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منافع ملى را فداى 
رقابت هاى جناحى نکنیم

1- هر چه به ماه های پایانی دولت یازدهم نزدیک تر می شویم، تحرکات و فعالیت های دستگاه های دولتی برای 
رونق  بخشی به اقتصاد و معیشت مردم رنگ و روی اجرایی تر به خود می گیرد و دولت محترم می کوشد تا به 
نوعی رکود حاکم بر اقتصاد بیمار کشور را کمرنگ تر کند. دولت تدبیر و امید که در طول سال های گذشته بسیار 
کوشید تا تورم افسارگسیخته حاصل از برنامه های اقتصادی دولت نهم و دهم را سر و سامان دهد، اکنون در 
ماه های منتهی به انتخابات با جبهه ای از منتقدینی مواجه است که مشکالت اقتصادی ناشی از رکود و شرایط 
ناگوار تولید و اشتغال را به مثابه پاشنه آشیل دکتر روحانی می دانند و مترصد فرصتی هستند تا بتوانند توفیقات 
حاصله دولت در این سال ها را یک جا به چالش بکشانند. ناکارآمد خواندن تالش های تیم مذاکره کننده در برجام 
و بزرگ نمایی مشکالت اقتصادی ناشی از سیاست های دولت در کنترل تورم، مهم ترین دستاویز رقبای دولت 

فعلی در انتخابات پیش رو خواهد بود.
گرچه جناح رقیب هنوز هم به جمع بندی نهایی برای معرفی نامزدهای انتخاباتی خود نرسیده؛ لیکن پروژه 
رقابت در انتخابات از ماه ها پیش کلید خورده و بدون تردید ماه های پیش رو شاهد افزایش تنش ها و نزاع های 

سیاسی در این خصوص خواهیم بود.
آنچه در این میان حائز اهمیت است؛ توجه به این موضوع است که رقابت های جناحی و حزبی نباید منجر به 
آسیب های اجتماعی و اقتصادی به آحاد مردم شود. ناکارآمد خواندن سیاست های اقتصادی و اجرایی دولت و 
افزایش احساس نارضایتی عمومی با بزرگ نمایی مسائل و مشکالت اقتصاد بیمار کشور که ریشه در سال های 
طوالنی دارد؛ اگرچه ممکن است به عنوان دستمایه های تبلیغات انتخاباتی قابل استفاده باشند اما در نهایت منجر 
به کاهش سطح امید و اعتماد ملی مردم به نظام  اسالمی خواهد شد؛ لذا شایسته است که رقبای انتخاباتی 
با نگاهی ملی و فراجناحی و درک صحیح موقعیت سیاسی و بین المللی کشور، معیشت و صالح ملت را قربانی 
اهداف انتخاباتی خود نکنند و حداقل شرایط نسبتاً پایدار فعلی، در آستانه رقابت های انتخاباتی دچار تنش و 

تالطم نگردد.

2- بهمن ماه امسال، مجله نساجی امروز، نوزدهمین سالگرد انتشار خود را جشن می گیرد. فرصت را مغتنم 
شمرده و در این مجال کوتاه از همکاران سالیان دور و نزدیک مجله و مخاطبین فهیم و ارزشمندی که همواره 
با نظرات و دیدگاه های گرانبهای خود، یار و یاور ما بوده اند؛ تشکر و قدردانی نموده و امیدواریم بتوانیم همچون 
گذشته بر عهدی که با ایشان بسته ایم، پایبند باشیم و تریبونی مستقل برای پیشرفت و توسعه صنایع نساجی 

و پوشاک کشور  باشیم. ان شاءاهللا 

                                                                                                                                                 مدیرمسئول

سرمقاله



دیدگاه

سعید حسین زاده یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان قدیمی پوشاک کشور است که 
 توانست بخش عمده ای از تولیدات خود را به بازار روسیه صادر نماید اگرچه 
این صادرات به دالیل مختلف از جمله وعده های بی سرانجام دولت مبنی بر حمایت از 

صادرکننده و ... متوقف ماند و به گفته وی، بازار را دو دستی تقدیم چین و ترکیه کردیم.
فعالیت های  به  خاصی  عالقه  و  دارد  پوشاک  و  نساجی  صنعت  در  ریشه  حسین زاده، 
گروهی و تشکلی و همین عالقه موجب شد در کنار چهره های دیگر پوشاک 
کشور همچون آقایان هاکوپیان، نبوی، رهبری و ... ایده تشکیل اتحادیه ای 
برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک را عملی نمایند. وی 
می گوید: آرزو دارم کلوپی از صنعتگران نساجی و پوشاک تشکیل شود تا 
هر هفته دور هم جمع شویم، مشکالتمان را با همفکری هم حل کنیم و در 

کنار یکدیگر بزرگ شویم. 
گفت وگوی ما با سعید حسین زاده از شکل گیری اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک آغاز می شود و در ادامه به فعالیت های 

تولیدی، صادراتی و حرفه ای وی اختصاص پیدا می کند.

دیدگاهدیدگاه

سعید حسین زاده یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان قدیمی پوشاک کشور است که 
 توانست بخش عمده ای از تولیدات خود را به بازار روسیه صادر نماید اگرچه 
این صادرات به دالیل مختلف از جمله وعده های بی سرانجام دولت مبنی بر حمایت از 

صادرکننده و ... متوقف ماند و به گفته وی، بازار را دو دستی تقدیم چین و ترکیه کردیم.
فعالیت های  به  خاصی  عالقه  و  دارد  پوشاک  و  نساجی  صنعت  در  ریشه  حسین زاده، 
گروهی و تشکلی و همین عالقه موجب شد در کنار چهره های دیگر پوشاک 
کشور همچون آقایان هاکوپیان، نبوی، رهبری و ... ایده تشکیل اتحادیه ای 
برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک را عملی نمایند. وی 
می گوید: آرزو دارم کلوپی از صنعتگران نساجی و پوشاک تشکیل شود تا 
هر هفته دور هم جمع شویم، مشکالتمان را با همفکری هم حل کنیم و در 

کنار یکدیگر بزرگ شویم. 
گفت وگوی ما با سعید حسین زاده از شکل گیری اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک آغاز می شود و در ادامه به فعالیت های 

تولیدی، صادراتی و حرفه ای وی اختصاص پیدا می کند.

صادرات  و  تولید  اتحادیه  شکل گیری  تفکر 
زمانی  چه  و  چگونه  ایران  پوشاک  و  نساجی 

ایجاد شد؟
اکثریت  حضور  با  جدیدی  تشکل   1360 سال 
با  کشور  پوشاک  و  نساجی  صنایع  دست اندرکاران 
معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  برنامه ریزی  و  همت 
و کشاورزی ایران تحت نام »شورای صنایع همگن 
و  مدیران  شورا  آن  در  که  شد  تشکیل  نساجی« 
تخصصی  رشته   2۹ تولیدی  واحدهای  صاحبان 
سیستم های   انواع  تولیدکنندگان  مانند  نساجی 
ریسندگی، انواع بافندگی ها، انواع تولیدکنندگان پتو، 
نخ های مصنوعی،  و  الیاف  ماشینی، موکت،  فرش 
کشباف ها، حوله، منسوج نبافته، جوراب، البسه و... 
اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی، ویژه هر یک 
از رشته های نساجی کردند تا هر یک از رشته های 
نامبرده باال، در مسیر جدید هماهنگ با قوانین پس از 

گفت وگو با سعید حسین زاده- مدیرعامل شرکت تولیدی و صادراتی بافران
انقالب کشور قرار گیرند.

مدیران یکی از این کمیته های تخصصی در اواخر 
سال 1361 تصمیم گرفت کمیته را از پوشش شورای 
صنایع همگن نساجی خارج نموده و اتحادیه ای کاماًل 
و  تولیدکنندگان  »اتحادیه  عنوان  تحت  مستقل، 

صادرکنندگان صنایع کشباف« راه اندازی نمایند.
اعتبار  و  صادرات  دوران  اوج  در  و   70 دهه  اوایل 
در بخش بین الملل، مدیرکل وقت صادرات وزارت 
پوشاک  قدرتمند  تشکل  کردند  توصیه  صنایع 
راه اندازی کنیم و مثال زدند تشکل پوست و ساالمبور 
با وزیر  بدون واسطه  توانمند است که  اندازه ای  به 
قرار مالقات می گذارند و مسائل و مشکالت صنعت 
خود را به صورت مستقیم با وی مطرح می کنند؛ چرا 
تولیدکنندگان پوشاک نباید به چنین جایگاهی برسند؟ 
زمینه صادرات،  در  شما  به حسن شهرت  توجه  با 
یکدیگر  دور  را  می توانید دوستان و همکاران خود 

جمع کنید و تشکل پوشاک را راه اندازی نمایید. 
هاکوپیان،  آقایان  مانند  دوستانی  با  را  این موضوع 
محمود نبوی، مهدی رهبری و ... در میان گذاشتم؛ 
ابتدا 10 نفر و سپس 30 نفر تمایل خود را به  در 
حضور در یک تشکل تخصصی پوشاک اعالم کردند 
و تصمیم گرفتیم این اتحادیه را در اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ثبت برسانیم؛ 
منتها در آن زمان اتحادیه کشباف اجازه این کار را 
به ما نمی داد جلسات متعددی را با مدیران وقت اتاق 
ایران برگزار کردیم اما با البی های مسئوالن اتحادیه 
کشباف این تصور به وجود آمده بود که ما قدرت 
و توان راه اندازی یک تشکل منسجم و قدرتمند را 
نداریم؛ بنابراین انجمن صنایع دوخت در وزارت کشور 

ثبت شد. 
به تدریج تعداد اعضا افزایش پیدا کرد زیرا متوجه 
فعالیت های گسترده و ارتباطات موثر هیئت موسس 
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با نهادها و سازمان های مختلف دولتی شده بودند و 
توانستیم طرف مشورت وزارت صنایع قرار گیریم. 
به این ترتیب روسای اتاق ایران جلسه مشترکی با 
هیئت موسس برگزار کردند و از ما خواستند با توجه 
به عدم فعالیت گسترده اتحادیه کشباف، در انتخابات 
آنان شرکت کنیم و بتوانیم سکان هدایت این اتحادیه 
را به دست بگیریم. پس از مشورت و همفکری با 
اتاق  روسای  پیشنهاد  به  گرفتیم  تصمیم  دوستان، 
اتحادیه  انتخابات  با حضور در  ایران عمل کنیم و 
کشباف، به هدف اصلی خود یعنی شکل گیری یک 
تشکل قدرتمند و موثر در صنعت پوشاک کشور دست 
یابیم و از یک اتاق کوچک در اتاق بازرگانی ایران 
کار را شروع کردیم تا امروز که دفتر اتحادیه تولید 
و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران به صورت 
مستقل و با تمام توان در خدمت تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان صنایع پوشاک کشور به فعالیت ادامه 

می دهد. 
همدلی،  با  جز  دشوار  مسیر  این  کردن  طی  قطعاً 
همراهی و دوستی میان اعضا امکان پذیر نبود ضمن 

صنعت  در  فعال  تشکل  یک  به  مبرم  نیاز  این که 
پوشاک بسیار ملموس به نظر می رسید. خوشبختانه 
مسیر حرکت اتحادیه به سمتی پیش رفت که جلب 
اعتماد مسئوالن مرکز توسعه صادرات را به همراه 
صادراتی  جوایز  پرونده های  به  رسیدگی  و  داشت 
صنعتگران نساجی و پوشاک به این تشکل سپرده شد.

و  تولیدی  حرفه ای،  فعالیت های  مورد  در 
صادراتی خود توضیحاتی ارائه نمایید.

سال 1350 برند شینتال را با هدف تولید پوشاک زنانه 
به همراه دو برادرم بنیان نهادیم و ظرف یک سال 
به سطحی از اعتبار و موفقیت در بازار رسیدیم که 
برند ما جزو برندهای معروف و معتبر شناخته  شد 
و کاپ بهترین طراحی را دریافت کردیم. این روند، 
در  توانستیم  آن  براساس  بود که  موفقیتی  سرآغاز 
توانمند  نمایندگان  کشور،  شهرستان های  تمام 
فروش مستقر کنیم و با پوشاک خارجی به رقابت 

می پرداختیم. 
سال 1350 با هدف صادرات پوشاک، می خواستیم 
نامی برای برند خود انتخاب کنیم که هم یک اسم 
ایرانی باشد و هم مخاطبان خارجی بتوانند آن را تلفظ 
نمایند. شینتال را از لغت نامه دهخدا پیدا کردیم و نام 

یکی از روستاهای آذربایجان شرقی است. 
شینتال در پیش از انقالب به تولید پوشاک روز اداری، 

پوشاک عصر و پوشاک شب زنانه می پرداخت. گروه 
طراحی دانش آموختگان دانشگاه های معتبر خارج از 
کشور بودند که به طور مرتب به طراحی محصوالت 
متنوع می پرداختند. این امکان برایمان فراهم بود که 
از تمام نمایشگاه های بین المللی مد و پوشاک مرتبط 
بازدید به عمل آوریم.  پوشاک با مد و طراحی عجین 
شده بود زیرا نمی توان این بخش را از صنعت پوشاک 
جدا کرد. مسلماً موفقیت ما مرهون توجه خاص به 
نمایشگاه های  در  که  زمان  آن  بود.  مد  و  طراحی 
پوشاک و هفته های جهانی مد شرکت می کردیم، 
بسیار جلوتر از کشورهایی مانند ترکیه بودیم. از این 
نمایشگاه ها صرفاً ایده می گرفتیم و مدهای روز دنیا را 
طبق سلیقه و فرهنگ ایرانی، بومی سازی می کردیم 
و به این ترتیب محصولی روانه بازار می شد که عالوه 
بر حفظ فرهنگ و تمدن ایرانی و ساختار آناتومی 
خانم های ایرانی، طبق آخرین مد روز دنیا بود و یک 
خانم ایرانی زمانی که پوشاک شینتال را تهیه می کرد، 
ا طمینان کامل داشت که تمام بخش های پوشاک 
برازنده اوست اما متأسفانه اغلب طراحی های امروز 

پوشاک، کپی کاری است.  

محصوالت شینتال چگونه توزیع می شد؟
هیچ گاه با سیستم بنکداری کار نمی کردیم زیرا اعتقاد 
مرا  آن که  از  پیش  نداشتیم.  فعالیت  شیوه  این  به 
به دلیل تنگ نظری ها و بهانه تراشی های واهی مجبور 
به توقف فعالیت کنند، 85 شعبه شینتال در سراسر 

کشور فعال بود. 
شرایط آن قدر خوب پیش می رفت که متوجه شدیم 
لذا  نیست  ما  توانمندی های  جوابگوی  داخلی  بازار 
به فکر صادرات افتادیم و در گام نخست به آمریکا 
رفتیم و شعبات شینتال را در این کشور راه اندازی 
کردیم. بازار پوشاک آمریکا بسیار وسیع و پرمصرفی 
بود ضمن این که برادر بزرگم نیز مطالعات بسیاری در 

مورد بازار پوشاک آمریکا انجام داده بود. 
تا دوران انقالب به تولید و صادرات ادامه دادیم اما 
هیچ گاه تصور نمی کردیم انقالب بتواند تأثیری بر 
فعالیت های ما داشته باشد و به جایی برسیم که تولید 

را متوقف کنیم.

ادامه  صادرات  و  تولید  به  انقالب  دوران  تا 
انقالب  نمی کردیم  تصور  هیچ گاه  اما  دادیم 
بتواند تأثیری بر فعالیت های ما داشته باشد و 

به جایی برسیم که تولید را متوقف کنیم.

شینتال در پیش از انقالب به تولید پوشاک روز اداری، همراهی و دوستی میان اعضا امکان پذیر نبود ضمن همراهی و دوستی میان اعضا امکان پذیر نبود ضمن 
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و  حال  به  کردید  اشاره  که  تنگ نظری هایی 
آن  خاص  تفکر  و  انقالب  اوایل  خاص  هوای 

زمان در مقابله با مظاهر غربی ارتباط دارد؟
دقیقاً... پس از انقالب نمی توانستیم به تولیدات قبلی 
خود ادامه دهیم ضمن این که ارتباطات ما با آمریکا 
قطع شد اما به تالش های خود در راستای صادرات 
ادامه دادیم؛ در کانادا شرکتی ثبت کردیم تا محصول 
را در ایران به صورت خام تولید، به کانادا ارسال و پس 
از تکمیل وارد بازار آمریکا کنیم. اما این روند به دلیل 
بروز مشکالتی متوقف شد و به بازار داخلی متمرکز 
شدیم. پس از انقالب، شینتال بسیار معروف شده بود 
و فروشگاه های آن همواره مملو از خریداران مختلف 
از  می کردیم  اعالم  روزه  پنج  حراج  زمانی که  بود. 
شهرستان های مختلف راهی تهران می شدند و پشت 
درب فروشگاه می خوابیدند تا صبح بتوانند زودتر از 
سایرین خرید کنند و استقبال مردم از محصوالت 
ما به اندازه ای بود که تا پایان شب دیگر هیچ لباسی 
برای فروش باقی نمی ماند. کیفیت محصوالت بسیار 
مطلوب بود زیرا نخ  و مواد اولیه مرغوب اروپایی وارد 
می کردیم، مدل ها طبق مد روز دنیا بود ضمن این که 

قیمت مناسبی برای مصرف کنندگان داشت.
اما این موفقیت ها برای برخی غیرقابل تحمل بود. 
و  می دادم  انجام  گسترده ای  تبلیغات  فروش  برای 
برخی در نشریات می نوشتند این برند برای کیست 
که چنین فعالیت های طاغوتی دارد و تبلیغات انجام 
می دهد؟ چرا کسی جلوی فعالیت آن را نمی گیرد! 
یک روز در اوج شلوغی فروشگاه و نزدیک شب عید، 
عده ای از اماکن به فروشگاه مراجعه و ما را بازخواست 
کردند و گفتند در اسرع وقت به اداره اماکن بیایم. 
به این اداره رفتم، مسئول وقت گفت: اسم طاغوتی 
شینتال را از کجا پیدا کرده اید؟! گفتم این نام اصیل 
ایرانی است و مجوز آن را از وزارت ارشاد گرفته ام. 
مجوز را به وی نشان دادم؛ نگاهی به آن انداخت 
پاره کرد و گفت:  را  و سپس در کمال تعجب آن 
دیگر مجوز نداری! به عنوان یک تولیدکننده و فعال 
صنعتی چه احساسی باید داشته باشید وقتی اسمی 
که یک عمر برای اعتبار آن تالش کرده اید و در 
ایران و جهان موفق بود به دلیل تنگ نظری از بین 

می رود... گفتم پس فروشگاه را جمع خواهم کرد... 
گفت: اگر این کار را انجام بدهی که لطف بزرگی 
خواهی کرد!  مگر من عامل فساد بودم که بابت آن 
شرمسار باشم؟ مگر برای عده ای از هموطنان زمینه 
نیاورده بودم؟ مگر  اشتغال سالم و حالل به وجود 
تولید ایران را با افتخار راهی بازارهای صادراتی نکرده 
برچسب  و  فروشگاه  تابلوهای  تمام  در  بودم؟ مگر 
محصوالت ما عبارت ساخت ایران درج نشده بود؟ 
چرا باید چنین رفتاری با من می شد؟ تا سال 1367 
که فروشگاه های شینتال به فعالیت خود ادامه می داد، 
لحظه ای از ارائه محصوالت باکیفیت دریغ نکردیم؛ 
آیا این رفتار و برخورد نامناسب و خصمانه در شأن 
یک تولیدکننده بود؟شرایط به نحوی پیش رفت که 
تصمیم گرفتیم تولید را فقط به صادرات اختصاص 

دهیم و دیگر کاری به بازار داخل نداشته باشیم! 
فرصتی پیش آمد تا به تحقیق و مطالعه بازار شوروی 
این کشور  پوشاک  نمایشگاه  چندین  در  و  بپردازم 
شرکت کردم، در همین زمان ، شاهد تجزیه شوروری 
و استقالل جمهوری های آن شدیم. در تاجیکستان 
قرارداد صادراتی منعقد کردم، در  میلیو ن دالر  سه 
آذربایجان نیز موفق به انعقاد قرارداد قابل توجهی 
اقتصادی  ثبات  عدم  به دلیل  بودم  نگران  اما  شدم 
وسیاسی پس از فروپاشی شوروی با مشکل مواجه 
شوم لذا به همراه بخشی از محصوالت از آذربایجان 
به مسکو رفتم. در یکی از هتل ها به بازاریابی پرداختم 
و متوجه شدم بازار بسیار بکری برای پوشاک وجود 

دارد. در هتل با یک ایرانی مقیم مسکو آشنا شدم که 
بازار روسیه را به خوبی می شناخت؛ پس از مذاکرات 
را  به وی  بسیار خوب  با حقوق  پیشنهاد کار  اولیه 
راه اندازی  در مسکو  دفتری  قرار شد  مطرح کردم؛ 
کنیم و به فروش محصوالت خود بپردازیم. در مرحله 
نخست موفق شدیم قرارداد 3 میلیون دالری منعقد 
نماییم؛ پس از 45 روز به ایران بازگشتم در حالی که 
انگیزه ام برای فعالیت صادراتی در بازار روسیه افزایش 

یافته بود.  

وضعیت صادرات در آن مقطع زمانی چگونه 
بود؟

در آن زمان میزان صادرات و فعالیت تولیدکنندگان 
و مدیران بخش خصوصی در این بخش به مراتب 
بیشتر از امروز بود و هر اندازه قوانین و مقررات به 
نفع صادرات وضع شد، متأسفانه به یک مانع برای 
مدیران صادرات محور تبدیل شد! دهه 70 دوران 
اوج صادرات غیرنفتی بود اگرچه آن سال ها جوایز 
صادراتی وجود نداشت اما تولیدکنندگان با تمایل و 
عالقه خاصی به صادرات محصوالت باکیفیت خود 

می پرداختند.

یعنی فقط به دلیل قوانین و مقررات دست و 
پاگیر شاهد کاهش صادرات هستیم؟

بله اگرچه تحریم های پیاپی نیز آسیب های بسیاری 
با بلوکه شدن  به پیکر صادرات کشور وارد کرد و 

دارد. در هتل با یک ایرانی مقیم مسکو آشنا شدم که می رود... گفتم پس فروشگاه را جمع خواهم کرد... 
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سیستم های بانکی، نتوانستیم به صادرات ادامه دهیم. 
تازگی  به  سابق  شوروری  جمهوری های   70 دهه 
استقالل خود را اعالم کرده بودند  و علی رغم وجود 
برایمان  پولی  و  بانکی  مراودات  در مسکو،  دفتری 
مشکل به نظر می رسید اما به مراتب بهتر و روان تر از 

امروز قادر به صادرات بودیم. 
با تعیین جوایز صادراتی و وضع قوانین و مقررات 
کاهش  شاهد  صادرکنندگان ،  برای  سختگیرانه  
پوشاک  مثال  برای  شدیم.  روند صادرات  تدریجی 
اگر  و  می کردند  قیمت گذاری  صادرات  جهت  را 
می خواستید محصولی را با قیمت باال صادر کنید، 
به  مبلغی  گرانفروشی،  بهانه  به  مرکزی  بانک 
صادرکننده پرداخت نمی کرد و پس از پیگیری های 

مستمر در نهایت رقم ناچیزی به ما رسید! 
در دوران های مختلف هر قانونی که به نام حمایت از 
صادرات وضع شد، ضربه ای به قامت صادرکننده وارد 
کرد. مثاًل هنگام صادرات پوشاک به روسیه، وجود  
قوانین تهاتر، صادرات به روسیه را بسیار تسهیل کرده 
بود. بازار این کشور بسیار گسترده بود و در همان 
روسیه  بازار  فعلی،  ترکیه  مانند  می توانستیم  زمان 
متأسفانه  اما  درآوریم  ایرانی  پوشاک  انحصار  به  را 
مسئوالن دولتی هیچ همکاری و حمایتی از امثال 
ما در بازارهای بین المللی به عمل نیاوردند. بارها به 
مسئوالن وزارت صنایع وقت عنوان کردم که توان 
صادرات محصوالت 270 کارخانه را دارم فقط از نظر 

مسائل قانونی و مالی از من حمایت نمایید. 
از نظر ثبت شرکت، دفتر مسکو را به نحوی ثبت کرده 
بودیم که امکان تعرض به حساب های شرکت وجود 
نداشت و به کمک بسیاری از فعاالن و صنعتگرانی 

که بعدها در مسکو، شرکت تأسیس کردند، شتافتم 
زیرا از همان ابتدا به انجام کارهای گروهی اعتقاد 
کامل داشتم و بر این باور بودم که قطره ای در مقابل 
این  ) روسیه ( هستم و در  بازار گسترده  این  دریای 
ناجوانمردانه  رقابت  شاهد  ندارد  دلیلی  وسیع،  بازار 
شرکت های ایرانی با همدیگر به بهانه تصاحب سهم 
بیشتر بازار باشیم. تصور می کردم هر اندازه بتوانیم 
قدرت و توانمندی ایران را در بازار روسیه تقویت کنیم 
بازار بهتری به دست خواهیم آورد کما این که شاهد 
تحقق چنین تفکری بودیم و در مقطعی از زمان، 
تولیدکنندگان ایرانی توانستند بازار جمهوری های تازه 

استقالل یافته شوروی را به انحصار خود درآورند. 
به  مالی  و  پولی  تبادالت  مشکالت  رفع  برای 
موضوع  کردیم،  مراجعه  روسیه  در  ایران  سفارت 
پاسخ  و  گذاشتیم  میان  در  سفارت  مسئوالن  با  را 
شندیم »هنوز مسائل سیاسی ما حل نشده هستند 
و نمی توانیم کاری برای شما انجام دهیم!«  با تکیه 
بر توانمندی ها و سرمایه های بخش خصوصی، شاهد 
اما  روسیه شدیم  به  فعالیت های صادراتی  افزایش 
ضربه مهلک بعدی به پیکره صادرات هنگام کاهش 
ناگهانی نرخ ارز در سال 1373  وارد شد. مسئوالن 
هیچ گاه فکر نکردند تکلیف صادرکنندگانی که قرارداد 
صادراتی را براساس دالر 600 تومانی منعقد کرده اند 
مواجه  تومان   300 به  دالر  نرخ  شدید  افت  با  اما 
شده اند؛ چیست و چگونه می توانند این مابه التفاوت 
را جبران کنند؟ اصاًل چگونه می توانستند محصوالت 

خود را به بازار صادراتی تحویل دهند؟! 
سال 1375 با توجه به افت شدید صادرات ، قانونی به 
تصویب رسید مبنی بر این که 50 درصد هزینه های 
صادرات را وزارت صنایع وقت و مابقی را نیز بانک ها 
پرداخت خواهند کرد؛ به این ترتیب ارزش دالری 
صنایع  وزارت  اوایل  می شد.  حفظ  صادرکنندگان 
 1376 سال  اما  می پرداخت  ما  به  را  مبالغ  این 
به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت، بانک مرکزی با 
مشکالت مالی متعددی روبرو شد اما قربانی اصلی 
این روند، صادرکنندگانی بودند که با تالش فراوان 
بازار خوبی در روسیه پیدا کرده بودند و با پشتوانه 
می پرداختند.  فعالیت  به  دولت  قانونی  حمایت های 

امروز  تا  بانک مرکزی  از  طلب های صادرکنندگان 
به قوت خویش باقی مانده و 20 سال از آن دوران 
می توانست  مبلغ  این  حالی که  در  می شود،  سپری 
صرف احداث کارخانه های بیشتر، صادرات گسترده تر 
و یافتن بازارهای جدیدتر شود. اما این دردی است 
که 20 سال صادرکنندگان و تولیدکنندگان می کشند 
و جفایی است که به صنعت نساجی و پوشاک روا 

شده است... 

با توجه به شرایط نامساعد در زمینه صادرات، 
خارجی  بازارهای  در  فعالیت  به  زمانی  چه  تا 

ادامه دادید؟
رها  را  آن  به سادگی  نمی توانستیم  را  دفتر مسکو 
کنیم و به کشور بازگردیم اما به تدریج بنیه و توان ما 
کاهش یافت تا این که شاهد ظهور چین در بازارهای 
جهانی شدیم؛ به این ترتیب دوران طالیی صادرات 
را به آسانی از دست دادیم و بازار گسترده روسیه را 
که با تالش و سرمایه گذاری های قابل توجه کسب 
کرده بودیم ، دو دستی تقدیم ترکیه و چین کردیم. 
از نزدیک می دیدم که این بازار کاماًل در انحصار ما 
بود و پس از کاالهای آمریکایی، هیچ کاالیی در بازار 
به اندازه محصوالت ایرانی خریدار نداشت، پوشاک و 
کفش ساخت ایران در روسیه از ریشه بسیار قدرتمند 
و معتبری بهره مند بود و با توجه به وسعت مرزهای 
مشترک با روسیه، فرصت بسیار مغتنم و ارزشمندی 
به  تا کارخانه های نساجی و پوشاک  آمد  به وجود 
نوسازی و بازسازی تکنولوژی  و ماشین آالت خطوط 
تولید خود بپردازند و در بازارهای صادراتی حرف های 
زیادی برای گفتن داشته باشند... حتی برای نزدیک تر 
در شهرک  کارخانه  سه  روسیه،  مرزهای  به  شدن 
صنعتی میامی شاهرود راه اندازی کردم. دولت در آن 
زمان قرار بود به دلیل قرارگرفتن کارخانه در منطقه 

محروم، تسهیالت خوبی در اختیار ما قرار دهد.
در  سوله هایی  توجه،  قابل  سرمایه گذاری های  با 
این شهرک صنعتی تأسیس کردیم و طبق وعده 
مسئوالن دولتی، قرار شد پس از اتمام مراحل ساخت 
و احداث تأسیسات، ارز مناطق محروم جهت خرید، 
نصب و راه اندازی ماشین آالت به ما تعلق بگیرد. 5-6 

صادرات  شدید  افت  به دلیل   1379 سال 
نساجی و پوشاک ، دولت به فکر حمایت جدید 
از صادرکننده این صنعت افتاد و طبق مصوبه 
صادراتی  جایزه  درصد   20 وزیران،  هیئت 
سال  برای  درصد   15  ،  1380 سال  برای 
1381  و 10 درصد برای سال 1382 تعیین و 
بودجه های آن نیز مشخص شد اما هنوز ابالغ 

نشده بود. 
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اسفند ماه کار تأسیسات به اتمام رسد، موضوع را با 
مسئوالن در میان گذاشتیم، اعالم کردند پایان سال 
نزدیک است و تقاضای خود را اوایل سال بعد مطرح 
نمایید. ابتدای سال مراجعه کردیم گفتند هنوز بودجه ای 
اختصاص پیدا نکرده است! این بهانه تراشی ها و امروز 
و فردا کردن ها همچنان ادامه داشت و به این سادگی 
فعالیت سه کارخانه بزرگ تولید پوشاک، پتو و پارچه 
نیمه کاره باقی ماند و ماند و ماند.... در آن زمان نه 
تشویقی وجود داشت نه قانونی برای حمایت واقعی از 
صادرکننده وضع می شد و نه جوایز صادراتی پرداخت 
بر  تکیه  و  خالی  دست  با  صادرکنندگان  می شد... 
توانایی ها و سرمایه های خود مشغول فعالیت بودند 
و به دلیل فقدان قوانین و مقررات حمایتی، روز به روز 
ضعیف و ضعیف تر می شدند و در مقابل رقبای چین و 
ترکیه قدرت بیشتری پیدا می کردند تا جایی که بدون 
هیچ گونه مشکلی، بازار جمهوری های شوروی را از 
صادرکننده ایرانی گرفتند و به انحصار خود درآورند. 

کجا و چه زمانی از ما حمایت شد؟!
علی رغم وضعیت دشوار فعالیت صادراتی، دفتر مسکو 
همچنان به فعالیت خود ادامه می داد و هزینه های 
گزافی بابت حضور در نمایشگاه های مختلفی شرکت 
می کردیم. شرایط مانند گذشته مطلوب نبود و توان 

ما نیز کاهش یافته بود. 
و  نساجی  افت شدید صادرات  به دلیل  سال 137۹ 
پوشاک ، دولت به فکر حمایت جدید از صادرکننده 
این صنعت افتاد و طبق مصوبه هیئت وزیران، 20 
درصد جایزه صادراتی برای سال 1380 ، 15 درصد 
برای سال 1382  درصد  و 10  برای سال 1381  
تعیین و بودجه های آن نیز مشخص شد اما هنوز 
ابالغ نشده بود. سال 1380 به نظر می رسید مرکز 
توسعه صادرات تصمیم دارد از صادرکننده حمایت 
کند و میزهایی برای دور هم نشستن صادرکنندگان 
و تولیدکنندگان با مسئوالن تعبیه کرده بود که به 
اصطالح مشکالت ما شنیده و برطرف شوند اما فقط 
جلسه، شعار و حرف بود و  نتیجه موثر و مثبتی برای 

صنعت نساجی و پوشاک کشور به همراه نداشت! 
صادرات،  توسعه  مرکز  وقت  رئیس   ،1380 خرداد 
نساجی  بخش  صادرکنندگان  حضور  با  جلسه ای 

دفتر  مدیرکل وقت  نصراللهی-  و خانم  پوشاک  و 
نساجی و پوشاک وزارت صنایع- برگزار کرد و این 
نوید را داد که با مصوبه اخیر هیئت وزیران به رشد 
کردیم »  عنوان  یابیم.  دست  چشمگیری  صادراتی 
زیرا  نداریم  مصوبه  اجرایی شدن  این  به   اعتمادی 
سال های 76-75 نیز چنین مسائلی عنوان شد اما 
هیچ حمایتی صورت نگرفت و هنوز از دولت طلبکار 
هستیم...«  وی با اطمینان گفت » این بار مصوبه 
هیئت وزیران را در اختیار داریم و به شما قول خواهم 
داد اجرایی می شود؛ پس با اتکا به این مصوبه به 
صادرات بپردازید و اطمینان داشته باشید بخشی از 

هزینه های شما توسط دولت تقبل خواهد شد« 
هر سال با تورم فزاینده 25-20 درصد ی روبرو بودیم، 
در حالی که نرخ دالر ثابت باقی مانده بود قیمت تمام 
شده منسوجات و پوشاک ایران روند صعودی به خود 
گرفته بود پس مبلغی که دولت تحت عنوان »جایزه 
واقع  در  بود  داده  وعده  صادرکننده  به  صادراتی« 
»جایزه« نبود بلکه جبران افزایش نرخ تورم و تثبیت 

نرخ ارز بود! 
به  صادرات،  توسعه  مرکز  رئیس  وعده  براساس 
جوایز  بر  تکیه  با  می دانستیم  و  پرداختیم  صادرات 
خریداران،  با  تجاری  مذاکرات  هنگام  صادراتی، 
امکان مانور بیشتری داریم. اما بسیار تأسف آور است 
که بگویم این وعده نیز به سایر وعده های تحقق 
فردا  امروز  داستان  هم  باز  و  پیوست  دولت  نیافته 
کردن ها شروع شد... 1۹ مهر 1380 ، شورای پول 

و اعتبار شروع مصوبه هیئت وزیران مبنی بر پرداخت 
جوایز صادراتی را از همان روز اعالم کرد؛ این یعنی 
برای  که  رقمی  دالری،  میلیون  یک  حداقل  زیان 
تولیدکننده بسیار بزرگ است و طبق قانون به وی 
تعلق نمی گیرد! به این ترتیب ضربه محکم دیگری 
از سوی متولیان دولتی به بدن صادرکننده زده شد. 
به دفعات با مسئوالن دولتی جلسه برگزار کردیم و 
گفتیم »شما که قرار نبود جایزه ای بپردازید چرا چنین 
وعده ای به ما دادید؟« به این صورت بخش عمده ای 
از صادرکنندگان واقعی، راه خود را جدا کردند و جای 
آنان را صادرکنندگان ابن الوقتی گرفت که به سودای 
گرفتن جایزه صادراتی پا پیش می گذاشتند و هیچ 
تدبیری برای صادرکنندگان واقعی، متعهد و معتبر 
پیش از 1۹ مهر 80 که سرمایه خود را به صادرات 
اندیشیده نشد. در آن دوران  اختصاص داده بودند؛ 
بودیم  صادراتی  شرکت های  قارچ گونه  رشد  شاهد 
بدون این که شاهد رشد و توسعه خاصی در صادرات 
غیرنفتی باشیم و هیچ یک از صادرکنندگان قدیمی 

دیگر نتوانستند قد علم کنند. 
تا سال 1385 به صادرات ادامه دادم اما شرایط به 
نحوی پیش رفت که دیگر ادامه فعالیت صادراتی 
از  حمایتی  هیچ  می رسید.  نظر  به  غیرممکن 
صادرکننده وجود نداشت و جوایز صادراتی نیز در هیچ 
سالی در موعد مناسب به دست تولیدکننده نرسید؛ 
زمانی هم می رسید که عماًل کسی روی آن حساب 
نمی کرد  و گویی دولت تمام مخارج کشور را پرداخته 
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کنیم،  تکرار  را   70 دهه  باید  می کنم  فکر 
و حمایت  هیچ گونه کمک  منتظر  که  روزگاری 
دولتی نبودیم و توقع دریافت جایزه صادراتی 
هم نداشتیم، دست در دست همدیگر قرار دهیم 
و صنعت خودمان را احیا کنیم. آرزو دارم کلوپی 
از صنعتگران نساجی و پوشاک تشکیل شود تا 
هر هفته دور هم جمع شویم، مشکالتمان را با 
همفکری هم حل کنیم و در کنار یکدیگر بزرگ 

شویم.

و مازاد آن را به صادرکننده می دهد! صادرکننده ای 
که از شدت ناتوانی مالی قادر به فعالیت نبود، دو سال 
بعد جایزه صادراتی را در شرایطی می گرفت که هیچ 
فایده ای به حالش نداشت. در حال حاضر هم که بازار 
نساجی و پوشاک ایران عرصه تاخت و  تاز کاالهای 
چین و ترکیه شده است، ریشه در مسائلی دارد که به 
آن اشاره کردم. مسائلی مانند ندانم کاری مسئوالن، 
عدم تدبیر و توجه به تولید و صادرات غیرنفتی.  در 
مجموع آغاز فعالیت صادراتی ما در روسیه شروعی 
بسیار خوب اما پایانی تلخ داشت... زندگی و سرمایه 
خود را برای صنعت پوشاک فروختیم ، قطعه زمینی 
که در منطقه ولنجک تهران، امروز میلیاردها ارزش 
دارد آن زمان به 60 میلیون جهت خرید مواد اولیه 

صادرات فروخته شد.
اما  را ثبت کرده بودیم  بافران  سال 1374 شرکت 
به دلیل تمرکز بر فعالیت های صادراتی شینتال، عماًل 
از آن استفاده ای نمی شد تا این که سال 1380 پروانه 
فعالیت و تمام امور شرکت شینتال را به طور رسمی به 

بافران منتقل کردیم. 
سال 1382 تصمیم گرفتم بزرگ ترین کارخانه تولید 
شینتال  برند  با  را  تی شرت(  و  ) تاپ  زنانه  پوشاک 
راه اندازی نمایم و قرار بود در فاز نخست ده هزار 
قطعه و در فاز دوم 20 هزار قطعه پوشاک در روز 
تولید شود. تصمیم بر این بود که کارخانه با همکاری 
تمام  سال 1384  متأسفانه  اما  گردد  احداث  بانک 
اعتبارات بانکی به اصطالح فریز شد و این کار تحقق 

پیدا نکرد.
مراتب  به  قاچاق  حجم  مردانه  پوشاک  زمینه  در 
توجهی  قابل  و حجم  است  زنانه  پوشاک  از  کمتر 

است  مواردی  و  زنانه  پوشاک  بخش  در  قاچاق  از 
که از آن غافل بوده ایم. مرتب برای تولیدکنندگان 
پوشاک زنانه محدودیت ارائه و نمایش محصوالت 
به وجود آورده ایم در حالی که لباس زنانه باید تنوع 
باالیی داشته باشد و طبق مد روز دنیا پیش رود اگر 
مد در کار ما نقشی نداشته باشد مفهوم لباس زنانه 
از بین خواهد رفت. نتیجه چنین سخت گیری های 
بی منطقی، اشتیاق مردم به خرید پوشاک ترکیه و 
چین است. مردم در مسافرت های خود بیش از هر 
کاالی دیگری پوشاک زنانه تهیه می کنند زیرا در 
کشور خودشان چنین تنوعی از رنگ و مدل و طرح 
وجود ندارد و تولیدکننده داخلی اجازه ندارد هر طرح و 

مدلی را تولید و عرضه کند. 
برای  جایگاهی  و صادرکننده  مجموع صادرات  در 
و  سازمان ها  در  را  خود  وقت  فقط  و  ندارد  دولت 
نهادهای مختلف تلف می کنیم. 20 سال در جلسات 
مختلف اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
نتیجه ای  هم  روز   20 اندازه  به  اما  کردم  شرکت 
قول های  و  و وعید  این جلسات وعده  در  نداشت! 
بسیاری از مسئوالن مختلف دولتی شنیده ام اما هیچ 
کار اصولی برای این صنعت انجام نشد و در صادرات 

پسرفت کرده ایم.

فکر می کنید دوران طالیی نساجی و پوشاک 

تکرار شود؟
بله، به آینده این صنعت بسیار امیدوارم و در حال انجام 
مطالعه هستم تا فعالیت در یک رشته خاص نساجی 
را شروع کنم؛ رشته ای که کمتر به آن توجه شده 
در حالی که جای کار بسیاری دارد. فکر می کنم باید 
دهه 70 را تکرار کنیم، روزگاری که منتظر هیچ گونه 
کمک و حمایت دولتی نبودیم و توقع دریافت جایزه 
صادراتی هم نداشتیم، دست در دست همدیگر قرار 
دهیم و صنعت خودمان را احیا کنیم. آرزو دارم کلوپی 
از صنعتگران نساجی و پوشاک تشکیل شود تا هر 
هفته دور هم جمع شویم، مشکالتمان را با همفکری 
هم حل کنیم و در کنار یکدیگر بزرگ شویم. باید 
به  جمعی  دسته  تالش های  زیرا  شویم  تشکل گرا 
مراتب کارسازتر و موثرتر از حرکات انفرادی است. 
بهتر است خودمان  و  نمانیم  منتظر حمایت دولت 
سنگ های سر راه تولید را برداریم به جای این که 
در انتظار حرکت موثری از دولت، سال های ارزشمند 

عمرمان را تلف کنیم. 
باور  را  خود  استعدادهای  و  توانایی ها  خودمان،  اگر 
اگر  بود.  خواهیم  برجام  نشاندن  ثمر  به  قادر  کنیم 
حساب شده، منطقی و دور از احساس عمل کنیم، 
صنعت قدرتمند و مستحکمی خواهیم داشت که هیچ 
عامل خارجی قادر به ایجاد کوچک ترین ضربه به آن 

نخواهد بود. 
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ک گفت وگو با مهندس شاهرخ کشاورز- مدیرعامل و سردبیر ماهنامه تجارت طالیی 
ت ی

تجار
ت1

گ اسـ
جـنــ

اشاره:
چه بخواهیم و چه نخواهیم مراکز خرید در دنیای امروز به جزئی الینفک زندگی شهری تبدیل 
شده است، مراکزی که فرصتی فراهم می کند تا خانواده ها هم به رفع نیازهای خود از جهت تامین 
محصوالت و کاالهای مختلف بپردازند و هم اینکه در فودکورت، غذایی صرف کنند یا از امکانات 
تفریحی استفاده کرده و خاطره  مشترکی به وجود آورند. محدودیت زمان، ازدحام خیابان ها و 

فرصت اندک برای خرید از دالیل استقبال مردم از مراکز خرید به شمار می آیند. 
شاید یکی از مهم ترین و جذاب ترین بخش مراکز خرید، بخش پوشاک باشد که خریداران بسیاری 
را از هر طیف و قشر و جنس به خود اختصاص می دهد و فرصتی برای خریداران به وجود می آورد 
تا در زمان کوتاه به تنوع باالیی از پوشاک برندهای مختلف پوشاک داخلی و خارجی دست یابند. 
برای آشنایی بیشتر با نحوه فعالیت مراکز خرید در بخش پوشاک با مهندس شاهرخ کشاورز، 
گفت وگویی انجام دادیم. وی مدیرعامل و سردبیر  تنها نشریه تخصصی در زمینه مراکز خرید 
و برندهاست و برگزاری مراسم افتتاحیه تعداد قابل توجهی از مراکز خرید و فروشگاه  برندهای 
معتبر را انجام می دهد، موسسه تحت مدیریت وی بزرگ ترین رویداد صنعت مراکز خرید را سه 
سال پیایی با حضور حداکثری مدیران مراکز خرید و صاحبان برندهای کشور برگزار می کند و در 
حوزه بهره برداری مراکز خرید نیز نقش فعالی ایفا می نماید. کشاورز به عنوان فعال صنعت مراکز 
خرید شناخته می شود که فعالیت رسانه ای  وی در راستای فعالیت های اجرایی حوزه مراکز خرید 

و برندهاست. 

چه  موفق  خرید  مرکز  یک  راه اندازی  جهت 
فاکتورهایی باید مدنظر قرار گیرد؟

 نخستین نکته مهم، انتخاب صحیح محل ساخت 
و مصداقی  مثالی  زمینه  این  در  است؛  مرکز خرید 
وجود دارد که در صورت توجه به آن، تکلیف ساخت  و 
سازهای خارج از قاعده مشخص خواهد شد. قاعده ای 
تحت عنوان »دکمه ای برای کت« یا »کتی برای 
دکمه« وجود دارد به این معنی که برخی یک دکمه 
در اختیار دارند و به دنبال یک کت برای آن می گردند! 
در حالی که ابتدا باید کت داشت آن گاه دنبال دکمه 

برای آن گشت. 
و  دارند  اختیار  در  زمینی  قطعه  افراد  از  بسیاری 
می خواهند آن را تبدیل به مجتمع تجاری نمایند در 
حالی که چنین تصوری غیرمنطقی است و چه بسا آن 
فضا از نظر مسائل ترافیکی و ... مناسب احداث مرکز 

خرید نباشد.
نکته دوم مسائل مربوط به تأمین مالی و بودجه بندی 
احداث مرکز خرید است که با توجه به هزینه های 
ابتدا درست پیش بینی  این صنعت، شاید در  گزاف 
انجام  از  باید  مرکز خرید  مدیران  نهایت  در  نشود. 

نماسازی  بپرهیزند و در معماری،  کارهای تکراری 
و سطح ارائه خدمات پس از افتتاحیه، هدف گذاری 
صحیح داشته باشند. این سه نکته، محورهای اساسی 
راه اندازی مراکز خرید به شمار می آیند و هر کدام دارای 
ده ها زیرمجموعه هستند. به دلیل وسعت ارتباطات ما، 
عمدتاً در حوزه بهرهبرداری و برندینگ مورد مشاوره 
مانند  تخصصی  حوزه های  طبعاً  اما  می گیریم  قرار 

معماری، نما و... را به اهل فن ارجاع می دهیم.
نشست ها و میزگردهایی را به صورت مستمر در زمینه 
آسیب شناسی صنعت مراکز خرید برگزار می کنیم که 
در  حضور  جهت  مشاوره  خواهان  مجموعه های  از 
این مراسم دعوت  به عمل می آوریم تا از تجربیات 
بزرگان این صنعت بهره مند شود و شیوه های مناسب 

و منطقی را در احداث مرکز خرید مدنظر قرار دهند.

مراکز خرید  در حال حاضر وضعیت صنعت 
در کشور چگونه است؟ متأسفانه این اپیدمی 
و  به محض موفقیت  دارد که  در جامعه رواج 
سودآوری یک صنعت یا خدمت، افراد به سمت 
فعالیت در آن هجوم می برند و تا جایی پیش  

دیدگاه
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می روند که توجیه اقتصادی آن را از بین می برند 
و مشکالت بسیاری برای فعاالن واقعی به وجود 
می آورند. آیا در زمینه تأسیس مراکز خرید ) به 

خصوص در تهران( چنین اتفاقی افتاده است؟
بله، تقریباً چنین اتفاقی افتاده است. صنعت مراکز 
خرید یک صنعت جوان و نوپا محسوب می شود اما در 
دوره گذار از سنت به مدرنیته حرکت می کند. به طور 
کلی جذابیت های مراکز خرید و سودهایی که برخی 
مراکز خرید موفق کسب می کنند، باعث شده بسیاری 
از افراد مترصد راه اندازی مجتمع های تجاری شوند 
که این امر در تهران و شهرهای بزرگ کشور مانند 

مشهد، تبریز و ... به خوبی قابل مشاهده است. 
دارد؛  وجود  خرید  مراکز  نامتوازن  توزیع  تهران،  در 
به عبارت بهتر در مناطق 1، 2، 3 ، 5 و 22 شهر 
تهران، با انبوه مراکز خرید مواجهیم زیرا مناطق1،2 
و 3 جزو بخش های مرغوب و مناطق 5 و 22 جزو 
مناطق نوساز تهران محسوب می شوند اما برخی نقاط 
شهر که مستعد راه اندازی مجتمع های تجاری هستند؛ 
چندان مورد توجه سازندگان قرار نمی گیرند به این 
ترتیب در منطقه یک با ازدحام جمعیت روبرو می شویم 
و ترافیک های سرسام آوری در خیابان های منتهی به 
حالی که  در  می آورد  وجود  به  تجاری  مجتمع های 
شرق و جنوب تهران با کمبود مراکز خرید روبروست 
و مسائلی مانند طرح ترافیک و عدم دسترسی مناسب 
در مناطق مرکزی تهران بر کمبود مراکز تجاری این 

بخش اثرگذار است.
امروزه در تهران به عرصه ای رسیده ایم که گویا مراکز 
خرید وارد جنگ با همدیگر شده اند؛ به این معنی که 
مراکز خرید جدید با معماری، نیازسنجی و طراحی های 

نوین ساخته می َشوند و جذابیت های امروز مخاطبان 
را در نظر می گیرند در حالی که مراکز تجاری قبلی 
نیاز و خواست خریداران  به  اهمیت چندانی نسبت 
نمی دادند و صرفاً با تکیه بر عرضه کمتر از تقاضا، 
بودند  تأسیس می شدند و سودآور هم  مراکز خرید 
اما در حال حاضر که عرضه از تقاضا پیشی گرفته و 
مراکز خریدی که بهتر از دیگران فکر می کنند پیروز 
میدان رقابت خواهند بود. البته با توجه به افتتاح مراکز 
خرید متعدد در فواصل کم با یکدیگر، متأسفانه هر 
مرکز خریدی که فعالیت خود را آغاز می کند، باعث 
اطراف  مراکز خرید  کار  و  در کسب  اختالل  ایجاد 
می شود و چه بسا آنها را به ورطه ورشکستگی سوق 
می دهد. به اعتقاد من موج این روند تا 6-5 سال آینده 
تداوم خواهد داشت تا این که به 15-10 مرکز خرید 
استاندارد برسیم و به این ترتیب ثباتی در را ه اندازی 
مراکز خرید به وجود آید. در دوره گذار از سنت به 
مدرنیته، از حدود هزار پاساژ و مرکز خرید فعال در 
کشور کمتر از 50 مرکز خرید دارای استانداردهای 
مشخص و قابل قبول هستند و طبعاً فعالیت مراکز 
خرید، کسب و کار پاساژ های پرشمار را در جای جای 

کشور تحت الشعاع قرار خواهد داد.  

و  مختلف  کارهای  و  کسب  جانمایی  در 
چه  خرید  مرکز  یک  در  متنوع  کاالهای  ارائه 

پارامترهایی مدنظر قرار می گیرد؟
در گذشته هیچ حساب و کتاب خاصی در این زمینه 
وجود نداشت و صرفاً مرکز خریدی راه اندازی می شد 
و کاالهای مختلف در این مرکز به فروش می رفت 
اما در حال حاضر با توجه به افزایش عرضه نسبت به 
تقاضا، فضاهای مختلف مراکز خرید باید راسته بندی 
و  کاالها  ارائه  به  بتوانند  مختلف  صنوف  تا  شوند 
محصوالت خود بپردازند. قطعاً یک مغازه طالفروشی 
بیشتری  نیازهای  و  الزامات  امنیتی،  از نظر مسائل 
نسبت به لباس فروشی دارد و باید تدابیر ویژه ای برای 
حفاظت از مغازه طالفروشی اندیشید. در گذشته به 
چنین مواردی توجهی نمی شد و چه بسا در کنار مغازه 
لباس فروشی، مغازه طالفروشی وجود داشت. امروزه 
در مراکز خرید  مختلف، بخش مربوط به فروش طال 

از ضریب ایمنی بسیار باالیی بهره مند است و حتی 
معماری آن نیز متفاوت می باشد برای مثال مانند مغازه 
لباس فروشی، ویترین آن سراسر شیشه ای نیست و 
الزامات مورد نیاز هر صنف به دقت رعایت می شود. 
مراکز خرید  باالی  به طبقات  فود کورت ها  امروزه 
منتقل می شوند تا بوی غذا داخل مرکز خرید نپیچد 
و پاخور و تردد مراجعین را در کلیه طبقات توزیع کند. 
چنین مواردی طبق نیازسنجی های صورت گرفته و در 
راستای رفع معایب گذشته انجام می شود. مراکز خرید 
برای کسب موفقیت باید چنین مطالعاتی انجام دهد و 

راسته بندی صنوف را به دقت اجرایی کند. 
نکته بعدی این که بخش عمده ای از فعالیت برخی 
مراکز خرید به ارائه پوشاک اختصاص دارد اما برای هر 
صنف ، درصد مشخص از ارائه پوشاک زنانه، مردانه، 
بچه گانه، کیف و کفش و ... در نظر گرفته می شود 
و ترکیب همگونی از محصوالت در کنار همدیگر 
به فروش می روند، صاحبان مراکز خرید باید تکلیف 
 خود را با سطح خدماتی که به مشتریان ارائه می دهند، 
مشخص کنند برای مثال قیمت یک دست کت  و 
شلوار 5 میلیون تومان و  قیمت یک دست کت و 
شلوار دیگر 500 هزار تومانی است که به اعتقاد من 
نباید در یک مرکز خرید شاهد چنین اختالف قیمتی 
باشیم و خریداران باید به این نتیجه برسند که مثاًل 
در مرکز خرید A، کاالهای باکیفیت و گران قیمت 
عرضه می شود و در مرکز خرید B، کاالها با قیمت 
مناسب تر و مختص اقشار متوسط به فروش می روند 
به این ترتیب مخاطبینی که توان مالی خرید از مراکز 
A را دارند راهی این محل می  شوند ضمن این که 
می دانندکاالهای مراکز خرید B در A عرضه نخواهد 
شد و کاال و خدمات A را هم نمی توان در B خریداری 
کنند. به این ترتیب با توجه به محدودیت های زمان 
و ترافیک خیابان ها، مردم می توانند تصمیم  بگیرند که 
برای رفع نیازهای خود به کدام مرکز خرید مراجعه 

نمایند.

جایگاهی  چه  دنیا  خرید  مراکز  صنعت  در 
داریم؟ آیا اختالف سطح بسیاری با مراکز خرید 

دنیا وجود دارد؟

نوپا  و  جوان  خرید یک صنعت  مراکز  صنعت 
محسوب می شود اما در دوره گذار از سنت به 
مدرنیته حرکت می کند. به طور کلی جذابیت های 
مراکز خرید و سودهایی که برخی مراکز خرید 
از  بسیاری  باعث شده  می کنند،  موفق کسب 
تجاری  مجتمع های  راه اندازی  مترصد  افراد 
شوند که این امر در تهران و شهرهای بزرگ 
... به خوبی قابل  کشور مانند مشهد، تبریز و 

مشاهده است. 
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از نظر معماری و مسائل فنی ساخت و ساز خیلی 
ما  تفاوت های  نیستیم،  دنیا  مراکز خرید  از  عقب تر 
در فرایندهای مدیریتی است به این معنا که احداث 
مراکز خرید در کشورهای مختلف بخشی از پازل و 
نقشه جامع گردشگری و خدمات است ولی در ایران، 
به عنوان فعالیتی اقتصادی و سودآور برای مالکان 
نکته  می گیرد.  قرار  توجه  مورد  سرمایه گذاران  و 
بعدی این که اغلب معماران و سرمایه گذاران کشور، 
انسان های هوشمندی هستند که از سایر مراکز خرید 
دنیا بازدید به عمل می آورند لذا می توانند فرایندهای 
معماری و طراحی را  از مراکز خرید بین المللی اقتباس 

و در مراکز خود اجرا نمایند. 
در سایر نقاط دنیا، شاید نیازی نباشد کارفرما زمین 
موضوع  و  نماید  استحصال  میلیاردی  اعداد  با  را 
گردشگری  و  خدماتی  را  خرید  مرکز  تأسیس 
ساخت  عوارض  و  زمین   ایران ،  در  اما  می دانند 
گرانقیمت  بسیار  تجاری  مجتمع  احداث  برای 
است و همین موضوع، آزادی عمل مالک را برای 
احداث یک مرکز خرید بزرگ و سازه های جذاب و 

چشمگیر به حداقل می رساند.  
به اعتقاد من ما در زمینه تربیت منابع انسانی متخصص 
و علوم روز مدیریت و مشتری مداری عقب هستیم. در 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی سایر کشورها، رشته ای 
Mall Manage�  تحت عنوان مدیریت مراکز تجاری(

ment( تدریس می شود زیرا هزینه احداث یک مرکز 

خرید به مراتب بیشتر از راه اندازی یک کارخانه تولیدی 
است متأسفانه چنین رشته ای به صورت آکادمیک در 
ایران تدریس نمی  شود و اغلب موسسات علمی که 
اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مدیریت مراکز 
تجاری می کنند، تفکرات سودآورانه دارند تا آموزش 
نیروهای متخصص. ضمن این که تعداد متخصصین 
صنعت مراکز خرید در کشور اندک است و امیدوارم که 
در چند سال آینده یک سیستم آموزشی توانمند برای 

این صنعت ایجاد شود. 

و  نساجی  صنعت  تخصصی  رسانه  یک  از 
پوشاک با شما گفت وگو می کنیم و طبعاً بخشی 
دارد.  اختصاص  صنعت  این  به  مصاحبه  از 

پوشاک در صنعت مراکز خرید چه جایگاهی 
نظر سرمایه گذاران  مورد  میزان  تا چه  و  دارد 

قرار می گیرد؟ 
همان طور که می دانید پس از صنایع غذایی، دومین 
صنف غالب و مهم دنیا، پوشاک است و موضوع مد، 
فشن و پوشش جزو نیازهای اصلی خانوارها، بسیار 
جذاب و گسترده محسوب می شود؛ عرضه کنندگان 
متعددی در این صنعت به فعالیت می پردازند و به 
تعداد انسان های روی زمین این صنعت مصرف کننده 
دارد پس طبیعی است حجم زیادی از فضای مراکز 
خرید سراسر دنیا را صنعت پوشاک اشغال نماید. به 
همین نسبت عالقه مندی مردم به خوش پوشی باعث 
گوناگون  و  متنوع  پوشاک  خرید  مراکز  از  می شود 

استقبال نمایند. 
تولیدکنندگان پوشاک کشور سرانجام باید از لحاظ 
اقتصادی، استقالل فرایند تولید و عرضه و خودباوری 
به نقطه ای می رسیدند که نیازی به فروش عمده نداشته 
باشند و محصوالت خود را در قالب عرضه مستقیم در 
فروشگاه های مستقل به دست مصرف کنندگان نهایی 

برسانند و این موضوع بسیار ارزشمند و مهم است. 
وارداتی  کاالی  عرضه  کاهش  این که  دیگر  نکته 
پوشاک یکی از اتفاقات بسیار مبارک و مثبت برای 
تولیدکنندگان در طول سال های تحریم بود، در این 
روبرو  بسیار  محدودیت های  با  واردکنندگان  دوران 
شدند و در این فضا مصرف کنندگان به قابلیت های 

کاالهای تولید داخل پی بردند. 
پوشاک  عرضه  انبوه  به دلیل  گذشته  سال های  در 
وارداتی، مصرف کننده ایرانی از محصوالت خارجی 
اثرات تحریم در قالب  از  اما یکی  استقبال می کرد 
رویکرد اقتصاد مقاومتی در صنعت پوشاک رقم خورد 
به این معنی که با محدودیت و کاهش عرضه پوشاک 
وارداتی ، مصرف کننده مجبور به تهیه پوشاک تولید 
داخل شد و کیفیت و طراحی باالی این محصوالت، 
تغییر نگرش بخش عمده ای از مصرف کنندگان ایرانی 
را نسبت به پوشاک تولید داخل به همراه داشت و 

مردم به آن اعتماد کردند. 
موج بعدی این اعتمادسازی که بر اثر تحریم و عدم 
و  ارائه خدمات  نحوه  در  ایجاد شد  پوشاک  واردات 

عرضه بهتر به مشتریان بود. خریداران برحسب نیاز، 
عدم وجود کاالی خارجی در بازار و ... یک  بار کاالی 
ایرانی تهیه کردند اما برای تداوم این خرید و فروش 
باید مراکز عرضه مستقیم شکل می گرفت که به لطف 
خداوند و تالش تولیدکنندگانی مانند ال سی من، گراد، 
تن ریس، سارک، سله بن، ناسکی، غنچه، هپی لند و 
... برندهایی هستند که حضور بسیار موثر و پر  رنگی 
در مراکز خرید دارند البته در ابتدا نهادینه کردن این 
موضوع برای مالکان و سرمایه گذاران مراکز خرید 
دشوار بود اما در حال حاضر تولیدکنندگان پوشاک 
مگامال،  ارگ،  کوروش،  مانند  خریدی  مراکز  در 
معین مال، تیراژه و بسیاری از مراکز خرید معتبر و 
خوش نام، فروشگاه های عرضه مستقیم دایر کرده اند و 
مالکان مراکز خرید به این باور رسیده اند که برندهای 
ما قادر به ارائه محصوالت متنوع و باکیفیت هستند 
از سوی دیگر شاهد رشد بسیار چشمگیر برندهای 
ایرانی پوشاک در زمینه دکوراسیون فروشگاه هایشان 
هستیم؛ دیگر از سیستم رگال خارج شده اند و به سمت 
استفاده از دکورهای مختلف با نورپردازی های جذاب، 
طراحی لوگو، رنگ سازمانی، تابلوهای متحدالشکل،  
باشگاه مشتریان، و... حرکت و خود را به استانداردهای 

بین المللی نزدیک می کنند.  

شاید به دلیل همین بلوغ فکری و توانمندی 
باالی تولیدی و اجرایی است که تولیدکنندگان 
سهامی  شرکت  راه اندازی  فکر  به  پوشاک 
پیش  مدتی  و  افتاده اند  فروش  و  توسعه 
را  پوشاک  انجمن  مجمع  بخش های  از  یکی 
که  داد  تشکیل  شرکت  این  راه اندازی  طرح 
برخی  داشت.  همراه  به  بسیاری  بازتاب های 
منتقدین اعتقاد دارند که تولیدکننده نمی تواند 
به اداره مراکز تجاری با چنین حجم گسترده ای 
از فعالیت بپردازد. دیدگاه شما به عنوان فعال 
صنعت مراکز خرید چیست و این موضوع را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
در این جلسه که ا شاره کردید، شنیدم که دوستان 
و  برسانند  فروش  به  را  شرکت  سهام  می خواستند 
پیش بینی مالی انجام داده  بودند اما فعالیت های اجرایی 
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را موکول به تشکیل هیئت مدیره بعدی می کردند. 
به اعتقاد من، سرمایه گذاران شرکت سهامی توسعه 
 و فروش پوشاک  باید به صورت شفاف و صریح بدانند 
سرمایه شان در اختیار چه کسانی قرار خواهد گرفت و 
این هزینه صرف چه اموری خواهد شد. آقای دکتر 
تیرگر اعالم کردند دو مرکز خرید را دیده اند، مذاکراتی 
با مالکان آن انجام داده اند و فرایندهای بعدی در حال 
انجام است اما آیا دوستان می دانند هزینه اجاره بهای 
4-2 هزار مترمربع از یک مرکز خرید چه رقم بزرگی 
است؟ ضمن این که تعداد زیادی از برندها ) برندهای 
متری  از  بیشتر(  خارجی  برندهای  و  کمتر  ایرانی 
300 هزار تومان تا متری 1/5 میلیون تومان بابت 

دکوراسیون فروشگاه های خود هزینه می کنند؛ 4 هزار 
متر مربع فضای تجاری عالوه بر ودیعه و اجاره بها، 
به ارقام بسیار سنگینی برای دکوراسیون و تعداد قابل 
آنان  باید برای  انسانی  نیاز دارد که  توجهی نیروی 
حقوق مشخصی تعیین شود و پیش از آن موضوع 
مهم »آموزش فرایند فروش« وجود دارد. آیا در بازدید 
از دو مرکز خرید، برآوردی از هزینه های دکوراسیون، 
دستمزد نیروی انسانی، تأمین محصول و ... صورت 

گرفته است؟
نکته بعد این که در فرایند شکل گیری شرکت سهامی 
توسعه و فروش باید مدل مشخصی از کسب و کار 
تعریف و یک تصویر ذهنی برای سرمایه گذاران ترسیم 
شود تا بدانند )برای مثال( آیا قرار است طبق مدل 
گروه شرکت های بوینر ترکیه ) Boyner ( یعنی 20 
 Rosha با یک صندوق فروش یا روشا سنتر برند 
Center(( و ... عمل شود؟ این نکته را از بعد پیشنهاد 

) و نه  انتقاد( با دوستان مطرح کردم و یادآور شدم این 
حجم گسترده از فعالیت در سراسر کشور به 3-2 هزار 
نفر فقط در بخش فروش نیاز دارد پس باید ساختار 
اداری منسجم برای آموزش و تربیت نیروی انسانی، 
تأمین کاال، سفارش، انبارداری، سطح فروش، مدیر 
فروش، مدیر بازاریابی، مدیر تبلیغات، مدیر محصول، 

مدیرعامل و ...  مدنظر قرار گیرد.
 ایده تشکیل شرکت سهامی توسعه و فروش پوشاک 
بسیار خوب است مشروط بر توجه به تمام بخش های 
موثر در این حرکت گروهی به خصوص آموزش و 
تربیت نیروی انسانی. پیش از اخذ یک فضای تجاری 
ابتدا باید بررسی کرد این فضا به چه تعداد فروشنده 
نیاز دارد. بسیاری از دوستان، بارها در نقطه ای از تهران 
فروشگاهی افتتاح کرده اند اما با معضل نیروی انسانی 
در بخش فروش مواجه شده اند بنابراین به آموزش 

حین خدمت می پردازند. 
این حرکت  اولیه شکل گیری  به نظر من گام های 
و بحث  برداشته شود  اصولی  به صورت  باید  بزرگ 
قرار  نخست  اولویت  در  باید  انسانی  منابع  آموزش 
گیرد زیرا در این فروشگاه ها هیچ خریداری صاحبان 
... را  برندهای معتبری همچون هاکوپیان، گراد، و 
نخواهند دید و فقط با فروشندگان در ارتباط هستند که 
اگر این فروشندگان به هر دلیلی عصبی، بی مالحظه، 
ناراحت و یا نسبت به کمیت و کیفیت محصوالت، 
بی اطالع باشند، اعتماد خریدار را نسبت به یک ساختار 
و هویت تولیدکننده داخلی سلب خواهند کرد لذا یک 
شرکت با چنین حجم گسترده ای باید تربیت و آموزش 
منابع انسانی را به عنوان یک اصل مهم در نظر گیرد.

