اســت. در ايــن محصــول، 
کلوئيدنانونقــره حــاوی مــاده اتصــال دهنــده عرضــی و ســطح  فعــال آمفوتــری 
بــر نــخ فيالمنتــی پلی اســتر اعمــال شــده و پشــت فــرش ماشــينی نيــز بــا 

روش افشــانه بــه ايــن مــواد آغشــته شــده اســت [22].

3-2-3 تکمیل ضد قارچ و پوسیدگی
اليــاف طبيعــی نظيــر جــوت يــا پشــم کــه در ســاختار کف پوش هايــی نظيــر 
ــرض  ــوب در مع ــط مرط ــت در محي ــن اس ــوند، ممک ــتفاده می ش ــرش اس ف
حملــه قارچ هــا قــرار گرفتــه و منجــر بــه کاهــش اســتحکام و از دســت رفتــن 

کيفيــت فــرش شــوند. 
از ســوی ديگــر اســتفاده از آهــار نشاســته بــر اليــاف فــرش، احتمــال حملــه 
ميکروارگانيــزم هــا بــه فــرش را افزايــش مــی دهــد از ســوی ديگــر حضــور 
ترکيباتــی نظيــر تياميــن، ريبوفالويــن، پيريدوکســين، کلســيم، منيزيــم، آهــن، 
کبالــت، قلــع، منگنــز، سيليســيوم و فســفر موجب افزايــش رشــد ميکروارگانيزم 
هــا و احتمــال تجزيــه جــزء ســلولزی )همچــون جــوت( مــی شــود. از جملــه 
روش هــای موجــود، درگيــر کــردن گروه هــای هيدروکســيل و يــا اســتفاده از 
ــوذرات دی اکســيد  ترکيبــات ضــد قــارچ در تکميــل کف پــوش می باشــد. نان
تيتانيــوم از جملــه ترکيبــات نانوســاختاری اســت کــه بــه ايــن منظــور اســتفاده 

می شــود.
در ســال 2001 نــوآوری بــا عنــوان فــرش ضدقــارچ آنتــی بيوتيــک بــه شــماره 
CN 00259357 بــه ثبــت رســيد [19]. در ايــن نوآوری،پشــت فــرش بــا اليــه 

ضــد قارچــی حــاوی نانــو ذرات نقــره پوشــش داده شــده اســت. مزيــت ايــن 
روش ايجــاد عملکــرد ضــد ميکروبــی خــوب،  توليــد ســاده و هزينــه انــدک 

اســت.
عــالوه بــر انجــام تکميــل، می تــوان بــا افشــاندن مــاده ضدقــارچ برکف پــوش 
 CN ــا شــماره ــوآوری ثبــت شــده ب ــرای مثــال، در ن از آن محافظــت کــرد. ب
201010510238 در ســال 2012، اســپری ضــد قــارچ حــاوی نانــو ذرات نقره، 

موادافزودنــی، هيــدروژن پراکســيد و آب مقطــر بــرای جلوگيری ســريع از رشــد 
ــره  ــو نق ــن اســپری، نان ــه شــد. در اي ــا و مبلمــان تهي ــارچ روی کف پوش ه ق
توســط پراکســيد هيــدروژن اکســيد می شــود در نتيجــه خــواص ضــد قــارچ و 

اســترليزه کــردن بــه وجودمــی آورد [21].

شکل 4. نمایی از مایت های موجود برکف پوش
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3-2-4 تکمیل دافع آب، لکه و خودتمیزشونده
ــوجات  ــی، در منس ــک و روغن ــای خش ــده آب و لکه ه ــای دفع کنن تکميل ه
ــت  ــی دارای اهمي ــی و صنعت ــاک،کفپوش های خانگ ــل پوش ــف از قبي مختل
هســتند. بــا به کارگيــري فنــاوري نانــو در عمليــات توليــد يــا تکميــل منســوج، 
قطــرات مايــع )اعــم از آب، روغــن( بــر ســطح ايــن منســوجات بــه صــورت 
ــا  ــت ب ــن خاصي ــکل 5(. اي ــوند )ش ــش نمی ش ــده و پخ ــی مان ــره باق قط
اســتفاده از انــواع نانــو ذراتــی از قبيــل دی اکســيد تيتانيــوم، اليــه سيلوکســان، 

ــل ايجــاد اســت. ــره قاب ــن و غي ــای کرب نانولوله ه
   
موکت فرش

شکل 5. نمونه ای از فرش و موکت دافع آب/روغن با استفاده از نانو مواد

شــرکت سوئيســی Ceracoat Ceramic بــا اســتفاده از نانــو ذرات ســراميکی و 
ايجــاد پوشــش ســراميکی موفــق بــه توليــد مــواد ضــد آتــش و ضــد آب شــده 
 Ceracoat textile care ــام ــا ن ــن شــرکت ب ــن محصــول اي اســت. همچني
ــا ايــن مــاده،  مــاده ای ضــد آب اســت کــه پــس از عمــل نمــودن منســوج ب

خــواص ضــد آب تــا 45 چرخــه ی شستشــويی پايــدار اســت [18].
 )SiO2( نانــوذرات دی اکســيد سيلســيوم NANO4LIFE EUROPEشــرکت
توليــد شــده بــه روش ُســل-ژل را بــه دو حالت مناســب بــرای اســتفاده صنعتی 
و خانگــی ارائــه می کنــد. نانــوذرات مذکــور بــرای ســطوح مختلــف از جملــه 
منســوجات توليــد می شــوند و ســبب تســهيل پاک ســازی منســوجات و ايجــاد 
خاصيــت دافــع آب و روغــن بــر منســوجات می شــود. نتايــج حاصــل نشــان 
ــورت  ــه ص ــوجات ب ــر روی منس ــول ب ــن محص ــردن اي ــپری ک ــد اس می ده
ــه تمــاس 112 و 117  ــه ايجــاد زاوي ــه ترتيــب منجــر ب خانگــی و صنعتــی ب
درجــه ای قطــره آب بــا ســطح می شــود کــه نشــان از ايجــاد خاصيــت دافــع 

ــر ايــن ســطوح می باشــد. آب مناســب ب
ــتفاده  ــا اس ــو و ب ــری از فناوری نان ــا بهره گي ــه ب ــرکت Atlas Hali ترکي ش
ــد  ــه تولي ــق ب ــوم، موف ــيد تيتاني ــر دی اکس ــت نظي ــوذرات فوتوکاتاليس از نان
ــر  ــده ب ــا مان ــه ج ــا ب ــت. لکه ه ــده اس ــونده ش ــای خودتميزش کف پوش ه
ــت  ــر خاصي ــيد و در اث ــرض نورخورش ــوش، در مع ــازنده کف پ ــاف س روی الي
ــوند.  ــرف می ش ــده و برط ــه ش ــاختار تجزي ــاده نانوس ــن م ــتی اي فوتوکاتاليس
اســتفاده از ايــن تکميــل بــه ويــژه بــر روی موکت هــای تافتينــگ بــا رنــگ 
روشــن و متشــکل از اليــاف اکريليــک و پلی اســتر پيشــنهاد شــده اســت [24].

