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شاید بتوان گفت مهم ترین خبر مردادماه، تشکیل کابینه دوازدهم و معرفی وزرای پیشنهادی دکتر روحانی جهت کسب 
رأی اعتماد از مجلس شورای اسالمی بود. اگرچه معرفی نفرات منتخب رئیس جمهور برای تصدی وزارتخانه های 
مختلف، حرف و حدیث های مختلف سیاسی و جناحی را به همراه داشت و بسیاری نیز رأی باالی مجلس به کابینه 
پیشنهادی دولت را نتیجه تأثیرپذیری رئیس جمهور منتخب از دیدگاه جناح اصولگرای حاکم بر مجلس می دانند اما 
نکته  حائز اهمیت شرایط سخت و دشوار اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور است که ملت ایران برای حل آنها در 
انتخابات ریاست جمهوری به دکتر روحانی رأی داد. ترکیب تیم اقتصادی دولت اگرچه به ظاهر هماهنگ تر از قبل 
نشان می دهد اما عمق مسائل و مشکالت اقتصادی و صنعتی کشور به گونه ای است که خروج از شرایط سخت و ناگوار 

فعلی نیازمند اتخاذ تمصمیات اساسی و عزم جدی بر اجرای آن می باشد.
متأسفانه رکود فراگیر حاکم بر بازار و عدم اتخاذ سیاست های مناسب در آزادسازی و تک نرخی سازی نرخ ارز در 
طول سال های گذشته و غلبه واردات -اعم از واردات قانونی و قاچاق و واردات غیرکارشناسی- بر تولید ملی و وضع 
قوانین و مقررات متعدد و بعضاً مزاحم برای کسب و کار سبب شده است که سود و منفعت تولید در مقایسه با تجارت 
به گونه ای کاهش یاید که حجم سرمایه گذاری های جدید و هم چنین روند بازسازی و نوسازی های جدید در صنایع با 

کاهش قابل مالحظه ای مواجه گردد. 
رشد قابل مالحظه چک های برگشتی در بازار، حجم مطالبات معوق بانک ها، رکود بی سابقه و فراگیر سال های اخیر، 
تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش  چشمگیر ظرفیت های تولید واحدهای صنعتی بیانگر نوعی بحران و حالت اضطرار 
در بخش صنعت و تولید کشور می باشد و مواجهه با آن تدبیر و درایت دولتمردان و فرماندهان اقتصادی دولت را 

می طلبد.
آنچه که امروز صنعت کشور و به خصوص صنایع نساجی به عنوان خدمات اورژانسی از دولت دوازدهم مطالبه دارد؛ 
توجه و حمایت بیشتر از تولید از طریق حذف قوانین و مقررات مزاحم تولید، اجرای صحیح و کامل قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر، کاهش فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان، اتخاذ سیاست های شفاف و پایدار در خصوص نرخ ارز، 
اعمال شرایط ویژه و خاص برای اعطای تسهیالت بانکی به واحدهای تولیدی و همراهی در استمهال بدهی ها و تأمین 

نقدینگی موردنیاز تولیدکنندگان است.
بدون تردید بهبود اوضاع اقتصادی واحدهای تولیدی، افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری و بازسازی و نوسازی واحدها 
را به همراه خواهد داشت که در نهایت منجر به ایجاد اشتغال و افزایش تولید و سودآوری واحدها و افزایش درآمدهای 
مالیاتی دولت در سال های آتی خواهد شد؛ هرچند که بخش صنعت کشور، خاطرات خوبی از دوران وزارت مدیران 
بازرگانی و تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارند و عالقه مند بودند که وزیری صنعتی تر بر مسند وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بنشیند اما امیدواریم دکتر شریعتمداری با سوابق اجرایی خود، کفه حمایت های دولت را به 

سمت صنعت کشور بچرخاند و خط پایانی بر مسائل و مشکالت دهه های اخیر صنعت بکشد.

مدیرمسئول

سرمقاله

خدمات اورژانسي 
دولت دوازدهم براي صنعت



شرایط تولید رقابت پذیر 
مهیـا نیـست

اشاره:
گروه صنعتی شادیلون در صنایع نساجی 
نیازی  که  است  شده  شناخته  آن قدر 
مورد  در  توضیح  ارائه  و  چینی  مقدمه  به 
تاریخچه و تولیدات آن نداشته باشد اما 
برای یادآوری توانمندی ها و مراحل مختلف 
تاریخ  به  گریزی  مجموعه،  این  کاری 
نظرتان  از  بعدی  سطور  در  که  زده ایم 
خواهد گذشت. بسیار تأسف آور است که 
بشنویم در صورت عدم بهبود شرایط، این 
مجموعه تولیدی نیز به سرنوشت بسیاری 
خواهد  خود  همقطاران  و  همکاران  از 

پیوست. 
دولت  اگر  بادامچی،  مهندس  اعتقاد  به 
جلوی قاچاق را بگیرد، تولیدکننده داخلی 
محصوالت خود را با قیمت باالتر عرضه 
خواهد کرد )در حالی که امروزه محصوالت 
خود را زیرقیمت به فروش می رسانند تا 
با چنگ و دندان واحدهای تولیدی خود را 
حفظ نمایند( دولت از شکایت و نارضایتی 
قاچاق  کاالی  پس  دارد  واهمه  مردم 
تا  می شود  بازار  وارد  کمتری  قیمت  با 
مصرف کننده ایرانی به کاالی ارزان قیمت 
دسترسی داشته باشد از سوی دیگر نرخ 
دالر را به حدی پایین نگه داشته که اگر 
هشت سال پیش ، 20  سنت هزینه یک 
دالر  یک  به  امروز  بود،  تولیدکننده  واحد 

رسیده است! 

گفت وگو با مهندس محمدرضا بادامچی- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت شادیلون

دیدگاه

شادیلون به روایت تاریخ
در  و  شد  زده  شادیلون  احداث  کلنگ  فروردین1356 
آبان همان سال، نخستين توليد شادیلون روانه بازار شد. 
به عبارت دیگر احداث کارخانه ، انجام امور مربوط به 
تأسيسات و ... را ظرف مدت 8 ماه به اتمام رساند. شادیلون 
در آن زمان داراي 12 ماشين گردبافی و 6 دستگاه پوليش 
بافی جدید و تکسچرایزینگ بود که محصول بافندگی 
بهمن  تکسچرایزینگ  محصول  و  ماه  آبان  کارخانه، 
1356 به ثمر رسيد و به این ترتيب به توليد ادامه داد و در 
سال1358 ، موفق به توسعه صد درصد شادیلون شد؛ به 
طوري که سرعت توليد واحد تکسچرایزنگ و گردبافي 
دو برابر شد و در سال 1362 مدیران مجموعه به فکر 
تأسيس 2 کارخانه »مشهد نخ« و»چادرباف« به منظور 
توليد نخ و چادر مشکي افتادند که متأسفانه به دليل بروز 
پاره اي از مشکالت ارزی، افتتاح مشهد نخ با وقفه صورت 
گرفت و توانستند سال 1369 این کارخانه را افتتاح نمایند.

چادرباف نيز تا سال 1381 موفق به دریافت ارز نشد ، در 

نتيجه محل ساختمان چادرباف را که در تبریز به مساحتي 
حدود 100 هزار متر قرار داشت، به یك کارگاه آهنگري 
واگذار کردند، متأسفانه کارخانه مشهد نخ یك سال پس 
از افتتاح ، طعمه حریق شد اما مدیران کارخانه توانستند آن 
را بازسازي نمایند و توليد این کارخانه را از 2 هزار تن به 

10 هزار تن افزایش دهند.
»نوباف  کارخانه  احداث  کلنگ  هم   1384 سال  در 
دی  در  کارخانه  این  توليدات  و  شد  زده  شادیلون« 
ماه1384 آغاز شد. زماني که امکانات توليد به خوبي مهيا 
باشد، احداث کارخانه، تأسيسات، خریداري و نصب ماشين 
آالت چندان دشوارنيست کما این که مدیران شادیلون به 
دليل مهيا بودن شرایط رشد و توسعه، با سرعت به احداث 
کارخانه پرداختند اما در زمينه چادرباف به موفقيت چنداني 
دست نيافتند زیرا برخي از مسائل آن مانند مباحث ارزي از 
عهده آنان خارج بود وگرنه از نظر ساختماني و تأسيساتي 
مشکلي نداشتند و ساخت کارخانه در عرض 10 ماه به 
پایان رسيده بود. نوباف شادیلون هم1384 تأسيس شد و 
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سال 1387 اقداماتي جهت توسعه و گسترش آن انجام 
دادند و موفق شدند توليد کارخانه مذکور را به دو برابر 
افزایش دهند. )منبع: ماهنامه نساجی امروز، شماره 100(

و  نساجی  صنایع  وضعیت  حاضر  حال  در 
پوشاک کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

به طور کلی تمام صنایع کشور از جمله صنعت نساجی 
در وضعيت خوبی به سر نمی برند. نساجی یك صنعت 
کارگربر و اشتغال زاست و یکی از نيازهای اساسی و اوليه 
انسان یعنی پوشش را تأمين می کند پس تمام کشورها به 
صنعت نساجی نياز دارند، باید آن را به عنوان یك صنعت 
استراتژیك تلقی نمایند و به رشد و توسعه واحدهای 
فعال نساجی بپردازند. متأسفانه ظرف 12-10 سال اخير، 
صنعت به فراموشی سپرده شده و جای آن را واردات 

گرفته است. 

واردات به صرفه تر است؟
برای دولت خير! ممکن است واردات برای مدت کوتاهی 
به نفع دولت باشد اما به هر حال توليد ناخالص ملی را 
کاهش می دهد. دولت به مرور در چاله واردات افتاده و 
نمی تواند کاری انجام دهد! سال های 1384 و 1388 ، 
دالرهای نفتی بی محابا خرج واردات بی رویه شد و کشور 
را با مشکالت بسياری مواجه کرد. در کنار این بالی 
جبران ناپذیر، عده ای سودجو به این فکر کردند که دليلی 
ندارد بابت واردات، مبلغی به دولت بپردازند پس قاچاق 
را رونق دادند! دولت ظاهراً می خواهد خود را با قاچاق 
درگير کند اما بارها و بارها در جلسات مختلف اعالم 
کرده ام وقتی دولت اجازه دهد کاالهای مختلف قاچاق 
مانند پوشاک و ... در ویترین مغازه ها و فروشگاه ها قرار 
گيرد، یعنی از قاچاق حمایت می شود. متأسفانه عوامل 
آزاد گذاشته و هيچ  را  قاچاق  توزیع کننده محصوالت 

کنترل و نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد. 
شادیلون  شرکت  در  را  پتو  توليد  سال 1384کارخانه 
راه اندازی کردیم ، در آن سال 5-4 کارخانه معظم پتوبافی 
به فعاليت می پرداختند و اطرافيان معتقد بودند به دليل 
وجود رقيبان قدرتمند، در بازار پتو با مشکل مواجه خواهيد 
شد اما با هزینه کمتر و کيفيت بهتر محصوالت، وارد بازار 
شدیم. در سال 1386 به بزرگ ترین کارخانه توليدکننده 
پتو در کشور تبدیل شدیم و محصوالت ما از هر نظر 
قابل رقابت بود حتی توانستيم به نحوی قيمت ها را پایين 
آوریم تا جلوی قاچاق واردات بی کيفيت چينی گرفته شود 

و بنکداران بازار ترجيح دادند محصوالت ما را به جای 
پتوهای قاچاق چينی توزیع کنند. آن زمان نرخ حدود 950 
تومان بود و شرایط برای توليد و رقابت بسيار مطلوب به 

نظر می رسيد. 