 ایده تشکیل شرکت سهامی توسعه و فروش 
پوشاک بسیار خوب است مشروط بر توجه به 
تمام بخش های موثر در این حرکت گروهی به 
خصوص آموزش و تربیت نیروی انسانی. پیش 
بررسی  باید  ابتدا  تجاری  فضای  یک  اخذ  از 
کرد این فضا به چه تعداد فروشنده نیاز دارد. 
بسیاری از دوستان، بارها در نقطه ای از تهران 
فروشگاهی افتتاح کرده اند اما با معضل نیروی 
انسانی در بخش فروش مواجه شده اند بنابراین 

به آموزش حین خدمت می پردازند. 
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به این نکته هم باید اشاره کنم که فرایندهای عملکرد 
میان شرکت های مختلف این مجموعه بزرگ باید 
تعریف شود. هر کدام ساختار و شخصیت مستقلی 
شخصیت  زیادی  تعداد  باشد  قرار  اگر  اما  هستند 
حقوقی در کنار هم قرار گیرند شاید اختالفاتی در 
نظرات، سیاست ها، توان عملیاتی و مالی به وجود آید 
و بر فرایند کلی کار اثرگذار باشند لذا تنظیم روابط 
میان سهامداران و فعاالن این حوزه نکته مهمی است.
معتقدم که تمام پیشرفت های بشر یک روز آرزوی 
بزرگ و خیال محال بوده اند اما امروز سال هاست که از 
تحقق این آرزوها سپری می شود و به یک امر عادی 
و روزمره زندگی تبدیل شده اند. شرکت سهامی توسعه 
و فروش پوشاک یک آرزوی دست نیافتنی نیست 
زیرا تک تک دوستان سهامدار دارای شعبات فراوانی 
در سراسر کشور هستند و مجموع آنان بزرگ تر از 
هر شرکتی است زیرا این مجموعه یک صنعت را 
 تشکیل می دهد اما با توجه به تفاوت ماهیت و عملکرد 
آن نسبت به تک تک شرکت ها نیازمند دقت بیشتر، 
آموزش بیشتر و تنظیم فرایند فیمابین و تأمین منابع 
پرسنل  زیادی  تعداد  است. شرکت سهامی  انسانی 
خواهد داشت، موضوعات تجاری، بیمه ای، قانون کار، 
مسائل اخالقی و شخصی نیروی کار بسیار اثرگذار 
هستند و می توانند در موفقیت یا عدم موفقیت هر 

ساختاری از جمله شرکت سهامی موثر باشد.
صرف نظر از موضوع تعداد فروشنده، آموزش نیروی 
انسانی، هزینه دکوراسیون و اجاره بها، زمان دکوراسیون 
یک فضای 4 هزار متر مربعی نیز قابل توجه است. 
فراموش نکنیم برندهایی مانند ال سی وای کی کی، 
کوتون، خانه درسا، دبنهامز و... که فضاهایی بیش از 
هزار متر را به خود اختصاص می دهند، حداقل 3-4 
ماه نیاز دارند تا به دکوراسیون فروشگاه بپردازند، حال 
در نظر بگیرند برای دکوراسیون فضای 5-4 هزار متر 
مربعی چه زمان طوالنی باید صرف شود در نتیجه اگر 
تمام شرایط هم آماده باشد، با توجه به محدودیت های 
زمانی نمی توانند بیش از دو فروشگاه را در سال افتتاح 
کنند مگر این که گروه های مستقل داشته باشند که 
هر کدام روی یک پروژه متمرکز شوند. اگر در چنین 
فضایی دو فروشگاه هم راه اندازی شود باید بیش از 50 

تا  100 فروشنده تحت آموزش قرار گیرند و همین دو 
فروشگاه، ساختار 100 نفره ای از منابع انسانی می طلبد 
که امروز باید در تحلیل ها و تصمیم گیری دوستان 

موسس شرکت مدنظر قرار گیرند. 

آیا چنین تجمعی از تولیدکنندگان و فعاالن 
شده  انجام  کشور  صنایع  سایر  در  صنعتی 

است؟
اصوال فعاالن هر صنف و صنعتی در قالب ساختار 
اتحادیه ها و انجمن ها با هم فعالیت دارند ولی به این 
شکل خیر... برای مثال در صنعت مراکز خرید، ساختار 
هلدینگ استوار است که براین اساس شرکت های 
ساختمانی و سرمایه گذاری بزرگ با همدیگر مشارکت 
می کنند و به نسبت سهم خود از فعالیتی که انجام 
توسعه  سهامی  شرکت  می  شوند.  منتفع  می دهند، 
درکشور  بدیعی  اتفاق  می تواند  پوشاک  فروش  و 
محسوب شود زیرا پس از خوراک، رفع مهم ترین نیاز 
بشر را در برمی گیرد و در هر کشوری، صنایع پوشاک 

جزو صنایع استراتژیک محسوب می شود. 

فعالیت  تداوم  و  تقویت  در  را  دولت  نقش 
شرکت سهامی توسعه و فروش پوشاک چگونه 

ارزیابی می کنید؟
هیچ صنعتی بدون حمایت دولت سرپا نخواهد ایستاد؛ 
شاید فعاالن بخش خصوصی، افراد بسیار توانمند، 
متعهد و عملگرا و برجسته ای باشند )که هستند( اما 
زمانی که بخش خصوصی به همکاری و فعالیت با 
همدیگر می پردازند، قدرت مشخصی دارند که این 
قدرت در تعامل با دولت و جذب حمایت های دولتی، 
چندبرابر افزایش خواهد یافت. قطعاً صنعت پوشاک 
نیازمند حمایت های خاص و ویژه دولت است زیرا 
برطرف کننده دومین نیاز اساسی و حیاتی انسان ها به 
شمار می آید و کشور ما نیز کشوری جوان و پرجمعیت 
است که طبعا سرانه مصرف پوشاک آن باالست. تمام 
کشورهایی که در صنعت پوشاک حرف برای گفتن 
دارند، تحت حمایت های همه جانبه دولت هایشان قرار 

دارند.
از دولت و سازمان های مرتبط  با گالیه و شکایت 

این که  کما  نمی شود  رفع  تولیدکننده  از  مشکلی 
علی رغم تحریم و نگرانی بسیاری از فعاالن تولیدی 
در مورد شرایط اقتصادی کشور، دقیقا در زمان تحریم 
در صنعت پوشاک به خودباوری رسیدیم. شاید در 
زمان تحریم، تهیه مواد اولیه به سختی انجام می شد 
اما از بطن تحریم، برندهای ما رشد کردند و شکوفا 
شدند و اگر نگرش مصرف کننده نسبت به پوشاک 
ایرانی بهبود پیدا کرد از برکات خودباوری و تالش 
این صورت  غیر  در  است؛  تحریم  زمان  در  بیشتر 
همچنان شاهد واردات بی رویه قانونی و غیرقانونی 
پوشاک و منسوجات به کشور بودیم  و در قیاس با 
رقبای خارجی، تولیدات ما دیده نمی شد. خوشبختانه 
پوشاک  بخش های  از  بسیاری  حاضر  حال  در 
کشور مانند جین، بافت و ... به سطح استانداردهای 
بین المللی نزدیک شده است و حرف های بسیاری 
برای گفتن در بازارهای جهانی داریم، تولیدکنندگان 
ما به خودباوری رسیده اند و تالش خود را برای جلب  
اعتماد مصرف کنندگان با تولید محصوالت با کیفیت و 

قیمت مناسب به عمل می آورند. 

تحریم ها در صنعت مراکز خرید تا چه میزان 
اثرگذار بود؟

نظر  از  بود. شاید  اثرگذار  تمام صنایع  در  تحریم ها 
ساخت ابنیه با توجه به قابلیت های مهندسی کشور 
در این بخش مشکلی مواجه نبودیم اما آسانسور، پله 
برقی، بخشی از تاسیسات، شیشه ها و سایر اقالم مورد 
استفاده در ساخت مراکز خرید که عمدتاً وارداتی بودند 
تحریم، واردات چنین محصوالتی را با دشواری روبرو 

کرد. 
عدم ورود مواد اولیه باعث شد تولیدات شرکت های 
بزرگ، گران تمام شود لذا قیمت تمام شده متر مربع 
واحد تجاری افزایش یافت، هم چنین کمبود مصالح 
مورد نیاز در ساخت، کارفرما را در تحویل پروژه ها در 
موعد مقرر دچار مشکل می کرد؛ این زنجیره تمام 
فعاالن وابسته به مراکز خرید را تحت تأثیر قرار می داد. 
البته باید به این نکته اشاره کنم که کشور ما از نظر 
زیرساخت صنعتی بسیار قدرتمند است، مصالحی مانند 
آهن، میلگرد، سیمان، بتن در کشور ما وجود داشت 

 13 شماره 170    بهمن 95  



هیچ صنعتی بدون حمایت دولت سرپا نخواهد 
افراد  خصوصی،  بخش  فعاالن  شاید  ایستاد؛ 
بسیار توانمند، متعهد و عملگرا و برجسته ای 
باشند )که هستند( اما زمانی که بخش خصوصی 
می پردازند،  همدیگر  با  فعالیت  و  همکاری  به 
قدرت مشخصی دارند که این قدرت در تعامل 
با دولت و جذب حمایت های دولتی، چندبرابر 

افزایش خواهد یافت. 

اما ورود ماشین آالت مرتبط با این حجم از فعالیت 
نبود ولی سطح خدمات  امکان پذیر  به دلیل تحریم 
فنی و مهندسی و قابلیت های متخصصین  ایرانی در 

سطحی بود که دچار نقصان نشویم. 

و امروز که با لغو تحریم ها مواجهیم، شرایط 
چگونه است؟ آیا بهبودی در روابط و تعامالت 

بین المللی به وجود آمده است؟
»دریای طوفانی کند صاحب هنر غواص را« مراکز 
می شوند،  افتتاح  دیگری  از  پس  یکی  که  خریدی 

هنوز تأثیرات مثبت خود را از لغو تحریم ها و برجام 
نگرفته اند چون در سال های تحریم، ساخته  شده اند. 
شاید در سال های تحریم، فعاالن صنعتی و تولیدی 
کشور دچار تالطم هایی بود ه اند اما همیشه گلیم خود 
را با موفقیت از آب بیرون کشیده اند. اگرچه پساتحریم 
باعث شد واردات برخی تجهیزات ساختمانی آسان تر 
پولی  مراودات  هنوز  اما  گیرد  صورت  گذشته  از 
خرید  مراکز  صنعت  در  خارجی  سرمایه گذاری  و 
نداشته ایم و بخش تامین سرمایه از خارج همچنان 
متوقف است و تا امروز تامین منابع عظیم صنعت 
مراکز خرید از توان عملیاتی بانک های داخلی و برآیند 

فعالیت های اقتصادی کشور خودمان تأمین شده اند. 
خرید  مراکز  که صنعت  گفت  می توان  مجموع  در 
کمترین وابستگی را نسبت به تحریم های خارجی 
داشت و این صنعت بیش از پول، مواد اولیه و مصالح 
به دانش مدیریت و مشتری مداری در مراکز خرید و 
توجه ریشه ای به حوزه منابع انسانی و تربیت نیروهای 

مورد نیاز نیازمند است.

توصیه و پیشنهاد شما به دوستان فعال در 
پوشاک  فروش  و  توسعه  سهامی  شرکت 
چیست و فکر می کنید چه مواردی را باید مورد 

توجه ویژه قرار دهند؟
سه پیشنهاد مشخص برای دوستان دارم: 

وجود  از  بگیرند.  جدی  را  مشاور  مقوله   1-حتماً 
مشاورین آگاه، متعهد و توانمند بهره مند شوند ولو 
مشاورین خارجی. قطعاً منافع بهره گیری از مشاوران 
مجرب و امتحام پس داده را در طوالنی مدت مشاهده 

خواهند کرد.
2-به آموزش منابع انسانی توجه خاص داشته باشند. 
اغلب دوستان هیئت موسس شرکت سهامی توسعه 
و  آکادمیک  تحصیالت  دارای  پوشاک،  فروش  و 
مدرس دانشگاه هستند و قطعاً تأیید خواهند کرد که 
ایجاد ساختار مدیریتی و آموزش منابع انسانی اهمیت 

ویژه ای دارد.
3-ارتباط خود را با رسانه ها و مراکز خرید گسترش 
تبلیغات  معنی  الزاماً  به  رسانه ها  با  ارتباط  دهند. 
نیاز  به محتوا  تبلیغ  بر  رسانه ای عالوه  نیست. هر 
دارد و شرکت های تولید پوشاک باید نیروی روابط 
عمومی ) PR( داشته باشند که این نیرو به ارتباط با 
رسانه های مختلف بپردازد و اخبار مختلف مربوط به 
شرکت متبوع خود را در اختیار رسانه ها به عنوان زبان 
ناطق فعاالن تولیدی و صنعتی قرار دهند تا مردم 
در جریان فعالیت ها و دیدگاه های مدیران برندهای 
نرخ  افزایش  پیرامون مسائل روز همچون  مختلف 
ارز، تحریم ها، توافقات اقتصادی، همکاری های شکل 

گرفته و ... قرار گیرند. 
تا دو سال آینده حدود 16 میلیون متر مربع فضای 
تجاری قابل ارائه در سراسر کشور خواهیم داشت که 
این عدد بسیار بزرگ است و ارتباط مستمر و صحیح 
فراهم کند که  را  با مراکز خرید می تواند شرایطی 
دوستان در فضاهای بهتر با قیمت بهتر و مخاطبان 

بیشتر به فعالیت بپردازند. 
 

پی نوشت:
1-عنوان کتابی از ال ریس و جک تروت.
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گفت وگو با  محمد امجد محمودی- مدیرعامل شرکت صنایع نساجی درفشیران

اشاره:
تولید را به عنوان حرفه پدری دنبال می کند و سودهای سرشار ساختمان سازی و سپرده گذاری 
در بانک ها را دلیل موجهی برای تمرکز به فعالیت های غیر تولیدی نمی داند. شنیدن صدای چرخ 
خیاطی برایش مانند یک آهنگ دلنشین است و حفظ اشتغال حدود 1۲۰ نیروی انسانی، مهم ترین 

انگیزه وی برای تداوم تولید است.
مدیرعامل درفشیران که فعالیت تولیدی را از سال 1۳۶۶ آغاز کرده است، از دوران صادرات موفق 
به قزاقستان تحت عنوان دوران طالیی یاد می کند و اعتقاد دارد تنها راه نجات واحدهای تولیدی 

پوشاک در شرایط نامساعد اقتصادی، صادرات است.
محمودی ادامه می دهد: در صادرات حجم عظیمی از محصوالت به فروش می رود و نقدینگی ایجاد 
شده گردش چرخ تولید را به همراه دارد. اگرچه در بازار داخلی پتانسیل های بسیاری برای عرضه 
پوشاک وجود دارد اما فکر می کنم با توجه به هجوم برندهای خارجی به کشور، تولیدکنندگان هم از 

نظر مسائل تولیدی و هم فروش با زحمات و دردسرهای مضاعفی روبرو شوند.

بیوگرافی و ورود به میدان تولید
متولد سال 1347 در شهر تبریز هستم و از سال 1366 
به صورت مستقیم فعالیت در صنعت پوشاک که حرفه 
پدری ام است را شروع کرده ام. پدرم در زمینه تولید لباس 
زیر مردانه و بچه گانه سابقه ای حدود 60 ساله دارند و 
من نیز از دوران کودکی همراه برادرانم با روند تولید 
پوشاک و مراحل مختلف آن آشنا شدم، در واقع ریشه 
عالقه ام به این صنعت به دوران کودکی باز می گردد. 
کار در کارگاه پدر را از مراحل پایین و پادویی شروع 
کردم و به تدریج با چرخ های مختلف خیاطی آشنا شدم 
تا این که به اصطالح توانستم فوت و فن تولید پوشاک 

را فرا گیرم. 
سال 1366 و پس از ورود به تهران با توجه به نیاز جامعه 
تصمیم گرفتیم تولید پوشاک ورزشی را آغاز نماییم و با 
برند درفش ) به معنای پرچم و برگرفته از نام درفش 
کاویانی( که یادگار فعالیت های پدر در تبریز بود، کارمان 

را شروع کردیم. 

به حجم تولید و منابع تهیه مواد اولیه مصرفی 
درفشیران اشاره نمایید.

میزان تولید ماهیانه ما حدود 18-17 هزار قطعه کاپشن، 
شلوار، تی شرت و تاپ ورزشی است. بخش عمده ای از 
مواد اولیه مصرفی ما از تولیدات باکیفیت داخلی است که 
خوشبختانه از این نظر با مشکالت کیفی مواجه نیستیم. 

به تازگی نیز واحد بافت و رنگرزی را در 
کارخانه راه اندازی کرده ایم و مانند 

یک هلدینگ خانوادگی در 
بخش های مختلف صنعت 
فعال  پوشاک  و  نساجی 
هستیم. الزم به توضیح 

فعالیت های  که  است 
بخش  سه  به  درفشیران 

ی
انگ

ود
جا

به صورت مستقیم فعالیت در صنعت پوشاک که حرفه 
پدری ام است را شروع کرده ام. پدرم در زمینه تولید لباس 
زیر مردانه و بچه گانه سابقه ای حدود 60 ساله دارند و 
من نیز از دوران کودکی همراه برادرانم با روند تولید 
پوشاک و مراحل مختلف آن آشنا شدم، در واقع ریشه 
عالقه ام به این صنعت به دوران کودکی باز می گردد. 
کار در کارگاه پدر را از مراحل پایین و پادویی شروع 
کردم و به تدریج با چرخ های مختلف خیاطی آشنا شدم 
تا این که به اصطالح توانستم فوت و فن تولید پوشاک 

را فرا گیرم. 
1366سال 1366سال 1366 و پس از ورود به تهران با توجه به نیاز جامعه 
تصمیم گرفتیم تولید پوشاک ورزشی را آغاز نماییم و با 
برند درفش ) به معنای پرچم و برگرفته از نام درفش 
کاویانی( که یادگار فعالیت های پدر در تبریز بود، کارمان 

را شروع کردیم. 

17-17-17 هزار قطعه کاپشن،  18میزان تولید ماهیانه ما حدود 18میزان تولید ماهیانه ما حدود 18
شلوار، تی شرت و تاپ ورزشی است. بخش عمده ای از 
مواد اولیه مصرفی ما از تولیدات باکیفیت داخلی است که 
خوشبختانه از این نظر با مشکالت کیفی مواجه نیستیم. 

به تازگی نیز واحد بافت و رنگرزی را در 
کارخانه راه اندازی کرده ایم و مانند 

یک هلدینگ خانوادگی در 
بخش های مختلف صنعت 
فعال  پوشاک  و  نساجی 
هستیم. الزم به توضیح 

فعالیت های  که  است 
بخش  سه  به  درفشیران 
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تولید پوشاک ورزشی، تولید کش های نساجی ) قابل 
استفاده در البسه زیر زنانه و مردانه( و نخ های اسپاندکس 

تقسیم بندی می شود. 
بخش تولید کش در سال 1378 با نصب و راه اندازی 
یکی از تولیدکنندگان معتبر ماشین آالت کشبافی فعالیت 
خود را آغاز کرد. این واحد در تولید انواع کش فقط از 
مواد اولیه نایلون استفاده می نماید زیرا نایلون تنها الیاف 
مصنوعی است که بیشترین سازگاری را با پوست انسان 
دارد. همچنین به دلیل استفاده از این محصوالت در 
لباس زیر زنانه و مردانه بهداشت و غیر حساسیت زا 
بودن این محصوالت بسیار حائز اهمیت است. از سال 
13۹2 در راستای طرح توسعه ماشین آالت، کاورینگ 
نیز به این مجموعه اضافه شد که قادر به تولید انواع 
نخ های اسپاندکس و کش های کاور شده است. در 
این سه مجموعه حدود 130 نفر به طور مستقیم مشغول 
کار هستند. چند کارخانه تولیدکننده نخ پنبه ای در ایران 
وجود دارند که کیفیت تولیدات آن بسیار باال و قابل 
رقابت با نخ های خارجی هستند و مواد اولیه مورد نیاز 
را از این کارخانه ها تهیه می کنیم زیرا معموالً نخ های 

و  ندارند  چندانی  کیفیت  هند  از  وارداتی  پنبه ای 
موجب افت کیفیت محصول نهایی می شوند. 

در  نیز  رنگرزی  کارخانه های  کار  سطح 
سطح قابل توجهی قرار دارد و در بسیاری 
از زمینه  های تأمین مواد اولیه به خصوص 
پارچه های  به  نیازی  ورزشی  پوشاک 

وارداتی نیست. 

در دهه 60 وضعیت تولید پوشاک کشور چگونه 
بود؟

زمانی که به طور رسمی وارد این صنعت شدیم در بخش 
تولید پوشاک ورزشی بیش از 20 برند توانمند و معتبر 

ایرانی وجود داشت که به تهیه و تأمین پوشاک مورد نیاز 
تیم های ملی و باشگاهی می پرداختند اما متأسفانه امروز 
هیچ اثری  از این برندهای مطرح و معتبر وجود ندارد و 

به خاطره تبدیل شده اند.

پوشاک  قاچاق  و  غیرقانونی  واردات  به دلیل 
ورزشی؟

 بله بخش عمده ای از توقف واحدهای مذکور قاچاق 
می کنم  فکر  اگرچه  بود  کشور  به  ورزشی  پوشاک 
تولیدکنندگان نیز در این زمینه کم کاری هایی کرده اند 
به عبارت بهتر در دوران رونق ساختمان سازی، برخی 
تولیدکنندگان سرمایه خود را به سمت ساخت و ساز 
سوق دادند و با خروج نقدینگی از تولید، توان واحدهای 
تولیدی تحلیل رفت و بسیار شکننده شدند تا جایی که 
راهی جز توقف و تعطیلی برایشان باقی نماند اما بسیاری 
از مجموعه ها مانند درفشیران نیز به دلیل تعصب و 
عالقه  به تولید و حفظ اشتغال، هرگز سرمایه های خود را 
از تولید به ساخت و ساز منتقل نکردند و سودهای کسب 
شده را به رشد و توسعه صنعت پوشاک اختصاص دادند.    
به اعتقاد من اگر تولیدکننده ای بخواهد در صنعت 
بیاورد و رشد کند راهی جز صادرات  پوشاک دوام 
محصوالت  از  عظیمی  حجم  صادرات  در  ندارد. 
گردش  شده  ایجاد  نقدینگی  و  می رود  فروش  به 
بازار داخلی  چرخ تولید را به همراه دارد. اگرچه در 
پتانسیل های بسیاری برای عرضه پوشاک وجود دارد 
اما فکر می کنم با توجه به هجوم برندهای خارجی به 
کشور، تولیدکنندگان هم از نظر مسائل تولیدی و هم 
فروش با زحمات و دردسرهای مضاعفی روبرو شوند.

گفته  به  که  شدید  عرصه ای  وارد   66 سال 
به  آن  در  معتبر  و  قدرتمند  برندهای  خودتان 
نوپا  برند  یک  به عنوان  می پرداختند.  فعالیت 
این موضوع باعث نگرانی شما نمی شد که در 
مقابل رقیبان قدیمی و کهنه کار نتوانید عرض 
اندام کنید و اعتماد بازار را نسبت به خود جلب 

نمایید؟!

پوشاک  در صنعت  بخواهد  تولیدکننده ای  اگر 
دوام بیاورد و رشد کند راهی جز صادرات ندارد. 
به  محصوالت  از  عظیمی  حجم  صادرات  در 
فروش می رود و نقدینگی ایجاد شده گردش 

چرخ تولید را به همراه دارد.
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تولیدات را به سه چرخ خیاطی شروع کردیم و در آن 
زمان حتی پشت چرخ نیز می نشستم و مشغول تولید 
می شدم. وجود برندهای قدرتمند هیچ گاه باعث ترس 
و نگرانی ما نمی شد زیرا به کیفیت و توان تولیدی خود 
اعتماد و ایمان کامل داشتیم. به تدریج کار را ادامه دادیم 
و به جایی رسیدیم که جمهوری های تازه استقالل 
یافته شوروی، برای خرید پوشاک راهی بازارهای ایران 
شدند. البته پیش از آن در نمایشگاه پوشاک قزاقستان 
شرکت کرده بودیم اما متأسفانه این نمایشگاه در جذب 
بازدیدکننده چندان موفق نبود و به همین دلیل یکی 
از برادرانم مجبور شد تا فروش تمام محصوالتی که 
جهت عرضه در نمایشگاه به قزاقستان برده بودیم در 
این کشور بماند! همین موضوع باعث ماندگاری وی 
در قزاقستان شد و طبق بررسی های بازار به این نتیجه 
پوشاک  صادرات  برای  قزاقستان  بازار  که  رسیدیم 
ورزشی بسیار مساعد و قابل توجه است بنابراین از سال 
1373 تا 1380 تمام تولیدات خود را به بازار این کشور 

اختصاص دادیم.
در آن سال ها تولیدکنندگان پوشاک ورزشی به صادرات 
محصول به روسیه می پرداختند اما پس از تحقیقات 
گسترده بازار متوجه شدیم سایز تولیدات این مجموعه ها 
با آناتومی و اندام مصرف کنندگان روسیه همخوانی ندارد 
زیرا اغلب مردم روسیه درشت هیکل تر از مردم ایران 
هستند و این موضوع در تولیدات شرکت ها مورد توجه 
قرار نمی گرفت با تغییر جزئی در الگوها و ایجاد تناسب 
محصوالت با سایز مردم قزاقستان، توانستیم به عنوان 
یک برند موفق و تولیدکننده پوشاک باکیفیت و با دوام 

ایرانی در این کشور شناخته شویم. 
خوشبختانه صادرات ما در شرایط بسیار مطلوبی به سر 
می برد و درفشیران توانست به توسعه چشمگیری دست 
یابد، این روند ادامه داشت تا این که نرخ دالر تثبیت 
شد و این موضوع، تحلیل قدرت رقابتی ما را در پی 
داشت. زیرا در ایران با تورم سالیانه 25-20 درصدی 
روبرو بودیم و با ثابت ماندن دالر، قیمت تمام شده 
محصوالت ما به تدریج افزایش یافت،  به سطحی 
رسیدیم که دیگر صادرات توجیه اقتصادی نداشت و 
متأسفانه بازار قزاقستان را از دست دادیم. از سال 1380 
به بعد با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی، صادرات را 

متوقف کردیم و به بازار داخلی متمرکز شدیم. 

برندهای  با  رقابت  پیرامون  شما  سوال  تکمیل  در 
قدیمی باید اضافه کنم که به تدریج با نیاز و خواسته 
بازار و مصرف کنندگان آشنا شدیم. روزهایی را پشت 
سر گذاشتیم که انبار کارخانه به دلیل عدم شناخت از  
بازار مملو از اجناس به فروش نرفته می شد اما با کسب 
اطالع و شناخت از ذائقه مصرف کنندگان، محصوالت 
خود را منطبق با سلیقه آنان تولید کردیم و حدود سه 
سال به تولید و فروش در بازار داخلی پرداختیم که 
فرصت بسیار ارزشمند صادرات به قزاقستان پیش آمد 
و باعث شد اولویت نخست فعالیت های خود را به بازار 

صادراتی قرار دهیم.

در زمینه تولید و صادرات با موانع و مشکالتی 
روبرو بودید؟

از  غیر  به  است  نکرده  پیدا  چندانی  تفاوت  شرایط 
این که امروزه واردات انبوه محصوالت مختلف به ویژه 
منسوجات و و پوشاک ورزشی مواجهیم تا جایی که 
اغلب تیم های ملی و باشگاهی لباس های مورد نیاز 
خود را از تولیدات خارجی  )   با کیفیت های مختلف( تهیه 

می کنند.  

ورزشی  پوشاک  توزیع  سیستم  به 
آیا  نمایید.  اشاره  درفشیران 

سیستم  طریق  از  محصوالت 
بنکداری توزیع می شود 
مستقیم  عرضه  به  یا 

کاال اعتقاد دارید؟
در سال های گذشته بخش 
عمده ای از پوشاک واحدهای 

تولیدی توسط بنکداران توزیع 
می شد که مشکالت خاص خود 
از موارد  را داشت و در بسیاری 
برای  بسیاری  مالی  زیان های 
تولیدکنندگان به همراه داشت 

بدون این که محصوالتشان به فروش برود. در واقع 
توازنی میان تولید و توزیع وجود نداشت، بیشتر بنکداران 
منافع خود را در نظر می گرفتند و اهمیت چندانی به 
تولیدکنندگان نمی دادند. در حال حاضر سیستم توزیع 
و  می کند  حرکت  مستقیم  عرضه  سمت  به  کشور 
درفشیران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در هر 
استانی 5-4 عاملیت فروش به ارائه پوشاک درفشیران 
می پردازند. بخشی از فعالیت های ما نیز به تولید پوشاک 
تبلیغاتی برای سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی 

اختصاص دارد. 
درفشیران دو فروشگاه تک فروشی مستقیم در خیابان 
بخش  به  ورود  اما  دارد  تهران  ستارخان  و  منیریه 
بسیار سنگین، کاری  اجاره  های  به دلیل  تک فروشی 
دشوار است. در سایر کشورها تولیدکننده به فعالیت 
در  فروشنده  می پردازد،  تولید  یعنی  خود  مشخص 
زمینه فروش محصوالت فعال است، توزیع کننده نیز 
اطالعات دقیقی از وظایف خود دارد  و به طور کلی هر 
کسی سرگرم کار خود است اما در کشور ما تولیدکننده 
برای ادامه حیات، باید هر سه مسئولیت تولید توزیع و 

خرده فروشی را برعهده بگیرد.
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تحریم ها تا چه میزان بر فعالیت های تولیدی 
درفشیران اثرگذار بود؟

خوشبختانه تحریم ها، تأثیر چندانی بر فعالیت های ما 
نداشت زیرا تأمین کننده ماشین آالت ما یک شرکت 
به  نیز  تحریم  دوران  در  که  است  سوئیسی  معتبر 
همکاری با ما ادامه داد. بخش عمده ای از مواد اولیه 
مصرفی هم از کارخانه های داخلی تهیه می شود و به 

تبع ارتباط مستقیمی به تحریم ها ندارد. 

فکر می کنید با لغو تحریم ها، بار دیگر امکان 
صادرات را پیدا خواهید کرد؟ 

به صادرات فکر می کنیم اما تا زمانی که نرخ ارز واقعی 
نشود، هیچ تصمیم مشخصی نمی توان در مورد صادرات 
اتخاذ کرد. متأسفانه در حال حاضر قیمت ارز فعلی، 
واقعی نیست و در واقع مشغول خرج کردن دالرهای 
نفتی بدون هیچ دردسری هستیم! اگر دالرهای نفتی 
را کنار بگذاریم فکر می کنم قیمت واقعی دالر به بیش 
از 6 هزار تومان برسد که با این رقم، موتور صادرات 
غیرنفتی روشن خواهد شد و تولیدکنندگان با توان و 

انگیزه بیشتری به تولید و صادرات خواهند پرداخت. 
به عنوان یک تولیدکننده برای رونق صادرات با واقعی 
شدن نرخ دالر موافق هستم زیرا در دهکده  و بدون 
ارتباط با دیگران زندگی نمی کنیم که ثابت ماندن ارز 
در آن تفاوتی نداشته باشد بلکه در جهانی به فعالیت 
می پردازیم که تولیدکنندگان بسیاری در آن مشغول 
تولید و صادرات هستند و به رصد بازارهای همدیگر 
می پردازند. کشوری مانند چین که در تولید انبوه بسیار 
قدرتمندتر از ایران است، به سختی قیمت پول خود را 
پایین نگه داشته اند تا بتوانند به صادرات ادامه دهند اما 
متأسفانه در ایران گویی ریال را قوی نگه می داریم که 

به یک واردکننده موفق تبدیل شویم! و دلیل وجود 
واردات غیرقانونی بی رویه همین موضوع است وگرنه با 
دالر 6 هزار تومانی واردات غیرمنطقی است کما این که 
حدود سه سال پیش با افزایش نرخ دالر، قاچاق کاهش 
چشمگیری یافت و تولیدکنندگان اندکی مجال فعالیت 
پیدا کردند و گرنه با تداوم این شرایط، روز به روز به تعداد 

واحدهای متوقف افزوده خواهد شد. 
مطلب دیگر این که برخی معتقدند با اقدامات اخیر ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، شاهد کاهش قاچاق پوشاک 
هستیم اما معتقدم که چنین اقدامات انضباطی سابقه ای 
38-37 ساله دارند و به نتیجه خاصی منتهی نشده 
است! همان طور که در سال های دور با دستگاه های 
ویدئو و در سال های اخیر با ماهواره برخوردهای شدید و 
انضباطی صورت می گرفت اما هیچ یک از این اقدامات 
و برخوردهای آمرانه به عدم مصرف مردم منجر نشد و 
حتی استفاده از چنین وسایلی افزایش بیشتری پیدا کرد! 
امروزه قاچاق فعالیتی بسیار سودآور محسوب می شود 
و به هیچ کسی نمی توان گفت از این سود سرشار 
صرف نظر کند. زمانی می توان جلوی قاچاق را گرفت 
که این سودآوری متوقف شود و دیگر برای قاچاقچی 
واردات محصوالت بی کیفیت مقرون به صرفه نباشد. 
قطع سودآوری هم با بگیر و ببند تحقق نخواهد یافت. 
قاچاقچی صدها کانتینر پوشاک وارد می کند و ممکن 
است 10 کانتینر آن توسط نهادهای ذی ربط توقیف و 
محموله های آن امحا شود اما سایر کانتینرها به حرکت 
خود ادامه خواهند داد و سود سرشاری نصیب قاچاقچی 

می کنند. 
به این واقعیت باید اشاره کنم که طی 30 سال سابقه 
تولیدی، 8 سال صادرات باعث رشد، بالندگی و بقای 
درفشیران شده است و بقیه سال ها را فقط گذرانده ایم 
و زمینه ای برای رشد پیدا نکرده ایم. طی فعالیت های 
صادراتی موفق به احداث کارخانه و نصب و راه اندازی 
به عنوان  سال   8 این  از  شدیم.  مدرن  ماشین آالت 
سال های طالیی یاد می کنم و اگر تولیدکننده ای بتواند 
بازار صادراتی برای محصوالت خود پیدا کند، موفق 

خواهد بود. 
مدتی پیش به مطالعه و تحقیق در مورد بازار روسیه 
پرداختیم و نتایج، بیانگر وجود بازار گسترده این کشور 
می دهد و حتی تقاضاهایی نیز از روسیه دریافت کرده ایم 

اما در کشور ما زیرساخت های ارسال کاالهای کمتر 
از کانتینر  به روسیه فراهم نیست در حالی که ترکیه 
چنین امکانی دارد. به هر حال به بررسی های خود ادامه 
می دهیم تا شرایط ارسال محصول به صورت خرده  بار 

را فراهم کنیم.  

قاچاق  با  مبارزه  راه  بهترین  شما  به اعتقاد 
چیست؟

تنها راه مبارزه با قاچاق را اصالح نرخ ارز می دانم تا 
سودآوری قاچاق به حداقل برسد و فرصت مساوی میان 
تولیدکننده خارجی و داخلی به وجود آید. در این میان 
اگر کیفیت و قیمت محصوالت داخلی بهتر و مناسب تر 
از مشابه وارداتی باشد، تولیدکننده ایرانی سود خواهد برد 
و در میدان باقی خواهد ماند در غیر این صورت چاره ای 
جز حذف شدن نیست. برای تقویت صادرات راهی 
جز واقعی شدن نرخ ارز وجود ندارد اما دولت در این 
زمینه با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کند، 
از یک سو نرخ ارز جهت توسعه صادرات باید افزایش 
یابد اما از نظر واردات برخی اقالم موردنیاز و حیاتی، 
باال بودن نرخ مشکل آفرین است و دولت نمی تواند 
زندگی روزمره و امرار معاش مردم را قربانی صادرات 
کند پس با مقوله ای بسیار پیچیده مواجهیم که حل 
آن دشوار به نظر می رسد. البته توجه داشته باشید که 
تولیدکنندگان داخلی مخالف واردات نیستند اما خواهان 
ایجاد شرایط مساوی با تولیدات خارجی هستیم زیرا 
از تکنولوژی مدرن، نیروهای انسانی توانمند و متعهد 
بهره مند هستیم و در برخی بخش ها مانند انرژی ارزان 
و ... دارای مزیت هایی هستیم که تولیدکنندگان خارجی 

از آن بی بهره می باشند.   

نتیجه  این  به  تولیدی  واحدهای  از  بسیاری 
رسیده اند که با تشریک مساعی و همکاری با 
تولید  مشکالت  از  بسیاری  می توانند  یکدیگر 
و فروش را حل نمایند برای مثال همان طور که 
می دانید بحث راه اندازی شرکت سهامی توسعه 
فروش و صادرات مطرح شده است. دیدگاه شما 
در مورد این حرکت جمعی چیست و فکر می کنید 
تا چه میزان در فرهنگ سازی خرید کاالی ایرانی 

و رونق واحدهای تولیدی پوشاک موثر  باشد؟

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

این صورت چاره ای جز حذف شدن نیست.
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راه اندازی این شرکت فی نفسه اقدامی ارزشمند و مفید 
است منتها مدل مدیریت این شرکت و فروشگاه های 
زنجیره ای آن، موضوعی بسیار مهم می باشد که باید 
به صورت کاماًل شفاف در اساسنامه شرکت قید شود. 
گویا قرار است مدل اداره مدیریت شرکت ها به هیئت 
مدیره واگذار شود و به نوعی قائم به هیئت مدیره شود 
که به شخصه با این شیوه موافق نیستم زیرا وقتی 
هیئت مدیره تغییر کند، سیاست ها و مدل های مدیریت 
نیز عوض خواهند شد. از سوی دیگر به هرحال هیئت 
مدیره از اعضای انجمن صنایع پوشاک ایران هستند و 
همگی تولیدکننده می باشند و امکان دارد منافع شخصی 
آنان در این میان لحاظ شود لذا باید در اساسنامه به 
صراحت نحوه اداره شرکت، استانداردها و سطح کیفی 
زنجیره ای  فروشگاه های  در  شده  عرضه  کاالهای 
زیرمجموعه مشخص شود تا خدای ناکرده هیچ حقی 
از اعضا تضییع نشود، قطعاً در چنین مسائلی باید منافع 

گروهی مدنظر قرار گیرد نه سود و منفعت شخصی.

آیا درفشیران صرفاً به تولید پوشاک ورزشی 
مردانه متمرکز شده  یا پوشاک ورزشی زنانه نیز 

در دستور کار قرار دارد؟
از بدو راه اندازی درفشیران، شعار » کیفیت، رمز جاودانگی 
است« را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده ایم و بر آن 
پایند هستیم. تمام تالش خود را کرده ایم از نظر تهیه 
پارچه و دوخت به سطح باالیی از کیفیت دست یابیم 
که به لطف خدواند و تالش تمام همکاران توانسته ایم 
در برابر هجمه قاچاق دوام بیاوریم. تولیدات درفشیران 
به کاپشن، شلوارهای ورزشی، تاپ ، سوئی شرت مردانه 
اختصاص دارد و در کلکسیون بهار حدود 40 درصد 
اقالم به پوشاک زنانه نیز اختصاص پیدا خواهد کرد و 
تقریباً برای هر نمونه پوشاک مردانه، یک نمونه زنانه نیز 
در حال تولید است. در واقع نیاز به تولید پوشاک ورزشی 
زنانه را حس کرده ایم و این احتمال وجود دارد با توجه 
به افزایش نیاز این قشر به پوشاک ورزشی، درصد تولید 

پوشاک زنانه را ارتقا دهیم. 

فعالیت های  میزان  چه  تا  خود  تولیدات  در 
برندهای معتبر جهانی مانند آدیداس، پوما و... را 

رصد می کنید؟ 

بله اما واقعیت این است که در بخش تولید پوشاک 
ورزشی متداول، تفاوت های زیادی با برندهای جهانی 
نداریم و تنها تفاوت آنها در به کارگیری مباحث مربوط 
به فناوری های پیشرفته و مدرن است که در ایران به 
چنین تکنولوژی های گران قیمت و بعضاً انحصاری 
دسترسی نداریم، البته چنین فناوری هایی را به روی 
تمام کاالهای خود اِعمال نمی کنند و بیشتر در زمان 
مسابقات بین المللی و حوزه کفش و لوازم و تجهیزات 

ورزشی مدنظر قرار می گیرد. 

در پوشاک ورزشی، طرح و مد و 
رنگ بندی جایگاهی دارد؟

مد در لباس ورزشی مانند سایر 
بخش های پوشاک جایگاه 
تولید  در  و  ندارد  چندانی 
پوشاک ورزشی مهم ترین 
عامل کارآیی باال و راحتی 
پوشیدن  هنگام  ورزشکار 
ضمن  می باشد.  لباس  آن 
مختلف  رشته های  این که 
ورزشی تعیین می کنند چه 

لباس  برای  طرحی  و  نوع 
مدنظر تولیدکنندگان قرار گیرد. 

البته الهامی نیز از مد های روز دنیا 
گرفته می شود اما همان طور که 
اشاره شد کارآیی و انعطاف پذیری 
لباس ورزشی در اولویت نخست 

قرار دارد. 
پوشاک  رنگ بندی  مورد  در 
کنم  عنوان  باید  هم  ورزشی 
شلوارهای  و  کاپشن  معموالً 
ورزشی مردانه مشکی، سرمه ای 
در  اما  است  تیره  و رنگ های 

زمینه تی شرت، تنوع رنگی باالیی وجود دارد و حتی 
رنگ بندی برخی از  تی شرت های درفشیران به عدد 60 
هم می رسند. گاهی اوقات رنگ های قرمز، آبی و زرد نیز 
در تولید برخی از مدل های شلوار به کار برده می شود.  

از تکنولوژی های مدرن مانند نانو در تولیدات 
خود بهره برداری می کنید؟

استفاده از فناوری نانو را در دستور کار درفشیران قرار 
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داده ایم و در این زمینه مطالعات و آزمایشاتی برای تولید 
پوشاک با  جذب رطوبت باال و خنک کننده بدن انجام 
می دهیم که فکر می کنیم تا چند ماه آینده محصول 
نهایی آن وارد بازار کشور شود. طبعاً قیمت تمام شده 
این قبیل محصوالت باال خواهد بود اما این اختالف 

قیمت ، فاحش و غیرمنطقی نیست. 

چه  در  قیمت  نظر  از  درفشیران  محصوالت 
سطحی قرار دارد؟ آیا اقشار متوسط قادر به خرید 

آن هستند یا به اقشار متمول متمرکز شده اید؟
بازار هدف ما قشر متوسط جامعه است زیرا قشر مرفه 
معموالً سراغ برندهای خارجی و گران قیمت می روند و 
محصوالت ما برای قشر پایین هم اندکی گران است، 

بنابراین قشر متوسط جامعه مشکلی از نظر خرید پوشاک 
درفشیران ندارد و می توان گفت خریدار، محصولی با 
کیفیت آدیداس و نایک و یک سوم و یک چهارم قیمت 
آن تهیه می کند. در زمینه مقایسه کیفی محصوالت 
درفشیران با نمونه های خارجی خاطره جالبی به ذهنم 
می رسد. چندین سال پیش در نمایشگاهی، نماینده یکی 
از تولیدکنندگان پوشاک ورزشی ترکیه در کنار غرفه 
ما غرفه ای تهیه کرده بود. مدیران و صاحبان آن برند 
زمانی که از مقابل غرفه ما عبور کردند از نماینده ایرانی 
خود پرسیدند چرا این شرکت محصوالت ما را در غرفه 
خود قرار داده است؟!!! پس از مشاهده دقیق کاال متوجه 
شدند این کاالها تولید ایران است و برایشان بسیار جالب 
توجه بود که ایرانیان توان تولید پوشاک ورزشی بسیار 

باکیفیت و قابل رقابت با مشابه خارجی را دارند. 

آیا تاکنون حجم مشکالت باعث شده از ادامه 
تولید پشیمان شوید؟

پشیمان  تولید  عرصه  در  فعالیت  از  هرگز 
نشده ام اما در بعضی موارد خستگی غلبه پیدا 
می کند که شیفتگی و عشق به کار، 
به خستگی  را  جای خود 

می دهد و با انرژی بیشتری به فعالیت ادامه می دهم. 
پدر توصیه ها و نصایح بسیاری در زمینه کسب و کار 
به ما منتقل کرده اند اما شرایط و محیط کسب و کار 
بسیار متفاوت با نسل گذشته شده است. پیش از انقالب 
صنعت نساجی و پوشاک ایران ، حرف های بسیاری 
برای گفتن داشت به این صورت که منسوجات ایران 
به کشورهای اروپایی صادر می شد، مصرف کنندگان 
بسیاری جذب محصوالت ایرانی شده بودند و حتی 
بسیاری از کارخانه های نساجی فقط برای کشورهای 
اروپایی تولید می کردند  اما متأسفانه امروز این شرایط 
معکوس شده و شاهد واردات قانونی و غیرقانونی انواع 

پوشاک و منسوجات به کشور هستیم. 

پیش بینی شما از آینده تولید پوشاک در ایران 
چیست؟ فکر می کنید دوران طالیی این صنعت 

تکرار خواهد شد؟
یکی از دوستان معتقد است تمام زندگی ما به صورت 
غارنشینی شده است؛ یعنی فقط شرایط و امکانات برای 
زندگی روزمره را در نظر می گیریم. شرایط به نحوی 
است که اگر تولیدکننده ای بتواند از عهده مخارج امروز 
خود برآید، هنر بزرگی کرده است! متأسفانه چشم انداز 
مشخصی وجود ندارد که برنامه های خود را براین اساس 
تدوین نماییم. علی رغم تمام شرایط دشوار و نامساعد 
اقتصادی، برنامه  های کوتاه مدت یک ساله ، دوساله و 
پنج ساله تهیه می کنیم اما تا چه میزان بتوانیم به این 

اهداف برسیم، تنها خدا می داند! 

مطلب نهایی
صدای چرخ خیاطی برایم مانند یک موسیقی دلنشین 
و لذت بخش است و بهترین خاطرات زندگی ام، فعالیت 
در عرصه تولید و صدای ماشین آالت است. خداوند 
نیز به دلیل امرار معاش 120 نفر در این مجموعه، به 
زندگی ما برکت می دهد و تمام زندگی خود را وقف 
تولید و صنعت کرده ایم. شاید بتوان سرمایه خود را 
سپرده بانک ها کنیم اما به تولید انس گرفته ام، حتی یک 
روز تعطیل هم نمی توانم بیکار بمانم و همیشه به دنبال 
فعالیت و تولید هستم. می خواهیم در رشته تخصصی 
خود بهترین باشیم و برای رسیدن به این هدف از هیچ 

تالشی فروگذار نخواهیم بود.

باکیفیت و قابل رقابت با مشابه خارجی را دارند. 

آیا تاکنون حجم مشکالت باعث شده از ادامه 
تولید پشیمان شوید؟

پشیمان  تولید  عرصه  در  فعالیت  از  هرگز 
نشده ام اما در بعضی موارد خستگی غلبه پیدا 
می کند که شیفتگی و عشق به کار، 
به خستگی  را  جای خود 
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دکتر فرشاد مومنی-اقتصاد دان و عضو هیئت  علمی 
دانشگاه عالمه طباطبایی- ابراز داشت: منزلت تولید در 
ایران به لحاظ نظری به درستی شناخته نشده است و 
بخش قابل اعتنایی از نظام تصمیم گیری و تخصیص 
منابع در ایران تصور می کنند از غیر مسیر تولید می توان 

خیری برای کشور تصور کرد.
لوازم  آیا  که  است  این  اصلی  پرسش  افزود:  وی 
رونق گیری تولید در کشور مورد توجه قرار دارد یا خیر؟ 
با کمال تأسف شواهد موجود به اندازه کافی گویای 
این است که لوازم مذکور مهیا نیست، تولید در اولویت 
قرار ندارد و تولیدکنندگان در فرایندهای تصمیم گیری 
صدای  و  زور  و  ندارند  صدایی  منابع،  تخصیص  و 
بخش های غیر مولد به مراتب رساتر است. به گفته عضو 
موسسه دین و اقتصاد، در سطح توسعه پدیده های بسیار 
تکان دهنده ای وجود دارد که نشان دهنده مهیا نبودن 

لوازم رونق گیری تولید در کشور است؛ 
برای مثال »امنیت حقوق مالکیت« رکن بسیار مهمی 

به شمار می آید. در سطح نظری گفته می شود که 
انباشت سرمایه های انسانی و مادی به حدنصابی از 
امنیت نیاز دارند؛ این امنیت در کشور ما در حد نصاب 
قرار ندارد. گاهی اوقات خود را با کشورهایی مانند عراق 
و افغانستان مورد مقایسه قرار می دهیم و هزاران بار شکر 
می کنیم که نسبت به این کشورها در امنیت قرار داریم 
اما واقعیت این است که استانداردهای حداقلی برای 

اطمینان نسبت به آینده وجود ندارد. 
این  در کشور  ما  بزرگ  گرفتاری  کرد:  تصریح  وی 
است که الاقل در سطح نظام تصمیم گیری، گستاخی 
و شجاعت برای روبرو شدن با واقعیت در حد نصاب 
نیست و حتی اگر حتی مشفقانه هم به واقعیات جامعه 
اشاره نمایید از شما سپاسگذاری نخواهد شد؛ در حالی که 
نگاهی به تجربیات دنیا نشان می دهد در طول تاریخ 
)حداقل از موج اول انقالب صنعتی تا امروز( حتی یک 
تجربه موفق نداریم که اول این گستاخی و بلوغ فکری 
را پیدا کرده باشند. اگر ندانیم که مشکالتمان از کجاست 

نه قادر به بسیج کردن انرژی های خواهیم بود و نه توان 
حل مسائل و مشکالت را پیدا می کنیم. دکتر مومنی 
افزود: در شرایط کنونی کشور باید به نظام تصمیم گیری 
و تخصیص منابع یادآور شویم که چاپلوسان دوستان 
واقعی هیچ کس نیستند زیرا آنها به دنبال افزایش منابع 
شخصی خود هستند و دوست واقعی کسی است که 
اشکاالت ما را گوشزد می کند. این موضوع پایه دینی 
بسیار مستحکمی دارد و بارها از بزرگان دینی نقل شده 
که رحمت خداوند بر کسی که عیوب مرا به من اهدا 
کند. یعنی در ادبیات دینی، »نقد مشفقانه« زیباترین 

هدیه ای است که یک انسان می تواند دریافت کند. 
این اقتصاد دان، ایجاد بلوغ فکری را یکی از اقدامات 
ضروری و حیاتی برشمرد و گفت: در صورت ایجاد بلوغ 
فکری، استانداردها و شاخص های داخلی و بین المللی 
وجود دارند که به ما نشان می دهد امنیت حقوق مالکیت 
کشور در حد نصاب نیست و حتی معتقدم مولفه ها و 
شناسایی  مورد  درستی  به  هم  آن  بر  موثر  عناصر 

اشاره:

تولیدکنندگان  با حضور  تولید  و  اقتصاد  رونق  راهکارهای  بررسی  همایش 

و صنعتگران فرش ماشینی در سالن همایش ارباب حسن تفضلی توسط 

اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی و صنایع وابسته و همکاری اتاق بازرگانی 

کاشان برگزار شد. این همایش با خوشامدگویی محمود توالیی- رییس اتاق 

بازرگانی کاشان-  و پخش مستندی در مورد زندگی شادروان حسن تفضلی 

آغاز شد. سپس دکتر فرشاد مومنی - اقتصاد دان و عضو هیئت  علمی دانشگاه 

عالمه طباطبایی - به جایگاه سخنرانی دعوت شد تا مطالب خود را در زمینه 

ساز و کارهای رونق بخشی به تولید بیان نماید.

گزارش

گزارشی از سخنرانی دکتر فرشاد مومنی در همایش بررسی راهکارهای رونق اقتصاد و تولید

آسیب پذیرى هاى 

اقتصاد ایران

دکتر فرشاد مومنی محمود توالیی
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قرار نگرفته اند. وی خاطرنشان کرد: در یک تحقیق 
انجام شده، وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران را 
اندازه گیری و بر آمارهای سرشماری تکیه کردیم. با 
حساب و کتاب های مبتنی بر چهارعمل اصلی، تعداد 
جمعیت شاغل کشور را در بنگاه های اقتصادی در یک 
طرف و تعداد کارفرماها نیز در سوی دیگر قرار دادیم و 
بر هم تقسیم کردیم؛ متوجه شدیم از سال 1335 ) که 
نخستین سرشماری انجام گرفت( تا سال 1385 این 
نسبت روند نزولی طی کرده است. در سال 1335 به 
طور متوسط هر یک کارفرما 33 نیروی کار در اختیار 
داشت که این رقم در سال 1385 به کمتر از 5 نفر 
کاهش یافته است. به اعتقاد این استاد دانشگاه، زمانی که 
مقیاس تولید، روند نزولی و کوچک شدن را طی می کند 
نشان دهنده عدم امنیت حقوق مالکیت و نبود تقسیم 
کار عقالیی، تخصصی شدن امور و صرفه های ناشی از 
مقیاس در بنگاه های کوچک است بنابراین نوآوری های 

فناورانه موضوعیت پیدا نمی کند.
دکتر مومنی ابراز داشت: عدم پیوند  بخش های مولد 
اقتصاد کشور با نوآوری های فناورانه را می توان این گونه 
ایجاد  برای صادرات  بار فرصتی  متوجه شد که هر 
می شود، کسی بابت نوآوری تکنولوژیک مورد تشویق 
قرار نمی گیرد و صرفاً با نرخ ارز بازی می شود که این 
بازی یکی از مهلک ترین ضربه ها را به توان تولید کشور 
وارد می کند زیرا بنگاه های تولیدی در ایران به واسطه 
عدم صنعتی شدن و فعالیت در مقیاس کوچک، قادر به 
خلق ماشین آالت و تجهیزات تولیدی نیستند و باید آن 

را وارد کنند.
وی افزود: واردات ماشین آالت و تجهیزات، نیازمند ارز 
است و افزایش نرخ ارز، انگیزه و گرایش به این فعالیت 
را کاهش می دهد. ممکن است بخش های کوچکی از 
صادرکنندگان آن هم در افق کوتاه مدت از افزایش نرخ 

ارز استقبال نمایند؛ اما در میان مدت ، چشم انداز خلق 
ظرفیت های تولیدی جدید دچار اختالل می شود.

عضو موسسه دین و اقتصاد، بنگاه های تولیدی ایران را 
برای مواد اولیه و واسطه ای نیز نیازمند واردات دانست 
و گفت: بیش از ۹0 درصد بنگاه های تولیدی ما زیر 
ظرفیت تولید می کنند و به دلیل نقش تعیین کننده نرخ 
ارز به طور متوسط در ساختار هزینه های بنگاه های 
صنعتی در ایران، سهم مواد اولیه و کاالهای واسطه ای 
حدود 60 درصد است پس هم تولد بنگاه های تولیدی 
جدید و هم استمرار فعالیت  واحدهای موجود با بازی نرخ 
ارز دچار اختالل می شود و در نهایت با با پدیده ای به نام 

»صنعت زدایی« روبرو می شویم.
دکتر مومنی اذعان داشت: فرض کنید شاگرد یک 
کارگاه تراشکاری همیشه آرزوی راه اندازی یک کسب 
و کار مستقل داشته و برای خرید دستگاه تراش به 
150 هزار دالر نیاز داشت. برای تأمین این مبلغ باید 
یک میلیون تومان )با نرخ دالر هفت تومانی( پس 
انداز می کرد. وی پس از 14 سال توانست ۹50 هزار 
تومان جمع کند اما یک باره اعالم می شود نرخ دالر 
100 تومان شده است! این موضوع در اقتصاد  » ارزش 
زدایی از پس اندازهای گذشته« نام دارد یعنی فردی که 
به امید ایجاد بنگاه جدید، پس اندازهای کرده باید چندین 
سال دیگر به  پس انداز ادامه دهد بلکه قادر به خرید 

دستگاه های مورد نیاز شود!
به گفته وی، ارزش زدایی از پس اندازها، اختالل دیگری 
تحت عنوان »ارزش زدایی از ذخایر استهالک بنگاه های 
موجود« ایجاد می کند. زمانی که بازی با نرخ ارز تبدیل به 
یک قاعده می شود بنگاهی که سال های متمادی با نرخ 
قبلی ارز، ذخیره استهالک گرفته حاال که کارخانه اش 
مستهلک شده به دلیل تغییر نرخ ارز قادر به جایگزینی 

ماشین آالت مستهلک و فرسوده نیست. 
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تصریح 
اوج  دوران  که  تا 13۹0  سال های 1384  کرد: طی 
درآمدهای نفتی ایران بود، بی سابقه ترین صنعت زدایی را 
در اقتصاد کشور تجربه کردیم و زمانی که امنیت حقوق 

مالکیت برقرار نشود در واقع به توسعه پشت کرده ایم. 
تولیدکنندگان  صدای  شد:   یادآور  اقتصاددان  این 
تحت الشعاع صدای بلندتر غیرمولدهاست اگر در هر 
جای دنیا چنین پدیده ای اتفاق می افتاد؛ همگان به 
فکر فرو می رفتند و تدبیری برای رفع آن می اندیشیدند. 

مقایسه داده های سرشماری سال1385 با 13۹0 نشان 
می دهد خالص فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش 
صنعت ایران 415- هزار نفر است. )خالص فرصت های 
شغلی به معنای جمع جبری مجموعه فرصت های 
از دست  که  مشاغلی  با  ایجاد شده  شغلی جدیدی 

رفته اند.(
وی با یادآوری این موضوع که در مناسبات اقتصادی 
می توان عظمت افرادی همچون زنده یاد تفضلی را 
درک کرد که توانست بنگاهی با 6 هزار پرسنل اداره 
ادامه داد: حداقل 17 موسسه بین المللی وجود  کند، 
دارند که وضعیت امنیت حقوق مالکیت را در کشورها 
حقوق  امنیت  اساس،  براین  و  می کنند  اندازه گیری 
مالکیت ایران در کشورهای پایانی فهرست قرار دارد. 
برخی می پرسند چرا پس از توافق  هسته ای، شاهد 
حضور جدی سرمایه گذاری خارجی در کشور نیستیم؛ 
پاسخ کاماًل مشخص است حقوق مالکیت در کشور 

مورد تکریم قرار نمی گیرد.
به گفته دکتر مومنی، یکی دیگر از استانداردهای مورد 
توافق عمومی در مورد امنیت حقوق مالکیت، »شاخص 
پاکدامنی اقتصادی« است. طبق استاندارد جهانی در 
سال 1383 رتبه ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی هشتاد 
و هفتم بود یعنی هشتاد و شش کشور از نظر پاکدامنی 
وضعیت بهتری از ما داشتند و وضعیت حدود 73 کشور 
نیز از ما بدتر بود. در سال های 1388 و 138۹ فقط 
8 کشور از نظر فساد اوضاع بدتری از ایران را تجربه 
کردند! در سال های 1384 تا 13۹0 و پیش از اعمال 
سمت  به  تاریخی  سقوط  بی سابقه ترین  تحریم ها، 

فاسدترین مناسبات اقتصادی را تجربه کردیم. 
وی اضافه کرد: در گذشته این امکان وجود داشت که 
با دستکاری آمارهای داخلی یا جلوگیری از انتشار آمار، 
بسیاری از مسائل را پنهان کنیم اما امروز که در عصر 
ارتباطات به سر می بریم؛ تمام شاخص ها اندازه گیری 
می شوند و بررسی  امنیت حقوق مالکیت، وضعیت 
فضای کسب و کار و ... را سازمان های بین المللی انجام 
می دهند زیرا تحرک سرمایه در دنیا افزایش یافته و به 
تمام سرمایه گذاران دنیا اطالعات کامل ارائه می شود که 
فالن کشور از نظر شاخص های کلیدی امنیت در چه 
وضعیتی به سر می برند ) عالقه مندان به مفاهیم نظری 
اقتصاد، می توانند این موضوع را ذیل مفهوم پارادوکس 

لوکاس- Lucas paradox- دنبال کنند(.

پس اندازها،  از  ارزش زدایی  مؤمنی:  دکتر 
«ارزش زدایی  عنوان  تحت  دیگری  اختالل 
ایجاد  موجود»  بنگاه های  استهالک  ذخایر  از 
می کند. زمانی که بازی با نرخ ارز تبدیل به یک 
قاعده می شود بنگاهی که سال های متمادی با 
نرخ قبلی ارز، ذخیره استهالک گرفته حاال که 
کارخانه اش مستهلک شده به دلیل تغییر نرخ 
ارز قادر به جایگزینی ماشین آالت مستهلک و 

فرسوده نیست. 
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متأسفانه  داشت:  ابراز  اقتصاد  و  دین  موسسه  عضو 
فرش  کردن  »پهن  عبارت  قبلی،  دولت  سخنگوی 
قرمز برای سرمایه گذاران خارجی« را به کار برد که 
به اعتقاد من در ادبیات اقتصاد سیاسی بین المللی بسیار 
سخیف است. سرمایه گذاران خارجی به جای توجه به 
امنیت  اقتصادی،  به شاخص های فساد  قرمز  فرش 
حقوق مالکیت و وضعیت کسب و کار نگاه می کنند 
به همین دلیل از سال 1750 تا امروز هیچ کشوری در 
زمینه جذب سرمایه های خارجی موفق نبوده جز  این که 
ابتدا صالحیت و لیاقت خود را در کاربست خردورزانه 
باشد؛ یعنی  انسانی نشان داده  سرمایه های مادی و 
موارد حیاتی برای سرمایه گذاران داخلی مانند امنیت 
حقوق مالکیت، پاکدامنی اقتصادی، به طریق اولی برای 
خارجی ها نیز مهم است، پس با گستراندن فرش قرمز ، 
سرمایه های خارجی جذب نخواهند شد، اگر دولتمردان 
به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد و تولید کشور هستند 
باید مسائلی مانند امنیت حقوق مالکیت را زیر ذره بین 

قرار دهند.
این اقتصاد دان خاطرنشان کرد: فساد در استانداردهای 
بین المللی بسیار تعیین کننده است و از این زاویه شیوه 
مبارزه با فساد نیز مورد رصد سازمان های بین المللی قرار 
می گیرد. گفته می شود در کشورهایی که غیرعالمانه 
به فساد و مبارزه با آن فکر می کنند »تمرکز بر تنبیه 
اشخاص« وجود دارد و اولویت بر تنبیه دانه درشت هاست 
در حالی که اغلب کشورها زمانی که می خواهند در مورد 
به  کنند  داوری  فساد  پیرامون  کشور  یک  صداقت 
طراحی یا عدم طراحی تمهیدات پیشگیرنده از فساد 
توجه نشان می دهند که در صورت عدم طراحی آن 
اگر روزی 500 نفر هم به جرم فساد اقتصادی اعدام هم 
شوند باز فساد هم از بین نمی رود زیرا موتوری که فساد 
را تقویت می کند؛ همچنان فعال است در این شرایط 
حتی اگر مبارزه انفعالی با فساد صادقانه هم صورت 
بگیرد کسی نمی پذیرد و موثر هم واقع نمی َشود. زیرا 
به ازای هر یک نفر که تنبیه می شود 10 نفر فاسد جدید 

وارد عرصه می شوند. 
 دکتر مومنی بیان داشت: این اعتقاد وجود دارد که برای 
کنترل فساد  باید مجراهای اصلی فساد بسته شوند. 
طبق مطالعه انجام شده در مورد تاریخ اقتصادی 50 
ساله اخیر ایران، با کمال شگفتی متوجه شدیم از نظر 
سطح پاکدامنی، ایران در تاریخ معاصر خود در دوره 

جنگ منحصر به فرد بوده است. عده ای این موضوع 
را حمل بر روحیات اشخاص می کنند و می گویند افراد 
در آن مقطع زمانی احساساتی بودند و با فروکش کردن 
احساسات، به نحو دیگر عمل نمودند! اما در روش های 
علمی این استدالل پذیرفته نیست زیرا امور جمعی باید 
با پدیده هایی که هویت جمعی دارند توضیح داده شوند 

نه با تحلیل های فردی.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، در 
دوره جنگ تحمیلی، پنج  نوآوری نهادی منحصر به فرد 
صورت گرفت. برای مثال از زمانی که ایران صاحب 
پارلمان شده تا امروز، تنها در این دوره است که رئیس 
وقت دولت طی ارسال نامه ای به رئیس مجلس، تقاضا 
کرد تا تصمیم گیری در مورد تخصیص دالرهای نفتی 
به عهده مجلس گذاشته شود. میراث خبرگان قانون 
اساسی و به ویژه شهید دکتر بهشتی این است که هر 
تصمیمی که از کانال مجلس عبور می کند به لزوم 
شفاف می شود و بقای سیستم رانتی در عدم شفافیت 
است. بنابراین وقتی توزیع و تخصیص دالرهای نفتی 
به عهده مجلس گذاشته شود هزینه فرصت رانت جویی 
بسیار باال رفت، اثر دوم این بود که بدنه اجرایی در برابر 
فساد از این ناحیه واکسینه شد. به این ترتیب در دوره 
جنگ، نظام اجرایی کشور در بهترین وضعیت پنجاه 
ساله اخیر از نظر پاکدامنی اقتصادی قرار داشت و ربطی 

به احساسات نداشت.
این اقتصاد دان اضافه کرد: سومین اثر اقدام دولت دوران 
جنگ، پاسخگو نمودن دولت در برابر تک تک دالرهایی 
که هزینه می کرد؛ بود. همه به یاد داریم در نیمه دوم 
سال 13۹1، وزیر وقت بهداشت ، یکی از استثنایی ترین 
شرافتمندی ها را به خرج داد و اعالم کرد » شش ماه 
به دنبال ارز برای واردات داروهای حیاتی هستم اما به 
من گفته می شود اوضاع کشور حاد است و دالری 
برای تخصیص به دارو نداریم« اما پس از انتشار آمار 
شش ماهه گمرکات وی متوجه شد دالرهایی که به 
دارو و مواد  اولیه تولید اختصاص پیدا نکرد به واردات 
لوازم آرایشی و خودروهای لوکس منتهی شده است. 
وی تصور می کرد واردات دارو حیاتی تر و مهم تر از لوازم 
آرایشی و خودروهای لوکس است، بنابراین اعتراض 
کرد اما واکنش مقام مافوق وی چه بود؟ در چهره وزیر 
بهداشت نگاه کرد و حس کرد وی بسیار خسته شده 
است و باید برود استراحت کند! در این شرایط هیچ 

صدایی از جامعه مدنی در اعتراض به حق وزیر بهداشت 
برنخاست و وی برکنار شد. در واکنش به موضوع، 
سخنگوی قوه قضائیه و نمایندگان مجلس اعالم کردند 
که با عامالن این واردات برخورد خواهیم کرد اما هیچ 
برخوردی صورت نگرفت! نه این که آقایان نمی خواستند 
برخورد کنند بلکه قانون به آنان اجازه نمی دهد یعنی 
اگر تخصیص دالرهای نفتی از کانال مجلس عبور 
نکند، تصمیم گیری در مورد نحوه تخصیص  منابع، تابع 

صالحدیدهای شخصی مقامات اجرایی است. 
دکتر مومنی اظهار داشت: اگر زمان جنگ،چنین اتفاقاتی 
رخ نمی داد دلیل آن احساسات و عواطف انسان ها نبود 
بلکه تخصیص منابع از کانال مجلس عبور می کرد و 
دولت باید در مورد هر یک دالر، طبق قانون عمل 
می کرد. بنابراین حلقه مفقوده توسعه ایران در عدم 
پاسخگویی دولت است و بی شمار رئیس جمهور و 
وزیر و وکیل دیده ایم که وعده های خارق العاده داده اند 
اما تاحاال هرگز اتفاق نیفتاده است که یک مقام مسئول 

به دلیل عدم تحقق وعده هایش مواخذه شود. 
وی در بخش دیگر سخنرانی خود به شفافیت تخصیص 
دالرهای نفتی اشاره کرد و گفت: به این ترتیب امکان 
اعمال نظارت های تخصصی مدنی فراهم می شود و 
این پیام شکل می گیرد که دوران برخورداری های سهل 
و رانتی سپری شده و هر کسی می خواهد از منابع مالی 
بهره مند شود باید استعدادهای خود را در تولید کانالیزه 

نماید. 
به  گفته عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، 
بزرگ ترین جهش در سرمایه گذاری خصوصی تولیدی 
ایران در دوران جنگ اتفاق افتاد. یعنی اثر ضد تولیدی 
فساد از نظر نا امن کردن فضای کسب و کار از جنگ 
هم باالتر است. به این ترتیب برای اولین بار در تاریخ 
اقتصادی ایران یکی از طوالنی ترین جنگ ها اتفاق 
افتاده اما حتی یک مورد مرگ و میر ناشی از قحطی 
و  نیست  تصادفی  مسائلی  چنین  است.  نشده  ثبت 

قرمز ،  فرش  گستراندن  با  مؤمنی:  دکتر 
اگر  شد،  نخواهند  جذب  خارجی  سرمایه های 
و  اقتصاد  وضعیت  بهبود  دنبال  به  دولتمردان 
تولید کشور هستند باید مسائلی مانند امنیت 

حقوق مالکیت را زیر ذره بین قرار دهند.
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زمانی که تولید، اولویت سیاستگذاران قرار می گیرد چنین 
قابلیت هایی در کشور به وجود می آید و این امر محصول 

توافق کل جامعه است. 
دکتر مومنی اعالم کرد: به محض اتمام جنگ، رئیس 
بعدی دولت یکی از اولین نامه های خود را خطاب به 
شورای نگهبان در قالب استفساریه ارسال کرد مبنی بر 
این که آیا اقدام دولت زمان جنگ مبنی بر تصویب بودجه 
ارزی توسط مجلس، برای دولت جدید هم الزام ایجاد 
می کند؟ پاسخ شورای نگهبان منفی بود و به اعتقاد من 
یکی از  راهبردی ترین خطاهای شورای نگهبان در کل 
دوران جمهوری اسالمی به شمار می آید و آثار چنین 

خطاهای راهبردی را امروز مشاهده می کنیم.
وی اضافه کرد: نظریه پردازان توسعه معتقدند تاریخ 
هزینه  کاهنده  نهادی  نوآوری های  تاریخ  توسعه، 
مبادله است؛ وقتی با فساد مبارزه پیشگیرانه صورت 
می گیرد هزینه مبادله کاهش می یابد و انگیزه برای 

سرمایه گذاری تولیدی ایجاد می شود. 
عضو موسسه دین و اقتصاد با بیان این مطلب که 
اگر تولید بخواهد به بالندگی و رشد برسد فقط به 
باال  فساد  و  رانت جویی  فرصت  هزینه  که  شرطی 
باشد، امکان پذیر خواهد بود، ابراز داشت: اگر در اقتصاد 
یک کشور، مفت خوارگی و دستیابی به درآمدهای کم 
زحمت و مرتبط با رابطه ) نه مرتبط با صالحیت و 
دانایی و تالش( وجود داشته باشد هیچ کس به صورت 
سیستمی سراغ تولید نخواهد رفت بنابراین تولید در 
نوآوری های تکنولوژیک  با  ارتباطی  چنین جوامعی 
نخواهد داشت. برای مثال صد سال است تحت عنوان 
انتقال تکنولوژی در صنعت نفت سرمایه های خارجی 
جذب می کنیم اما در مدت تحریم، سقوط بسیاری در 
بنیه تولید اتفاق افتاد و هنگامی  که تولید در حاشیه قرار 
می گیرد امنیت ملی، کیفیت زندگی و اخالق به سمت 

فروپاشی حرکت می کند. 