   

ــوش  ــد کف پ ــرای تولي ــن ب ــی نوي ــی روش ــان چين ــال 2005، محقق در س
خودتميزشــونده بــا شــماره CN1687506 A بــه ثبت رســاندند. در ايــن روش، 
فــرش بــا محلولــی حــاوی نانــوذرات دی اکســيد تيتانيــوم در دمــای ٣0 درجــه 
ســانتيگراد و در نســبت وزنــی فــرش 1 بــه 10 عمــل شــد. وزن نانــوذرات بــه 
ــر  ــاد 20-40 نانومت ــا ابع ــرش ب ــی ف ــا 2/5% وزن ــن روش، 1 ت ــه در اي کار رفت

ــت [20]. اس

3-2-5 تکمیل کندسوز
از نانوســاختارهايی نظيــر نانولولــه کربــن و يــا نانــوذرات ســيليس می تــوان در 
مرحلــه توليــد مســتربچ اليــاف مصنوعــی اســتفاده نمــود و بــه ايــن ترتيــب 
اليــاف مصنوعــی نظيــر نايلــون، پلی اســتر، پلی پروپيلــن و اکريليــک بــا قابليت 
کندســوزی توليــد نمــود. از ســوی ديگــر می تــوان از سوسپانســيون ايــن نانــو 
ــا  ــی ي ــاف طبيع ــده از الي ــد ش ــای تولي ــل کف پوش ه ــه تکمي ذرات در مرحل
مصنوعــی بــه روش افشــانه اســتفاده نمــود. اختــالط نانــوذرات يــاد شــده بــا 
رزيــن پوشــش دهنــده پشــت کف پوش هايــی نظيــر موکــت يــا فرش هــای 
ماشــينی منجــر بــه ايجــاد خاصيــت کندســوزی در ايــن منســوجات می شــود.
شــرکت Nyacol ديسپرســيون های کلوئيــدی و پودرهايــی متشــکل از 
نانــوذرات پنتاکســيد آنتيمونــی )APO( بــا ابعــاد حــدود 5 نانومتــر توليــد نموده 
 Nycol ــاری ــای تج ــا نام ه ــود را ب ــوالت خ ــرکت محص ــن ش ــت. اي اس
)ديسپرســيون پايــه آب(، BurnEX )پــودر پنتاکســيد آنتيمونــی بــرای مصــرف 
در پليمرهــا و محيط هــای حــالل( و NYAGRAPH و NYACHAR ارائــه 

می نمايــد.
ــا اســتفاده از نانــو ذرات ســراميکی  شــرکت سوئيســیCeracoat Ceramic ب
ــه توليــد مــواد ضــد آتــش و ضــد آب  و ايجــاد پوشــش ســراميکی موفــق ب
شــده اســت. مــاده ضــد آتــش بــا نــام تجــاری CERACOATTM،مــاده ای 
غيرســمی، باکارايــی بــاال، محلــول درآب، بی رنــگ و بــدون بــو اســت کــه بــا 
ــه ای  ــا، الي ــان وکف پوش ه ــر مبلم ــوجات نظي ــردن آن روی منس ــپری ک اس

ــاوم می باشــد [18]. ــش مق ــر آت ــه در براب ــد ک نانوســراميکی ايجــاد می کن
شــرکت توليــدی نيمابافــت، توليدکننــده فــرش ماهــور دو فــرش ضــد آب و 
ــو توليــد کــرده اســت کــه درنمايشــگاه  ــاوری نان ــا اســتفاده از فن ضدآتــش ب
بين المللــی کف پوش هــا، موکــت، فــرش ماشــينی و صنايــع وابســته در ســال 

ــه شــد [2٣]. 1٣94 ارائ

شکل 6. از بین رفتن لکه های ایجاد شده بر کف پوش منسوج در اثر تابش نورخورشید 
مانع ایجاد بوی نامطبوع  در کف پوش می شود
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3-2-6 تکمیل ضد الکتریسیته ساکن
بــه منظــور ممانعــت از ايجــاد الکتريســيته ســاکن در کف پوش هــای منســوج، 
اليــاف مصنوعــی و پشــم بايــد بــا مــواد افزودنــی آنتی اســتاتيک تکميــل شــده 
ــتفاده  ــوش اس ــاختار کف پ ــن در س ــاف کرب ــا الي ــزی ي ــيم های فل ــا از س و ي
شــود. بــه طــور کلــی مــواد تکميلــی آنتی اســتاتيک کــه روی اليــاف اعمــال 
می شــوند بــا افزايــش رســانايی ســطح ليــف و يــا کاهــش اصطــکاک ميــان 
اليــاف، مانــع ايجــاد الکتريســيته ســاکن می شــوند. اســتفاده از نانــوذرات کربــن 
در مرحلــه توليــد اليــاف و يــا اســتفاده از ديسپرســيون ايــن ذرات بــه عنــوان 
مــاده تکميلــی بــر روی اليــاف می توانــد بــا افزايــش ميــزان رســانش و امــکان 
انتقــال الکتــرون، ســبب کاهــش ميــزان الکتريســيته ســاکن بــر روی اليــاف 
کف پوش هــای منســوج شــوند. اســتفاده از نانــوذرات فلــزی نظيــر نقــره، مــس، 
روی و نيــکل عــالوه بــر کاهــش ميــزان الکتريســيته ســاکن در اليــاف منجــر 
بــه ايجــاد خــواص ديگــری از جملــه ضــد ميکــروب و ضد پرتــو فرابنفــش نيز 
خواهــد شــد. در مــورد کف پوش هــای اکريليکــی، پوشــش نانــو ذراتــی نظيــر 
نقــره، تيتانيــوم و روی بــر ســطح اليــاف موجــب ايجاد خــواص ضــد ميکروبی، 
آنتــی اســتاتيک،محافظت دربرابرپرتوفرابنفش،دافــع آب وکندســوزی می شــود. 
از افشــانه های خانگــی حــاوی نانــوذرات نيــز می تــوان بــرای کاهــش ميــزان 
ــک  ــرکت Nanex بلژي ــرد. ش ــتفاده ک ــا اس ــاکن کف پوش ه ــيته س الکتريس

افشــانه ای حــاوی نانــوذرات بــرای کاربــرد خانگــی ارائــه نمــوده اســت.

3-2-7 تکمیل معطر
ــا اســتفاده از نانوحامل هايــی نظيــر سيکلودکســترين  کف پوش هــای معطــر ب
)مولکول هــای حلقــوی(، پليمرهــای درخت ســان و يــا انــواع نانوکپســول های 

پليمــری قابــل توليــد می باشــند. 

     

مــاده معطــر درون حفــره ميانــی مــواد مذکــور قــرار گرفتــه و بــر اثــر فشــار 
ناشــی از راه رفتــن بــر روی فــرش رهــا شــده و رايحــه مــورد نظــر را در محيط 
ــاف  ــد الي ــه تولي ــو در مرحل ــتر بامب ــوذرات خاکس ــتفاده از نان ــد. اس آزاد می کن
ــر  ــد عــالوه ب کف پــوش نظيــر نايلــون، پلی پروپيلــن و پلی اســتر نيــز می توان
حبــس مولکول هــای ايجــاد کننــده بــو در منافــذ نانومتــری موجود در خاکســتر 
بامبــو، ســبب افزايــش خاصيــت عايــق حرارتــی ايــن اليــاف شــده و گرمــی 
بيشــتری در محيــط ايجــاد نمايــد. شــرکت LLC ،Beaulieu Group فــرش 

معطــری بــا نــام  تجــاری ® Magic fresh بــه بــازار ارائــه کــرده اســت.

3-2-8 تکمیل ضد پرتو فرابنفش
اغلــب منســوجات و بــه ويــژه کف پوش هايــی کــه در معــرض تابــش 
ــش  ــی و کاه ــار رنگ پريدگ ــدت دچ ــد م ــد در بلن ــرار می گيرن ــيد ق نورخورش

اســتحکام می شــوند.