امروز شرایط مهیا نیست؟
داخلی  توليدکننده  بگيرد،  را  قاچاق  جلوی  دولت  اگر 
محصوالت خود را با قيمت باالتر عرضه خواهد کرد )در 
حالی که امروزه محصوالت خود را زیرقيمت به فروش 
می رسانند تا با چنگ و دندان واحدهای توليدی خود را 
حفظ نمایند( دولت از شکایت و نارضایتی مردم واهمه 
دارد پس کاالی قاچاق با قيمت کمتری وارد بازار می شود 
تا مصرف کننده ایرانی به کاالی ارزان قيمت دسترسی 
داشته باشد از سوی دیگر نرخ دالر را به حدی پایين نگه 
داشته که اگر هشت سال پيش ، 20  سنت هزینه توليد 

یك محصول بود، امروز به یك دالر رسيده است! 
امروز شرایط توليد رقابت پذیر مهيا نيست چون قاچاقچی 
حتی یك ریال بابت گمرک، ماليات، حقوق و دستمزد 
کارگر، حامل های انرژی و ... نمی پردازد اما توليدکننده 
مواد اوليه مورد نياز را پس از پرداخت تعرفه های گمرکی 
و ماليات، وارد کارخانه می کند و از همين جا، رقابت 
نابرابر با شبکه ای شکل  می گيرد که فعاالن آن نه دفاتر 
حسابداری دارند و نه موظفند ماليات بر ارزش افزوده 
بپردازند! عالوه بر این مسائل، توليدکننده هنگام فروش 
محصوالت در بازار نيز با مشکالتی مواجه می شود چون 
کسبه بازار به شدت در مقابل ارائه فاکتور فروش مقاومت 
می کنند، در این شرایط نامساعد، شرکت های کد فروش 
بدون هيچ گونه محدودیت و مشکلی به فعاليت می پردازند 
و حتی تبليغات خود را در روزنامه های کثيراالنتشار منتشر 
می کنند! برخی از توليدکنندگان برای تداوم فعاليت، کد 
می خرند تا کارشان پيش برود چهار سال بعد، وزارت 
دارایی دفاتر حسابداری توليدکننده را مورد بررسی قرار 
می دهد و می گوید شرکتی که از آن کد خریده اید، در 
ليست سياه قرار دارد! به دفعات توضيح می دهيم چهار 
سال پيش که این شرکت در ليست سياه قرار نداشت 
و بدون مشکل خاصی به کد فروشی می پرداخت، اما 
متأسفانه کسی صدایمان را نمی شنود در نتيجه با معضل 
توليد و فروش مواجه می شویم و در مقابل قاچاق، کاماًل 

بی دفاع هستيم.
اجازه دهيد به این نکته اشاره کنم که صنعت نساجی ایران 
در بهترین شرایط و با تمام ظرفيت توليدی کارخانه ها، به 

دشواری می تواند 50-40 درصد نياز بازار کشور را تأمين 
کند. به اعتقاد من حجم توليدات این صنعت در مقایسه 
با پيش از انقالب کاهش یافته است، پيش از انقالب 
جمعيت کشور بالغ بر 30 ميليون نفر بود و حدود 200 
تا 150 هزار دوک ریسندگی وجود داشت در حالی که 
جمعيت امروز 80 ميليون نفری است و تعداد دوک های 
ریسندگی کمتر از صد هزار عدد می باشد. اگر بخواهيم به 
ظرفيت پيش از انقالب برسيم باید حدود 600 هزار دوک 
نصب شود که با توجه به وضعيت نامناسب اقتصادی و 
صنعتی دسترسی به این رقم دشوار به نظر می رسد؛  در 
آن زمان حجم توليدات کارخانه های نساجی، پاسخگوی 
نبود و چاره ای جز واردات وجود  نياز مصرف کنندگان 
نداشت؛ پس با واردات قانونی به هيچ عنوان مخالفتی 
است  توليدکنندگان  ما  برای  الگویی  واردات  نداریم، 
کاالهای  با  را  خود  امکانات  و  توانمندی ها  بتوانيم  تا 
وارداتی بسنجيم و کيفيت محصوالت داخلی را ارتقا 
دهيم. مشکل و دغدغه فعلی توليدکننده، وجود کاالهای 
بی کيفيت و قاچاق است که نفس توليدکننده را به شماره 

انداخته است. 
در سال 1374 که کارخانه مشهد نخ را بار دیگر راه اندازی 
کردیم، 2 هزار تن توليد داشتيم، در سال 1384 حجم 
توليد ما به 10 هزار تن رسيد و این وسعت توليد بود 
که ادامه حيات کارخانه را تضمين می کرد و حتی زمينه 
صادرات را نيز فراهم کرد. شاید نتوانيم به اروپا صادرات 
داشته باشيم اما توان ارائه محصول به کشورهای همسایه 

را که داریم.

از نظر کیفی، سطح تولیدات واحدهای نساجی 
چگونه است و قابل رقابت با محصوالت مشابه 

خارجی می باشد؟
از نظر کيفی قابل رقابت هستيم ولی به شرط این که 

آزاد باشيم.

از چه آزاد باشید؟
ببينيد برای مثال تنها توليدکننده پارچه پلوش در کشور 
هستيم. اگر دغدغه ای در زمينه تهيه مواد اوليه، توليد و 
فروش نداشته باشم؛ بدون هيچ گونه مشکلی به توليد 
ادامه می دهيم اما وقتی بنکدار و کاسب بازار از وجود 
و  می  دهد  خبر  ارزان  قيمت  به  چينی  مشابه  کاالی 
می گوید این محصول، 80 درصد کيفيت توليدات شما را 
دارد ؛ چاره ای نداریم که کيفيت محصول نهایی را کاهش 
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دهيم تا بتوانيم کاالیی با قيمت مناسب و قابل رقابت به 
فروش برسانيم. 

از سال 1356 تاکنون، نمایشگاه دائمی در کارخانه شادیلون 
راه اندازی شده که محصوالت مختلف و بسيار باکيفيت 
و متنوع را به نمایش می گذارد اما به تدریج مجبور شدیم 
کيفيت را کاهش دهيم تا مجالی برای رقابت پيدا کنيم. 
توان توليد پتو با بهترین کيفيت را داریم اما قيمت آن 
بسيار باالتر از پتوهای داخل بازار تمام می شود ، شرایط به 
نحوی است که بازار برای ما تعيين تکليف می کند نه ما! 
بازار هم هميشه بر ظاهرسازی محصوالت تکيه می کند 
برای مثال به جای توليد پتوی دوکيلو و نيم، پتوی یك 
کيلو و هشتصد گرم روانه بازار مصرف می کنيم تا چرخ 

کارخانه همچنان بچرخد. 

به این ترتیب اعتبار کاالهای تولید داخل نزد 
مصرف کننده خدشه دار نمی شود؟

پایين  گذشته  سال های  به  نسبت  مردم  خرید  قدرت 
آمده و آنها هم چاره ای جز خرید کاالی ارزان قيمت 
ولو بی کيفيت ندارند. اغلب توليدکنندگان به روزترین 
ماشين آالت صنعتی و مرغوب ترین مواد اوليه را در اختيار 
دارند و قادر به توليد محصوالت باکيفيت هستند مشروط 

به این که شرایط برایمان فراهم باشد. 
در این مملکت نگرش ظاهری را داریم اما باطن قضایا 
را نگاه نمی کنيم، نخ های اسپان وارداتی از چين که با 
بهداشتی،  نظر  از  نازل عرضه می شوند؛  بسيار  قيمت 
زیان های بسياری برای مصرف کنندگان دارد زیرا همگی 
آنها بازیافتی هستند و در شرایط بسيار نامناسب به توليد 
می رسند و حداقل می توان با آنها محصوالتی را توليد 
کرد که با بدن انسان تماس نداشته باشد. متأسفانه چنين 
مسائلی مورد توجه قرار نمی گيرند،  مواد اوليه بی کيفيت 
و مضر برای سالمتی مصرف کنندگان، از گمرک عبور 
موقت می گيرد و وارد بازار می شود. نه گمرک سراغی از 
آنها می گيرد و نه وزارت صنعت توجهی نشان می دهد. 

چنين مسائلی صنعت را گرفتار کرده است...
روز  تکنولوژی های  آخرین  توليدکننده،  یك  به عنوان 
دنيا را تهيه می کنم اما زمانی که در زمينه بهره گيری از 
طرح، رنگ، مدل های متنوع و... در بخش پوشاک با 
محدودیت ها و ممنوعيت های بسياری مواجهم؛ چگونه 
می توانم با برندهای خارجی همچون ال سی وای کی کی 
به رقابت پردازم؟! آیا برندهای خارجی هم تحت چنين 
فروش  و  توليد  قرار می گيرند؟ خير!  سختگيری هایی 

که در شرایط یك بام و دو هوا امکان پذیر نيست... اگر 
واقعاً قرار است صنعت و توليد کشور رونق بگيرد باید 
دستان طراحان را آزاد گذاشت تا بدون دغدغه به کار خود 
بپردازند و توليدکننده هم استرس و نگرانی بابت توزیع آن 

محصوالت نداشته باشد. 
زمانی که جامعه خواهان استفاده از پوشاک منطبق با مد 
روز دنياست اما نهادهای قانونگذار و متوليان امر، جلوی 
توليد آن را در کشور می گيرند؛ چگونه می توان از طراحی 

و مد صحبت کرد؟ 
اما در  اگرچه صنعت پيشرفت کرده  این که  بعد  نکته 
همچنان  و  نشده  ایجاد  تغييری  نساجی  صنایع  ذات 
اصول اوليه آن یعنی تبدیل الياف به نخ، توليد پارچه و... 
مشابه سال های گذشته است و تنها چيزی که عوض 
تکنولوژی  ارتقای  ماشين آالت،  افزایش سرعت  شده، 
دستگاه های صنعتی و اتوماسيون توليد و نياز به کارگر 
کمتر می باشد. سال 1356 ماشين استرچ که وارد کشور 
اما  می کرد  کار  موجود،  ماشين آالت  برابر  کردیم 10 
همان نخ را ارائه می داد و قيمت تمام شده کاال را پایين 
می آورد؛ پس توليد نيازمند ابتکار است و می توانيم کيفيت 
محصوالت خود را باال ببریم و تکنولوژی، کار عمده ای 
انجام نداده است. در سال های دور برای برش لباس، 
حجم قابل توجهی پارچه روی ميز برش قرار می گرفت و 
یك کارگر با زحمت فراوان آن را برش می داد و به دست 
خياط می سپرد اما امروزه یك دستگاه تمام اتوماتيك، 
تمام مراحل برش را انجام می دهد اما ماشين که به من 
طرح نمی دهد، طرح در ذهن طراح خالق و مبتکر شکل 
می گيرد و ماشين کمك می کند تا توليد با سرعت بيشتر 

انجام شود. 

در این شرایط صحبت کردن پیرامون صادرات، 
چقدر منطقی است؟!

مواد اوليه را با دالر 3800 تومانی وارد و کاالیی با چندبرابر 
قيمت تمام شده مشابه خارجی توليد نمایيم تا بتوانم با 
کشورهای دیگر رقابت کنيم؟ چنين چيزی امکان پذیر 
است؟! مگر در دهه 80، وقتی تعرفه صادرات را تغيير 
دادند و نرخ دالر را آزاد کردند، صادرات پيشرفت نکرد؟ 
به نظرم اگر دالر 6-5 هزار تومان اعالم شود، صادرات 

رونق می گيرد. 

پس موافق افزایش نرخ دالر هستید؟
صد درصد. نرخ فعلی دالر آسيب های بسياری به صنعت 

هم  قاچاق  رونق  موجب  حتی  و  می کند  وارد  کشور 
می شود. برخی مسئوالن از ما می پرسند »اگر مانع واردات 
کاال به کشور شویم؛ شما توليدکنندگان محصوالت خود 
را گران تر عرضه خواهيد کرد؟!« در حالی که مجبوریم 
این کار را انجام دهيم و خود را با مشقت و سختی فراوان 

سرپا نگه داشته ایم. 

اما اگر نرخ دالر باال رود، تولیدکننده باید هزینه 
بیشتری بابت مواد اولیه وارداتی بپردازد...

بله اما هزینه توليد ما کاهش پيدا می کند. برای مثال 
با دالر 3800 تومانی، هزینه پتوی توليدی ما 5 هزار 
تومان معادل یك دالر و 50 سنت تمام می شود؛ اما در 
صورتی که نرخ دالر 5 هزار تومان شود، قيمت تمام شده 
پتوی ما یك دالر خواهد بود و 50 سنت در هزینه های 

خود جلوتر هستيم. 

در  بانکی  تسهیالت  نرخ  بودن  باال  دالیل 
ایران چیست و چه تبعاتی بر قیمت تمام شده 

کاالهای ایرانی دارد؟ 
وجود نرخ بهره باال مستقيماً به عملکرد ضعيف دولت در 
زمينه کنترل فعاليت بانك ها و سيستم اقتصادی کشور 
بازمی گردد. ظاهراً امروز نرخ بهره بانکی 18 درصد است 
اما رقم واقعی آن حدود 23-22 درصد می باشد و حتی 
تا 28 درصد نيز می رسد. همه می دانند که در هيچ جای 
دنيا صنعت با بهره 28 درصد نمی تواند کار کند و انسان 
عاقل به جای این که ثروت خود را در خطر بيندازد و با 
مشکالت متعدد توليد، اداره ماليات، دارایی، شرکت برق، 
سازمان حفظ محيط زیست و ... دست و پنجه نرم کند، 
سرمایه خود را در بانك ها سپرده می کند و هر ماه بهره آن 
در دریافت و در کمال  آسودگی و دور از دغدغه به زندگی 
خود ادامه می دهد. وقتی بانك مرکزی اعالم می کند 80 
موسسه مالی و اعتباری در کشور بدون مجوز فعاليت 

به عنوان یک تولیدکننده، آخرین تکنولوژی های 
روز دنیا را تهیه می کنم اما زمانی که در زمینه 
بهره گیری از طرح، رنگ، مدل های متنوع و... در 
بخش پوشاک با محدودیت ها و ممنوعیت های 
بسیاری مواجهم؛ چگونه می توانم با برندهای 
رقابت  به  وای کی کی  ال سی  همچون  خارجی 
پردازم؟! آیا برندهای خارجی هم تحت چنین 

سختگیری هایی قرار می گیرند؟

 5 شماره 176    شهریور 96  



می کنند و دولت تصميمی برای ممانعت از فعاليت این 
قبيل موسسات ندارد؛ وضعيت به همين منواِل آشفته و 
نابسامان ادامه می یابد و نرخ بهره بانکی شتاب بيشتری 

می گيرد. 