وی گفت: تولید، یک تصمیم گیری بلندمدت تلقی 
بلندمدت  حداقلی  تضمین های  به  بنابراین  می شود 
از  باید حداقلی  برای مثال در قوه قضائیه  نیاز دارد، 
سالمت، شفافیت و مشارکت شهروندان در فرآیندهای 

تصمیم گیری و تخصیص منابع وجود داشته باشد. 
به اعتقاد این اقتصاد دان، تولید با سه گروه هزینه 
روبروست و فعالیت های مافیایی و رانت جویی یا اصاًل 
این هزینه ها  را ندارند و یا در ابعادی که تولیدکننده با 
آن مواجه است، روبرو نیستند؛ پس اگر دولت، هزینه 
فرصت های مفت خوارگی را افرایش ندهد تولید ریشه 
نخواهد دواند و رشد هم نمی کند. این سه گروه هزینه 

عبارتند از:
1-هزینه های سوخت شده: یعنی اگر فردی بخواهد 
یک مجموعه  تولیدی راه اندازی نماید در مسیری که 
برای اخذ مجوزها طی می کند باید هزینه هایی صورت 
دهد که این هزینه ها در صورت پشیمانی وی از فعالیت 

تولیدی، دیگر برنمی گردند.
اگر  یعنی  دارایی ها:  شدن  محدود  2-هزینه های 
تولیدکننده ای، ماشین آالت نساجی خریداری کرد و 
از ادامه فعالیت در این صنعت پشیمان شد، نمی تواند 
برای مثال با این ماشین ها، فوالد تولید کند و محدود به 

فعالیت در همان صنعت خواهد بود.
3-هزینه های مبادله: هر فعالیت تولیدی با پنج گروه 
مبادله روبروست. مبادله گروه اول با دولت است. به 
محض تصمیم گیری برای تولید با مأمور مالیات، تأمین 
اجتماعی، اداره کار، بهداشت و ... کلنجار می روید و 
طیف وسیعی از مبادالت تولیدکننده با دولت اختصاص 
دارد که اگر در دولت فساد وجود داشته باشد هزینه این 
مبادالت افزایش می یابد و انگیزه های تولیدی را از بین 

می برد. 
وی کلید ماجرای امنیت حقوق مالکیت و هزینه های 
مبادله را دست دولت دانست و گفت: بسیاری تصور 
می کنند از وقتی ایران، نفتی شد انگیزه های تولید 
این  نیست، شاهد  یافت در حالی که چنین  کاهش 
مدعا کتاب تاریخ اقتصادی ایران تألیف چارلز عیسوی 
) سال1850 میالدی(  است که نوشته ایرانی ها عمومًا 
به گونه ای رفتار می کنند که گویی همگی مادرزاد 
دالل به دنیا آمده اند؛ در این زمان که هنوز نفت کشف 

نشده بود! 
دکتر مومنی تصریح کرد: طبق نتایج تحقیقات گروه 

مهندسین مشاور هاروارد در سال 1338، محال است 
ایران صنعتی شود چون در ایران کسب درآمد از طریق 
سوداگری روی مسکن و مستغالت و از طریق تجارت 
پول )که بیان محترمانه نزول خواری است( بسیار آسان 

و بسیار پربازده است. 
وی اضافه کرد: در سطح نظری گفته می شود ابتدا باید 
هزینه فرصت مفت خوارگی را باال برد سپس برنامه 
حمایت های  نمود،  عرضه  تولید  از  اصولی  حمایت 
اصولی یعنی حمایت هایی که مشروط به ارتقای بنیه 
تکنولوژیکی است اگرچه متأسفانه در ایران »حمایت« 

به دلیل رانتی بودن،  بدنام شده است. 
طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
خاطرنشان کرد: به گفته وزیر اقتصاد پس از سه سال 
تالش برای ثبت و ضبط و گردآوری اندازه بدهی های 
رسیده اند،  تومان  میلیارد  هزار   640 رقم  به  دولت 
کدام کارشناس با چه منطق کارشناسی می تواند به 
این دولت با چنین رقم بدهی، بگوید هزینه هایش را 
افزایش دهد؟! از سوی دیگر طبق گزارش سازمان 
برنامه و بودجه، دولت برای انجام تعهدات خود در 
زمینه طرح های عمرانی حدود 800 هزار میلیارد تومان 

پول الزم دارد! 
دکتر مومنی بیان داشت: گرفتاری بزرگ ما این  است 
که علم در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع 
ما نقش غالب ندارد و زور اجتماعی علم از غیر علم به 

مراتب کمتر است. 
شده  انجام  مطالعات  طبق  گفت:  اقتصاد دان  این 
اقتصادی ،  بنگا ه های  موفقیت  عدم  علت  مورد  در 
مشخص شد سهم عوامل بیرون از بنگاه و منطقه 
در  است.  بیشتر  مراتب  به  داخلی  عوامل  سهم  از 
حال حاضر تلقی عموم مناطق و بنگاه ها این است 
که تصمیم گیری های ملی مسأله تهرانی هاست لذا 

مشارکت فعال نمی کنند! 
اقتصاد  آسیب پذیری های  متذکر شد:  پایان  در  وی 
ایران به طرز غیرمتعارفی زیاد و تکان دهنده است و 
همه باید کمک کنیم بنیه فکری دولت ارتقا پیدا کند 
تا این مشکل برطرف شود، بنیه فکری دولت فعلی 
در مقایسه با دولت قبلی به مراتب بهتر است اما در 
مقایسه با اقتضائات شرایط کنونی ایرانی اصاًل کفایت 
الزم را ندارد پس باید حداکثر تالش خود را به عمل 

آوریم تا کیفیت و بنیه دولت و مجلس ارتقا یابد. 

کشور،  یک  اقتصاد  در  اگر  مؤمنی:  دکتر 
کم  درآمدهای  به  دستیابی  و  مفت خوارگی 
زحمت و مرتبط با رابطه ) نه مرتبط با صالحیت 
و دانایی و تالش( وجود داشته باشد هیچ کس 
به صورت سیستمی سراغ تولید نخواهد رفت 
با  ارتباطی  جوامعی  چنین  در  تولید  بنابراین 

نوآوری های تکنولوژیک نخواهد داشت
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عضو  جعفری-  عابدی  حسن  همایش  ابتدای  در 
هیات نمایندگان اتاق تهران و دبیر همایش- گفت: 
این دومین همایش مبارزه با فساد در دو سال گذشته 
است که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد توسط 
اتاق تهران برگزار می شود. اتاق تهران در یک سال 
گذشته برنامه هایی را پیش بینی کرده و یک به یک 
به اجرا گذاشته است؛ از جمله، شکل گیری ساختاری 
در اتاق تهران که مباحث مربوط به مبارزه با فساد را 
دنبال می کند.  او ادامه داد: همچنین در این فاصله، 
نشست هایی با حضور دانشگاهیان برگزار شده است 
تا با حضور آنها در مورد راهکارهای مبارزه با فساد در 
بخش خصوصی چاره اندیشی کنیم. در عین حال در 
مورد این موضوع در کمیسیون های مشورتی اتاق به 

تفصیل بحث شده است.
اتاق  ایرانی  کمیته  با  همکاری  از  جعفری  عابدی 
تجربیات  از  بهره گیری  برای  بین الملل  بازرگانی 
بین المللی برای مبارزه با فساد نیز خبر داد و گفت: 
اگر شرایط اقتصادی مهیا نباشد، بخش خصوصی 
اولین قربانی فساد خواهد بود و ناگزیر به فساد تن 

به جاى خصوصـی سازی، 
خصولتـی سازی  شده است!

اشاره:
همایش مبارزه با فساد به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد 
با حضور رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری ، رئیس اتاق 
بازرگانی تهران، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرکل 
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل، معاون دفتر مقابله با مواد 
مخدر و جرم سازمان ملل متحد و اعضای هیئت رئیسه و هیات 
نمایندگان اتاق تهران، کارشناسان، مدیران و صاحب نظران 

اقتصادی در محل این اتاق برگزار شد.

گزارشی از برگزاری همایش مبارزه با فساد

خواهد داد. البته باید میان کسانی که قربانی می شوند 
و کسانی که اقدام به فساد می کنند، تفکیک قائل شد. 
اما اگر بخش خصوصی بخشی از مساله فساد پنداشته 
می شود، بخشی از راه حل نیز هست. این عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه هم دولت و هم 
بخش خصوصی باید به میدان مبارزه با فساد بیایند، 
قربانی  نشود،  مبارزه  مسیر  وارد  بخشی  اگر  گفت: 
خواهد شد و بهترین تاکتیک فرار از فساد تهاجم است. 
در ادامه این جلسه، کاوه مرادی معاون دفتر مقابله با 
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، طی 
سخنانی گفت که یکی از اقدامات این دفتر، همکاری 

با کشورها در جهت مبارزه با فساد است.
به گفته مرادی، سازمان ملل برای مبارزه با فساد، 
کنوانسیونی ارائه کرده است که ایران نیز به آن ملحق 
شده است. او با اشاره به اینکه مکانیزم مرور فصل 
سوم و فصل چهارم این کنوانسیون در ایران اجرا 
شده، گفت: گزارش مربوط به این اقدامات تهیه شده 
و قرار است به وین ارسال شود. اندونزی و بالروس 
نیز از ایران بازدید کرده و وضعیت این دو فصل را 

مرور کرده اند. اکنون ایران جزو کشورهای فعال در 
اجرای این کنوانسیون در منطقه بوده و خود، وضعیت 
را در سال های 2011 و 2014  لبنان  و  بنگالدش 
مورد ارزیابی قرار داده است. مرادی گفت: کشور ما 
به زودی اجرای دوره فصل های دوم و چهارم این 
و  پیشگیرانه  اقدام  به  ترتیب  به  که  را  کنوانسیون 
استرداد دارایی اختصاص دارد، آغاز می کند.  او در 
ادامه به نمایندگی از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم 
توسعه  به  سازمان ملل متحد سازمان ملل نسبت 
همکاری با اتاق تهران اعالم آمادگی کرد. مرادی 
از آغاز تدوین برنامه کشوری مبارزه با فساد از سال 
2015 نیز سخن گفت و اینکه در تدوین این برنامه از 
رهنمودهای مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده ای 
ایشان به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز 

بهره گرفته شده است

* مهم ترین دالیل به وجود آمدن فساد
مسعود خوانساری- رئیس اتاق بازرگانی تهران- 
بیان داشت: اتاق بازرگانی برای دومین سال پیاپی 

گزارشویژه
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سال  کند،  می  برگزار  را  فساد  همایش  که  است 
گذشته این همایش با حضور آقای پور محمدی، وزیر 
دادگستری برگزار شد و مباحث خوبی مطرح شد و 
اقدامات نسبتا خوبی هم در این زمینه از سال گذشته 

تاکنون انجام گرفت.
وی سپس به به تشریح مهمترین دالیل بروز فساد 
اقتصادی پرداخت و تصریح کرد که برای مبارزه با 
جمله  از  اقتصادی  ساختاری  مشکالت  باید  فساد 

بزرگ بودن دولت و رقابتی نبودن اقتصاد حل شود.
توسعه  اصلی  عوامل  از  یکی  خوانساری،  به گفته 
نیافتگی وجود فساد و عدم شفافیت است و کشورهای 

توسعه یافته توانسته اند با فساد مبارزه کنند.
در  ایران  رتبه  اینکه  بیان  با  تهران  اتاق  رئیس 
شاخص های جهانی در زمینه شفافیت و فساد رتبه 
مطلوبی نیست، تصریح کرد: به غیر از شاخص های 
از  داخلی  به شاخص های  گذرا  نگاهی  اگر  جهانی 
جمله طالق، حاشیه نشینی، جرم و زندانیان وضعیت 
خوبی نداریم و در سال های گذشته زندانیان ما چند 

برابر شده است.
خوانساری افزود: اگر این موارد اصالح نشود، مطمئنا 
با  برای مبارزه  اینکه  آینده خوبی نخواهیم داشت، 
فساد افرادی را زندانی کنیم و یا برخی افراد اعدام 
شوند صرفاً به جای ریشه یابی چنین اقداماتی برخورد 

با معلول است.
مبارزه  زمینه  در  کار  مهمترین  اینکه  بیان  با  وی 
به  ما  کرد:  عنوان  است  شناسی  آسیب  فساد  با 
عنوان اتاق بازرگانی فکر می کنیم که ساختارهای 
تا  و  هستند  مشکل  دچار  ما  اجتماعی  اقتصادی، 
فساد  با  مبارزه  نشوند  اصالح  ساختاری  مشکالت 

امکان پذیر نیست. 

خوانساری با برشمردن برخی از مشکالت ساختاری 
بودن  بزرگ  گفت:  می شوند  فساد  بروز  باعث  که 
دولت، دخالت بیش از اندازه دولت و اقتصاد دستوری، 
مجوزهای غیر ضروری، وجود دستگاه های نظارتی 
رانت هایی  از  که  دولتی  بنگاه های  وجود  متعدد، 
اقتصاد،  نبودن  رقابتی  و  بسته  اقتصاد  برخوردارند، 
رعایت نکردن قانون و مباحثی مثل چند نرخی بودن 
ارز، قاچاق و تعرفه های گمرکی از جمله مهمترین 

دالیل به وجود آمدن فساد است.
و  رسانه ها  نبودن  فعال  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
را  مسائل  باز  صورت  به  نمی توانند  که  مطبوعات 

مطرح کنند از جمله دیگر عوامل بروز فساد است. 
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر می خواهیم 
به رشد  هشت درصدی برسیم و نرخ بیکاری 12 
درصدی را حل کنیم باید جذب سرمایه خارجی و 
از سال 13۹0 رشد  متاسفانه  باشیم،  داشته  داخلی 
سرمایه گذاری منفی بوده است، برای جذب سرمایه 
با فساد و  خارجی الزم است به موضوعات مبارزه 
شفافیت توجه کنیم، چرا که اولین عاملی که هیات 
اقتصادی که به ایران می آیند و برای سرمایه گذاری 
مطرح می کنند وجود فساد در دستگاه های اجرایی 
ما است، امیدواریم بتوانیم با همفکری مسئوالن در 

آینده فساد را به حداقل برسانیم.
رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه قیمت ارز یکی از 
دالیلی است که می تواند منشا فساد باشد، تاکید کرد: 
چند نرخی بودن و ایجاد رانت، قاچاق، تعرفه های 
ایجاد  باعث  که  عواملی هست  از  گمرکی همگی 

فساد در مجموعه اقتصاد می شود.
وی اظهار کرد: در مورد فساد اولین مساله مورد بحث 
این است که آیا مبارزه با فساد صرفا یک کار حاکمیتی 
است و ارتباطش با بخش خصوصی چیست؟ از نظر 
من یکی از عوامل اصلی عدم توسعه یافتگی در کشور 
وجود فساد و فقدان شفافیت است؛ نه تنها در کشور 
ما بلکه در همه کشورهای توسعه یافته، مهم ترین 
عاملی که با آن برخورد شده، فساد بوده که به دنبال 

خود توسعه را نیز به همراه داشته است.
بسیاری  در  ایران  رتبه  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
باالست،  حوزه  این  در  جهانی  شاخص های  از 

گفت: متأسفانه رتبه ایران در شاخص های جهانی 
شفافیت  کار،  و  کسب  محیط  بحث  خصوص  در 
انتهای  در  متأسفانه  و  نیست  خوبی  رتبه  فساد  و 
فهرست رده بندی قرار داریم. اگر نگاهی گذرا هم به 
شاخص های داخلی داشته باشیم متوجه می شویم که 
وضعیت ما در ارتباط با تعداد زندانی ها، میزان طالق، 
اعتیاد، حاشیه نشینی، فقر، جرم و بزه هم متاسفانه بد 
است و وضعیت خوبی نداریم. یک مقایسه آماری 
نشان می دهد که طی دهه های گذشته تعداد زندانیان 
چون  ناهنجاری هایی  میزان  و  شده  برابر  چند  ما 
طالق، اعتیاد و... روندی صعودی داشته است. این 
حرکت فزاینده داللت بر وجود یک مشکل عمده دارد 
و اگر چاره اندیشی صحیح و اساسی صورت نگیرد و 
آسیب شناسی درستی انجام نشود مطمئنا در آینده با 

مشکالت عمیقی مواجه می شویم.
رییس اتاق تهران ادامه داد: چنین تصور شده است که 

اقتصادی  فساد  بحث  در  تهران:  اتاق  رئیس 

یکی از عوامل اصلی بزرگ بودن دولت است. 

بزرگ  اندازه  از  بیش  انقالب  از  بعد  دولت ها 

شده اند. هر دولتی بزرگ تر از دولت قبلی بوده 

و همین فربه بودن و ناکارآمدی دولت یکی از 

دالیل اصلی فساد در امور اقتصادی است
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اگر ما در جامعه تعدادی را در ارتباط با مبارزه با فساد 
دستگیر و زندانی کنیم و یا احیانا اگر تعدادی در این 
ارتباط اعدام شوند با فساد مبارزه شده است. اما روشن 
است که این کار، اگرچه از نظر حقوقی و قضایی 
الزم اما برخورد با معلول است. لذا باید ریشه یابی 
کنیم و علت را بیایم. آسیب شناسی درست مهم ترین 
کاری که باید صورت گیرد. تالش و مطالعه ما در 
اتاق تهران نشان می دهد که ساختارهای اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی و... جامعه دچار مشکل است و تا 
این مشکالت ساختاری حل نشود بحث مبارزه با 
فساد شدنی نیست و تنها روبنای مساله را تا حدودی 

مرتفع می کند.
و  ساختاری  مساله  چند  به  ادامه  در  خوانساری 
ریشه های فساد اشاره کرد و گفت: در بحث فساد 
اقتصادی یکی از عوامل اصلی بزرگ بودن دولت 
بزرگ  اندازه  از  انقالب بیش  از  بعد  است. دولت ها 

و  بوده  قبلی  دولت  از  بزرگ تر  دولتی  هر  شده اند. 
همین فربه بودن و ناکارآمدی دولت یکی از دالیل 

اصلی فساد در امور اقتصادی است.
وی ادامه داد: دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و 
اقتصاد دستوری عامل دیگری است که فساد را شکل 
می دهد. دخالت دولت و وجود مجوزهای غیرضروری 
و امضاهای طالیی و همچنین دستگاه های متعدد 
اجرایی   دستگاه های  بر  نظارت  برای  که  نظارتی 
ایجاد شده و متاسفانه خود به یکی از دالیل فساد 
تبدیل شده اند نیز از عوامل دیگر شکل گیری فساد 
بنگاه های  و  شرکت ها  وجود  براین  عالوه  است. 
دولتی وابسته به حاکمیت که از انواع رانت ها از جمله 
رانت های اطالعاتی استفاده می کنند، اقتصاد بسته و 
رقابتی نبودن اقتصاد هم دالیل اصلی ریشه گرفتن 

فساد در اقتصاد کشور است.
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت هایش 

به عدم رعایت قانون که منجر به ایجاد فساد در 
رعایت  بحث  گفت:  و  کرد  اشاره  می شود،  جامعه 
نکردن نص قانون منجر به فساد می شود. متاسفانه 
تامین  جمله  از  دستگاه ها  برخی  در  رویکرد  این 
اجتماعی که هر روز بنگاه های اقتصادی با آن ها سر 

و کار دارند دیده می شود.
وی همچنین چند نرخی بودن قیمت ارز در کشور را 
یکی از دالیل ایجاد فساد اقتصادی دانست و گفت: 
از دالیلی است که می تواند منشا  ارز یکی  قیمت 
فساد باشد، چند نرخی بودن و ایجاد رانت، قاچاق، 
تعرفه های گمرکی همگی از عواملی هست که باعث 

ایجاد فساد در مجموعه اقتصاد می شود.
به گفته او همچنین از مهم ترین عاملی که باعث 
می شود فساد در جامعه رشد کند فعال نبودن رسانه ها 
و مطبوعات در افشای فساد است که به دالیل متعدد 

نمی توانند مسایل را به طور باز مطرح کنند.
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و  حجت  االسالم  به  خطاب  ادامه  در   خوانساری 
المسلمین ناطق  نوری- مشاور و رییس  دفتر بازرسی 
مقام معظم رهبری- گفت: سال گذشته بیش از 200 
هیات از کشورهای مختلف دنیا به ایران آمدند و ما 
در اتاق تهران میزبان بیش از 50 هیات بودیم؛ اولین 
نکته ای که اعضای این هیئت ها در مورد تردید و 
تشکیل برای سرمایه گذاری در ایران مطرح کرده اند، 
موضوع نبود شفافیت و وجود فساد در دستگاه های 

اجرایی است.
وی افزود: اگر قرار باشد رشد 8 درصدی در اقتصاد 
با پدیده بیکاری مزمن 12  بتوانیم  باشیم و  داشته 
درصدی که دچارش هستیم مبارزه و آن را ریشه کن 
و  داخلی  سرمایه گذاری  جذب  باید  قطعا  کنیم، 
بعد  به  از سال ۹0  متاسفانه  باشیم.  داشته  خارجی 
رشد سرمایه گذاری در ایران منفی شده است و ما 
شاهد خروج سرمایه ها از ایران هستیم. تا به امروز 
هم نتوانسته ایم سهم زیادی از سرمایه گذاری خارجی 
را به داخل کشور جذب کنیم. از دید بخش خصوصی 
اتفاق شفافیت است که باید در اقتصاد  الزمه این 

ایجاد شود.
رئیس اتاق تهران در پایان اظهار کرد: تالش ما در 
اتاق تهران این است که مبارزه با فساد و شفافیت را در 
دستور کار قرار دهیم و امروز هم این جلسه به همین 
منظور تشکیل شده است. امیدوارم همفکری همه 
دوستان و مسووالن دولتی که امروز در خدمت شان 
هستیم و حضور حجت االسالم و المسلمین ناطق 
نوری راه گشا باشد تا در این جهت سریع تر از قبل 

حرکت کنیم و فساد را در آینده به حداقل برسانیم.

* بخش اعظم اقتصاد ما دولتی است
حجت االسالم ناطق نوری- رییس دفتر بازرسی 

سابقه  با  من  چطور  گفت:  رهبری-  معظم  مقام 
سفارش  توانم  نمی   ... و  وزارت  مجلس،  ریاست 
اما به  کنم به فردی 10 میلیون تومان وام بدهند 
فردی 350 میلیارد تومان وام می دهند؟ با چه وثیقه 
اقدام  می خواهد  بخش خصوصی  افزود:  وی  ای؟، 
کند، رقابت با کی؟ چگونه؟ در کدام مزایده می تواند 

شرکت کند؟ همه چیز بر مبنای رابطه شده است.
وی با اشاره به اینکه، 3 چیز مثل موریانه انقالب 
را از داخل پوک می کند: تملق، رودربایستی و باند 
بازی ناطق نوری به مجلس اول اشاره و خاطرنشان 
کرد: در آن زمان وقتی بحث کشت موقت و بحث 
بند ج مطرح شد عده کمی با آن مخالفت کردند، 
چرا که نگاه ها چپ گرایانه بود، رژیم شاه با تقسیم 
اراضی چوب محکمی به کشاورزی کشور زد و در آن 
مقطع کشاورزی را نابود کرد و دلیلش هم این بود که 
جریان چپ کشور را آرام کند، ما هم آمدیم با کشت 
موقت و بند  » ج« و شبیه این تصمیمات تنگ نظرانه 

به بار شیشه چوب زدیم.
وی افزود: تا نگاه محدود است همین است، لذا همه 
اقتصاد ما دولتی شد و آنگاه که خواستیم طبق فرمان 
اجرا  را  مقام معظم رهبری سیاست های اصل 44 
کنیم، دیدیم که چیزی از اصل 44 در نیامد و نگاه 
تنگ نظرانه و چپ گرایانه موجب خصولتی شدن شد 
به گونه ای که بخشی را به صندوق های بازنشستگی 

و بنیادها و تامین اجتماعی و ... واگذار کردیم.

که  سال هاست  اینکه  به  اشاره  با  نوری  ناطق 
می خواهیم با فساد مبارزه کنیم  در همه دولت ها،  
این کار را خواستیم انجام دهیم، اما چه شده؟ گفت: 
دو سال پیش در مرقد امام)ره( گفتم که نمی شود با 

تعارف و سمینار و کنگره با فساد مبارزه کرد.
وی با اشاره به اینکه صدها تریلی قاچاق وارد کشور 
می شود و واردات قاچاق را هم از طریق تلویزیون 
نشان می دهیم، تاکید کرد: سوال من این است که 
چرا نشان می دهیم و به کی نشان می دهیم؟ مگر 

قوطی کبریت است که واردات آن مشخص نباشد؟
ناطق نوری تصریح کرد: ما کمبود قانون در کشور 
نداریم بلکه زیادی قانون داریم و حتی زیادی قانون 
برای ما بدبختی شده است به طوری که هر کسی 

از هر بند و تبصره ای که می خواهد استفاده می کند.
ناطق نوری با بیان اینکه اوایل دهه 60 که مسئولیت 
وزارت کشور را بر عهده داشتم، رییس دولت و هیأت 
دولت دستور دادند به سازمان اداری و استخدامی آن 
زمان که چارت تشکیالتی جمهوری اسالمی تهیه 
شود، خاطرنشان کرد:در آن زمان چند نمودار تهیه شد 
که یکی نمودارهای حکومت های غربی و سرمایه ای، 
دیگری نمودار حکومت های کمونیستی و شرقی و 
یک نمودار هم از حکومت شاهنشاهی و نمودار دیگر 

هم از جمهوری اسالمی تهیه شد.
از  بعد  که  دولت هایی  همه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پیروزی انقالب بر سر کار آمدند به نوعی در مسائل 

رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری: صدها 
واردات  و  می شود  کشور  وارد  قاچاق  تریلی 
قاچاق را هم از طریق تلویزیون نشان می دهیم. 
سوال من این است که چرا نشان می دهیم و به 
کی نشان می دهیم؟ مگر قوطی کبریت است که 

واردات آن مشخص نباشد؟
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اقتصادی کشور چپ بودند، گفت:اگر رئیس دولتی 
آن  کارگزاران  اما  نداشت،  چپ  نگاه  خودش  هم 

محدود و محدودنگر و چپ بودند.
طلبه  عنوان  به  بنده  حرف  کرد:همواره  تاکید  وی 
کوچک این بوده چرا اقتصاد ما رو به انحطاط است 
و این چراها برمی گردد، به اینکه اول مغزها را باید 
درست کرد و تا مغزها درست نشود، آن فرهنگ که 

از آن می گوییم، درست نمی شود.
ناطق نوری تصریح کرد: تقریبا بخش اعظم اقتصاد 
اسالمی  انقالب  رهبر  که  وقتی  و  است  دولتی  ما 
حضرت آیت اهلل خامنه ای جرأت به خرج دادند و اصل 
44 را تبیین و تفسیر کردند و برای خصوصی سازی 
اما  گذاشتند،  متعددی  جلسات  شرع  مسووالن  با 
می بینیم که بعد از چندین ماه چیزی از این جلسات 
درنیامده است که این مطلب ناشی از نگاه چپ گرایانه 

است.
رهبری  معظم  مقام  بازرسی  دفتر  رییس  و  مشاور 
جای  به  که  می بینیم  که  هم  حاال  کرد:  اظهار 
خصوصی سازی خصولتی شده است. مثال یک بخش 
تأمین  به  را  بنیاد مستضعفان و بخش دیگر  به  را 
اجتماعی واگذار می کنیم که این کار خصوصی سازی 

نیست و اتفاقا از دیدگاه من ضررش بیشتر است.
وی گفت: اگر دولتی باشد دیوان محاسبات و نظارتی 
هست ولی وقتی خصولتی می شود شیر بی یال و 
تنگ نظرانه  نگاه  معلول  که  کرده ایم  درست  دمی 

است.
ناطق نوری در بخش دیگری از سخنان خود  به 
مالک  فرمان  به  مروری  و  کرد  اشاره  نهج البالغه 
و  کارمان  کجای  کرد:   خاطرنشان  و  داشت 
حکومت مان به نامه 53 نهج البالغه شباهت دارد؟ 
قشر  یک  مردم  می فرماید  جایی  در  امیرالمؤمنین 
نیستند، اقشار مختلفی هستند که یک عده ای اصالح 
نمی شوند، مگر اینکه بقیه هم اصالح شوند و هیچ 
قشری در جامعه نمی تواند خودش را نسبت به قشر 

دیگری بی نیاز بداند.
وی ادامه داد: امیر المومنین می فرماید: ای مالک اگر 
می خواهیم مأموری برای سرزمینی تعیین کنی اول 
تحقیق کن و آزمایش کن و بدون مشورت کسی 
را سر کار نگذار که اگر خودسر و بی مشورت عمل 
همچنین  کرده ای،  خیانت  و  ظلم  جامعه  به  کنی 
بعد  که  حاال  می فرمایند  مالک  به  امیرالمومنین 
برای  را  مأموری  می  خواهی  مشورت  و  تحقیق  از 
سرزمینی انتخاب کنی فرد با حیا و با ریشه ای را که 

ریشه اسالمی داشته باشد سر کار بگذار.
رهبری  معظم  مقام  بازرسی  دفتر  رییس  و  مشاور 
تصریح کرد: وضعیت به گونه ای است که رابطه جای 
ضابطه را گرفته و چطور می شود با این شرایط کار 

کرد .
وی در بخش دیگری از سخنانش به قاچاق اشاره 
کرد و گفت: صدها تریلی قاچاق وارد کشور می شود 

نشان  تلویزیون  طریق  از  هم  را  قاچاق  واردات  و 
می دهیم. سوال من این است که چرا نشان می دهیم 
و به کی نشان می دهیم؟ مگر قوطی کبریت است که 

واردات آن مشخص نباشد؟
وی بیان داشت: ما همیشه در چیزهای منفی رتبه 
باال و در چیزهای مثبت رتبه پایین داریم، چرا که 
با  تخلفات  با  برخورد  در  که  چرا  می کنیم.  تعارف 

یکدیگر تعارف می زنیم.
مالک  به  البالغه  نهج  در  گفت: امیرالمومنین  وی 
می گوید اگر کسی را دیدی که تخلف می کند سریعا 

اعالم کن و برخورد کن.
وی اظهار داشت: برادران و خواهران یک انتقاد هم 
انقالب همه  پیروزی  از  بعد  که  چرا  دارم.  به شما 
سوءاستفاده کنندگان و رشوه بگیران خودشان را جمع 
کردند. اما ما وقتی این کاری مراجعه می کردیم و 
طرف کار را انجام می داد به او پول چای می دادیم تا 
جایی که رفته رفته اقدام رسمی شد و وقتی کاری را 
انجام می دادیم، طرف مقابل که کار را انجام داده بود 

رسماً می گفت که این مقدار پرداخت کن.
مقام  خدمت  بار  یک  من  حتی  کرد:  تصریح  وی 
اگر کسی  نمی توانم  بنده  که  گفتم  رهبری  معظم 
دریافت  برای  دارد،  مالی  که مشکل  می شناسم  را 
10 میلیون تومان وام معرفی کنم، اما می بینیم که 
و  می شود  پرداخت  بعضی ها  به  هنگفتی  وام های 

پرونده یکسری بانک ها االن نزد من است.
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وی گفت: در سال 76 اعالم کردم که بنده معتقدم 
که دولت  )همه دولت ها( نه کشاورز خوبی است، نه 
تاجر خوبی است، قطعا  نه  صنعتگر خوبی است و 
که  است  این  اقتصاد  در  رسالتش  می تواند  دولت 
کند،  بدهد، حمایت  تا طرح  باشد  خوبی  برنامه ریز 

نظارت کند و مالیات را خوب بگیرد.
ناطق نوری با تأکید بر اینکه کشور باید با مالیات اداره 
شود نه با پول نفت، گفت:  دنیا هم این گونه اداره می 
شود.البته ما مالیات هم نمی گیریم، بنده معتقد هستم 
که مالیات باید بر مصرف باشد نه بر تولید؛ البته من 

اقتصاددان نیستم و ممکن است که اشتباه کنم.
وی افزود: ممیز و مودی همدیگر را نباید ببینند و در 
دنیا هم این گونه است؛ چرا که در فروشگاه ها مالیات 
اخذ می شود، اما وقتی مالیات گیر برای اخذ مالیات 

مراجعه می کند، فساد پیش می آید.
تصریح  رهبری  معظم  مقام  بازرسی  دفتر  رییس   
کرد: اواخر دولت گذشته 500 هزار نفر استخدام شد 
و االن می بینیم که دولت هر چقدر تالش می کند، 
و  کند  پرداخت  می تواند  را  جاری  هزینه های  فقط 
هزینه های دستگاه های عمرانی و وزارتخانه ها تعطیل 
است و مشکل یارانه ها هم به آن اضافه شده و توی 
سر خودمان می زنیم.نمی شود هم ارزش ها را حفظ 
کرد، هم روی اصول بایستیم، هم تن به ذلت ندهیم 
و هم این ها را در داخل رها کنیم و هم بخواهیم 

زنده بمانیم.

* تعدد قوانین و مقررات، عاملی برای ایجاد فساد 
است

کاظم پالیزدار -دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی- با اشاره به اهتمام جدی دولت یازدهم در 
امر مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: اگرچه 

اقتصادی  مفاسد  با  برخورد  دولت،  عالی  سطح  در 
مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته است اما به دلیل 
ناهماهنگی های متعددی که وجود دارد بسیاری از 
پرونده های فساد اقتصادی هنوز به سرانجام نرسیده 

است.
پالیزدار افزود: با وجود قوانین و مقررات متعددی که 
در امر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور حاکم است 
اما شاهد آن هستیم که مبارزه با فساد هنوز کارآمد 

نشده است بنابراین باید این اتفاق را ریشه یابی کرد.
اقتصادی  با فساد  مبارزه  امر  اینکه در  بیان  با  وی 
باید از توان بخش خصوصی و تشکل ها نیز استفاده 
کرد، افزود: رویکرد دولت یازدهم در این عرصه، بر 
سه محور اقدامات پیشگیرانه، مقابله و مبارزه و نیز 
فرهنگ سازی استوار شده است و این در حالی است 
که دولت بر این باور است که برخورد باید به عنوان 
آخرین راهکار مورد توجه قرار گیرد و در ابتدا نباید 
اجازه داد شرایطی به وجود آید که فساد اقتصادی 

بروز پیدا کند.
هزینه های  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون  مشاور 
به  اقدامات است  از سایر  باالتر  به مراتب  برخورد، 
گونه ای که به دلیل اعمال نظارت ها، ریسک پذیری و 
قدرت تصمیم گیری بسیاری از مدیران دولتی کاهش 

یافته است.
مقررات،  و  قوانین  تعدد  اینکه  بیان  با  پالیزدار 
عاملی برای ایجاد فساد است، افزود: تجربه موفق 

کشورهای جهان نشان می دهد که در امر مبارزه 
توجه  مورد  اقدامات سیستمی  بر  نظارت  فساد،  با 
تصریح  رابطه  همین  در  وی  است.  گرفته  قرار 
میان  رابطه  که  است  این  بر  دولت  تالش  کرد: 
از  استفاده  و  داده  را کاهش  دولت  و  ارباب رجوع 
سیستم های غیرحضوری را گسترش دهد. پالیزدار 
در ادامه با بیان اینکه دولت یازدهم در برخورد با 
مفاسد اقتصادی عزم جدی دارد و هیچ گونه خطوط 
قرمز را لحاظ نمی کند، گفت: در این دولت، سعی 
شده است که تعامل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی با قوه قضاییه تقویت شود، اتفاقی که در 
دولت گذشته در پایین ترین سطح ممکن خود قرار 
از  یک  هیچ  در  قضاییه  قوه  نمایندگان  و  داشت 

جلسات این ستاد مشارکت نداشتند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید 
بر اینکه مبارزه با این پدیده شوم به تنهایی توسط 
این  افزود: در  امکان پذیر نیست،  حکومت و دولت 
وادی، باید نقش مردم، بخش خصوصی و تشکل ها 

پررنگ شود و این بخش ها را به کار گرفت.

 * لزوم مبارزه با فساد و رقابتی کردن اقتصاد
محمدمهدی بهکیش -دبیرکل کمیته ایرانی اتاق 
بازرگانی  اتاق  ماهیت  ابتدا  بین الملل-  بازرگانی 
بین الملل )ICC( را تشریح کرد و گفت: مبارزه با 
اصلی  جزء  دو  اقتصاد،  کردن  رقابتی  نیز  و  فساد 

بازرگانی بین الملل:  اتاق  ایرانی  دبیرکل کمیته 
آموزش  زمینه  در  خود  کار  بازرگانی  اتاق های 
فعاالن اقتصادی انجام می دهند و دولت نیز باید 
مسوولیت خود را در زمینه رقابتی کردن اقتصاد 
بردارد وگرنه فساد مانند موریانه پایه های اقتصاد 

کشور را خواهد خورد
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خود  اصلی  سخنان  است.  اتاق  این  فعالیت های 
تاریخچه  به  اشاره  با  را  فساد  با  مبارزه  پیرامون 
به دست  برای  گذشته  قرون  در  رشوه  از  استفاده 
تالش های  به  و  کرد  آغاز  جهان  در  بازار  آوردن 
نهادهای بین المللی برای مبارزه با فساد پرداخت. 
اتاق  فعالیت های  مورد  در  توضیحاتی  ارائه  با  او 
تجارت  اخالق  گسترش  برای  بین الملل  بازرگانی 
به قوانین،  پایبندی  به  بازار  و ملزم کردن فعاالن 
اتاق  افزود:  او  گفت.  فساد  با  مقابله  چگونگی  از 
بازرگانی بین الملل کتابی با عنوان مبارزه با فساد 
منتشر کرده که به یک مرجع در این حوزه تبدیل 
شده است. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل نیز 
با همکاری اتاق تهران و ایران آموزش هایی را آغاز 
کرده تا بتواند گام هایی برای مبارزه با شکل گیری 

فساد بردارد.
بهکیش با بیان اینکه از نظر اتاق بازرگانی بین الملل 
مبارزه با فساد بر پایه آموزش اخالق و نیز آموزش 
رعایت ضوابط و مقررات استوار است، افزود: از نظر 
من DNA اتاق بازرگانی بین الملل مبارزه با فساد و 
رقابتی کردن اقتصاد است. اگر این دو را با هم پیش 
نبریم به مقصد نمی رسیم. ریشه کنی فساد اقتصادی 
در ایران منوط به رقابتی کردن اقتصاد است و دولت 
باید در این راه قدم بردارد. بهکیش با تایید سخنان 
رئیس اتاق تهران در مورد تعدد مجوزها و امضاها 
بازرگانی  اتاق های  اقتصادی کشور گفت:  نظام  در 

انجام  اقتصادی  آموزش فعاالن  کار خود در زمینه 
می دهند و دولت نیز باید مسوولیت خود را در زمینه 
رقابتی کردن اقتصاد بردارد وگرنه فساد مانند موریانه 

پایه های اقتصاد کشور را خواهد خورد.
فرهاد فزونی -عضو هیات نمایندگان اتاق تهران- 
نیز در این جلسه، با اشاره به آنچه که وی قاچاق 
سازمان یافته در کشور عنوان کرد، افزود: برای مبارزه 
با فساد اقتصادی باید به سراغ رانت سازان رفت که 
همراه با رانت خواران به فساد دامن می زنند. به گفته 
وی، رانت سازان می تواند در بدنه دستگاه های دولتی 
وجود داشته باشند و مجموعه آنها فساد بزرگی را در 

کشور رقم زند.
اتاق  نمایندگان  هیات  -عضو  انصاری  محمدرضا 
تهران- نیز با اشاره به اینکه فعاالن اقتصادی به 
مراتب از پیامدهای ناشی از فساد در کشور، بیشتر 
با  امر مبارزه  در رنج و گرفتاری هستند، گفت: در 
و  باشد  ذینفع  باید  بازرگانی  اتاق  اقتصادی،  فساد 
تمامی دستگاه های حاکمیتی در مبارزه با فساد از اتاق 

بازرگانی مشورت و کمک بگیرند.
اقتصادی بخش درمان  از فعاالن  حسن شکوهی 
اینکه گستره فساد در کشور به  با بیان  و سالمت 
اندازه ای حجیم شده است که جز با فساد نمی توان 
امور کسب و کار را به پیش برد، گفت: مبارزه با فساد 
اقتصادی نیاز به نظام قضایی مستقل و رسانه های 
آزاد دارد و مقوله اخالق در حلقه آخر قرار می گیرد. 

وی معتقد بود که فساد با برگزاری همایش و سمینار، 
درمان نمی شود. بلکه باید رسانه هایی آزاد و سیستم 

قضایی مستقل وجود داشته باشد.
اتاق  ایرانی  کمیته  مقام  قائم  ملکپور،  ملک رضا 
خواست  در  نوری  ناطق  از  نیز  بین الملل  بازرگانی 
کرد که ترتیبی اتخاذ شود تا منابعی در اختیار بخش 
خصوصی و مشخصا اتاق تهران قرار گیرد تا سال بعد 
مکانیزم های مبارزه با فساد را برنامه ریزی و اجرا کند.
ایران،  اتاق  رئیس  نایب  سالح ورزی،  حسین 
ابالغ مواد 3، 6 و 25 اصل 44  اینکه  به  اشاره  با 
قانون اساسی، شرکت های خصولتی را ملزم به ارائه 
اطالعات اقتصادی شان به بورس کرده است، گفت: 
این  رغم  به  که  می کنند  اعالم  نظارتی  نهادهای 
ابالغیه، شرکت های عمومی غیردولتی، تمایلی به 

ارائه اطالعات مالی خود نشان نمی دهند.
در پایان همایش، حسن عابدی جعفری ابراز داشت: 
مسائل مطرح شده از سوی اتاق تهران مورد پیگیری 
بخش  که  مواردی  که  این  و ضمن  می گیرد  قرار 
خصوصی تشخیص فساد دهد به دفتر بازرسی مقام 
نوری  ناطق  آقای  معظم رهبری و شخص جناب 

اطالع رسانی می شود. 
وی افزود: با وجود قوانین و مقررات متعددی که در 
امر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور حاکم است اما 
شاهد آن هستیم که مبارزه با فساد هنوز کارآمد نشده 

است بنابراین باید این اتفاق را ریشه یابی کرد.
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گفت وگو با دکتر نصری
 مدیر تکنولوژی و تحقیق و توسعه شرکت تروشلر

اشاره:
که  است  این  ایران  گزینه  نصری،  بهترین  دکتر  به اعتقاد 
فرصت تولید BcF مدرن را کامالً بپذیرد. سنت دیرینه تولید 
فرش در ایران نقطه شروع خوبی برای برآوردن خواسته های 

مشتریان است.
وی که به مناسبت برگزاری سیمنار تخصصی شرکت تروشلر 
در ایران حضور داشت، ایران را یک بازار استراتژیک برای 
افزود:  و  برشمرد  خود  متبوع  شرکت  محصوالت  مجموعه 
می خواهیم  تجارب و دانش مان را به تمامی به مشتریان فعلی 
را  راه حل هایی  تا  قادریم  دهیم.  انتقال  احتمالی  و مشتریان 
پیشنهاد کنیم که نیاز مشتریان به تناسب اقتضائات منطقه 
جغرافیایی برآورده گردد. در این راستا برای تحکیم روابط با 
مشتریان کنونی و و اطالع رسانی درخصوص امکاناتمان گام 

بر می داریم. متن این مصاحبه از حضورتان می گذرد: 

هدف گیـری 
نیازهای مشتـری

گروه تروشلر سوییس را به طور خالصه معرفی کرده 
و برنامه و استراتژی خود را برای توسعه موقعیت تان 

درحوزه تولید BCF و IDY درایران توضیح دهید.
تروشلر برای بیش از 125 سال در بازار فعال بوده است. تروشلر 
گروهی است مشتمل بر چندین شرکت که در سال 1888 در 
کریمیتشو1 واقع در ساکسونی آلمان بنیان گذارده شد. تروشلر 
درآن زمان بر دستگاه ها ی پنبه پاک کنی و به طورکلی در تمام 

مراحل ریسندگی الیاف پنبه تمرکز داشت.
تاریخچه تروشلر، به واسطه ورشکستگی شرکت پس از جنگ 
دوم جهانی و بازسازی مجدد در شهرمونشن گالدباخ، در واقع 
ازسال 1۹47 آغازشد که هانس و هرمان تروشلر آن را  احیا 
کردند. یک شروع جدید این امکان را برای تروشلر فراهم آورد تا 
از طریق مشتریان آلمان غربی سفارشات بیشتری دریافت کنند. 
کنترل سیستم برق داخلی در سال 1۹57 معرفی شد و 6 سال 
بعد، تریشلر اولین یونیت تغذیه پنوماتیک برای پنبه زنی را ارائه 

نمود.
اولین پنبه زنی درسال 1۹67 از شرکت خارج شد. از آن زمان به 
بعد ارتباط با مشتریان برقرارگردید و تروشلرصرفاً برتوفیقاتش در 
برنامه ریسندگی تمرکزکرد. طی دهه 70 میالدی، توسعه شرکت 
آغازشد و شعب جدیدی در شارلوت، ایاالت متحده امریکا و 
سپس درکوریتیبا، برزیل و احمدآباد، هند تاسیس گردیدند. در 
1۹۹1 و اصوالً طی دهه ۹0 میالدی، نسل چهارم خانواده تروشلر 
عهده دار مدیریت این مجموعه بوده اند، تروشلر در آن سال ها نیز 
هنوز به عنوان یک مجموعه ای کاماًل به روز برای حمل و نقل 
اتوماتیک عدل شناخته می شد. توسعه ماشین های کاردینگ با 
بهره گیری از اولین تسمه تایم به جای زنجیر نگهدارنده ادامه 
پیداکرد. سال 1۹۹7 مصادف بود با تحویل سه هزارمین دستگاه 
و همزمان ابزارهای جدیدی با تکنولوژی باال به این محصول 
اضافه شدندکه ازجمله می توان به سیستم ردیابی نوری2 برای 

قطعات خارجی اشاره نمود.
در سال 2002، گروه تروشلر سایت جدیدی را  در شانگهای 
افتتاح کرد و در 2003، برنامه تامین را با تولید فریم های کشش3 
و کاردکلودینگ4 از طریق خریداری شرکت هولینگز وورت5 
توسعه بخشید. شرکت مذکور قباًل در نبوالخ6 بنیان گذارده شده 
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بود. با خرید سهام گروه ERKO، مستقر در دالمن7 
نزدیکی  در  اگلسباخ8،  در  فالیسنر  شرکت  و  آلمان 
فرانکفورت، تروشلر فعالیت خودرا در حوزه منسوجات 
بی بافت و نخ های دست ساز تقویت کرد. سال 2010 
زمانی بود که تروشلر باالخره شاخه جدیدی متشکل از 
فعالیت های فالیسنر و ERKO را تاسیس نمود. سال 
2011، افتتاح دومین مرکز فنی بی بافت این مجموعه در 
شهر دالمن انجام شد. امروز با برخورداری از کارمندان 
مجرب ودانش تکنولوژی باستین ویندر۹ و سالیترهای 
طولی10، امکان عرضه طیف کاملی ازمنسوجات بی بافت 
برای شرکت تروشلر میسر گردیده است. تاسیس تروشلر 
سوئیس، همزمان با خریداری مجموعه محصوالت 
شرکت پیشین »سوئیس تکس«11 در سال 2012 بود. 
برنامه تولید شامل خط کامل ریسندگی برای تولید هر 
دو نخ های صنعتی و فنی و البته نخ های BCF فرش 
می شد. درسال 2013، همکاری با »کاغذویوث«12 
و  ماشین های الیه گذاری مرطوب13  در  و تخصص 
کاغذسازی، سبب شد تا مشتریان امکان تهیه خطوط 
کامل الیه گذاری مرطوب و تکنولوژی اتصال الیاف 
باروش »هادروتنگل«14 را از یک منبع منحصر داشته 

باشند. 
تحویل  کاردینگ  ماشین  هزار   50  ،2015 درسال 
مشتریان گردید. تروشلر اکنون دربیش ازده کشور جهان 
با فعالیت های تولیدی و مراکز خدمات پس از فروش 

حضور فعال دارد.
همانطور که گفته شد؛ تروشلر سوییس در نوامبر 2012، 
به واسطه ی دراختیارگرفتن کارکنان و دانش شرکت 
پیشین سوئیس تکس، افتتاح شد. شرکت سوئیس 
تکس در سال 2007 پس از تعطیل شدن فعالیت های 
گروه ریتر درحوزه نخ های فیالمنت، شکل گرفته بود. 
ریتر که تولید نخ های فیالمنت را در 1۹87 شروع کرده 
بود تا زمان خاتمه تولید این نخ ها، در حدود 2.500 واحد 
در سراسر جهان فروخته بود، البته در بیشتر کارخانه های 
آن هنوزتولید ادامه دارد. تروشلر فقط کارکنان و دانش 

را از شرکت سوئیس تکس در اختیار خود گرفت. این 
بدین معناست که تروشلر هیچ گونه مسئولیتی در قبال 
مشتریان، بابت شرایط ناخوشایند پیش آمده در خالل 

فعالیت های شرکت سوئیس تکس ندارد.
مجموعه  برای  استراتژیک  بازار  یک  را  ایران  ما 
محصوالتمان تلقی می کنیم و می خواهیم تجارب و 
دانش مان را به تمامی به مشتریان فعلی و مشتریان 
احتمالی انتقال دهیم. ما قادریم تا راه حل هایی را پیشنهاد 
کنیم که نیاز مشتریان به تناسب اقتضائات منطقه 
جغرافیایی برآورده گردد. در این راستا برای تحکیم 
روابط با مشتریان کنونی و و اطالع رسانی درخصوص 

امکاناتمان گام بر می داریم.

و   BCFسمینار برگزاری  اهداف  درخصوص 
IDY در تهران توضیحاتی بفرمایید.

صورت  این  به  می توان  را  نظرتروشلر  مورد  هدف 
خالصه کردکه »شکل دادن به الیاف« که چالشی برای 
ما و نویدی از سوی ما برای مشتریان است. پس باید 
درکل فرآیند تولید توانمندی داشته باشیم، یعنی هرآنچه 

مربوط به الیاف و محصول نهایی محسوب گردد.
ما متقاعد شده ایم که باید مشتری خود را بشناسیم تا به 
بهترین نحوی از او حمایت کنیم. هر مشتری نیازها و 
ایده های ویژه  خودش را درارتباط با الیاف مورد نظرش 
دارد. سیاست تروشلر برقراری رابطه تنگاتنگ، یا نوعی 
همکاری با مشتری است. پس با مشتری مالقات کرده 
و پیرامون تمام جنبه ها بحث می کنیم. در نهایت با 
مشتری به تفاهمی برای بهترین راه حل ممکن در این 

سرمایه گذاری می رسیم.
با توجه به بازار BCF و IDY در ایران، هرچند به 
موقعیت دشوار کنونی در ابعاد بین المللی واقف هستیم  
جدیدترین  در  ایرانی  تولیدکنندگان  می خواهیم  اما 
پیشرفت های فنی مشارکت داشته باشند تا کسب و 
کاربرای این بخش بسیار سنتی ایران همچنان روند 
بهبودی را طی کند. ما خواهان به اشتراک گذاری 

تجارب تروشلر هستیم چراکه باورمان این است که 
هردو طرف ازهمکاری بهره مند خواهند شد.

ازمهم ترین مزیت های تروشلر در مقایسه با 
سایر تکنولوژی های BCF به لحاظ جنبه های 

فنی و تجاری بگویید.
تروشلر بر راهکارهای موردی به تناسب هرمشتری 
اعتقاد دارد. تروشلر تنها شرکتی است که فرآیند خروجی 
BCF 3 مبتنی بر پایانه های 2 ، 3 و 4 را ارائه می دهد. 
همین طراحی انعطاف پذیر تروشلر را منحصربه فرد 
ساخته است. راه حل های ما همیشه نیاز مشتری را 
هدف گیری می کنند و براساس تجربه بین المللی و 

درازمدت درحوزه صنعت نساجی شکل گرفته اند. 
تروشلر   BCF ریسندگی  خطوط  براین،  عالوه 
واحد  برای  را  شده  اثبات  و  پیچیده  تکنولوژی  دو 

تکسچرایزینگ و برای فرآیند کشش ارائه می دهند.
تکنولوژی تکسچرایزینگ HP ما بدون تیغه، با مصرف 
انرژی پایین و ابزارتاب باکیفیت عالی می باشد. عملکرد 
باالی HP موجب می شود تا بخش تکسچرایزینگ 
دوام طوالنی وحتی بیش از سال های دوره گارانتی 

دستگاه باشد.
درخصوص غلتک های کشش؛ این غلتک ها درگیر 
در کشش نخ هستد، ما  از لوله های حرارتی استفاده 
کرده ایم. خطوط ما غلتک های کشش دوالیه را عرضه 
می کنند که با سیستمی بسیار پیچیده در کمتر از یک 
دقیقه و به شکلی کاماًل هماهنگ گرم می شوند. منطقه 
طوالنی کشش این اطمینان را، برای هرنوع  پلیمری 
ایجاد خسارت  به درستی و بدون  میسر ساخته که 
غیرمنتظره مانند پارگی فیالمنت و پارگی در حین 

فرآیند، به وجود آورده است.  
آخرین و مهمترین نکته ای که باید ذکر کنیم ؛ تکنولوژی 
برای خروجی 2 و 3 که کاماًل طراحی و  پیچاندن 
تولید داخلی بوده ، بدون اینکه نیازبه تامین کننده سوم 
شخص باشد . پیچاننده بخشی ضروری است چون هر 
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دو نخ های باکیفیت باال و بوبین های با کیفیت باال برای 
موفقیت کار الزم هستند. چنانچه شما پیچاننده داشته 
باشید آنگاه هم فرآیند تولید و هم محصول نهایی از 

آن شماست.
البته که ما با نام های بزرگی همچون بارمگ15، نومگ16 
و تیجان17 در رقابت هستیم. هیچ برنده قطعی در همه 
رشته ها وجود ندارد ولی صادقانه بگوییم که ما یکی 
از الگوها برای پلی آمید BCF و کاربری نخ صنعتی 
محسوب می شویم. همچنین در فرآوری نخ صنعتی 
PP بسیار قوی هستیم. برای نمونه، به مدد فرآیند 

کنونی می توانیم خطوط ریسندگی PP را ارائه دهیم 
که قادر به رسیدن به استحکام 9g/den در طیف �500

2700dtex پهنا و 7dpf�5 می باشد. 

با توجه به اهمیت بافندگی فرش در ایران، شما 
درآینده چه   PET  و  PP ،BCF نخ های برای 
برنامه ای دارید؟ فکرمی کنید نخ BCF می تواند 
جایگزینی برای الیاف اکریلیک در سال های آتی 

باشد؟
را  فرش  که  مشتری  ایران،  فرش  آینده صنعت  در 
می خرد تصمیم خواهدگرفت و ما امیدواریم که درطی 
چندسال آینده مشتریانمان نه فقط درایران بلکه سراسر 
دنیا باشند. به کشورهای قدرتمند دراین حوزه نگاه کنید؛ 
ایاالت متحده امریکا، ترکیه، بلژیک، ایتالیا و حاال حتی 
چین آنها همگی متکی به صادرات هستند. پس این 
یک روند توسعه منطقی برای صنعت فرش در ایران 

نیزبه شمار می  رود.  
رکن اصلی کسب وکار BCF دراین کشورهاست. چون 
نخ BCF از نظر هزینه مقرون به صرفه است و به خوبی 
برای فرش هایی با کیفیت باال هم مناسب می باشد. 
خود فرآوری BCF مزایای متعددی دارد. اوالً فرآیندی 
یک مرحله ای است درصورتی که نخ های فرش ازجنس 
الیاف اکریلیک نیازمند فرآیند دو مرحله ای جداگانه 
هستند. دوماً ریسندگی اکریلیک کمتر مناسب محیط 

زیست است تا ریسندگی نخ های BCF و باالخره اینکه 
اکریلیک مقاومت و قابلیت ارتجاعی کمتری نسبت به 
فیالمنت های PA ،PP و PET داراست. بنابراین، تولید 

الیاف اکریلیک در دنیا به تدریج  رو به تنزل است. 
به نظرما بهترین گزینه ایران این است که فرصت تولید 
BCF مدرن را کاماًل بپذیرد. سنت دیرینه تولید فرش 

در ایران نقطه شروع خوبی برای برآوردن خواسته های 
مشتریان است.

تولیدشده   BCF نخ های  ویژگی  کدام 
توسط ماشین های تروشلر مهم هستند و مثاًل 
تولیدکننده برای افزایش قابلیت ارتجاع نخ ها چه 

راه هایی دارد؟
قابلیت ارتجاعی فرش در برابر فرسایش به واسطه اندازه 
count نخ تعیین می شود. تصمیماتی که تولید کننده 

می گیرد شامل مورد مصرف فرش، نخ انتخابی فرش، 
ساختار فرش می باشند.

 BCF آنچه برای تولید کننده مهم است میزان حجم نخ
است که درطی فرآیند تکسچرینگ می تواند به آن 
برسد. به همین دلیل نیز HP تروشلر یک تکنولوژی 
پیشگام تکسچرایزینگ محسوب می شود. جت های 

HP فی نفسه نخ حجیم تولید می کنند. 

برخی از تامین کنندگان ایرانی فرش هنوز از 
نخ های POY تکسچرایز شده به جای نخ های 
پلی استر  BCF استفاده می کند، ممکن است 
 ،POY را در قیاس با BCF مزیت استفاده از نخ
با درنظرداشتن جنبه های فنی و اقتصادی، شرح 

دهید.
فرآیند BCF یکی ازفرآیندهای یک مرحله ای است، 
حال آنکه رویکرد با POY نیاز به یک مرحله ی دوم 
برای کشش-تکسچرایز POY دارد و در نهایت یک 
مرحله سوم برای دوال کردن نخ. بنابراین اولین مزیت، 
تعداد کمتر ماشین های درگیر است و به تبع آن صرفه 

جویی در فضا و هزینه های کاری. 
ای،  مرحله  یک  فرآیند  اینکه  دیگر  مزیت  یک 
سرعت تولید باالتری را میسر می سازد که می تواند 
 3’500  m/min به  به  ریسیدن-کشش-بستن 
ازظرفیت dtex 500 به ظرفیت dtex 600’3 باالببرد 
درحالی که یک فرآیند دوتا سه مرحله ای با سرعت باال 
برای تهیه POY وجود دارد و سپس سرعت بسیار 
حتی  نهایتاً  و  برای کشش- تکسچرایزینگ  کمتر 
 count کمتر برای عملیات دوال کردن تا رسیدن به
موردنظر و ازهمه مهم تر این که، کیفیت نخ در فرآوری 
BCF بهتربوده چون آنجا فقط یک مرحله جابجایی و 

پیچاندن وجود دارد.

درمقایسه با دیگرکشورها، صنعت فرش ایران 
بیشتر بر فرش های ظریف متمرکز است. مثاًل 
فرش های 1200 شانه نیازمند نخ های ظریف 
هستند. تکنولوژی تروشلر راه حلی برای تولید 
BCF ظریف دارد که مناسب فرش های 1200 

شانه باشد؟
PA ،PP( ما می توانند ازهرنوع پلیمری BCF خطوط
 3’600 dtex 500  تا dtex از )R-PET و PET ،

درطیفی از dpf از 2.5 تا 4.0 تولیدکنند.

1�Crimmitschau
2�optical detection
3�drew frames
4�card clothing
5� Hollingsworth
6� Neubulach
7�Dulmen
8�Egelsbach
9�Bastin winder
10�longitudinal slitters
11�SwissTex
12�Vioth Paper
13�wet –laying
14� hydro�entangled
15� Barmag
16�Neumag
17�Teijin
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یک فعال صنعت نساجی، رونق اقتصادی، تسهیالت 
این  به  نگاه مسوالن  تغییر  و  نوسازی  برای  ارزی 
صنعت را راهکارهای برون رفت از مشکالت دانست.
به گزارش مهر، علیرضا حائری- دبیر سابق انجمن 
به  اشاره  با  یادداشتی  در  ایران-  نساجی  صنایع 
بیان  به  ایران  در  نساجی  کنونی صنایع  مشکالت 
از چالش های پیش  راهکارهایی برای برون رفت 
روی این صنعت پرداخت. متن این یادداشت از نظر 

گرامی تان می گذرد:
نساجی، صنعتی است کهن با سابقه حدود پنج هزار 
ترین  اولیه  از  یکی  کننده  وتامین  ایران  در  ساله 
این رشته در  نیازهای حیاتی بشر. سابقه صنعتی 
کشورنیز به بیش از یکصد سال می رسد و از اولین 
صنایعی است که پس از انقالب صنعتی در اروپا به 

کشور وارد شد.
کارخانجات نساجی که در آن ایام در گوشه و کنار 
و  تبریز  و  کاشان  تهران،  اصفهان،  همانند  کشور 
مازندران احداث شد، کم کم تبدیل به نمادی از آن 
تامین معاش  برای  به محلی  و  دیار شده  و  شهر 
مردمان آن منطقه تبدیل شده است و بیشتر مردم، 
با این نمادها که همانا کارخانجات  آن شهرها را 
نساجی بودند می شناختند از قبیل : وطن، ریسباف، 
و چیت سازی  اصفهان، چیت ری  در  زاده  رحیم 
نساجی  و  مازندران  نساجی  تهران،  در  تهران 

قائمشهر، ریسندگی و بافندگی و مخمل و ابریشم 
کاشان و جهان چیت کرج و ...

بی دلیل نیست که با تعطیلی هر کدام از این کارخانجات 
و حذف هر کدام از برندها، بحث ورشکستگی صنعت 
نساجی مجددا مطرح و اوج می گیرد. غافل از اینکه 
در کنار این تعطیلی ها، کارخانجات جدید و مدرنی در 
رشته نساجی و پوشاک احداث و به چرخه تولید کشور 
وارد می شود. البته بهتر این بود که این کارخانجات 
تعطیل شده که عمدتا به دلیل واقع شدن در محدوده 
شهری اتفاق افتاده است با همان نام و برند به خارج از 
شهر منتقل می شد تا بار روانی ناشی از ورشکستگی 

صنعت نساجی در جامعه کاهش می یافت.
این بار روانی نه تنها در بین آحاد مردم، بلکه متاسفانه 
در بین مسئولین صنعتی و اقتصادی و بانکی کشور 
نیز اثر منفی و سوء خود را گذاشته است به نحوی 
که نگرش آنها را نیز به توانایی های این صنعت دچار 

شک و تردید کرده است.
صنعت نساجی در حال حاضر با حدود ۹000 واحد 
از  درصد   11 معادل  برداری،  بهره  پروانه  دارای 
واحدهای صنعتی کشور را شامل می شود و با 300 
هزار نفر اشتغال در حدود 12 درصد از اشتغال صنعتی 
کشور را در بر دارد. ارزش افزوده این صنعت نسبت 
برآورد می شود و  به کل صنایع در حدود 3 درصد 
در حدود 700 میلیون دالر درآمد ارزی سالیانه این 

صنعت از طریق صادرات است که البته این رقم در 
کل جهان در حدود 800 میلیارد دالر در سال تخمین 

زده می شود.
صنعت نساجی، صنعتی است که در هر سه مولفه 
اصلی اقتصاد هر کشور یعنی ایجاد ارزش افزوده، ارز 
آوری و ایجاد اشتغال پایدار با کمترین سرمایه گذاری، 

توانمند و اثرگذار است.
با این مقدمه کوتاه، نگاهی خواهم داشت به مشکالت 
پیش روی این صنعت کهن که به نظر اینجانب در 3 

گروه کلی قابل تفکیک و رصد است:
 1-مشکالت کالن اقتصاد کشور: صنعت نساجی 
نیز همانند سایر صنایع، متاثر از فضای عمومی حاکم 
بر اقتصاد و صنعت کشور است که در کالن قضیه 
با مشکالتی از قبیل رکود حاکم بر بازار و همچنین 
وضعیت  ادامه  دلیل  به  نیاز  مورد  نقدینگی  کمبود 
نامشخص در ارتباط با سیستم جهانی بانکی و ناتوانی 
سیستم بانکی داخل کشور از تامین نیازهای مالی 

صنعت با نرخ مناسب است.
کاهش قدرت خرید مردم علی رغم ادعای کاهش 
نرخ تورم وعدم حمایت موثر از صادرات کاال، همزمان 
با اصرار دولت در تامین بخشهای بزرگتری از بودجه 
رکود  بر  مالیاتی،  درآمدهای  محل  از  کشور  جاری 
موجود دامن زده و واحدهای نساجی را بیش از پیش 
با مشکل فروش محصوالت روبرو کرده که حاصل 

بازتاب

نگاه دولت 
بایـد تغییـر کنـد
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این رویداد، پرشدن انبارهای کارخانجات از کاالهای 
تولید شده و به عبارتی حبس نقدینگی این واحدها در 
انبارهای محصول و ضرورت کاهش تولید که منجر 
به افزایش قیمت تمام شده کاالی تولیدی شده که 
منجر به عدم امکان رقابت در بازارهای داخل و خارج 

می شود.
 2- مشکالت اختصاصی صنعت نساجی :صرفنظر از 
مشکالت عمومی صنایع در کشور، صنعت نساجی با 

مشکالت انحصاری این صنعت نیز مواجه است.
*عدم نوسازی به موقع ماشین آالت و عدم استفاده 
از اتوماسیون در بسیاری از رشته های این صنعت که 
انسانی  خطاهای  افزایش  و  راندمان  کاهش  باعث 
و افزایش ضایعات و در نتیجه افزایش قیمت تمام 
شده کاالی تولیدی می گردد از مهمترین مشکالت 

انحصاری این صنعت می باشد.
به طور کلی هر قدر دخالت نیروی انسانی در فرایند 
تولید کاهش یابد، درصد خطاهای انسانی و امکان 
ایجاد ضایعات در محصول تولیدی نیز کاهش یافته و 

منجر به کاهش قیمت تمام شده کاال می شود.
و  انسانی  نیروی  سرمایه،  بهره وری  بودن  *پایین 
عوامل کل از دیگر معضالتی است که در این صنعت 
و احتماال کل صنایع کشور مشاهده می گردد و باعث 
افزایش قیمت تمام شده کاالی تولید شده می شود. 
به عنوان مثال در حالی که واحدهای نساجی سالیانه 
365 روز حق بیمه پرداخت می کنند و 365 روز سود 
روز  حدود 500  در  و  می کنند  پرداحت  بانک ها  به 
حقوق پرداخت می کنند و جرائم دیرکرد را همچنان 
و علی رغم کاهش تورم، همچنان به ماخذ ماهیانه 
2 درصد پرداخت می کنند ولی فقط سالی 270 روز از 
نیروی انسانی و سرمایه گذاری های خود بهره می برند 
و مابقی ایام را تعطیل هستند و یا مجبور هستند که  با 

هزینه های بیشتری تولید کنند.
علی  صنعت،  این  محصوالت  بودن  پذیر  *قاچاق 
مشکالت  دیگر  از  پوشاک  و  پارچه  الخصوص 
انحصاری این صنعت می باشد به نحوی که از بازار 
12 میلیارد دالری سالیانه پوشاک کشور، در حدود 3 
تا 3.5 میلیارد دالر آن از طریق واردات بصورت قاچاق 
تامین می گردد که در بین سایر صنایع کم نظیر و بعضًا 

بی نظیر می باشد.
 3- طرز نگرش مسئولین صنعتی و اقتصادی کشور 
به این صنعت: همانگونه که در مقدمه مطلب نیز 
به اختصار اشاره ای داشتم، نگاه مسئولین اقتصادی 
کشور به صنعت نساجی، نگاهی به یک صنعت درجه 
دوم می باشد و این صنعت در اولویت اول حمایت های 

دولت قرار ندارد. 
راهبردی  برنامه  از  براحتی  را می توان  این موضوع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت که در سال 13۹3 
رونمایی گردید مشاهده کرد. در بخشی از این سند که 
به بررسی صنایع منتخب در شاخص هایی هفت گانه 
می پردازد، صنعت نساجی در هیچیک از این شاخص 
ها در بین شش صنعت اول کشور قرار نمی گیرد و 

فقط در شاخص اشتغال در رتبه ششم قرار می گیرد.
این شاخص ها عبارتند از 

1- ایجاد بیشترین ارزش افزوده 
2-سهم از بازار داخل 

3-ارزش صادراتی 
4-مزیت نسبی  

5-ارزش سرمایه گذاری 
6-سهم بنگاه های بزرک و کوچک و 

7- اشتغال.
در ادامه این بررسی، صنایع منتخب کشور به ترتیب 
اولویت درجه بندی می شود که صنعت نساجی در بین 

یازده صنعت اول کشور در رتبه دهم جای می گیرد.
بسیار واضح است که در سندی که بر مبنای مطالعات 
فراوان و تحقیقات گسترده تهیه شده و صنعتی در 
رتبه دهم اهمیت جای گرفته است در اولویت های 

اول حمایت های دولت قرار ندارد.
بنابراین به نظر اینجانب در وضعیت صنعت نساجی 
آینده ای نزدیک تحول چشمگیری روی  کشور در 

نخواهد داد و وضعیت این صنعت همچنان بر روال 
سال های اخیر خواهد بود مگر اینکه در بین مشکالت 
سه گانه فوق تحولی کیفی در یکی از زمینه های 

ذیل رخ دهد.
*رونق اقتصادی به کشور برگردد و مشکالت سیستم 
بانکی در جهت تامین منابع مالی مورد نیازاین صنعت 

مرتفع شود.
*سرمایه گذاری ارزی قابل توجه در جهت بازسازی و 

نوسازی این صنعت انجام گیرد.
*نگاه مسئولین بلندپایه اقتصادی کشور به این صنعت 

تغییر مثبت داشته باشد.
در حقیقت شرط الزم برای تحقق بند اول )همکاری 
بیشتر بانک ها در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز( و 
بند دوم )تأمین منابع ارزی مورد نیاز جهت بازسازی 
و نوسازی( همان تحقق بند سوم یعنی لزوم تغییر 
نگاه مسئولین به این صنعت است و سایر فعالیت ها، 
جهت  در  چنانچه  همایش ها،  و  جلسات  تالش ها، 
تغییر نگاه مسئولین به این صنعت نباشد حاصلی در 
بر نداشته و فقط می تواند تغییرات جزئی در جهت 
ایجاد کند و  را  این صنعت  بر  بهبود فضای حاکم 
تحولی کیفی را باعث نمی شود و در واقع هیچ اتفاق 
خارق العاده ای در این صنعت رخ نخواهد داد و درب 

همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید.