 
شکل 8. نمایی از رنگ پریدگی ایجاد شده در یک موکت در اثر تابش نور خورشید

ــظ در  ــاده محاف ــوان م ــه  عن ــيد روی ب ــر اکس ــزی نظي ــيد فل ــوذرات اکس نان
ــيارپايدارترند.  ــی بس ــظ آل ــواد محاف ــا م ــه ب ــش در مقايس ــو فرابنف ــر پرت براب
ــه  ــا در ناحي ــش مســاحت ســطح و جــذب پرتوه ــل افزاي ــه دلي ــواد ب ــن م اي
فرابنفــش، از منســوجات در برابــر ايــن پرتــو محافظــت می نماينــد. نانــوذرات 
اکســيدروی نســبت بــه نانــوذرات نقــره در تکميــل ضــد ميکروبــی نيــز مقرون 
ــری ايجــاد  ــر پرتوفرابنفــش بهت ــد وخــواص محافظــت در براب ــه  صرفه تران  ب
می کننــد. ايــن تکميــل بــرای اليــاف پلی-پروپيلــن مصرفــی درفــرش می تواند 

ــز اهميــت باشــد[17]. حائ

3-3 بهبود رنگ پذیری الیاف با استفاده از فناوری نانو
بــا کمــک فنــاوری نانــو می تــوان ســطح اليــاف طبيعــی نظيــر پشــم، ابريشــم، 
پنبــه و جــوت را بــه گونــه ای تغييــر داد  کــه ســبب افزايــش قــدرت رنگــی و 
ثبــات رنگــی اليــاف شــود. فنــاوری نانــو همچنيــن از پتانســيل بااليــی بــرای 
بهبــود خــواص رنگــی و فيزيکــی الياف مصنوعــی برخوردار اســت. نانــو موادی 
نظيردرخت ســان ها، سيکلودکســترين ها، رس، کيتوســان و ذرات فلــزی در 

ايــن زمينــه مــورد اســتفاده قــرار می گيرنــد. 
ــای پنبه ای،پلی اســتری،  ــرای اصــالح ســطحی پارچه  ه سيکلودکســترين ها ب
پشــمی، پلی پروپيلنــی و غيــره بــه منظــور افزايــش جــذب رنگــزا توســط پارچه 
و بهبودثبــات شستشــويی اســتفاده شــده اند. بهبودثبــات سايشــی منســوجات 

رنگ شــده بــا ايــن مــواد نيــزدر برخــی مــوارد گزارش شــده اســت[7-5]. 
ــرد  ــای درخت ســان پرکارب ــه پليمره ــدو از جمل پلی پروپيلن ايمينوپلی آميدوآمين
بــا گــروه انتهايــی آميــن اســت. وجــود گروه هــای انتهايــی زيــاد باعــث شــده 
تــا ايــن مــواد کاربــرد زيــادی در اصــالح منســوجات نايلونــی داشــته باشــند. 
از ســوی ديگــر اســتفاده از ايــن مــواد در منســوجات پنبــه ای، پشــمی و غيــره 
عــالوه بــر بهبــود رنگــرزی، خــواص ضــد ميکروبــی منحصربه فــردی نيــز بــه 
ــی کوچــک، به راحتــی درون  ــدازه مولکول ــا ان ــن مــواد ب همــراه دارد [8, 9]. اي

شکل 7. نانوحامل هایی برای مواد معطر ، پلیمر درخت سان )الف(، 
نانوکپسول )ب( و سیکلودکسترین )ج(
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ــاف  ــو روی الي ــای راکتي ــت رنگ ه ــد و رمق کشــی وتثبي ــوذ می کنن ــف نف لي
ــود می بخشــند[9].  ــه را بهب اصــالح يافت

محققــان نشــان داده انــد کــه عمــل کــردن پارچــه پشمی،ابريشــمی و پنبــه ای 
بــا نانــو ذرات نقــره عــالوه بــر خــواص ضــد ميکروبــی، اســتحکام کششــی و 

ــود می بخشــد[10]. ــا را نيزبهب ــن پارچه ه عمــق رنگــی اي

٣-4- بهبود آهار نخ تار ريسندگی
فنــاوری نانــو فرصتــی جديــد بــرای بررســی و ايجــاد ويژگی هــای منحصــر 
بــه فــرد در موادافزودنــی شــيميايی نــخ تــار ايجــاد می کنــد. انــدازه کوچــک 
ــخ  ــواص ن ــب تغييرخ ــخ موج ــواد در ن ــن م ــاالی اي ــطحی ب ــاحت س و مس
می شــود. تالش هــای صــورت گرفتــه بــرای بهبودخــواص نــخ بــا آهارهــای 
ــت.  ــرده اس ــاد نک ــداری را ايج ــای پاي ــوز موفقيت ه ــداول هن ــاری مت تج
افــزودن نانومــواد بــه مــواد آهــار ســبب نفــوذ نانــوذرات درون دســته اليــاف و 
بهبودچســبندگی ليــف و عملکــرد بافندگــی می شــود [25]. افــزودن نانــوذرات 
SiO2 بــه آهــار نشاســته موجــب افزايــش چســبندگی آهــار بــه اليــاف پنبــه و 

پلی اســتر می شــود. در پژوهشــی مقــدار بهينــه نانــوذرات افــزوده شــده بــرای 
بهبــود چســبندگی حــدود 0-1- 5/% عنوان شــده اســت [26]. در نــوآوری ثبت 
ــو مــواد در آهــار  ــه شــماره CN101545204 A از نان شــده در ســال 2009 ب
نشاســته اســتفاده شــد. در ايــن نــوآوری، از نانو ســل ســيليکا، آلومينــا و تيتانيوم 
بــا انــدازه ذرات 1-٣00 نانومتــر در نســبت وزنــی 1-٣0% آهار نشاســته اســتفاده 
شــد.نمونه ای از آهــار نــخ تــار پلی اســتر پيشــنهاد شــده در ايــن نــوآوری عبارت 
اســت از نانــو ســيليکا 1/1%، نانــو تيتانيــوم 1/4 %، نانــو آلومينــا 1%، واکــس %2، 
ــده  ــالح ش ــته اص ــکل ٣0% و نشاس ــل ال ــترمايع 15%، پلی ويني ــن پلی اس رزي

.[27] %49/5
ــازار  ــه ب ــوذرات روان ــاوی نان ــژه ای را ح ــاری وي ــواد آه ــرکت ®Zydex م ش
ــا  ــتر ب ــن پلی اس ــول R3000NAJ F رزي ــال، محص ــرای مث ــت. ب ــرده اس ک
وزن مولکولــی بــاال حــاوی نانــوذرات اســت کــه بــرای آهارزنــی نــخ پلی اســتر 
چندفيالمنتــی بســيار ظريــف توليــد شــده اســت. ايــن رزيــن بــرای بافندگــی 
فيالمنت هــای ظريــف درماشــين های جــت هــوا و پروژکتايــل مناســب اســت 

.[28]

4- جمع بندی
ــر  ــن نظي ــای نوي ــاد ويژگی ه ــاجی و ايج ــای نس ــواص کف پوش ه ــاء خ ارتق
ــو، خودتميزشــوندگی، ضــد ميکــروب و کندســوزی  ضــد آب و لکــه، ضــد ب
ــتری و  ــذب مش ــوش در ج ــد کف پ ــع تولي ــد صناي ــداف جدي ــه اه از جمل
ــو  مانــدگاری در بازارهــای داخلــی و جهانــی اســت. در ايــن زمينــه فناوری نان
بــا قابليــت ايجــاد خصوصيــات ذکــر شــده درکف پوش هــا از اهميــت 
ــواص  ــوان خ ــو می ت ــاوری نان ــتفاده از فن ــا اس ــد. ب ــژه ای برخوردارمی باش وي
ــا از  ــد آنه ــره تولي ــل زنجي ــک از مراح ــر ي ــاجی را در ه ــای نس کف پوش ه
قبيــل توليــد اليــاف، ريســندگی، رنگــرزی و تکميــل تحــت تأثيــر قــرار داد. 
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عرضه پوشاك ورزشی جدید توسط کمپانی آدیداس