بسیاری از صنعتگران یکی از مشکالت مهم 
تولید را اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش 
افزوده می دانند و معتقدند این قانون فقط برای 
تولیدکنندگان اجرا می شود و سایر زنجیره های 
تولید همچون کسبه بازار و توزیع کنندگان زیربار 
اجرای آن نمی روند... دیدگاه شما در این زمینه 
چیست و اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش 
افزوده چه مشکالتی را برای واحدهای تولیدی 

به وجود آورده است؟
تا  در حال حاضر بزرگ ترین مشکل ما همين است. 
زمانی که ماليات بر ارزش افزوده 3-2 درصد بود؛ مشکل 
چندانی وجود نداشت و قادر به پرداخت آن بودیم اما 
امروز این رقم به 9 درصد رسيده که برای توليدکننده 
در شرایط رکود بسيار باالست و سنگين است.؛ ضمن 
این که فقط و فقط توليدکننده محکوم به پرداخت آن 
است. با این شمشيری که دارایی به کمر بسته! هميشه 
محکوم هستيم و یکی از دالیل توقف فعاليت مشهد نخ 
همين موضوع است. زمانی که واردکننده، تاجر و بازاری از 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده سرباز می زند و سنگينی 
آن بر دوش توليدکننده می افتد، نمی توانيم رقابت کنيم. 
کدام کشور را سراغ دارید که قانون ماليات بر ارزش 
افزوده را فقط به توليدکننده اختصاص دهد و سایرین به 
دالیل مختلف از آن فرار کنند؟! متأسفانه در این بخش 
هم سياست یك بام و دو هوا حکمرانی می کند! 4 سال 
پيش قرار بود صندوق های مکانيزه فروش متصل به 
اختيار اصناف و  مالياتی کشور در  امور  درگاه سازمان 
فروشگاه های عرضه کاال قرار گيرد اما به دالیلی که 
برای ما نامعلوم است؛ هنوز این کار اجرایی نشده است. 
در همين 4 سال هم نفس ما توليدکنندگان و صنعتگران 

به شماره افتاده است..

علی رغم تمام مسائل و مشکالتی که اشاره 
کردید، فکر می کنید چه زیرشاخه هایی از صنعت 

نساجی برای سرمایه گذاری مناسب هستند؟
با شرایط فعلی حتی صنعت طال و جواهرسازی را هم 
معدن  این که  برای  نمی دانم؛  سرمایه گذاری  مناسب 

هيچ  نمی دهد!  سود  درصد  معدن کار24  به  هم  طال 
صنعتی قابل سرمایه گذاری نيست ولی به طور کلی در 
تمام رشته های صنعت نساجی تشنه هستيم. نگاهی به 
ارقام واردات نخ، پارچه، پوشاک و... نشان می دهد که 
تقاضا باالست که در صورت هموار شدن مسير توليد، 
به دليل وجود ظرفيت  و زیرساخت توليد قادر به تأمين 
بخش عمده ای از این تقاضای روزافزون خواهيم بود اما 
کجاست جسارت و جرأتی که در این شرایط وارد ميدان 

سرمایه گذاری و کارآفرینی شود؟!

یک  ایران  اصوالً  که  دارد  وجود  اعتقاد  این 
روزگار  همان  از  و  است  مسلک  تاجر  کشور 
رواج  مختلف  کاالهای  فروش  و  خرید  قدیم، 
داشت و کمتر تولیدکننده بوده ایم؛ شاید دست 
نامریی وجود دارد که واردات را پر رونق کرده 
و در مقابل از توان تولیدکنندگان داخلی کاسته 
است تا واردات ) قاچاق( مقرون به صرفه و موجه 

جلوه کند؛ نظر شما در این زمینه چیست؟ 
قطعاً اقتصاددانان بهتر می توانند به این سواِل تخصصی 
پاسخ دهند اما به اعتقاد من سياست تکيه بر تجارت و 
واردات برای کشوری مناسب است که از جهات دیگری 
مانند  است کشوری  باشد. ممکن  داشته  درآمد  بتواند 
انگلستان دیگر بر توليد منسوجات متمرکز نباشد اما یکی 
از کشورهای قدرتمند در زمينه بانکداری به شمار می آید 
و از این بابت درآمدهای کالن به دست می آورد؛ ما از چه 

طریق درآمد کسب کنيم تا به واردات بپردازیم؟! 

احتماالً فروش نفت! 
بله تا زمانی که نفت داشته باشيم اما اگر روزی ذخایر 
ارزشمند نفت به اتمام برسد؛ چه باید کرد؟ باید به فکر 
خلق محصوالت یا تقویت صنایعی باشيم که درآمدزا 
هستند و براساس آن بتوانيم واردات داشته باشيم برای 

مثال صنعت گردشگری را تقویت و از این طریق درآمد 
کسب کنيم آن گاه واردات منطقی به نظر می رسد. تا 
زمانی که جز مبالغ حاصل از فروش نفت، درآمد ثابت 
و قابل اطمينانی نداشته باشيم؛ تجارت و واردات بيهوده 
به نظر می رسد. اگر دولتمردان فکر می کنند ما صنعتگران 
سرمایه گذاران  به  را  ميدان  نيستيم؛  بلد  یا  نمی توانيم 

خارجی بسپارند تا ما هم از آنان یاد بگيریم!  

به این موضوع اشاره کردید که فعالً بازار برای 
زمانی  چه  می کند؛  تکلیف  تعیین  تولیدکننده، 
تعیین تکلیف  بازار  برای  تولیدکننده  و چگونه 

خواهد کرد؟
در پاسخ به سوال شما باید بگویم تا وقتی که تکليف 
پرداخت ماليات برای کسبه بازار مشخص نشود؛ آنها بر 
ما مسلط خواهند ماند. مدت ها پيش فروشگاهی برای 
عرضه محصوالت خود راه اندازی کردیم اما نتوانستيم 
به فعاليت ادامه دهيم چون مجبور بودیم کاالی خود 
را به صورت قانونی و با فاکتور بخریم؛ ماليات بر ارزش 
افزوده آن را هم پرداخت کنيم اما کاسب بازار هيچ یك 
از این هزینه ها را تقبل نمی کند و چرخه فعاليتش بسيار 
مبهم، نامشخص و غيرقابل کنترل است، در نهایت ادامه 

فعاليت فروشگاه به دليل زیان ها مالی متوقف شد. 

چگونه می توان بر بازار مسلط شد؟
در گام نخست، دولت باید اصالح قانون چك را در این 
مملکت اجرایی کند. کشورهای اروپایی و آمریکایی که 
چك را برای سوء استفاده و یا وقوع بحران چك برگشتی 
یا صدور چك های زمان دار به وجود نياورده اند، آنان تمام 
پيش بينی های الزم را به عمل آورده اند تا صادرکننده 
چك به کار خود متعهد باشد اما متأسفانه در کشور ما 
تعهدی نسبت به صدور چك وجود ندارد و دولت هم 
کاماًل بی توجه است. توجه داشته باشيم که چك مدت دار، 
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حقوقی است نه جزایی! فردی کاالی ما را خریداری کرده 
و 10 فقره چك تحویل داده است؛ این چك ها وصول 
نمی شوند اما قانوناً کاالیی را فروخته اید اما نمی توانيد پول 

خود را از وی پس بگيرید! 
در پاسخ به سوال شما باید بگویم تا وقتی که تکليف 
پرداخت ماليات برای کسبه بازار مشخص نشود؛ آنها بر 
ما مسلط خواهند ماند. همان طورکه اشاره شد، مدت ها 
پيش فروشگاهی برای عرضه محصوالت خود راه اندازی 
کردیم اما نتوانستيم به فعاليت ادامه دهيم چون مجبور 
بودیم کاالیی خود را به صورت قانونی و با فاکتور بخریم، 
ماليات بر ارزش افزوده آن را هم پرداخت کنيم اما کاسب 
بازار هيچ یك از این هزینه ها را تقبل نمی کند و چرخه 
فعاليتش بسيار مبهم، نامشخص و غيرقابل کنترل است؛ 
در نهایت ادامه فعاليت فروشگاه به دليل زیان های مالی 

متوقف شد.  

روزگار گروه صنعتی شادیلون این روزها چگونه 
سپری می شود؟

اجازه دهيد اول داستان مشهد نخ را برایتان بازگو کنم.
در سال 1385 استاندار وقت خراسان از محل مشهدنخ 
بازدید نمودند و سوال کردند چرا توسعه نمی دهيد؟ عرض 
کردیم زمين مشهد نخ جای گسترش ندارد. به پيشنهاد 
و سپس کمك ایشان و با توجه به قرارگرفتن مشهدنخ 
در داخل شهر شاندیز، قرار شد زمينی در خارج از شهر 
مشهد تهيه و مشهد نخ ضمن انتقال به آن مکان توسعه 

نيز داشته باشد.
 25 ( آباد  جيم  محل  در  زمينی  استانداری،  کمك  با 
کيلومتری مشهد( تهيه و پس از تغيير کاربری تحویل ما 
داده شد و پروژه به عنوان طرح آمایش به بانك صنعت و 
معدن فرستاده شد که پس از شش سال دوندگی موفق 

به راهبرد پروژه نشدیم.
در سال 1392، مدیران بانك صادرات طی یك بازدید 
از گروه، پيشنهاد کردند که از محل صندوق توسعه ملی، 
پروژه جابجایی و توسعه مشهدنخ را انجام دهند، لذا اول 
پيشنهاد پرداخت وام ریالی صندوق داده شد که متأسفانه 
با مخالفت شخص معاون وزیر صنایع واقع شد بنابراین 
بانك تصميم گرفت وام خود را ارزی بدهد و شرکت 
مشهدنخ، عمليات ساختمانی و جابجایی ماشين آالت را 

شروع نمود. 
در پایان سال 1393 که بانك مصوبات خود را به صندوق 
توسعه ملی اعالم نمود، این شرکت 30 هزار متر بنا آماده 

و نزدیك به 25 ميليارد تومان هزینه نموده بود که شخص 
اول صندوق توسعه ملی با تخصيص ارز مخالفت ورزیدند 
و هيچ یك از مسئولين ) بانك، وزارت صنایع، استانداری و 

مقامات مربوطه( نتوانستند ایشان را راضی نمایند.
پيشنهاد پروژه جابجایی مشهدنخ نيمه کاره ماند و نيمی از 
توليد مشهد نخ متوقف شد که از آن سال مرتباً شروع به 
ضرر دادن نمود که در سال 96 به طور کامل متوقف شد.

با  کلمه  واقعی  معنای  به  سال   4 که  را  نخ  مشهد 
شدیم  متضرر  بسيار  و  کردیم  حفظ  دندان  و  چنگ 
اما سرانجام فعاليت آن را متوقف کردیم؛ البته تجربه  
سنگينی برای ما به همراه آورد به این معنی که هيچ 
اميدی به آینده نداریم و اعالم می کنم تا پایان سال 
96 اگر توانستيم چرخ کارخانه را بچرخانيم به توليد 
ادامه خواهيم داد؛ در غير این صورت شادیلون نيز از 

ادامه توليد بازخواهد ماند. 