ترتیب صنایع منتخب بر مبنای سند راهبردی 
وزارت صمت
1- صنایع تولید فرآورده های نفتی
2-  مواد و محصوالت شیمیایی

3- فلزات اساسی
4-  محصوالت کانی غیرفلزی

5- معدن و استخراج معدنی
6- مواد غذایی و آشامیدنی

7- وسایل نقلیه موتوری، تریلر و ...
8- ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید

۹- محصوالت الستیکی و پالستیکی
10- منسوجات

11- ماشین آالت مولد و انتقال برق و ...
12 صنایع پیشرفته

صنعت نساجی در حال حاضر با حدود ۹۰۰۰ 
 11 معادل  برداری،  بهره  پروانه  دارای  واحد 
شامل  را  کشور  صنعتی  واحدهای  از  درصد 
می شود و با ۳۰۰ هزار نفر اشتغال در حدود 
بر  در  را  اشتغال صنعتی کشور  از  1۲ درصد 

دارد
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کیفیت  کاالها،  خروج  و  ورود  روی  کافی  نظارت  عدم 
پایین کاالهای داخلی، بازار داغ برند های خارجی در ایران، 
طمع خرید کاالهای برند و تحریم ها باعث شده گاهی 
این محصوالت )به فرض اصل بودن( به قیمتی باالتر از 
ارزش واقعی خود به فروش برسند. عدم نظارت کافی روی 
ورود و خروج کاالها، کیفیت پایین کاالهای داخلی، بازار 
داغ برند های خارجی در ایران، طمع خرید کاالهای برند و 
تحریم ها باعث شده گاهی این محصوالت )به فرض اصل 
بودن( به قیمتی باالتر از ارزش واقعی خود به فروش برسند.

گاهی خریدار یک کاالیی را با توجه به مراجعه به نمایندگی 
باالتر  قیمتی  با  پایین و در جای دیگر  قیمتی  با  اصلی 
خریداری می کند. تخلفی که در این مورد رخ می دهد در 
خوشبینانه ترین حالت می تواند گرانفروشی باشد ولی متاسفانه 
در اکثر مواقع خریداران مبلغی را بابت محصولی پرداخت 
می کنند که تقلبی است و به اسم اصل به آنها فروخته 
می شود. حال این سوال پیش می آید که با توجه به آمار 
باالی قاچاق پوشاک و افزایش جنس تقلبی در کشور چه 
خألیی در قانون وجود دارد که قاچاقچیان را راغب به ارتکاب 

این عمل می کند؟
مهدی شهال، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در مورد 
چگونگی ثبت یک برند در کشور به »شهروند« گفت: برند 
در اصطالح به یک مارک تجاری، یک عالمت یا یک اسم 
تجاری گفته می شود اما در اصطالح حقوق تجارت منظور 
این است که یک کاالیی با یک عالمت یا یک اسم ثبت 
و بعد به همان اسم ثبت شده شناخته شود. لذا زمانی که 
می گوییم این یک برند است یعنی یک کاالیی است که 

سابق بر این به ثبت رسیده است.
زمانی که این برند به شکل های مختلف به ثبت رسید 
در طول سال های متمادی فعالیت با ارایه کار خود اعتماد 
خریداران را جلب می کند و به طور کل سال های زیادی 
طول خواهد کشید که یک برند به آنچه امروز هست تبدیل 
می شود، مانند برندهای مختلف کاالهایی که در سالیان 
زیاد در بازار وجود دارد. حال زمانی که یک برند به کشوری 

ورود پیدا می کند و می خواهد فعالیت خود را آغاز کند در 
ابتدا باید عالمتش را در آن کشور به ثبت برساند و بعد از 
ثبت نام مشخص کند که کاالی تولیدی اش را به چه قیمتی 

می خواهد به فروش برساند.
حال اگر صاحب برند بخواهد محصولش را به قیمتی بیشتر 
از حد معمول به فروش برساند طبیعتا کاالهای دیگر اجازه 
نمی دهند این اتفاق بیفتد و این شرکت کاالی خود را به 
راحتی به فروش برساند. حال رقابت در بازار یک مسأله است 
و چشم و هم چشمی مسأله دیگر ولی متاسفانه وضعیتی که 
در مورد برند ها در کشور های جهان سوم و کشور ما وجود 
دارد چشم و هم چشمی و برندبازی در حدی است که این 
موضوع به شهر های کوچک و حتی روستاها کشیده شده 

است.
 مهدی شهال در ادامه پدیده برندبازی مردم را مورد انتقاد قرار 
داد و گفت: مردم با دیدن یک عالمت به دنبال این هستند 
که این عالمت یا نشانه را در لباس های شان یا کاالهایی که 
از آن استفاده می کنند، داشته باشند. به طور مثال برای شان 
مهم است که برند خودروشان برند خاصی باشد به طوری که 
در هیچ جای دنیا نمی بینیم که شخصی برای داشتن خودرویی 

آن را به صورت اقساط خریداری کند.
متاسفانه در کشور ما به دلیل همه گیر شدن بیماری برندبازی 
کار به جایی رسیده که یک خودرو که در اروپا فقط ثروتمندان 
قدرت خریداری آن را دارند در کشور ما آن را افراد فقیر هم 
می توانند سوار شوند، به این صورت که اگر کسی پول نقد 
نداشته باشد هر طور شده با گرفتن وام و اقساط و راهکار هایی 
از این قبیل، خودرو افراد میلیونر را می خرد تا با آن خودنمایی 
کند یا به وسیله داشتن این خودرو دست به کالهبرداری 
بزند. با این وجود، برندبازی در ایران و گران خریدن به نام 

برند بیشتر از این که فروش گران باشد، خرید گران است.
وی در ادامه افزود: مردم تا برندی را می بینند بدون توجه به 
این که آیا این محصول واقعا به قیمتی که فروخته می شود 
می ارزد یا نه آن را می خرند. البته دستگاه های دولتی می توانند 
با اعمال کنترل در مقدار خرید و فروش محصوالت و نوع 

واردات به این برند ها نظارت کنند که با توجه به مشکالتی 
که مشاهده می کنیم به نظر می رسد کنترل یا اصال وجود 
ندارد یا اگر هم وجود داشته باشد بسیار کم است.  بنابراین 
با کنترل کم  و چشم  و هم چشمی، مردم در اکثر مواقع 

محصوالتی را خریداری می کنند که واقعی نیست.
 این حقوقدان در پاسخ به این سوال که با برند های تقلبی که 
به نام برند اصلی محصوالت شان را به فروش می رسانند، 
چه باید کرد؟ افزود: در درجه نخست خود صاحب برند باید 
با محصوالت تقلبی که با نام برند او به فروش می رسد، 
کنوانسیون های  عضو  پیش  سال های  از  کند.ما  برخورد 
احترام به عالیم ثبت شده در ایران هستیم و به همین دلیل 
موظف به انجام موارد ذکر شده در این کنوانسیون ها هستیم، 
بنابراین نقصی از طرف ما در این مورد صورت نمی گیرد و 
خود برندهای ثبت شده در ایران باید جلوی برند های تقلبی و 
آنان که از برند های اصلی سوءاستفاده می کنند را بگیرند، اگر 
آنها این کار را انجام نمی دهند دولت هم نمی تواند جلوی این 
موضوع را بگیرد و وظیفه ای ندارد ضرر و زیانی که به شرکت 

اصلی وارد شده را جبران کند.
مهدی شهال در پاسخ به این سوال که شرکت های اصلی 
وارد کننده از چه طریقی می توانند به کنترل برند های تقلبی 
بپردازند، گفت: این شرکت ها با فرستادن بازرس ها می توانند 
بر برند های تقلبی نظارت کنند. چه بسا در بسیاری از کشور ها 
همین شرکت های اصلی تولیدکننده، کاالهای تقلبی را که به 
نام آنها فروخته می شود، با هزینه خودشان خریداری می کنند 
و با ترتیب دادن نمایشی، آن کاال ها را از بین می برند تا به این 

شرکت ها بفهمانند روی آنها نظارت دارند.
متاسفانه در ایران این کارها صورت نمی گیرد و شاید به 
همین دلیل است که محصوالت تقلبی به نام محصوالت 
اصلی در ایران زیاد است. این شرکت ها اگر همان کارهایی 
را که در کشور های دیگر انجام می دهند، در ایران هم بکنند 
این گونه مشکالت را زودتر رفع می کنند. چه بسا این کار به 

سود خودشان هم می شود.
وی با اشاره به این که در این مورد ضعف قانونی وجود ندارد، 

بازتاب پوشـاک

تقلبی های 
گران در بازار
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افزود:   در این مورد ممکن است کنترل کمتر صورت گیرد. 
البته آن کنترلی که مربوط به گران فروشی و جنس قاچاق 
می شود. ولی نباید این موضوع را هم فراموش کرد که به 
علت وسیع بودن کشور و داشتن مرزهای متعدد نمی توان 
آن طور که باید این موضوعات را کنترل کرد. البته بحث 
کاالی قاچاق در ایران وجود دارد و این موضوعی است که 
مقامات دولتی هم آن را قبول دارند. بنابراین باید توجه داشت 
که اکثر برند های موجود در ایران برند های تقلبی هستند و 
دیگر کشور ها اگر بخواهند جلوی فروش آنها را بگیرند باید 
به وسیله پیگیری های قانونی این کار را انجام دهند و به این 

وسیله اجناس شان را به قیمت متعارف به فروش برسانند.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که اگر یک نفر واقعا 
بخواهد محصول اصل خریداری کند، چگونه باید متوجه 
شود که نمایندگی فروش نمایندگی اصلی است؟ گفت: 
متاسفانه این موضوع هم تقریبا غیرممکن شده به دلیل 
این که همه نمایندگی ها ادعا می کنند که نمایندگی اصلی 
هستند، در صورتی که بعد از خرید و استفاده محصول 
متوجه می شویم این نمایندگی اصلی نیست و دلیل آن هم 
نظارت کم و بی توجهی دولت به این موضوع است. گاهی 
به دلیل همین نظارت کم خود نمایندگی های اصلی هم 
اجناسی را ارایه می دهند که با پروانه اصلی آنها مطابقت 

ندارد.
در  باید  دولت  این که  بر  تأکید  با  دادگستری  وکیل  این 
بحث نظارت بر برند ها بهتر عمل کند، گفت: دولت باید در 
اعمال مقررات بهتر و دقیق تر عمل کرده و در این زمینه 
سختگیرانه تر برخورد کند. زمانی که بازرسان به درستی 
به وظایف شان عمل نمی کنند به نظر می رسد مشکل از 
همان جا به وجود می آید. به طور مثال در بحث ورود کاالی 
قاچاق زمانی که اعالم می شود 10کانتینر کاالی قاچاق به 
کشور وارد شده به راحتی می توان متوجه شد پایه هایی از 
فساد اداری وجود دارد. یا زمانی که می شنویم بسیاری از 
دستگاه های چاپگر در گمرک درست کار نمی کنند معلوم 
است این کانتینر ها در بعضی از مواقع بدون آن که کنترل 
شوند به کشور ورود پیدا می کنند. بنابراین نظارت دولت، 

نظارت کاملی نیست حال دلیل آن می خواهد نبودن امکانات 
مالی باشد یا عدم توانایی ارایه دستگاه های چاپگر کامل، در 
هر صورت این موضوعات نشان دهنده نظارت کم دولت به 

ورود و خروج کاال هاست.
تعزیرات  سازمان  حقوقی  دفتر  سرپرست  رستمی،  امید 
حکومتی درخصوص ثبت برند ها در کشور به »شهروند« 
گفت: ورود تمام برند ها به کشور تفاوت خاصی با یکدیگر 
ندارد و هر برند برای ورود باید مراحلی ازجمله ثبت گمرک و 
تاییدیه های گمرکی و... را طی کند. حال در این جا دو نکته 
باید مورد توجه قرار گیرد. مورد نخست برند های اصل و 
مورد دوم برند های تقلبی است که به نام اصل به فروش 

محصوالت شان می پردازند.
در مورد برند های اصلی، اکثرا محصوالت این برند ها به دلیل 
این که در کشور های دیگر تولید می شوند و هزینه عوارض 
گمرکی، حمل ونقل، بیمه، اجاره مغازه، آب و برق، استهالک 
و دستمزد نیروی انسانی را پرداخت می کنند به طبع با قیمت 
باالیی در کشور به فروش می رسند. با احتساب همه این 
هزینه ها، این برند ها با یک نرخ اصولی که 15 درصد است، 
کاالی خود را به فروش می رسانند چه بسا که این محصوالت 
در کشور های دیگر به دلیل شناخته شدن و کیفیت باال به 

قیمت باالیی هم به فروش می رسند.
حال اگر اتحادیه پوشاک گزارشی را مبنی بر گران فروشی 
برند ها اطالع دهد و این گران فروشی محرز شود طبق ماده 
57 نظام صنفی کشور با شرکت یا شخص متخلف برخورد 
خواهد شد. به موجب این قانون عرضه یا فروش کاال یا ارایه 
خدمت به بهایي بیش از نرخ هاي تعیین شده به وسیله مراجع 
قانوني ذیربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قیمت گذاري و 
انجام دادن هر نوع عملي که منجر به افزایش بهاي کاال یا 
خدمت به زیان خریدار شود، در صورتی که تخلف احراز شود، 
فروشنده عالوه بر هزینه پرداخت شده باید دو برابر جریمه 
پرداخت کند و اگر تخلف به دفعات افزایش یابد، جریمه ها 

هم به همان میزان بیشتر خواهد شد.
حال اگر تعداد دفعات تخلف از سه بار بیشتر شود، مامور 
اقدام به نصب پارچه به مدت 10روز بر سردر محل کسب با 
عنوان متخلف خواهد کرد و اگر تعداد تخلف ها بیش از چهار 
مرتبه شود عالوه بر نصب پارچه، محل کسب به مدت سه 
ماه تعطیل خواهد شد. در مورد کاالهای تقلبی که به اسم 
کاالی اصل فروخته می شود می توان گفت این محصوالت 
معموال با قیمتی پایین تر از قیمت اصلی به فروش می رسند 
و به طبع همین قیمت پایین باید دلیلی برای اصل نبودن این 

کاالها باشد.
رستمی اثر یک ساله قانون صنفی را ضعف این قانون دانست 
و گفت: متاسفانه گزارش دهی در مورد تخلفات صورت گرفته 

در بحث پوشاک بسیار دشوار است. از طرفی هم قانون 
صنفی اثر یک ساله دارد و زمانی که گزارش تخلف به ما 
می رسد می توانیم محکومیت را در طول مدت یک سال 
تعیین کنیم و پس از آن اگر دوباره تخلفی از این واحد صنفی 
گزارش شود در  سال بعد این تخلف به عنوان نخستین بار ثبت 
و این متخلف به عنوان نخستین بار محکوم خواهد شد. در 
نتیجه این موضوع باید در اصالحیه قانون نظام صنفی قرار 

گیرد و به آن توجه شود.
عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
ارایه آمار قاچاق پوشاک به »شهروند« گفت: طبق آمار ۹ 
ماهه  سال گذشته 31566 فقره پرونده قاچاق کاال به ثبت 
رسیده و در ۹ ماهه  سال جاری این رقم به 3۹5۹ فقره پرونده 
افزایش یافته است. جریمه صادرشده در ۹ ماهه سال ۹44 
به میزان 654.234.۹84.503 و در ۹ ماهه سال ۹5 به میزان 
2.3۹5.1۹8.356.580 بوده است که در این آمار پرونده های 

سنگینی مشاهده می شود.
با توجه به آمار به ثبت رسیده به راحتی می توان دریافت 
پوشاک یکی از کاالهایی است که بیشترین حجم قاچاق را 
در بین کاال های وارداتی دارد. این کاال در بعضی مواقع رتبه 
نخست و دوم را به خود اختصاص داده است، همچنین تعرفه 
و سود باالی تعریف شده برای پوشاک باعث شده رغبت 

برای قاچاق این کاال بیشتر شود.
اجتهادی با تأکید بر این که ریسک قاچاق کاال در کشور بسیار 
پایین است، افزود: مشکلی که در پرونده های قاچاق وجود 
دارد این است که بسیاری از قاچاقچیان بعد از دستگیری 
اعالم می کنند این کاال ایرانی است و چون پوشاک مشخصه 
خاصی ندارد و در حجم کم می توان این محصول را به 
صورت قاچاق وارد کرد، به همین دلیل پیگیری آن هم کار 

دشواری است.
از طرفی هم ریسک قاچاق پوشاک در کشور بسیار پایین 
است و همین امر منجر به افزایش رغبت قاچاقچی به 
انجام این عمل می شود، با این وجود امیدواریم با راه اندازی 
سامانه کد شناسایی و رهگیری کاال مشکالت به وجود آمده 
در این زمینه را رفع کنیم. حال اگر مردم نیاز به مصرف 
کاالی خارجی داشته باشند باید محصول مورد نظر خود را از 
نمایندگی های اصلی خریداری کنند و حتما در هنگام خرید از 

فروشنده فاکتور اصلی بگیرند. 
اگر پس از خرید به این نتیجه رسیدند که محصول تقلبی 
خریداری کردند می توانند گزارش این تخلف را به سازمان 
تعزیرات حکومتی یا سازمان صنعت و معدن در شهرستان ها 
اطالع دهند. همکاران ما این آمادگی را دارند که به شکایت 
این اشخاص رسیدگی کنند و با پیگیری ضرر و زیان وارد 

شده را به آنها بازگردانند.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کاال و ارز: مشکلی که در 

پرونده های قاچاق وجود دارد این است که بسیاری 

از قاچاقچیان بعد از دستگیری اعالم می کنند این 

کاال ایرانی است و چون پوشاک مشخصه خاصی 

به  را  محصول  این  می توان  کم  حجم  در  و  ندارد 

صورت قاچاق وارد کرد، به همین دلیل پیگیری آن 

هم کار دشواری است
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تهيهوتنظيم:
مهندساکبرشيرزاده

بخش اول

تولید پارچه هاي نفیس، طرح هاي ایجاد شده در آنها
دوره حکومت صفویان )۹07- 1148 قمري/ 1501 
-1736 میالدي( در تقسیم ایران به ادوار گوناگون 
از حیث تغییرات ساختار اجتماعي ادامه همان وضع 
اجتماعي شبه فئودالي پیش از آن با تمرکز و تداومي 
بیشتر در ساختار سیاسي و تأکید بر تشیع از سوي 
حاکمان است؛ این گفته به معناي انکار ویژگي هاي 
گوناگون زندگي سیاسي و اجتماعي آن عصر نیست؛ 
ادوار مختلف  مقایسه  استنتاجي است حاصل  بلکه 
ایران از یک سو و سنجش عصر صفوي تاریخ ایران با 
دوره همزمان آن در تاریخ باختر زمین از سوي دیگر. 
حساسیت بحث در این خصوص زماني شدت مي یابد 
که تاریخ ایران عصر صفوي با تسمیه مرسوم محققان 
غربي بر دوره همزمان تاریخ باختر زمین یعني با تغییر 
)عصر جدید( نزدیک و سنجیده شود تا روشن گردد آیا 
می توان دوره جدید تاریخ ایران را با صفویان آغاز کرد 

یا خیر) یوسف رحیم لو، تاریخ جامع ایران، جلد دهم(
شاه اسماعیل اول (۹۰5 تا ۹۳۰ هجري قمري)

 از پسران سلطان حیدر، علي به قتل رسید و ابراهیم 
فوت نمود ولي اسماعیل بعد از کسب فتوحات نظامي 

در سال ۹05 هجري موسس سلسله صفوي گردید.
با  هجري(  )سال ۹05  سالگي  سیزده  از  اسماعیل 
هفت تن از همراهان خود راه اردبیل پیش گرفت و 
هرچه به این شهر نزدیک مي شد، بر عده سپاهیان 
و همراهانش مي افزود به طوري که در طارم ، شماره 
لشکریان به 1500 نفر رسید، این مریدان اسماعیل 
را »مرشد کامل« مي خواندند و اوامر و تعلیمات او را 
به جان مي پذیرفتند . پس از آن که حیطه فرمانروائي او 
به سرزمین شروان و بندر باکو و قسمتي از ارمنستان 
بسط یافت و آذربایجان را به تصرف در آورد در تبریز 
به تخت سلطنت نشست و مذهب شیعه را یگانه 
ایران،  اجتماعي  )تاریخ  ایران شمرد  رسمي  مذهب 

مرتضي راوندي(
در این زمان هنرمندان و صنعتگران حیات تازه پیدا 
کردند و با کمک گرفتن از هنرمندان و دیگر صنایع 
و نقاشاني که ظهور کرده بودند در کار پارچه بافي 
حرکت تازه اي را به مرحله اجرا گذاردند و چون محیط 

آماده شده بود به فعالیت پرداختند.
 هنرمندان دوره صفوي در صنعت پارچه بافي اعجاز 
دوره  این  در  ایران  نساجان  پارچه هائي که  کرده اند؛ 

بافته اند در تمام تاریخ هنر نساجي جهان بي نظیر 
است و مانند ندارد و مشکل است بتوان آغاز این دوره 
یا موجبات پیدایش این پیشرفت خارق العاده را به 
دقت تعیین کرد  زیرا به طوري که مي دانیم از زمان 
تیموریان قطعات فراواني پارچه برجاي نمانده ولي 
هنگامي که پارچه هاي دوران صفوي در قرن دهم 
و یازدهم هجري مشاهده مي شوند، به این نتیجه 
می رسیم که طرق جدید و اصول فني کامل تر مستقر 

و پابر جا شده است. 
از  کثیري  تعداد  از  و  مینیاتور  نقاشي هاي  روي  از 
قطعات پارچه بر جاي مانده در مجموعه هاي مختلف، 
مشخص مي شود که در زمان صفویه براي تمام مواقع 
و مراسم درباري پارچه هاي بسیار عالي مورد تقاضا 
بوده است؛ پارچه هاي بسیار گرانبهاي سنگین براي 
لباس، چادر، پرده و روپوش و به عنوان خلعت و هدیه 
به اشراف و نمایندگان خارجي و حتي براي پاکت 
جهت مراسالت سیاسي به کار مي رفت. طرح این 
پارچه ها بسیار متنوع است؛ نقشه هاي روان و ظریف 
اسلیمي تحول و پیشرفت عظیم یافته و با گل و بوته و 
نقش حیوانات که با هنرنمایي و لطافت خارق العاده اي 
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تجسم یافته ؛توأم است که به رنگ هاي درخشان و 
جالب در پارچه بافته مي شد.

 عشق ایرانیان به گل و بوته و باغ در هیچ جا بهتر 
از گل سرخ، الله، نسترن، نیلوفرهائي که با منتهای 
استادي در تار و پود ظریف این پارچه ها تعبیه شده 
بود؛ تجسم نیافته است . بسیاري از این پارچه هاي 
مجلل، صحنه شاهنامه و وقایع تصویر شاه اسماعیل 
اول صفوي که در زمان سلطنت آن پادشاه کشیده 

شده را نشان مي دهد. 

تصویر شماره 1-شاه اسماعیل اول صفوی 

خاندان  مریدان  و  صوفیان  قزلباش :  بزرگ  طواف 
صفوي که در آغاز کار شاه اسماعیل اول بر او گرد 
ترویج  و  کشور گشائي  و  سلطنت  راه  در  و  آمدند 
مذهب شیعه یار و پشتیبان وي شدند از ۹ قبیله 
افشار،  ذوالقدر،  تکلو  استاجلو،  روملو، شاملو،  ترک 
از  گروهي  بودند.  قراباغ  صوفیه  و  ورساق  قاجار ، 
سران این قبایل از مدت ها پیش و شاید از زنان شیخ 

با قبول مذهب  صفي الدین بزرگ خاندان صفوي 
شیعه به این خاندان سر سپرده و در زمره صوفیان 
چنان که  آمدند؛  در  وی  فداکار  مریدان  و  صافي 
اسماعیل  پدر شاه  و  شیخ حیدر و شیخ جنید جد 
این  جانفشاني  و  اخالص  و  فداکاري  اتکاء  با  نیز 
قوم ، به نام جهاد با کفار به کشور گشائي و سلطنت 
جوئي برخاستند و عنوان سلطان را که نشان قدرت 
سیاسي و نظامي بود بر عنوان موروثي روحاني و 

معنوي شیخ اضافه کردند.

تصویر شماره ۲- یک قزلباش در قرن یازدهم هجری

 تصویر شماره دو، قزلباشی را نشان مي دهد که در 
قرن یازدهم هجري به وسیله نقاشان معروف کشیده 
شده است. طرز لباس و دوخت آن در آن زمان بسیار 
زیبا بود و داراي گل و بوته و نقشه و طرح هاي زیبا 
بافته شده و آرایش بسیار عالي داشته است. عمامه نیز 
داراي 12 ترک به نشان دوازده امام شیعه مي باشد که 
خود از بافته هاي آن زمان حکایت دارد چنانچه بعضي 
اوقات تاج و یا عمامه قزلباش از بافته هاي ترمه و یا 
زربفت تشکیل شده بود و نسبت به مقام قزلباش از 
جذابیت خاصي برخوردار بود. نقش و نگار و زربفت 
در سطح تاج )عمامه قزلباش( خود جلوه اي جداگانه 

داشت.

تصویر شماره سه، تصویر تاج قزلباش بر یک قطعه 
پارچه ابریشمي از قرن دهم هجري را نشان مي دهد 
که بافت این نوع پارچه ابریشمي از شاهکارهاي پارچه 
بافي در آن زمان مي باشد. افراد قزلباش کاماًل آزاد و 
مستقل بودند و مي توانستند هر وقت بخواهند از حقوق 
یا مستمري خود چشم بپوشند و ترک خدمت کنند یا 
از خدمت خان قزلباشي به خدمت دیگری روند. عده 
افراد طوائف مختلف نیز یکسان نبود ، عده برخي از 
طوائف به ده تا دوازده هزار نفر می رسید در صورتي که 

عده برخي دیگر از پانصد نفر فراتر نمی رفت.

تصویر شماره ۳- تاج قزلباش بر یک قطعه ابریشمی 

 شاهی سیونی و فداکاري طوائف قزلباش: چیزي که 
تمام طوائف گوناگون قزلباش را در زمان شاه اسماعیل 
اول به یکدیگر پیوسته و به صورت نیروي واحدي در 
آورده بود شاهي سیوني  یا دوستداري شاه و فداکاري 
و جانفشاني در راه مقاصد مقدس مرشد کامل یعني 
جهاد با کفار و ترویج مذهب شیعه اثنی عشري  و 

تقویت و تحکیم سلطنت نو بنیاد صفوي بود.
صوفیان قزلباش، شاه اسماعیل را با آن که در آغاز 

ایرانیان مخمل هاي گل برجسته  نمي ساختند 
ولي با استفاده از بافت و طراحي از بافت ریز 
و کم و زیاد کردن بسیار ظریف پودهاي پارچه 
بلندي به  و طول گره ها درخشش و گودي و 
قالیچه هاي مخملي، پرده ها و قطعات چادرها 

مي دادند
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کار کشور گشائي و سلطنت سیزده سال بیشتر نداشت، 
مانند پدرش شیخ حیدر و نیاکان او پیشواي مذهبي یا 
اصطالح خود مرشد کامل مي دانستند و پیروي از اوامر 

او را الزم و واجب مي شمردند )نصراهلل فلسفي(
هنگامي که مذهب شیعه رسمي شد؛ کتب مذهبي 
شیعه به قدري کمیاب بود که مشکالت بزرگي پیش 
آمد و عاقبت قاضي نصراهلل زیتوني ، جلد اول کتاب 
قواعد اسالم از تصانیف جمال الدین مطهر حلي  را از 
کتابخانه خود بیرون آورد و آ ن را اساس تعلیمات دین 

شیعه قرار داد.
 صوفی و قزلباش: سلطان حیدر پسر سلطان جنید 
براي اینکه صوفیان و مریدان صفوي را از دیگران 
ممتاز و مشخص گرداند؛ طاقیه ترکماني را نیز سر 
ایشان برداشت و به تاج سرخ دوازده ترک مبدل کرد  
و به همین سبب ایشان را از آن تاریخ قزلباش نامیدند.
 درآغاز کار شاه اسماعیل مریدان و  متابعان، او را تا 
مدني هم چنان صوفي مي خواندند  و به همین سبب 
آوازه  را هم که  پادشاه صفوي  اروپا،  در کشورهاي 
شهرتش توسط سپاهان و سوداگران و سفیران اروپائي 
به آن ممالک رسیده بود »صوفي بزرگ« مي نامیدند 
بر  صفویه  سلطنت  دوران  در  همچنان  نام  این  و 
پادشاهان این سلسله باقي ماند. دیري نگذشت که 
عناوین صوفي و قزلباش با یکدیگر مترادف شد و 
کم کم در اواخر سلطنت شاه اسماعیل، عنوان دوم 
غلبه کرد و اتباع و هواداران آن پادشاه ، یعني تمام 

طوائف ترک نژاد گوناگون که در رکاب وي شمشیر 
می زدند به قزلباش معروف شدند.

و  مشخص تر  مفهوم  صوفي  عنوان  زمان  این   از 
طوائف  خانواده هاي  به  بیشتر  و  یافت  محدودتر 
قزلباش که در سابقه صوفیگري و ارادت و خدمت 
تعلق  بودند  ممتاز  دیگران  از  صفوي  خاندان  به 
از طوائف  بیشتر  به همین سبب صوفیان  گرفت؛ 
روملو شاملو و قاجار بودند و شخص شاه رئیس و 
پیشواي ایشان ، با مرشد کامل خوانده مي شد. در 
این زمان چون در اثر چپاول و غارتگران مغول و 
تیموریان میزان طال و نقره در دسترس مردم کم 
شده بود و صنعتگران و طراحان و کارگران بافنده 
در تنگناي سرمایه بودند و تازه به سرکار برگشته 
بودند لذا مبتکران و طراحان بع فکر افتادند از وجود 
ابریشم بهره برداري بهتري انجام دهند و تولیدات 
پارچه هاي ابریشمي را گسترده تر کرده و بازار را به 

دست آورند.
تصویر شماره چهار، لباس هاي گوناگون زنان دوره 
لباس هاي  از  همگي  که  می  دهد  نشان  را  صفویه 
اند.  کرده  بر  در  دار   نقشه  و  شکل دار  ابریشمي 
نقش و نگار روي پارچه ها همگي متفاوت بوده و از 
شاهکارهاي جدید آن زمان مي باشد که با دامن هاي 
بلند چین دار و کلوش و یقه هاي باز و زیبا طراحي و 
دوخته شده که خودشان از هنر دوخت لباس در آن 
زمان مي باشد. نشان هاي زیبا پر مانند بر سر نصب 

نموده و حالت طنازي و دلبري در خود ایجاد کرده اند 
حتي حجاب کامل هم در تصویر سمت چپ به خوبي 
دیده مي شود. در این دوره محصوالت جدیدتر نیز ابداع 
نمودند که به گفته خارجیان عجیب ترین محصوالت 
مخمل هاي  صفویان  دوره  بافي  پارچه  کارگاه هاي 
آنهاست که هنوز در تاریخ پارچه بافي کسي نتوانسته 
است محصولی به این زیبائي و با کیفیت و از نظر فني 

بي نقص بسازد. 
ایرانیان مخمل هاي گل برجسته  نمي ساختند ولي با 
استفاده از بافت و طراحي از بافت ریز و کم و زیاد 
گره ها  طول  و  پارچه  پودهاي  ظریف  بسیار  کردن 
درخشش و گودي و بلندي به قالیچه هاي مخملي، 
پرده ها و قطعات چادرها مي دادند. مهارت این استادان 
به اندازه اي بود که مي توانستند با اضافه کردن چند تار 

درباره  خارجیان  و  جهانگردان  که  آنچه   اگر 
مي دهند  نظر  و  مي گویند  صفوي  دوره 
دوره  این  گفت  باید  باشد  صحیح  واقعاً 
درخشان ترین دوره طالئي صنعت بافندگي و 
نساجي در ایران به شمار مي رود زیرا در این 
دوره نقاشان، طراحان، بافندگان و صنعتگران 
خواستند،  پا  به  ایران  در  جدیدي  نساجي 
از  دادند،  انجام  را  دقتي  با  و  صحیح  حرکت 
وجود خطاطان و نقاشان زبردست در طراحي 
پارچه و نقشه آن استمداد کردند و تولیدات 

خود را به درجه عالي رساندند

تصویر شماره ۴- لباس زنان در دوره صفویه 

 41 شماره 170    بهمن 95  



کوتاه و بلند که هر یک از آنها فقط براي فاصله بسیار 
کوتاهي به کار مي رفت، جزئیات دقیق نقشه هاي 
بسیار مفصل را مجسم سازند و صحنه هاي گویائي 

به وجود آوردند. 
در قرن نهم، خراسان، گرگان، طبرستان، آذربایجان، 
دیلم، کردستان و فارس ممتازترین ایاالت امپراطوري 
اسالم محسوب مي شدند و صنعت حریر بافي که از 
تولیدات ابریشم و به کارگیري ابریشم ایجاد مي شد 
در این ایاالت رونق داشت و مهم ترین منبع عایدات 
آنها بود. هم چنین در این زمان هنرمندان پارچه باف 
عالوه بر مخمل که ریشه ابریشمي داشت از الیاف 
دیگر مانند پشم نیز در تولیدات خود استفاده کردند و 
سطح تولیدات خود را تغییر داده و امر پارچه بافي را 

رونق بسیار دادند.
المقدسي - جغرافي دان عرب- مي نویسد: شهرهاي 
مصنوعات  نمودن  فراهم  در  فسا  و  یزد  و  شوشتر 
مختلف بر تمام شهرهاي ایران برتري دارد و در این 
شهر انواع پارچه هاي تافته وزري مي بافند که با طال و 
نقره ترکیب و زینت داده شده و نظیر آنها در هیچ جاي 
دنیا دیده نمي شود. فرش هاي گرانبهایي براي خلیفه 
یا براي تجارت مي بافتند که در قشنگي و ظرافت و 
زیبائي نقشه بي مانند هستند؛ همچنین پارچه هایي که 
با نخ پشمي مي بافند و جلوه آنها بسي بیشتر و بهتر از 
پارچه هائي است که با ابریشم بافته شده اند. منسوجات 
و  دارد  طالب  جا  همه  در  فسا  ابریشمي  و  پشمي 
اشخاص ثروتمند و با سلیقه در خرید آنها با هم رقابت 
مي نمایند و از آنها البسه هاي فاخر و جذاب براي خود 

و خانوادهایشان درست مي کنند.
دوره  درباره  خارجیان  و  جهانگردان  که  آنچه   اگر 
صفوي مي گویند و نظر مي دهند واقعاً صحیح باشد 
باید گفت این دوره درخشان ترین دوره طالئي صنعت 
بافندگي و نساجي در ایران به شمار مي رود زیرا در این 
دوره نقاشان، طراحان، بافندگان و صنعتگران نساجي 
جدیدي در ایران به پاخاستند، حرکت صحیح و با دقتي 
را انجام دادند، از وجود خطاطان و نقاشان زبردست در 
طراحي پارچه و نقشه آن استمداد کردند و تولیدات 

خود را به درجه عالي رساندند
نقاشان  غالباً  را  طرح ها  این  قلم  سیاه  شک  بي 

معروف تبریز و اصفهان مي کشیدند و سبک شاه 
از  بسیاري  در  مي توان  را  او  جانشینان  و  محمود 
بدیع  این طرح هاي  آن که  براي  کرد.  موارد حس 
از عالم خیال بر روي پارچه آید هر نوع اصول فني 
قابل تصوري به کار مي رفت، طرح هاي جودانه ، 
اطلس دو رو و شطرنجی که در آغاز کا ر هم معمول 

بود؛ تکمیل شد. 
یکي از عالي ترین پارچه ها زري هاي )زربفت( بود که 
بر روي زمینه بافته از رشته هاي نقره یا طال نقشه 
کوچکي را به شکل قلمکار مهر مي کردند و این نوع 
پارچه براي لباس هاي رسمي دربار بسیار طرف توجه 
بود. هم چنین بافت دوال بر روي پارچه که گاهي 
بافندگان سلجوقي به کار مي بردند.هم چنین بافت 
سه ال براي به وجود آوردن نقشه هاي بسیار دقیق 
و ظریف به کار مي رفت. در این قبیل بافت ها اصواًل 
دو یا سه تار و پود جداگانه بافته مي شد و این بافت ها 
روبروي هم یا در زیر یکدیگر قرار مي گرفت تا نقشه 
را کامل تر و غني تر سازد. یک قطعه بسیار مشهور 
این پارچه در موزه ویکتوریا و  آلبرت موجود است که 
در آن داستان عشق حزن انگیز لیلي و مجنون مصور 

شده است.
این پارچه ابریشمي از دو قسمت سرخ و سفید بافته 
مي شد.. رشته هاي ملیله نقره براي جدا کردن پودهاي 
پارچه سفید که زمینه بوده است به کار رفته و بدین 
ترتیب صورت زیبایی به پارچه داده که به سبب وجود 
نقره در آن درخشش و زیبائي خاصي دارد. احتمااًل این 
پارچه در حدود سال 1013 هجري )1600 میالدي( 
در شهر یزد که یکي از مراکز عمده نساجي بود، بافته 
شده است. در میان پارچه های موجود در موزه بریتانیا 
چند نوع دیگر پارچه برگرفته از داستان لیلي و مجنون 
موجود است که یکي از آنها به امضای غیاث الدین 
علي رسیده است. این هنرمند و استاد نساج، مورد 
ایران و  او در  ابریشمي  توجه دربار بوده و کارهاي 

هندوستان و ترکیه طالب بسیار داشت.
شاه اسماعیل امر کرد که خطیبان شهادت خاص 
»حي  ولي اهلل«و  علیاً  ان  »اشهد  یعني  شیعه، 
علي خیرالعمل« را در اذان و اقامه وارد کنند، در 
از  و  مذهب  سني  ایران  مردم  اکثریت  صورتي که 

شاه  اقدام  این  بودند.  بي خبر  شیعه  مذهب  اصول 
اسماعیل، تمام مردم حتي برخي از علماي شیعه را 
نگران ساخت، چنان که یک شب پیش از تاجگذاري 
شاه نزد وي رفتند و گفتند» قربانت شویم، دویست 
دانگ  چهار  است  تبریز  در  که  خلق  هزار  سیصد 
این  حال  تا  زمان حضرات  از  و  سني اند  همه  آن 
خطبه را کسي برمال نخوانده و مي ترسیم که مردم 
باهلل  نعوذ  و  نمي خواهیم  شیعه  پادشاه  که  بگویند 
توان  باب  این  در  تدارک  چه  برگردند  رعیت  اگر 
کرد؟«  پادشاه گفت» مرا به این کار باز داشته اند و 
خداي عالم و حضرات ائمه معصومین همراه منند 
و من از هیچکس باک ندارم به توفیق اهلل تعالي 
یک  و  مي کشم  شمشیر  بگوید  حرفي  رعیت  اگر 
کس را زنده نمي گذارم )ادوارد براون- تاریخ ادبیات 
ایران از صفویه تا مشروطیت ترجمه غالمرضا رشید 

یاسمي( 
طبق مندرجات احسن التواریخ ، شاه اسماعیل دستور 
داد همه وعاظ و خطباي مملکت شهادت مخصوص 
شیعیان »اشهد ان علیاً ولي اهلل« و همچنین عبارت 

»حي علي خیرالعمل « را وارد اذان و اقامه نمایند
اهل تشیع از سرزمین آسیاي صغیر آهنگ ایران کردند 
و شاه اسماعیل با فرستادن مبلغاني به ابن سرزمین ، 
آتش اختالف شیعه و سني را دامن زد تا جائي که 
سلطان سلیم خان عثماني )اول( قبل از لشکر کشي به 
ایران ، فرمان داد پیروان مذهب تشیع از هفت ساله 
تا هفتاد ساله را یا بکشند یا به زندان اندازند، چنانکه 
مورخان زمان نوشته اند چهل هزار تن از شیعیان به 
فرمان او کشته شدند و پیشانی بقیه را با آهن گداخته 
داغ کردند تا شناخته شوند، سپس آنها را به متصرفات 
عثمانی در اروپا کوچ دادند تا دیگر کسي از پیروان 
نکنند.  قزلباش همدستي  با سرداران  مذهب شیعه 
)نصراهلل فلسفي ، زندگاني شاه عباس اول، جلد اول، 

صفحه 167(
 شاه اسماعیل پس از آنکه الوند آق قویونلو را منهدم 
کرد و آذربایجان را گرفت ، خود را »شاهنشاه ایران« 
خواند، به فتوحاتش ادامه داد، سلطان مراد آق قویونلو 
را در نزدیکي همدان کشت و با فتح بغداد، موصل و 

دیاربکر به حکومت ترکان پایان بخشید.
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هیئت رئیسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک معرفی شدند. به گزارش 
خبرنگار نساجی امروز، آقایان مهرداد زکی پور به عنوان رییس هیئت مدیره،وحید 
حریری به عنوان نایب رئیس اول هیئت مدیره، بهرام حوالی شهریاری به 
عنوان نایب رئیس دوم هیئت مدیره و امین مقدم به عنوان خزانه دار سکان 
هدایت این تشکل را برعهده گرفتند. الزم به یاداوری است که انتخابات هیئت 
مدیره جدید اتحادیه،17آذر ماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شده بود و طی آن 
آقایان مجید نامی، بهرام حوالی شهریاری، علی فرهی، شاهرخ جعفری، منصور 
الیاسی، امین مقدم، مهرداد زکی پور، احمد صادقی قهرودی، وحید حریری، علی 
انصاریان و محمود ضرابی به عنوان اعضای اصلی و حامد فرد اسماعیل پور و 

سینا شاه بختی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شده بودند.

تعیین هیئت رئیسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک

رئیس اتحادیه پوشاک استان اصفهان با بیان اینکه بازار پوشاک امسال هم مانند سال 
گذشته با رکود مواجه است، گفت: در روزهای آینده درصد این رکود مشخص می شود. 
ابراهیم خطابخش در گفت وگو با تسنیم با اشاره به وضعیت بازار پوشاک اظهار داشت: 
وضعیت بازار پوشاک همچون سال گذشته با رکود و البته گرانی اجناس مواجه است. 
وی به فرا رسیدن فصل زمستان و آسیب رسیدن به پوشاک زمستانی اشاره کرد و افزود: 
ازآنجایی که قیمت پوشاک زمستانی نسبت به بقیه فصول گران تر است مردم حاضر به تهیه 

البسه با این قیمت ها نیستند و این سبب آسیب رسیدن به پوشاک زمستانی شده است.
رئیس اتحادیه پوشاک استان اصفهان تصریح کرد: ممکن است تا یک ماه آینده با 
فروش فوق العاده و حراج پوشاک تا حدودی وضعیت بازار پوشاک به حد مطلوب برسد، 
همچنین امیدواریم با نزدیک شدن به عید نوروز بازار پوشاک از حالت رکود خارج و 
به وضعیت مطلوب نزدیک شود. وی با بیان اینکه اگر بازار پوشاک را در سال جاری 
نسبت به سال گذشته مقایسه کنیم، می توان گفت بازار پوشاک امسال هم مانند سال 

گذشته با رکود مواجه است، ادامه داد: هنوز نمی توان درصد این رکود را مشخص کرد 
ولی تا روزهای آتی با نظارت بازرسان از فروشگاه های پوشاک و البسه درصد این رکود 
مشخص خواهد شد، ازاین رو می توان گفت بازار پوشاک در سال گذشته 30 الی 40 
درصد با رکود مواجه بوده است. خطابخش به طرح جمع آوری مانتوهای نامتعارف در 
بازار اصفهان اشاره کرد و گفت: حدود ۹0 درصد از مانتوهای کوتاه و روزنامه ای و نیز 
مانتوهایی که اشکال نامتعارف و خالف نظام جمهوری اسالمی ایران داشته است، 
جمع آوری شدند. وی ادامه داد: همچنین ازجمله برنامه های نظارتی این اتحادیه در فصل 
زمستان نظارت بر بافت های جلوباز و نیز نامتعارف است که درصورتی که بافت های 
جلوباز در فروشگاه ها اصالح نشود جمع آوری می شوند. رئیس اتحادیه پوشاک استان 
اصفهان بیان کرد: حدود 7 فروشگاه پوشاک طی یک ماه گذشته به دلیل تخلف و 
فروش دوباره مانتوهای نامتعارف که به اخطار بازرسان توجه نکرده بودند، با دستور 
قضایی پلمب شدند. وی به برنامه هایی که این اتحادیه در دست اجرا دارد اشاره کرد 
و اظهار داشت: برای به روز کردن پوشاک فصلی و نیز حمایت از تولید داخل، اتحادیه 
پوشاک برنامه هایی در دست اجرا دارد که امیدواریم با حمایت مسئوالن به موفقیت 
کافی در این زمینه دست پیدا کنیم. خطابخش با اشاره به اینکه متأسفانه دولت برای 
حمایت از تولید داخل کاری انجام نداده است، افزود: دولت باید از مالیات ها و وام هایی 
با سود کم حمایت کند تا مشکالت این حوزه برطرف شود، اما می توان گفت متأسفانه 

دولت در این زمینه کاری انجام نداده است. 
وی با بیان اینکه تولید پوشاک، آسیب پذیرترین قسمت این حوزه است، اضافه کرد: 
تولید پوشاک با هزینه های باالیی روبه رو است، ازاین رو باید تالش کنیم تا تولید را 
افزایش و هزینه ها را کاهش دهیم تا بتوانیم با پوشاک و تولیدات خارجی رقابت کنیم، 
درصورتی که حمایت های مسئوالن به این موضوع جلب شود می توان مشکالت این 

حوزه را برطرف کرد.

دولت برای حمایت از تولید داخلی کاری نکرده است
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به همت پژوهشگر مرکز تحقیقات فیزیک پالسمای واحد علوم و تحقیقات، دستگاه 
فعالسازی سطوح با عملیات پالسما )Plasma Textile Activator( طراحی و 

ساخته شد.
به گزارش ایسنا ، دکتر شیال شهیدی -پژوهشگر این واحد و مجری طرح دستگاه 
فعالسازی سطوح با عملیات پالسما- با بیان اینکه از اصالح سطحی برای تغییر 
ترکیبات و یا ساختار و تغییر خواص الیاف و پلیمرها استفاده می شود، گفت: اصالح سطحی 
به  دالیلی نظیر بدست آوردن خواص سطح جدید، تأثیرگذاری روی بعضی خواص مثبت 
و از بین بردن خواص منفی مانند کاهش نپ، افزایش ظرفیت جذب و... همواره مدنظر 
محققان بوده است. وی افزود: در آینده به خاطر کاهش مبلغ مواد تولیدی فرایندهایی مثل 
اصالح سطحی که مواد بی ارزش را به مواد تکمیل شده باارزش تبدیل می کنند، بسیار 
حائز اهمیت است و فاکتور بسیار مهمی برای تضمین موفقیت صنعت خواهد بود. از این 
رو امروزه اصالح سطحی پلیمرها و الیاف بسیار مورد توجه پژوهشگران در صنعت پلیمر و 

نساجی قرار گرفته است.

این پژوهشگر واحد علوم و تحقیقات ادامه داد: در دستگاه طراحی شده از پالسما برای 
اصالح سطحی منسوجات، حکاکی، تمیزسازی، پلیمریزاسیون، رسوب گذاری و ایجاد 
ساختار نانو استفاده می شود. ذرات فعال پالسما و واکنش نانو مقیاس آنها با سطح مواد 
باعث پارگی زنجیرها و ایجاد رادیکالهای آزاد می شود در حالی که خصوصیات توده مواد 

ثابت باقی می ماند.
وی اضافه کرد: در زمینه الیاف مصنوعی اکثراً از تکنولوژی پالسما به منظور خواص آب 
دوستی، ضد الکتریسیته ساکن، رنگ پذیری و بهبود خواص چسبندگی در تولید کامپوزیت 
ها استفاده می شود. فرآوری پالسما سبب بهبود رنگ پذیری و چاپ پذیری منسوجات 
خواهد شد که این تاثیرگذاری بر روی الیاف طبیعی و مصنوعی مشترک است. خواصی 
همچون بهبود خاصیت مویینگی، افزایش مساحت خارجی، کاهش بلورهای سطحی، 

ایجاد سایت های فعال و بسیاری دیگر می تواند پیامد عملیات پالسما باشد.
Plasma Textile Activa� دکتر شهیدی تصریح کرد: دستگاه فعالسازی پالسما(

tor( ، که در مقیاس نیمه صنعتی در مرکز تحقیقات فیزیک پالسما ساخته شد، می تواند 
در کارخانجات نساجی و ساخت قطعات پلیمری بسیار کاربردی باشد. بواسطه این دستگاه 
بدون نیاز به آب و مواد شیمیایی که اغلب گران قیمت و گاهاً سمی هستند، می توان 
عملیات تکمیلی را با بکارگیری پالسما انجام داد. وی افزود: از سویی دیگر، بحث رنگ 
پذیری منسوجات از مواردی است که در صنعت نساجی بسیار حائز اهمیت است. همواره 
تالش می شود که عمق رنگی منسوجات افزایش یافته و همچنین ثبات شستشویی، نوری 
و سایشی رنگزا بر روی منسوج افزایش یابد. دکتر شهیدی ادامه داد: با کمک پالسما و 
با انتخاب فاکتورهای مناسب، می توان سطح منسوج را برای جذب رنگ و مواد شیمیایی 
بیشتر آماده سازی کرد. مدت زمان عملیات، اندک و محیط پالسما کاماًل خشک است. با 
کمک این دستگاه، میزان مصرف رنگ زا و مواد شیمیایی کاهش می یابد و این فرایند کاماًل 

دوستدار محیط زیست و مقرون به صرفه است.

ساخت دستگاه فعال سازی سطوح با عملیات پالسما در کارخانجات نساجی

محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از مراحل خط تولید کارخانه 
در حال بهره برداری نساجی شهرستان فردوس بازدید کرد. در این بازدید چند تن 
از معاونان و مشاوران وزارتخانه، سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی، 
محمدرضا امیرحسنخانی نماینده مردم شهرستان های فردوس، طبس، بشرویه 

و سرایان حضور داشتند. 
نعمت زاده و هیات همراه پس از بازدید از خط تولید کارخانه نساجی فردوس 
این شهر را به مقصد طبس ترک کرد. کارخانه نساجی فردوس با ظرفیت تولید 
ساالنه سه هزار و 200 تن انواع نخ ویسکوز و پلی استر توانسته برای بیش از 
180 نفر در منطقه اشتغال ایجاد کند. شهر فردوس در 1۹5کیلومتری شما بیرجند 

مرکز خراسان جنوبی قرار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از کارخانه نساجی فردوس بازدید کرد
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 مدیرعامل صندوق پنبه در گفت وگو با ایانا با بیان اینکه نیاز صنایع نساجی کشور 
100 هزار تن است، گفت: 40 هزار تن از این نیاز در داخل کشور تولید و 60 هزار 
تن آن از طریق واردات از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان تأمین 
می شود. محمدحسین کاویانی با تأکید بر کیفیت باالی پنبه تولیدی کشور، افزود: 
در سال های نه چندان دور، پنبه ایران به بیش از 20 کشور جهان صادر می شد، 
اما  امروز با کاهش سطح زیر کشت این محصول، صنایع نساجی برای تامین 

نیاز خود مجبور به واردات پنبه هستند. 
وی بذر نامرغوب و هزینه باالی برداشت را از دالیل اصلی بی رغبتی کشاورزان 
به کشت پنبه دانست و بیان کرد: این عوامل باعث شده است که پنبه در مقایسه 
با سایر محصوالت از صرفه اقتصادی پایین تری برخودار باشد. کاویانی ادامه داد: 
کشت رقم های پنبه ای که در حال حاضر در اختیار کشاورزان است حداقل هشت 
ماه از سال زمین را اشغال می کند و فقط برداشت آنها دو تا سه ماه زمان می برد، 

زیرا محصول یکدست نبوده و به تدریج آماده برداشت می شود.
وی عنوان کرد: زمان برداشت پنبه مصادف با زمستان است که این امر باعث 
نهایت قیمت  در  افزایش دستمزد می شود که  و  برای کارگران  سختی کار 
تمام شده را افزایش می دهد. مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه برداشت سنتی 
و با دست پنبه باعث ریزش این محصول و کاهش تولید می شود، یادآور شد: 
به دلیل گرانی ماشین آالت برداشت پنبه، امکان دسترسی همه کشاورزان به این 
ماشین آالت وجود ندارد. کاویانی تأکید کرد: تأمین بذور باکیفیت و اصالح شده که 
رشد یکدست داشته باشند و پرداخت یارانه های برای خرید ماشین آالت برداشت 

می تواند عملکرد پنبه کشور را در واحد سطح تا بیش از دو برابر افزایش دهد. 
کاویانی در پایان اضافه کرد: امسال حدود 66 هزار هکتار از مزارع کشور زیر 
کشت پنبه رفت و به نظر می رسد میزان تولید پنبه وش در سال جاری به 150 

هزار تن و پنبه محلوج استحصالل شده از آن به حدود 40 هزار تن برسد.

پنبه وارداتی ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان گران تر 
از پنبه داخلی

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 7 ماه 
منتهی به مهر ماه امسال بیش از 48۹ ُتن ژاکت ورزشی مردانه از کشور 

صادر شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ طبق آمار منتشر شده توسط گمرک 
جمهوری اسالمی ایران در 7 ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از 48۹  
ُتن  ژاکت ورزشی مردانه از کشور صادر شده است.ارزش دالری این میزان 

صادرات 7.331.67۹  و ارزش ریالی آن 226.864.88۹.740 بوده است.
الزم به ذکر است که عمده صادرات این محصول به کشورهای  آلمان ، 
استرالیا ، قزاقستان ، افغانستان، قرقیزستان ، ازبکستان و تاجیکستان بوده 

است.

طبق آمار گمرک؛ صادرات ژاکت 
ورزشی مردانه به آلمان و استرالیا!
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دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعالم کرد که به دلیل برخی 
مسائل سیاسی پیش آمده در ترکیه و افت ارزش لیر، تعرفه های ترجیحی 

جدیدی که قرار بود بین ایران و ترکیه برقرار شود به تعویق خواهد افتاد.
سید جالل ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، گفت: اخیرا قرار بود در نشستی 
ترکیه  اقتصادی  مسئوالن  بعضی  و  جمهور  رئیس  اول  معاون  حضور  با 
کمیسیون تجارت ترجیحی تشکیل شود و بخشی از اقالم و اجناس جدید در 
لیست تعرفه های ترجیحی گنجانده شود که این اقدام به تعویق افتاده است.

وی همچنین درباره ظرفیت های صادراتی ایران به ترکیه که در حال حاضر 
به شکل مطلوبی استفاده نمی شود، ادامه داد: ایران در زمینه صادرات تنها 
یک اقتصاد کشاروزی نیست،   ما باید بتوانیم صادرات اجناس فلزی را به 

ترکیه آغاز کنیم. این امکان وجود دارد که ترکیه اجناس تولیدی آلومینیومی، 
لوله های مسی و گندله های فلزی را از ایران وارد کند ، چراکه در حال حاضر 
به جای ایران چنین کاالهایی را از کشورهای دورتر خریداری می کند؛ با 
ترکیه  با  دالری  میلیارد  تجارت 30  به  نمی توانیم  خربزه  و  خیار  صادرات 

برسیم.
دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه افزود: ترکیه برای واردات 
تعرفه ها  در  امتیازاتی  روسیه  و  چین  مثل  کشورهایی  به  محصوالت  این 
می دهد، در  حالی که این تعرفه ها را برای ایران در نظر نمی گیرد. امروز به 
دلیل همین مسئله تولیدکنندگان ایرانی که بازار ترکیه را در اختیار داشتند با 

مشکالتی روبرو شدند. 
اگر ترکیه تعرفه هایش را برای ایران پایین بیاورد مطمئنا با توجه طرفیت های 
موجودی که ما در سنگ آهن، زغال سنگ و گندله های فلزی داریم و از 
طرفی هم نیاز ترکیه به این کاالها، امکان افزایش ارزش صادرات به ترکیه 

وجود دارد.
ابراهیمی تصریح کرد: نمی توان صرفاً با صادرات خیار، خرما و خربزه به ترکیه 
به سقف و هدف تعیین شده تجاری 30 میلیارد دالری با ترکیه رسید، بلکه 

باید زمینه های صادراتی دیگر را هم گسترش دهیم. 
باید بتوانیم نیازها و کمبودهای مان را از بازارهای همسایه تعریف کنیم و 
اگر قیمت های مان مناسب و قابل رقابت با دیگر کشورها باشد این شرایط 

فراهم تر خواهد بود.

تعرفه های ترجیحی جدید ایران و ترکیه به تعویق افتاد

براساس آمار گمرک در هشت ماهه نخست سال ۹5، بیش از 780 تن دکمه از 
کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، براساس آمار گمرک در هشت ماهه نخست 
سال جاری بیش از 780 تن انواع دکمه از جنس مواد پالستیک و فلزات وارد 
کشور شده است. براساس واردات این حجم دکمه از کشورهای مختلف جهان، 

2 میلیون و 21 هزار و 684 دالر، ارز از کشور خارج شده است.
الزم به ذکر است که ارزش ریالی این میزان واردات، بیش از 62 میلیارد ریال در 

آمار گمرک به ثبت رسیده است.
گفتنی است دکمه از کشورهای امارات متحده عربی، تایوان، ترکیه، چین و قطر 
وارد ایران شده و در این بین چین بزرگترین صادر کننده دکمه به ایران بوده 

است.

امسال چقدر دکمه وارد شد؟
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بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 365 
تن پوشاک بزرگساالن وارد کشور شده است.  به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش 
از 365 تن پوشاک بزرگساالن به ارزش دالری 1.375.317 و ارزش ریالی 

42.306.636.271 وارد کشور شده است.  
کشور دانمارک با صادرات 152 تن و 53 کیلوگرم پوشاک بزرگساالن  به کشور 
با ارزش دالری 520.248 و ارزش ریالی 16.144.۹20.386 در رتبه اول و پس 
از ترکیه با صادرات 110 تن و 113 کیلوگرم به کشور با ارزش دالری  318.758 

و ارزش ریالی  ۹.730.417.482 در رده دوم قرار دارد.

طبق آمارگمرک؛ واردات پوشاک 
بزرگساالن از دانمارک و ترکیه

تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه سبب شده این کشور تبدیل به دروازه واردات 
کاالهای چینی بشود به طوریکه امروز شرکت های ترک سفارش کاالی خود را 
به چین می دهند. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان کاالی کشباف 
و جوراب تهران در گفت وگو با ایلنا، در رابطه با مهم ترین مشکل اعضای این 
اتحادیه گفت: مانند بیشتر صنف ها ما نیز با مشکل قاچاق کاال روبرو هستیم و با 
وجود تذکر های متعددی که هیئت رئیسه اتاق اصناف در مورد این پدیده شوم و 
تهدید صنایع ملی داده اند اما همچنان این مسئله تبدیل به مهم ترین دغدغه ما 
شده است. علی اصغر بهبهانی ادامه داد: تعرفه ترجیحی که بین ایران و ترکیه 
وجود دارد سبب شده این کشور تبدیل به دروازه واردات کاالهای چینی بشود 
به طوریکه امروز شرکت های ترک سفارش کاالی خود را به چین می دهند و 
سپس سفارش خود را با اسم تولید ترکیه و با استفاده از تعرفه ترجیحی وارد 
کشور می کنند. وی ادامه داد: این واردات در حالی صورت می گیرد که تریکو، 
بلوز، بافت حلقه ای و کشباف همه داخل کشور تولید می شود و کاالهای چینی 
که به اسم ترکیه وارد می شوند تبدیل به رقبای ما شده اند این درحالیست که 
کیفیت کارهای ایرانی به مراتب باال تر از چینی است و در واقع این کاال ها تحت 
نام برند ترکیه ای توانسته اند در ایران بازار پیدا کنند همین عامل سبب شده که 

امروز نزدیک به 5 میلیارد دالر ما در این صنف قاچاق داشته باشیم. 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان ادامه داد: در این صنف ظرفیت 
اشتغال باال است و اگر حمایت های الزم ازسوی دولت و بانک ها صورت بگیرد 
می توان قشر عظیمی از افراد بیکار را جذب کرد هرچند رکود در سالهای اخیر 
سبب شده که نزدیک به 15 درصد از کارگاه های ما مجبور شوند کار خود را 
تعطیل کنند. بهبانی در رابطه با وضعیت اتحادیه گفت: اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشندگان کاالی کشباف و جوراب مانند سایر اتحادیه ها به دلیل کثرت 
اعضا دارای اختالف سلیقه است اما همگی در   نهایت در جهت پیشبرد منافع 
اعضا حرکت می کنند این اتحادیه داراری 3500 عضو تولیدکننده و هزار عضو 

فروشنده است و یکی از بزرگ ترین اتحادیه های کشوری است.

رئیس اتحادیه کاالی کشباف : ترکیه 
دروازه ورود پوشاک چینی شده است
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معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به تالش برای 
خرید ماشین آالت دست دوم در صنعت نساجی گفت: صنعت نساجی استان 
تمایلی به استفاده از ماشین آالت نو ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، 
جلیل فالح  در سی وسومین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد 

اظهار داشت: بخش صنعت نساجی استان تمایلی به استفاده از ماشین آالت نو 
ندارند و معتقدند استفاده از ماشین آالت نو  توجیه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه از نگاه فعاالن این عرصه استفاده از ماشین آالت دست دوم با 
برندهای معتبر اروپایی برای نساجی استان توجیه اقتصادی دارد ادامه داد: اگر 
ماشین آالت را با آخرین تکنولوژی روز بیاوریم امکان استفاده از آن را چه در 

سطح مواد اولیه مصرف چه در سطح اتوماسیون نداریم.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه ماشین آالت 
دست دوم با نو تنها در سطح اتوماسیون متفاوت است عنوان کرد: اگر در زمینه 

نساجی ماشین آالت نو بیاوریم امکان تامین مواد اولیه آن نیز وجود ندارد.
وی با تاکیدبر اینکه ماشین آالت نساجی با کارکرد کوتاه به مراتب بهتر از 
ماشین آالت نو توجیه اقتصادی دارد اظهار داشت: در دوسال گذشته 400 دستگاه 
بافندگی وارد استان شده که بعید می دانم کمتر از 6 مورد دارای تکنولوژی باشد.
با دستگاه های دست دوم  فالح اضافه کرد: عمدتا واحدهای نساجی استان 
مناسب کار کردند که موفق هم هستند و این رویه تاثیری در کیفیت کار و یا 

بازگشت اعتبارات بانکی ندارد.

معاون صنایع سازمان صنعت: 
صنعت نساجی استان یزد تمایلی به استفاده از ماشین آالت نو ندارد

مدیرعامل شرکت گسترش صنایع بلوچ ایرانشهر گفت: با توجه به تاکید 
رهبر معظم انقالب که باید این واحد نساجی احیا و به اوج تولید برسد دولت 
220 میلیارد ریال اعتبار برای خرید ماشین آالت مدرن با فناوری جدید برای 
آن اختصاص داده است. سید عبدالحسین سجادی  در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: قرارداد خرید ماشین آالت جدید با شرکت خارجی بسته شده به طوری 

که در 66 ماه نخست سال آینده این مجموعه با ماشین آالت پیشرفته ریسندگی 
و بافندگی فعالیت خود را در سه شیفت کاری آغاز خواهد کرد. وی بیان کرد: 
شرکت گسترش صنایع بلوچ ایرانشهر از سال آینده توان تولید روزانه بیش 
از 50 هزار متر پارچه مرغوب را خواهد داشت. مدیرعامل شرکت گسترش 
صنایع بلوچ ایرانشهر با اشاره به اهمیت راه اندازی این واحد نساجی گفت: با 
ماشین آالت جدید، تولید پارچه در این مجموعه به بیش از 288 میلیون متر در 
سال می رسد. وی افزود: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب دولت هیچ گونه 
محدودیت مالی برای بازسازی و نوسازی شرکت گسترش صنایع بلوچ ایرانشهر 
ندارد. سجادی گفت: ۹0 میلیارد ریال نیز در هفته گذشته برای پرداخت سنوات 
بازنشستگان به این واحد نساجی اختصاص یافته به طوری که پرداخت سنوات به 
کارگران بازنشسته آغاز شده است. ساخت کارخانه بافت بلوچ در سال 1353 در 
زمینی به گستره 150 هکتار آغاز شد و در سال 1362 به طور رسمی آغاز به کار 
کرد. این واحد نساجی در 2 دهه نخست فعالیت مطلوبی داشته است به طوری 
که بیش از 2 هزار نفر در آن مشغول کار بودند اما پس از مدتی به دالیل مختلف 
فعالیت کاهش چشمگیری یافت. با عنایت دولت تدبیر و امید این کارخانه دوباره 

احیا شد و هم اینک حدود 130 نفر در این واحد نساجی مشغول کار هستند.