آديــداس پــس از نوآوری هــای اخيــر در عرصــه پوشــاک ورزشــی، دو محصــول جديــد 
ويــژه دويــدن را بــرای پاييز/زمســتان 2016/17 عرضــه کرده اســت کــه از ترکيب الياف 
پشــمی تشــکيل شــده اند، يــک تــاپ پرايــم نيــت زيــپ دار و يــک تی شــرت پرايــم 

نيــت رنگــرزی شــده بــه روش گــره ای.
تــاپ پرايــم نيــت محصــول همکاری کمپانــی آديــداس، کمپانــی وول مــارک و کمپانی 

اشــتول، توليد کننــده آلمانــی ماشــين آالت تخت بــاف اســت.
ــازی در  ــگ )دو( و سفارشی س ــای رانين ــر ارشــد بخــش لباس ه ــدروف، مدي ــرگ ون ک
کمپانــی آديــداس شــرح داد کــه دليــل ايــن همــکاری ســه جانبــه اين بــود کــه آديداس 
ــود  ــر و رو ب ــاس زي ــر از لب ــه غي ــی ب ــوآوری در عرصــه لباس هاي ــال ايجــاد ن ــه دنب ب
کــه همــان لباس هــای بــه اصطــالح ميانــی هســتند. او توضيــح داد کــه در حالــی کــه 
ــود دارد،  ــدن وج ــوص دوي ــمی مخص ــای زير پش ــا و لباس ه ــادی در پلووره ــوع زي تن
ــه نســبت کــم اســت. طراحــی تاپ هــای جديــد  تعــداد لباس هــای ميانــی پشــمی ب
بــه گونــه ای اســت کــه در برابــر آب و بــاد مقــاوم بــوده و راحتــی فوق العــاده ای دارد. 
ــا کمپانی هــای اشــتول  ــدروف گفــت کــه پــس از بررســی ها و انجــام مذاکراتــی ب ون
و وول مــارک بــه ايــن نتيجــه رســيديم کــه پشــم قابليت هــای زيــادی بــرای تاميــن 
نيازهــای فــوق دارد. مــا در زمينــه پوشــاک ورزشــی همــواره بــه دنبــال ايــن بوديــم کــه 
مشــکل مربــوط بــه تنظيــم دمايــی، خشــک باقــی مانــدن بــدن و در عيــن حــال خوب 
بــه نظــر رســيدن را حــل کنيــم؛ لباســی کــه بدانــد چــه زمانــی شــما گرمتــان اســت 
و شــما را خنــک کنــد و يــا چــه زمانــی ســردتان اســت و شــما را گــرم کنــد. پشــم 

مرينــوس تــا حــد زيــادی از عهــده ايــن کار بــر می آيــد.
تــاپ پرايــم نيــت جديــد کــه پارچــه آن از ترکيــب پشم/پلی اســتر تهيــه شــده اســت، 
بخشــی از مجموعــه اولتــرا آديــداس اســت کــه بــرای »رشــد کردن نــه دوخته شــدن« 
طراحــی شــده اســت. ونــدروف شــرح مــی دهــد کــه ايــن تــاپ کامــالً کشــباف بــا 
اســتفاده از تکنولــوژی کشــبافی ADF کمپانــی اشــتول توليــد شــده و بــه طــور کامــل 
مهندســی شــده اســت. ونــدروف گفــت: »مــا موفق شــديم بــا بــه کارگيــری تکنولوژی 
اشــتول لباســی را توليــد کنيــم کــه بــه طــور معمــول بايــد نيازمنــد بــرش، دوخــت و 
افــزودن تکه هــای مختلــف بــر روی آن می بــود. ايــن لبــاس بــه جــای تمــام مراحــل 
گفتــه شــده بــه طــور کامــل مهندســی و بــه صــورت يــک تکــه درآورده شــده اســت 
بــه طــوری کــه کامــاًل بــا بــدن شــخص ســازگار بــوده و بــه جــای مقابلــه با گرايشــات 
حرکتــی طبيعــی بــدن باعــث بهبــود آن هــا می شــود. مــا توانســتيم لبــاس کشــباف اپــن 

مــش بــدون درز توليــد کنيــم کــه بی نظيــر اســت.«
او افــزود: »مــا بــا قــرار دادن يــک نــخ منتقل کننــده رطوبــت در محل هــای اصلــی عرق 
کــردن توانســتيم بخــار را ســريع تر بــه پشــم منتقــل کنيــم، در نتيجــه پشــم آنچنــان 
خيــس نمی شــود. مــا همچنيــن موفــق شــديم يــک مانــع بــرای بــاد نيــز درون لبــاس 
قــرار دهيــم.« تی شــرت پرايــم نيــت بــه منظــور ايجــاد راحتــی بيشــتر و ماننــد تــاپ 
آن از پارچــه ی تهيــه شــده از پشم/پلی اســتر توليــد می شــود تــا بتوانــد دارای خــواص 
کنتــرل انتخابــی دمــا، تنفس پذيــری و مقاومــت در برابــر بو باشــد. عــالوه بــر آن دوخت 
تی شــرت از نــوع »فلــت الک« بــوده کــه بــه نرمــی بــر روی پوســت حرکــت کــرده و 

حــرکات سايشــی را حــذف می کنــد.  تــاپ و تی شــرت جديــد پــس از موفقيت هــای 
کمپانــی آديــداس در عرضــه ی يــک ســری از محصوالت پشــمی ويــژه دويــدن عرضه 
شــده اند. نســخه پشــمی و کامــاًل کشــباف کفش هــای دو اولترابوســت آديــداس کــه 
در پاييــز 2015 رونمايــی شــده بــود نيــز مجــدداً بــرای پاييز/زمســتان 2016/17 و پــس 
از فــروش کامــل آن در ســال گذشــته، عرضــه شــده اســت. ايــن کفش هــای پشــمی 
نســخه بهبــود يافتــه کفش هــای اولترابوســت بــوده کــه در فوريــه 2015 عرضــه شــده 
بــود. بنــا بــر ادعاهايــی کــه در مجــالت مختلــف آمــده ، ايــن کفــش کامــاًل کشــباف و 
مهندســی شــده اســت و بــا اســتفاده از يــک تکنولــوژی نوآورانــه اليه گــذاری، بهتريــن 
و بــا کيفيــت تريــن فــرم دويــدن را بــه شــما هديــه می دهــد. طراحــی ايــن کفــش بــه 
منظــور ايجــاد راحتــی و کارايــی بيشــتر و خــواص ضدميکــروب و ضد بــو و همچنيــن 
تنظيــم دمايــی بــوده اســت. عــالوه بــر آن گفتــه می شــود دوام آن هــا از کفش هــای 

تهيــه شــده از اليــاف مصنوعی بيشــتر اســت.
ــه  ــان داده ک ــد نش ــمی جدي ــای پش ــت کفش ه ــه موفقي ــده دارد ک ــدروف عقي ون