تاکنون این شرایط را هنگام انقالب، جنگ و ... 
تجربه کرده بودید؟

وضعيت  آن قدر  هيچ وقت...  وقت،  هيچ   اطمينان(  )با 
آشفته و به هم ریخته است که نمی توان به اصطالح 
گوشه ای از کار را گرفت. از توليد خسته نيستم اما متأسف 
و آزرده خاطرم چون حدود 50 سال در صنعت به فعاليت 
می پردازم و 40 سال  کسب و کار مستقلی راه اندازی 
کرده ام، نگران تأمين معاش خود و خانواده ام نيستم اما 
متأسفم که چرا باید چنين مجموعه توانمند و بزرگی از 
بين برود... حيف است... مگر ممکن است دولت متوجه 
شرایط وخيم توليد نشود؟ بانك مرکزی و وزیر دارایی 
با مدیران بانك ها جلسات مختلف برگزار می کنند و به 
صورت مستمر با آنان رفت و آمد دارند، چطور متوجه 
نمی شوند فالن بانك 22 درصد بهره می گيرد؟! در این 
شرایط هيچ اميدی نيست مگر اميدی که این روزها از 
زبان دولتمردان فقط می شنویم! ما دیگر اميدی نداریم 
مگر این که معجزه ای در »آزادسازی نرخ ارز« و »کنترل 

قاچاق« رخ دهد. 
وزارت صنعت دستورالعمل ثبت قانونی برندهای خارجی 
پوشاک در کشور را تدوین کرده است، به این ترتيب 
وقتی برند خارجی وارد ایران می شود، اواًل باید قرارداد 
رسمی داشته باشند ثانياً طی دوسال اول معادل 20 درصد 
ارزش واردات را در داخل توليد و حداقل معادل 50 درصد 
ارزش توليد داخلی را صادر کنند ؛ توليدکنندگان با این 
بخش هيچ مشکلی ندارند و حتی آن را در رونق توليدات 

داخلی و رقابتی شدن بازار، موثر می دانند اما تنها اقدامی 
که نمونه آن را در استان خراسان مشاهده کردم، واگذاری 
8 موافقت اصولی اتوکشی پوشاک خارجی به ایران است؛ 
به این ترتيب پوشاک وارداتی  در ایران فقط اتو می شوند 
ارسال  به فروشگاه ها جهت عرضه مستقيم  و سپس 
می گردند! این یعنی برندسازی و محدودیت قاچاق؟! پس 
تا زمانی که مسئولين با محدودیت اجرای تصميم های 
خود مواجهند، چگونه حمایت از توليد داخلی یا کنترل 

قاچاق معنا پيدا می کند؟ 

کته پایانی  
اعالم  فردا  همين  اگر  اما  شده  متوقف  نخ  مشهد 
کنند اوضاع خوب است، توليد را احيا خواهيم کرد و 
کارگران را به کارخانه باز می گردانيم، اگرچه وجدانمان 
به خاطر بيکاری 1600کارگر پرتالش و زحمتکش، 
با توقف مشهد نخ، راحت تر نفس  اما  ناراحت است 
می کشيم. اصواًل به این نتيجه رسيده ایم که فعاليت 
سایر کارخانه های گروه شادیلون را به حداقل برسانيم 
وقوع  صورت  در  و  نشویم  خارج  توليد  ميدان  از  تا 
دهيم.  افزایش  بالفاصله  را  توليد  ظرفيت  معجزه، 
اميدوارم این شرایط محدود به امسال باشد اگرچه از 
پيش بينی کردن خسته شده ام و به اميد بهبود شرایط 

توليد می مانم. 
روزگاری  است،  صنعت  اشتغال،  برای  گزینه  بهترین 
صنعت برای خود ابهت، جایگاه و مقام ارزشمندی داشت 
مثال  برای  بازمی گردد.  باالخره  این منزلت  و معتقدم 
سوریه درگير جنگ است و اغلب شهرهای آن با خاک 
یکسان شده اما فکر می کنيد این ویرانی و آوارگی تا ابد 
ادامه خواهد داشت؟ خير! صنعت کشور ما هم در شرایط 
بدی به سر می برد اما دوران افول هم سپری می  شود و 

بار دیگر شاهد رونق صنعت و توليد خواهيم بود.
چنان نماند و چنين نيز هم نخواهد ماند...  

وخیم  متوجه شرایط  دولت  است  ممکن  مگر 
با  دارایی  وزیر  و  مرکزی  بانک  نشود؟  تولید 
مدیران بانک ها جلسات مختلف برگزار می کنند و 
به صورت مستمر با آنان رفت و آمد دارند، چطور 
بهره  درصد  بانک 22  فالن  نمی شوند  متوجه 
نیست  امیدی  هیچ  شرایط  این  در  می گیرد؟! 
مگر امیدی که این روزها از زبان دولتمردان فقط 
می شنویم! ما دیگر امیدی نداریم مگر این که 
»کنترل  و  ارز«  نرخ  »آزادسازی  در  معجزه ای 

قاچاق« رخ دهد
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به اعتقاد دسترنج، یك قاچاقچی یعنی عالقه ای به 
کشور خود ندارد، به قوانين و مقررات اعتنایی نمی کند، 
و  می گيرد  نظر  در  را  خود  مالی  منافع  فقط  و  فقط 
می داند با این کار قوانين کشورش را زیرپا می گذارد 
پس از همين ابتدای مصاحبه، شخصيت یك قاچاقچی 

را شناختيم!
برخی  که  ضرباتی  که  مطلب  این  اعالم  با  وی 
پذیر  جبران  می کنند؛  وارد  کشور  به  قاچاق  اجناس 
بلبرینگ  واردات  برای  مثال  برای  گفت:  نيست؛ 
سراغ کشورهای عرضه کننده محصوالت بی کيفيت 
و ارزان قيمت مانند چين می رود و با سوء استفاده از 
نام برندهای معتبر و خوش نام بلبرینگ در ذهن بازار 
بی کيفيت  بلبرینگ های   ،... و   SKF ایران همچون 
کشور  وارد  اروپایی  باکيفيت  بلبرینگ های  نام  به  را 
می کند. یکی از مصارف این قبيل کاالهای بی کيفيت، 
صنایع خودروسازی است. پس از چندین بار رفت و 
جان  بسا  چه  و  می شود  اختالل  دچار  اتومبيل  آمد، 
خریدار و خانواده اش مورد تهدید جدی قرار می گيرد. 
آن گاه از همدیگر می پرسيم دليل این حجم باال از 

تصادفات متعدد و نقص خودروها چيست؟!
دسترنج ادامه داد: در صنعت نساجی نيز بارها اتفاق 
افتاده یك قطعه مورد نياز را با قيمت گزاف از بازار 
خریداری می کنيم اما پس از نصب به روی دستگاه، 
حداکثر عمر مفيد آن قطعه، یك هفته بيشتر نيست! 
تصميم می گيریم قطعات از یك برند دیگر را تأمين 
کنيم و بار دیگر مجبور به پرداخت هزینه های سنگين 
خرید قطعه جدید می شویم؛ مالحظه می کنيد که یك 
موثر  کار  پسرفت  در  ميزان  چه  تا  بی کيفيت  قطعه 

است؟! 
به گفته وی، یك قاچاقچی خارج از محدوده قوانين و 
مقررات، اقدام به واردات کاالهای مختلف می کند تا 
به سودهای کالن برسد ضمن این که به هيچ اصول 
اهميتی  کوچکترین  برایش  و  نيست  پایبند  قانونی 
تعداد  چه  بادآورده،  سودهای  به  وی  دستيابی  ندارد 
کارگر را بيکار و چه تعداد واحدهای توليدی را متوقف 
می کند. به خوبی با مسيرهای غيرقانونی ورود کاال 
آشناست و اگر هم در مسير خود با قانون مواجه شود؛ 
با عوامل مالی خود آن قانون را دور می زند. به این 

ترتيب کاالی قاچاق بدون دردسر و مشکل خاص وارد 
می شود در حالی که مشابه این کاال توسط واحدهای 
توليدی و صنعتی در حال توليد است آن هم توسط 
برایشان  ميهن  این  خاک  و  آب  که  توليدکنندگانی 
مقدس و ارزشمند است، دغدغه تأمين معاش کارگران 
خود را دارند، نمی خواهند سربار جامعه خود باشند و 
عشق به خدمت و اشتغال زایی در آنان ریشه دار است. 
این قبيل توليدکنندگان و صنعتگران معتقدند »دیگران 
کاشتند و ما خوردیم حال ما بکاریم تا دیگران و نسل 

آینده بخورند...«
این فعال صنعت نساجی یادآور شد: به دليل قاچاق، 
بازار از محصوالت ارزان قيمت استقبال بسياری به 
عمل می آورد و در مقابل انبار کارخانه های کشور مملو 
از توليدات به فروش نرفته می  شود؛ تداوم این روند، 
تضعيف قوای توليدکننده را به همراه دارد و چاره ای 
جز کاهش تعداد کارگران و تقليل شيفت کاری باقی 
نمی ماند، به مرور درصد توليدات خود را کم می کند 
از سوی دیگر باید مبالغ فراوانی به نام های مختلف 
از جمله بيمه، ماليات، دارایی، حفظ محيط زیست و 

گفت وگو با حسن فلک فرسایی)دسترنج(- مدیرعامل کارخانجات دسترنج رضا بافت

که سرمایه جاودانگی
 است کار...  

اشاره:
پدیده قاچاق را صرفاً یک عامل اقتصادی نمی داند و به 
تأثیر سوء فرهنگی و اجتماعی آن بر جامعه اشاره می کند. 
در  دسترنج  عنوان  با  بیشتر  که  فلک فرسایی  حسن 
صنعت نساجی، چهره ای شناخته شده است، قاچاقچی 
را انسانی وطن فروش، خائن و بی توجه به مصالح میهن 
خود توصیف می کند و ادامه می دهد: »یک قاچاقچی خارج 
از محدوده قوانین و مقررات، اقدام به واردات کاالهای 
مختلف می کند تا به سودهای کالن برسد ضمن این که 
به هیچ اصول قانونی پایبند نیست و برایش کوچکترین 
چه  بادآورده،  سودهای  به  وی  دستیابی  ندارد  اهمیتی 
را  تولیدی  واحدهای  تعداد  چه  و  بیکار  را  کارگر  تعداد 

متوقف می کند.«
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... بپردازد؛ هزینه هایی که قاچاقچی معاف از پرداخت 
آن است! 

به گفته دسترنج، قاچاقچی با توجه به کسب سودهای 
گسترش  برای  بيشتری  انگيزه  بادآورده،  و  کالن 
و  متمول  فردی  به  و  می کند  پيدا  خود  فعاليت های 
ثروتمندی تبدیل می شود که برای خانواده و فرزندان 
منازل  آخرین سيستم می خرد، در  اتومبيل های  خود 
و  اروپا  دور  سفرهای  راهی  می کند،  زندگی  لوکس 
آمریکا می شود، ميهمانی های آن چنانی و مجلل برپا 
می کند و کارخانه دار و توليدکننده را تمسخر و تحقير 
می کنند که این همه زحمت می کشيد اما فایده ای هم 
تا به  افراد شيفته تعطيالت هستند  این قبيل  دارد؟! 
این بهانه به مسافرت های طوالنی مدت داخل و خارج 
کشور بروند. یك توليدکننده که زمان و فرصتی برای 
رفتن به تعطيالت ندارد و آن قدر درگير چك برگشتی 
و  حقوق  پرداخت  قطعات،  خرید  اوليه،  مواد  تهيه  و 
دستمزد کارگران و ... هستند که مجال و انرژی برای 
گردش و تفریح پيدا نمی کنند و اصواًل کار برای آنان 

بزرگ ترین تفریحشان است. 
و  اندک  تجربه  دليل  به  جوانان  داد: طبعاً  ادامه  وی 
روحيات خاص دوران جوانی، با مشاهده این زندگی 
می  شوند  زده  توليد  از  اصطالح  به  مرفه،  و  لوکس 
زمان،  کمترین  در  که  می کنند  انتخاب  را  راهی  و 
بيشترین سود را برایشان به ارمغان بياورد؛ پس چه 
گزینه ای بهتر از قاچاق! به همين سادگی جوانانی که 
می خواهند کسب و کار حالل داشته باشند و کشور 
قرار  قاچاق  نام  به  نادرستی  بسازند در مسير  را  خود 
می گيرند. پس قاچاق صرفاً یك پدیده اقتصادی نيست 

و ابعاد اجتماعی و فرهنگی را نيز در برمی گيرد. 
مدیرعامل کارخانجات دسترنج رضابافت تصریح کرد: 
وقتی کارخانه دار و توليدکننده ضعيف شد، نسل بعدی 
عالقه ای به توليد پيدا نمی کند و از آن دلسرد می شوند 
زیرا بسياری از عوامل اجتماعی در جوانان به مراتب 
کسب  و  می گذارد  عميق تری  و  سریع تر  اثرگذاری 
درآمد و رسيدن به تمول، موضوعی نيست که جوانان 
نهایت  نظر کنند. در گذشته  از آن صرف  آسانی  به 
سفر افراد به شهرهای اطرافشان بود اما امروز با توسعه 
تکنولوژی دنيا در تلفن همراه افراد است و اطالعات 
یك انسان 9 ساله برابر اطالعات یك جوان 35 ساله 
چهل سال پيش است. نسل امروز در زندگی سختی 

چندان نمی کشند و همه چيز در دسترسشان قرار دارد.
وی با طرح این پرسش که چگونه در کشور با چنين 
کرد:  اضافه  مواجهيم؛  قاچاق  از  گسترده ای  حجم 
مگر هدف ما اداره صحيِح کشور نيست؟ مگر هدف 
ما این نيست که کشور را به نحوی صنعتی نمایيم 
غيردولتی  و  دولتی  دانشگاه های  دانش آموختگان  تا 
صاحب شغل و خانواده و آینده شوند؟ اگر هدف واقعی 
این است که باید هر چه سریع تر جلوی قاچاق گرفته 