اختصاص ۲۲۰ میلیارد ریال برای خرید ماشین آالت شرکت صنایع بلوچ ایرانشهر
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با توجه به اخباری که در خصوص محصول پنبه در این روزها شنیده می شود 
نگرانی از بین رفتن این محصول در دل مردم و فعاالن در این بخش ریشه 

دوانده و بیشتر شده است.
 خوشبختانه تولید پنبه نسبت به چند سال اخیر بهبود پیدا کرده و با حمایت هایی 
که دولت در این سال ها از تولید پنبه داشته موجب امیدواری بیشتر کشاورزان 
برای تولید این محصول شده است. همچنین موسسه تحقیقات کشت از تولید 

این محصول ابراز امیدواری کرده و تاکید کرد که جای نگرانی نیست.
دکتر قربانعلی روشنی، رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور در این باره گفت: 
موسسه تحقیقات پنبه یک نهاد ملی برای یافتن مشکالت کشاورزان در تولید 
این محصول است. ما 7 سال قبل دو رقم زراعی از این محصول را در کشور 
داشتیم که به روز نگه داشتن و خالص سازی این دو رقم نیز کار پیچیده ای 

نبود؛اما در حال حاضر ایران در کشت پنبه 13 رقم تجاری دارد.
روشنی ادامه داد: فعالیت های موسسه نیز با این افزایش رقم چند برابر شده است. 
من بر خالف نظر دیگران و خبرگزاری ها معتقدم وضعیت پنبه رو به بهبود است. 
برای این حرف هم دالیلی دارم؛ یکی از این دالیل حضور بخش های خصوصی 
است که به زودی در این زمینه فعالیت می کنند. وی افزود: در گذشته بارها  بر 
دوش دولت بود و هیچ بخش خصوصی خود را ملزم به دخالت در کشت پنبه 
نمی دانست. البته منافع اقتصادی هم برایشان وجود نداشت که عالقه مند به 
ورود در توسعه کشت و صادرات پنبه باشند. اما در حال حاضر اوضاع تغییر کرده 
است. آستان قدس رضوی دو رقم از بزرگترین ارقام تجاری ما را خریداری کرده 
و از زمانی که این دو رقم را خریدند، پنبه از 1000 هکتار در عرضه خود این شهر 
بیشتر شده است؛ این موضوع باعث منفعت خود آنهاست. همچنین اتحایه تعاونی 

پنبه کاران نیز دو رقم از ارقام پنبه ما را از ما خریداری کرده است.
رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور تصریح کرد: در سال های اخیر مراحل کشت 

تا برداشت محصول پنبه 7 ماه طول می کشید و کشاورز 7 ماه درگیر مراقبت 
از این محصول بود. اما در حال حاضر  در موسسه ارقام جدیدی تولید کرده که 
این دوره 7 ماهه به 120 روز کاهش پیدا کرده است. یعنی کشاورزان دو ماه و 
نیم صرفه جویی در زمان، مبارزه با آفات، استفاده از آب و مراقبت دارند و این 
محصول می تواند در الگوی کشت به عنوان کشت دوم قرار بگیرد. چون در 
گذشته این مدت زمان کشت این محصول طوالنی بود و در الگوی کشت قرار 
نمی گرفت اما حاال این اتفاق افتاده و پنبه تا حدودی جایگاه خود را پیدا کرده 
است. روشنی اظهار داشت: دلیل دیگر نقش دولت است. در سال های اخیر دولت 
حمایت های بسیار خوبی از این محصول به ویژه در نرخ خرید تضمینی داشت 
است. طبق آمار متوسط نرخ خرید تضمینی این محصول از باقی محصوالت 
بیشتر است. وی با اشاره به رغبت کشاورزان در تولید این محصول گفت: 
کشاورزان نیز با حمایت های دولت رغبت بیشتری برای تولید این محصول پیدا 
کرده اند. رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور افزود: یکی از مشکالت کشاورزان 
در تولید محصول پنبه عدم وجود کارگر و ماشین آالت مدرن بود که پس از طرح 
های مطرح شده توسط این سازمان به همت یکی از دانشجویان ماشین کوچکی 
برای روش مکانیزاسیون ساخته شده که اگر دولت تسهیالت خوبی برای تکثیر 

این نوع ماشین بدهد وضعیت پنبه روز به روز بهتر خواهد شد.
روشنی ادامه داد: در حال حاضر سرعت سقوط سطح زیر کشت پنبه متوقف 
شده و این باعث خوشحالی است و امیدواریم سطح زیر کشت این محصول 
از این پس افزایش پیدا کند که نتایج به زودی مشخص خواهد شد. امیدواریم 
سودجویان دست از واردات برداشته و صادرات این محصول را رونق ببخشند. 
چرا که تا کنون این محصول که یکی از محصوالت مرغوب بین کشورهای 
دیگر است تا به حال صادارت نداشته است. وی ادامه داد: در خصوص کشت 

فراسرزمینی این محصول نیز احتمال ایجاد تفاهم نامه با سودان وجود دارد.
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی گفت: در نظر داریم طبق برنامه تا 

افق 1404 ، 100 درصد نیاز پنبه کشور از تولیدات داخلی تامین شود.
به گزارش ایرنا، ابراهیم هزار جریبی پیش بینی کرد تا پایان برنامه پنجساله 
نششم توسعه پنبه مورد نیاز کشور به میزان 2۹2 هزارتن با عملکرد تولید 2 هزار 
و 8۹4 کیلوگرم در هر هکتار، معادل 70 درصد در داخل تولید شود. وی اظهار 
داشت: سطح زیر کشت پنبه در برنامه ششم توسعه به 100 هزار هکتار خواهد 

رسید.
هزارجریبی توسعه کشت نشایی را یکی از راهکارهای افزایش تولید پنبه در 
کشور عنوان و تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه از 100 هزار هکتار پیش 
بینی سطح زیر کشت پنبه، 40 هزار هکتار کشت نشایی و 60 هزار هکتار کشت 

مستقیم انجام خواهد شد.

رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور: 
من برخالف دیگران معتقدم پنبه رو به بهبود است
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نباید فراموش شود که واردات هوشمندانه کاال عالوه بر این  که به اقتصاد 
کشور صدمه  ای وارد نمی  کند، بلکه با افزایش عرضه، شرایط مناسبی را 

برای خریداران نهایی یعنی مردم ایجاد می کند.
اصلی  ترین  و  مهمترین  از  یکی  واردات  مدیریت  آفتاب؛  دیار  گزارش  به 
برنامه  های مدیریت منابع ارزی، رونق اقتصاد داخل کشور و حفظ و توسعه 

اشتغال است.
واردات  خصوص  به  خارجی،  کاالهای  بی رویه  قاچاق(  و  واردات)رسمی 
کاالهایی که در داخل کشور تولید می شوند می تواند به شکسته شدن کمر 

تولید کنندگان داخلی منجر شود.
 مطابق آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، حجم صادرات ایران در پایان 
فصل پاییز از نظر ارزشی معادل 31 میلیارد و 5۹3 میلیون دالر گزارش شده 
و حجم واردات ایران از نظر ارزشی معادل 31 میلیارد و 538 میلیون دالر 

گزارش و وزنی با کاهش بیش از 3 درصدی مواجه بوده است.
که  می دهد  نشان  کشور  داخل  به  شده  وارد  کاالهای  آمار  به  نگاهی  اما 
برخی از کاالهای وارداتی نمونه های مرغوب داخلی نیز دارند. هر چند با 
برنامه ریزی هایی می توان از تولید کنندگان داخلی حمایت و میزان تولید 

آنان را افزایش داد اما آمارها حکایت از مطالب دیگری می کند.
دانه روغنی سویا، شکر، ذرت  نظیر  تاکنون، کاالهایی  ابتدای سال ۹5  از 
دامی، گوشت، سنجاق قفلی و همچنین کاالهای غیر ضرور به داخل کشور 
وارد شده است. البته ناگفته نماند که واردات کاالهای غیر ضرور و مصرفی به 
داخل کشور نظیر جوراب، لباس و متعلقات آن، لباس نوزاد و کشباف گرفته تا 
کاغذ، پاکت نامه، جعبه، کیسه، آلبوم، کیف و... همه و همه در طی 10 سال 

اخیر به ایران وارد شده اند و همچنان وارد می شوند اما در این میان از رشد 
واردات رسمی و همچنین قاچاق پوشاک به داخل ایران در سالهای گذشته 

نباید غافل شد که تاثیرات جدی را بر صنعت پوشاک ایران گذاشته است.
از پوشاکی که به صورت رسمی یا قاچاق وارد کشور می شوند بیشترین سود 

سهم وارد کننده می شود و نابودی تولیدکنندگان داخلی را در پی دارد..
تامین 80 درصد نیاز بازار مصرف از واردات کشور سبب شده که در طی 
سالهای اخیر، ظرفیت تولید کارخانه ها و کارگاههای نساجی و پوشاک کشور 

به نصف برسد و بسیاری از آنان اعالم ورشکستگی کنند.
حدود 60 تا 70 درصد پوشاک خارجی از چین و 30 تا 40 درصد نیز از ترکیه 
به کشور وارد می شود و تولید کنندگان خارجی از مشوق  های قابل توجهی 

برای صادرات محصول خود برخوردار هستند.
قیمت پایین، کیفیت متوسط به باال، تنوع در طراحی و رنگ از عمده  ترین 
انگیزه فروشندگان و خریداران اجناس وارداتی است که البته به این موارد 
باید سودجویی و طمع دالالن بازار پوشاک را هم اضافه کرد که اجازه رشد 
و پیشرفت تولید پوشاک ایرانی را با وارد کردن اجناس قاچاق چینی خوش 
رنگ و لعاب، که بی  کیفیت اما ارزان هستند، نمی دهند و در این میان اخبار 

خوشی از تولیدات ایرانی به گوش نمی رسد.
بر اساس آمار در سال گذشته، واردات شال، چادر، روسری و مقنعه مجموعا 
به بیش از 100 تن رسیده است و  نزدیک به 874 میلیون تومان چادر مشکی 
و روسری تنها از مبادی رسمی به ایران وارد شده است که سهم چین از این 

واردات 70 درصد است.
در این میان نیز نباید از ورود کاالهای قاچاق به کشور غافل شد. بر اساس 
گزارش های ستاد مبارزه با قاچاق، حجم کاالهای قاچاقی ورودی به کشور در 
سال بین 16 تا 20 میلیارد دالر است که محصوالت نساجی )پارچه، پوشاک 

و پتو( با 2/3میلیارد دالر سهم باالیی در قاچاق دارد.
این مسئله در استان مرکزی هم مطرح است تا جایی که در 6ماهه اول 
امسال در استان مرکزی، پرونده قاچاق پوشاک با محکومیت دو میلیارد و 

یک صد میلیون ریال در شهرستان دلیجان تشکیل شده است.
وارداتی سبب کمرنگ شدن  اما مسئله مهمتر آن است که ورود پوشاک 
هویت ایرانی و رواج مدهای بیگانه می شود. مدهایی که هرچند با فرهنگ 
ایرانی و اسالمی فاصله دارند اما در سایه غفلت ها آرام آرام جای خود را در 

میان اجتماع باز می کنند.
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تقریبا 3 ماه از آغاز طرح مقابله با قاچاق در سطح بازارهای مختلف به وسیله 
اتحادیه های صنفی گذشته است و هنوز اخبار بازرسی ها و شدت عمل در مقابله با 
قاچاق به گوش می رسد، اما در بررسی بازار می بینیم معضل قاچاق در تار و پود پارچه 
کشورمان تنیده شده است. با توجه به شرایط فعلی، میزان تولید صنعت نساجی 
کشورمان تقریبا حدود 700 میلیون مترمربع در سال و میزان مصرف رقمی معادل 
یک میلیارد و 300میلیون مترمربع برآورد شده است. در این زمینه بیشتر پارچه های 
مورد نیاز تولیدی های صنعت پوشاک ایران، وارداتی بوده و تنها نزدیک به 40درصد 

نیاز تولیدکنندگان، پارچه های تولیدشده در خاک ایران است.
رضا همتیان، یکی از کسبه کوچه برلن به خبرنگار ما گفت: با توجه به این که 
صنعت نساجی ایران توان تأمین نیازهای بازار کشورمان را ندارد، معموال واردات  
در این زمینه صورت می پذیرد، اما در این میان برخی سودجویان برای رسیدن به 

سودهای کالن اقدام به دور زدن قانون با استفاده از خألهای موجود می کنند.
همتیان افزود: روند واردات پارچه به ایران کار زیاد پیچیده ای نیست و تعرفه ها هم 
تقریبا معقول تعیین شده اند، اما مشکل اصلی این است که اصوال شرایط تخلف 
بسیار جذاب است و گروهی به این دلیل اصال استفاده از شیوه های قانونی را در نظر 

ندارند و فقط به راهکارهای غیرقانونی فکر می کنند.
وی با اشاره به این که اغلب محصوالت موجود در بازار چینی است، تاکید کرد: 
روند واردات این کاالها با توجه به وزنی که دارند، معموال به صورت کم اظهاری از 
گمرک صورت می پذیرد یا این که اصال بار از کردستان عراق با استفاده از حیوانات 
چهارپا وارد بازار داخلی ایران می شود. اما مدتی است که شیوه ورود کاال از مناطق 
آزاد مرسوم شده و اغلب این محصوالت از مناطق آزاد تجاری و بازارچه های 
مرزی وارد ایران می شوند. از سوی دیگر بهناد خراسانی، یکی از پارچه فروشان 
عمده در خیابان زرتشت به خبرنگار ما توضیح داد: با توجه به این که برخوردهای 
مقابله با قاچاق بسیار شدید شده، اکنون بیشتر محصوالت موجود فروشگاه ها دارای 
مدارک قانونی هستند، اما مشکل اصلی در بخش پارچه  تولیدی های بزرگ است.

وی معتقد است، هرچه پارچه ها خاص تر باشد، میزان تخلف در آنها بیشتر است، 

چون پارچه های معمول و پرمتقاضی کامال شناخته شده اند و کمتر می توان در این 
زمینه تخلف کرد. به عنوان مثال، بیشتر پارچه های گرانقیمت سنگ دوزی شده که 
از هند و پاکستان وارد ایران می شود، کامال غیرقانونی وارد شده و هیچ مالیات و 
عوارضی برای آنها به دولت پرداخت نشده است. هاشم فوالدیان اصل، یکی از 
فعاالن بازار رومبلی و پرده در محدوده دروازه شمیران هم به خبرنگار ما اظهار 
کرد: وقتی صحبت از پارچه می شود، ناخودگاه ذهن اغلب افراد به سمت پارچه های 
معمولی برای تولید پوشاک خواهد رفت در حالی که تنوع در این بازار آنچنان است 

که باید در نظر داشته باشیم تنوع در سودجویی هم به همان اندازه بزرگ است. 
فوالدیان اصل با اشاره به تغییر مسیر سودجویی برخی افراد افزود: اکنون ورود 
منسوجات دوخته شده در قالب انواع پوشاک آنچنان زیاد شده که تقریبا مصرف 
پارچه های معمولی زیاد طرفدار ندارد به همین دلیل سود در واردات پارچه های 
خاص برای رومبلی یا پرده بیشتر شده است و آن گروه از افراد که به دنبال منافع 

شخصی خودشان هستند، بیشتر به این بازار تمایل نشان می دهند.
تهران   پارچه  طاقه فروشان  و  بنکداران  اتحادیه  رئیس  قدیمی نژاد،  امیر 
گفت: به اعتقاد اتحادیه بهترین راه کنترل قاچاق، مبادی ورودی است،  چون تعداد 
این ورودی ها کامال مشخص و قابل کنترل است، اما نظارت بر سطح کالن بازار با 
صدها هزار واحد خدماتی، نه تنها هزینه باالیی دارد بلکه ممکن است باعث القای 
شرایط روانی نامطلوب نیز بشود. وی افزود: وقتی کاالیی وارد خاک ایران شد دیگر 
نمی توان به آن قاچاق گفت، چون به نوعی در چرخه اقتصادی صنوف مختلف وارد 
خواهد شد و جداکردن آن مستلزم برهم زدن آرامش بازار است که می تواند حتی 
نتایج بدتری برای اقتصاد کشورمان داشته باشد، به همین دلیل پیشنهاد ما این 
است که از مبادی ورودی بخصوص بازارچه های مرزی و همچنین مناطق آزاد این 
معضل کنترل بیشتری شود. قدیمی نژاد درباره تعیین تعرفه برای واردات پارچه گفت: 
هرزمان که تعرفه های غیرمنطقی برای کاالها تعیین  شده است، شاهد افزایش 
قاچاق بوده ایم، بنابراین با استفاده از اهرم تعرفه می توانیم بسیاری از مشکالت 
قاچاق کاال را کنترل کنیم. سعید رضایی از کسبه خیابان مولوی درباره برخورد 
مسئوالن با فروش کاالهای قاچاق گفت: از ابتدای مهر که بحث برخورد با کاالی 
قاچاق در سطح عرضه شدید شده است. کمتر شاهد عرضه کاالهای قاچاق هستیم، 

اما نباید براین باور باشیم که معضل قاچاق برای همیشه از بازار پارچه رفته است.
رضایی افزود: اکنون مهم ترین شیوه مورد استفاده متخلفان، بحث کم اظهاری است 
به این صورت که پارچه های بسیار گرانبها  را با تعرفه خرده پارچه یا پارچه های 
ارزان قیمت وارد ایران می کنند. بنابراین بهترین گزینه برای کنترل معضل قاچاق در 

صنف پارچه فروشی این است که مبادی ورودی کاالها را به شدت کنترل کنیم.
این فعال صنفی درباره کاهش شدید واردات غیرقانونی به شیوه سنتی گذشته 
نیز گفت: با افزایش قیمت محصوالت، کسبه ریسک تحویل کاالهای خود را 
به باربران نمی کنند و می کوشند با استفاده از مبادی ورودی ولی با تعرفه پایین تر 

کاالهایشان وارد شود که خودشان بر آن نظارت داشته باشند.

قاچاق در تار و پود بازار پارچه
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رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه سرانه مصرف پوشاک ایرانی ها قابل 
توجه است، گفت: متأسفانه حدود 35 درصد نیاز بازار پوشاک همدان توسط  تولیدات 
داخلی تأمین می شود. حمید رضا فرسایی وحید در گفت و گو با خبرنگار تسنیم، 
اظهار داشت: باید تأسف خورد که در حال حاضر از تمام ظرفیت های موجود در 
صنعت پوشاک همدان نمی شود زیرا باور داریم صنعت پوشاک همدان می تواند 
تأمین نیاز حدود 700 درصد سرانه مصرف کشور را در بخش پوشاک به خود 
اختصاص دهد.  وی با بیان اینکه در حال حاضر چین، آمریکا، ژاپن و آلمان به ترتیب 
بزرگ ترین وارد کنندگان و صادرکنندگان در بازار پوشاک در کشور هستند، عنوان 
کرد:  موضوعی 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 دنیا 
است.  وی افزود: استان همدان در صنعت پوشاک کشور حرف های زیادی برای 
گفتن دارد اما در شرایط کنونی به شکلی که باید از تولیدکنندگان این صنعت و 
عرضه کنندگان آن در بازار حمایتی نمی شود با این حال تولیدات پوشاک استان حتی 
در روستاهای همدان به بازار پایتخت فرستاده می شود و آمار فروش آن نشان دهنده 

استقبال خرید از تولیدات همدان است.  
 فرسایی گفت: بازار سود خود را به کسانی می دهد که در کنار تالش و پشتکار به 
خالقیت و ایده هم در تولیدات خود توجه نشان دهند و بتوانند با نو آوری جذابیت را 
برای خریدار کاالهای خود به وجود آورد بر این اساس شایسته است که به بحث 

برند سازی و مشتری مداری در صنعت پوشاک همدان بیش ازپیش توجه شود.  
رئیس اتحادیه پوشاک و صنایع وابسته همدان با بیان اینکه تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان پوشاک تولید شده در استان نیازمند حمایت هستند، گفت: با  فضای 
ایجاد شده پس از تحریم ها، صنعت پوشاک می تواند در رشد اقتصادی کشور نقش 

به سزایی را داشته باشد.  
با  رقابت  برای  داشت:  اظهار  تسنیم،  خبرنگار  با  گفت و گو  در  پیری  محمد 
تولیدکنندگان خارجی و برای اینکه بتوان حرفی برای گفتن داشت و از همه مهم تر 
برای  پاسخگویی به نیاز بازار پوشاک همدان ضرورت دارد که تمام استانداردهای 

جهانی در تولیدات پوشاک به عنوان اولویت مدنظر قرار گیرد.

 وی افزود: شرایط باید به سمتی پیشروی کند که فضای بیشتری برای حضور 
تولیدکنندگان همدانی در سطح بازار استان مهیا شود بر این اساس بخشی از 
پوشاک که قرار است در استان و در بازار داخل عرضه شود باید عالوه بر رعایت 
استانداردهای مربوط به بومی سازی، هویت ایرانی اسالمی را کنار خود داشته باشد 

و طراحی ها نیز بر این اساس انجام شود. 
رئیس اتحادیه پوشاک و صنایع وابسته همدان تأکید کرد: در حال حاضر حضور 
برندهای درجه سوم ترکیه ای در بازار بزرگ ترین مشکل تولید پوشاک در بازار است 
و حضور برندهای درجه سوم و تقلبی نه تنها از قبل کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده 

و این حرکت بازار داخلی پوشاک در استان همدان را به هم ریخته است. 
پیری با بیان اینکه مخالف واردات و رقابت با برندهای خارجی نیستیم، تأکید کرد: 
ما در استان مخالفتی برای رقابت در تولید پوشاک نداریم  اما به شرطی که برندهای 
خوب وارد بازار شود، برندهای درجه سوم 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 با مشکل مواجه شده است. 
وی با بیان اینکه تولید و عرضه پوشاک باکیفیت رونق گرفته و مردم تولیدکنندگان 
داخلی را بر پوشاک خارجی ترجیح می دهند، تصریح کرد:  سرانه مصرف پوشاک 
در استان همدان باالست و با توجه به این ظرفیت باید تالش و حمایت کرد تا 
تولیدکنندگان بومی استان بتوانند از این ظرفیت مناسب بازار بهره برده و سهم خود 

را از تأمین نیاز بازار  همدان باالتر ببرند. 
رئیس اتحادیه پوشاک و صنایع وابسته همدان، گفت: 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 و حتی پیش 
آمده که یک واحد صنفی سه روز فروشی نداشته و به اصطالح دشتی نکرده است. 
پیری با اشاره به وضعیت در آمد زایی در بازار پوشاک استان، بیان کرد: درحالی 
فروش ما در سطح بازار کاهش یافته که هزینه های تولید به نسبت باالتر رفته است 
و ما نمی توانیم حتی یک درصد روی قیمت اجناس خود اضافه کنیم  دلیلش هم 
این است که مردم پول و توان خرید ندارند بر این اساس افزایش هزینه تولید نه به 

نفع خریدار است و نه منفعتی برای فروشندگان دارد.  
در حال حاضر بیش از ۹00 واحد صنفی پوشاک در کنار تعداد زیادی کارگاه و 
کارخانه کوچک تولیدات پوشاک در استان همدان فعالیت دارند که با اندکی حمایت 
و توجه می توانند در آمار اشتغال و در آمد استان نقش آفرینی مؤثری داشته باشند و 
با توجه به اینکه حمایت از تولید داخلی از رهنمودهای رهبر انقالب است بر این 
اساس  انتظار می رود مسئوالن و مقامات ارشد استان با نگاهی دلسوزانه و پاشنه ای 
کشیده وارد میدان عمل برای جان بخشی و توسعه صنعت پوشاک همدان شود زیرا 
با توجه به کیفیت و آمار فروش مستندشده صنعت پوشاک همدان توانایی آن را دارد 

که موتور اقتصاد مولد استان را محرک کند.

رکود به بازار پوشاک رسید
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شرکت فرانهوفر ISC آلمان موفق به دستیابی به فناوری تولید حس  گرهای 
انعطاف پذیر قابل پوشش برای کاربردهای پزشکی شده است. این شرکت 
فناوری یاد شده را در نمایشگاه IDTeCheX، در سانتاکالری امریکا در 

تاریخ 1۹-18 نوامبر 2015 به نمایش قرار داد.
این حس  گرهای انعطاف پذیر مکانیکی که از انعطاف پذیری و نرمی قابل 
مالحظه ای برخوردارند در پارچه های تاری - پودی و گردباف به کار گرفته 

شده اند. 
حس گرهای کشسان دی الکتریک )DeS( را می توان با روش چسباندن و 
یا دوختن به منسوجات متصل و برای اندازه گیری میزان تغییر شکل، نیرو 

و فشار وارد شده بر لباس استفاده نمود.
حس  گرهای انعطاف پذیر کشسان از خاصیت ازدیاد طول بسیار زیاد )دو برابر 
طول اولیه و بیشتر( برخوردار می باشند. این حس گر از یک فیلم کشسان 
با پوششی دوطرفه از الکترودهای بسیار انعطاف پذیر تشکیل و الگوهای 
منظم و مشخصی از الکترودها بر فیلم کشسان ساخته شده است. منسوج 
و  قابلیت شست وشو  از  مناسب،  قیمت  بر  نوع حس گر عالوه  این  حاوی 

راحتی بسیار مطلوبی برخوردار است. 
با  به شمار می رود که  فیلم کشسان  الستیک سیلیکونی ماده ی زمینه ی 
ایجاد پیوندهای عرضی شیمیایی در این ماده می توان سختی های متفاوتی 
ایجاد کرد. در نتیجه ماده می تواند با شرایط مورد نیاز برای عملکرد بهتر 

حس گر تطبیق داده شود.
کاربردهای پزشکی و توان بخشی حس  گرهای انعطاف پذیر

تجهیزات  در  می توان  انعطاف پذیرکشسان  حس  گرهای  حاوی  منسوج  از 

یا برای تعیین توزیع فشار  ایجاد زخم بستر و  از  پزشکی برای جلوگیری 
درون کفش استفاده نمود. 

از سوی دیگر از این حس گر می توان در آموزش های فردی برای اندازه گیری 
وضعیت بدن از طریق لباس و یا به عنوان یک دستگاه ورودی برای بازی 

به جای دسته ی بازی و یا کنترل تناسب اندام فرد استفاده کرد.
پایش فشار سه بعدی پای بیماران دیابتی با حس  گرهای انعطاف پذیر

زنانه  جوراب  از  جدیدی  نوع   IIS فرانهوفر  همکاری  با   ISC فرانهوفر 
ساق بلند برای کنترل فشار پا تولید نموده است. این حس گرها در جوراب 
نقاط اعمال کننده ی فشار زیاد از کفش بر پا را شناسایی کرده، لذا از ایجاد 

زخم پای بیمار دیابتی جلوگیری می کنند. 
از آنجایی که بیماران دیابتی احساس ضعیفی در ناحیه پا دارند، لذا این افراد 
فشار و درجه حرارت را به راحتی احساس نمی کنند. این امر می تواند سبب 

ایجاد زخم در اثر فشار شود. 
بنابراین، بسیاری از بیماران دیابتی انگشتان پا و یا حتی پای خود را از دست 
می دهند. به طورکلی، 40 حس گر کشسان دی الکتریک بسیار ریز میزان 

فشار و توزیع فشار را از طریق جوراب کنترل می کنند. 
حس گرهای موجود در جوراب زنانه ساق بلند برای دستیابی به اطالعات 
شده اند.  داده  قرار  پا  مچ  و  جوراب  باالی  پاشنه،  ناحیه ی  در  سه بعدی، 
سیستم های موجود، توزیع فشار را فقط در ناحیه پایین پا از طریق فشار 

کفی کفش اندازه گیری می کنند.
اگر بیمار به صورت خاصی بایستد که فشار زیادی بر نقطه ای از کف پای 
وی اعمال شود حس گر افزایش فشار را تشخیص داده و سیگنال مربوط به 
این فشار را با نخ های هادی به دستگاه ارزان قیمت بی سیم همراه می رساند. 
چیپس مدارهای مجتمع با کاربرد ویژه )ASIC( اطالعات اندازه گیری شده 
از 40 حس گر خازنی را جمع آوری کرده و یک کنترل کننده، داده ها را به 
صورت بی سیم به تلفن هوشمند یا تبلت و … منتقل می کند تا به بیمار 

دیابتی برای تغییر وضعیت پا یا نحوه ی توزیع وزن هشدار دهد.
فرانهوفر ISC این پروژه را در مسابقه جایزه ی IDTechEX 2015 ثبت 

نمود.
زمینه ی  در  این شرکت  منسوجات،  با  تلفیق شده  بر حس گرهای  عالوه 
تجهیزات الکترونیکی چاپ شده، چاپ سه بعدی، باتری های فیلم نازک و 
پوشش های حامل چندمنظوره برای فیلم های انعطاف پذیر فعالیت می نماید.
در اختراع ثبت شده به شماره WO2014204323 A1 با عنوان حس گرهای 
پارچه ای کشسان، به استفاده از میکرو و نانوذرات با ثابت دی الکتریک باال 
و یا مواد رسانا برای افزایش ثابت دی الکتریک مواد مورد استفاده در این 

حس گرها اشاره شده است.

حس  گرهای انعطاف پذیر در منسوجات پزشکی

www.nanotexnet.ir
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فن آوری تجهیزات الکترونیکی قابل پوشش به بهبود سالمت و تناسب اندام 
منجر شده است. به عنوان مثال، لباس های هوشمند می توانند به سهولت پوشیده 
شده و موجب پایش فعالیت ها شوند . هم چنین حس گر هوشمند در پوشاک 
با پایش فعالیت های متوالی به بهینه سازی تمرینات ورزشی کمک  موظف 
می کنند. حس گرهای شفاف جدیدی که توسط موسسه فرانهوفر ISC ابداع 
شده اند، با چاپ بر روی منسوجات، قادر به اندازه گیری حرکات هستند. این 
 F16 برلین در غرفه IDTechEX نوآوری 27 و 28 آوریل 2016 در نمایشگاه

ارائه شده است.
امروزه برخی لوازم جانبی مانند دستبند یا ساعت های هوشمند تحت عنوان 
“مربیان سالمت فردی” در بازار خرید و فروش می شوند که در فرِد استفاده 
کننده، انگیزه خواب و فعالیت کافی یا یک رژیم غذایی سالم را ایجاد می کند. 
استفاده از حس گرهای تعبیه شده در منسوجات رویکردی چالش برانگیزتر و 

هم چنین گران تر است.
مواد جدید ابداع شده توسط فرانهوفر ISC ممکن است یک جایگزین مقرون به 

صرفه با سودآوری بیشتر نسبت به گزینه های به ظاهر قابل تنظیم باشد.
با همکاری  فرانهوفر ISIT و حامیان صنعتی پروژه، فن آوری حس گر هوشمند 
 MONI جدید می تواند در یک تی شرت قرار گیرد. این لباس که با عنوان پیراهن
شناخته می شود، چندین عملکرد را از خود نشان می دهد، اما پیش از هر چیز برای 

پایش متوالی حرکات بدن طراحی شده است.
 

مراحل تولید حس گر هوشمند بر روی منسوج
در گام اول، فرانهوفر ISC حس گر هوشمند پلیمری پیزوالکتریک را به صورت 
 ISIT چاپ شده بر روی چسب های عاری از حالل های سمی ابداع و فرانهوفر
تجهیزات الکترونیکی برای ارزیابی عالئم ایجاد شده توسط حس گر را تامین 
نمود. مراحل توسعه بعدی در ارتباط نزدیک با شرکای صنعتی برنامه ریزی شد. 

این مراحل شامل آزمون های میدانی بر روی انواع منسوجات و کاربردهای 
مختلف، بهینه سازی تجهیزات الکترونیکی و نیز آزمون های شست و شو و 

سایش بودند.
این مواد حس گر هوشمند انعطاف پذیر، شفاف و مناسب برای انواع کاربردها بوده 
و هم چنین در کنار پارچه های هوشمند قابل استفاده می باشند. آن ها قادر به ثبت 
فشار و تغییر شکل بوده و از این رو می توان از آنها به عنوان حس گرهای لمسی یا 
حرکتی استفاده نمود. حساسیت دمایی حس گرها را برای پایش تغییرات دمایی و 
یا ایجاد عکس العمل بدون نیاز به تماس همچون حسگرهای مجاورتی مناسب 

نموده است.
برای فرایند چاپ شابلونی ساده، الزم است حس گر روی یک پارچه یا فیلم 
پالستیکی چسبانده شود. تولید شامل دو مرحله است: در مرحله نخست، طرح 
چاپ می شود و در ادامه حس گرها در معرض یک میدان الکتریکی قرار می گیرند 
که سبب هم راستایی پلیمرهای پیزوالکتریک شده تا حساسیت فشاری مطلوب 

را بدست آورند. 
استفاده از فرایند چاپ شابلونی در مقیاس صنعتی بسیار مقرون به صرفه بوده و 
یک امتیاز در تولید انبوه حس گرهای چاپ شده روی منسوجات به شمار می رود.
به دلیل شفافیت و انعطاف پذیری این مواد، حس گر جدید، ایجاد طرح های متنوع 
با رنگ های مختلف را برای انواع منسوجات و پوشاک هوشمند را ممکن ساخته 
است. این حس گر بسیار نازک تر از موی انسان بوده و قابل تولید در شکل های 
مختلف می باشد. به نحوی که فرد به سختی متوجه وجود حس گر در لباس خود 
خواهد شد. هم چنین از دیگر مزایای این حسگرها عدم نیاز به منبع انرژی مانند 

باتری و از سوی دیگر ذخیره ی انرژی است.
از این پارچه های هوشمند می توان در مراقبت های بهداشتی و یا کمک به زندگی 
روزانه استفاده نمود. در مراقبت از سالمندان توالی حرکات روزانه می تواند مدیریت 
شده و ناتوانی ها ثبت شود. عالوه براین می تواند در نظارت بر عالئم حیاتی بدن 
بیماران، مانند درجه حرارت و یا تنفس و به ویژه برای بیماران بستری و یا نوزادان 

موثر واقع شود.
آخرین دلیل اما نه کم اهمیت ترین دلیل برای استفاده از لباس حس گر زیستی، 
کاهش هزینه در زمینه مراقبت های بهداشتی است. پایش وضعیت بیمار را نیز 
می توان به عنوان مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه در نظر گرفت. عالوه بر 
حس گر های قابل چاپ بر روی منسوجات، فرانهوفر ISC حس گرهای فشاری 
سیلیکونی تلفیق شده با منسوجات را برای اندازه گیری فشار در کفش ارائه 

نموده است.
شرکت فرانهوفر ISC در تبلیغات شرکت خود در نمایشگاه  IDTechEX اعالم 
داشته است که از مواد نانوساختار برای تولید مواد چاپ حس گرهای مذکور بهره 

گرفته است.

حس گر هوشمند در لباس از سالمت شما نگهبانی می کند

 شبکه نانو نساجی )ستاد ویژه توسعه فناوری نانو(
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به جای استفاده از سیستم های گرمایشی در منازل، چرا از لباس نانو پوشش 
داده شده با نانوسیم ها برای گرم کردن استفاده نمی کنید؟

به گزارش آژانس بین المللی انرژی، تقریباً نیمی از کل انرژی مصرف شده در 
جهان مختص ساختمان ها و به ویژه سیستم های گرمایشی منازل است. در 
مطالعه اخیر که در مجله Nano Letters به چاپ رسیده است، محققانی از 
دانشگاه استنفورد روش بهتری را برای صرفه جویی در مصرف انرژی حرارتی 
معرفی کردند. پارچه های پوشش داده شده با نانومواد قادر به حبس حرارت 
داخل لباس شخص بوده و در نتیجه ضرورت نیاز به وسایل گرمایشی کاهش 

یافته و هزینه ی ناشی از آن از لحاظ تئوری به صفر خواهد رسید. 
این گروه تحقیقاتی، فعالیت خود را با جست و جو درباره ی پوششی با قابلیت 
بازگشت پرتو فروسرخ به بدن آغاز کرد. Yi Cui، محقق ارشد این گروه، در 
این باره می گوید: اگر بخواهید لباستان گرمای بدن را بازتاب کند نیاز به یک 
فلز خواهید داشت. اما شما فلزی را در بدنتان قرار نمی دهید. به جای استفاده از 
یک فلز سخت، این گروه تصمیم گرفت پوششی را با استفاده از نانوسیم های 
نقره ایجاد کند که به راحتی خم شده و برای هر لباسی قابل استفاده باشد. 

لباس نانو به دو روش بدن را گرم می کند. برای لباس های معمولی ، لباسی 
توانست  موفقیت آمیزی  به نحو  بود،  شده  داده  پوشش  نقره  نانوسیم  با  که 
پرتوفروسرخ را که به طور طبیعی توسط بدن انسان منتشر می شود به بدن 
بازگرداند. حتی برای گرم شدن بیش تر، فرد با نشستن روبروی رایانه می تواند 
لباس را شارژ کند. عبور الکتریسیته از یک دستگاه الکتریکی در سطح لباس 

نانو حرارت ایجاد می کند. 
لباس نانو نسبتاً ارزان برای عبور عرق به اندازه کافی قابل تنفس بوده و از 
این رو فرد احساس راحتی خواهد کرد. کوی در این باره می گوید: حدود یک 
دالر برای پوشش دهی نقره بر روی همه قسمت های لباس ) به جز آستین 

و کاله( هزینه می شود.

اما برترین مزیت لباس نانو !!
با پوشیدن این لباس هر فرد می تواند به طور میانگین ساالنه 200 دالر در 
هزینه های گرمایشی صرفه جویی نماید. کوی بیان داشته است: مقدار انرژی 
با این لباس ها ذخیره می شود برای روشن  از پوشیدن هر فرد  که ساالنه 

کردن 1000 المپ به مدت 10 ساعت کافی خواهد بود.
پارچه مذکور هنوز از لحاظ تجاری در دسترس نیست و به نظر نمی رسد که 
تا چند سال آینده نیز این امر امکان پذیر شود. زیرا نانونقره به آزمون های 
بیشتری برای تعیین اثرات برای سالمتی انسان نیاز دارد. در این راستا تیم 
تحقیقاتی دانشگاه استنفورد در نظر دارد لباس دیگری با پوششی مشابه به 
منظور خنک کردن ابداع کند. با تجاری شدن این نوع پوشاک انرژی الزم 
برای گرمایش و سرمایش ساختمان در طول سال کاهشی قابل مالحظه 

خواهد یافت.

لباس نانو و کاهش مصرف انرژی گرمایشی

موسسه امریکایی الیاف پیشرفته در مرکز فناوری ماساچوست )MIT( ائتالف 
گسترده ای از تولید کنندگان، دانشگاه ها و سازمان های غیردولتی با هدف راه اندازی 
موسسه جدیدی برای سرعت بخشیدن به تولید منسوجات پیشرفته ایجاد کرده 
است. این ائتالف با سرمایه گذاری بالغ بر 250 میلیون دالر از سوی بخش های 
خصوصی- عمومی و 75 میلیون دالر منابع مالی فدرال طی مدت بیش از 5 سال 
در حوزه منسوجات نوین فعالیت خواهد نمود. این موسسه ی که در منطقه شمال 
شرقی آمریکا قرار دارد، کارآفرینان و نوآوران صنعت نساجی را برای همکاری 
در زمینه ی توسعه زیرساخت های تولید الیاف و منسوجات پیشرفته  ملی و بهبود 
موقعیت ایاالت متحده در این زمینه مهم از فن آوری به خدمت گرفته است. این 

LeD ،موسسه با شرکای غیرمتعارف خود به ادغام الیاف و نخ با مدارهای مجتمع
ها، سلول های خورشیدی و دیگر لوازم و مواد پیشرفته برای تولید منسوجات 
پیشرفته با قابلیت دیدن، شنیدن، حس کردن، ارتباطات، ذخیره انرژی، تنظیم درجه 
حرارت بدن، پایش سالمتی، تغییر رنگ و حتی بیشتر خواهد پرداخت. و رویکرد این 

موسسه تولید منسوجات هوشمند اقتصادی با قابلیت تولید صنعتی است.

شرکای ائتالف تولید منسوجات پیشرفته
 Bose، سخنگوی مطبوعاتی این موسسه گفت: در این پروژه موسسه هایی مانند
Intel و تولیدی نانوالیاف FibeRio به همراه کارخانجات شناخته شده پوشاک 

منسوجات پیشرفته و انقالب پارچه ای در آمریکا
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همچون Warwick Mills .Buhler Yarns.New Balance شرکت کرده اند. 
در این موسسه از همکاری شرکت فناوری مد نیز استفاده شده است. در مجموع 
72 گروه تولیدی، 32 دانشگاه و 16 عضو از کارخانجات نساجی و 26 کارگاه تولید 

نمونه اولیه در 27 ایالت آمریکا در این پروژه مشارکت دارند. 
Yoel Fink، مدیر تحقیقات آزمایشگاه الکترونیک دانشگاه MIT و یکی از 
مهمترین عناصر در این موسسه جدید، گفت: با همکاری این شرکت ها از توانایی 
تولید انواع محصوالت نوین نساجی برخورداریم. او همچنان گفت :اگرچه لباس 
یکی از مهمترین نشانه های شخصیت و فرهنگ افراد با ملیت های متفاوت است، 

اما انقالبی در تولید و استفاده از منسوجات پیشرفته در حال وقوع است.
رافائل ریف، رئیس MIT می گوید: ما معتقدیم که همکاری کارخانجات، دولت و 
موسسات آموزشی شرط الزم برای بهره برداری از توانایی ها و رسیدن به موقعیت 
مناسب است. ملت ما با هوش فراوان و انگیزه بسیار پا بر عرصه ی تولید منسوجات 

نوین خواهد گذاشت.

اگر آمریکا به شکوفایی اقتصادی نیاز دارد، با کار و تولید بیشتر امکان پذیر است و در 
این مسیر ما به ایده های ناب بیشتری برای تولید سریع تر نیاز داریم. وی در ادامه به 

بستر ایجاد شده برای تولید منسوجات نوین و هوشمند در قلب MIT اشاره کرد.

استفاده از آرایه جدیدی از نانوسیم ها بر لباس افراد احساس خنکی ایجاد می کند و 
از این سامانه می توان برای پوشاک خنک کننده آتش نشان ها، لباس های ورزشی و 

سایر تجهیزات خنک کننده قابل پوشیدن استفاده کرد.
به گفته ی کویینگ وانگ استاد علوم مواد و مهندسی در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، 
اغلب مواد سرامیکی الکتروحرارتی )electrocaloric( حاوی سرب هستند؛ اما 
تالش بر آن است که از سرب کم تر استفاده شود. در سامانه های متداول سرمایشی 
نیز از مواد خنک کننده استفاده می شود که مشکالت زیست محیطی فراوانی به 

همراه دارد. آرایه ی نانوسیمی ارائه شده فاقد مشکالت ذکرشده است.
مواد الکتروحرارتی مواد نانو ساختاری هستند که با اعمال میدان الکتریکی تغییرات 
دمایی برگشت پذیری از خود نشان می دهند. پیش ازاین، مواد الکتروحرارتی فقط 
به صورت تک بلوری، سرامیک توده ای یا فیلم های سرامیکی نازک در دسترس 
بودند. این مواد باوجود توانایی خنک کنندگی، به دلیل سختی، شکنندگی و فرآیند 
پذیری ضعیف، با محدودیت های کاربردی روبرو هستند. پلیمرهای فرو الکتریک 
نیز از توانایی خنک کنندگی برخوردارند، اما میدان الکتریکی موردنیاز برای آغاز فرایند 

خنک کردن این مواد، فراتر از حد مجاز برای سالمتی انسان  است.
وانگ و گروهش مواد نانوسیمی با قابلیت انعطاف پذیری، تولید آسان و دوستدار 
محیط زیست تولید کردند که توانایی ایجاد خنکی با استفاده از میدان الکتریکی 
مجاز برای بدن انسان در پوشاک خنک کننده را دارند. آرایه نانوسیمی فرو الکتریک 
متشکل از باریم استرونتیوم تیتانات با آرایشمندی عمودی، می تواند با اعمال 36 
ولت که در محدوده ی میدان الکتریکی مجاز برای بدن انسان است، 15 درجه 
سانتی گراد کاهش دما ایجاد کند. امکان 2 ساعت شارژ این مواد، با استفاده از یک 

بسته باتری 500 گرمی به اندازه تقریبی یک iPad وجود دارد.

مراحل رشد آرایه نانوسیمی و انتقال به پوشاک خنک کننده
مرحله اول: نانوسیم های تیتانیوم دی اکسید بر روی شیشه ی پوشش داده شده با 
اکسید قلع فلورینه شده، رشد داده می شوند. پژوهشگران از الگویی استفاده کردند تا 
نانوسیم ها بر روی این شیشه اصالح شده در جهت مشخص و ارتفاع یکسان رشد 

پیدا کنند.
مرحله دوم: یون های باریم و استرونتیوم بر روی نانوسیم های تیتانیوم دی اکسید 
تزریق می شود. به این ترتیب نانو الیه ای از نقره بر روی آرایه ی نانوسیمی ایجادشده 

و به عنوان الکترود عمل می نماید.
این توده متشکل از نانوسیم ها به راحتی از سطح شیشه بر روی هر سطح دیگری 
ازجمله پارچه پوشاک و با استفاده از یک نوارچسب منتقل می شود. وانگ می گوید: 
“ولتاژ پایین برای عملکرد مطلوب مواد انعطاف پذیر در شرایط متوسط فعالیت 
مناسب است. اکنون ما نیازمند طراحی سامانه ای برای سرمایش هر فرد و برطرف 
کردن گرمای ایجادشده در محیط پیرامون فرد هستیم. این سامانه ی سرمایشی 
فردی حالت جامد، ممکن است یک روز متداول شود و به این مواد سرمایشی 
تخریب کننده ی الیه اوزون و گرم کننده ی کره زمین با این مواد سبک و منعطف 

جایگزین می شوند.

ریسندگی جت چرخان: تولید نانوالیاف با الهام از روش تولید پشمک
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زمانی که محققان دانشگاهی در هنگ کنگ مشاهده کردند که کارگران از 
رطوبت تابستان سوزان به ستوه آمده اند، گروهی را برای طراحی و تولید لباس 

جدیدی با قابلیت تنفس فوق العاده در نظر گرفتند.
در آزمایشگاه آزمون تنش کارگرانی که تی شرت و شلوار جدید را پوشیدند، بیان 
کردند که لباس جدید مجر به کاهش قابل مالحظه ای در تنش فیزیولوژیکی و 

حرارت بدن آنها شده است.
در حال حاضر بیست هزار دست لباس کار تولید شده است که از ماه اکتبر 2016 

باید در همه مشاغل دولتی هنگ کنگ مورد استفاده قرار گیرد.
این اختراع موفق به کسب جایزه برتر تحقیق و نوآوری بین المللی شد، که 
توسط موسسه خبرگان ساختمان اعطا می شود. شهر هنگ کنگ واقع در نیمه 
گرمسیری سواحل جنوب چین، نمونه ای از شمار زیاد مناطق شهرنشین شرق 
و جنوب شرقی آسیا است. در آب و هوای گرم و مرطوب، کارگران در معرض 
تنش گرمایی قرار دارند و در شهر هنگ کنگ حوادث سالمتی ناشی از گرما در 

صنعت ساخت و ساز بیش از سایر مشاغل است.
در دستورالعمل های پیشین توصیه می شد که کارگران در آب و هوای گرم 
لباس های نازک و سبک با نفوذپذیری مناسب هوا به تن کنند. اما هیچ معیار 
دقیقی برای شناسایی لباس کار مناسب برای تابستان وجود نداشت، و از این رو 

کارگران اغلب نیمه برهنه در حال کار هستند. 
 Francis K.W. Wong FCIOB و Albert P.C. Chan FCIOB استادان
از دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ، چندین سال در حال مطالعه بر روی مسائل 

بهداشتی و ایمنی بودند.
در فیلم های ضبط شده در سال 2013، ایشان مشاهده کردند که حدود 16 درصد 
از 555 کارگر ساختمانی در هوای گرم لباس خود را از تن درآورده اند و در نتیجه 
در معرض پرتو فرابنفش قرار گرفته و لذا خطر ابتالء به سرطان پوست در آن ها 
افزایش می یابد. این موضوع چان و وانگ و گروه تحقیقاتی آنها را بر آن داشت 

تا لباس تابستانی مناسبی برای کارگران ساختمانی در مناطق نیمه گرمسیری 
طراحی کنند.

 آزمون تنش لباس کار جدید
گروهی متشکل از متخصصینی در چند رشته از جمله ایمنی و بهداشت، علم 
مواد، نساجی و ورزش تشکیل شد. لباس کار تهیه شده توسط این گروه با 
بهره گیری از نسل جدید پارچه هایی نظیر Coolmax و تکمیل هایی همچون
Nano�tex از قابلیت انتقال رطوبت باال برخوردار بود. این لباس به منظور کمک 

به تبخیر عرق، در کناره ها دارای پارچه ی توری با بافت حلقوی تاری بوده و 
هم چنین نوارهای انعکاسی روی لباس متخلخل بود تا اهداف نفوذپذیری در برابر 

هوا و امکان دیده شدن در شب به صورت همزمان تامین شود.
فرایند طراحی و تولید در دسامبر 2013 پایان یافت و در فوریه 2014 آزمون 
تنش لباس کار جدید با استفاده از یک اتاقک آب و هوایی به منظور اندازه گیری 
کارایی انجام شد. از کارگران داوطلب خواسته شد تا در اتاقک آزمون، با دما و 
رطوبتی تقریباً مشابه تابستان در هنگ کنگ با پوشیدن لباس تجاری با بافت 
استاندارد و سپس لباس کار جدید فعالیت کنند. آزمایش ها بهبود قابل توجهی را 
در شاخص های کلیدی برای داوطلبانی که لباس جدید را پوشیده بودند، نشان 
داد. پوشیدن لباس جدید تنش فیزیولوژیکی را 16/7 درصد و حرارت ذخیره شده 

در بدن را به میزان 28/8 درصد کاهش داد.

مطالعات میدانی لباس کار جدید
در جوالی سال 2014، محققان لباس جدید تهیه شده در آزمایشگاه را برای 
استفاده واقعی در شرایط تابستان هنگ کنگ عرضه کردند. بررسی های میدانی 
برای سنجش میزان پذیرش و کارایی لباس کار جدید در دنیای واقعی انجام شد.
در مجموع به 18۹ کارگر لباس کار داده شد. آزمون میدانی شامل یک نشست 
توجیهی، یک پرسشنامه پیش از آزمون، اندازه گیری  سایز افراد و پرسش نامه هایی 

بود که برای حین و پس از آزمون در نظر گرفته شده بود.
نتایج این آزمون بیانگر مقبولیت قطعی لباس کار جدید در میان کارگران بود. در 
مجموع، 87 درصد از 18۹ نفر از کارگران بیان کردند که لباس جدید را برای 
پوشیدن ترجیح می دهند چرا که خنک، خشک، راحت بوده و مانعی برای فعالیت 

آنها ایجاد ننموده است.
تا به امروز، محققان اظهار داشتند که در کل 22000 دست از لباس کار جدید 
برای تدوین استاندارد صنعتی کنترل تنش حرارت لباس کارگران ساختمانی 
سفارش داده شده است. بر طبق گفته های استادان Chan و Wong، کمیته 
کارگروه چهار حزب در نظر دارد، در اکتبر 2016، لباس کار جدید را به عنوان 

استاندارد مورد نیاز در تمام قراردادهای دولتی اعالم نماید.

لباس کار ضد تنش حرارتی و تعریق در هنگ کنگ تولید شد
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محققان درکسل در آزمایشگاه فناوری Shima Seiki Haute، با استفاده از ماشین های 
بافندگی حلقوی در حال تحقیق برای دستیابی به بهترین نخ خازنی برای استفاده در 
منسوجات ذخیره کننده ی انرژی هستند.پیش ازاین روش ساخت یک باتری پارچه ای 
قابل پوشیدن مشخص شده است و اکنون زمان انتخاب روشی است که یک منسوج را 
به وسیله ی ذخیره کننده ی انرژی تبدیل نماید. این فرآیند توسط یک دانشجوی دکترای 
دانشگاه درکسل به نام Kristy Jost معرفی شده و او به عنوان پیشگام تحقیق بر نخ های 
خازنی مطرح شده است. با استفاده از فرآیند »جوشکاری لیف طبیعی)NFW(«، محققان 
مواد عامل دار شده را در مقیاس مولکولی درون یک نخ سلولزی، همچون پنبه، جاسازی 
می کنند. این گروه تحقیقاتی از روش NFW برای تغییر خواص ویژه نخ برای کاربردهای 
مختلف استفاده کرده اند، اما خاصیتی که بیش از همه توجه آنان را جلب کرده است، 

خاصیت ذخیره ی انرژی در نخ خازنی است.
 Jost می گوید »اگر قرار باشد که منسوجات ذخیره کننده ی انرژی گسترش یابند، یافتن 
راهی برای عامل دار کردن نخ، اولین گام به شمار می رود«. در این راستا جوشکاری 
لیف طبیعی روشی بسیار مؤثر برای تولید نخ هایی است که از قابلیت های مختلف ازجمله 
ذخیره ی انرژی برخوردار هستند. تنها دلیل موفقیت این کار تحقیقاتی همکاری بین 
آزمایشگاه فناوری Shima Seiki Haute، موسسه ی نانو مواد A.J. Drexel  و 

دانشکده ی شیمی در آکادمی نیروی دریایی امریکا بوده است.

فرایند جوشکاری لیف طبیعی در تولید نخ خازنی
برای تحقق این هدف، ابتدا نخ با یک نمک مذاب که سبب تورم زنجیرهای پلیمری و باز 
شدن ساختار آن ها می شود، عمل شد. سپس با گذراندن نخ از سرنگ پرشده با مخلوطی 
از ماده ی عامل دار و مایع یونی، ماده ی عامل دار همچون ذرات کربن فعال را در آن 
جاسازی کردند. وقتی نخ از طریق سوزن سرنگ کشیده می شود، کربن به طور فیزیکی 
به داخل الیاف واردشده و نخ دور یک قرقره پیچیده می شود. مایع یونی با شستشوی نخ 
با آب خارج شده و ذرات کربن در سطح به دام می افتند. رشته ی حاصل یک ماده ی لیفی 
کامپوزیتی پیچیده است که با حفظ انعطاف پذیری اصلی ، از خصوصیات خازنی  کربن فعال 
نیز برخوردار است. همانند وسایل ذخیره  کننده ی انرژی متداول که برای بهبود هدایت 

الکتریکی، دارای صفحات فلزی  هستند، نخ جوش خورده ی لیف طبیعی-کربن نیز قبل از 
آزمایش با یک نخ استیل با رسانایی خیلی زیاد تابانده می شود. کربن فعال به خودی خود 
از رسانایی کافی برای کاربردهای ذخیره ی انرژی برخوردار نیست، بنابراین نخ استیل به 
نخ کامپوزیتی امکان می دهد که راحت تر شارژ شود.  Dion می گوید آنچه در این فرآیند 
منحصربه فرد است، این است که ما می توانیم از هر نخ سلولزی موجود تجاری دیگر- پنبه، 
کتان، بامبو، ویسکوز، ریون نیز استفاده کنیم. او همچنین می افزاید که این فرایند از قابلیت 
تنظیم  برخوردار است، زیرا می توان نخ های ضخیم یا نازک را که شامل الیاف بلندتر یا 
کوتاه تر هستند به هم پیوند داده و منسوجاتی با خصوصیات مکانیکی منحصربه فرد ایجاد 
نمود. برای بخش عمده ی این تحقیق از کربن فعال استفاده شده است زیرا با پوست سازگار 
بوده و ازنظر تجاری نیز در فیلترهای آب به صورت متداول استفاده می شود. نانو مواد کربنی 
مختلف می توانند در نخ جاسازی شوند ولی ازآنجایی که این گروه در اندیشه ساخت یک 
جامه ی قابل پوشش بودند، لذا نکاتی همچون ایجاد ناراحتی پوستی در انتخاب ماده باید در 
نظر گرفته می شد. این روش برای تعبیه ذرات کربن داخل نخ خازنی سلولزی، گامی مهم 
به سوی ارائه ی منسوجات ذخیره کننده ی انرژی به شمار می رود. نتایج این تحقیقات در 
مجله Advanced Energy Materials به چاپ رسیده است. در این مقاله چندین 
 Shima نوع نخ رسانا که با استفاده از ماشین های کش باف صنعتی در آزمایشگاه فناوری
Seiki Haute به شکل پارچه ها ی حلقوی ذخیره  ساز انرژی درآمده اند، بررسی شده  است. 
هنگام ساخت یک نخ خازنی، تعیین اینکه آیا می تواند به صورت تاری-پودی یا حلقوی بافته 
شود، بسیار حائز اهمیت است. در غیر این صورت قابلیت استفاده از نخ در پوشاک مبهم 
خواهد ماند. این قابلیت در مقایسه با توجه صرف به جنبه  ی بهبود عملکرد الکتروشیمیایی 
چالش های بیشتر و متنوع تری را ایجاد می کند. البته تمام مواد و روش های جدید ابداعی 
این گروه تحقیقاتی منجر به تولید نخ الکترود مناسب برای بافندگی حلقوی نشده است. 
ویژگی منحصربه فرد تحقیقات این گروه به توجه هم زمان به عملکرد الکتروشیمیایی و 
امکان پذیری استفاده از نخ تولیدشده برای مصارف صنعتی بازمی گردد.  چالش مذکور این 
گروه را در مسیر تولید نخ خازنی به تولید نخ خازنی قابل بافت هدایت کرد. بهترین نتایج نخ 
خازنی، که مشابه با ابر خازن های متداول بود، برای نخ پنبه ای تابانده شده با استیل پیش 
از جوش دادن به دست آمد. Jost می گوید :حضور استیل در مرحله ی مونتاژ سبب بهبود 
دسترسی  الکترون ها به تمام ذرات کربن پوشش داده شده می شود لیکن در حالت تاب دادن 
استیل و نخ پس پوشش دهی، حدود نیمی از اتم های کربن در تماس با نخ استیل قرار 
می گیرند. متأسفانه، برخالف عملکرد عالی، هردو نوع از نخ های پنبه ای ذکرشده در مرحله 
بافندگی دچار نخ پارگی می شوند. بنابراین گروه با امید به یافتن ترکیب بادوام تر، به سمت 
آزمایش نخ های بامبو، کتان و مخلوط ویسکوز/نایلون رفته است. درحالی که هیچ یک از 
این سه نخ فوق، عملکرد الکتروشیمیایی  به خوبی نخ پنبه  ارائه نکردند، لیکن در مرحله ی 
بافندگی حلقوی از استحکام کافی برخوردار بودند. به نظر می رسد الیاف بلندتر موجود در 
بامبو، کتان و نخ های ویسکوز در افزایش استحکام و کاهش احتمال جدا شدن الیاف طی 
فرآیند بافندگی حلقوی مؤثر می باشند. این گروه به همراه محققان موسسه ی نانو مواد 
A.J. Drexel پیش ازاین ابر خازن های قابل بافت حلقوی را تولید کرده اند، همچنان به 

تحقیقات برای کشف مواد و فرآیندهای نوین تولید ادامه می دهند.

نخ خازنی سلولزی در لباس های ذخیره کننده ی انرژی
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نوآوری جدید شرکت Acme در تولید ماشین رنگرزی که مصرف آب، انرژی و 
مواد شیمیایی را کاهش می دهد. در بین تولیدکنندگان ماشین آالت رنگرزی و 
تکمیل تایوانی شرکت Acme به تازگی یک انقالبی در نوآوری را در قالب یک 
ماشین رنگرزی در سراسر جهان به ثبت رسانده است که نه تنها باعث صرفه 
جویی در مصرف آب می شود بلکه مصرف انرژی را نیز کاهش می دهد و نیز 65 
درصد مصرف مواد شیمیایی مورد استفاده در پروسه رنگرزی را کاهش می دهد.
بعد از سال ها تحقیق و توسعه، شرکت Acme می گوید به صورت موفقیت آمیز 
 AM�ICD (Intelligent Conveyer Drive High Pressure Constant

Speed Dyeing Machine( را راه اندازی کرد. )ماشین رنگرزی سرعت ثابت 

تحت فشار با  درایو نوار نقاله هوشمند(

این ماشین به یک سیستم نوار نقاله برای حرکت رو به جلوی پارچه مجهز است 
و فقط به آب برای سیرکوله کردن داخل لوله و پیک آپ پارچه نیاز دارد. بر این 
اساس این شرکت سازنده مدعی است که این ماشین نسبت حجم آب به وزن 
کاال )L:R ( بسیار پایینی دارد که حدود 1:2.5 یا 3.5 می باشد که  مقدار دقیق 

آن بستگی به نوع پارچه دارد.
این روش به میزان 65 درصد مقدار مواد شیمیایی مصرفی برای رنگرزی را 
کاهش می دهد و نیز مصرف انرژی و میزان پساب را به مقدار 65 درصد کاهش 
می دهد. ماشین آالت صنعتی شرکت Acme در سال 1۹85 در تایوان تاسیس 
شد. سازمان متخصص در تولید ماشین آالت با تکنولوژی باال و نسبت حجم آب 
به وزن کاالی پایین در حال حاضر با   شرکت های رنگرزی در بیش از 20 کشور 
مختلف همکاری می کند. همه محصوالت این شرکت در سراسر جهان به ثبت 
رسانده شده است از جمله کشورهای: ژاپن، ایاالت متحده، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، 
یونان، ترکیه، چین، تایلند، اندونزی، مالزی، کره و تایوان. شرکت Acme توسط 
دولت تایوان مجاز به استفاده از عالمت بسیار خوب تایوانی که نماد محصوالت 

عالی ساخته شده در تایوان است، شد. 
همچنین جایزه مخترع ملی و نیز مجموعه ای از تحقیقات نوآورانه توسط وزارت 
کشور امور اقتصادی به این شرکت اعطا شده است. شرکت Acme با افتخار 
 AM-ICD )Intelligent Conveyer Drive High اعالم کرده است که
در  تکنولوژی  آخرین   )Pressure Constant Speed Dyeing Machine

جهان است که ماموریت آن کمک به شرکت های رنگرزی و نیز با کمترین 
میزان حجم آب به وزن کاال کمک به اقتصادی سبز است.

Acme  ماشین رنگرزی جدید نوآوری شرکت

 
آلودگی هوا یک نگرانی جهانی است که راه های خالقانه ای  برای تشخیص آن 

در حال توسعه است که می توان به سنسورهای گوشی های هوشمند که آلودگی 
را مانیتورینگ می کنند، کبوترهایی که با سنسور بر آلودگی نظارت       می کنند 
اشاره کرد. در حال حاضر یک طراح در شهر نیویورک پیراهن هایی تولید کرده 
که در برخورد با آالینده ها طرح سیاه و سفید آن تغییر می کند . اما این لباس 

ها ارزان نیستند.
پیراهن های Aerochromics توسط نیکوالس بنتل طراحی شده است. وی 
در آزمایشگاه تحقیق و توسعه خود سه پیراهن تولید کرده است که هر دام به 
یک آلودگی واکنش نشان می دهد ؛ آلودگی در اثر منوکسید کربن ، حضور رادیو 

اکتویته در محیط و وجود گرد و غبار در محیط.
در لباسی که به منوکسید کربن حساس است نمک شیمیایی به کار رفته است. 
هنگامی که تی شرت منوکسید کربن دریافت می کند بخش سفید طرح که 

پیراهن هایی که با تغییر طرحشان شما را به وجود آلودگی آگاه می کنند
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پژوهشگان در دانشگاه پارک لباس های محافظی را ساخته اند که عالوه بر قابلیت 
ترمیم خود می تواند در مقابل مواد شیمیایی و سموم آسیب رسان به بدن نیز مقاوم 
باشند از این رو این منسوجات کاربری زیادی را در رابطه با کشاورزانی که در 
معرض سموم آفت کش ارگانو فسفره هستند و یا سربازان که مورد حمالت 

شیمیایی و بیولوژیکی قرار می گیرند را پیدا می کند.
ملیک .سی. دمیرل در رابطه با طراحان مد می گوید آنها از الیاف طبیعی ساخته 
شده از پروتئین مانند پشم و ابریشم که گران قیمت بوده و نیز خود ترمیم نیستند 
استفاده می کنند از این رو ما برای پوشش دهی منسوجات خودترمیم از الیاف 

معمولی ارزان قیمت استفاده می کنیم.
روش کار بسیار ساده است. منسوج در یکسری مایعات که باعث ایجاد الیه 
خود ترمیم از پلی الکترولیت می شود بصورت الیه به الیه مورد پوشش قرار 
می گیرد. این پوشش دهی تحت محیطی امن و در حاللی مانند آب صورت 
می گیرد که کم هزینه است و به تجهیزات خاصی نیازمند نیست. همچنین 
پوشش پلی الکترولیت ها از پلیمرهای مثبت و منفی شارژ شده است و در طول 

الیه بندی ها، آنزیم ها را می توان در پوشش گنجانید.
در این رابطه پژوهشگران از آنزیم اوره آز- آنزیمی که اوره را می شکند و به 

آمونیاک و دی اکسید کربن تبدیل می کند  استفاده کرده اند اما در بعد تجاری 
از آنزیم هایی بهره گرفته خواهد شد که انتظار از تجزیه مواد شیمیایی در رابطه 
با کاربری منسوج را برآورده سازد. دمیرل در این رابطه می افزاید: اگر شما نیاز 
به استفاده از آنزیم خاصی برای مقابله با اثرات بیولوژیکی یا شیمیایی دارید ما 

می توانیم این آنزیم را در پوشش دهی منسوج اعمال کنیم. 
این کاربرد زمانی اهمیت می یابد که بدانیم بسیاری از مواد سمی ازطریق 
و  علف کش ها  در  که  ارگانوفسفره  مثال  به عنوان  می شوند  جذب  پوست 
حشره کش  ها استفاده می شود از طریق پوست جذب می شوند و می توانند 
کشنده باشند. از این رو در لباس  هایی که در این زمینه به کار می روند تحت 
پوشش آنزیم هیدروالز ارگانوفسفره قرار می گیرند که موجب شکسته شدن 
مواد سمی شده و می تواند در معرض قرار گرفتن پوست توسط این مواد را 
محدود کند. این خاصیت با شست وشو از بین نرفته و توسط پلیمرهای خود 
ترمیم به کار رفته شده تجدید پذیر هستند. باید گفت پوشش پلیمری نازک 
است و ضخامت آن کمتر از یک میکرون بوده از این رو پوشنده لباس اثر 
مواد  با  مقابله  کاربرد  تنها  نوآوری  این  از  استفاده  نمی کند.  را حس  منفی 
با تغییر آنزیم می توان کاربری این منسوجات را برای  شیمیایی نداشته و 
البسه پزشکی و بیمارستانی برای جلوگیری از انتشار عفونت های بیمارستانی 

به کار برد.
دمیرل می گوید : این اولین بار است که ما توانسته ایم منسوجات خود ترمیم را 

بسازیم.
 Tadigadapa در این پروژه که در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا انجام شده است
 David Gaddes ، استاد مهندسی برق و وابسته به موسسه تحقیقات مواد
 AbdonوHuihun Jung ، دانشجوی کارشناسی ارشد در مهندسی زیستی
التحصیل در علوم زیستی و مکانیک  فارغ  Pena�Franceschدانشچویان 

همکاری داشته اند و اداره تحقیقات ارتش و دفتر تحقیقات نیروی دریایی از 
این کار حمایت کرده اند.

ساخت منسوجات خود ترمیم و ضد مواد شیمیایی جدید

آغشته به نمک است با از دست دادن یک مولکول اکسیژن کاهش یافته و این 
باعث می شود طرح سیاه و سفید تی شرت تغییر کند . هنگامی که در محیط سالم 
و هوای پاک قرار بگیرید نمک از هوا یک اکسیژن دریافت کرده )اکسایش( و به 

خودی خود طرح سفید دوباره آشکار گردد. 
تی شرت حساس به آلودگی گرد و غبار با دو سنسور کوچک یکی در جلو و 
دیگری در پشت پیراهن مجهز شده است. هنگامی که سنسورها به آلودگی هایی 
مانند ذرات گرد و غبار ، دوده و دود برخورد کنند یک میکرو کنترلر کوچک 
جاسازی شده در یقه پیراهن سیگنال هایی را به بخشی می فرستد که شروع به 
ایجاد حرارت کنند زمانی که Patch ها شروع به گرم شدن می کنند رنگ مشکی 

تی شرت تغییر یافته و نقاط دایره ای سفید رنگ بروی آن ظاهر می شود. 
بنتل می گوید پیراهن سوم حساس به مواد رادیو اکتیویته است که با توجه به 
یک فرآیند شیمیایی رنگ سفید آن زمانی که در معرض پرتو گاما یا الکترون 
تابشی برخورد می کند به سیاه تغییر می کند اما این تغییر بازگشت پذیر نبوده و 
نمی توان تی شرت یا پیراهن را بعد از در معرض پرتو رادیو اکتیویته قرار گرفتن 

به حالت اولیه باز گرداند. 
ایده عملی شده بنتل یک پروژه هنری است که خواستار توجه به آلودگی های 
محیط زیست است و البته در این میان قیمت پیراهن های طراحی شده او ارزان 

نیست و تا قیمت 650 دالر نیز می رسد.