ــت. ــده اس ــر ش ــم آگاه ت ــای پش ــه مزاي ــبت ب ــده نس مصرف کنن
ونــدروف گفــت کــه زمانــی کــه کفش هــای اولترابوســت در پاييــز 2015 عرضــه شــدند 
کمتــر از 5000 جفــت در کل دنيــا در دســترس بــوده اســت. او توضيــح داد کــه کمپانــی 
بــه دليــل قيمــت باالتــر ايــن کفش هــا نســبت بــه نســخه قبلــی ريســک نکــرده و 
تعــداد محــدودی از آن را توليــد کــرده اســت. البتــه فــروش ســريع کفش هــا همــه مــا 
را متعجــب کــرد. مشــتريان طرفــدار مــد نيــز ماننــد عالقمنــدان ورزش دو بــرای خريــد 
ايــن محصــول مشــتاق بوده انــد. ونــدروف می گويــد: »فــروش تمــام کفش هــا واقعــًا 
هيجان انگيــز بــود و البتــه پروســه فــروش نيــز بــه ســرعت اتفــاق افتــاد. چيــزی کــه 
مــا دريافتيــم ايــن بــود کــه طرفــداران پــر و پــا قــرص کفش هــای کتانــی و همچنيــن 
دوســتداران مــد هــر دو از ويژگی هــای ايــن محصــول پشــمی بــه وجــد آمــده بودنــد.«

او افــزود: »نکتــه جالــب توجــه و شــگفت انگيز ديگــر ايــن اســت کــه مشــتريان چينــی 
بــه قيمــت محصــول توجــه زيــادی دارنــد و حاضــر نيســتند پــول زيــادی بــرای يــک 
محصــول خــرج کننــد. بــه عقيده مــن پوشــاک و کفش غيــر اوريجينــال در اين کشــور 
زيــاد اســت چــون ايــن ظاهــر اســت کــه اهميــت بيشــتری دارد ولــی مــا بــه شــدت از 
ايــن کــه آن هــا بــرای ايــن محصــول گــران پــول می پردازنــد متعجــب شــديم. بــه 
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عقيــده مــا آن هــا ايــن مبلــغ را پرداخــت می کننــد چــون می داننــد محصولــی بــا ارزش 
بيشــتر خريــداری می کننــد.«

ونــدروف بــا نگاهــی بــه آينــده اعــالم کــرده اســت کــه طيــف محصــوالت پشــمی 
آديــداس تــا ســال آينــده افزايــش يافتــه و بــه ســطح جديــدی خواهــد رســيد. برنــد 
آديــداس در زمينــه ايــن محصــوالت پيشــرفت های چشــمگيری خواهــد داشــت و مــا 
بســيار در رابطــه بــا کارهايــی کــه می توان بــا پشــم مرينــوس انجــام داد، هيجان زده ايم. 
بــه نظــر مــن ســری جديــد کفش هــا و لباس هــای آديــداس تعريــف دوبــاره ای از آن 

چــه بــه عنــوان کارايــی لبــاس ورزشــی در نظــر گرفتــه می شــود، ارائــه خواهــد داد.
ونــدروف بــا اظهــار نظــر دربــاره پتانســيل بــازار لباس هــای بيــرون و ورزشــی پشــمی 
توضيــح داد کــه در حــال حاضــر ايــن اليــاف دارای جايــگاه بســيار خوبــی بــا توجــه بــه 

ايجــاد تغييــرات اساســی در تقاضــا و رويــه مصرف کننــدگان هســتند.
او ابتــدا شــرح داد کــه تمايــل رو بــه رشــد بــه در اختيــار داشــتن ترکيبــی از عملکــرد و 
اســتايل باعــث ايجــاد تقاضــای بيشــتر بــرای کارايــی و راحتــی شــده اســت و گفــت: 
ــم يــک برهــه ی شــگفت انگيز از  ــازار مشــاهده می کني ــا اينــک در ب ــزی کــه م »چي
تاريــخ اســت کــه در آن تلفيــق کارايــی و اســتايل بيــش از هــر زمــان ديگری به چشــم 
می خــورد. مــن فکــر می کنــم در حــال حاضــر مرينــوس و ســاير محصــوالت پشــمی 
آن اســتايل مــورد نظــر را دارا هســتند؛ مشــتريان، ژاکت هــای پشــمی مرينــوس يــا کت 
و شــلوارهای زيبــا بــر تــن می کننــد و چيــزی کــه توجــه آن هــا را پــس از ايــن کــه مــا 
جنبــه ی کارايــی را بــه لبــاس اضافــه کرديــم، جلب کــرد ترکيبــی از راحتی پشــم،کارايی 

و لوکــس بــودن بــود کــه پيــش از ايــن هــم بــه آن عــادت داشــتند.«
او افــزود: »ايــن کــه راحتــی تــا چــه انــدازه در ورزش حائــز اهميــت اســت، قابــل چشــم 
پوشــی نيســت. بــه نظــر مــن راحتــی يکــی از موضوعاتــی اســت کــه مــا در آديــداس 
ــد،  ــدن خوشــش نمی آي ــچ کســی از دوي ــم. هي ــت را صــرف آن کرده اي بيشــترين وق
آن هايــی هــم کــه ادعــا می کننــد دويــدن را دوســت دارنــد دروغ می گوينــد، همــه مــا 
ايــن را می دانيــم امــا می تــوان آن را بــه طــور نســبی بهتــر کــرد و ايــن همــان چيــزی 
اســت کــه هميشــه هــدف مــن و تيــم آديــداس بــوده کــه دويــدن را نســبت به گذشــته 
بهتــر و لــذت بخش تــر کنيــم. بــه نظــر مــن پشــم ايــن شــانس را دارد، شــما عــرق 

ــرد.« ــد نمی گي ــوی ب ــان ب ــد و بدنت نمی کني
ونــدروف ســپس اظهــار داشــت کــه تغييــر شــيوه زندگــی مصرف کننــدگان و تمايــل 
آن هــا بــه پوشــاکی کــه بتوانــد در طــول روز عملکردهــای مختلفــی ارائــه کنــد، از نظــر 

موقعيتــی بــه نفــع اليــاف پشــم اســت.
او گفــت: »موضــوع ديگــری کــه مــا ايــن روزهــا مشــاهده می کنيــم تلفيــق فرهنــگ 
و ورزش اســت. ايــن بــدان معناســت کــه مــردم از تغييــر بازنمی ايســتند. ايــن بخشــی 
از زندگــی افــراد و بــه ويــژه خانم هاســت. آن هــا نيــاز دارنــد تــا هــر آنچــه کــه در يــک 
ــرای عــوض  ــاز اســت را داشــته باشــد و مايــل نيســتند در وســط روز ب لبــاس مورد ني
کــردن لبــاس بــه خانــه برونــد. ايــن همــان چيــزی اســت کــه پشــم مرينــوس از عهده 
آن برمی آيــد؛ فــرد دارای ظاهــر خوبــی بــوده، بــوی بــد نمی دهــد و احســاس خيــس 
بــودن نمی کنــد. زمانــی کــه پشــم خيــس می شــود، احســاس خيســی ايجــاد نمی کنــد 
و در نتيجــه شــما احســاس راحتــی بيشــتری می کنيــد. همان طــور کــه می دانيــم ايــن 
اليــاف دارای قابليــت تنظيــم دمايــی هــم هســتند، بنابرايــن اگــر هــم خيــس بشــويد 

احســاس ســرما نمی کنيــد.:
»تمــام مــوارد فــوق مشــکالتی بودنــد که شــما پــس از دويــدن و ورزش کردن داشــتيد. 