شود.
را  قاچاق  این سوال که جلوی  به  پاسخ  در  دسترنج 
و  »دولت  داد  پاسخ  قاطعانه  بگيرد؛  باید  کسی  چه 
شاید  و  اولين  سخت گيری  داد:  ادامه  و  مسئولين« 
موثرترین راه برای مهار قاچاق است. باید در مقابل 
یك رفتار نادرست یا روند غيرمنطقی و مضر، قاطعانه 
برخورد کرد و پس از یك بار تذکر، در صورت تکرار 
آن کار اشتباه، شدیدترین  عکس العمل را نشان داد 
در غير این صورت، تذکر متعدد و بدون مجازات، فرد 
خاطی را جسورتر و جری تر خواهد کرد. همه ما این 
این داستان قدیمی را شنيده ایم که فردی در کودکی، 
از همسایگان تخم مرغ می دزدید. پس از چند سال به 
یك سارق حرفه ای تبدیل شد تا جایی که دستگير 
و محکوم به اعدام شد. آخرین خواسته وی پيش از 
اعدام، مالقات با مادرش بود. هنگامی که خواسته او 
را اجابت کردند و مادرش را برای مالقات آورند؛ وی 
زبان مادر خود را برید و گفت» اگر در همان دوران 
کودکی مرا از دزدی نهی می کردی و در مقابل این 
کار نادرست، سکوت اختيار نمی کردی، امروز سرنوشتم 
طناب دار نبود.« چگونه صدها کشور در دنيا، با قاچاق 
مقابله می کنند اما ما توان انجام چنين کاری را نداریم؟ 
چگونه یك قاچاقچی در شهرهای خوش آب و هوای 
به  هم  لحظه  یك  حتی  و  می سازند  ویال  کشور، 
وضعيت دشوار توليد و توليدکننده فکر نمی کنند. حتی 
در کمال گستاخی به صنعتگر فخر می فروشند که ما 
در بهترین شرایط زندگی می کنيم و شما در سوله های 

کارخانه درگير کارگر و ... هستيد! 
و  بی رویه  قاچاق  مورد  در  می کنيم  سوال  وی  از 
این که  نخست  دارد؛  وجود  گمانه  دو  افسارگسيخته 
مافيای واردات آن قدر قدرتمند است که دولت، یارای 
مقابله با آنان را ندارد و یا »برخی« از مدیران دولتی، 
هم نوا با قاچاقچيان هستند و در مقابل کسب منافع باال، 

چشمان خود به روی واردات کاال می بندند؛ دسترنج 
بانکی،  سيستم  در  فردی  وقتی  گفت:  مورد  این  در 
ساختمان  همه  این  اما  می کند  اختالس  صدتومان 
آن  کارشناسان  و  متعدد  بانك های  و طویل  عریض 
چه کاری انجام می دهند که قادر به مقابله با اختالس 
نيستند؟ مگر در سيستم بانکی، قانونی برای پرداخت 
بدون  و  یك باره  که  ندارد  وجود  گردش  در  سرمایه 
نظارت و تحقيق کارشناسان، چندین ميليارد تومان به 
آسانی در اختيار فردی قرار می گيرد؟ با این اوصاف به 
اصطالح یك جای کار می لنگد! اگر »بخواهيم«، مهار 

قاچاق امکان پذیر خواهد بود.  
وی ابراز داشت: چطور کار به جایی رسيده که فرش 
افول  دوران  ایران  فرش  کم نظير  و  ارزشمند  اصيل، 
بازاریان فرش  خود را طی می کند و  تمام تاجران و 
ایران تبدیل شده اند به فروشندگان پوشاک بی کيفيت 
و بنجل چينی؟! بارها و بارها این قبيل موضوعات را 
افرادی  با مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
ميان  در  باشند؛  اثرگذار  می توانند  می کنيم  فکر  که 

گذاشته ایم اما دریغ ....
ارشد  مقامات  سوی  از  باید  داد:  ادامه  دسترنج 
حاکميت، دستور برخورد قاطعانه و صریح با واردات 
تحت  متخلفين  و  شود  صادر  قاچاق  و  غيرقانونی 
فاضله  مدینه  به  قاچاق  تا  گيرند  قرار  مجازات  اشد 
جوانانمان تبدیل نشود و توليدکننده و صنعتگر بدون 
به  بازگردند. همه  توليد  به ميدان  نگرانی و دغدغه 
ایمنی  کمربند  بستن  پيش،  سال  چند  تا  داریم  یاد 
که  رانندگانی  و  می رسد  نظر  به  فانتزی  اقدام  یك 
کمربند ایمنی می بستند مورد تمسخر قرار می گرفتند 
وارد عمل شد و جرایم  قاطعانه و صریح  قانون  اما 
سنگين برای عدم بستن کمربند مدنظر قرار گرفت تا 
جایی که امروز، بستن کمربند نخستين اقدامی است 
که تمام رانندگان آن را انجام می دهند. پس در زمينه 
مبارزه با کاالی قاچاق، باید قانون را اجرا کنيم البته 

اگر »بخواهيم«!  
توليدکنندگان  آشفته  شرایط  این  در  وی،  گفته  به 
توليد  انتظار  بازار  یك سو  از  هستند؛  بالتکليف 
با کاالهای خارجی را دارد و  محصوالت رقابت پذیر 
از سوی دیگر، آن قدر در مسير توليد با موانع نهادهای 
مختلف دولتی مواجه می شود که عطای توليد را به 
لقای آن می بخشد!! کشورهای همسایه مانند ترکيه، 

 9 شماره 176    شهریور 96  



مراحل رشد و ترقی را به سرعت طی می کنند اما ما 
چه می کنيم؟ 

این صنعتگر نساجی تأکيد کرد: تا 40 سال پيش ترکيه 
در صنعت نساجی و پوشاک حرفی برای گفتن نداشت 
اما امروز طبق یك هدف مشخص، برنامه ریزی های 
این هدف تدوین می نمایند  به  را برای رسيدن  خود 
ولی ما هدف مشخصی داریم؟ برنامه های ما در جهت 
رونق توليد و صنعتی شدن است؟ هدفمان چيست؟! 
و اصاًل مشغول چه هستيم؟! چرا در زمينه قاچاق به 

عارضه یابی نمی پردازیم؟ 
اجازه  ترکيه  دولت  که  نکته  این  به  اشاره  با  وی 
نمی دهد کاالی ساخته شده وارد کشورش شود؛ گفت: 
تعرفه های گمرکی برای واردات کاالهای خارجی در 
به  اندازه ای است که واردات اصاًل مقرون  به  ترکيه 
صرفه نيست؛ ضمن این که پيش از صادرات به ترکيه، 
تا  نمایيم  ثبت نام  این کشور  واردات  باید در سيستم 
کارشناسان به تحقيق در مورد کارخانه ما بپردازند و 
صحت و سقم فعاليت های کارخانه را به دقت مورد 
صادرات  آنان،  تأیيد  از  پس  و  دهند  قرار  بررسی 
امکان پذیر خواهد بود. آیا نمی توان چنين سيستمی را 
در کشور خود پياده کنيم؟ نمی توان کاالهای وارداتی 
را کنترل نمود تا متوجه شویم سازنده آن چه کشوری 
است و از چه طریقی وارد ایران می شود؟ فقط پرفورما 
را قبول داریم؟ به پرفورما که هر داللی دسترسی دارد 
واردات  مورد  در  اگرچه  ندارد!  کاری  آن  زدن  دور  و 
خارجی  برندهای  فعاليت  ثبت  دستورالعمل  پوشاک، 
صادر شده اما تاکنون که اتفاق خاصی در این زمينه 
به  پوشاک  بی رویه  واردات  شاهد  و  است  نداده  رخ 

کشور هستيم
دسترنج با یادآوری اشتغالزایی باالی صنعت نساجی 
اهميت  نساجی  صنعت  به  چرا  کرد:  خاطرنشان 
نمی دهيم؟ چون نفت مهم تر است؟! مدتی پيش در 
جلسه آقای دکتر روحانی با فعاالن اقتصادی، مسائل 
مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ایشان 
عنوان داشت که ما تاجر قدرتمند نداریم؛ حق با ایشان 
است ما واحد توليدی قوی هم نداریم! یك واحد چاپ 
و رنگرزی را می شناسم که مدیرعامل جوان آن در 
با  مدرن  ماشين آالت  راه اندازی  و  نصب  خرید،  بين 
سپرده گذاری سرمایه خود در بانك ها، مردد بود. به وی 
گفتم پدر شما این کارخانه را با تالش و مشقت فراوان، 

ساخت و به ثمر رساند؛ می توانيد چراغ این کارخانه را 
روشن نگه دارید و با توسعه روزافزون کارخانه، حجم 
توليد و تعداد کارگران را افزایش دهيد و یا توليد را 
رها کنيد و به سپرده گذاری در بانك و دریافت سود 
متکی شوید بدون این که ثمری برای کشور خو داشته 

باشيد...
وی بار دیگر به اثرات منفی و مخرب قاچاق در جامعه 
پرداخت و گفت: آ نقدر پيامدهای قاچاق، عميق و ژرف 
است که باورش برایتان دشوار است اما یك توليدکننده 
که تبعات آن را با گوشت و استخوان حس می کند، 
فروشگاه های  است...  خانمان سوز  بالی  این  متوجه 
لوکس و بزرگ با ویترین های جذاب و چشمگير به 
ارائه کاالهای قاچاق می پردازند و مردم هم بدون توجه 
به کيفيت بعضاً نازل و بنجل این قبيل کاالها، فقط 
و فقط به فکر خرید کاالی خارجی هستند و توجهی 
به این واقعيت ندارند که خرید کاالی قاچاق یعنی از 
دست رفتن شغل هموطنی که ممکن است دوست، 
آشنا یا بستگان خودشان باشد... قاچاقچيان خائنان و 
وطن فروشانی هستند که دو پاسپورت دارند و برایشان 
مهم نيست چه بالیی بر توليد این مملکت می آورند و 
اگر روزی منافعشان به خطر افتاد، با پاسپورت دوم، از 
کشور خارج می  شوند تا آب ها از آسياب بيفتد! کاالی 
5 دالری را به قيمت 40 دالر می فروشند و مردم 
ساده دل هم با تصور خرید کاالی اورجينال فالن برند 

اروپایی آن را می خرند.
دسترنج، واردات ته لنجی، کوله بری، مناطق آزاد را هم 
در زمره نوعی قاچاق سازمان یافته دانست و گفت: فکر 
می کنيم با کوله بری، شغل ایجاد کرده ایم اما واقعيت 
این است که مشاغل دیگر را به این ترتيب از بين 
می بریم! فارغ التحصيالن دانشگاه ها مجهز به علم و 
دانش هستند اما زمينه ای برای کار عملی و حضور 
کارخانه ها  اکثر  زیرا  ندارد  وجود  برایشان  صنعت  در 
به دليل قاچاق، تعطيل شده اند پس فارغ التحصيالن 
چگونه باید علم و دانش خود را به عمل تبدیل کنند؟ 
واردات  و  بسته  قاچاق  به روی  اگر درب های کشور 

قانونمند شود به تدریج کشور ساخته خواهد شد. 
به گفته وی، صنعتگران با واردات قانونمند مشکلی 
ندارند، باید واردات به صورت کارشناسی مورد تحقيق 

و پژوهش قرار گيرد. 
خویش  کار  و  کسب  به  کسی  هر  قاچاق،  مهار  با 

به  را  خود  جای  مفت خوارگی  و  تنبلی  بازمی گردد، 
جاده های کشور  نه  دیگر  پویایی می دهد،  و  تحرک 
هنگام تعطيالت شاهد ترافيك سرسام آور خواهد شد، 
 نه قيمت امالک به صورت نجومی باال خواهد رفت 
و نه شاهد تعطيلی کارخانه های توليدی خواهيم بود. 
در این راستا، مدیریت صحيح و دستوری را موثرترین 

راهکار برای کنترل قاچاق می دانم. 
اشتباهات  دور  گذشته های  در  شد:  یادآور  دسترنج 
مرتکب  ایرانی  محصوالت  فروش  پيرامون  بزرگی 
تمام  گریبانگير  همچنان  آن  عواقب  که  شدیم 
توليدکنندگان داخلی است. به دليل انقالب و جنگ، 
خارجی  کاالهای  واردات  روی  به  کشور  های  درب 
بسته بود. یکسری کارخانه های معظم پس از انقالب، 
مصادره و مدیریت آن به سازمان صنایع ملی، بنياد 
مستضعفان و ... واگذار شدند اما مدیران دولتی از عهده 
اداره این واحدها برنيامدند و صرفاً به توليد محصوالت 
قبلی با کيفيت نازل پرداختند، مردم هم چاره  و در واقع 
گزینه دیگری برای خرید نداشتند.سوال اینجاست که 
مگر کارخانه ها نيازمند نوسازی و بازسازی نبودند؟ چرا 
هيچ تالشی برای به روز رسانی این قبيل کارخانه ها و 
ارتقای کيفيت توليدات و افزایش تنوع محصوالت آن 
صورت نگرفت؟ شاید مدیران دولتی تصور می کردند 
درب های کشور تا ابد به روی بازار ایران بسته خواهد 
ماند و آنان با کاالهای بی کيفيت همچنان یکه تازی 
سرنوشتی  چه  می دانيم  و  دیدیم  همه  اما  می کنند! 
نصيب کارخانه های مذکور شد... به تدریج درب های 
با  مردم  و  شد  باز  خارجی  کاالهای  روی  به  کشور 
محصوالت متنوع و جدیدی آشنا شدند که برایشان 
در  داخل  توليد  کاالی  ترتيب  این  به  داشت؛  تازگی 
غيرقابل  و  بی کيفيت  محصول  به عنوان  مردم  ذهن 
اعتماد نقش بست و همچنان این تفکر منفی ) هر چند 
نه به قوت قبل( در اذهان مصرف کنندگان باقی است...     