مترجمان: مهندس علیرضا پورناصرانی و مهندس فرزانه صالحی
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SPGPrints با جوهرهای اسیدی جدید Nebula  HD )high density( با 
دانسیته باال برای چاپ بر روی لباس های شنا )مایو(، ابریشم و پشم در نمایشگاه 
Febratex 2016 آغاز به کار کرد.  این جوهرهای اسیدی با دانسیته باال برای 

اولین بار در نمایشگاه Febratex 2016 رونمایی شد..
جوهرهای اسیدی جدید با دانسیته باال Nebula بر روی هر نوع پرینتری با 
SP�  قابل استفاده است. این یک فرمول جدید است که توسط Kyocera  هد

GPrints توسعه یافته و تولید شده که عمق رنگی را نیز افزایش می دهد. این 
محدوده جدید جوهرها برای استفاده بر روی پلی آمید الکرا مورد استفاده در 
لباس های شنا، اجناس تولید شده با   ابریشم های لوکس مثل روسری های فشن 
و کراوات و پشم می باشد. در این جوهرهای اسیدی کلیه استانداردهای صنعت 
رنگ و نیز خواص ثباتی آن و کلیه مشخصات مربوطه برای تولید لباس های 
شنا رعایت شده است. جوهرهای اسیدی Nebula  از تاریخ سپتامبر 2016 به 
صورت CMYK و در رنگ های نارنجی، قرمز، آبی و خاکستری در دسترس 

خواهند بود.
Jos Notermans  مدیر تجاری منسوجات دیجیتال SPGPrints  در راه 
اندازی این جوهر ها می گوید: لباس های مورد استفاده در شنا تقاضای باالیی 
را از پرینترهای منسوجات دارند با الزامات مورد نیاز برای عملکرد باال، پایداری   
رنگ های روشن و طرح های پیچیده. این جوهرهای اسیدی یک قدم بزرگ 
مهم رو به جلو در شیمی    SPGPrints می باشد که باعث توقف تدریجی 
تولید جوهرهای اسیدی متداول می شود. با این حال ما پشتیبانی می کنیم و نیز 
مجدداً کمک می کنیم به مشتریانمان که مایل به این انتقال جوهرها هستند تا 

جوهرهای اسیدی جدید را اجرا کنند.
معرفی ® JAVELIN پرینترهای جوهرافشان دیجیتال منسوجات به امریکا

جوهرهای اسیدی با دانسیته باال

 
نئوپرون ها بعنوان پوششی مناسب در حفظ گرمای بدن موج سواران در آب 
شناخته شده است اما تولید آن دوستدار محیط زیست نیست چرا که مواد 
از نفت یا سنگ آهک مشتق می شود که به معنای محصوالت  اولیه آن 
جانبی استخراج شده از حفاری ها است. ازاین رو در تالش در جهت هرچه 
سبز تر )دوستدار محیط زیست(شدن لباس های شنا پاتاگونیا خط تولید سبز 
و گیاهی خود برای تولید لباس های شنا که حالت االستیک نیز داشته باشند 

را آغاز کرده است. 
  Yulex  نام به  پلیمر گیاهی  از  لباس های شنای جدید  نوع  این  در هسته 
استفاده شده است. این پلیمر از درختان هویاHevea  که در گواتماال رشد 
این روش  از  استفاده  با  پاتاگونیا  ادعای  بر  بنا  و  به دست می آیند  می کنند 

دوستدار محیط زیست مقدار CO2 مصرفی تا 80  درصد کاهش می یابد.
 اگرچه پلیمر جدید در حد مطلوبی انعطاف پذیر است اما برای بهبود خاصیت 
الیاف  برابر اشعه UV به آن مقداری  افزایش مقاومت در  االستیک آن و 

االستیک مصنوعی نیز می افزایند.
در این زمینه Hub Hubbard مدیر توسعه پاتاگونیا می گوید : ما باید به این 
واقعیت آگاه باشیم که لباس های شنا ساخته شده از الیاف مصنوعی و نئوپرن 

بر منابع نفتی متکی هستند و از این رو به مواد تجدید ناپذیر بدل می گردند.
برای این تولیدات شش رتبه بندی حرارتی مختلف ارائه خواهد شد که از 
صفر درجه سانتیگراد تا 32 درجه را در بر میگیرد همپنین یک زیپ در جلوی 
این لباس ها قرار گرفته که با باز کردن و بستن آن کشش و انعطاف حرکتی 
بهتری را برای پوشنده لباس فراهم می کند. قیمت لباس هایی از این دست 
که وارد بازار آمریکا و ژاپن خواهد شد از 2۹۹ دالر تا 32۹ دالر قیمت گذاری 

شده است.

پلیمر های گیاهی جدید جایگزین الیاف مصنوعی
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برای تولید پارچه باالی دو میلیون متر در سال طراحی شده است، ویژگی های 
پرینترهای  JAVELIN  این است که در آنها  از همان تکنولوژ ی هدهای 
پرینتر® Archer می باشد که اخیراً راه اندازی شده است، استفاده شده است. 
پرینترهای PIKE با حجم باال، که جایزه EDP1 2016  برای بهترین راه 
حل های منسوجات صنعتی را به دست آورد. صفحات نازل PIKE حدود 4میلی 
متر از بستر می باشد در مقایسه با سایر نازل های متداول که حدود 1.5 میلی 
متر فاصله نازل-پارچه می باشد. این بدین معنی است که محدوده وسیع تری از 
بسترها را می توان اجرا نمود و احتمال اینکه هد پرینتر آسیب پیدا کند، کاهش 

می یابد. JAVELIN  برای شرکت هایی که مایل به اولین گام در چاپ دیجیتال 
هستند ایده ال می باشد و یا نیاز دارند به یک مکمل برای قابلیت های موجودشان. 
JAVELIN  پرینتر دیجیتال SPGPrints PIKE را تکمیل می کند و آن قادر 
  JAVELIN  خواهد بود تا 13 میلیون متر در سال را چاپ کند. راه اندازی پرینتر
یک ابزار قدرتمندی دیگری را برای شرکت های فعال در این بازار به شدت 
رقابتی را فراهم می کند. با طیف رنگی و چاپ با کیفیت، همراه با سرعت چرخش 
چاپ دیجیتال در بازار این تکنولوژی با برندهای صاحبان آن ارانه می شوند و نیاز  

به یک مزیت رقابتی در بازار دارند.

شرکت Rudolf تکنولوژی Hydrocool را برای تنظیم رطوبت الیاف مصنوعی 
ارائه می دهد. گروه Rudolf متخصص برجسته در تولید مواد تعاونی نساجی 
می باشد، محصوالت hydrophilizing را با تکنولوژی مدیریت رطوبت بسیار 
انعطاف پذیر برای الیاف مصنوعی ارائه می دهد. با هوشمندی و عملکرد باال 
تکنولوژی تنظیم رطوبت Hydrocool گروه رودولف یک راه حل فنی برای 
تکمیل کاربردی از منسوجات به پوست را ارائه کردند. این شرکت می گوید: این 
در پاسخ به نیازهای بازار دائماً در حال تغییر نساجی می باشد و برای بخش های 

در حال رشد مثل لباس ورزشی و لباس زیر کاربردی می باشد.

آب دوستی
به گزارش این شرکت ورزش چه در محیط های سربسته یا سرباز به عنوان بخش 
مهمی از زندگی تبدیل شده است و بهنیه مدیریت رطوبت برای منسوجات برای 
فعالیت هایی که اشخاص خیلی عرق می کنند باید به یک مقدار مطلق تبدیل 
شود. صنعت پوشاک نشان می دهد انبوهی از مصرف کنندگان را که از منسوجات 

مختلف در طرح های متنوع استفاده می کنند. 
آب دوستی به همراه بهداشت و طراوت از عوامل تمرکز مهم به هنگام افزایش 
ارزش این کاالها می باشند. دلیل این امر این است که بدن انسان روزانه به طور 
طبیعی عرق می کند و این یک واکنش طبیعی بدن برای انتقال دادن حرارت 

اضافی به بیرون می باشد که می تواند به دالیلی مثل ورزش کردن دمای محیط 
باال یا تب باشد. با عرق کردن حرارت اضافی به بیرون منتقل می شود و دمای 
بدن در دمای بهینه ی خود یعنی 37 درجه می ماند. منسوجات بافته شده در این 

زمینه باید توانایی انجام این مکانیزم تنظیم حرارتی را داشته باشند.

تنظیم رطوبت
به  بستگی  آن  تعداد  که  می پوشند  را  منسوجات  از  چندین الیه  اشخاص 
شرایط منطقه ای و آب و هوایی دارد. که این را اصل چند الیه می گویند. 
نزدی  ترین الیه به پوست و الیه داخلی باید مانند پوست دوم برای تنظیم 
رطوبت بهینه مورد نیاز عمل کند. با توجه به مزایای متعدد مصرف بخشی از 
الیاف مصنوعی مورد استفاده در لباس های ورزش و لباس های زیر افزایش 

پیدا کرده است. 
این مزایا عبارتند از وزن کم، مقاومت در برابر سایش باال و مراقبت آسان و 
نیز خشک شدن سریع. رفتار آبگریز به هنگامی که تکمیل نشده باشد یک 
نقص فیزیولوژیک برای لباس محسوب می شود. این شرکت توضیح می دهد 
تکنولوژی تنظیم رطوبت با عملکرد باال برای جبران این نقص می باشد. به 
گفته تولید کننده منسوجات تکمیل شده با تکنولوژی Hydrocool اثرات 

تنظیم رطوبت را به شرح زیر ارائه می دهند:
* جذب رطوبت و جابجایی آن

* تبخیر رطوبت بهینه
* البسه خشک و راحت برای پوشیدن

Hydrocool تکنولوژی
هدف تکنولوژی Hydrocool از این محصوالت این است که اطمینان حاصل 
پیدا کند پارچه کاماًل رطوبت را جذب و آن را از بدن دور می کند. تبخیر رطوبت 
جذب شده توسط منسوجات، این تکنولوژی یک تبخیر یکنواخت را ایجاد می کند 

که این تابعی از خنک بودن بدن است.
Hydrocool یک برند خانوادگی برای الیاف تنظیم کننده رطوبت می باشد که 

توسط شرکت ردولف ثبت شده است.

Hydrocool تکنولوژی
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کرم ابریشم با تغذیه از برگ درختان توت زنده می ماند، اخیرا دانشمندان در چین 
کشف کردند که با تغذیه ی گرافن و نانو لوله های کربنی به این موجودات ابریشم 
تولید شده با استحکام تر خواهد بود و نیز توانایی هدایت الکتریسیته را دارند. که این 
منجر به تولید لباس های  محکم تر با قابلیت الکترونیک تعبیه شده در آن می شود. 
در حال حاضر کرم ابریشم به موادی نیاز دارد تا ابریشم تولید شده توسط آن نرم تر و 
زیر دست مخملی تر داشته باشد به همین دلیل دانشمندان راه هایی را بدین منظور 
بررسی کرده اند که شامل: افزودن رنگزا، نانوذره، و پالستیک های رسانا به ابریشم 
در حال ریسیده شدن یا تغذیه کردن این مواد به کرم ابریشم از قبل، می باشد. اکنون 
دانشمندان در دانشگاه Tsinghua چین فقط این نسخه را کشف کرده اند: که آب 
تصفیه شده که شامل 0.2 درصد نانو لوله های کربنی تک دیواره یا گرافن است را 
بر روی برگ درخت توت اسپری می کنند. پس از آن کرم ابریشم این برگ درخت 
توت را مصرف کرده و فرآیند ابریشم ریسی آنها مطابق قبل انجام می شود. اما 
تحت آزمایش، ثابت شده است ابریشم هایی که توسط این کرم ها تولید شده اند به 
مراتب 50 درصد با استحکام تر از ابریشم های معمولی می باشد. با بررسی هایی که 
بر روی این سوپر ابریشم انجام شده متوجه شدند که ساختار کریستالی منظم تری 
نسبت به ابریشم معمولی دارد و بقایای کربن و گرافن اضافه شده در الیاف دیده می 
شود. ابریشم معمولی رسانایی کمی دارد و به همین دلیل برای استفاده در لباس 
زمستان مناسب می باشد چون هوای گرم را در محیط بسته تر و نزدیک به بدن 
نگه می دارد. اما دانشمندان می گویند این خواص در ابریشم جدید آنها تغییر کرده 
است. آن در دمای 1050 درجه سانتی گراد )1۹22 درجه فارنهایت( پخته می شوند 

و مواد کربونیزه می شوند.
این ابریشم ها را می توان در کاربردهای مختلفی نظیر: پارچه های محافظ، ایمپلنت 
پزشکی و الکترونیک هایی که به صورت یکپارچه در لباس به کار برده می شوند، 
استفاده کرد. اما چند سوال وجود دارد که در ابتدا باید به آنها پاسخ داده شود: اول 
اینکه کرم ابریشم دقیقا به چه صورت نانولوله و گرافن را با ابریشم ترکیب می کند؟ 
و چه درصدی از محصول نهایی را این مواد تشکیل می دهند؟ و اینکه آیا این فرآیند 

باعث آسیب به این موجودات می شود؟

رنگزای برگرفته از گیاه پنبه 
این رنگزا از گیاه پنبه مشتق شده است و برای رنگرزی پارچه مورد استفاده قرار 
می گیرد. شرکت تحقیق  و توسعه برای پنبه Cotton Incorporated و نیز 
Archroma که یک رهبر جهانی در زمینه ی رنگزا و به ویژه مواد تعاونی می باشد 
با همکاری یکدیگر این نظریه را ارائه کرده اند که می توان یک رنگزای طبیعی که 
از باقیمانده ی گیاه پنبه مشتق شده است را برای رنگرزی پنبه مورد استفاده قرار داد 
و این رنگزا به عنوان رنگزای طبیعی برای رنگرزی پارچه در تاریخ نساجی به چالش 
کشیده شده است. EarthColors یک روش ابتکاری شرکت Archroma برای 
ایجاد رنگزاهای گرم و ترکیب های سه تایی از طبیعت می باشد. این رنگزاهایی که 
بر پایه گوگرد هستند برای رنگرزی الیاف سلولزی مثل پنبه طراحی شده اند، در 
حالی که بیشتر رنگزاهای  نساجی سنتتیک هستند و از پتروشیمی به عنوان مواد 

اولیه آن استفاده می شود.
EarthColors به عنوان یک جایگزین بیو سنتتیک است که از پسماند صنعت 
کشاورزی و یا گیاهی استفاده می کند. Mary Ankeny مدیر ارشد شیمی نساجی 
در Cotton Incorporated  می گوید: به زودی ما درباره EarthColors خواهیم 
شنید، ما می خواستیم تمامی قابلیت های پنبه به عنوان یک منبع برای تولید رنگزای 
طبیعی را کشف کنیم به همین دلیل به عنوان یک پروژه  بر روی این موضوع کار 
کرده ایم. از پنبه و نیز از مشتقات آن در صنایع مختلف نظیر مواد غذایی و ساختمان 
در چندین دهه استفاده شده است، اما ما عالقمند به استفاده از زیست توده پنبه به 
عنوان رنگزا شدیم. عرضه های فراوانی از پنبه وجود دارد. حجم جهانی برداشت 

پنبه و مشتقات آن حدود 3 میلیون تن در سال است.
رنگرزی الیاف طبیعی با رنگزاهای فرآوری شده  با مواد طبیعی برای خیلی از 
Archro�  برندهای دوستدار محیط زیست درخواست تجدید نظر داده شده است،
Nuria Es� .در نظر دارد تا خط جدیدی را در سال 2014 راه انداز ی کند ma

tape رئیس نساجی تخصصی  بازاریابی و تبلیغات در Archroma می گوید:  ما 
از Cotton Incorporated سپاسگزاریم به دلیل اینکه این چالش را برای ما به 
ارمغان آورده است. Archroma  تالش می کند تا وضعیت موجود و تکنولوژی  
EarthColors را به چالش بکشد تا حمایت ما را  از این رنگ ها نشان دهد. در 
واقع هر دسته از رنگزاهای EarthColors که ارائه می شود قابلیت ردیابی را  در 
سطح باالیی در قالب  تراشه ای با میدان ارتباطات نزدیک دارد. داده ها بر روی تراشه 
توسط مشتریان  Archroma و حتی مصرف کنندگان از طریق یک تلفن همراه 
هوشمند قابل دسترسی است، که فرآیند تولید رنگزا و منبع مواد طبیعی بکار رفته 
را توضیح می دهد. به طور مشابه هر عدل پنبه که در ایاالت متحده رشد می کند 
یک تگ شناسایی عدل دارد تا در تجارت پنبه امکان ردیابی آن وجود داشته باشد. 
این تگ همچنین شامل اطالعات مربوط به خصوصیات الیاف پنبه موجود در عدل 
می باشد که این کار به تجار و کارخانه های تولید در مدیریت موجودی کارآمد، نیز 
کمک می کند. Cotton Incorporated  نمونه پارچه رنگرزی شده با رنگزای  

EarthColors  مشتق شده از پنبه را در نمایشگاه پاریس عرضه کرد.

تولید ابریشم با استحکام تر با گرافن
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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 ماموریت 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 بصورت 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 ، بطوریکه در برابر عوامل تاول زا ، عواملی چون بمب های 
شیمیایی اعصاب GD و VX، سمومی مانند انتروتوکسین استافیلوکوکی و 

هاگ های بیولوژیکی مانند سیاه زخم مقاومند.
. دکتر Hervé Elettro می گوید: موضوعات ترکیبی زیست- الهام ما می تواند 
تقریبا از هر کمپوندی تولید شود. این بینش های جدید می تواند منجر به طیف 
گسترده ای از برنامه های کاربردی مثل سازه های پیچیده از میکروفابریکیشن، 

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

پوست دومی که سربازان را از عوامل بیولوژیکی و شیمیایی محافظت می کند

پروژه تبدیل منسوجات نبافته به منسوجات الکترونیکی ایده دانشجوی دکتری 
سونیا رینولدز در دانشگاه ناتینگهام است که زیر نظر پروفسور تیالک دیاس و 
دکتر آماندا بریگز-گود انجام شده است. در این روش برخالف تولید منسوجات 
inter� یا Interloping که توسط Woven یا مواد بافتنی Knitted  بافته شده

lacing تولید می شدند این منسوجات به روش Dubbed Zephlinear که 

درگیری سطحی نخ است تولید می شود.

رینولدز در این رابطه می گوید : این یک پیشرفت واقعی برای صنعت نساجی 
است که وعده مزایای عمده ای  را برای لباس های آینده می دهد چراکه از نخ 
مانند کانال های خطی می توان استفاده کرد که دارای پتانسیل بسیار زیادی برای 
کاربرد در پارچه های هوشمند دارند. مانند کانال هایی حاوی میکروکپسول های 
حاوی دارو یا عطر که هردو به گونه ای خاص به بدن کمک می کنند و یا ساخت 
و ایجاد لباس های ضد باکتری رینولدز در انتظار ثبت اختراع مواد فن آوری 
 Space نام مستعار  Dubbed Zephlinear .ایاالت متحده است پوشیدنی 
Cloth است که با توجه به ظاهر و قابلیت های الکترونیکی نساجی به آن داده 

شده است. ساخت منسوجات با این روش نوید دهنده ساخت منسوجات صد در 
صد طبیعی و مستحکم است مانند منسوجات صد در صد پشم و یا پشم / ابریشم.
پروفسور تیالک دیاس می گوید : ما اعتقاد داریم پتانسیل عظیمی وجود دارد 
که میتوانیم فن آوری الکترونیکی را با این روش در منسوجات ادغام نمود مانند 
منسوجات گرمایشی و یا منسوجاتی با LED. این فن آوری به عنوان یک پارچه 
بسیار سبک و انعطاف پذیر بوده و پس از جمع شدن به راحتی به شکل اولیه 

خود باز می گردد و درضمن زیست سازگار نیز می باشد.

منسوجات نبافته با پتانسیل تبدیل شدن به منسوجات الکترونیکی
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برندهای نساجی پوشاك

پیوسته در 
جست وجوى 

بازارهاى جدید

شرکت دیزل، یک شرکت ایتالیایی 
لباس  تولید  برای  ابتدا  در  که  است  لباس  طراحی 

بزرگساالن به خصوص شلوار جین، هدف گذاری شده بود، اما 
به مرور و با توسعه کارش انواع لباس و عطر را تولید می کند. زیبایی هر 
چیزی است که لرزه ای بر تن تو بیاندازد.« این جمله را رنزو روسو، موسس اولیه 

دیزل می گوید و معتقد است زیبایی را چشمان انسان درک می کنند.
روسو و رییس قبلی اش در شرکت آ.گ جین، یعنی آدریانو گولدشمید، این شرکت 
را در سال 1۹78 تاسیس کردند. سال های رویایی دیزل از 1۹85 آغاز می شود 
که رنزو کل سهام شرکت را خریداری کرد. در 1۹88 ویلبرت داس که مدیری 
خالق و مبتکر بود، به دیزل پیوست و سه سال بعد، اولین برنامه استراتژی 
بین المللی بازاریابی را در شرکت آغاز کرد. در همان سال ها اولین فروشگاه 
بزرگ عرضه محصوالت دیزل در نیویورک باز شد. در فوریه 2007 چندین 
بخش دیگر از جمله، قسمت فروش لباس های شنا به بخش های خرده فروشی 

و فروشگاه ها اضافه شد.
تمامی مجموعه های دیزل، از جمله محصوالت تحت لیسانس، 

با مدیریت خالقانه ویلبرت داس ساخته شده است. 
اصلی  طراح  و  خالق  کارگردان  گفت  می توان 
دیزل، ویلبرت داس است که از سال 1۹88 برای 

دیزل مشغول به کار است. ویلبرت به عنوان طراح 

لباس های مردانه، لوازم جانبی، چرم و لباس های کودکان و نوجوانان آغاز 
به کار کرد. او به سرعت به مدیریت مدل ها و حوزه های خالق 
دیزل ارتقا یافت و در سال 1۹۹3 عنوان رسمی مدیریت 
خالقیت را با مسوولیت های مختلف از جمله نظارت 
تشکل های  و  محصوالت  کل  طراحی  بر 

ارتباطات، از آن خود کرد. 
طراحی  شامل  او  اختیارات  حیطه 
تبلیغات،  برای  جانبی  لوازم  و  لباس 
بازرگانی،  برنامه های  جدید،  رسانه های 
خرده فروشی و طراحی داخلی )در فروشگاه ها، 
نمایشگاه ها، ادارات و هتل ها(، برنامه ریزی مراسم معرفی مدهای 
جدید و همچنین برندهای در حال توسعه با نام تجاری جدید مانند 

لوازم خانگی، مبلمان و حتی خودرو می شود.
به معنای واقعی کلمه تمام جنبه های تجاری نام و تصویر دیزل 

مسوولیت  تحت  همچنان 
ویلبرت است. دیزل همچنین 
لباس  طراحی  شرکت  اولین 
بازی های  زمینه  در  که  است 

پیوسته در پیوسته در 
جست وجوى جست وجوى 

بازارهاى جدیدبازارهاى جدید

شرکت دیزل، یک شرکت ایتالیایی 
لباس  تولید  برای  ابتدا  در  که  است  لباس  طراحی 

بزرگساالن به خصوص شلوار جین، هدف گذاری شده بود، اما 
به مرور و با توسعه کارش انواع لباس و عطر را تولید می کند. زیبایی هر 

رنزو روسوچیزی است که لرزه ای بر تن تو بیاندازد.« این جمله را رنزو روسوچیزی است که لرزه ای بر تن تو بیاندازد.« این جمله را رنزو روسو
دیزل می گوید و معتقد است زیبایی را چشمان انسان درک می کنند.

روسو و رییس قبلی اش در شرکت آ.گ جین، یعنی آدریانو گولدشمید، این شرکت 
1۹85 تاسیس کردند. سال های رویایی دیزل از 1۹85 تاسیس کردند. سال های رویایی دیزل از 1۹85 1۹78را در سال 1۹78را در سال 1۹78

1۹88که رنزو کل سهام شرکت را خریداری کرد. در 1۹88که رنزو کل سهام شرکت را خریداری کرد. در 1۹88 ویلبرت داس که مدیری 
خالق و مبتکر بود، به دیزل پیوست و سه سال بعد، اولین برنامه استراتژی 
بین المللی بازاریابی را در شرکت آغاز کرد. در همان سال ها اولین فروشگاه 

بزرگ عرضه محصوالت دیزل در نیویورک باز شد. در فوریه 
بخش دیگر از جمله، قسمت فروش لباس های شنا به بخش های خرده فروشی 

و فروشگاه ها اضافه شد.
تمامی مجموعه های دیزل، از جمله محصوالت تحت لیسانس، 

با مدیریت خالقانه ویلبرت داس ساخته شده است. 
اصلی  طراح  و  خالق  کارگردان  گفت  می توان 
1۹88دیزل، ویلبرت داس است که از سال 1۹88دیزل، ویلبرت داس است که از سال 1۹88 برای 

دیزل مشغول به کار است. ویلبرت به عنوان طراح 

لباس های مردانه، لوازم جانبی، چرم و لباس های کودکان و نوجوانان آغاز 
به کار کرد. او به سرعت به مدیریت مدل ها و حوزه های خالق 

دیزل ارتقا یافت و در سال 
خالقیت را با مسوولیت های مختلف از جمله نظارت 
تشکل های  و  محصوالت  کل  طراحی  بر 

ارتباطات، از آن خود کرد. 
طراحی  شامل  او  اختیارات  حیطه 

برندهای نساجی پوشاك

تبلیغات،  برای  جانبی  لوازم  و  لباس 
بازرگانی،  برنامه های  جدید،  رسانه های 
خرده فروشی و طراحی داخلی )در فروشگاه ها، 
نمایشگاه ها، ادارات و هتل ها(، برنامه ریزی مراسم معرفی مدهای 
جدید و همچنین برندهای در حال توسعه با نام تجاری جدید مانند 

لوازم خانگی، مبلمان و حتی خودرو می شود.
به معنای واقعی کلمه تمام جنبه های تجاری نام و تصویر دیزل 

مسوولیت  تحت  همچنان 

به مرور و با توسعه کارش انواع لباس و عطر را تولید می کند. زیبایی هر 
موسس اولیه ، موسس اولیه ، موسس اولیه  رنزو روسو

 می گوید و معتقد است زیبایی را چشمان انسان درک می کنند.
روسو و رییس قبلی اش در شرکت آ.گ جین، یعنی آدریانو گولدشمید، این شرکت 
1۹85 آغاز می شود 
 ویلبرت داس که مدیری 
خالق و مبتکر بود، به دیزل پیوست و سه سال بعد، اولین برنامه استراتژی 
بین المللی بازاریابی را در شرکت آغاز کرد. در همان سال ها اولین فروشگاه 
بزرگ عرضه محصوالت دیزل در نیویورک باز شد. در فوریه 2007 چندین 
بخش دیگر از جمله، قسمت فروش لباس های شنا به بخش های خرده فروشی 

تمامی مجموعه های دیزل، از جمله محصوالت تحت لیسانس، 
با مدیریت خالقانه ویلبرت داس ساخته شده است. 

اصلی  طراح  و  خالق  کارگردان  گفت  می توان 
 برای 

دیزل مشغول به کار است. ویلبرت به عنوان طراح 

تبلیغات،  برای  جانبی  لوازم  و  لباس 
بازرگانی،  برنامه های  جدید،  رسانه های 
خرده فروشی و طراحی داخلی )در فروشگاه ها، 
نمایشگاه ها، ادارات و هتل ها(، برنامه ریزی مراسم معرفی مدهای 
جدید و همچنین برندهای در حال توسعه با نام تجاری جدید مانند 

لوازم خانگی، مبلمان و حتی خودرو می شود.
به معنای واقعی کلمه تمام جنبه های تجاری نام و تصویر دیزل 

مسوولیت  تحت  همچنان 
ویلبرت است. دیزل همچنین 
لباس  طراحی  شرکت  اولین 
بازی های  زمینه  در  که  است 

بازارهاى جدیدبازارهاى جدید
لباس های مردانه، لوازم جانبی، چرم و لباس های کودکان و نوجوانان آغاز 

به کار کرد. او به سرعت به مدیریت مدل ها و حوزه های خالق 
 عنوان رسمی مدیریت 
خالقیت را با مسوولیت های مختلف از جمله نظارت 
تشکل های  و  محصوالت  کل  طراحی  بر 

طراحی  شامل  او  اختیارات  حیطه 
تبلیغات،  برای  جانبی  لوازم  و  لباس 
بازرگانی،  برنامه های  جدید،  رسانه های 
خرده فروشی و طراحی داخلی )در فروشگاه ها، 
نمایشگاه ها، ادارات و هتل ها(، برنامه ریزی مراسم معرفی مدهای 
جدید و همچنین برندهای در حال توسعه با نام تجاری جدید مانند 

به معنای واقعی کلمه تمام جنبه های تجاری نام و تصویر دیزل 



 67 67شماره 170    بهمن 95   شماره 170    بهمن 95  

Brand
ویدئویی کار کرده و در سال 2008 با همکاری شرکت سونی برای فروش 

محصوالتش در دنیای مجازی پلی استیشن همکاری کرده است.
برند فرعی جدید  برند اصلی شرکت، دیزل و دیزل مشکی طالیی 
لوکس  لباس های  بخش  در   2007 سال  در  که  است  مجموعه 
راه اندازی شده. مجموعه کودکان نیز با نام »دیزل کید« به بازار 
محدودی  محصوالت  دیزل  دنیم  گالری  می شود.  عرضه 

همچنین  دیزل  می دهد.  ارائه  ابتکاری  هنری  فضاهای  در 
مجموعه های مختلفی از کفش، لباس های زیر و کیف ارائه 
می دهد. مجموعه های تحت لیسانس دیزل شامل انواع 
عینک های خاص، جواهرات و ساعت )با مارک فسیل(، 

و ادوکلن های لورآل می باشند. 
لورآل و دیزل در پاییز 2007 اقدام به راه اندازی مارک 
مشترک )Fuel for life( - برای خانم و آقا کردند. 
یک مجموعه کوچک برای آدیداس در سال 2008 
به نام »دنیم اصلی آدیداس توسط دیزل« راه اندازی 
شد و مجوز تولید و فروش لباس راحتی به شرکت 
آمریکایی تولید کننده برند ویکتوریا سکرت واگذار شد.
در سال های اخیر، همکاری های جدیدی با شرکت های 
مختلف از جمله AGV را شاهد هستیم. همچنین این 
شرکت با حمایت از پروژه های مختلف از جمله مسابقه 
موسیقی دیزل Diesel�U�Music توجه خود را به تاکید 
بر خالقیت جوانان معطوف کرده است و به عنوان شریک 
موسسه بین المللی پشتیبانی از استعدادهای درخشان در زمینه های 

مختلف معرفی شده. دیزل حمایت و مشارکت خالقی در موسسه 
خیریه ایدز »الیف بال« در سال 2006 و جشنواره فیلم ساندنس از خود 

نشان داد.
دیزل در حال حاضر در بیش از 80 کشور فعالیت می کند و در حدود 300 برند 
زیر مجموعه دارد. این شرکت اکنون در حدود 1/5 میلیارد دالر درآمد دارد. بیشتر 
این سود از فروش دنیم )که نوعی جین است( و سایر کاالهای پرفروش از جمله 

طیف گسترده و موفق وسایل جانبی و لباس های کودک به دست آمده است.
عالوه بر این نمایندگی ها، محصوالت دیزل در بیش از 5000 فروشگاه 

دیگر عرضه می شود که از این میان 300 فروشگاه برند دیزل را یدک 
می کشند. بزرگ ترین فروشگاه کنونی در میالن ایتالیا قرار دارد.

دیزل شرکتی جهانی و چند فرهنگی است و تالش می کند تا جای 
ممکن تیم کارکنان خود را از میان فرهنگ های مختلف انتخاب کند. 

مدیریت نیروی انسانی دیزل نیز مانند شیوه های کاری این شرکت، نوآورانه 
و به دور از قراردادها و قواعد سنتی است.

ویدئویی کار کرده و در سال 
محصوالتش در دنیای مجازی پلی استیشن همکاری کرده است.

برند فرعی جدید  برند اصلی شرکت، دیزل و دیزل مشکی طالیی 
سال  در  که  است  مجموعه 

راه اندازی شده. مجموعه کودکان نیز با نام »دیزل کید« به بازار 
محدودی  محصوالت  دیزل  دنیم  گالری  می شود.  عرضه 

همچنین  دیزل  می دهد.  ارائه  ابتکاری  هنری  فضاهای  در 
مجموعه های مختلفی از کفش، لباس های زیر و کیف ارائه 
می دهد. مجموعه های تحت لیسانس دیزل شامل انواع 
عینک های خاص، جواهرات و ساعت )با مارک فسیل(، 

و ادوکلن های لورآل می باشند. 
لورآل و دیزل در پاییز 

مشترک )
یک مجموعه کوچک برای آدیداس در سال 

به نام »دنیم اصلی آدیداس توسط دیزل« راه اندازی 
شد و مجوز تولید و فروش لباس راحتی به شرکت 
آمریکایی تولید کننده برند ویکتوریا سکرت واگذار شد.
در سال های اخیر، همکاری های جدیدی با شرکت های 

مختلف از جمله 
شرکت با حمایت از پروژه های مختلف از جمله مسابقه 

Diesel�U�Music موسیقی دیزل
بر خالقیت جوانان معطوف کرده است و به عنوان شریک 
موسسه بین المللی پشتیبانی از استعدادهای درخشان در زمینه های 

مختلف معرفی شده. دیزل حمایت و مشارکت خالقی در موسسه 
خیریه ایدز »الیف بال« در سال 

نشان داد.
دیزل در حال حاضر در بیش از 

زیر مجموعه دارد. این شرکت اکنون در حدود 
این سود از فروش دنیم )که نوعی جین است( و سایر کاالهای پرفروش از جمله 

طیف گسترده و موفق وسایل جانبی و لباس های کودک به دست آمده است.
عالوه بر این نمایندگی ها، محصوالت دیزل در بیش از 

دیگر عرضه می شود که از این میان 300
می کشند. بزرگ ترین فروشگاه کنونی در میالن ایتالیا قرار دارد.

دیزل شرکتی جهانی و چند فرهنگی است و تالش می کند تا جای 
ممکن تیم کارکنان خود را از میان فرهنگ های مختلف انتخاب کند. 

مدیریت نیروی انسانی دیزل نیز مانند شیوه های کاری این شرکت، نوآورانه 
و به دور از قراردادها و قواعد سنتی است.

شماره 

 و جشنواره فیلم ساندنس از خود  و جشنواره فیلم ساندنس از خود 

 کشور فعالیت می کند و در حدود 300300 برند 
 میلیارد دالر درآمد دارد. بیشتر  میلیارد دالر درآمد دارد. بیشتر 
این سود از فروش دنیم )که نوعی جین است( و سایر کاالهای پرفروش از جمله این سود از فروش دنیم )که نوعی جین است( و سایر کاالهای پرفروش از جمله 

طیف گسترده و موفق وسایل جانبی و لباس های کودک به دست آمده است.
5000 فروشگاه 

 فروشگاه برند دیزل را یدک 

دیزل شرکتی جهانی و چند فرهنگی است و تالش می کند تا جای 
ممکن تیم کارکنان خود را از میان فرهنگ های مختلف انتخاب کند. 

مدیریت نیروی انسانی دیزل نیز مانند شیوه های کاری این شرکت، نوآورانه 
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برندهای نساجی پوشاك

تجارت اصلی خانواده بنتون
در روز 13 مه سال 1۹35، لوچیانو بنتون در ترویزو در ونتو ایتالیا متولد شد. لوچیانو پس از مرگ پدرش مدرسه را ترک کرد و در سن 

15 سالگی شغلی در یک فروشگاه لباس یافت تا زندگی خواهر و دو برادر کوچک تر خود را تامین کند.
او به همراه خواهر و دو برادر کوچک ترش یعنی جیوالنا، گیلبرتو و کارلو، بدون هیچ گونه تحقیقات بازاریابی، شرکت 
پوشاک گروه بنتون را در سال 1۹65 تاسیس کردند. اعضای خانواده ایتالیایی بنتون همگی در ترویزو متولد شده 
بودند. لوچیانو از زمان آغاز به کار گروه بنتون، ریاست این شرکت را بر عهده گرفت. او عضو هیات مدیره 

شرکت سرمایه گذاری ادیزون نیز بود.
آنها از طریق شرکت مالی سرمایه گذاری در سهام ادیزون )Edizione(، چندین شرکت 

 Autostrade( و تجارت را تاسیس کردند که شامل 37 درصد از شرکت اتواسترید
S.p.A(، گرداننده تقریبا دو سوم بزرگراه های ایتالیا و وسیع ترین شبکه بزرگراه در 

اروپا؛ 67 درصد از شرکت اتوگریل، یک مجموعه رستوران زنجیره ای جاده ای و 
سرمایه گذاری در صنعت هتلداری بود.

تا سال 1۹75 فروش کمپانی بنتون تنها به بازار ایتالیا محدود می شد. لوچیانو 
می گفت: بهترین ایده ها با پیاده سازی غلط از بین می روند. اگر 

نتوانیم مردم را راضی کنیم، فایده ای ندارد که اشتیاق آنها 
را برای محصوالت خود بیدار کنیم.

در دهه 1۹80 تعداد فروشگاه های این کمپانی در 
آمریکا کاهش یافت، اما در بازار جهانی توسعه 
خود  فروشگاه های  تعداد  بنتون  یافت.  رشد  و 
را در خاوردور افزایش داد و تنها 50 فروشگاه 
بنتون   1۹۹6 سال  در  کرد.  راه اندازی  چین  در 
در بیش از 100 کشور دنیا، با 7000 مرکز فروش 
 ،)Sisley( برای مارک های اصلی خود یعنی سیسلی
United Colors of Benet�(رنگ های متحد بنتون

ton( حضور داشت. شبکه فروش شامل 800 کارمند 

بود که مسوول فروشگاه های مستقل شرکت در نقاط 
مختلف دنیا بودند.

برای توسعه و تقویت مداوم شرکت، تبلیغات، نقش کلیدی 
در تاریخ بنتون داشت. با گذشت زمان، بنتون یک تصویر 

نمادی و ثابت از خود خلق کرد. ایده هایی که خانواده بنتون 
از آنها به عنوان فلسفه این شرکت تعبیر می کنند و برای تمام 
کشورهای دنیا موثر بوده است، شامل مواردی همچون خلق 
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تجارت اصلی خانواده بنتونتجارت اصلی خانواده بنتون
لوچیانو بنتون، لوچیانو بنتون، لوچیانو بنتون در ترویزو در ونتو ایتالیا متولد شد. لوچیانو پس از مرگ پدرش مدرسه را ترک کرد و در سن  1۹35 مه سال 1۹35 مه سال 1۹35 13در روز 13در روز 13

15 سالگی شغلی در یک فروشگاه لباس یافت تا زندگی خواهر و دو برادر کوچک تر خود را تامین کند.
او به همراه خواهر و دو برادر کوچک ترش یعنی جیوالنا، گیلبرتو و کارلو، بدون هیچ گونه تحقیقات بازاریابی، شرکت 

پوشاک گروه بنتون را در سال 
بودند. لوچیانو از زمان آغاز به کار گروه بنتون، ریاست این شرکت را بر عهده گرفت. او عضو هیات مدیره 

شرکت سرمایه گذاری ادیزون نیز بود.
آنها از طریق شرکت مالی سرمایه گذاری در سهام ادیزون )

و تجارت را تاسیس کردند که شامل 
S.p.A(، گرداننده تقریبا دو سوم بزرگراه های ایتالیا و وسیع ترین شبکه بزرگراه در 

اروپا؛ 67 درصد از شرکت اتوگریل، یک مجموعه رستوران زنجیره ای جاده ای و 
سرمایه گذاری در صنعت هتلداری بود.

1۹75تا سال 1۹75تا سال 1۹75
می گفت: بهترین ایده ها با پیاده سازی غلط از بین می روند. اگر 

نتوانیم مردم را راضی کنیم، فایده ای ندارد که اشتیاق آنها 
را برای محصوالت خود بیدار کنیم.

در دهه 
آمریکا کاهش یافت، اما در بازار جهانی توسعه 
خود  فروشگاه های  تعداد  بنتون  یافت.  رشد  و 

را در خاوردور افزایش داد و تنها 
سال  در  کرد.  راه اندازی  چین  در 

در بیش از 100
برای مارک های اصلی خود یعنی سیسلی )

رنگ های متحد بنتون)
ton( حضور داشت. شبکه فروش شامل 

بود که مسوول فروشگاه های مستقل شرکت در نقاط 
مختلف دنیا بودند.

برای توسعه و تقویت مداوم شرکت، تبلیغات، نقش کلیدی 
در تاریخ بنتون داشت. با گذشت زمان، بنتون یک تصویر 

نمادی و ثابت از خود خلق کرد. ایده هایی که خانواده بنتون 
از آنها به عنوان فلسفه این شرکت تعبیر می کنند و برای تمام 
کشورهای دنیا موثر بوده است، شامل مواردی همچون خلق 

بودند. لوچیانو از زمان آغاز به کار گروه بنتون، ریاست این شرکت را بر عهده گرفت. او عضو هیات مدیره 

آنها از طریق شرکت مالی سرمایه گذاری در سهام ادیزون )Edizione(، چندین شرکت 
Autostrade( درصد از شرکت اتواسترید 
(، گرداننده تقریبا دو سوم بزرگراه های ایتالیا و وسیع ترین شبکه بزرگراه در 

 درصد از شرکت اتوگریل، یک مجموعه رستوران زنجیره ای جاده ای و 

 فروش کمپانی بنتون تنها به بازار ایتالیا محدود می شد. لوچیانو 
می گفت: بهترین ایده ها با پیاده سازی غلط از بین می روند. اگر 

نتوانیم مردم را راضی کنیم، فایده ای ندارد که اشتیاق آنها 

 تعداد فروشگاه های این کمپانی در 
آمریکا کاهش یافت، اما در بازار جهانی توسعه 
خود  فروشگاه های  تعداد  بنتون  یافت.  رشد  و 
 فروشگاه 
بنتون   
 مرکز فروش 
 ،)Sisley

United

 کارمند 
بود که مسوول فروشگاه های مستقل شرکت در نقاط 

برای توسعه و تقویت مداوم شرکت، تبلیغات، نقش کلیدی 
در تاریخ بنتون داشت. با گذشت زمان، بنتون یک تصویر 

نمادی و ثابت از خود خلق کرد. ایده هایی که خانواده بنتون 
از آنها به عنوان فلسفه این شرکت تعبیر می کنند و برای تمام 
کشورهای دنیا موثر بوده است، شامل مواردی همچون خلق 
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Brand
یک تصویر ماندنی و ثابت جهانی، نمایش انواع بی نهایت متنوع از رنگ ها برای موفقیت 
محصول و نهایتا قابل دسترس نشان دادن آنچه که توسط بنتون عرضه می شود، خصوصا 

برای افراد جوان بود.
چند دهه پس از این دوران، خانواده بنتون مالک یک امپراتوری شدند که شامل 15 کارخانه و شش 

هزار بخش فروش بود و ساالنه بیلیون ها دالر درآمد داشت.
این خانواده همچنین مالکیت یک تیم مسابقه اتومبیلرانی فرمول یک با همین نام و باشگاه 

بسکتبال و راگبی را از آن خود کردند که بر شهرت آنها بیش از پیش افزود.
کمپانی بنتون عالوه بر شعبه های پوشاک، در زمینه های دیگری هم سرمایه گذاری کرد که 
شامل راکت های تنیس، چکمه های اسکی، اسکی های کستل و کفش های هاکی بود. سایر 
محصوالت این شرکت شامل ساعت، لوازم آرایشی، لوازم التحریر، پارچه های کتان، عینک، 

کتاب و همچنین یک خط تولید پیجر با همکاری موتوروال بود.
بنتون به طور مستقل یا با همکاری با سایر گروه ها و سازمان ها، در بسیاری از اقدامات برای 

کمک به حل مشکالت اجتماعی پیشگام بود. به عنوان مثال می توان از تبلیغی در سال 1۹۹5 برای کمک به ایجاد آگاهی از ایدز در هند و حمایت از موسسه 
یک   ،War Child.موسسه خیریه که به کودکان مناطق جنگ زده سراسر دنیا کمک می کرد، نام برد

از  سال 1۹۹2 تا 1۹۹4 سناتور جمهوری ایتالیا بود. او از همسر خود ماریا ترزا ماستری، صاحب لوچیانو 
فرزند  به نام های مورو، الکساندرا، روسال و راکو شد. الکساندرا که در مارس 1۹64 متولد شده بود، چهار 
علوم را از دانشگاه بوستون و از دانشگاه هاروارد مدرک MBA دریافت کرد. او در سال 1۹۹3 مدرک مهندسی 

تاسیس کرد و در حال حاضر رییس این شرکت است.یک بانک بازرگانی 
با  او در سال 2004،  مسوولیت ویژه برای نظارت بر توسعه شرکت در بازارهای شرق و خاور دور و توجه خاص به  

رییس شرکت گروه بنتون منصوب شد. الکساندر، فرانک، سابرینا و کریستین بنتون، به عنوان هند و چین، به عنوان نایب 
ی  عضا کمیته مدیریت شرکت ادیزون، منصوب شده اند و نسل جدید بنتون در آینده خواهند بود. ا

ثروت و دارایی خانواده بنتون از مرز تریلیون دالر می گذرد و آنها در ردیف ثروتمندان 
بزرگ جهان قرار دارند. 

جیوالنا بنتون در حال حاضر عضو هیات مدیره کمپانی گروه بنتون و ادیزون 
است. او مسوول برنامه ریزی و رسیدگی به مجموعه لباس های کشباف بنتون و 

هماهنگ کردن محصوالت تولیدی مختلف این شرکت است. 
گیلبرتو بنتون رییس شرکت ادیزون است و به تمام سرمایه گذاری های مالی و 
مستغالت نظارت می کند. او همچنین رییس اتوگریل و معاون گروه بنتون است. 
کارلو بنتون نیز قائم مقام رییس شرکت گروه بنتون و همچنین ادیزون است. او 
مسوول تولید و برقراری ارتباط بین شعبه مرکزی بنتون با واحدهای جهانی خود 
است. سهام این شرکت در پنج قاره دنیا و از طریق بیش از 50 شرکت وابسته و 
3000 کارمند مستقیم توسعه یافته است. بنتون روزانه حدود 200 هزار نمونه پوشاک 

و در سال تقریبا 110 میلیون لباس تولید می کند.
محصوالت شرکت بنتون، پیشرفت و رشد بین المللی داشته است و کاالهای صادراتی آن 
از 2 درصد در سال 1۹75، به ۹0 درصد در حال حاضر رسیده است. لوچیانو در سال های 
اخیر درگیری و گرفتاری های روزانه خود را کاهش داده است و با تاسیس شش هزارمین 
نمایندگی بنتون، با دارا بودن بیش از ۹500 کارمند در 120 کشور جهان، ساالنه درآمدی 

بالغ بر دو میلیارد یورو را تنها از این شرکت نصیب خانواده بنتون می کند.

کتاب و همچنین یک خط تولید پیجر با همکاری موتوروال بود.
بنتون به طور مستقل یا با همکاری با سایر گروه ها و سازمان ها، در بسیاری از اقدامات برای 

کمک به حل مشکالت اجتماعی پیشگام بود. به عنوان مثال می توان از تبلیغی در سال 
یک   ،War Child.موسسه خیریه که به کودکان مناطق جنگ زده سراسر دنیا کمک می کرد، نام برد

از  1۹۹4 تا 1۹۹4 تا 1۹۹4لوچیانو  سال 1۹۹2
فرزند  به نام های مورو، الکساندرا، روسال و راکو شد. الکساندرا که در مارس چهار 
علوم را از دانشگاه بوستون و از دانشگاه هاروارد مدرک مدرک مهندسی 

تاسیس کرد و در حال حاضر رییس این شرکت است.یک بانک بازرگانی 
با  او در سال 2004،  مسوولیت ویژه برای نظارت بر توسعه شرکت در بازارهای شرق و خاور دور و توجه خاص به  

رییس شرکت گروه بنتون منصوب شد. الکساندر، فرانک، سابرینا و کریستین بنتون، به عنوان هند و چین، به عنوان نایب 
ی  عضا کمیته مدیریت شرکت ادیزون، منصوب شده اند و نسل جدید بنتون در آینده خواهند بود. ا

ثروت و دارایی خانواده بنتون از مرز تریلیون دالر می گذرد و آنها در ردیف ثروتمندان 
بزرگ جهان قرار دارند. 

جیوالنا بنتون در حال حاضر عضو هیات مدیره کمپانی گروه بنتون و ادیزون 
است. او مسوول برنامه ریزی و رسیدگی به مجموعه لباس های کشباف بنتون و 

هماهنگ کردن محصوالت تولیدی مختلف این شرکت است. 
گیلبرتو بنتون رییس شرکت ادیزون است و به تمام سرمایه گذاری های مالی و 
مستغالت نظارت می کند. او همچنین رییس اتوگریل و معاون گروه بنتون است. 
کارلو بنتون نیز قائم مقام رییس شرکت گروه بنتون و همچنین ادیزون است. او 
مسوول تولید و برقراری ارتباط بین شعبه مرکزی بنتون با واحدهای جهانی خود 

است. سهام این شرکت در پنج قاره دنیا و از طریق بیش از 
3000 کارمند مستقیم توسعه یافته است. بنتون روزانه حدود 

و در سال تقریبا 
محصوالت شرکت بنتون، پیشرفت و رشد بین المللی داشته است و کاالهای صادراتی آن 

2از 2از 2 درصد در سال 
اخیر درگیری و گرفتاری های روزانه خود را کاهش داده است و با تاسیس شش هزارمین 

نمایندگی بنتون، با دارا بودن بیش از 
بالغ بر دو میلیارد یورو را تنها از این شرکت نصیب خانواده بنتون می کند.

یک تصویر ماندنی و ثابت جهانی، نمایش انواع بی نهایت متنوع از رنگ ها برای موفقیت 
محصول و نهایتا قابل دسترس نشان دادن آنچه که توسط بنتون عرضه می شود، خصوصا 

 کارخانه و شش 

این خانواده همچنین مالکیت یک تیم مسابقه اتومبیلرانی فرمول یک با همین نام و باشگاه 

کمپانی بنتون عالوه بر شعبه های پوشاک، در زمینه های دیگری هم سرمایه گذاری کرد که 
شامل راکت های تنیس، چکمه های اسکی، اسکی های کستل و کفش های هاکی بود. سایر 
محصوالت این شرکت شامل ساعت، لوازم آرایشی، لوازم التحریر، پارچه های کتان، عینک، 



 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت کیا پلي استر دلیجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فو ق العاده 95/7/29، مهديه محمدي به 
سمت رئيس هيئت مديره،  فروغ جاللي  به سمت نائب رئيس هيئت مديره و سيدميالد جاللي  

به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني تولیدي ناز پوشان کیان اتابکي 
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/2/20، اساسنامه جديد مشتمل بر52 
ماده و ٣٤ تبصره تصويب شد. نوشين کياني پور به سمت رئيس هيئت مديره، فرخناز کياني 
پوراتابکي به سمت مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره ، هدي سعيد نيا به سمت منشي 
هيئت مديره، زينب داودي به عنوان بازرس اصلي و صدري به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 

شدند. صورت هاي مالي سال 9٤/2/21 به تصويب رسيد. 

 شرکت تعاوني اسالمي کشباف تهران و حومه 
پيــرو صورتجلســه مجمع عمومــي عادي مــورخ 95/٣/28،  ســرمايه شــرکت تعاوني 
از105٣0520000 ريــال به 12080770000 ريال افزايش يافت. داود بيطرفان به ســمت 

بازرس اصلي و محمدرضا بهنام  به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند

 شرکت گریوه  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ95/٤/2٣، ترازنامه و حساب سود و 
زيان سال مالي منتهي به 1٣9٤ مورد تصويب قرارگرفت. موسسه حسابرسي سامان پندار به 
سمت بازرس اصلي و ابوالفضل نورائي آشتياني به سمت بازرس علي البدل  و روزنامه کيهان 

جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شدند.

 شرکت تعاوني مصرف کارکنان کارخانجات نساجي اردکان
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/7/16، مهدي برخورداري به 
سمت بازرس اصلي و حسين محمدي به سمت بازرس علي البدل و روزنامه پيمان يزد جهت 
نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شدند. صورت هاي مالي منتهي به سال 9٤ به تصويب رسيد.

 شرکت عالي ریس )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 95/7/2٤، محمد حسين مشائي به سمت بازرس اصلي و 
علي فاضل يزدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. صورت هاي مالي منتهي به سال 

9٤ به تصويب رسيد.

 شرکت نساجي یزد   )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/٤/2٣، احمد صادقيان به سمت 
رئيس هيئت مديره، مسعود صادقيان به سمت نايب رئيس هيئت مديره، فرخ ارسالني زاده 
به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره، موسســه حسابرســي و خدمات مديريت صدر 
به عنوان بازرس اصلي و ســيدمهدي نبويان به عنوان بازرس علي  البدل  انتخاب شدند . 
روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شــرکت تعيين شد.  صورت هاي مالي منتهي به 

سال 1٣9٤ به تصويب رسيد. 

 شرکت فرش نگین دیار )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/1٣ ، سرمايه شرکت از مبلغ ٤5/000/000  ريال به 

مبلغ1/050/000/000 ريال افزايش يافت.   

 شرکت تولیدي پوشاک و زیور آالت الهه بالدار )بامسئولیت محدود(تهیه و تنظیم : مینا بیانی
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/8/5، شرکت مذکور در تاريخ فوق 
منحل اعالم و آزاد خدامرادي به سمت مدير تصفيه تعيين شد. محل تصفيه در  آذربايجان 
غربي،  پيرانشهر، خيابان قدس، فلکه گاز،  کوچه چيا،  کدپستي 57816٣6٣٤٤ قرار دارد. 

 شرکت محیا باف یزد )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/6/10، سرمايه شرکت از مبلغ 

2٤/500/000/000 ريال به  2/٤50/000/000ريال کاهش يافت. 

 شرکت پشم بافي عالي پوش روز )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 9٤/12/26، علی فدوي 
به سمت رئيس هيئت مديره،  امير عباس فدوي به سمت نائب رئيس هيئت مديره،  محمد 
رمضان قاســم به ســمت مديرعامل و عضو هيئت مديره ، موسسه حسابرسي و خدمات 
مالي آگاه نگر به عنوان بازرس اصلي و محمد افسري به عنوان بازرس علي البدل و وزنامه 
اطالعات جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزيان شرکت 

منتهي به سال 1٣9٣ تصويب شد

 شرکت صنایع فرش نگین نیلگون مشهد )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طــور فوق العاده مورخ9٤/12/16،موسســه 
حسابرسي آروين باستان محاسب به سمت بازرس اصلي و حسين بيگانه به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.

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

ميليون ريال به مبلغ10 ميليارد ريال افزايش يافت.

 شرکت شاهکار قالي سلیمان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/1٣، سرمايه شرکت از مبلغ 5/000/000/000 

ريال به مبلغ٣0/000/000/000 ريال  افزايش يافت.

 شرکت پایا تکمیل بافت آسیا )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/8/5،  محل شرکت  به تهران،  
خيابان خيام، کوچه شــهيد جواد مبرا،  بن بست حســيني ، پالک ٣،  طبقه اول کدپستي 

11917691٤1 تغيير يافت.

 شرکت پوشاک نو آوران پوش ایران )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمــع عمومي عادي بطور فوق العاده مــورخ 95/8/٣، ترازنامه و 
حساب ســود و زيان سال مالي 1٣9٤ به تصويب رســيد. عليرضا کنکان خسروي به 
ســمت مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره، حميدرضا کنکان خســروي به ســمت 
عضو هيئت مديره و غالمرضا کنکان خســروي به سمت رئيس هيئت مديره موسسه 
حسابرســي و خدمات مديريت رايمند امين به عنوان بازرس اصلي، محمدعلي کربالئي 
به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.روزنامه رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت 

تعيين شد.

 شرکت نورین پود )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/٤/29، موسسه حسابرسي اطهر به 
عنوان بازرس اصلي و نسيم معصومي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و 

حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال 1٣9٤ مورد تصويب قرار گرفت.
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 شرکت سي رنگ ساوین کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/2، يداهلل ميرزائي به سمت رئيس هيئت مديره، 
امراهلل ميرزائي به ســمت نائب رئيس هيئت مديره، احمد ميرزائي به سمت عضو هيئت 
مديره، ابوالفضل ميرزائي به ســمت مديرعامل، محمد صفدري به سمت بازرس اصلي و 
آرزو حجازيان به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه جمهوري اسالمي جهت 
نشــر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب ســود و زيان سالي مالي 1٣91 به 

تصويب رسيد.

 شرکت فرش سي رنگ مشهد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/٣، يداهلل ميرزائي به سمت رئيس هيئت مديره ، 
احمد ميرزائي به سمت نائب رئيس هيئت مديره ، امراهلل ميرزائي به سمت مديرعامل و عضو 
هيئت مديره ، محمد صفدري به سمت بازرس اصلي و آرزو به سمت بازرس علي البدل انتخاب 
شدند. روزنامه جمهوري اسالمي جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب 

سود و زيان سالي مالي 92 و 1٣9٣ به تصويب رسيد.

 شرکت فرش گنجینه هنر مشهد )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 9٤/2/29، حسين گواهي بيدگلي به سمت رييس 
هيئت مديره ، محمدحســين گواهي بيدگلي  به سمت مديرعامل،  فاطمه خدمتي مفرد 
بيدگلي به ســمت نايب رييس هيئت مديره، منوچهر صدرائيه به سمت بازرس اصلي و 
منصور محمد رضائي بيدگلي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه رسالت 
جهت نشــر آگهي  هاي شرکت تعيين شد. تراز مالي ســال هاي 91 الي 9٣ به تصويب 

رسيد.

 شرکت صنایع کیسه زنجان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمــع عمومي فوق العاده مورخ 95/8/1٤، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

٤/500/000/000 ريال به مبلغ 9/000/000/000 ريال افزايش يافت. 

 شرکت نساجي نگین نقش چهلستون )با مسئولیت محدود(
به موجب صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/2/7، حسن توکلي پسند به سمت رئيس هيئت 

مديره و رامين توکلي پسند به به سمت مديرعامل انتخاب شدند. 

 شرکت خدمات تکمیلي پارچه حریر الوان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/٤/28، علي اصغر ساالر 
ديني به سمت رئيس هئيت مديره، ابوالفضل ابدالي به سمت نائب رئيس هيئت مديره ، افشار 
ساالر ديني به سمت عضو هئيت مديره،  افشين ساالر ديني به سمت عضو هيئت مديره و 
مديرعامل ،  موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب به سمت بازرس اصلي و محمد 
دهبان به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهي هاي شرکت 
انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال 9٤/12/29 مورد تصويب 

قرار گرفت.

 شرکت صنایع نساجي رضا شرکت )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/٣/20،  احمد توسلي به  سمت مديرعامل و عضو 
هيئت مديره، محمد حسن توسلي به سمت رئيس هيئت مديره،  مهديه توسلي به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره، بهروز کلهر  به سمت بازرس اصلي و فريبرز جعفري به سمت 
بازرس علي البدل انتخاب شدند. محل شرکت به تهران، خيابان جمهوري اسالمي، ما بين 
خيابان هاي وليعصر و فلســطين، ســاختمان حجت، طبقه همکف، پالک 12 ، کدپستي 
1٣15957856 تغيير يافت. ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 12/29/9٤  

به تصويب رسيد.

 شرکت صنایع کامواي مهر آوینا )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/8/18، شرکت منحل اعالم و مرضيه 
کتلي به سمت مدير تصفيه انتخاب شد. نشاني محل تصفيه تهران،  ستارخان،خيابان نيايش،  

خيابان امام منتظر  ،کوچه ششم،  پالک ٣2  ، واحد يک،  کدپستي 1٤٤٤6٣٤٣85 است.

 شرکت صنایع تار و پود زرین شمال )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/7/٣، حسين ضابطي 
طرقي، علي ضابطي طرقي ، حميد ضابطي طرقي و مجيد ضابطي طرقي به عنوان اعضاي 
هيئت مديره انتخاب شدند. موسسه حسابرسي پردازش حساب هونام به سمت بازرس اصلي و 
محمود شيرزادي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهي هاي 
شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زيان منتهي به سال 1٣9٤ مورد تصويب مجمع 

قرار گرفت.

 شرکت نساجي نگین رضاي کاشان  )سهامي خاص(
طبق  صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/8،  سرمايه شرکت از مبلغ1/000/000/000 ريال 

به مبلغ ٤/000/000/000  ريال افزايش يافت.

 شرکت صنایع نساجي همدانیان  )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 95/6/17، موسسه خيريه علي 
وحسين همدانيان ، شرکت توسعه و مديريت باف ناز ، شرکت کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت 

به عنوان اعضاي هيات مديره براي بقيه مدت تصدي تا تاريخ 95/٣/12 انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني تولیدي حوله تندیس ابهر 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/٣/7، رامين حاجي قرباني به سمت رئيس هيئت 
مديره و مديرعامل ، حسين حاجي قرباني به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، فرشته متشرعي 

به سمت منشي هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت گلرنگ فرش بیدگل )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/7/٤، سرمايه شرکت از  مبلغ 9960000000 ريال 
به مبلغ 2٤900000000 ريال افزايش يافت. موسسه حسابرسي تلفيق نگارحسابداران رسمي 
به سمت بازرس اصلي،  حسن حجتي تبار به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و 

حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال1٣9٤ مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت شهاب فرش بیدگل )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمــع عمومي عادي به طــور فوق العــاده مورخ 95/6/1 موسســه 
حسابرســي آروين باستان محاسب به سمت بازرس اصلي و سيدحسين مصباحي بيدگلي به 
سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.  سرمايه شرکت از مبلغ ٣0000000000 ريال به مبلغ 

٤5000000000  افزايش يافت.

 شرکت نساجي جهان نماي بیدگل )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/1، سرمايه شرکت از  مبلغ 

12/000/000/000 ريال به مبلغ 5/900/000/000 ريال کاهش يافت.

 شرکت عطرین نخ قم )سهامي عام(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/7/15، حامد مقدم به  سمت رئيس هيئت مديره، 
احسان صابري به سمت نائب رئيس هيئت مديره، امير حسين شاه علي به سمت مديرعامل 
و عضو هيئت مديره، موسسه تدبيرگران شاخص انديش به سمت حسابرس و بازرس اصلي و 

موسسه حسابرسي دقيق تراز سپاهان به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.
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 شرکت صنایع فرش بنفشه زار کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/11، سرمايه شرکت از  مبلغ 1٤ميليارد ريال به مبلغ 

٣٣ ميليارد ريال افزايش يافت. 

 شرکت رویان بافت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 95/8/12، روزنامه  اطالعات 
جهت درج آگهي هاي داخلي شرکت تعيين شد. علي اکبر مرزي به سمت رئيس هيئت مديره، 
فخري مســعودي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، فريدون مرزي به سمت عضو هيئت 
مديره و مديرعامل، حوا بهادري و فرزاد عسگري به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب 

شدند.

 شرکت تعاوني طناز دوخت جهرم
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/7/10، طاهره رضايي 
کوچي به سمت بازرس اصلي شــرکت و راضيه رضايي کوچي به سمت بازرس علي  البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي بافندگي خاتم بافت مشکنان اصفهان ) سهامی عام(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/6/1٣، سيدرضا حسيني به سمت رئيس هيات مديره، 
علي شاهمرادي  به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل، سيدرسول حسيني مشکناني به 
سمت نايب رئيس هيئت مديره، موسسه حسابرسي کاربرد تحقيق به عنوان بازرس اصلي و 
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آئين تراز آريا به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. 
روزنامه کار و کارگر و نسل فردا جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. صورت هاي مالي 

سال 1٣9٣ به تصويب رسيد.

 اتحادیه پوشاک پیراهن و پارچه شهرستان شمیرانات 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 95/8/2، عليرضا نصيبي به 
سمت رييس اتحاديه، علي ملکي به سمت نائب رئيس ، مهدي سامعي به سمت دبير، يوسف 

گلسرخي به سمت خزانه دار و سعيد صاحبي به سمت بازرس اصلي انتخاب شدند.

 انجمن تولیدکنندگان مستربچ ایران
برابر  صورتجلسات مورخ 95/7/12، تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه و گزارش عملکرد 
هيئت مديره، صورت هاي مالي و تراز منتهي به 9٤/12/29 تصويب شــد. اميد کوشکي به 
سمت رئيس، کاظم ظهيري شاد به سمت نايب رئيس، مصطفي طالقاني اصفهاني به سمت 
خزانه دار، فرهاد بهشتي به سمت بازرس اصلي و مرتضي محمودي به سمت بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان )سهامي عام(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/٣/18، علي اصغر حسيني نژاد به نمايندگي شرکت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به عنوان رئيس هيئت مديره، عليرضا آهي به 
نمايندگي شــرکت مديريت توسعه نگاه پويا به عنوان نايب رئيس هيئت مديره، هادي شيخ 
زين العابديني به نمايندگي شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي به عنوان عضو هيئت مديره 
و سيدحسن حسيني  به نمايندگي خدمات مديريت سرمايه مدار به عنوان عضو هيئت مديره 

و مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت پنبه پاک کني بابک مغان  )سهامي خاص(
برابرصورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/8/5، تعداداعضاء هيئت مديره از ٣ نفر به 
٤ نفرافزايش يافته که به وسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحيان سهام انتخاب مي شوند 
اداره خواهد شــد. مديران کاًل يا بعضاً قابل عزل مي باشند. ياور اصغري و محمد محمد زاده 

به عنوان بازرس اصلي و علي البدل، عيســي وطن خواه به سمت رئيس هيات مديره، سعيد 
وطن خواه به سمت نائب رئيس هيات مديره، اسماعيل وطن خواه به سمت مدير عامل و عضو 

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

 شرکت امین بافت نگین )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/2٣، محمدجعفر آل کاظم به سمت رئيس هيئت 
مديره و مديرعامل ، ميثم آل کاظم به سمت نايب رئيس هيئت مديره و ياسر آل کاظم به سمت 

عضو هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت فرش کسري یزد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/7/2٣، مرتضي صفدري زاده به سمت رئيس هيئت 
مديره، محمد صفدري زاده به سمت نائب رئيس هيئت مديره ، حميد رضا رضائيان به سمت 
مدير عامل و منشي هيئت مديره، مصطفي کوکب زاده به عنوان بازرس اصلي و حبيب عبادي 
به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. صورت هاي مالي منتهي به سال 1٣9٤ مورد تصويب 

مجمع قرار گرفت . روزنامه پيمان يزد جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت تیراژه ماشین )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/15، مهدي اختراعي صناعي به سمت رئيس 
هيئت مديره، محمدرضا اختراعي صناعي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، خليل اسکندرزاده 

به عنوان عضو هيئت مديره  و مازيار رستم نژاد به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت منسوجات نبافته آراء  )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/٤/2٣، ترازنامه و حساب سود و زيان 
سال مالي 1٣9٤ مورد تصويب قرارگرفت. موسسه حسابرسي وخدمات مديريت سامان پندار 
به عنوان بازرس اصلي و  ابوالفضل نورائي آشتياني به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. 

روزنامه کيهان جهت آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت نساجي اسپریچ بافت رفسنجان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/7/17، خيريه فرهنگي 
علي آباد ســادات به ســمت رئيس هيئت مديره به نمايندگي محمد حسين مرعشي، فريده 
هاشمي نژاد کشکوئي به سمت نايب رئيس هيئت مديره و سيد محمد تقي مرعشي به سمت 
مديرعامل، سيد ابراهيم قرشي به سمت بازرس اصلي و سيد محمد قرشي به سمت بازرس 
علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال 9٤ مورد تصويب 

قرار گرفت.

 شرکت مهرتاش سپاهان )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/٤/٣0، ســرمايه شرکت از مبلغ 

20/000/000/000 ريال به مبلغ ٣0/000/000/000 ريال افزايش يافت.

 شرکت تعاوني پوشاک نفیس آتیه البرز 
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/6/2٤، سعيده مير طهراني به عنوان رئيس هيئت 
مديره و مديرعامل و مجتبي گرشاســبي به عنوان نائب رئيس هيئت مديره و مريم طهراني 

به عنوان منشي هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني حریر دوخت بانوي بختیاري 
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/1/22، شعبه در واحد ثبتي مسجد سليمان به نفتک ، 
 پشت فرهنگسرا، کدپستي 6٤9179٣855 تاسيس و فاطمه باقري به عنوان مديرشعبه انتخاب 

شد.
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 شرکت صنایع فرش هنگامه کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/16، سرمايه شرکت از  مبلغ ٣5 ميليون ريال به مبلغ 

يک ميليارد و820 ميليون ريال افزايش يافت.