شــما ورزش می کرديــد و پــس از پايــان آن در معــرض بــاد قــرار می گرفتيــد، ســردتان 
می شــد و بدنتــان بــوی بــد می گرفــت؛ اکنــون شــما می توانيــد پــس از ورزش کــردن 
ــه راســتی پاســخگوی  ــرای صــرف قهــوه برويــد. اليــاف پشــم ب ــا کســی ب همــراه ب
بســياری از ســواالت فــوق اســت. بــه نظــر مــن اين ها ســواالتی اســت کــه ورزشــکاران 

جديــد بيشــتر از ورزشــکاران متعهــد درگيــر آن ها هســتند.«

اهمیت پایداری و دوام
ونــدروف عــالوه بــر صحبــت پيرامــون قابليت پشــم در رفــع نيازهــای رو به رشــد برای 
تلفيــق عملکــرد و اســتايل در لباس هــای ورزشــی بــر اهميــت دوام طبيعــی پشــم در 

محصــوالت آديــداس نيــز تاکيــد کرد.
او گفــت: »پايايــی يکــی از مهم تريــن اهــداف ماســت، مــا بــه دنبــال توليــد محصولــی 
کــه در نهايــت دور ريختــه شــود نيســتيم. محصــوالت ما فســت فشــن نيســت و مــا از 
روی قصــد چنيــن عملکــردی را پيــش گرفته ايــم. اليــاف مرينــوس باعــث اضافه شــدن 
ارزش و طــول عمــر بــه محصــول می شــوند و در نتيجــه جــزو محصوالتــی نيســتند که 
افــراد آن هــا را دور بريزنــد. شــما مجبــور نيستســد کــه يــک پيراهــن مشــخص را ســه 
مرتبــه خريــداری کنيــد. شــما می توانيــد بــا يــک بــار خريــدن مــدت زمــان بيشــتری از 
آن اســتفاده کنيــد و پيراهــن نيــز تــا مــدت طوالنــی همــان ويژگی هــای روز اول خــود 
را حفــظ می کنــد.« او افــزود: »بــه نظــر مــن محصــوالت کمــی وجــود دارنــد کــه بــا 
گذشــت زمــان تغييــری در خــواص فيزيکــی و ويژگــی آن هــا حاصل نشــود. ايــن همان 
ويژگــی جالــب توجــه دربــاره اليــاف پشــم اســت. صحبــت مــا از تغييــر نکــردن بعــد از 
شــش مــاه يــا يــک ســال نيســت. صحبــت دربــاره ی محصولــی اســت کــه اگــر شــما 
پــس از گذشــت يــک ســال يــا ســه ســال آن را در کشــوی لباس هــای خــود پيــدا و 
شــروع بــه اســتفاده مجــدد از آن کنيــد، درســت ماننــد روزی باشــد کــه آن را خريــداری 

کرده ايــد.
ــزوده در  ــيار اف ــک ارزش بس ــن ي ــه اي ــم ک ــور می کني ــتی تص ــه راس ــا ب ــن م بنابراي
محصــول اســت و در دنيايــی کــه بــه نظــر می رســد مســاله دور ريختــن ذهــن افــراد را 
بــه خــود مشــغول کــرده، برنــد مــا متعهــد بــه پايايــی بــوده و پشــم نيــز در ايــن زمينــه 

نقــش مهمــی را ايفــا کــرده اســت.«

مرجع:
Jonathan Dyson, “Adidas Introduces New Wool Blend Sportswear”, www.

wtin.com
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اطالعرساني

اخبار نساجي

قرار اســت تا به کشاورزان پنبه در پاکستان 
آموزش های زیســت محیطی داده شود تا 
آن ها نیز شــیوه های تولید بهتر محصول را 
عملی کرده و به مسایلی نظیر آفت کش ها، 
آب و نیروی کار کودک بیشتر توجه کنند. 

دولت استرالیا با همکاری بنیاد پنبه استرالیا 
و بی ســی آی ،  برنامه آموزش به 200000 

کشاورز پاکستانی را سازماندهی کرده اند.  
کشــاورزان به محض اتمــام دوره آموزش 
گواهینامــه ای را دریافــت می کنند که به 
واسطه آن می توانند محصول خود را تحت 
عنوان »پنبه بهتــر« در بازارهای جهانی به 

فروش برسانند.
مدیر عامل اجرایی بنیاد پنبه اســترالیا، آدام 
کی از همکاری با بی ســی آی بسیار هیجان 
زده است. آن ها از دولت استرالیا برای هدایت 
و برنامه ریــزی چنین پروژه ای سپاســگزار 

هستند.

آن ها باید با همکاری هم از پس چالش های 
جهانــی پایایی مربوط به پنبــه برآیند و از 
طریق بی ســی آی دانش و تجربیات خود را 
با همکاران کشــاورز خود در میان گذارند. 
آن ها به کشــاورزان پنبه در پاکستان نه به 
عنوان رقیب بلکه به عنوان بخشی از صنعت 
پنبه جهانی که همه به آن تعلق دارند، نگاه 
می کنند. دولت استرالیا مبلغ 500000 دالر 
به عنوان سرمایه به بی سی آی پرداخت کرده 
است که توسط شرکای بی سی آی در مناطق 
پنجاب و ســند در طول فصل پنبه 2017 

سرپرستی می شود.
1. Better Cotton Initiative

آموزش های زیست محیطی به کشاورزان پنبه در پاکستان

به گفته ی ســخنرانان کنفرانس سناریوی 
پنبه هنــد 17-2016 ، علی رغم اینکه هند 
وسیع ترین زمین های زیر کشت پنبه را در 
اختیــار دارد اما میزان محصول پنبه در این 
کشور پایین اســت، آن ها اخطار داده اند که 

چنانچه این روند ادامه پیدا کند ممکن است 
هند به یــک وارد کننده خالص پنبه تبدیل 
شود. هند نیاز دارد تا در باره پنبه به داده های 
زمان واقعی دسترســی داشته باشد و تمام 
عدل های بسته بندی شده در اینجا باید ثبت 

و مجهز به نشان دیجیتال شوند.
رییس انجمن پنبه هند، راکش راتی گفت: 
»هند بزرگ ترین زمین زیر کشت پنبه را در 
اختیار دارد اما میزان محصول آن بسیار پایین 
بوده و انجمن های محلی باید به کشاورزان 
آموزش دهند و همچنین برنامه هایی را برای 
جمــع آوری داده های زمــان واقعی تدوین 

کنند.«

رییس انجمن کارخانجــات جنوب هند در 
تایید حرف های آقای راتی بیان کرد: »میزان 
زمین زیر کشــت، کیفیت و بازدهی کشت 
پنبــه در دو فصل اخیر افت پیــدا کرده و 
نگرانی ما از این است که هند تبدیل به یک 

واردکننده خالص پنبه شود.«
وی اظهار داشــت که بیم ایــن وجود دارد 
که در آینده ی نزدیک کارخانجات نســاجی 
در زمان مورد نیاز به پنبه دسترسی نداشته 

باشند حتی با قیمت باالتر.
یکی دیگر از حاضرین کنفرانس خواســتار 
تالش بیشتر برای افزایش محصول پنبه شد 
که هم به نفع کشاورزان است و هم صنعت.