ضرر،  جز  دوم  دست  ماشین آالت  *واردات 
دستاوردی ندارد

ماشين آالت  واردات  به  صنعتگران  برخی   اشتياق 
دست دوم، موضوع دیگری بود که در این گفت وگو 
زمينه  این  در  قرار گرفت.  وی  انتقاد دسترنج  مورد 
بيان داشت: ماشين آالت قدیمی و دست دوم، انرژی 
بيشتری مصرف می کنند، سرعت و بهره وری کمتر و 
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استهالک  بسيار باالتری نسبت به ماشين آالت مدرن 
دارند، طبعاً قيمت تمام شده محصولی که توسط این 
رقابت  غيرقابل  و  باال  می شوند،  توليد  ماشين آالت 
است. متأسفانه دولت در این زمينه نيز عملکرد چندان 
خوبی نداشته به این معنی که مطالعات کارشناسی و 
دقيق پيرامون واردات ماشين آالت دست دوم صورت 

نمی گيرد. 
وی اذعان داشت: ماشين آالت  دست دوم یك دهم 
قيمت ماشين های جدید و به روز است و خریدار تصور 
با  باکيفيت  توليدات  می تواند  ترتيب  این  به  می کند 
قيمت کمتر عرضه نماید در حالی که با زیان بسيار 
زیاد بابت خرید ماشين آالت دست دوم مواجه خواهند 
شد. ماشين های دست دوم به جز ضرر، هيچ چيز دیگر 

برای توليدکننده به ارمغان نمی آورد.   
دسترنج تأکيد کرد: به یکی از مسئوالن دولتی عنوان 
در  مدرن  و  کافی  ماشين آالت  برای صادرات،  کردم 
طنز  یك  ما  کشور  برای  امر  این  آیا  نداریم؛  اختيار 
تلخ نيست؟! به عنوان مثال توليدکننده نخ مصنوعی، 
جهانی  بازارهای  در  خود  محصوالت  بازاریابی  به 
از کشورها خواهان 10 کانتينر در  می پردازد و یکی 
هفته نخ می شود اما این توليدکننده ماشين آالت کافی 
پاسخگوی مشتریان خارجی خود  تا  ندارد  اختيار  در 
شود. اغلب صنعتگران نساجی به خوبی اطالع دارند 
که سایر همکارانشان چه نوع ماشين آالتی در اختيار 
دارند آیا وزارتخانه ای به بزرگی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نمی تواند چنين اطالعاتی در اختيار داشته 

باشد؟ با وجود اطالعات دقيق و صحيح می توان به 
این نتيجه رسيد که کدام یك از بخش های نساجی 
نيازمند واردات ماشين آالت مدرن است و باید به کمك 
آنها شتافت تا ضمن رفع نياز داخلی به صادرات نيز 

بپردازند. 
تکسچرایزینگ  بخش  در  داشت:  اظهار  دسترنج 
نساجی، واحد داخلی را نمی شناسم که 20 دستگاه به 
واحد چاپ،  باشد؛ همان طور که  داشته  و مدرن  روز 
ماشين آالت  به  مجهز  و  مدرن  تکميل  و  رنگرزی 
پيشرفته در ایران انگشت شمار هستند و اغلب دارای 

دستگاه های قدیمی و دست دوم هستند. 
که  صنعتگران  برخی  توجيه  این  به  پاسخ  در  وی 
ماشين آالت مدرن و جدید، گران قيمت هستند و در 
را  آنها  خرید  توان  اقتصادی،  نامساعد  وضعيت  این 
نداریم؛ گفت: بله ماشين جدید، گران است پس ماشين 
دست دوم تهيه کنيم اما هزینه تعميرات، نگهداری و 
تهيه قطعات یدکی ماشين های قدیمی که چندین برابر 
یك دستگاه جدید است. چرا از این زاویه به موضوع 

خرید ماشين آالت مستهلك نگاه نمی کنيم؟! 

*صنعتگر دیروز، بدهکار بانکی امروز
شدید  رکود  یا  قاچاق  و  بی رویه  واردات  مقصر  آیا 
معدن  صنعت،  وزارت  است؟  کارخانه دار  اقتصادی 
باید  کشور  در  صنعت  متولی  به عنوان  تجارت  و 
اطالعات و آمار دقيق از ظرفيت توليد واحدها داشته 
مدرن،  ماشين آالت  واردات  به  نياز  ميزان  تا  باشد 

سرمایه گذاری های جدید، ظرفيت های صادراتی و ... 
مشخص و بر این اساس برنامه ریزی هایی در راستای 
حمایت از توليدکننده و اعطای وام و تسهيالت بانکی 
تدوین گردد اما متأسفانه توجهی به این امر نمی شود 
مشاهده می کنيد  بازار  در  دليل یك باره  به همين  و 
که ده ها کارخانه به توليد یك نوع کاال و محصول 
می پردازند و به دليل رقابت به شدت نابرابر و تنگاتنگ، 
سرمایه های خود و سيستم بانکی را به هدر می دهند و 

تبدیل به بدهکاران بانکی می شوند. 
بحران  شاهد  چرا  و  چگونه  کرد:  اعالم  دسترنج 
از کندی  چك های برگشتی هستيم؟ این امر نشان 
تمام کسانی که چك  دارد،  اقتصادی کشور  گردش 
می کشند کالهبردار که نيستند بلکه اکثر آنها نتوانستند 
به دليل واردات بی رویه و قاچاق کاال، محصوالت خود 
را بفروشند. معتقدم که نابرده رنج، گنج ميسر نمی شود 
باید زحمت بکشيم، مفت خوارگی را کنار بگذاریم تا 
کشور در مسير صحيح و سالم قرار گيرد، باید سودهای 
بادآورده را به باد بسپاریم! و با توکل به خداوند، توليد را 

ادامه دهيم. می گویند:
»برو کار کن نگو چيست کار... 

که سرمایه جاودانگی است کار...«
وی  در مورد قاچاق الياف و نخ هم گفت: عده ای از 
نخ های  واردات  به  اقدام  فروش،  وطن  قاچاقچيان 
با شگردهای  و  نموده   ... و  هند  چين،  از  بی کيفيت 
فرار  گمرکی  تعرفه های  پرداخت  زیربار  از  مختلف 

می کنند تا درآمدهای بيشتری کسب کنند. 
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دیدگاه

بیوگرافی و معرفی شرکت های گروه صنعتی 
گلریز قم

متولد سال 1349 در شهر قم هستم. پس از اتمام 
دوران دبيرستان و خدمت سربازی، به همراه دو برادرم 
وارد بازار کار شدیم. زمينه فعاليت زنده یاد پدرم فروش 
پارچه ، فرش و موکت درجات بود و به تدریج به همراه 
ایشان از بخش فروشندگی خارج شده و فعاليت در 

عرصه توليد و صنعت نساجی را آغاز کردیم. 
»شرکت ضایعات زنی گلریز قم« اولين واحد توليدی 
گروه صنعتی گلریز است که سال 1373 افتتاح شد و 
محصوالت آن عبارتند از الیی های دوختی و سوزنی 
الياف توپی  الياف پلی استر،  انواع  پلی استر، حالجی 
محصوالت  انواع  بازیافت  و  شده  الياف حالجی  و 
نساجی، ظرفيت توليد این شرکت 2200 تن می باشد.
الياف  به  گلریز  صنعتی  گروه  نياز  بر  بنا  ادامه   در 
سال 1382  در  قم«  گلریز  الياف  پلی استر»شرکت 

گفت وگو با محمدرضا مقدم-  مدیرعامل شرکت کیمیا پلی استر قم و عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
الياف  توليد  واحد،  این  توليد  زمينه  و  شد  تاسيس 
پلی استر ساليد خود رنگ و رنگی در دنير و برش های 
مختلف بوده و ظرفيت توليد آن 26000 تن در سال 
این  توليدات  های  کاربرد  مهم ترین  از  و  می باشد 
شرکت در زمينه منسوجات بی بافت-کف پوش ها و 

موکت می باشد.
»شرکت پلی استر گلریز قم« در سال 1385 به عنوان 
نخستين توليد کننده الياف پلی استر هالو با ظرفيت 
توليدکننده  شرکت  این  شد.  راه اندازی  تن   9000
انواع الياف پلی استر هالو و پلی استر ساليد می باشد 
که از مهم ترین موارد مصرف آن می توان به صنایع 
پر کردنی و خواب ، عروسك سازی ، الیه ترموفيوز ، 

پوشاک و ... اشاره کرد. 
»شرکت کيميا پلی استر قم« سال 1388 در زمينه 
الياف  و  پلی پروپيلن  پلی استر،  الياف  انواع  توليد 
اولين  برای  و  شد  تأسيس  )بای کامپننت(  دوجزئی 

بار در کشور توانست به توليد الياف دو جزئی بپردازد. 
مهم ترین توليدات این شرکت انواع الياف پلی استر 
ساليد، پلی استر هالو، انواع الياف پلی پروپيلن و انواع 
الياف دوجزئی )بای کامپننت( است که در ریسندگی 
نخ فرش ماشينی ، موکت و کف پوش ها ، منسوجات 
بی بافت ، صنایع پر کردنی و خواب، الیه ترموفيوز و 
... کاربرد دارد. ظرفيت توليدی کيميا پلی استر 26000 

تن در سال می باشد.
»شرکت کيان الياف قم« در سال 1388 با هدف توليد 
الياف کتان تایپ )الياف مورد مصرف در کارخانجات 
ریسندگی پنبه پلی استر( با ظرفيت 18200 تن فعاليت 
خود را در زمينه توليد انواع الياف پلی استر و الياف 
پلی پروپيلن ساليد آغاز کرده است که موارد مصرف 
آن در پوشاک، کيف و کفش، ریسندگی نخ پلی استر 
و پنبه، منسوجات نبافته، موکت و کف پوش ها و ... 

می باشد. 