 شرکت ایران ریسه )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/٤/6، مير هادي سيد اصفهاني به سمت رئيس 
هيئت مديره، سيد محمد جزايري به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، مير سعيد شمس زاده 
به سمت مدير عامل، موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين به عنوان بازرس اصلي و 
موسسه آئين محاسبان به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت درج 

آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت فرش کیمیاي کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/6/28، موسسه حسابرسي 
و خدمات مديريت بهداد حســاب آريا به سمت بازرس اصلي و عليرضا مراد آبادي  به سمت 

بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت بافت و تکمیل ستاره درخشان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ95/6/18،  حسين نجفي 
کوتنائي  به سمت رئيس هيئت مديره، علي نجفي کوتنائي به سمت نائب رئيس هيئت مديره 

و محمد نجفي کوتنائي به عنوان مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت ترمه باف اصفهان  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/8/18، سود و زيان 
سال مالي منتهی به 9٤/8/18 به تصويب رسيد. ثريا احمدي و مهدي سجادي فرد به سمت 
بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهي  ها و دعوتنامه هاي 

شرکت معرفي شد.

 شرکت زرین تاب کرمان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 9٤/11/27، حسن علي 
احمدي به ســمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل، مونس سجاديان به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره،  عارف طهماسبي  به سمت بازرس اصلي و محمدرضا صافي به سمت بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت طلوع نخ اصفهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/7/27، صديقه سيد قلعه جوزداني به عنوان 
رئيس هيئت مديره ، آرزو سيد قلعه جوزداني به عنوان نايب رئيس هيئت مديره، عاطفه سيد 
قلعه جوزداني به عنوان مديرعامل، جواد تابان فربا و عبداهلل رضائي آدرياني به سمت بازرس 

اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت ستاره نخ تبریز )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ 95/8/1، کريم اســدزاده و 
حميد پاســداري به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شــدند. سرمايه شرکت از مبلغ 

٣5/770/800/000 ريال به مبلغ 5٣/656/200/000 ريال افزايش يافت. 

 شرکت ریسندگي و بافندگي سعید )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/26، کليه سرمايه تعهدي شرکت به مبلغ 1950000 
ريال توسط صاحبان سهام طي گواهي  بانک صادرات شعبه ميدان هفت تير تهران پرداخت 

شده و شرکت فاقد سرمايه تعهدي است.

 شرکت الیاف بافان سپهر )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/٤/20، نشاني شرکت به تهران،  خيابان پيروزي، 
سه راه چرم سازي، خيابان نگهبان، کوچه قزاق، پالک 7، طبقه 2، کدپستي176٣97569٣ 

تغيير يافت.

 شرکت گسترش الیاف پیشرفته )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/٤/2،  بهزاد شهبازي به نمايندگي از شرکت 
عمران تکالر به ســمت رئيس هيئت  مديره، حامد شريعتي به نمايندگي از موسسه تحقيق 
و توسعه دانشمند به سمت مديرعامل و سيد طه فهري به نمايندگي از شرکت گسترش مواد 

پيشرفته به سمت نائب رئيس هيئت مديره تعيين شدند.

 شرکت صنایع فرش نخشین )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 9٤/10/15، سيد محمد آوات 
قريشي به سمت بازرس اصلي و سيدعارف محمدي به سمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند. 

روزنامه کيهان جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت پشمبافي توس )سهامي عام(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/٤/٣0، ترازنامه صورت سود 
و زيان سال مالی منتهی به 9٤/12/29، موسسه حسابرسي آرمان نوين به عنوان بازرس 
اصلي و موسسه حسابرسي فراز مشاور رسيدگي به عنوان بازرس علي البدل  انتخاب شدند. 
روزنامــه هدف و اقتصاد به عنوان روزنامه کثيراالنتشــار و محلي جهت درج آگهي هاي 

شرکت تعيين شد.

 شرکت ریسندگي ثنا ریس زرین )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 8/18/، 95 سولماز آذري  به سمت رئيس هيئت مديره، 
حکيمه کواشــيمه به سمت نائب رئيس هيئت مديره و حميد کواشيمه به سمت مديرعامل 

انتخاب شدند.

 شرکت نخ و ایل تجارت شرکت )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/6/20، حسن کوهي به  
سمت مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره  و حميدرضا خدابنده لو به سمت رئيس هيئت 
مديره، محمد نيک نفس به ســمت بازرس اصلي و جعفر محمد عليزاده  به سمت بازرس 
علي البدل انتخاب شدند. روزنامه ابرار اقتصادي جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.  
مرکز اصلي شرکت به تاکستان، ابتداي خيابان امام، روبروي دادگستري  ، مجتمع ابن سينا ، 
فاز يک،  بلوک يک، واحد ٤، کدپســتي ٣٤81776٣٣87 منتقل شد.  موضوع شرکت به 
شرح ذيل تغيير يافت » خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني، 

توليد انواع نخ و منسوجات توليد کارتن و انواع بسته بندي«.

 شرکت تعاوني دیبا بافت لرستان 
پيرو صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/6/25،  فاطمه مرادي فرد به سمت رئيس هيئت 
مديره، زهرا مرادي  فرد به سمت نايب رئيس هيئت مديره و فرامرز فروتني به سمت مديرعامل 

انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي و بافندگي نجف آباد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت تصفيه مورخ 95/6/21،  مير اسماعيل رضوي به عنوان مدير اجرايي 

هيئت تصفيه  انتخاب شدند.
صورت هاي مالي و تراز نامه  منتهي 29 اسفندماه 9٤ به تصويب رسيد. روزنامه اطالعات جهت 

درج آگهي هاي رسمي شرکت انتخاب شد.
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 شرکت گوهر بافان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/8/7، موسسه حسابرسي 
و خدمات مديريت اصول نگر آريا به ســمت حسابرس و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي 
نيک  به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. تراز نامه و سود و زيان سال مالي 1٣9٤ به 

تصويب رسيد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت راسپینا نسج آریا )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/6/28، حسين نعيمي و 

مهدي نعيمي به عنوان اعضاي هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت بافت و تکمیل گلپوش )با مسئولیت محدود(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/8/17،  سرمايه شرکت از مبلغ يک ميليون 

ريال به مبلغ پنج ميليارد ريال افزايش يافت.

 شرکت کتان بافت حریري )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/2/16،  سرمايه شرکت از  مبلغ 
10/000/000ريال  به مبلغ2/000/000/000 ريال افزايش يافت. شــيرين عزيزي به سمت 
مديرعامل، وحيد حريري به سمت رئيس هيئت مديره ، شادي حريري به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره، علي اکبر فنودي به ســمت بازرس اصلي و بهمن نوش آبادي به سمت بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع نساجي سلیمان صباحي بیدگل )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/5/1، ترازنامه و حساب سود 
و زيان  سال هاي مالي 1٣92 به تصويب رسيد. محمد فرزانگان به عنوان رئيس هيئت مديره، 
محمد ســاطع بيدگلي به عنوان نائب رئيس هيئت مديره، اشــرف سادات بيدگلي به عنوان 
مديرعامل، عباس معمار به عنوان بازرس اصلي، حميدرضا معمار به عنوان بازرس علي البدل 

انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا براي آگهی هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت فرش یادگار هالل کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/6/1، ماشااهلل پاسبان زاده به سمت مديرعامل، سيد 
مهدي چهل ســتوني به سمت رئيس هيئت مديره، بيگم علي دادايي به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره، محسن خوشدل به عنوان بازرس اصلي و محمد ملکي آراني به عنوان بازرس 
علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه نسل فردا براي آگهي هاي شرکت انتخاب شد. ترازنامه و 

حساب سود و زيان سال هاي مالي1٣92 به تصويب رسيد.

 شرکت فرش یلداي کویر بیدگل )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/6/1 ، فاطمه انگوري 
به عنوان رئيس هيئت مديره، مژگان جلوداريان به عنوان نائب رئيس هيئت مديره و عليرضا 
جلوداريان به عنوان مديرعامل، مجتبي جندقيان به عنوان بازرس اصلي و محمدعلي جندقيان 
به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهي هاي شرکت 

تعيين شد.

 شرکت فرش افق گلهاي بهاري )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/7/1، حسين تمسکي 
بيدگلي به عنوان رئيس هيئت مديره، اعظم خاتمي بيدگلي به عنوان نائب رئيس هيئت مديره 
و حامد تمســکي بيدگلي به عنوان مديرعامل، حسن شکرگزار آراني و محمد جواد مفيدي 
بيدگلي به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا براي آگهي هاي 

شرکت تعيين شدند.

 شرکت مهر بافت تابان گرمسار )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/8/15، ســرمايه شرکت از مبلغ 

1/510/000/000 ريال به مبلغ٣/010/000/000 افزايش يافت.

 شرکت عالي ریس )سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه مورخ 95/8/17، جواد خضري يزدان به سمت رئيس هيئت مديره، سارا 
خضري يزدان به سمت نايب رئيس هيئت مديره و فريبا صفري يزد به سمت مديرعامل انتخاب 

شدند.

 شرکت ریسندگي مهتاب کویر یزد )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/7/25، جمال سلطاني به سمت رئيس هيئت مديره، 
جمال سلطاني به سمت نايب رئيس هيئت مديره، مجيد پورشمسي به سمت مديرعامل، محمد 
امين به سمت بازرس اصلي و رضيه ميرجليلي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 
پيمان يزد جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. صورت هاي مالي منتهي به سال 9٤ مورد 

تصويب قرار گرفت.

 شرکت نساجي پیروز باف  )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي فوق  العاده مورخ95/8/20، فرياد آزادي به نشانی استان کردستان، 
شهرستان سنندج، شهرک صنعتي، شماره يک، خيابان سوم،کد پستي 661687٤891 به عنوان 

مدير تصفيه انتخاب شد.

 شرکت پشم بافي گل نثار )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/6/28، سرمايه شرکت  از مبلغ ٤0 ميليارد ريال به مبلغ 

55 ميليارد ريال افزايش يافت.

 شرکت نساجي تندیس کاشان  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/8/1، روزنامه رسالت جهت نشر 

آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان سالي مالي 1٣9٤ به تصويب رسيد.

 شرکت رنگتاب )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/٤/27، شهرام سياح مفضلي به  سمت  مديرعامل، علي 
يزدان شناس به سمت رئيس هيئت مديره و محمد يزدان شناس به سمت  نايب رئيس هيئت 

مديره انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي بافندگي جامع )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/8/15، شرکت مذکور منحل و ناصر 
به عنوان مدير انتخاب شد. محل تصفيه در تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان خرمشهر، 

خيابان مرغاب، پالک 7،  طبقه ٣، واحد 6،  کدپستي 1155٣9٤٣٣1٣ قرار دارد.

 شرکت تولیدي و صادراتي غنچه صنعت )بامسئولیت محدود (
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/٣،   سرمايه شرکت از مبلغ ٣00/000/000 

ريال به مبلغ1/000/000/000 ريال افزايش يافت.

 شرکت نوبافت شادیلون )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/٤/٣0، صورت هاي مالي 1٣9٤ مورد 
تصويب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسي و خدمات مالي آتيه نگر به عنوان بازرس اصلي 
و مهران حامد به عنوان بازرس انتخاب شــدند. روزنامه خراسان براي مدت يکسال جهت درج 

آگهي هاي شرکت تعيين شد.
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 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت رادان جامه صدرا ) با مسئولیت محدود(
تهيه، تامين، توزيع و دوخت انواع البسه نظامي و انتظامي  انواع کاالي نساجي و پوشاک )شامل 
لباس، رو تختي و رو بالشتي و ...(  دوخت کيسه هاي نظامي، ساک و نظاير آن ، دوخت انواع 
لباس هاي فرم و لباس کار ) از قبيل البسه آزمايشگاهي، صنعتي، بيمارستاني و آشپزي زمينه 
فعاليت، ورامين، قرچک،  خيابان اصلي، جنب مســجد جامع،  پاساژ حسنلو ، طبقه دوم، مرکز 

اصلی، 1/000/000 سرمايه و سعيد ولي زاده مديرعامل است. 

 شرکت پوشاک آرتا ترمه نگین )سهامي خاص(
توليد و پخش پوشاک بچه گانه زمينه فعاليت،  اردبيل،  شهرک صنعتي يک، خيابان کارآفرين 
يک، پالک 21، کدپســتي 5618٤1٤575 مرکز اصلی، 1/000/000 ســرمايه و داود نوري 

مديرعامل است. 

 شرکت پدیده کاشان ابریشم )سهامي خاص(
اين شــرکت در زمينه توليد انواع فرش ماشيني ، ريسندگي، تکميل، ساخت ماشين آالت و 
قطعات يدکي مربوطه فعال اســت. سيد جواد حسيني مديرعامل، کاشان،  جاده قمصر، نبش 
سفره خانه باغ فردوس،  شرکت کسراي سابق،  کدپستي 87179٣٣955 مرکز اصلی، تهران، 
 خيابان 15 خرداد شــرقي ، کوچه موسوي کياني، بن بست آقاجاني، پالک 5،  شعبه شرکت و 

50/000/000 سرمايه می باشد.  

 شرکت نیک آرمان ایکاد  )سهامي خاص(
شرکت مذکور در زمينه خريد ، فروش ، توزيع ، توليد، بسته بندي ، واردات و صادرات و خدمات 
پس از فروش کليه کاالهاي مجاز بازرگاني و پوشــاک تحت مديريت شرف الدين شرف با 
سرمايه 1/000/000 ريال به فعاليت می پردازد. مرکز اصلی آن در تهران ، عبدل آباد، شهرک 

شريعتي، خيابان ماهان ، کوچه محرمي اصل ، پالک 2، کد پستي 189٤7٤61٤5 قرار دارد.

 فروشگاه هاي زنجیره اي جورابان )با مسئولیت محدود(
بافت و توليد انواع جوراب و صادرات و واردات مواد اوليه مربوط زمينه فعاليت، حسين خرازچي 
مديرعامل،1/000/000 ريال سرمايه و تهران، خيابان ميرزاي شيرازي، کوچه 22 ، پالک 9، 

واحد ٣، کدپستي 15968٣7111 مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت تعاوني زرین دوز آونگ اترک 
اين شــرکت با مديريت منير محمدپور و ســرمايه 10500000 ريال توليدکننده پوشاک 
اســت. مرکز اصلی آن در خراسان شــمالي، بجنورد ، خيابان شهيد قرباني ، پشت مسجد 

انقالب، پالک 66 کد پستي: 9٤1589٤55٤ قرار دارد. 

 شرکت خاطره نفیس کاشان )سهامي خاص(
شــرکت فوق در زمينه تجهيز و راه اندازي واحدهاي صنعتي و توليدي صنايع نساجي اعم از 
ريســندگي انواع نخ )  اکرليک، پلي استر، پنبه و ســاير الياف(، رنگرزي، تکميل و آهار فرش 
ماشــيني، چله پيچي و فرش ماشــيني به فعاليت می پردازد. مهدي قاضي مديرعامل، 12 
ميليون ريال سرمايه و کاشان، راوند، بلوار فرازنده، کوچه گلستان، کوچه فرعي اول، کدپستي 

87٣17٣٣129 مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت بهین نسج ابریشم اسپادانا )سهامي خاص(
انجام کليه فعاليت هاي نساجي اعم از توليد، خريد و فروش و صادرات و واردات کليه کاالهاي 
مربوط به صنعت نساجي زمينه فعاليت، اصفهان، خيابان محتشم کاشاني، بن بست پرديس 2 

مرکز اصلی، 1/000/000 سرمايه و محمدرضا نجفي مديرعامل است.

 شرکت پینار تجارت کیش )با مسئولیت محدود(
اين شــرکت به طراحي انواع پوشاک فصل، طراحي توليد و بافت انواع پارچه، توليد مواد 
اوليه بافت، دوخت انواع پارچه، فعاليت در زمينه کيف و کفش، توليد پوشاک چرم، لباس 
کار، لباس پرسنلي، پوشاک ورزشــي، فعاليت در زمينه صادرات واردات پارچه و پوشاک، 
چرخ خياطي، عرضه انواع ماشين هاي دوخت پوشاک و بافت پارچه تحت مديريت عالمه 
صابري با سرمايه 200/000/000 می پردازد. جزيره کيش، برج صدف، طبقه هشتم، واحد 

٣ مرکز اصلی می باشد.

 شرکت فرش آذین نقش کاسپین کاشان)سهامي خاص(
توليد، واردات و صادرات انواع فرش ماشيني، قاليچه، گليم، پتو و موکت، واردات دستگا ه هاي 
بافندگي، نســاجي و انواع قطعــات زمينه فعاليت، آران و بيدگل، خيابــان وليعصر، روبروي 
بيمارستان سيدالشهدا، کوچه قائم 2٤، پالک 28،  مرکز اصلي، 9/000/000/000 ريال سرمايه 

و ريحانه اکرميان مديرعامل می باشد. 

 شرکت طراحان پوشاک رهام رادمان ) بامسئولیت محدود(
اين شرکت تحت مديريت علي باقري با سرمايه 000/000/ 1ريال به تهيه، توليد، توزيع ، 
پخش، واردات و صادرات مواد اوليه کارخانجات نساجي، انواع نخ، انواع پارچه و پوشاک و 
البسه، محصوالت آماده نساجي، توليد و توزيع کاالهاي خواب دوخته شده کليه منسوجات 
خانگي و صنعتي، انواع پوشــاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه و پوشاک ورزش رزمي، 
پوشاک راحتي زنانه و دخترانه، تاري پودي می پردازد. مرکز اصلی آن در  تهران، چهارراه 
يافت آباد، شهرک وليعصر، نرسيده به ميدان معلم، خيابان بافان، کوچه درودگران، پالک 

7، طبقه اول، کدپستي 1٣7٣6٤51٤1 قرار دارد. 

 شرکت سروین پوش روشنا )با مسئولیت محدود (
طراحي، توليد، توزيع، خريد و فروش، صادرات و واردات پارچه و پوشاک و ملحقات مربوطه 
نصب و راه اندازي دستگاه هاي مربوطه ايجاد کارگاه ها و کارخانه هاي نساجي و توليد پارچه و 
پوشاک  زمينه فعاليت، اکرم سادات ميراسدي مديرعامل، 200/000/000 ريال سرمايه و تهران، 
خيابان جانبازان غربي، خيابان مدني، خيابان عالم نجف آبادي، کوچه دشتي، پالک ٤،  واحد 

٣ مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت آریان دوخت ارس )سهامي خاص(
صادرات، واردات، خريد و فروش کليه کاالهاي مجاز بازرگاني )انواع البسه مردانه، زنانه، مواد 
اوليه صنعت پوشاک(  توليد پوشاک مردانه کت و شلوار و پيراهن زمينه فعاليت، 10/000/000 
ســرمايه، محمد هدايتي مديرعامل و  تهران ، بلوار ميرداماد، خيابان  شمس تبريزي شمالي 

خيابان نيک راي پالک ٣ واحد 8 مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک نیک دوختان طالیه شهر
توليد انواع پوشاک و مانتو مدارس زمينه فعاليت، 20/000/000 ريال سرمايه، ياور مجرد مدير 
عامل و پارس آباد، خيابان امام، جنب اداره پست، کدپستي 56919٤7551 مرکز اصلی شرکت 

است. 

 شرکت نساجي وندا بافت کاشان ) سهامی خاص( 
فعاليت در کليه امور مربوط به صنعت نساجي اعم از فرش و گليم ماشيني، چله پيچي، آهار 
و تکميل و ريسندگي و تهيه، توليد و توزيع مواد اوليه ، واردات و صادرات ماشين آالت زمينه 
فعاليت، ياســر محبوبي مديرعامل، 100/000/000 ريال ســرمايه و آران و بيدگل، شهرک 
صنعتي سليمان صباحي بيدگلي ، بلوار مهر، پالک، ٣60 کدپستي 87٤1711111 مرکز اصلی 

شرکت است.
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منسوجات
ورزشی

تهیه و تنظیم:  دکتر فرناز نایب مراد

            Sport Flooring کفپوش ورزشى

طبقه بندی انواع کفپوش ورزشی )Sport Flooring( داخل سالن ورزشی:
ــکل  ــزان وش ــاس مي ــر اس ــا را ب ــوان آنه ــيم بندی ، می ت ــوع تقس ــک ن در ي
ــت  ــوع قابلي ــی دو ن ــه طــور کل ــرد. ب ــا ، دســته بندی ک ــت ارتجاعــی آنه قابلي
ارتجاعــی نقطــه ای )متمرکــز( ومنطقــه ای )گســترده( وجــود دارد کــه بــا ترکيب 

ــد. ــد می آي ــوش پدي ــوع کفپ آنهــا، چهــار ن
ــترده  ــا گس ــه ای ي ــی منطق ــت ارتجاع ــا قابلي ــی ب ــوش ورزش ــف- کفپ ال
ــر  ــر تغيي ــری در ســطحی گســترده، در براب ــت فن ــا حال )Area-elastic(: ب

ــت دارد.  ــدن مقاوم ــم ش ــکل وخ ش

ب- کفپــوش ورزشــی ترکيبــی )Combined Sport Floor(: ترکيــب نــوع بــا 
ارتجــاع نقطــه ای و گســترده، بــه نحــوی کــه در توزيــع فشــار بــار روی کــف، 

حــوزه کنتــرل وســيع اســت.

ج- کفپــوش ورزشــی مخلــوط شــده )Mixed Sport Floor(: حالــت فنــری و 
نــرم بــا بخش هــای نگهدارنــده و تقويت کننــده منطقــه کنتــرل تغييــر شــکل 

محــدود اســت امــا حــوزه تحمــل بــار را دارد.

د- کفپــوش ورزشــی بــا قابليــت ارتجاعــی نقطــه ای )Point�elastic(: حالــت 
فنــری و نــرم بــا حــوزه تغييــر شــکل محــدود کــه بــا هــدف تحمــل بار هــای 

متمرکــز، طراحــی شــده اســت.

 

ــا  ــای ب ــاالی اقتصادی ،کفپوش ه ــره وری ب ــری و به ــل انعطاف پذي ــه دلي ب
قابليــت ارتجاعــی منطقــه ای يــا گســترده، اقبــال بيشــتری در نــزد متقاضيــان 
پيــدا کــرده اســت. ايــن کفپــوش ، در بســياری از پروژه هــا قابل اســتفاده اســت از 
ويژگی هــای آن ، دارا بــودن دوام و طــول عمــر بــاال و در عيــن حــال نگهــداری 
ــرای  ــوان ب ــر آن ، می ت ــالوه ب ــت. ع ــواع اس ــه ان ــا بقي ــه ب ــاده تر در مقايس س
اهــداف مختلفــی از آن اســتفاده کــرد، از جملــه برگــزاری رويداد هــای اجتماعــی 

و فرهنگــی و ... .
کفپوش هــای بــا قابليــت ارتجاعــی نقطــه ای ، عمدتاً بــرای ورزش های ســنگين 

بــا دســتگاه های ثابــت بــر روی زميــن بــه کار مــی رود.
ساختار کفپوش با قابليت ارتجاعی منطقه ای يا گسترده می باشد.

  
پوشش انواع کفپوش ها به دو شکل است :

- چوب سخت
- الستيک

ــرای شــرايط مختلفــی ، مناســبت دارد. در حالــت  هريــک از ايــن پوشــش ها ب
پوشــش چــوب ســخت، شــما می توانيــد از انــواع يــک يــا چند اليــه اســتفاده 
ــر اســاس تنــوع مــواد،  کنيــد امــا در پوشــش های الســتيکی، ايــن تنوع هــا ب

ــد. ــد می آي پدي
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معروف ترين مواد مورد استفاده در پوشش های الستيکی، عبارتند از:
)Linoleum( لينولئوم -

)Caoutchouc( کائو چو -
)Vinyl( وينيل -

پوشــش های الســتيکی همــراه بــا زير  کف هــای خــود بــه صــورت يکپارچــه و 
يــک دســت اجــرا می شــوند. کــف چوبــی ، کاربــرد کمتــری دارد، زيرا در شــرايط 
انبســاط و انقبــاض و متاثــر از شــرايط و ســطوح مختلــف رطوبــت هــوا، احتمااًل 

دچــار تــرک، شــکاف، شکســتگی و يــا خميدگی هائــی در آن خواهــد شــد.
کفپــوش ورزشــی بــا پوشــش چــوب ســخت چند اليــه : بــا ضخامــت بيــن 12-
22 ميلی متــر، دارای ســاختار چند اليــه اســت و انعطاف پذيــری دارد. در شــکل ، 
مــدل نمونــه دارای يک اليــه فوقانــی چوبــی بــا ظرفيــت تحمــل بــار بســيار 
بــاال، يک اليــه تختــه ســه الئــی و يک اليــه بــه ضخامــت يــک بنــد انگشــت 

از جنــس چــوب صنوبــر، ســاخته شــده اســت.
- کفپــوش ورزشــی بــا پوشــش چــوب ســخت يــک اليــه و بــدون انعطــاف: 
ســخت و دارای اجــزاء چوبــی جامــد يــک اليــه، بــا زبانــه و شــيارهای اتصــال 

مربــوط بــه آنهــا.
ــر و ســاخته  ــک، انعطاف پذي ــا پوشــش الســتيکی: باري ــوش ورزشــی ب - کفپ

شــده از انــواع مــواد الســتيکی.

)DIN V 18032-2( الزامات کفپوش ها بر اساس استانداردهای آلمان -
1. کاهش فشارضربه:

ــی از  ــه ی ناش ــه ضرب ــوش اســت ک ــاختار کفپ ــی در س ــار قابليت ــش فش  کاه
برخــورد بــا کــف را جــذب می کنــد. توانائــی کــف در جــذب ايــن شــوک يــا 
ضربــه، بــه ميــزان قابليــت ارتجاعــی آن بســتگی دارد و البتــه بايــد، بــه نحــوی 
باشــد کــه ورزشــکار را از فشــار ناخواســته بــه پا و کمــر، برهانــد. در ايــن آزمون، 
ورزشــکار نبايــد در معــرض بيــش از ٤7 درصــد فشــار ناشــی از ضربــه )نيــروی 

ــرد. ــرار گي عکس العمــل( ق

2. استاندارد تغییرشکل:
 منظــور، تغييــر شــکل عمــودی کفپوش، تحت فشــار بــار روی آن اســت.حداقل 

خميدگــی يــا فرو رفتگــی بايــد 2/٣ ميلی متــر باشــد.

3. کنترل تغییر شکل:
 گســترهء حــوزه تغييــر شــکل ، در شــعاع 500 ميلی متــری از نقطــه بــا ضربــه ی 
عمــودی باشــد )بــا انداختــن يــک وزنــه ی 20 کيلوگرمــی بــر روی آن، حداکثــر 

اختــالف در تغييــر شــکل 15درصــد باشــد.

4. برگشت توپ
 باالتريــن درصــد ارتفاعــی کــه يــک تــوپ بســکتبال، در اثــر برخــورد بــه بــاال 
برگشــت می کنــد بايــد حداقــل 90درصــد يــا کمتــر در مقايســه بــا زمين هــای 

ســخت غير قابــل ارتجــاع باشــد.
درايــن آزمــون تــوپ از فاصلــه يک متــر و هشــتاد ســانتی متری بــر روی کــف 

ســيمانی و کفپــوش ورزشــی رهــا شــده و مــورد مقايســه، قــرار می گيرنــد.
5. میزان ُسر بودن )اصطکاک(:

ــر  ــف و س ــر روی ک ــف ب ــرکات مختل ــدن در ح ــرای چرخي ــازه ب ــزان اج مي
نخــوردن روی آن اســت )حداکثــر در فاصلــه 0/٤تــا 0/6ميلی متــر(.

6. عکس العمل در برابر بارهای غلتان )مثل چرخ(:
حداقل فشاری که باعث آسيب به کف نباشد،1500 نيوتن است.

کفپوش با روکش اپوکسی: 
   

روکش اپوکسی به طور کلی به دو دسته عمده تقسیم می شوند:
- روکش هايــی کــه غلظــت بســيار بــاال دارنــد، درصــد ســيليس در آنهــا بــاال 
اســت و بــه وســيله ابزارهــای دســتی و مکانيکــی تــا ضخامــت 8-6 ميليمتــر 
روی ســطح بــه کار می رونــد و مقاومــت سايشــی ، مکانيکــی و شــيميای بااليــی 
دارنــد و معمــواًل روی ســطح بتــن روی مکان هايــی کــه در معــرض ريــزش و 
پاشــيدن مــواد شــيميايی و يــا تردد شــديد وســايل نقليه ســنگين قــرار دارنــد، به 
کار می رونــد. ايــن روکش هــا عمدتــاً در کارخانه هــای شــيميايی، پااليشــگاهای 
ــتفاده  ــورد اس ــا م ــازی و نيروگاه ه ــازی، نوشابه س ــای خودرو س ــت، کارخانه ه نف
قــرار می گيرنــد.  - روکش هــای خــود تــراز اپوکســی بــا درصــد ســيليس بســيار 
کمتــر کــه روی ســطح تميــز شــده ريخته و با اســتفاده از شــانه های پالســتيکی 
مخصــوص روی ســطح پهــن مــی شــوند و ضامتــی حــدود 2 ميليمتــر خواهنــد 
داشــت. اســتفاده از دســتگاه اســپری دو جزئــی نيــز بــرای ســهولت و تســريع کار 
در ســطوح بــزرگ امکان پذيــر اســت. روکــش خــود تــراز اپوکســی در برابــر مــواد 
شــيميايی ، ســايش ناشــی از تــردد افــراد و وســايل نقليــه ســبک صنعتــی مقاوم 
ــه زيبايــی محيــط می افزاينــد. ايــن  ــراق ب ــا رنگ هــای مختلــف و ب اســت و ب
ــی  ــواد غذاي ــد م ــای تولي ــتان ها، کارخانه ه ــا در آزمايشــگاه ها، بيمارس روکش ه

ــد .  ــرد دارن و انبار هــا کارب
روکش هــای اپوکســی مزايــای زيــادی دارنــد کــه نســبت به ســاير پوشــش های 
کــف ارجــح هســتند. بتــن ســطح بــه علــت خاصيــت قليايــی ذاتــی خــود بــه 
واســطه وجــود ناخالصی هــای فلــزی بــه راحتــی مــورد آســيب مــواد شــيميايی 
ــاد مقاومــت سايشــی و  ــه ســبب ســختی و شــکنندگی زي ــرد و ب ــرار می گي ق
ضربه پذيــری پايينــی دارد. پوشــش های قيــری و آســفالت نســبت بــه حالل های 
مقاومــت کمــی دارنــد و در اثــر تــردد زيــاد بــه ويــژه در گرمــا ، نــرم شــده و روی 
ســطح زيريــن حرکــت کــرده جمــع شــده و ســطح آن مــوج دار می شــود. ايــن 
موضــوع در چهار راه هــای خيابان هــا يــا در قســمت سراشــيبی پل هــای فلــزی 
کامــاًل مشــهود اســت. پوشــش های فلــزی شــديداً تحــت تأثيــر عوامــل خورنده 
محيــط قــرار می گيرنــد و آجرهــای ضــد مــواد شــيميايی گــران هســتند و نصب 

آنهــا هزينه بــر اســت. 
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روکش هــای اپوکســی اگــر درســت فرمولــه شــوند و بــه طــور صحيــح بــه کار 
رونــد هيــچ يــک از ايــن معايــب را نخواهنــد داشــت .

کفپوش پلی یورتان
ايــن کفپــوش نيــز خــواص کفپــوش اپوکســی را داشــته بــه عــالوه اينکــه از 

مقاومــت نــوری و ســايش باالتــری برخــوردار اســت.
بــا توجــه بــه هزينــه باالتــر ايــن کفپــوش اســتفاده از آن در محيط هــای روبــاز 
ــاال پيشــنهاد می گــردد ، ضمــن ايــن کــه می تــوان از ايــن نــوع  ــا ســايش ب ب

کفپــوش بــه صــورت ترکيبــی بــا کفپــوش اپوکســی نيــز اســتفاده نمــود.

- مهم ترین ویژگی های پلی یورتان در زمینه عایق 
1- روش های متنوع در اجرا : تزريق فوم ، اسپری و قطعات پيش ساخته .

ــی 1200 کيلوگــرم ، کــه  ــان : دانســيته 25 ال ــوع پلی يورت 2- دانســيته های متن
ــر متــر  ــا 60 کيلو متــر ب دانســيته مورد اســتفاده در پخــش عايق هــا بيــن ٣0 ت

ــد . ــب می باش مکع
٣- دوام در مقابل عوامل جوی نامحدود می باشد .

ــه  ــای ک ــاً در بخش ه ــان خصوص ــت : پلی يورت ــذب آب و رطوب ــدم ج ٤- ع
مســاله جــذب رطوبــت در آنهــا از اهميــت بســزايی برخــوردار اســت . بــا ميــزان 
جــذب رطوبــت بســيار کــم آنهــم صرفــاً در ســطح خارجــی ســلول های مربــوط 

بــه عنــوان بهتريــن عايــق شــناخته شــده اســت .
5- خــواص Excusing يــا خــود خامــوش شــوند : پلی يورتــان بــه عنــوان يــک 
مــاده شــيميايی در مقابــل آتــش آســيب پذير اســت ولــی خود ســوز نبــوده و در 
صــورت قطــع منشــاء آتش ســوزی ، خــود بــه خــود خامــوش می شــود ، وی بــا 
افــزودن مــواد مخصــوص Fire Retard می تــوان از اشــتعال آن نيــز جلوگيــری 

نمود .
6- مقاوم در برابر محيط های اسيدی رقيق .

7- عدم امکان رشد ميکروارگانيزم و باکتری ها در عايق پلی يورتان .
8- تاميــن عايــق صوتــی بکارگيــری پانــل پلی يورتــان بــا ضخامــت حــدوداً 
ــل حــدود ٣0 دســی  ــر اختــالف شــدت صــدا در دو طــرف پان 10 ســانتی مت
بــل می باشــد . ايــن مقــدار 2 برابــر فــوم پلی اســتايرن و ٤ برابــر بيشــتر از ديــوار 
آجــری بــه همــان ضخامــت می باشــد و در صــورت نيــاز بــه درجــات باالتــر 
تخفيــف صــدا ، می تــوان از پانــل پورتــان بــه صــورت دوجــداره اســتفاده نمــود .

9- توليد آسان و ارزان سازه های ايزوله .
10- خــواص مکانيکــی بســيار عالــی : مهمتريــن خــواص مکانيکــی عبارتنــد از 
مقاومــت فشــاری و خمشــی جهــت آزمايــش مقاومــت فشــاری نمونــه اســفنج 
را بيــن دو صفحــه صــاف و مــوازی فشــرده می شــود و نيــروی وارده در تغييــر 
ــری می گــردد . مقاومــت  ــر 10% اندازه گي ــف و حداکث شــکل های نســبی مختل

فشــاری شــديداً تابــع وزن مخصــوص می باشــد.

کفپوش پلی وینیل کلراید
پلی وينيــل کلرايــد کــه آن را بيشــتر بــا اختصــا ر پــی. وی. ســی 
می شناســيم، يــک پليمــر ترموپالســتيک می باشــد کــه امــروزه در اشــکال 
ــا ويژگی هــای بســيار گوناگــون کاربردهــای وســيعی در  ــوع و ب بســيار متن
ــه کاربردهــای پی وی ســی،  ــرده اســت. ازجمل ــا پيداک ــره ی م زندگــی روزم
ــيده  ــالن های سرپوش ــت س ــب جه ــی مناس ــوان کفپوش ــه عن ــتفاده ب اس

ــت. ــی اس ورزش
ــه  ــته ب ــه بس ــود ک ــاخته می ش ــوع س ــای متن ــا در رنگ ه ــن کفپوش ه اي
ــون و  ــال گوناگ ــال، فوتس ــکتبال، هندب ــال، بس ــای واليب ــرد ) زمين ه کارب

ــود.  ــتفاده می ش ــب اس مناس
ــبکی،  ــه س ــوان ب ــی می ت ــی. وی. س ــای پ ــای کفپوش ه ــر مزاي از ديگ
ــرما  ــا و س ــل گرم ــودن در مقاب ــوزی و عايق ب ــر آتش س ــت در براب مقاوم
اشــاره کــرد، امــا مهمتريــن ويژگــی پــی. وی. ســی قابليــت جــذب ضربــه و 
ارتجاعــی بــودن مناســب آن اســت کــه آســيب های ممکــن وارده ناشــی از 

ــاند.  ــل می رس ــه حداق ــی را ب ــديد ورزش ــای ش فعاليت ه

   
کفپــوش پــی وی ســی وینیــل از پــرس کــردن 3 الیــه مختلــف تشــکیل 

می شــود: 
ــع  ــه در واق ــن الي ــی : اي ــی وی س ــوش پ ــه کفپ ــا روي ــی ي 1- اليه پوشش
ــر ســايش  ــادی در براب ــگ و شــفاف اســت کــه از مقاومــت زي ــه بی رن الي
ــزان ضخامــت بيشــتری داشــته باشــد کفپــوش از  ــه هــر مي و خــراش و ب
مقاومــت تــردد بيشــتری برخــوردار اســت. بــه دليــل نــازک بــودن ايــن اليه 
ــد  ــت آن از واح ــری ضخام ــواًل در اندازه گي ــی، معم ــه اصل ــه الي ــبت ب نس
ميکــرون متــر )10 بــه تــوان منفــی 6 متــر( اســتفاده می شــود بطــور مثــال 

70 ميکــرون متــر، 100 ميکــرون متــر و ...
2- اليــه دکــور کفپــوش پــی وی ســی : ايــن اليــه اصطالحــاً روکــش پــی 
ــورد  ــف م ــا طرح هــای چــوب و رنگ هــای مختل ــام دارد کــه ب وی ســی ن

ــرد. ــرار می گي ــتفاده ق اس
٣- اليــه اصلــی يــا هســته کفپــوش پی وی ســی : ايــن اليــه وزن و فشــار 
ناشــی از رفــت و آمــد را تحمــل می کنــد. جنــس آن از پــی وی ســی نــرم 
ــوش را تشــکيل  ــت کفپ ــده ضخام و منعطــف تشــکيل شــده اســت و عم
می دهــد ايــن اليــه نقــش بســياری در تحمــل کشــش و  نيــروی فشــاری 

ــد. ــا می کن ايف
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1- فناوری نانو و کاربرد آن در منسوجات خانگی
فناوری نانــو توانايــی کنتــرل مــاده در ابعــاد مولکولــی و بهره بــرداری از 
خــواص و پديده هــای ايــن بعــد در مــواد، ابزارهــا و ســامانه های نويــن اســت. 
ــای  ــه زمينه ه ــاوری اســت ک ــردی و فن ــش کارب ــه ای از دان ــو زمين فناوری نان
گســترده ای را پوشــش می دهــد. موضــوع اصلــی ايــن فنــاوری، مهــار مــاده يــا 
ســامانه ها در ابعــاد کمتــر از يــک ميکرومتــر، معمــواًل حــدود 1 تــا 100 نانومتر 
اســت. فنــاوری نانــو در تمامــی گرايش هــای علمــی راه يافتــه و از فناوری هــای 

ــد. ــعه می باش ــر درحال توس ــرعت هرچه تمام ت ــا س ــه ب ــت ک ــی اس نوين
بــا ظهــور فنــاوری نانــو، دريچــه ای جديــد بــه روی صنعــت نســاجی و ســاير 
صنايــع گشــوده شــد.  ايجــاد محيــط پاک تــر و ايمن تــر، مهم تريــن دســتاورد 
مهندســی نانونســاجی در بخــش منســوجات خانگی اســت.  منســوجات خانگي 
شــامل انــواع پتــو، لحــاف، پارچه هــای رومبلــی و پــرده ای، روتختــی، ملحفــه 
و روبالشــی، تشــک ، حولــه، روميــزی، پــرده، فــرش، موکــت و نظيــر اين هــا 
Bavar� اســت. در مطالعــه ای کــه توســط اتحاديه صنعــت نســاجی و پوشــاک
ian در مــورد رونــد و چشــم انداز ايــن صنعــت صــورت گرفــت، نقــش قابــل 

توجهــی بــرای کاربردهــای آتــی منســوجات خانگــی بــا اســتفاده از روش هــای 
جديــد تکميــل پارچــه و فنــاوری پوشــش دهی، بــا اســتفاده از فناوری نانــو در 

نظــر گرفتــه شــده اســت. 
شــکل 1، برخــی از خــواص منســوجات خانگــی تکميل شــده بــا نانو ســاختارها 

را نشــان می دهــد.

 شکل 1. خواص منسوجات خانگی تکمیل شده با نانو ساختارها [2]

بخــش منســوجات خانگــی و صنعــت مبلمــان يکــی از بزرگ تريــن بازارهــای 
منســوجات فنــی بــه شــمار می رونــد. تمايــل مصــرف کننــدگان منســوجات 
خانگــی بــه راحتــی و اســتفاده از منســوجات بــا قابليــت کاربــرد آســان، فرصتی 

بــرای بــازار محصــوالت نانــو بــا عملکردهــای بيشــتر اســت.
ــرآورد شــده  ــارد دالر ب تجــارت منســوجات خانگــی در ســال 2012، 76 ميلي

کاربرد فناورى نانو 
در منسوجات خانگی 

نانوتكنولوژي

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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اســت. بيشــترين توليــدات، مربــوط بــه کاالی خــواب، حولــه، پــرده و روميــزی 
ــا در  ــرف در آن ه ــورد مص ــاف م ــه و الي ــان، پارچ ــار، مبلم ــن آم ــت. در اي اس
بخــش منســوجات صنعتــی و ديگــر مصــارف طبقــه بنــدی مــی شــوند. بــر 
اســاس آمــار منتشــر شــده در ســال 2012، کشــور چيــن ٤0 درصــد از تجــارت 
و 60 درصــد از صــادرات منســوجات خانگــی بــه ارزش ٣0 ميليــارد را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. ايــن در حالــی اســت کــه کشــور هنــد در 1٤ درصــد از 
ــتان 6 درصــد از تجــارت و 9 درصــد  تجــارت و 9 درصــد از صــادرات، پاکس
ــادرات  ــد از ص ــارت و 5 درص ــد از تج ــيايی 8 درص ــاير آس ــادرات و س از ص

منســوجات خانگــی جهــان دخيــل هســتند. 

شکل 2. بازار جهانی منسوجات در سال 2012 )درصد از سهم بازار(

2- کاربرد فناوری نانو در تکمیل منسوجات خانگی
هرچنــد اســتفاده از اليــاف نانوکامپوزيتی)حــاوی نانــوذرات( بــا کارايــی ويــژه، 
ــوه  ــای بالق ــه زمينه ه ــل، از جمل ــاوری نانوتکمي ــی و فن ــای  نانوليف بی بافت ه
بــرای اســتفاده از فنــاوری نانــو در منســوجات خانگــی بــه شــمار می آينــد، بــا 
ايــن وجــود، تاکنــون فرصت هــای عمــده ايجــاد ارزش از طريــق فناوری نانــو 
در منســوجات خانگــی، بــه تکميــل منســوجات خانگــی با مــواد نانوســاختار به 
منظــور محافظــت در برابــر پرتــو فرابنفش، عايق بنــدی گرمايــی، ايجادخاصيت 

ضــد باکتــری، ضــد بــو، دافــع آب و لکــه، کندســوزی و آب دوســتی معطــوف 
بــوده اســت. انــواع پوشــش های نانومقيــاس کــه در منســوجات خانگــی بــه کار 
می رونــد، ســبب ارزش افــزوده در صنعــت منســوجات خانگــی می شــوند. ايــن 
پوشــش ها شــامل پوشــش های محافــظ در برابــر پرتوهــای فرابنفــش، عايــق 
حرارتــی، ضدميکــروب ، ضــدآب، ضــد لــک و ضــد آتــش هســتند. در ايــن 
بخــش، بــه برخــی از نانــو تکميل هــای  انجام شــده بــر منســوجات خانگــی و 

ــود. ــاره می ش ــا اش ــن تکميل ه ــه در اي ــواد به کاررفت م
2-1- تکميل کندسوز يا ضد آتش

بــا توجــه بــه اين کــه اليــاف ازجملــه مــواد قابــل اشــتعال می باشــند و هرســاله، 
خســارات مالــی و جانــی زيــادی براثــر آتــش گرفتــن منســوجات بــه وجــود 
می آيــد، الزم اســت اصالحاتــی در منســوجات به منظــور تأخيــر در شــعله وری 
ايجــاد شــود. ازجملــه راه کارهــای رســيدن به ايــن هــدف عبارت انــد از: افزايش 
نقطــه ی اشــتعال اليــاف به منظــور نيــاز بــه دمــای بيشــتر بــرای آغــاز ســوختن 
، کاهــش طــول شــعله حاصــل از ســوختن، توقــف ســوختن اليــاف بــا حــذف 

منبــع آتــش و کاهــش ســرعت پيشــروی آتــش روی کاال.
درصورتی کــه اهــداف بــاال محقــق گــردد، کاال ديرتــر آتش گرفتــه و ســرعت 
انتقــال آتــش کاهــش می يابــد؛ بنابرايــن، فرصــت بيشــتری بــرای مهــار آتش 
فراهــم می شــود. شــکل ٣، نمونــه ای از پارچــه عمــل آوری شــده بــا نانــو مــواد 

کندســوز را نشــان می دهــد.
اســتفاده از نانــو ذرات، زمانــی کــه به خوبــی در ســاختار پليمــر پراکنــده شــده 
ــت در  ــی و مقاوم ــی، مکانيک ــواص حرارت ــود خ ــبب بهب ــد س ــند، می توان باش
برابــر آتــش شــود. مقــدار نانــو مــواد مصــرف شــده در فرايندهــای تکميلــی، 
ــن ويژگــی ناشــی از  ــاد ميکــرو اســت و اي ــا ابع ــر از مــوادی ب به مراتــب کمت
بيشــتر بــودن ســطح مخصــوص مــواد نانــو ســاختار و ســطح تمــاس بيشــتر 
آن هــا بــا پليمــر اســت. در حقيقــت، عملکــرد هرکــدام از ايــن نانــو ذرات بــر 
اســاس شــکل و ســاختار شــيميايی در ايجــاد خاصيت کندســوز متفاوت اســت.  
غالبــا مــواد نانــو ســاختار به کاررفتــه در ايــن تکميــل در ســه دســته کلــی نانــو 
رس، نانولولــه کربــن و نانــو ذرات ســيليکونی و اکســيد فلــزی قــرار می گيرنــد 

ــت: ــده اس ــار بيان ش ــدول 1 به اختص ــه در ج ک

شکل 3. نمونه ای از پارچه کندسوز با استفاده از نانو مواد، )الف( آزمون اشتعال پارچه ساده، )ب( عمل آوری پارچه با نانو مواد و )ج( آزمون اشتعال پارچه تکمیل شده [3]
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2-2- تکمیل ضدمیکروب
اســتفاده از منســوجاتی بــا خــواص ضدميکروبــی در فــرش و اثاثيــه منــزل و 
محيــط خانــه، مزايــاي فراوانــي را بــه همــراه دارد. در پارچه هــای تهيه شــده از 
اليــاف بــا ترکيبــات مصنوعــي ماننــد نايلــون و پلی پروپيلــن می تــوان از نانــو 
ذراتــی ماننــد اکســيد روي، اکســيد مس، دی اکســيد تيتانيــوم و نانــو ذرات نقره 
و طــال بــراي ايجــاد خــواص ضدميکروبــی اســتفاده کــرد. اخيــرا تمايــل بــه 
بکارگيــری نانــوذرات اکســيدروی کــه خاصيــت محافظــت در برابــر پرتوهــای 
فرابنفــش  را دارنــد، نيــز رو بــه افزايــش اســت. مزيــت ديگر اســتفاده از اکســيد 
روي، افزايــش ضريــب ايمنــی آن در کاربردهــای متنوعــی چــون لبــاس زيــر، 
ــر  ــاس کــودک و ... می باشــد. ضمــن اينکــه اســتفاده از اکســيد روی تغيي لب
ــه مــوارد  ــي در رنــگ و شــفافيت ســطح پارچــه  ايجــاد  نمی کند.ازجمل چندان
مصــرف ايــن فنــاوری در منســوجات خانگــی عبارت انــد از: ملحفــه، روتختــی، 
روبالشــی، پتــو، روميــزی، مبلمــان و اليــاف پلی اســتر بــرای پــر کــردن بالــش 

ــاده. ــای آم و لحاف ه
ــيم بندی  ــی تقس ــروه اصل ــه گ ــه س ــوان ب ــروب را می ت ــوجات ضدميک منس

نمــود:

3-2-1- منسوجات با خاصیت فعال شوندگی در برابر نور
ــور،  ــذب ن ــر ج ــه در اث ــوم ک ــيد تيتاني ــا دی اکس ــده ب ــوجات تکميل ش منس
ــده و ســبب  ــر منتقل ش ــرژی باالت ــدار ان ــه م ــت ب ــدار ظرفي ــای م الکترون ه

ــود. ــا می ش ــرو ارگانيزم ه ــلولی ميک ــاء س ــيون غش اکسيداس

3-2-2- منسوجات با مواد ضدمیکروب غیرقابل انتشار
ــه  ــوج تعبي ــش روی منس ــا پوش ــوج ي ــس منس ــروب در ماتري ــواد ضدميک م
می شــوند. خاصيــت ضــد ميکروبــی در ايــن منســوجات ناشــی از برهم کنــش 
ــرو  ــلولی ميک ــاء س ــی غش ــار منف ــروب و ب ــاده ضدميک ــت م ــار مثب ــان ب مي
ــر ميکــروب  ــزم اســت کــه ســبب انهــدام و جلوگيــری از رشــد و تکثي ارگاني

می شــود.

2-2-3- منسوجات باقابلیت رهایش مواد ضدمیکروب 
ــس از  ــره و م ــان، نق ــر تری کلوس ــروب نظي ــاده ضدميک ــت م ــن حال در اي
ســطح محصــول منتشرشــده و بدينوســيله ســبب جلوگيــری از رشــد ميکروب 

می شــوند.

جدول 1. نانو ساختارهای به کاررفته در تکمیل کندسوزی پلیمرها [5]

شکل 4. روش های مختلف معطر سازی منسوجات
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2-3- تکمیل مواد معطر
ــورها  ــياري از کش ــر در بس ــاي معط ــد پارچه ه ــر، تولي ــال هاي اخي در س
موردتوجــه قرارگرفتــه اســت. صنعــت پوشــاک ايالــت متحــده حــدود 17٣ 
ــه  ــازار امــروزه ب ــه طــوری کــه حــدود 2% ايــن ب بيليــون دالر ارزش دارد ب
ــد معطــر ســازی پارچــه، بخشــي از  پوشــاک معطــر اختصــاص دارد. فرآين
فرآينــد توليــد پارچــه اســت کــه در مراحــل پايانــي به عنــوان يــک بخــش 
ــن  ــاي اي ــن کاربرده ــي از مهم تري ــود. يک ــه مي ش ــر گرفت ــي در نظ تکميل
صنعــت، توليــد پارچه هايــي اســت کــه به عنــوان ملحفــه، پــرده يــا 
رومبلــي از آن اســتفاده مي شــود. به منظــور ايجــاد حــس خــواب و کاهــش 
خســتگی، تکميــل منســوجاتی نظيــر ملحفــه، پــرده، فــرش و روتختــی بــا 
ــره  ــن و غي ــات، دارچي ــر اســطوخودوس، مرکب ــی نظي ــتفاده از رايحه هاي اس

ــد.  ــب می باش ــيار مناس بس
اســطوخودوس، پرکاربردتريــن و متنوع تريــن روغنــی اســت کــه در صنعــت 
نســاجی اســتفاده می شــود. ايــن روغــن بــه ويــژه بــرای ســردردهای ناشــی 
از مشــکالت عصبــی مفيــد اســت. تأثيــر روغن هــای ليمــو، بابونــه، گل رز، 
هــل، ميخــک، يــاس و غيــره نيــز توســط بســياری از محققيــن مــورد تأييــد 
اســت. معطرســازی پارچــه بــا توجــه بــه نــوع مــواد استفاده شــده در فرآينــد 

ــه ســه روش انجــام می شــود. ب
2-4-کنترل بوی نامطبوع

ــوع مبلمــان  ــوی نامطب ــرل ب ــزه نگه داشــتن و کنت ــرای پاکي ايــن فرايندهــا ب
منــزل بســيار موردتوجــه قرارگرفتــه اســت. همچنيــن در منســوجات 
مورداســتفاده در پوشــاک، بــا کنتــرل معايــب ناشــی از تعــرق و بــوی نامطبــوع 
ــا  ــی در انســان ايف ــدن نقــش مهمــی در ســالمت و ايجــاد احســاس راحت ب
می کنــد. به طورکلــی، دو رويکــرد مختلــف به منظــور کنتــرل بــوی نامطبــوع 
ــاده  ــی س ــه روش ــذب ک ــود دارد: روش ج ــق وج ــی از تعريـ ــوجات ناش منس
ــن  ــت و در اي ــو اس ــده ب ــای ايجادکنن ــداختن مولکول ه ــه دام انـ ــور ب به منظ
ــه ترکيبــات ناشــی از تعريــق انجــام نمی شــود،  روش تغييــر در فراينــد تجزي
روش جلوگيــری کــه در ايــن روش از رشــد و تکثيــر باکتری هايــی کــه مســبب 
تجزيــه ترکيبــات و ايجــاد بــوی نامطبوع هســتند، جلوگيــری به عمــل می آيد. 
انجــام تکميل هــای ضدباکتــری روی منســوجات بــرای رســيدن بــه اين هدف 
پيشــنهاد می شــود. نانــو مــواد جــاذب بــوی نامطبــوع در منســوجات را می توان 
در گروه هــای سيکلودکســترين ها، نانــو ذرات کربــن فعــال، نانــو ذرات خاکســتر 

بامبــو و پليمرهــای قاصدکــی تقســيم بندی کــرد.

   
 

 
شکل 6. نحوه عملکرد سیکلودکسترین ها به عنوان جاذب بو

2-5- تکمیل خودتمیزشوندگی
پارچه هــای عمــل شــده بــا ايــن تکميــل، به ويــژه بــرای لبــاس کار و پوشــاک 
راحتــی کــه بــازار آن هــا پيوســته رو بــه رشــد اســت، همچنيــن در يونيفرم های 
ــند. ســه روش  ــای خانگــی مناســب می باش ــا و ملحفه ه ــی، روميزی ه صنعت

مختلــف بــرای ايجــاد خاصيت خودتميزشــوندگی در منســوجات وجــود دارد:
1- نانــو ذرات دی اکســيد تيتانيوم باقابليت فوتوکاتاليســتی کــه از توانايی تجزيه 
لکه هــای آلــی برخــوردار هســتند، روی ســطح منســوج تثبيــت می شــوند. بــا 
اســتفاده از انــرژی پرتــو خورشــيد، دی اکســيد تيتانيــوم دو مــاده واکنش دهنــده 
اکسايشــی راديکال هــای هيدروکســيل و آنيــون ســوپر اکســيد ايجــاد می کنــد. 
ــد  ــه می کنن ــی را تجزي ــه آل ــش اکسايشــی لک ــق واکن ــاده از طري ــن دو م اي
)شــکل 7 الــف(. شــکل 7 ب، طــرح  واره ای از فراينــد حــذف لکــه آالينــده از 

روی منســوج را نشــان می دهــد.

   
شکل 7. )الف( واکنش فوتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم [10] و )ب( سازوکار عمل 

خودتمیزشوندگی مواد لیفی [11]

ــای  ــتفاده از نانولوله ه ــا اس ــوجات ب ــطح منس ــردن س ــز ک ــا ابَرآب گري 2- ب
ــور  ــاوی فلوئـ ــری حـ ــای پليم ــيليس و کامپوزيت-ه ــو ذرات س ــی، نان کربن
)فلوئورواکريالت(/نانــو ذرات، قطــرات آبــی کــه بــر ســطح منـــسوج می لغزنــد؛ 

شکل 5. نانو مواد جاذب بوی نامطبوع در منسوجات )الف( نانوذرات کربن فعال و )ب( پلیمرهای قاصدکی 
)ب()الف(
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ــد.  ــدا می کنن ــوج را ج ــطحی منس ــای س آالينده ه
٣- ايجــاد ســاختارهای نانومتــری بــر ســطح منســوج کــه مانــع چســبندگی 
ــی آورد  ــم م ــطحی را فراه ــای س ــع آالينده ه ــکان دف ــده و ام ــطح ش س
)شــکل 8(. بــرای مثــال می تــوان بــه ايجــاد شــبکه ای از SiO2 در 
هگزادســيل تــری اتوکســی ســيالن بــر اليــاف ويســکوز بــه روش ُســل-

ژل اشــاره کــرد.

 

شکل 8. برآمدگی های نانو ساختار روی سطح منسوجات [11]

2-6- تکمیل دافع آب/روغن
تکميل هــای دفع کننــده آب و لکه هــای خشــک و روغنــی، در تمــام 
بخش هــای بــازار نســاجی از قبيــل پوشــاک، منســوجات خانگــی و 
ــاوري  ــري فن ــا به کارگي ــند. ب ــت می باش ــی دارای اهمي ــوجات صنعت منس
ــم از آب،  ــع )اع ــرات ماي ــه، قط ــل پارچ ــا تکمي ــد ي ــات تولي ــو در عملي نان
روغــن( نمي تواننــد درون پارچه هــاي مقــاوم در برابــر مايعــات، نفــوذ کننــد 
)شــکل 9(. ايــن اثــر شــبيه اثــر موجــود در برگ هــاي نيلوفــر آبــي يــا گل 
الدن اســت کــه بــا يک اليــه واکــس بــه ضخامــت يــک نانومتــر پوشــيده 
شــده اند. ايــن خاصيــت بــا اســتفاده از انــواع نانــو ذرات از قبيــل دی اکســيد 
تيتانيــوم، اليــه سيلوکســان، نانولوله هــای کربــن و غيــره ايجــاد می شــود. 
ــت  ــد اف ــده نباي ــه تکميل ش ــوا در پارچ ــری ه ــوارد، نفوذپذي ــی م در تمام

قابل توجهی داشته باشد.     

2-7- تکمیل ضد پرتو فرابنفش
پوشــش نانويــی ضد UV ايجادشــده روی منســوجاتی نظيــر پرده، مانــع از ورود 
پرتــو فرابنفــش بــه فضــای داخــل خانــه شــده، از آســيب بــه پوســت بــدن و 
چشــم جلوگيــری نمــوده و از ســفيد شــدن رنــگ منســوجات نظير پــرده، فرش 
ــه  ــل اين گون ــوادی کــه در تکمي ــو م ــه نان ــد. ازجمل ــل ممانعــت می نماي و مب
منســوجات مورداســتفاده قــرار می گيــرد، دی-اکســيد تيتانيــوم و اکســيد روی 
اســت. نانــو اکســيد روی بــه محــض قــرار گرفتــن در معــرض نــور خــواص 
فوتوکاتاليســتی مؤثــری را فراهــم می کنــد و بــه عنــوان مــاده ايجــاد کننــده 
خــواص خودتميزشــوندگی و ضدميکــروب در منســوجات اســتفاده می شــود. 
از ســوی ديگــر منســوجات حــاوی يــا پوشــش داده شــده بــا نانوســاختارهای 
فلــزی بــه عنــوان پوشــش محافــظ در برابــر امــواج الکترومغناطيــس نيــز بــه 

ــد. ــمار می رون ش

3- برخــی از نمونه هــای تجاری ســازی شــده منســوجات خانگــي 
نانوفناورانــه در جهــان

جــدول 2 شــاخص ترين شــرکتهای منســوجات خانگــی نانوفناورانــه در جهــان 
در آمريــکا، آســيا و اروپــا را معرفــی می کنــد.

MasaTM 3-1- فناوري
فنــاوري MasaTM يــک فنــاوري تجــاري بــرای پوشــش دهی منســوجات بــا 
نانــو روکــش فلــزي اســت کــه توســط شــرکت ژاپنــي ســوزوتورا  ابداع شــده 
اســت. محصــوالت ايــن فنــاوري شــامل منســوجات، مــواد کشــباف، بی بافــت 
و ســاير ورقه هــای ليفــی پوشــش داده شــده بــا فيلــم فلــزی در مقيــاس نانــو 
اســت. بــا اســتفاده از ايــن پوشــش فلــزی يکنواخــت، امــکان ايجــاد اليــاف بــا 
کارايــی بــاال و ارزش افــزوده مختلف وجــود دارد )شــکل 10(. پرده هــای توليدی 
ــزی اســت از ويژگی هــای  ــو ذرات فل ــن شــرکت کــه دارای روکشــي از نان اي

ــر برخــوردار می باشــند: زي
- بــه دليــل قابليــت جــذب پرتــو فروســرخ )IR( توســط نانــوذرات فلــزی، ايــن 
پرده هــا مانــع ورود بخــش زيــادی از نــور خورشــيد شــده؛ بنابرايــن در مقايســه 
بــا پرده هــای معمولــی ســبب کاهــش دمــاي اتــاق )حــدود 2 تــا ٣ درجه شــده 

شکل 9. برخی از منسوجات خانگی ضد آب/روغن شده با استفاده از نانو مواد

 83 شماره 170    بهمن 95  



در تابســتان( و کاهــش هزينــه بــرق مصرفــي دســتگاه های تهويــه می شــوند.
- بــا کاهــش ميــزان عبــور پرتــو فرابنفــش از ايجــاد رنگ پريدگی و پوســيدگی 
اثاثيــه منــزل براثــر تابــش نــور خورشــيد جلوگيــري کــرده و ســبب افزايــش 

طــول عمــر ايــن وســايل می شــوند.
ــوند و درنتيجــه  ــا می ش ــر شــکل پرده ه ــع از تغيي ــزی مان ــوذرات فل - نان
طــول عمــر ايــن نــوع پرده هــا بيشــتر از ســاير پرده هــای متــداول اســت. 
يکــی ديگــر از منســوجات خانگــی ايــن شــرکت، تــوری محافــظ حــرارت 
بــرای پنجره هــا بانــام تجــاری ECO AIRIUS اســت )شــکل 11(. 
پوشــش فلــزی روی ســطح، نــور آفتــاب را منعکــس کــرده و مانــع از ورود 
حــرارت خورشــيد بــه درون فضــای خانــه می شــود. ايــن امــر ســبب کاهش 
دمــای فضــای نزديــک پنجــره و درنتيجــه احســاس راحتــی يکنواخــت در 
ــو  ــا جلوگيــری از ورود حــدود 69% از پرت اتـــاق می شــود. ضمــن اينکــه ب
فرابنفــش، مانــع از آســيب رســيدن بــه مبلمــان و اثاثيــه منــزل در اثــر پرتــو 

خورشــيد خواهــد شــد. 

3-2- کاالی خنک کننده
 Coolest( ــاری ــام تج ــس )بان ــرکت نانوتک ــده ش ــک کنن ــوالت خن محص
comfort، بــا اســتفاده از فنــاوری تــوری نانومتــری تهيــه شــده اســت. در ايــن 

فنــاوری، اليــاف مصنوعــی توســط توری هــای نانومتــری بــا ســاختار مولکولــی 
ســه بعــدی و بــا قابليــت جــذب رطوبــت بــاال پوشــانده می شــود )شــکل 12(. 
ــار  ــذب و انتش ــبب ج ــا، س ــده توســط توری ه ــی ايجــاد ش ــت موئينگ خاصي
ســريع رطوبــت شــده و موجــب خنــک شــدن و راحتــی فــرد در هنگام اســتفاده 

ــا لبــاس می شــود. از تشــک، رختخــواب ي

3-3- محصوالت دافع آب/ لکه
AquapelTM  3-3-1- محصول دافع آب

نســل جديــد محصــوالت دافــع آب شــرکت نانوتکس اســت که ضمن زيســت 
ســازگار بــودن، اقتصــادی نيــز هســت. در ايــن تکميل، ســطح مولکولــی پارچه 
از طريــق اتصــال دائمــی تاربلورهــای آب گريــز بــه  اليــاف بــدون تغييــر ماهيت 
احســاس يــا قابليــت تنفــس پارچــه اصــالح می شــود. عــالوه بــر ايــن، تکميل 
دافــع آب فاقــد فلوئوروکربــن و پرفلوئورو-کاتيونيک اســيد اســت و لذا مناســب 

اســتفاده در خانه هــا اســت.

3-3-2- شرکت نانو فورالیف  
مبــل و پــرده ايــن شــرکت يــک محصــول مبتنــی بــر فنــاوری نانــو اســت که 
پــس از اســتفاده از ايــن محصــول حفاظــت دائمــی از مبــل، پــرده و پارچه های 
ــرب  ــاده چ ــا م ــی ي ــع خارج ــچ ماي ــن هي ــد؛ بنابراي ــجاد می کن ــم اس ضخي
ــرای کاربردهــای  ــد. ايــن محصــول ب ــه ســطح پارچــه نفــوذ کن ــد ب نمی توان
منســوجات خانگــی از قبيــل مبلمــان، انــواع پــرده، فــرش، تشــک، صندلــی 
ماشــين، صندلی هــای کــودک، صندلــی ســالن های همايــش، انــواع کيــف بــا 
پارچه هــای ضخيــم، چــرم )بــدون مــواد شــيميايی(، بادبــان قايــق، چــادر، چتــر 

و غيــره مناســب اســت.

جدول2؛ شرکت های شاخص منسوجات خانگی نانویی

شکل 10. لیف پوشش داده شده با نانو ذرات فلزی

شکل 11. توری محافظ حرارت برای پنجره ها
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3-3-3- تشک های پارچه ای خانگي شرکت برلینگتون 
ايــن شــرکت چهــار محصــول ضــد لــک ®NANO�CARE، جــاذب 
 NANO�PELTM ضــد چــروک ،NANO�DRY® ــام ــت پوســت بان رطوب
و محصولــی بانــام NANO�TOUCHTM را در اختيــار دارد. محصــول آخــر 
شــامل اليــاف مصنوعــی پوشــيده شــده بــا يــک نانــو اليــه ســلولزی )نانوتــار 
ــا  ــا ب ــه ام ــی پنب ــا احســاس طبيع ــه ای را ب ــه پارچ ــلولزی( اســت ک ــور س بل
مانــدگاری اليــاف مصنوعــی ايجــاد می کنــد. به منظــور قــرار دادن نانوتاربلورهــا 
روی پارچــه، پارچــه درون محلولــی حــاوی ايــن مــاده غوطــه ور می شــود. بــا 
تبخيــر آب، نانوويســکرها )تاربلورهــا( به صــورت شــيميايی بــه پارچــه متصــل 

ــکل 1٣(. ــد )ش ــاد می کنن ــز ايج ــای آب گري ــده و پارچه ه ش

3-3-4- تشک خواب  با فناوری نانو
شــرکت ســيمونز )يکــي از بزرگ تريــن ســازندگان وســايل خــواب در جهــان( 
آخريــن نــوآوري خــود را بانــام تشــک هوشــمند ســالمت  عرضــه کرده اســت 
ــوان آن را  ــه می ت ــت ک ــي زيپ داراس ــک داراي روکش ــن تش ــکل 1٤(. اي )ش
جــدا و خشک شــويی کــرد. در ايــن روکــش از اليــاف توخالــی بانــام تجــاري 
ــال توخالــی( محصــول شــرکت  ــا چهــار کان ®Coolmax )اليــاف پلی اســتر ب

دوپونــت استفاده شــده اســت. اســتفاده از ايــن اليــاف بــه دليــل ســرعت تبخيــر 
ــاد رطوبــت موجــب عــدم نگهــداری رطوبــت و تعريــق در اليــاف شــده و  زي
پــس از شســته شــدن هــم به ســرعت خشــک می شــود. اســتفاده از فنــاوری 
دافــع آب شــرکت نانوتکــس در اليــه دوم ايــن تشــک مانــع از نفــوذ آب شــده و 
درنتيجــه، در صــورت ريختــن آب يــا هرســيال ديگــر بــر روی تشــک، امــکان 
ــه ای  ــز پارچ ــوم ني ــه س ــود دارد. الي ــريع آن وج ــردن س ــاک ک ــو و پ شستش
ــاده  ــي فوق الع ــت حفاظت ــون باقابلي ــاف تفل ــه در آن از الي ــت ک ــه ای اس حول

ــت. ــده اس استفاده ش

3-4- الیاف چندمنظوره ضد میکروب
ايــن فناوري که توســط شــرکت هيوســونگ کــره جنوبــی توســعه يافته، درواقع 
نوعــي اليــاف چندمنظــوره ضدميکــروب اســت کــه بــا اســتفاده از فنــاوری نانو 
MIPAN Nano Mag� نقــره توليــد می شــود. ايــن محصــول بانــام تجــاری
ic Silver® شــناخته می شــود. اســتفاده از ايــن اليــاف در توليــد منســوجات، 

موجــب می شــود تــا شــخص در برابر انــواع عوامــل بيمــاری زا محافظت شــود. 
تميــزي، دوام و ايمنــي وســايل خــواب، حوله هــا، پارچه هايــی کــه بــراي تميــز 
کــردن ظــروف اســتفاده می شــوند و نيــز محصــوالت بهداشــتي شــخصي را 

می تــوان نمونــه ای از کاربــرد ايــن فنــاوري در منســوجات خانگــي دانســت.