احتمال واردات پنبه به هند به دلیل کاهش محصول در داخل

 91 شماره 169    دی 95  



در 39 امین نمایشــگاه چهار روزه تکس ورلد 
پاریس، محصوالت نساجی، پنبه و محصوالت 
پنبه ای شامل پوشاک و محصوالت وابسته 
تکمیل شــده و نشــده ی با کیفیت باال که 

توسط بیش از 33 شرکت پاکستانی مشهور 
به طرز هنرمندانه ای به نمایش گذاشته شده 
بود، یکی از جاذبه های اصلی نمایشــگاه به 
شمار می رفتند چون هزاران شرکت کننده، 
بازدید کننده و فعال تجاری از این محصوالت 

بازدید و آن ها را تحسین کرده اند. 
تاجرانــی که از بیش از 26 کشــور مختلف 
در نمایشگاه حاضر شده بودند از غرفه های 
پاکســتانی بازدید کرده و تمایل زیادی به 
محصوالت نساجی با کیفیت پاکستانی نشان 

دادند. 
سفیر پاکســتان در پاریس نیز از نمایشگاه 

بازدیــد و با برگزارکننــدگان غرفه های این 
کشــور مالقات کرد. او تجار و شرکت های 
پاکستانی شرکت کننده در این نمایشگاه را 
که مهم ترین قطب مد و پوشاک جهان بود، 

مورد تشویق قرار داد.
او گفت کــه دولت حال حاضر پاکســتان 
گام هایی را برای انگیزه بخشی به صنعت و 
تجارت و بازرگانی کشــور برداشته است. به 
طور حتم معرفی محصوالت نساجی باکیفیت 
پاکستانی در پاریس به رونق صادرات آن ها 
نه تنها به فرانســه بلکه به سایر کشورهایی 

اروپایی کمک خواهد کرد.

جذابیت محصوالت نساجی پاکستانی در نمایشگاه تکس ورلد پاریس

محققان آمریکایی پوشاک جدیدی را تولید 
کرده اند که قادر اســت بدون نیاز به وجود 
سیســتم های خنک کننده بدن فــرد را در 
شــرایط آب و هوایی گرم خنک نگاه دارد. 
ماده اولیه این لباس بر پایه پالستیک بوده و 
زمانی که به لباس تبدیل می شود این قابلیت 

را دارد که بدن شخص را خنک کند.
به گفته ی یی چو، استادیار دانشکده مهندسی 
مواد و علوم فوتونی در دانشگاه استنفورد، این 
لباس می تواند بدن شــخص را خنک کند و 
در نتیجه در مصــرف انرژی مورد نیاز برای 

راه اندازی کولر و پنکه صرفه جویی می شود.
دانشمندان با ترکیب علوم نانو، فوتونیک و 

شیمی، ماده اولیه لباس را تولید کرده اند که 
به دو شکل بدن را خنک می کند. این منسوج 
ماننــد پنبه اجازه می دهد تا عرق بدن از راه 
ماده اولیه لباس تبخیر شود اما نکته جدید 
اینجاســت که منسوج امکان انتقال حرارت 
بدن به بیرون به صورت امواج مادون قرمز را 

نیز فراهم می کند.
ویژگی دوم از خصوصیات پلی اتیلن اســت، 
پالســتیک ذکر شــده به عنوان دستمال 

تمیزکننده در آشپزخانه هم کاربرد دارد.
همه اجســام از جمله بدن انسان حرارت را 
به صــورت امواج مادون قرمز و به فرم طول 
موج های نامریی نور تخلیه می کنند. لباس ها، 
این طــول موج ها را نزدیک به بدن محصور 
می کنند اما پالستیک جدید اجازه می دهد 

آن ها عبور کنند و خارج شوند.
به گفته شــانهوی فان، اســتاد مهندســی 
الکترونیک، هنگامی که فردی در دفتر کار 
خود نشسته ، 40 تا 60 درصد حرارت بدن او 
به صورت امواج مادون قرمر پراکنده می شود. 
تا کنون تحقیقــات اندکی پیرامون طراحی 

خواص تابش های حرارتی منســوج صورت 
گرفته است.

محققــان بــه منظــور بررســی خــواص 
خنک کنندگی ماده مورد آزمایش، نمونه هایی 
از ماده اولیه پالســتیکی و پنبــه را بر روی 
پوست بدن قرار داده و دمای سطحی پوست 

را مقایسه کرده اند.
فان می گوید پوشــیدن هر چیز که حرارت 
را حبس کند باعث گرم تر شــدن پوســت 

می شود. 
پارچــه پنبه ای دمای پوســت را 3/6 درجه 
فارنهایــت )2 درجه ســانتی گراد( گرم تر از 
ماده پالستیکی جدید کرده است که باعث 
می شود شخصی که لباس خنک کننده بر تن 
دارد تمایل چندانی به روشن کردن کولر یا 

پنکه نداشته باشد.
محققان گفته اند که به تحقیقات خود ادامه 
می دهند تــا بتوانند رنگ هــا و بافتارهای 
بیشتری تولید کرده و ظاهر لباس گونه تری 

به این پوشاک پالستیکی جدید بدهند.

تولید پوشاک پالستیکی جدید و ارزان برای خنک نگه داشتن بدن در هوای گرم
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شرکت نمایشــگاهی کالچرد اکسپرشنز به 
منظور ترویج استفاده های هنری و عملی از 
پارچه های آفریقایی، رویداد جدیدی را تحت 
عنوان »ماه پارچه آفریقا« برگزار کرده است. 
این شرکت امیدوار است تا در طول یک ماه 
برگزاری جشن با تشویق مخاطبان به حضور 
در فعالیت هــای تفریحی، علمی و فرهنگی 
مرتبط با این رویداد بتواند بزرگداشــتی از 

فرهنگ آفریقا به عمل بیاورد.
شــرکت کالچرد اکسپرشنز به منظور جلب 

توجه همگانــی به بعضــی از متداول ترین 
هنرهای نســاجی این قــاره، از این رویداد 
حمایت کرده است. مسئولین شرکت عقیده 
دارنــد که محبوبیت فرهنــگ آفریقایی در 
عرصه پوشاک روز به روز در حال بیشتر شدن 
اســت و بازتاب آن را می تــوان در طراحی 
لباس های به نمایش گذاشــته شده بر روی 
کت واک هــا و در بوتیک هــای انحصاری و 
دکوراسیون منزل مشاهده کرد. پارچه های 
آفریقایی نظیر باتیــک، آدینکرا، بوگوالن و 
غیره در تولید انواع تک و منحصر به فردی از 
پوشاک، اکسســوری، لحاف، کیف دستی و 

تزیینات منزل نیز کاربرد دارند.
لیزا شــپارد اســتوارت، نویســنده، طراح و 
مالک کالچرد اکسپرشــنز می گوید: »یکی 
از بزرگ تریــن لذت های من به اشــتراک 
گذاشــتن هنر نســاجی بی نظیر آفریقا که 
یکی از چند نقطه قوت این قاره برای جهان 

است، می باشد بر خالف آن چه که رسانه ها 
به تصویر می کشــند. برگــزاری رویدادها و 
فعالیت هــای اینچنینی که مــردم را با هر 
پیشینه ای با زیبایی پارچه های آفریقایی آشنا 
می کند و این فرصت را به آن ها می دهد تا آن 
پارچه ها را تمامًا حس کنند و با فرهنگ این 
قاره از نزدیک آشنا شوند، از عالقه مندی های 
من است؛ ماه پارچه آفریقا نیز یکی از همین 

رویدادهاست.«
اگرچه اســتوارت مقیم نیوجرسی است اما 
این رویداد از طریق رسانه های اجتماعی در 

سرتاسر جهان جشن گرفته می شود.
برای این که مخاطبان با هر سطح مهارتی که 
دارند بتوانند استعداد خود را در زمینه های 
مختلف دوخت، تکه دوزی و غیره به نمایش 
بگذارند، مــدت زمان این رویــداد یک ماه 

تعیین شده است.
Fibre 2 Fashion :مرجع

ترویج استفاده هنری از پارچه ها در رویداد ماه پارچه در آفریقا

صادرات نساجی و پوشــاک ایاالت متحده 
آمریکا در هفت ماه اول ســال جاری 7/66 
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 
یافته است. به گزارش دفتر نساجی و پوشاک 
دپارتمان بازرگانی آمریــکا، ارزش صادرات 
کشــور از ژانویه تا ژوییــه 2016، 12/934 
میلیارد دالر بوده است که در مقایسه با 14 

میلیارد دالر دوره مشابه سال قبل دچار افت 
شده است.