صادرات بدون محدودیت
اشاره:

به اعتقاد مدیرعامل شرکت کیمیل پلی استر قم، »بی انصافی است که 
بگوییم برجام هیچ تأثیر مثبتی بر بهبود روابط اقتصادی نداشته اما به 
طور کلی موانع بانکی به طور کامل برطرف نشده اند. قطعاً برجام حرکتی 
مثبت بوده و نقطه امید تمام صنعتگران و فعاالن تولیدی و اقتصادی 
مانند تمام  بتوانیم  امر،  با تالش مسئولین  به شمار می آید. امیدوارم 
صادرکنندگان دنیا، بدون هیچ گونه مشکل و محدودیتی به صادرات 
کاالهای خود بپردازیم و داد و ستد آزادانه در شرایط برابر داشته باشیم.« 
وی با عالم این مطلب که به جرأت اعالم می کنم در صورت حمایت 
دولت در زمینه تولید الیاف پلی استر حرف های زیادی برای گفتن در 
بازارهای جهانی داریم؛ اذعان داشت: »مدتی دیگر چهارمین سالگرد 
وضع قانون آنتی دامپینگ علیه محصوالت الیاف پلی استر ایران به پایان 
می رسد و شرکت ساسای ترکیه، مایل به تمدید و اجرای مجدد این 
قانون می باشد؛ به اعتقاد من مسئولین مربوطه باید واکنش درخور نشان 
دهند و تن به اجرای مجدد این قانوِن آسیب رسان به تولیدکنندگان 

ایرانی را ندهند. « متن کامل این مصاحبه از نظرتان می گذرد: 
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»شرکت گلریز پليمر قم«: فاز اول این شرکت در سال 
1388 با ظرفيت 10000 تن ساليانه در زمينه توليد 
گرانول های پت تکستایل و گرانول  های خاص پت 
از قبيل لئوملت، آنتی پيل ، کاتيونيك دای ایبل و .... 
راه اندازی شده و فاز دوم  با ظرفيت توليد 62000 تن 
در سال 1389 راه اندازی شد و اولين و تنها توليد کننده 
بخش خصوصی گرانول پلی اتيلن ترفتاالت )گرید 
بطری( در کشور می باشد. محصوالت این شرکت با 
برند » گل پت« عالوه بر عرضه در بازار داخل ، صادر 

نيز می شوند. 
»شرکت کوشا رنگدانه قم« در سال 1389 با ظرفيت 
900 تن در زمينه توليد انواع رنگدانه های صنعتی به 
بهره برداری رسيد که محصوالت آن در  بسته بندی 
آشاميدنی ها،  انواع پليمرها، ظروف یکبار مصرف، توليد 
الياف و نخ های پلی استر و BCF قابل مصرف است. 
به  در سال 1392  زبده قم«  کارا صنعت  »شرکت 
عنوان اولين واحد خصوصی توليد کننده انواع تاپس 
پلی استر در کشور با ظرفيت 4000 تن تأسيس شد. 
محصوالت آن عبارتند از تاپس پلی استر فاستونی، 
تاپس پلی استر تریکویی، تاپس پلی استر نخ های فرش 
... که در توليد پارچه های فاستونی و پارچه های  و 

تریکویی، فرش های 1000 شانه و ... کاربرد دارد.
»شرکت عطرین نخ قم« با هدف توليد  انواع نخ های 
)PA( در  )FDY( و پلی آميد  پلی استر کشيده شده 
حاضر  در حال  و  رسيد  بهره برداری  به  سال 1393 
توليدکننده  نخ فيالمنت پلی استر )PES( تکسچره 
و یا کشيده شده تابدار و تثبيت شده  )HS-TFO(، نخ 
فيالمنت پلی استر )PES( تکسچره و یا کشيده شده 
نخ  و   )FDY/DTY/ATY( اینترمينگل  و  ساده 
یا کشيده شده  )PA( تکسچره و  فيالمنت پلی آميد 
قابل    )FDY/DTY/ATY( اینترمينگل  و  ساده 
مصرف در بافندگی تاری پودی، بافندگی حلقوی-
پودی، بافندگی حلقوی- تاری، بافت فرش ماشينی 
و نخ دوخت و گلدوزی می باشد. ظرفيت این مجموعه 

8100 تن است. 
سایر شرکت های گروه نيز در زمينه توليد ورق های 
صنعتی چندالیه با پليمرهای متفاوت، توليد انواع خمير 
کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر و ... مشغول کار هستند. 
در مجموع 11 شرکت خانوادگی با حدود 2 هزار نفر 

پرسنل ) به صورت مستقيم( به فعاليت می پردازند. 
نساجی،  حوزه  در  شرکت،   11 این   فعاليت های 

پتروشيمی، بسته بندی و کاغذسازی می باشد.
از مهم ترین افتخارات و فعاليت های ارزنده این گروه 
صنعتی می توان به تأسيس و راه اندازی خط توليد 
الياف پلی استر هالو برای اولين بار در ایران، تأسيس و 
راه اندازی خط توليد الياف بای کامپننت ) دوجزئی( پت 
برای اولين بار در ایران، اولين شرکت بخش خصوصی 
توليد گرانول گرید بطری و گرانول های تخصصی پت 
در ایران و اولين توليدکننده الياف ظریف 1/2 دنير 
مجدد مجموعه  اندازی  راه  و  ایران  در  تایپ  کتان 
صنعتی کاغذ پارس و خروج از ضرر و زیان و رسيدن 

به سود آوری این مجموعه اشاره کرد. 

گروه صنعتی  تولیدات  بیشترین سهم  پس 
گلریز قم به نساجی اختصاص دارد؟

قابل  بخش  داشت  توجه  باید  است  همينطور  بله؛ 
نيز به صنعت  پتروشيمی گروه  توليدات  از  توجهی 

نساجی مرتبط می باشد.  

به حجم تولید گروه صنعتی گلریز قم اشاره 
نمایید.

حدود 267/300 هزار تن در سال که از این رقم بالغ بر 
30 تا 35 هزارتن جنبه صادراتی دارند. از الياف استيپل 
پلی استر گرفته تا نخ فيالمنت پلی استر و هم چنين حوزه 
پتروشيمی گرانول های PET و خمير کاغذ و کاغذ و 
غيروه که ارزش دالری این محصوالت نيز حدود 30 
تا 35 ميليون دالر می باشد؛ در حال حاضر صادرات 
ما به 20 کشور اعم از کشورهای همسایه گرفته تا 

کشورهای آسيای ميانه و بخشی از اروپا ادامه دارد. 

آیا در زمینه تهیه و تولید چیپس پلی استر به 
پتروشیمی  جمله  از  پتروشیمی  مجتمع های 

شهید تندگویان وابستگی دارید؟
در زمينه توليد الياف کماکان مواد اوليه مورد نياز خود 
را از پتروشيمی شهيد تندگویان تأمين می کنيم. عمده 
فعاليت پتروشيمی گروه صنعتی گلریز قم در گرید 
بطری است بنابراین یکی از مشتریان هميشگی این 

مجتمع پتروشيمی محسوب می شویم.

از  خوراک  تهیه  وضعیت  حاضر  حال  در 
مجتمع های پتروشیمی چگونه است و آیا مشکل 
یا محدودیت خاصی در این زمینه وجود دارد؟  

البته  در مجموع وضعيت چندان بدی وجود ندارد 
و  قيمت گذاری ها  مورد  در  کلی  ایرادات  ابتدا  در 
اما  پتروشيمی وجود داشت  اوليه  مواد  عرضه های 
خوشبختانه طی دو سال گذشته با اعمال سياست 
پتروشيمی  توسط  داخلی  توليد  از  حمایت  های 
مذکور مشکالت به حداقل خود رسيده است و در 

وضعيت قابل قبول می باشد. 

به صادرات بخشی از محصوالت گروه صنعتی 
گلریز قم اشاره کردید. در حال حاضر صادرات 
این بخش از صنایع نساجی در چه شرایطی به 

سر می برد؟
حدود 43 کارخانه توليدکننده الياف استيپل پلی استر در 
کشور وجود دارد که ظرفيت اسمی و پتانسيل توليدی 
آنان بالغ بر 400 هزار تن در سال می باشد در حالی که 
به اعتقاد من  ميزان مصرف در کشور حداکثر  200 الی 
250 هزار تن است لذا برای فروش توليد مازاد بر نياز 
داخل باید به تقویت بازارهای صادراتی بپردازیم. گرچه 

در این رهگذر ما دارای مزیت هایی هستيم از قبيل:
مزیت های ما توليد کنندگان الياف پلی استر برخورداری 
از تامين و دسترس بودن مواد اوليه در داخل کشور 
بوده و هزینه های نسبتاً ارزانتر حمل کاال به کشور های 
همسایه ، آسيای ميانه و حتی بخشی از اروپا می باشد و 
همچنين سرعت عمل و ذخيره زمان برای خریداران و...
ولی از طرفی هم به اعتقاد من مسائل و مشکالتی 
بر سر راه صادرات محصوالت نساجی پيش رویمان 

وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:
1- قيمت تمام شده باالی کاال و خدمات. زمانی که 
به مقوله قيمت تمام شده می پردازیم، عوامل جانبی 
متعددی که ریشه در  قوانين و سياستگذاری ها و 

پلی استر  الیاف  تولید کنندگان  ما  مزیت های 
برخورداری از تامین و دسترس بودن مواد اولیه 
در داخل کشور بوده و هزینه های نسبتاً ارزانتر 
حمل کاال به کشور های همسایه ، آسیای میانه و 
حتی بخشی از اروپا می باشد و همچنین سرعت 

عمل و ذخیره زمان برای خریداران و....
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نحوه نادرست اجرای آن دارد مزید بر علت می شود 
که عرصه صادرات را برای توليدکنندگان ایرانی تنگ 
و تنگ تر می کند مثاًل باال بودن نرخ بهره  تسهيالت 
بانکی - باال بودن درصد حق بيمه پرداختی به سازمان 
تامين اجتماعی - نحوه  غلط دریافت ماليات بر ارزش 
افزوده از توليدی ها و ...  با افزایش قيمت تمام شده، 
رقابت دشوارتر می شود و باید جایگاه و سهم خود را 
به کشورهای دیگر از جمله چين، کره، مالزی، تایوان، 

هند، مصر و غيره بدهيم. 
ناحيه  از  آمده  وجود  به  مشکالت  و  مسائل   -2
تحریم ها که مبادالت بين المللی و نقل و انتقال پول 
ارزان قيمت خارجی  بانکی  از تسهيالت  و استفاده 
است  بی انصافی  البته  می کند.  غيرممکن  تقریباً  را 
که بگویيم برجام هيچ تأثير مثبتی بر بهبود روابط 
اقتصادی نداشته اما به طور کلی موانع بانکی به طور 
مثبت  برجام حرکتی  قطعاً  نشده اند.  برطرف  کامل 
بوده و نقطه اميد تمام صنعتگران و فعاالن توليدی 

و اقتصادی به شمار می آید.
 اميدوارم با تالش مسئولين امر، بتوانيم مانند تمام 
و  مشکل  گونه  هيچ  بدون  دنيا،  صادرکنندگان 
محدودیتی به صادرات کاالهای خود بپردازیم و داد 

و ستد آزادانه در شرایط برابر داشته باشيم.
3-توافق مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
بعضی از کشورهای همسایه در قالب انعقاد تعرفه های 
ترجيحی یا قوانين آنتی دامپينگ برخی کشورها عليه 
واردات محصوالت کشور ما )به ویژه در بخش الياف 
استيپل پلی استر( که در اینجا الزم می دانم از زحمات 
آقای دکتر محمدی-عضو هيأت مدیره انجمن صنایع 
نساجی ایران و مدیرعامل گروه صنعتی الياف ساینا 

رفع  جهت  در  بسياری  تالش های  که  دليجان- 
و برداشته شدن این معضل به عمل آورده اند و در 
جلسات مختلفی به ارائه اسناد و مدارک پرداخته اند 
تا قانون آنتی دامپينگی که جهت ورود الياف استيپل 
به بازار مهم، بالقوه و قابل توجه ترکيه وضع شده، 
و  تشکر  شود  حذف  و  گرفته  قرار  بازنگری  مورد 
قدردانی نمایم. واقعيت این است که ميزان مصرف 
آسيای  کشورهای  تمام  در  استيپل  پلی استر  الياف 
ميانه و سایر همسایگان هم جوار ایران، حتی  نصف 
بازار ترکيه را هم رقم نمی زند؛ پس ترکيه بازار هدف 
مهمی برای فعاالن الياف پلی استر محسوب می شود 
و از وزارت صمت انتظار داریم تا این قبيل مسائل 
را به صورت کارشناسی شده تر و دقيق تر مورد بررسی 

قرار دهند. 
مدتی دیگر چهارمين سالگرد وضع قانون آنتی دامپينگ 
عليه محصوالت الياف پلی استر ایران به پایان می رسد 
و شرکت ساسای ترکيه، مایل به تمدید و اجرای مجدد 
این قانون می باشد؛ به اعتقاد من مسئولين مربوطه باید 
واکنش درخور نشان دهند و تن به اجرای مجدد این 
قانوِن آسيب رسان به توليدکنندگان ایرانی را ندهند. 

و  فرمایشی  به صورت  که  ارز  نرخ  بودن  پایين   -4
دستوری در اقتصاد کشور ما اجرا می شود نه براساس 
واقعيت های موجود در اقتصاد! مانع بزرگی بر سر راه 

صادرات توليدات ما می باشد.
محصوالت تولید ایران از نظر مسائل کیفی و 
توجه به استانداردهای بین المللی، در بازارهای 

صادراتی قابل رقابت هستند؟
در مورد الياف استيپل پلی استر باید بگویم اگرچه 
از  بيش  سابقه  بخش،  این  توليدکنندگان  اکثر 

شاید  و  ندارند  را  بخش  این  در  فعاليت  سال   10
در ابتدای امر نواقص و کمبود هایی وجود داشت 
و  پيچيده ترین  توليد  به  قادر  حاضر  حال  در  اما 
حسا س ترین نوع الياف پلی استر از الياف های هالو 
تا  پر کردنی گرفته  و  مورد مصرف صنایع خواب 
الياف بای کامپننت دو جزئی گرفته تا الياف کتان 
توليد  و  بوده  کيفيت  و  ظرافت  باالترین  با  تایپ 
کنندگان نه تنها توانایی تأمين نياز بازار داخل را )از 
نظر کّمی و کيفی( دارند بلکه توانایی توليد و عرضه 
به بازار های خارجی را نيز دارا می باشند و به جرأت 
زمينه  اعالم می کنم در صورت حمایت دولت در 
توليد الياف پلی استر حرف های زیادی برای گفتن 

در بازارهای جهانی داریم.