3-5- محصوالت کندسوز شرکت آلکسیوم
شــرکت آلکســيوم اينترنشــنال  مواد شيميايی کندســوز ســازگار با محيط زيست 
ــواع پارچه-هــای به کاررفتــه در صنعــت نســاجی توســعه  ــرای ان ويــژه ای را ب
 AlexiflamTM داده اســت. ايــن شــرکت، محصــوالت خــود را بانام تجــاری
ــه و  ــوط پنب ــتر(، Alexiflam-NFTM )مخل ــه ای و پلی اس ــه 100% پنب )پارچ
پشــم(، Alexiflam-SYNTM )100% پلی اســتر، 100% آکريليــک، %100 
نايلــون و مخلــوط اليــاف مصنوعــی( بــه بــازار معرفــی کرده اســت. شــکل 15، 
نمونــه پارچــه پنبه/نايلــون توليــدی شــرکت آلکســيوم را نشــان می دهــد. ايــن 
شــرکت ســفارش جديــدی بــرای نانــو محصــول ضــد آتــش خــود دريافــت 
کــرده کــه قــرار اســت نانــو محصــول ايــن شــرکت در بــازار مبلمــان خانگــی 
اســتفاده بــه کار رود. ايــن فنــاوری مربــوط بــه اصــالح ســطح منســوجات بــا 
ــر آتــش اســت. وزارت  ــرای افزايــش مقاومــت در براب ــو ذرات ب اســتفاده از نان
دفــاع امريــکا حــدود 27 ميليــون يــارد از پارچــه نايلون/پنبــه ضدآتــش شــده را 

ساالنه خريداری می کند.   

شکل 12. نمای ترسیمی از الیاف مصنوعی پوشش داده شده با نانوتور

شکل 13. )تصویر سمت راست( قرارگیری نانوتاربلورها به طول 10نانومتر 
روی لیف، )تصویر سمت چپ( قطره شدن آب میوه ریخته شده 

روی پارچه تکمیل شده با نانوویسکرها [16].

شکل 14. تشک هوشمند سالمت
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خانگــي  منســوجات  شــده  تجاری ســازی  نمونه هــای  از  4-برخــی 
نانوفناورانــه در ایــران

از جملــه شــرکت های فعــال در زمينــه توليــد منســوجات نانوفناورانــه در ايــران 
ــه مــوارد زيــر اشــاره کــرد. شــايان ذکــر اســت، محصــول توليــد  می تــوان ب
شــده توســط برخــی از شــرکت هــا در بخش هــای گوناگــون صنعــت نســاجی 

از جملــه منســوجات خانگــی قابــل اســتفاده مــی باشــد.

5-نتیجه گیری از تحلیل هزینه ها و مزایا
در حالــی کــه بهــای تمــام شــده منســوجات خانگــی نانــو )بــر مبنــای بهــای 
متعــارف محصــوالت فاقــد تکميــل نانــو موجــود در بــازار( حــدوداً بيــش از ٪10 
ــا اســتقبال  ــو ب ــه ناشــی از اســتفاده از فناوری نان ــه اســت، هزين ــش يافت افزاي
مشــتريان از ايــن محصــوالت تســويه شــده اســت و آنهــا حاضرند بهــای واقعی 
بــرای محصــوالت بــا کارايــی ويــژه را بپردازنــد )Nano�Tex يک نمونــه واقعی 
اســت(. در نتيجــه، مزايای محســوس و غيرمحســوس ناشــی از افــزودن نانومواد 
ــر از  ــه مراتــب بيش ت ــان کيفيــت و عملکــرد ب ــا تلفيــق مي ــه منســوجات ب ب

ــت.  ــی اس ــوجات خانگ ــش منس ــر بخ ــده ب ــال ش ــی اعم ــای اضاف هزينه ه
هرچنــد شــايان توجــه اســت کــه چنانچــه رقبــا از فرصت هــای ايجــاد شــده به 
واســطه فناوری نانــو اســتفاده نماينــد، شــرکت ها نيازمنــد واکنــش صحيــح يــا 
ناچــار بــه تســهيم مزايــا و بــازار ميــان رقبــا هســتند. بــازار منســوجات خانگــی 
از 192 ميليــارد دالر کنونــی در ســال 2022 بــه 2٣7 ميليــارد دالر و ارزش کل 
نانومــواد مــورد نيــاز در بخــش منســوجات خانگــی از ٣0 ميليــون دالر در ســال 
ــو در  ــاوري نان ــه 500 ميليــون دالر در ســال 2022 خواهــد رســيد. فن 2012 ب
بخــش منســوجات خانگــي تأثيــر بســزايي در توليد پوشــش های چندمنظــوره و 
ايجــاد محيطــي ســالم باقابليت هــای خــود پاک کنندگــی، پرداخــت و رنگــرزي 
پارچه هــا جهــت ســاختن ســطوح ضــد آب و ضدلــک بــراي مصــارف خانگــي 
مثــل مبلمــان دارد. به عــالوه توليــد پارچه هــای ضــد ميکــروب و فاقــد بــو، بــا 
اســتفاده از نانــو ذرات اکســيد روي، اکســيد مــس و نقــره ازجملــه فراورده هــای 
علــم نانــو اســت کــه در مقايســه بــا روش هــای شــيميايي و ســنتي ســازگاري 
ــن از  ــت دارد. همچني ــط زيس ــون و محي ــط پيرام ــا محي ــري ب ــتر و بهت بيش
ــي و  ــي معمول ــوجات خانگ ــو، منس ــاوري نان ــت آمده از فن ــای به دس پارچه ه
چندمنظــوره بــا ضريــب محافظتــي بــاال توليــد می شــود کــه بــراي داشــتن 
ــو فرابنفــش  ــر پرت محيطــي ســالم و مفــرح مناســب اســت. ممانعــت در براب
خورشــيد، عايــق حرارتــی، ضــد ميکــروب، فاقد بــو، ضــدآب، ضدلــک، مقاومت 
ــتاوردهای  ــن دس ــوان مهم تري ــتی را می ت ــت آب دوس ــش و خاصي ــر آت در براب

علــم نانــو به کاررفتــه در منســوجات خانگــي در نظــر گرفــت.

منابع در دفتر مجله موجود است. شکل 15. نمونه پارچه پنبه/نایلون رایج و کندسوز
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 1-   مقدمه 
امــروزه در کشــورهای پيشــرفته مشــتری مــداری و توجــه بــه خواســت و نيــاز 
ــه عنــوان يــک فرهنــگ اقتصــادی  ــه مــواردی اســت کــه ب مشــتری از جمل
پذيرفتــه شــده و در کشــور مــا نيــز توليــد کاال و ارايــه خدمــات متناســب بــا نياز 
ــت  ــن رو ســازمان حماي ــت بســزايی برخــوردار می باشــداز اي مشــتری از اهمي
مصرف کننــدگان و توليدکننــدگان طبــق آييــن نامــه اجرايــی مربــوط بــه نحــوه 
ــزاری مراســم  ــا برگ ــاله ب ــه س ــای اقتصــادی، هم بررســی و انتخــاب بنگاه ه
ــر از واحدهــای منتخــب کــه در حــوزه حقــوق مصــرف  خاصــی ضمــن تقدي
کننــده ســرآمد ســاير واحدهــا بــوده، نســبت بــه معرفــی بنگاه هــای اقتصــادی 
دارنــده گواهينامــه رعايــت حقــوق مصرف کننــدگان بــه عموم مصــرف کنندگان 

اقــدام مــی نمايــد. 
ــت از  ــون حماي ــی قان ــز از طرف ــی و ني ــات بين الملل ــن الزام ــر گرفت ــا در نظ ب
حقــوق مصرف کننــده در کشــور مــا و همچنيــن بــه لحــاظ ســاختار غيــر رقابتی 
اقتصــادی، ســازمان حمايــت بــا بررســی عملکــرد واحدهــای توليــدی و خدماتی 
ــه  ــق ب ــت موف ــور می باشــند و در نهاي ــه مزب کــه متقاضــی دريافــت گواهينام
ــات  ــويقی موجب ــی و تش ــای فرهنگ ــق فعاليت ه ــده اند، از طري ــت آن ش درياف
افزايــش اعتمــاد مصرف کننــدگان بــه کاالهــای توليــدی شــرکت های دارنــده 
ــال روز 9  ــذاری س ــه نام گ ــه ب ــا توج ــد. ب ــم می آورن ــور را فراه ــه مذک گواهينام
اســفند مــاه، بعنــوان روز ملــی حمايــت از حقــوق مصرف کننــدگان و نظــر بــه 
ــدگان ضمــن برگــزاری  ــدگان و توليد کنن اينکــه ســازمان حمايــت مصرف کنن
ــه در  ــر ک ــی برت ــدی و خدمات ــای تولي ــته از واحده ــاالنه آن دس ــش س هماي
ــس از  ــته اند، را پ ــت داش ــدگان فعالي ــوق مصرف کنن ــت از حق ــه حماي زمين
ــراز  ــس از اح ــی و پ ــه  اجراي ــوب آيين نام ــی در چارچ ــی های کارشناس بررس

شــرايط منــدرج در آن، طــی مراســمی معرفــی و گواهينامــه مذکــور را اعطــاء 
می نمايــد. در ايــن تحقيــق ســعی شــده اســت کــه گواهينامــه رعايــت حقــوق 
ــورد بررســی و  ــد انتخــاب کاال توســط مشــتريان م ــدگان در فراين مصرف کنن
در واقــع جايــگاه و منزلــت آن از نــگاه مشــتريان مــورد ســنجش قــرار گرفتــه 
ــه نشــان و  ــد و توجــه ب ــان خري ــدگان در زم ــار مصرف کنن ــی رفت ــا بعبارت و ي
نمــاد گواهينامــه رعايــت حقــوق مصرف کننــدگان مــورد ارزيابــی قــرار گرفتــه 
ــان خاطــر  ــزان اطمين ــه مي ــوان ب ــن تحقيــق می ت اســت. از ديگــر اهــداف اي
مصرف کننــدگان از مصــرف کاالهــا يــا خدمــات واحدهــای دارنــده گواهينامــه 
مذکــور از حيــث ســالمت، کيفيــت،و قيمــت کاالهــا و خدمــات اشــاره نمــود 
کــه بــر اســاس ضوابــط و شــرايط منــدرج در آييــن نامــه مــورد ارزيابــی قــرار 
ــت از  ــا خدم ــاب کاال ي ــان انتخ ــده در زم ــت مصرف کنن ــه  و در نهاي گرفت
ميــان کاالهــا يــا خدمــات موجــود در بــازار، کاال يــا خدمــت دارنــده گواهينامــه 
رعايــت حقــوق مصــرف کننــدگان را بــر کاال يــا خدمتــی کــه فاقــد گواهينامــه 
مذکــور می باشــد ترجيــح می دهــد و يــا در واقــع در صورتيکــه اطالعــات الزم 
پيرامــون گواهينامــه مزبــور بــه مصرف کننــدگان بنحــو مطلوبــی ارايــه شــود 
انتخــاب  کاالی دارنــده گواهينامــه بــرای مصرف کننــده از اهميت بســيار بااليی 
برخــوردار می گــردد. درکشــورهای بهــره منــد از آثــار صنعتــی شــدن، حمايت از 
حقــوق مصرف کننــدگان در زمــره اهــداف مهــم دولت هــا قــرار گرفــت. يکــی 
از روش هــای حمايــت از مصرف کننــده، تدويــن و اجــرای قوانيــن خــاص ناظــر 

ــر روابــط ميــان توليدکننــدگان و مصرف کننــدگان بــوده اســت. ب
الزم بــه ذکــر اســت کــه پيدايــش اســتانداردها و نظام هــای کيفيتــی کمــک 
ــود  ــم وج ــا علی رغ ــد، ام ــده کرده ان ــوق مصرف کنن ــق حق ــه تحق ــايانی ب ش
ــت،  ــرل کيفي ــای کنت ــا و نظام ه ــد کااله ــر تولي ــر ب ــون ناظ ــررات گوناگ مق

بررسی تاثیر گواهینامه رعایت حقوق 
مصرف کنندگان در 
فرآیند انتخاب کاال توسط مشترى

اطالعرسانی

امیرعباس فیضی مؤلف اول1، بهناز خوش طینت مؤلف دوم2،*

چکیده
ــا هــدف بررســی تاثیــر گواهینامــه رعایــت حقــوق مصرف کننــدگان در فراینــد انتخــاب کاال توســط مشــتری انجــام شــد. ایــن  ایــن مطالعــه ب
پژوهــش بــر اســاس اهــداف پژوهــش در دســته تحقیقــات کاربــردی و از لحــاظ ماهیــت و روش از نــوع توصیفي-پیمایشــي می باشــد. جامعــه آماری 
ــدگان  را دارد،  ــه شــهروندان مناطــق 6 و 7 تهــران کــه از فروشــگاه های دارای کاالی گواهینامــه حمایــت از  مصرف کنن ایــن پژوهــش شــامل کلی
خریــداری می کننــد انتخــاب شــده اســت.که تعــداد آنــان بــا اســتفاده از  نمونــه در دســترس 353 نفــر می باشــد. تحلیــل داده هــا در ایــن پژوهــش 
بــه وســیله آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی انجــام می گیــرد. آمــار توصیفــی بــه منظــور اســتخراج اطالعــات مربوط بــه داده هــای جمعیت شــناختی 
همچــون ســن، جنســیت، ســابقه کار و غیــره بــه کار گرفتــه می شــود. در مرحلــه اول نــرم افــزار SPSS و در مرحلــه دوم بــه فراخــور نیــاز و نــوع و 
حجــم داده هــا از نــرم افــزار lisrel اســتفاده شــده اســت. تحلیــل نتایــج بــا اســتفاده از آزمــون t مســـتقل و همبســـته و تحلیــل واریانــس نشــان داد 
 8/01  t کــه نتایــج اعطــای گواهینامــه رعایــت حقــوق مصــرف کننــدگان بــر ارتبــاط بــا مشــتری دارای ضریــب مســیر 0/40 اســت کــه دارای مقــدار

می باشــد،. لــذا می تــوان بیــان نمــود کــه بیــن اعطــای گواهینامــه و انتخــاب کاال توســط مشــتری رابطــه مســتقیم و معنــاداری وجــود دارد.
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ــا  ــد کااله ــرای تولي ــده ب ــی ش ــات پيش بين ــت الزام ــت در رعاي ــن اس ممک
ســهل انگاری شــود و بــه ســبب نقــص در طراحــی يــا ويژگی هــای موردنظــر 
ــی  ــد،  کاالهاي ــل تولي ــک از مراح ــر ي ــص در ه ــود نق ــا وج ــه، ي ــواد اولي در م
ناقــص، معيــوب، خطرآفريــن يــا فاقــد کيفيــت الزم توليــد گــردد. حــق انتخاب 
کاالهــا و خدمــات موردنيــاز، حق اســتفاده از محصــوالت دارای کيفيت مناســب 
و متناســب بــا انتظــارات مصرف کننــده، حــق آگاهــی از اطالعــات الزم بــرای 
اســتفاده از کاالهــا، حــق دادرســی بــرای جبــران خســارت، حــق برخــورداری از 
محيــط زيســت ســالم از ايــن دســته هســتند کــه در واقــع همگــی جــزو حقوق 
مصرف کننــده بــه شــمار می آينــد. بــه هميــن جهــت سال هاســت کــه برخــی 
از حقــوق بــه عنــوان حقــوق اساســی انســانها شــناخته شــده و حمايــت اصولــی 
از آنهــا در راس برنامه هــای دولت هــا قــرار گرفتــه اســت. لــزوم توجــه جــدی 
بــه حقــوق مصرف کننــدگان گذشــته از بــی پنــاه بــودن آنــان در مقابل ســرمايه 
و ابزارهــای تبليغاتــی عظيــم گروه هــای توليدکننــدگان و عرضه کننــدگان کاال 
و خدمــات، نقــش نظارتــی و هدايت گرانــه مصرف کننــدگان در يــک بــازار آزاد 

عرضــه و تقاضــای کاالهــای متنــوع اســت.
ــازار کاال  ــا در ب ــکل دهنده تقاض ــه ش ــدگان ک ــخن، مصرف کنن ــر س ــه ديگ ب
ــی  ــای الزم حقوق ــا و حمايت ه ــه از ابزاره ــی ک ــتند، در صورت ــات هس و خدم
برخــوردار باشــند، می تواننــد بــا انتخــاب صحيــح، توليــدات و خدماتــی کــه بــه 
هــر نحــو از اســتاندارهای الزم برخــوردار نيســتند را از صحنه بازار حــذف نمايند، 
و بدينوســيله رقابــت هــر چــه بيشــتر را در ميــان عرضه کننــدگان کاال و خدمات 
جهــت ارايــه محصــوالت بهتــر ايجــاد نماينــد. از ايــن رو در چنــد دهــه گذشــته 
بويــژه در کشــورهای ســرمايه داری تــالش وســيعی در تعريــف و تبييــن حقــوق 
ــر تقويــت آن  ــز ب مصرف کننــده و حمايــت از آن مبــذول گشــته و هــر روز ني
افــزوده می گــردد کــه بنــا بــه روش هــای در پيــش گرفتــه شــده در آن کشــورها 
بــر حســب شــدت دخالــت دولــت يــا بهره گيــری از تــوان آحــاد جامعــه نتايــج 
متفــاوت ليکــن بســيار مفيــدی حاصــل گرديــده اســت. در تحقيق حاضر ســعی 
شــده اســت تــا تاثيــر اعطــای ايــن گواهينامــه را بــه توليدکننــدگان در رفتــار 

خريــد مصرف کننــدگان مــورد ارارزيابــی قــرار دهيــم. 

2- مبانی نظری پژوهش
2-1- تبیین حقوق مصرف کننده

ــه  ــته )جامع ــه داش ــه جامع ــا کلم ــه ب ــدی ک ــه در پيون ــر چ ــرف اگ واژه مص
مصرفــی( در فرهنــگ معاصــر از مفهــوم منفــی برخــوردار اســت، امــا در نــگاه 
حقــوق اقتصــادی الزامــاً کلمــه »مصــرف« چنين بــار منفــی نــدارد. در واقع آنجا 
کــه مصــرف همراه توليد اســت شــاخص تــوان اقتصــادی جامعــه بوده و شــرط 

بقــای واحدهــای توليــدی می باشــد. )قاســمی، 1٣77(
ــت  ــرای اجاب ــات ب ــردن کاال و خدم ــه کار ب ــده »ب ــرف آم ــف مص در تعري
ــردن  ــان ب ــه ديگــر ســخن مصــرف همــان از مي ــا ب خواســت های انســانی ي

ــگ، 1٣72( ــت« )فرهن ــت اس مطلوبي
ســخن گفتــن از مصــرف، ســخن از تمامــی اشــخاص جامعــه و جســتجوی 
حقــوق مصــرف کننده،جســتجوی حقــوق تمــام آنهــا می باشــد، اگــر بســياری 

از مباحــث علــم حقــوق ناظــر بــر حقوق بخــش خاصــی از افــراد جامعه باشــد و 
يــا در صــورت عموميــت آنهــا قابــل طــرح در برخــی از اوضــاع و احــوال خــاص  
می باشــد، حقــوق مصرف کننــده از معــدود مباحثــی اســت کــه از حيــث عمومی 
بــودن و قابليــت طــرح از گســتردگی بی نظيــری برخــوردار مــی باشــد. )جابــری، 

.)1٣88
حقــوق مصرف کننــده يعنــی مجموعــه اختيــارات و امتيازاتی که مصــرف کننده 
ــا در  ــد ت ــت می کن ــت از فروشــنده درياف ــا خدم ــد کاال ي ــال عمــل خري در قب
صــورت بــروز اشــکال معلــوم شــدن عيــب و نقــص ،احــراز ضــرر و زيــان، عدم 
ــان،  ــد )بلوري ــران خســارت از آن اســتفاده کن ــرای جب کارايــی و ثمربخشــی، ب

)1٣81

2-2 نقش دولت در حمایت از حقوق مصرف کننده
بــا توجــه بــه نقــش حاکميتــی دولــت در امــور اقتصــادی، حمايــت از حقــوق 
مصرف کننــده نيــز يکــی از وظايــف بســيار مهــم دولت هــا می باشــد. 
بلحــاظ اهميــت و حساســيت فوق العــاده آن و بدليــل تمــاس روزمــره مــردم بــا 
کاالهــای مصرفــی و خدمــات، دولت هــا مکلــف بــه اقداماتــی بــرای جلوگيــری 
ــری از  ــت جلوگي ــف دول از نابســامانی های اقتصــادی می باشــند. ز ســاير وظاي
فعاليت هــا و عوامــل اقتصــادی مخــل امنيــت اقتصــادی مصرف کننــدگان در 
ــورم، حــذف پديــده قاچــاق، طراحــی ســاختار  ســطح کالن هماننــد:  مهــار ت
مطلــوب توليــد و توزيــع ، جلوگيــری تبليغــات غيــر واقعی می باشــد. بــا توجه به 
اهميــت موضــوع ذيــال بــه تشــريح مهمترين تکاليــف دولــت پرداخته می شــود:

2-2-1 حذف قاچاق
 قاچــاق يکــی از آفــت هــای مهکلی اســت کــه پويايی و ســالمت اقتصــاد يک 

کشــور را تهديــد می کند.
 ممکــن اســت قاچــاق در توليــد ماننــد عــدم اخــذ مجوزهــای خــاص توليــد و يا 
عــدم پرداخــت عــوارض و مالياتهــا و يــا قاچــاق در تجــارت کــه شــامل تجــارت 

داخلــی و خارجــی )صــادرات و واردات( اســت، باشــد. )جابــری، 1٣86(
از تبعــات قاچــاق می تــوان بــه هــدر دادن پشــتوانه و ذخايــر ارزی، بــه چالــش 
کشــاندن توليــد ملــی، سســت کــردن پايه هــای اقتصــاد و تجــارت، افزايــش 
بيــکاری، ســودهای غيرمعقــول و نامناســب، بــازار ســياه و دادو ســتدهای غيــر 

شــفاف و در نتيجــه افزايــش احتمالــی فســاد و پــول شــويی اشــاره کــرد.
ــش  ــه کاه ــوان ب ــده« می ت ــاق بر»مصرف کنن ــار قاچ ــه آث ــن از جمل همچني
کيفيــت کاال بــه علــت عدم مســئوليت پذيــری توليدکننــده و فروشــنده در قبال 
داشــتن اســتانداردهای ايمنــی و بهداشــتی و خطرهــا و آســيب های احتمالــی و 
نيــز عــدم رعايــت اســتانداردهای توليــد و عــدم بکارگيری مــواد اوليــه و مرغوب 

بــه عنــوان يکــی از راه هــای کاهــش قيمــت کاال می باشــد، اشــاره نمــود.

2-2-2 طراحی ساختار مطلوب تولید و توزیع
توليــد و توزيــع نامتناســب کاالهــا و خدمــات موجــب بــروز عــوارض خطرناکــی 
ــيع،  ــف وس ــی در طي ــی مصرف ــوع و فراوان ــردد. تن ــده می گ ــرای مصرف کنن ب



ــال قبل  و س
- داشتن گواهينامه استاندارد ملی اجباری برای کاالهای مشمول

- اطالع رسانی مناسب به مصرف کننده
ــورد  ــی طــی ســال م ــر اســاس صورتهــای مال ــی ب ــان مال - عــدم احــراز زي

بررســی
- داشتن نشان تجاری مستقل

- داشتن پروانه بهره برداری و مجوز های بهداشتی 
- دارا بودن سيستم گستره توزيع در استان های کشور

بطورکلــی مطابــق آييــن نامــه اجرايــی گواهينامــه رعايــت حقــوق 
مصرف کننــدگان، چهــار شــاخص اصلــی: قيمــت، کيفيــت، خدمــات پــس 
از فــروش و رضايــت مشــتری بعنــوان شــاخص های کلــی تعييــن گرديــده 

اســت.
  الزم بــه ذکــر اســت کــه اطالعــات بنگاه هــای اقتصــای متقاضــی و منتخب از 

لحــاظ نــوع فعاليــت در ســال 1٣9٣بــه شــرح جــدول زير می باشــد:

جدول )1( اطالعات بنگاه های اقتصادی متقاضی

منبع: ويزه نامه روزملی حمايت از حقوق مصرف کنندگان سال 9٣

2-4 انتخاب کاال
از ديگــر متغير هــای تحقيــق، فرايند خريــد مشــتريان »انتخاب کاال « می باشــد، 
فراينــد خريــد مشــتريان را می تــوان هماننــد فراينــد حــل يــک مســئله تصــور 
کــرد. بــا ايــن ديــدگاه، مشــتريان بــرای حــل مســئله خــود فرايندهــای زيــر را 

طــی می کننــد. )ســولمون،2006(
1- شناسايی مسئله

2- جست و جوی اطالعات
٣- ارزيابی گزينه ها
٤- انتخاب محصول

ــده  ــاذ ش ــم اتخ ــت تصمي ــت، کيفي ــم گرف ــده تصمي ــه مصرف کنن ــی ک زمان
در تصميم گيری هــای بعــدی او تاثيــر خواهــد گذاشــت و مصرف کننــده 
ــا عــدم  ــر انتخــاب ي ــری ب ــد يادگي ــن فراين ــوزد. اي از تصميمــات خــود می آم
ــه  ــر اســت ک ــه ذک ــذارد. الزم ب ــر می گ ــده تاثي انتخــاب آن محصــول در آين
ــود  ــی وج ــای مختلف ــدگان رويکرده ــری مصرف کنن ــد تصميم گي در فراين
ــاز،  ــه ی تشــخيص ني دارد، در مجمــوع در فراينــد تصميم گيــری ســه مرحل
جســت و جوی اطالعــات در مــورد محصــول و نحــوه ارزيابــی محصــوالت 

ــد. ــده دارن ــی مصرف کنن ــم نهاي ــی در  تصمي ــش مهم نق

 کاالهایگروه کاالیی
سرمایه ای

 کاالهای
مجموعمصرفی

24011۹35۹تعدادواحدهای متقاضی
7۹3۹118تعدادواحدهای منتخب

843333درصد واحدهای منتخب به متقاضی
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کنتــرل همــه جانبــه را می طلبــد تــا بتوانــد ايمنــی مصرف کننــده را در برابــر 
خطرهــای ناشــی از مصــرف کاالهــا تضمين نمايــد، بطوريکــه مديريت مصرف 
از يــک ســوء و اســتفاده از نظــام شــفاف توزيــع از جملــه مــوارد مطــرح شــده در 
سياســت های اقتصــاد مقاومتــی ابالغــی مقــام معظــم رهبــری نيــز مــی باشــد.

2-2-3 مهار تورم
ــاق عرضــه و  ــورم محصــول عــدم انطب ــاد کارشناســان اقتصــادی  ت ــه اعتق ب
تقاضــا اســت. تــورم مصــرف را غيــر منطقــی مــی ســازد زيــرا در ثبــات قيمــت 
هــا ،مــردم کاالهــا را از مراکــز عرضــه کــه قيمــت ارزانــی نســبت بــه ســاير 
مراکــز دارنــد، بــه انــدازه مصــرف خود خريــداری مــی نماينــد. ولــی دردوره تورم 
افــراد هــر کااليــی کــه بــه دستشــان برســد بــرای مصــرف در آينــده خريــداری 
مــی کننــد چــه در حــال حاضــر نيــاز داشــته باشــند و چــه نيــاز نداشــته باشــند 
زيــرا تصــور مــی کننــد کــه ممکــن اســت قيمــت کاال در آينــده گرانتــر شــود 
و نيــز نگهــداری پــول را در نــزد خــود عقالنــی نمــی دانند.بنابرايــن دولــت بــا 
کنتــرل قيمــت در کوتــاه مــدت از مصرف کننــدگان در مقابــل افزايــش قيمــت 

ــد. )فيضــی، 1٣9٤( محافظــت می نماين

2-3 گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان
ســازمان حمايــت از ســال 1٣80، همــه ســاله بــر اســاس آييــن نامــه اجرايی 
اعطــای گواهينامــه رعايــت حقــوق مصرف کننــدگان در فراينــدی کــه حدود 
ــر  ــه در ام ــادی را ک ــای اقتص ــد، بنگاه ه ــول می انجام ــه ط ــال ب ــک س ي
رعايــت حقــوق مصرف کننــده فعاليــت برجســته ای داشــته اند، در ســال روز 
نهــم اســفند مــاه از طريــق برگــزاری همايــش ملــی به عمــوم مــردم معرفی 
می نمايــد تــا بــا افزايــش انگيــزه و حساســيت در نــزد بنگاه هــای اقتصــادی 
ــری  ــش رقابت پذي ــدگان، افزاي ــوق مصرف کنن ــت حق ــرای رعاي ــب ب منتخ
ــراری قيمــت  ــت، برق ــا کيفي ــه محصــوالت ب ــا در جهــت اراي ــن بنگاه ه اي
عادالنــه ،تحويــل يــا ارايــه بــه موقــع و مطلــوب کاال و خدمــات، افزايــش 
ــای  ــای بنگاه ه ــتفاده از کااله ــه اس ــدگان ب ــب مصرف کنن ــاد و ترغي اعتم
دارنــده گواهينامــه مذکــور  و ارتقــاء شــاخص هايی ماننــد عدالــت اجتماعــی، 

ــن بنگاه هــای اقتصــادی شــود. ــی در بي ــداری و قانون گراي مشــتری م
ــوان  ــه عن ــح می باشــد کــه در ســالروز نهــم اســفند، لوحــی ب ــه توضي الزم ب
حمايــت از حقــوق مصرف کننــدگان بــه واحدهــای توليــدی و خدماتــی برگزيده 
اعطــاء می شــود  و در صــورت اســتمرار دريافــت گواهينامــه مذکــور طــی دو 
ســال پياپــی و يــا ســه ســال غيــر متوالــی و همچنيــن احــراز شــرايطی از قبيل: 
تطابــق بــا تجــارت از طريــق شــيوه های روز دنيــا، فعــال بــودن واحــد تحقيــق 
و توســعه، ارتقــاء کيفيــت، ايجــاد بهــره وری و غيــره تنديــس ملــی حمايــت از 

حقــوق مصــرف کننــدگان اعطــاء می شــود.
مطابــق مفــاد آييــن نامــه اجرايــی گواهينامــه رعايــت حقــوق مصرف کننــدگان 
برخــی از  مــواردی کــه در فراينــد بررســی مــورد مميــزی قــرار می گيرد، بشــرح 

ــد: ذيل می باش
- نداشــتن حکــم قطعــی محکوميــت در مراجــع قضايــی در ســال مورد بررســی 
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solmon )2006( :منبع    

3- مدل مفهومی پژوهش
ــه صــورت شــکل  ــر أســاس پيشــينه تحقيــق، مــدل مفهومــی پژوهــش ب ب
1 نشــان داده شــده اســت. در ايــن پژوهــش تاثيــر بيــن دو مؤلفــه گواهينامــه 
ــتری  ــط مش ــاب کاال توس ــد انتخ ــدگان در فرآين ــوق مصرف کنن ــت حق رعاي
بررســی می شــود. بديــن ترتيــب مطابــق مــدل مفهومــی، يــک فرضيــه اصلــی 
و شــش فرضيــه فرعــی خواهيــم داشــت کــه در ادامــه بررســی خواهــد شــد.

 

شکل )1(: مدل مفهومی پژوهش

4- فرضیه های پژوهش
4-1 فرضیه های اصلی تحقیق

ــدگان  ــوق مصرف کنن ــت حق ــه رعاي ــی اول: اعطــای گواهينام ــه اصل فرضي
بــر فراينــد انتخــاب کاال توســط مشــتری تاثيــر دارد.

4-2 فرضیه های فرعی تحقیق
ــدگان  ــوق مصرف کنن ــت حق ــه رعاي ــه فرعــی اول: اعطــای گواهينام فرضي

بــر ارتبــاط بــا مشــتری تاثيــر دارد
ــدگان  ــه فرعــی دوم: اعطــای گواهينامــه رعايــت حقــوق مصرف کنن فرضي

بــر افزايــش فــروش تاثيــر دارد
فرضيــه فرعــی ســوم: اعطــای گواهينامــه رعايــت حقــوق مصــرف کنندگان 

بــر بازاريابــی تاثيــر دارد
فرضيــه فرعــی چهــارم: اعطــای گواهينامــه رعايــت حقــوق مصرف کنندگان 

بر شــهرت تجــاری شــرکت تاثيــر دارد
ــه  ــر ب ــدی منج ــول تولي ــت محص ــت کيفي ــم: رعاي ــی پنج ــه فرع فرضي

اعطــای گواهينامــه رعايــت حقــوق مصرف کننــدگان می شــود
ــی از  ــرايط کاال يک ــب از ش ــانی مناس ــم: اطالع رس ــی شش ــه فرع فرضي
ــی باشــد. ــدگان م ــوق مصرف کنن ــت حق ــه رعاي شــرايط اعطــای گواهينام

5- روش شناسی پژوهش
ــوق  ــت حق ــه رعاي ــر گواهينام ــال تاثي ــه دنب ــر، ب ــق حاض ــه تحقي ازآنجاک
مصرف کننــدگان در فرآينــد انتخــاب کاال توســط مشــتری بــوده و به عبــارت 
ــت،  ــده اس ــش انجام ش ــی دان ــرد عمل ــت کارب ــی ها در جه ــر بررس  ديگ
ــق  ــک تحقي ــق، ي ــن تحقي ــدف، اي ــر ه ــت ازنظ ــه گرف ــوان نتيج می ت
ــردی اســت و ازنظــر نحــوه گــردآوری داده هــا يعنــی طــرح تحقيــق،  کارب
ــا  ــع آوری داده ه ــوه جم ــت. نح ــی اس ــی و پيمايش ــق توصيف ــک تحقي ي
ــتريان   ــه مش ــر، کلي ــش حاض ــاری پژوه ــه آم ــد. جامع ــنامه می باش پرسش
ــه دارای  ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس ــه از محصوالت ــران  ک ــهر ته ــاکن ش س
ــه  ــن ک ــه اي ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــت از مصرف کنن ــه ی حماي گواهينام
ــتفاده  ــماری اس ــد از روش سرش ــترده می باش ــاري پژوهــش گس ــه آم جامع
ــع  شــده اســت. بدين صــورت کــه در بيــن ٣5٣ مشــتريان پرسشــنامه توزي

ــد.   ــل ش ــنامه وارد تحلي ــت ٣5٣ پرسش ــت. درنهاي ــده اس ش

5-1 سنجش روایی و پایایی 
بــراي ســنجش روايــی پرسشــنامه های پژوهــش، قبــل از توزيــع در جامعــه 
ــال  ــران  ارس ــه مشــتريان  ســاکن شــهر ته ــر از کلي ــرای 25 نف ــاری ب آم
شــد و نظــرات و تغييــرات پيشــنهادی آن هــا در پرسشــنامه نهايــی اعمــال 
شــد. ســپس به منظــور اندازه گيــری پايايــی پرسشــنامه، داده هــای حاصلــه 
بــا اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ مــورد تجزيــه  و تحليــل قــرار گرفــت 
کــه بــراي پرسشــنامه مربــوط آلفــاي کرونبــاخ α=8٤7% بــه دســت آمــد. 
کــه ايــن نتايــج نشــان دهنده همبســتگي درونــي زيــادي بيــن متغيرهــا در 

ــد. ــنامه می باش پرسش

5-2 تجزیه وتحلیل داده ها
 در ايــن پژوهــش از آمــار توصيفــی بــرای تحليــل توصيفی داده ها؛ جنســيت، 
ســن، ســابقه خدمــت و قوميــت، اســتفاده شــد و بــرای آزمــون فرضيه هــای 
ــرای  ــتگی ب ــون همبس ــميرنوف، آزم ــروف- اس ــون کولموگ ــق آزم تحقي
بررســی رابطــه بيــن متغيرهــا، آزمــون تــی تــک نمونــه ای بــرای بررســی 
ــا اســتفاده از  ــر و درنهايــت مــدل نهايــی تحقيــق هــم ب وضعيــت دو متغي
نرم افــزار LISLER مــورد آزمــون قــرار گرفــت کــه شــاخص های بــرازش 

و نتايــج در ادامــه تحقيــق آورده شــده اســت.

6- تجزیه وتحلیل داده های پژوهش
6-1 آمار توصیفی
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بــر اســاس يافته هــای آماره هــای جمعيــت شــناختی در بعــد جنســيت 6٤/٣ 
ــکيل  ــخ دهندگان زن تش ــد پاس ــرد و ٣5/7 درص ــخ دهندگان م ــد پاس درص
می دهنــد. در بعــد ســطوح ســنی بيشــترين فراوانــی بــه گــروه ســنی ٣5-
ــنی 20-25  ــروه س ــه گ ــی ب ــن فراوان ــد و کمتري ــا 29/5 درص ــال ب ٣1 س
ســال بــا 2 درصــد اختصــاص  دارا بوده انــد. در بعــد ســطح تحصيــالت 56 
ــوط  ــی مرب ــترين فراوان ــانس، بيش ــالت ليس ــخ دهندگان تحصي ــد پاس درص
ــد و  ــا ٤9/٣ درص ــی ب ــدرک کارشناس ــه دارای م ــتند ک ــاغالنی هس ــه ش ب
ــا ٤  کمتريــن فراوانــی مربــوط بــه شــاغالنی کــه دارای مــدرک دکتــری ب
درصــد اســت. و در بعــد وضعيــت تاهــل 18/1 درصــد مجــرد و 81/9 درصــد 

متأهــل بــود.

6-2 آمار استنباطی
آگاهــی از توزيــع داده هــا از اولويــت اساســی برخــورد اســت بديــن منظــور 
در ايــن پژوهــش از آزمــون معتبــر کلموگــروف- اســميرنوف بــرای بررســی 
ــطح  ــت. س ــده اس ــش استفاده ش ــای پژوه ــودن داده ه ــال ب ــرض نرم ف
ــرای متغيــر اعطــای گواهينامــه  معنــی داری به دســت آمده از ايــن آزمــون ب
برابــر بــا 0/652می باشــد و بــرای انتخــاب محصــول هــم برابــر بــا و بــرای 
ــن  ــون اي ــس چ ــد پ ــت آم ــه دس ــازمانی 0/929 ب ــول س ــه تح ــش ب گراي
ــميرنوف 0/05  ــروف اس ــون گلموگ ــی داری آزم ــطح معن ــدار از س 0/579مق
ــت  ــد اس ــورد تائي ــا م ــودن داده ــال ب ــرض نرم ــن ف ــت بنابراي ــر اس باالت
هرچنــد بــا توجــه بــه قضيــه حــد مرکــزی نيــز حجــم نمونــه بيشــتر از ٣0 

مــورد اســت پــس توزيــع نرمــال اســت.
ــودن  ــال ب ــه نرم ــه ب ــا توج ــش و ب ــای پژوه ــون فرضيه ه ــور آزم  به منظ
ــده  ــون استفاده ش ــتگی پيرس ــب همبس ــک ضري ــون پارامتري ــا از آزم داده
اســت. ضريــب همبســتگی شــدت رابطــه و همچنيــن نــوع رابطــه )مســتقيم 
و يــا معکــوس( را نشــان می دهــد. ايــن ضريــب بيــن مثبــت 1 تــا منفــی 
ــدار  ــن مق ــر اي ــن دو متغي 1 می باشــد و در صــورت عــدم وجــود رابطــه بي

برابــر بــا صفــر اســت. 
ــخص  ــتقيم( مش ــه )مس ــوع رابط ــده ن ــات مطرح ش ــه در فرضي ازآنجايی ک
ــون  ــن آزم ــه اســت. اي ــه انجام گرفت ــون به صــورت يک طرف ــذا آزم اســت ل
ــه فرضيــات به منظــور جمع بنــدی کلــی نتايــج آزمــون؛ نتايــج  ــا توجــه ب ب

ــر ارائه شــده اســت. آزمــون فرضيــات پژوهــش خالصــه در جــدول زي
ــب مســير  ــدار ضري ــاال مشــاهده می شــود مق ــدول ب ــه در ج ــه ک همانگون
مربــوط بــه فرضيــه اول: تاثيــر اعطــای گواهينامــه بــه انتخــاب محصــول 
برابــر بــا 0/72 و عــدد معنــاداری برابــر بــا ٣1/8٤ محاســبه گرديــده اســت. 
بــا توجــه بــه مقــدار عــدد معنــا داری می تــوان گفــت در ســطح اطمينــان 
ــرای آزمــون  ــه اول مــورد پذيــرش اســت. همچنيــن ب 99/9 درصــد فرضي
فرضيــه هــای فرعــی از رگرســيون اســتفاده شــده اســت کــه در نتايج نشــان 

داده شــده اســت. 
هــر چهــار فرضيــه فرعــی بــا اســطح اطمينــان 99 درصــد مــورد تاييــد واقع 

. هستند 

6-3 آزمون مدل معادالت ساختاری
پــس از تعييــن مدل هــای انــدازه گيــری بــه منظــور ارزيابــی مــدل مفهومــی 
تحقيــق و همچنيــن اطمينــان يافتــن از وجــود يــا عــدم وجــود رابطــه علــی 
ــده  ــاهده ش ــای مش ــب داده ه ــی تناس ــق و بررس ــای تحقي ــان متغيره مي
ــدل  ــتفاده از م ــا اس ــق ب ــای تحقي ــق، فرضيه ه ــی تحقي ــدل مفهوم ــا م ب
معــادالت ســاختاری نيــز آزمــون شــدند. نتايــج آزمــون فرضيه هــا در نمــودار 

منعکــس شــده انــد. 

نمودار شماره )2( : الگوي معادالت ساختاري پژوهش درحالت معنی داری

ــودار  ــا نم ــق ب ــاداری اســت. مطاب ــداد معن ــده اع ــاال نشــان دهن ــودار ب  نم
بــاال اعــداد معنــا داری مربــوط بــه مســير اعطــای گواهينامــه بــه انتخــاب 
محصــول در ســطح اطمنيــان 0/99 درصــد مــورد قبــول واقــع شــده اســت

نتیجه فرضیهآماره t ضریب مسیرsigفرضیهمسیر
تاییدH10.0000/408/01اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان بر ارتباط با مشتری تاثیر دارد
تاییدH20.0000/6۹18/26اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان بر افزایش فروش تاثیر دارد

تاییدH30.000/6716/80اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان بر بازاریابی تاثیر دارد
تاییدH40.0000/244/5۹اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان بر شهرت تجاری شرکت تاثیر دارد

تاییدH50.0000/4۹8/25رعایت کیفیت محصول تولیدی منجر به اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان میشود
تاییدH60.0000/182/2۹اطالع رسانی مناسب از شرایط کاال  یکی از شرایط اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان می باشد

جدول شماره)2( :.نتایج آزمون فرضیات
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نمودارشماره)3( : الگوي معادالت ساختاري پژوهش درحالت استاندارد

 R2 نمــودار شــماره )٣( همانطــوری کــه در شــکل فــوق ديــده مــی شــود مقــدار
مربــوط بــه ســازه ی اعطايــی گواهينامــه بــه دليــل اينکــه ايــن ســازه در اينجــا 
بــرون زا مــی باشــد صفــر اســت. امــا در مــورد ســازه هــای درون زای انتخــاب 
محصــول برابــر بــا 0/52 محاســبه شــده اســت کــه نشــان از مناســب بــودن اين 
معيــار مــی باشــد. الزم يــه ذکــر اســت کــه ايــن معيــار از طريــق بــه تــوان دو 
رســاندن ضريــب مســير بدســت مــی آيد.هــر چــه مقــدار R2 مربــوط بــه ســازه 
هــای درون زای يــک مــدل بيشــتر باشــد، نشــان از بــرازش بهتــر مــدل اســت. 

6- نتیجه گیری و الزامات پژوهش
ــاي  ــه خواســت و نيازه ــه ب ــداري و توج ــم، مشــتري م ــه می داني همانطــور ک
مشــتريان و مصرف کننــدگان از جملــه مســائلي اســت که مي بايســت بــه عنوان 
يــک فرهنــگ اقتصــادي در کشــور ما به شــمار آيــد. يعني توليــد و ارائــه خدمات 
ــازمان ها و  ــرد و س ــکل بگي ــده ش ــاي مصرف کنن ــاس نيازه ــت براس مي بايس
بنگاه هايــي کــه بــر ايــن اســاس عمــل مي کننــد مــورد تشــويق و ترغيــب قــرار 
گيرنــد. در راســتاي ايــن امــر يکــي از کارهايــي که در حــال حاضر بــراي حمايت 
از حقــوق مصرف کننــدگان و تشــويق و ترغيــب بنگاه هــاي اقتصــادي در کشــور 
ــه  ــده ب ــرد، اعطــاي گواهينامــه رعايــت حقــوق مصرف کنن مــا صــورت مي گي
ايــن بنگاه هــاي اقتصــادي اســت. بــراي اعطــاي ايــن گواهينامــه ابعــاد مختلفي 
ــت  ــا کيفي ــن آنه ــود. از مهمتري ــه مي ش ــر گرفت ــا در نظ ــرد بنگاه ه از عملک
ــاي  ــت بنگاه ه ــه مي بايس ــد ک ــت مي باش ــات و قيم ــت خدم ــول، کيفي محص
درخواســت دهنده گواهينامــه آن را رعايــت کــرده باشــند. همانطــور کــه مي دانيم 
ايــن مســئله يکــي از مهمتريــن ابعــاد حقــوق مصرف کننــده اســت کــه ايــن 
ــه  ــه آن توج ــدگان، ب ــدگان و توليد کنن ــوق مصرف کنن ــت از حق ســازمان حماي

ويــژه دارد.
هــدف از اعطــای گواهينامه و تنديس هــای ملی رعايت حقــوق مصرف کنندگان، 
افزايــش انگيــزه و حساســيت در توليدکننــدگان و ارائه دهنــدگان خدمــات بــرای 
رعايــت حقــوق مصرف کننــدگان، افزايــش اعتمــاد و ترغيــب مصرف کننــدگان 
بــه اســتفاده از کاالهــا و خدمــات واحدهــای دارای گواهينامــه و تنديــس، افزايش 
رقابــت ســازنده بيــن توليدکننــدگان و ارائه دهنــدگان خدمــات در جهــت ارائــه 
محصــوالت کيفــی، تــالش در جهــت برقــراری قيمــت عادالنــه، تحويــل بــه 
موقــع و ارائــه مطلــوب خدمــات پــس از فــروش و تشــويق مصرف کننــدگان بــه 

اســتفاده از کاالی دارای نشــان ملــی اســتاندارد مــی باشــد.  

7- پیشنهادات تحقیق
- پيشنهاد می شود پژوهشگران بعدی اين پژوهش را در ديگر شهرهای ايران  اجرا کنند. 

- در ايــن پژوهــش از روش همبســتگی اســتفاده شــده اســت پژوهشــگران بعــدی مــی تواننــد ايــن 

پژوهــش را از روش آزمايشــی اجــرا کننــد.

ــز در  ــی )ISO ،ECSI ،SWICS( ني ــای بين الملل ــاير گواهينامه ه ــر س ــود تاثي ــنهاد می ش - پش

ــرد. ــرار گي ــد اتخــاب کاال توســط مشــتری مــورد پژوهــش ق فرآين

- بســياری از شــرکت ها تنهــا بــرای بــرآوردن يــک خواســته مشــتری گواهينامــه را کســب می کننــد. 

مشــتريان تنهــا بــا شــرکت هايــی حاضــر بــه معاملــه هســتند کــه دارای گواهينامــه  باشــند،  پــس 

پيشــنهاد می شــودکه نحــوه ارتبــاط بــا  مشــتری و راضــی نگــه داشــتن مشــتری  و پاســخ بــه الزامات 

آن رعايــت گــردد تــا منجــر بــه ارتبــاط بهتــر شــرکت تجــاری بــا مشــتری شــود.

- پيشــنهاد می شــود کــه واحدهــای دارنــده گواهينامــه رعايــت حقــوق مصرف کننــدگان بــا اســتفاده 

از تبليغــات مناســب و مســتمر در جهــت معرفــی و شناســاندن گواهينامــه مذکــور بــه مصرف کننــدگان 

بتواننــد از مزايــای آن در جهــت افزايــش فــروش محصــوالت خــود بهــره بــرداری نماينــد.
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اطالعرساني

اخبار نساجي

امروزه بعضی از حشرات کوچک باعث بروز 
نگرانــی های بزرگی به ویــژه در میان زنان 
باردار می شوند. پشه های ببری و پشه های 
منتقل کننده تب زرد مــی توانند ویروس 
زیکا را منتقل کرده و به نظر می رسد باعث 
میکروسفالی در جنین شود که یک اختالل 
رشد عصبی است که در آن سر نوزاد کوک 

می شود.
عوارض عفونت ویروس زیکا سقط جنین یا 
به دنیا آمدن نوزاد با سر کوچک است که به 
احتمال زیاد نوزاد دچار معلولیت ذهنی می 
شود. به گزارش سازمان بهداشت جهانی تا 
فوریه امسال 33 کشور با این ویروس درگیر 
بوده اند کــه برزیل و کلمبیا در صدر آن ها 

قرار داشته اند.
به گزارش سایت نساجی امروز، متخصصان 
بهداشت بر روی پشه آنوفل ماده مطالعاتی 
را انجام داده اند. این پشــه ها باعث انتقال 
عامل بیماری ماالریا شده و بسیار برای انسان 

خطرناک هستند. در هر 30 دقیقه یک بچه 
از بیماری های مناطق گرمسیری که تحت 
عنوان تب باتالق یا ماالریا شناخته می شوند، 
جان خود را از دســت می دهد. البته ماالریا 
عامل مرگ و میر شمار زیادی از بزرگساالن 
نیز هست. این بیماری در میان 106 کشور 
جهان شایع اســت و برای بیش از نیمی از 
جمعیت جهان تهدید بزرگی به شــمار می 
رود. سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند 
که مسولین بهداشــت عمومی در سرتاسر 
جهان از توری های ضد حشــره که به طور 
سریع و موثر احتمال شیوع ماالریا را کاهش 

می دهند، استفاده کنند.
این منســوجات توری ظریــف بهترین راه 
جلوگیری از انتقال ویــروس ماالریا بوده و 
اســتفاده از آن ها آسان، موثر و ارزان است. 
ماشــین آالت کشباف تاری کارل مایر برای 
تولید این توری ها به کار می روند که درجه 
محافظت توری های تولید شــده نیز بسیار 

باالست.
توری های تولید شــده باید دارای ساختار 
خاصی بوده تا در برابر نیش پشه ماالریا ایمن 
و قابل اعتماد باشند. از ویژگی های مورد نیاز 
بــرای توری ها تعداد 156 منفذ در هر اینچ 
مربع و یا 25 منفذ در هر ســانتی متر مربع 
در صورت استفاده از نخ های فیالمنتی پلی 
استر است. سازمان بهداشت جهانی کیفیت 

پشــه بندها را تایید می کند و در وهله اول 
مقاومت مکانیکی آن ها در برابر نیش حشره 
و سپس گردش هوای کافی و مناسب درون 
پشه بند در شرایط آب و هوایی گرمسیری را 

ضمانت می کند.
در پشه بندهای مدرن که تراکم آن ها 8 تا 
10 منفذ در هر سانتی متر با وجود نخ های 
مولتی فیالمنتی پلی استر می باشد، ویژگی 
های فوق تامین شــده اســت. الزم است تا 
شبکه توری دارای استحکام مشخصی باشد 

به طوری که پشه نتواند آن را سوراخ کند.
پشه بندهای فوق عالوه بر محافظت مکانیکی 
در برابر نیش حشره، به دلیل تکمیل انجام 
شده بر روی آنها توسط حشره کش تماسی 
دارای خاصیــت محافظت شــیمیایی نیز 
هســتند. معموال پایرتروییدها توسط یک 
فرایند آغشــته سازی اســتاندارد یا آغشته 
سازی طوالنی مدت بر روی پشه بند به کار 

گرفته می شوند.
محصوالتی که روش آغشته سازی استاندارد 
بر روی آن ها اعمال می شود خاصیت خود 
را پس از شش ماه و بعد از هر بار شستشو از 
دست می دهند و حشره کش باید مجددا بر 
روی آن ها به کار گرفته شود اما توری هایی 
که به روش دوم عمل شده اند برای بیش از 
سه سال و تا بیست بار شستشو قابل استفاده 

هستند.

تولید پشه بندهای مقاوم در برابر پشه ماالریا و ویروس زیکا توسط کمپانی کارل مایر

ترجمه: مهندس آزاده موحد
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بر اساس گزارش منتشر شده از بخش خدمات 
کشــاورزی غیر داخلــی (FAS) دپارتمان 
کشاورزی آمریکا، علی رغم محبوبیت پنبه 
مصری در جهان که از پیشــینه ی کهن این 
کشور در رشد و پرورش پنبه نشات می گیرد، 
در ســال گذشته صادرات الیاف تخم پنبه از 
آمریکا به مصر بــا 30٪ یا 12/282 میلیون 
دالر افزایش، به40 میلیون دالر رسیده است. 
این رقم در ســال 2014، 27/733 میلیون 
دالر بوده و علت اصلــی افزایش صادرات را 
می توان تصمیم تولیدکنندگان داخلی مصر 

برای انتخاب پنبه آمریکایی دانست.
اف ای اس پیش از این در رابطه با کیفیت رو 
به افت پنبه مصری هشدار داده بود که علت 
آن را ترکیب پنبه اســتیپل فوق بلند نظیر 

Giza 86 و Giza 88 با پنبه استیپل متوسط 

نظیر Giza 90 در هنگام رشد محصول عنوان 
کرد.

اگرچه قوانیــن مصر مانع از پــرورش انواع 
نادرست پنبه در مناطق کشاورزی مشخص 
می شود اما اف ای اس عقیده دارد که عواقب 
امنیتی پس از انقــالب 2011 مصر مانع از 

اجرای درست قوانین شده است.
وزارت کشاورزی مصر که مسوول سازماندهی 
تولید پنبه در کشور است، منطقه مصر علیا 
را به کشــت پنبه استیپل کوتاه و متوسط و 
منطقه دلتای نیل را به کشت پنبه استیپل 
بلند اختصاص داده است. در گزارش دیگری 
آمده است که 90٪ تولید پنبه در مصر به پنبه 
استیپل فوق بلند و بلند و 10٪ باقیمانده به 
انواع گونه های متوسط و کوتاه اختصاص دارد. 
به گزارش اف ای اس، بعضی از تولیدکنندگان 
پنبه نوع پیمــای آمریکا را به دلیل کیفیت 

باالی آن به پنبه مصری ترجیح می دهند.
در گزارش آمده اســت که علی رغم قیمت 
باالتر پنبه آمریکایی نسبت به پنبه استیپل 
فوق بلند مصری، تولیدکنندگان نخ در داخل 
ترجیح می دهند برای تولید نخ با کیفیت باال، 

پنبه آمریکایی را انتخاب کنند چون کیفیت 
پنبه مصری رو به افت است.

بر اســاس این گزارش قیمت پنبه فوق بلند 
مصری در ســه ماهه آخر سال 2015، 891 
پوند مصر/ کینتار هر کیلوگرم معادل 0/02 
کینتار است) یا 100/6 دالر آمریکا/ کینتار و 
قیمت پنبه آمریکایی وارداتی 1698-(1400 
پوند مصر/کینتــار (192-158 دالر آمریکا/

کینتار) بوده است.
رســوایی اخیر در رابطه با فروش پنبه های 
مصری دارای برچســب اشتباه توسط یک 
تولید کننده هندی به فروشگاههای زنجیره ای 
بزرگ آمریکا توجهات را به سمت کمبود پنبه 
در مصر معطوف ساخت. مصر در زمینه پنبه 
استیپل فوق بلند و بلند مشهور است و از این 
لحاظ دارای امتیاز می باشد چون الیاف پنبه 
بلندتر باعث می شوند پارچه بافته شده ظریف 
تر از کار درآید. البته این الیاف برای بسیاری 
از فعالیت های نساجی هم مناسب نیستند. 
در سال های اخیر و پس از حذف یارانه نقدی 
دولت، کاهش تولید پنبه مصری بیشتر شده 
است و بســیاری از کشاورزان کشت برنج را 

جایگزین پنبه کرده اند.

وابسته شدن تولیدکنندگان مصری به پنبه آمریکایی

عرضه کننده  دورنیــر،  آلمانــی  کمپانــی 
تکنولوژی هــای بافندگی در ایــن دوره از 
ایتمای آسیا با شعار «ماشین آالت سبز»، در 

سالن 3 غرفه F01 حضور خواهد داشت.
دورنیــر در این نمایشــگاه عالوه بــر ارائه 
جنبه هــای جدیــد از ماشــین آالت تولید 
پارچه های بســیار پیچیده، غرفه خود را به 
کانونی برای عرضه راهکارهای همه جانبه در 

زمینه تکنولوژی های سبز تبدیل کرد.
دورنیر پس از معرفی ماشین بافندگی رپیر 
P2 مدل TGS در ایتمای میالن، اکنون مدل 

دیگری از این ماشــین را در ایتمای آسیا به 
نمایش گذاشت.

 TGV یا همان مدل P2 مدل جدید ماشین

ترکیبی از قابلیت اعتماد پذیری مدل قبلی 
P1 PTV و ظاهر آینده گرای مدل P2 است.

عالوه بر آن دورنیر مدل AWS از ماشــین 
A1 را که جدیدترین نســل از ماشین آالت 

بافندگی ایرجت می باشد، عرضه کرد. یک 
ماشین بافندگی ایرجت ژاکارد نیز در غرفه 

اشتابلی به نمایش گذاشته شد.
هر کدام از این ماشین ها با تولید پارچه های 
خاص مورد تقاضا مطابق با اصول اولیه دورنیر 
یعنی «کیفیــت، ارزش می آفریند» کارایی 

خود را ثابت می کنند.

نمایش تکنولوژی های سبز توسط کمپانی دورنیر در ایتمای آسیا
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کمپانی لنزینگ، تولید کننده الیاف تخصصی 
راه حلی برای اندازه گیری نرمی منسوجات 
ابــداع کرده اســت. لنزینگ با اســتفاده از 

ابزار ســنجش نرمی تولیــد کمپانی امتک 
الکترونیک و روش شناخته شده ی حلقه، به 
این نتیجه رسیده است که هر چقدر میزان 
الیاف لنزینگ مودال در یک منسوج بیشتر 
باشد، نرمی آن منسوج بیشتر است و دیگر 
اینکه میکرومودال نرم ترین الیاف در میان 
ســایر الیاف تولید شده توسط لنزینگ می 

باشد.
بــه گفته ی لنزینگ، نرمــی به عنوان یک 
فاکتور راحتی در برندهای مختلف روز به روز 
اهمیت بیشتری پیدا می کند. الیاف مودال 

نرم ترین لیف در میان الیاف لنزینگ است 
و از زیردســت پارچه می توان به وجود این 

الیاف در پارچه پی برد.
کلودیو مومر، مدیر محصول بخش لنزینگ 
مودال می گویــد: " البته شــمار زیادی از 
مشتریان ما به دنبال اندازه گیری و تشریح 
نرمی الیــاف به صورت فیزیکی هســتند. 
آزمایش باید به ســرعت درجه نرمی پارچه 
های تهیه شده از الیاف مودال را نشان داده 
تا در هنگام فروش به مشتریان در این رابطه 

کمک کند."

ارائه  روشی برای اندازه گیری نرمی منسوجات توسط کمپانی لنزینگ

کمپانی آلمانی بروکنر، تولید کننده ماشین آالت 
نساجی واقع در شــهر تیتمونینگ ایالت بایرن 
تصمیم دارد تا یک واحد تولیدی کامال جدید را 
در حومه شهر بنا کند چون امکان توسعه واحد 
فعلی محدود اســت.  به گزارش سایت نساجی 
امروز، بروکنر مبلغ 40 میلیون یورو را برای این 
امر اختصاص داده و عملیات تولید از ســپتامبر 
آغاز شده و قرار است تا پایان سال 2017 تکمیل 
شــود. آن چه که در راه انــدازی واحد جدید از 
اهمیت زیادی برخوردار است مساله حفاظت از 
محیط زیســت و روش های ذخیره انرژی می 
باشد. پوشش ساختمان جدید به گونه ای است 
که به طور هم زمــان هم حرارت را حفظ کرده 
و هــم امکان ورود نور روز را به داخل فراهم می 
کند. وجود ســامانه فتو ولتاییک بر روی سقف 
ساختمان امکان ذخیره انرژی مازاد را فراهم می 

کند. فضای سبز وسیع اطراف ساختمان نیز باعث 
به وجود آمدن تنوع زیســت محیطی می شود. 
ســالن تولید 25000 متر مربع و تعداد افرادی 
که در آن جا کار می کنند حدود 180 کارگر و 

کارمند است. 
در آینده امکان تولید اجزای بزرگ تر و سنگین 
تر نیز وجود خواهد اشت. ماشین آالت با عرض 
کاری بیشــتر از 7 متر به راحتی و بدون مشکل 
نصب می شــوند و اجزای سنگین نیز به راحتی 
قابل انتقال هســتند. این فضای وسیع شانس 
جدیدی برای رشد و توسعه بیشتر بروکنر است. 
در فضای جدی اجزای خط تولید و ســازه های 
جدید قابل مونتاژ و ســر هم بندی هســتند و 
هر زمانی امکان تســت کردن آن ها وجود دارد. 
مشتریان عالقمند می توانند از واحد تولید بازدید 
و فرایند خط تولید مورد نظر خود را دنبال کنند. 
به گزارش کمپانی بروکنر، در ســال های اخیر 
نیازهای مربوط به ماشین آالت نساجی و عملکرد 

آن ها به طرز چشمگیری تغییر کرده است. 
در نتیجه ماشــین آالت و خطوط تولید بزرگ 
تــر و پیچیده تر شــده اند، این ماشــین آالت 
اگر در صنایع پوشــاک متداول و ســنتی مورد 
استفاده نباشــند برای تولید محصوالت نهایی 
دارای چالش های فنی به کار گرفته می شوند. 

مالک کمپانی بروکنر، رجینا بروکنر می گوید در 
تصمیم گیری برای راه اندازی واحد جدید این که 
تمامی کارگران و کارمندان بتوانند فعالیت خود 
را در ســاختمان جدید ادامه دهند برای آنها از 
اهمیت زیادی برخوردار بوده است چون پرسنل 
هر شرکت مهم ترین دارایی آن شرکت است و 
برای تجربیات آن ها جایگزینی وجود ندارد. به 
همین دلیل امکان انتقال واحد تولیدی به خارج 
از کشــور وجود نداشت. اگر اینطور می شد آنها 
تعداد زیادی از کارگران خود را از دست می دادند 
که قابل جبران نبود و از آنجایی که آنها مسوول 
کارکنان خود هستند راضی به این کار هم نبودند. 
همچنین آن ها به محصوالت ساخت آلمان خود 
افتخــار می کنند و در آینــده هم به آن اعتماد 
خواهند کرد. عالوه بر آن ساخت ساختمانی که 
از نظر ذخیره انرژی کارایی داشته باشد برای آنها 
بســیار مهم بود. ساختمان جدید از نظر کارایی 
و ذخیــره انرژی با خطوط تولیــد آن ها برابری 
می کند. چنانچه همه چیز به خوبی انجام شود، 
بروکنر تا پایان سال 2017 به واحد جدید منتقل 

خواهد شد. 
راه اندازی واحد جدید نه تنها به نفع بروکنر بلکه 

به نفع کل مشتریان آن خواهد بود.

سرمایه گذاری کمپانی بروکنر در راه اندازی واحد تولیدی جدید مجهز به تکنیک های ذخیره انرژی
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در نمایشگاه ایتمای آسیا که در تاریخ 20 تا 
25 اکتبر برگذار خواهد شــد، شش شرکت 
تولید کننده ماشین آالت سوئدی نیز حضور 
خواهند داشت. در این نمایشگاه جدیدترین 
نوآوری های موجود در عرصه تولید در بخش 
های مختلف صنایع نساجی ارائه خواهد شد.

 ،C15 کمپانــی التکس در ســالن 3 غرفه
 Eye Compact سیستم سنسور نخ پارگی
را بــرای فرایند تافتینگ عرضه خواهد کرد 
که در آن دیگر نیازی به کنترل دســتی نخ 

نبــوده که این باعث بهبود کیفیت و کارایی 
می شود.

در همان سالن غرفه C01 کمپانی آیرو ای 
بی، تولیدکننده تجهیزات مربوط به تغذیه 
نخ، پیشرفت های جدیدی را که به ویژه در 
زمینه ی پارچه های فنی و موارد کاربردی پر 
طرفدار صورت گرفته است، به نمایش خواهد 

گذاشت.
کمپانی ای ســی جی کینا در سالن 5 غرفه 
B03 ماشین منحصر به فرد خود را که ویژه 
بســتن بالش اســت، نمایش می دهد. این 
ماشین برای بستن انتهای باز بالش با دوخت 
الک استیچ طراحی شده و سرعت خروجی 

نیز 9 بالش در دقیقه است.
کمپانی ای اس اتوماتکس در همان ســالن 
غرفه D51 چند جزء جدید از ماشین آالت 
را ارائه خواهد کرد برای مثال سجاف گذاری 
عرضی پارچه های حوله ای که باعث افزایش 

10 درصدی تولید می شود.
کمپانی اتون سیستم ای بی که ارائه دهنده 
ی راهکارهای منحصر به فرد و انعطاف پذیر 
برای صنایع پوشــاک، منسوجات خانگی و 
سایر صنایع سبک است، جدیدترین محصول 
خود تحت عنوان Etonnote  را که ابزاری 
برای کنترل بیشتر تولید است، در سالن 5 

غرفه B11 به نمایش خواهد گذاشت.
کمپانی بالدوین جیمک نیز جدیدترین یافته 
های خــود را در زمینه ی تکمیل، مرطوب 
کردن مجــدد و مدیریت مصرف آب و مواد 
شــیمیایی عرضه خواهد کرد. با استفاده از 
تکنولوژی های این کمپانی میزان مصرف آب 
و مواد شیمیایی کاهش یافته، میزان پساب 
های فرایند کم می شود و زمان خشک شدن 
 A06 نیز کوتاهتر می گردد. غرفه این شرکت

در سالن 6 است.

حضور شش تولید کننده سوئدی ماشین آالت نساجی در ایتمای آسیا

دانشمندان انســتیتو فناوری جورجیا نوع 
منحصر بــه فردی از پارچه را ابداع کرده اند 
که قادر اســت به طور هم زمان انرژی را از 
نور خورشید وحرکات مکانیکی برداشت کند. 
این منسوج میکرو کابلی می تواند با استفاده 
از دو منبع مختلف، برق تولید کند و بعضی از 
دستگاه های قابل حمل نظیر تلفن همراه و 

یا ساعت الکترونیکی را شارژ کند.

از آن جایی که ایــن پارچه های هیبریدی 
تنفس پذیر، ســبک، قابل انعطاف و سازگار 
هســتند، می توان آن ها را در انواع مختلف 
پوشــاک، چادر و پرده به کار برد. محققان 
دریافته اند که این پارچه تحمل ســختی را 
دارد و قصد دارند تا آزمایشات بیشتری را به 
منظور بررسی دوام و پایداری آن انجام دهند.

به گفته ی ژونگ لین وانگ، استاد مهندسی 
و علوم مواد انســتیتوی فناوری جورجیا که 
خود عضو تیم ابداع کننده ی پارچه اســت، 
این پارچه هــا قادرند با اســتفاده از انرژی 
باد و خورشــید دستگاه ها را شارژ کنند. بر 
اساس مقاله منتشر شده در مجله نیچر، تیم 
دانشمندان برای تولید این پارچه از فناوری 
نانوژنراتور به روش اثر برق مالشــی و فرایند 
پرتاب ماکو برای بافتن سلول های خورشیدی 

که از الیاف پلیمری ســبک تهیه می شوند، 
به درون میکروکابل ها استفاده کردند و در 
نهایت پارچه هوشمند به دست آمده است. 
نانوژنراتورها انرژی حاصل از سایش دو ماده 
اولیه به هم و باردار شــدن الکتریکی آن ها 
را می گیرند در حالی که فتوآندهای سیمی 
شــکل که قابلیت بافته شدن با الیاف دیگر 
را دارند، مســوول جذب انرژی خورشیدی 
هستند. یک تکه از این پارچه به ابعاد 4 در 
5 سانتی متر مربع زمانی که در حین انجام 
فعالیت مکانیکی در معرض نو ر خورشید قرار 
بگیرد، قادر است در مدت زمان تقریبی یک 
دقیقه یک خازن mF2 را تا 2 ولت شــارژ 
کند. قرار است دانشمندان تحقیقاتی را برای 
بهینه ســازی پارچــه در رابطه با محافظت 
جزای آن در برابر رطوبت و باران انجام دهند.

شارژ مستقیم تلفن همراه به کمک پارچه
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