بر اســاس طبقه بندی های جداگانه، ارزش 
صادرات پوشاک در هفت ماهه اول سال 8/5 
درصد افت سالیانه داشته و به 3/239 میلیارد 
دالر رســیده اســت در حالی که صادرات 
محصوالت کارخانجات نســاجی با %7/37 

کاهش، 9/694 میلیارد دالر بوده است.
بیشــترین میزان رشــد صادرات در بخش 
پوشــاک مربوط به پیراهن هــای مردانه و 
پسرانه )15/33%( و بیشترین افت صادرات 
هم در بخــش لباس های زنانــه و دخترانه 

مشاهده شده است )%38/95(.
در میان محصوالت کارخانجات نساجی هم 
صادرات نخ با کاهش سالیانه 9/72 درصدی 

به 2/648میلیــارد دالر و صادرات پارچه با 
کاهــش 7/02 درصدی بــه 5 میلیارد دالر 
رسیده اســت. از لحاظ طبقه بندی کشوری 
هم بایــد گفت که مکزیــک و کانادا با هم 
حدود نیمی از کل صادرات نساجی و پوشاک 
آمریکا را در دوره ذکر شده به خود اختصاص 
می دهند. ارزش صادرات به مکزیک و کانادا و 
هندوراس به ترتیب 3/482، 2/927 میلیارد 

دالر و 876 میلیون دالر بوده است.
صادرات نســاجی و پوشــاک آمریــکا  در 
سال های اخیر در محدوده 22 تا 25 میلیارد 
دالر در ســال باقی مانده اســت. این میزان 
در ســال های 2011 تــا 2015 به ترتیب 
و   24/418  ،23/665  ،22/656  ،22/432

23/737 میلیارد دالر بوده است.

کاهش 7/66 درصدی صادرات پوشاک آمریکا از ژانویه تا ژوییه سال جاری
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وزیر صنایع اندونزی، ایرالنگا هاتارتو در یک 
کنفرانس مطبوعاتی در جاکارتا از ابراز تمایل 
هولدینگ ســرمایه گذاری دونگوان واقع در 

جیانگســو چین برای ســرمایه گذاری صد 
میلیون دالری در بخش توســعه صنایع و 
محصوالت نساجی خبر داده است. مسووالن 
اندونزیایی قطعا از این پیشــنهاد استقبال 
می کننــد و خود نیز موقعیت های دیگری 
را برای سرمایه گذاری پیشنهاد می دهند از 
جمله پارک صنعتی کندال، جاوه مرکزی و 
همچنین مناطق گسترده و نیروی کار ماهر 

این کشور را به رخ می شکند. 
وزیر صنایع در شانگهای با مدیر هولدینگ 
چینی مالقات کرده است. بنا بر توضیحات 

وزیر صنایع، دولت اندونزی سیاســت های 
اقتصادی مقررات زدایی جدیدی را برای دور 
ریختن موانع تجاری و صنعتی موجود آغاز 
کرده است. دولت تا کنون 13 بسته اقتصادی 

را تهیه کرده است. 
دولت همچنین مساله کاهش قیمت گاز را 
نیز مد نظر قرار داده تــا آن را برای صنایع 
مختلف از جمله بخش نساجی رقابت پذیر 
کند. از هولدینگ چینی دونگوان خواســته 
شده تا با شرکای داخلی در اندونزی همکاری 

کنند.

تمایل شرکت های چینی به سرمایه گذاری صد میلیون دالری در صنایع نساجی اندونزی

در نمایشــگاه تکس ورلد پاریس دو شرکت 
تایوانــی به نام های روی یوان و یونیورســال 
تکستایل بیشتر توجه خود را به بازار پوشاک 
مسلمانان معطوف ساخته اند. مسلمانان حدود 
یک پنجم جمعیت جهان را که چیزی بین 
1/2 تا 1/6 میلیارد است ، تشکیل می دهند. 
این دو شــرکت با معرفی تکنولوژی جدید و 
طراحی هــای نوآورانه امید زیادی به این بازار 
دارند. شرکت روی یوان که در زمینه پوشاک 
تهیه شده از پارچه های کاربردی تخصص دارد، 
هیاتی را برای نمایش شال و روسری که مورد 
استفاده زنان مسلمان است، به این نمایشگاه 
فرستاد تا توجه خریداران را به خود جلب کند. 
تکس ورلد پاریس که در روز پانزدهم سپتامبر 
به پایان رسید، یکی از مهم ترین نمایشگاه های 
تجاری برای صنایع نســاجی جهان به شمار 

می رود.
به گفته ی لی چی مینگ، مدیر اجرایی شرکت 
هر زن مسلمان به طور متوسط 40 تا 50 عدد 
روسری و شــال دارد و تمایل دارد بعضی از 
روســری های قدیمی و استفاده شده خود را 
هر دو یا سه ماه یک بار با روسری های جدید 
تعویض کنــد، در نتیجه فرصت های تجاری 
عظیمی در این بخش از صنعت پوشاک یافت 
می شــود. وی افزود بنا بر تحقیقات شرکت، 
بیشــتر روسری های فروخته شــده در آسیا 
قابلیت پخش حرارت را ندارند. این همان بازار 
جاویژه است که شرکت می تواند آن را کشف 
کند و محصوالتــی را از پارچه های کاربردی 
تولیــد کند کــه باعث خنک تر شــدن فرد 
مصرف کننده می شــوند. روی یوان طراحانی 
را از مالزی اســتخدام کرد که عالوه بر تولید 
روسری هایی با طرح های خاص راحتی زنان 

مسلمان را نیز فراهم کنند.
جمعیت عظیم مســلمانان در جهان دارای 
قدرت خرید باالیی هستند. بسیاری از آن ها 
خواهان خرج کردن بوده و این بازاریست که 
ارزش کشــف شدن را دارد. تایوان تکنولوژی 
تولید پارچه های کاربــردی را در اختیار دارد 
اما بسیاری از شــرکت های تایوانی آن را در 

زمینه تولید پارچه برای لباس های ورزشی به 
کار می گیرند. شرکت روی یوان یک کمپین 
بازاریابی را در چین و مالزی برای روسری های 

مورد استفاده زنان مسلمان آغاز کرده است.
این شــرکت جدا از این که برای بیشتر دیده 
شــدن در ســطح جهانی برای اولین بار در 
نمایشــگاه تکس ورلد پاریس شرکت کرده 
اســت، قصد دارد تا در آینده ای نزدیک بازار 
خود را تا انگلســتان نیز گســترش دهد و 

سفارشات بیشتری دریافت کند.
شــرکت دیگری با نام یونیورسال ورلد نیز به 

عرضه ی عبا در این نمایشگاه پرداخته است.
عباهای سنتی مشکی بوده و از یک پارچه ی 
مربعی بزرگ تهیه می شوند که یا از قسمت 

شانه ها و یا از سر تا پایین ادامه دارد.
به گفته ی یی هسیانگ، مدیر شرکت مشتریان 
شرکت خواستار طرح های جدید به جای انواع 
ســنتی آن بودند و شرکت نیز به سختی در 
حــال کار بر روی این نیاز مشــتریان و بازار 
می باشــد. پس از انقالب یاس یا همان قیام 
تونس در ســال 2011 بسیاری از مسلمانان 
شــروع به اســتفاده از عباهای رنگی تر و با 

طرح های متفاوت تر کرده اند.

تمرکز شرکت های تایوانی بر روی بازار مسلمانان در نمایشگاه تکس ورلد پاریس
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