مهم ترین رقیبان خارجی ایران در زمینه تولید 
الیاف پلی استر چه کشورهایی هستند؟

تایوان،  کشورهای آسيای شرقی مانند: چين، کره، 
مالزی، هند و ... کماکان رقيب جدی ما محسوب 
نيز،  را  آفریقا  از  مصر  کشور  تازگی  به  و  می شوند 
 هيچ گاه نمی توان نادیده گرفت، زیرا تعرفه واردات از 
مصر در خيلی از کشور های مصرف کننده الياف پلی 

استر صفر می باشد. 

مزیت آنان قیمت تمام شده پایین است؟
بسيار  بانکی  تسهيالت  که  کشوری  در  بله... 
ارزان قيمت 3 الی 4 درصدی و نرخ ارز کارشناسی 
شده و بسته های تشویقی موثر و سازنده در اختيار 
توليدکنندگان قرار می گيرد، طبيعی است قيمت تمام 

شده آنان منطقی و رقابت پذیر و پایين باشد.
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پلی استر  الیاف  تولیدکنندگان  مشکل  یعنی 
در ایران، فقدان بسته های حمایتی و تشویقی 
دولت است؟ مدیران بخش خصوصی از نظر 
مدیریت،  سطح  و  نوع  مانند  شاخصه هایی 
توجه به بهره وری نیروی کار، استانداردسازی 
قیمت  افزایش  در  ... هیچ سهمی  و  تولیدات 

تمام شده محصوالت ندارند؟!
عنایت داشته باشيد بسته های تشویقی دولت برای 
توليد کنندگان اولویت اول فعاالن حوزه صنعت و توليد 
نيست بلکه موضوع اصلی و تاثير گذار سياست های 
کالن مملکتی و نحوه اجرای آن است . به اعتقاد من 
یك بخش از مشکالت به سياستگذاری های کالن و 
تصميم گيری های دولتمردان ارتباط دارد؛ برای مثال 
ممکن است دولت توجيهاتی برای باال نگه داشتن 
بهره های تسهيالت بانکی و سود سپرده ها جهت فرار 
از ایجاد تورم و ... داشته باشد زیرا در غير این صورت 
ترغيب  بازار  به  خود  سپرده های  تزریق  به  مردم 
می شوند که ممکن است این سپرده تبدیل به سکه، 
ارز، ملك و ... شود که دولت به دليل تجربه ناموفق 
سال های گذشته، از بروز این امر نگران است؛ بنابراین 
بهره بانکی را باال نگه می دارد و این مستقيماً به ضرر 

توليد می باشد و ...
بنابراین مشکالت سر راه توليد ریشه در دو بخش 

دارند:
کشور:  کالن  سياست های  از  ناشی  مشکالت   -1
این قبيل مسائلی که گریبانگير حوزه توليد و صنعت 
به  مربوط  مسائل  مانند  مواردی  شامل  و  شده اند 
تحریم ها، پایين نگه داشتن نرخ ارز به دليل ترس از 
ایجاد تورم، باال نگه داشتن نرخ بهره بانکی باز هم 
به دليل ترس از ایجاد تورم و شاید هم خالی بودن 
صندوق بانك ها برای عودت سپرده های مردم و ... 
هيچ  بخش خصوصی  توليدکنندگان  که  می ّباشند 
نقشی در ایجاد این مشکالت ندارند و صرفاً از آن 
آسيب می بينند! و این قبيل مسائل مستقيماً ناشی از 
سياست گذاری ها و تصميم گيری های دولت حاصل 

می شود.
2- مشکالت ناشی از عملکرد بدنه اجرایی دولت 
ماليات،  بيمه،  اجتماعی،  تأمين  سازمان های  مانند 

تعزیرات  زیست،  محيط  حفاظت  سازمان  دارایی، 
حکومتی، گمرکات و .... برخی از سازمان های دولتی 
نه تنها کمکی به بهبود وضعيت توليد نمی کنند بلکه 
به اصطالح خواسته و نا خواسته چوب هم الی چرخ 
توليد می گذارند! برای مثال در وزارت اقتصاد و دارایی، 
ماليات بر ارزش افزوده که باید از مصرف کننده نهایی 
گرفته شود، از توليدکننده اخذ می گردد یا به جای 
علی رغم  ماليات گریزان،  و  جدید  مودیان  شناسایی 
وجود رکود سنگين در بازار، از مودیان شناخته شده 
و معتبر قبلی با افزایش  30 الی 40 درصدی، ماليات 
چرا  می شود.  دریافت  گذشته  سال های  به  نسبت 
اجرای ماليات بر ارزش افزوده به صورت معکوس 
اجرا می  شود؟ چرا مانند سایر کشورها، ماليات بر ارزش 
افزوده از مصرف کننده نهایی آغاز و به توليدکننده ختم 
نمی شود؟! تحميل پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به 
دوش توليدکننده، سود را از بين می برد و کم کم زیان  
انباشته، حاصل شده و توقف واحد توليدی و بيکاری 
داشت؛  خواهد  همراه  به  را  انسانی  نيروی  صدها 
بيکاری نيز عامل اصلی بزهکاری های اجتماعی و 

افزایش جرم و جنایت خواهد بود و ... 
شده  تسویه  پرونده های  در  بهانه جویی  و  بازنگری 
مجدد  ماليات  مطالبه  و  شرکت ها  قبل  سال های 
از توليدکنندگان و عدم استرداد به موقع ماليات بر 
ارزش افزوده صادرات به صادرکنندگان نيز از سایر 
مشکالتی است که این وزارت دارایی و امور اقتصادی 

برای صنعتگران به وجود آورده است. 
مشکالت  از  دیگر  یکی  هم  بانکی  سيستم 
توليدکنندگان را رقم می زند. مدیران بانك ها برخالف 
مصوبات شورای عالی پول و اعتبار، اقدام به مسدود 
کردن بخشی از وام دریافت کنندگان تسهيالت بانکی 
در قالب سپرده گذاری بدون سود می کنند که این امر 
موجب گران شدن نرخ وام توليدکنندگان و قيمت 

تمام شده پول می شود.
عدم پرداخت سریع یارانه تسهيالت صادرات محور  و 
همچنين صدور دسته چك  و دادن اعتبار به اشخاص 
فاقد صالحيت )که امنيت و اعتبار مالی بازار داد و 
ستد را خدشه دار می کنند( را نيز باید به چالش های 

بانکی افزود. 
در بخش سازمان تأمين اجتماعی و اداره کار هم باید 

به تصویب قوانين دست و پاگير و غيرقابل اجرا اشاره 
و  مشاغل سخت  قانون  شدن  مشمول  مثاًل  کنم. 
زیان آور بر صنعت نساجی  یا طرح طبقه بندی مشاغل 
یا لزوم انعقاد قراردادهای بلندمدت کاری جهت امنيت 
شغلی کارگران و قوانينی از این دست در شرایط نا به 

سامان کنونی اقتصاد، زیان بار و غير قابل اجراست.
در سازمان های نظارتی مانند گمرک نيز با چالش هایی 
مواجهيم. باید در راستای حمایت از توليد داخلی، شاهد 
مبارزه جدی با قاچاق کاال و کم اظهاری و بداظهاری 

و ... باشيم.
بهره  نرخ  بپذیریم در کشوری که  باید  در مجموع 
تسهيالت بانکی باالست، خطوط تبادالت مالی در 
تحریم کماکان محدود  دليل  به  بين المللی  عرصه 
است، نرخ ارز به صورت دستوری پایين نگه داشته 
بر  طاقت فرسا  فشارهای  دارایی  وزارت  می شود، 
دوش توليدکنندگان وارد می کند، سازمان هایی مانند 
زیست  محيط  سازمان  کار،  اداره  اجتماعی،  تأمين 
و... شرایط روز اقتصاد را مالک قرار نمی دهند و با 
تصویب قوانين ضد توليد و دست و پاگير هر روز بر 
مشکالت توليدکنندگان می افزایند و دولت هيچ نوع 
یارانه ای قابل قبول  بسته حمایتی در خور توجه و 
در حوزه های مختلف مانند انرژی یا جوایز صادراتی 
برای توليدکنندگان قائل نيست؛ نمی توان توليد قابل 
مالحظه داشت یا اشتغال زایی قابل توجهی به وجود 

آورد. 
و  مدیریتی  دانش  ارتقاء سطح  که  است  واضح  پر 
پرسنلی و استاندارد سازی توليدات و ارتقاء بهروری 
نيروی کار و به روز رسانی تکنولوژی توليد و مسائلی 
از این دست تاثير بسزایی در کاهش قيمت تمام شده 
خواهد داشت ولی باز هم بنده تکرار می کنم انجام 
این موارد در اولویت دوم قرار داشته و پس از رفع 
موانع ذکر شده  فوق الذکر امکان پذیر خواهد بود و 

مدیران بانک ها برخالف مصوبات شورای عالی 
پول و اعتبار، اقدام به مسدود کردن بخشی از 
وام دریافت کنندگان تسهیالت بانکی در قالب 
امر  این  که  می کنند  بدون سود  سپرده گذاری 
و  تولیدکنندگان  وام  نرخ  شدن  گران  موجب 

قیمت تمام شده پول می شود
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بایستی بستر انجام موضوع ارتقاء دانش مدیریتی و 
استانداردسازی و بهروری ایجاد شده باشد.

قطعاً دولتمردان )دولت به معنای کلی نه یک 
مشکالت  و  مسائل  به  نسبت  خاص(  دولت 
ما  از  دقیق تر  و  بیشتر  اطالعات  و  آمار  تولید، 
)تولیدکنندگان و اصحاب رسانه( دارند. شاید 
باید پرسید آیا عزم و تصمیم راسخی برای رفع 

این مشکالت وجود دارد؟!
فکر می کنم گوش شنوایی وجود ندارد. برای مثال 
در تمام جلسات رفع موانع توليد که در سطح استانها 
اداری و مسئولين  و  ارشد دولتی  با حضور مقامات 
فعاالن  حضور  با  مختلف  ارگان های  و  سازمان ها 
عرصه صنعت و توليد به وفور برگزار می شود همگی 
شکایت و مشکالت توليدکنندگان و صنعتگران را 
می شنوند و همه موارد را تأیيد می کنند اما نکته جالب 
اینجاست که پس از اتمام جلسه و بازگشت به محل 
خدمت و نشستن پشت ميزهای خود، متاسفانه هنوز 
وجود دارند مدیرانی که حراست و صيانت از ميز و 
ُپست خود یا منافع وزارتخانه ای و نهادی خود را به 
منافع ملی ترجيح می دهند. به همين دليل از هدف 
اصلی که مصوبات جلسات همفکری و عارضه یابی 
هست منحرف می شوند و اقدام موثری در راستای 
رفع موانع و مشکالت صنعت و توليد انجام نمی دهند. 
دولتی،  مسئوالن  صنعتی،  فعاالن  من  عقيده  به 
تشخيص  را  دردها   ... و  کارشناسان  صاحبنظران، 
می دهند و نکته مغفول و مبهمی در این زمينه وجود 
توليدی،  ساله  چندین  تجارب  بر  تکيه  با  اما  ندارد 
ایراد  نتيجه رسيده  ام که  این  به  صنعتی و تشکلی 

کار در تشخيص معایب، نقصان ها و موانع نيست 
بلکه ترجيح دادن منافع فردی یا سازمانی بر منافع 
عمومی و ملی است. یا عدم اعتماد برخی اعضای 
پشت  که  زمانی  می باشد  اعضا  دیگر  به  کارگروه 
ميزهای خود قرار می گيریم، گویا تمام مسائل مطرح 
شده در جلسات به فراموشی سپرده می شود و به هيچ 
عنوان حاضر نيستيم زیر بار اقدامی برویم که منافع 
شخصی و ارگانی ما را تهدید کند. به هر حال خيلی 
را تجربه کرده اند و  اقتصادی  کشورها دوران رکود 
بر اساس تعصب، اتحاد و اعتمادی که به همدیگر 
دارند، مشکالت را حل کرده اند و به رشد و توسعه 
اقتصادی و صنعتی برگشته اند. متأسفانه در کشور ما، 
مسائل در سطح جلسات عنوان می شود اما پس از 
اتمام جلسه، هر کدام دنبال کار خود می رویم و اقدام 
خاصی در جهت اجرا و عملياتی نمودن مفاد جلسه 
صورت نمی گيرد؛ به همين دليل سال هاست که دور 
باطلی را مرتب تکرار می کنيم و باز سر جای اول خود 

قرار می گيریم!
تولید  چالش های  و  مسائل  تمام  علی رغم 
که اشاره کردید؛ پیش بینی شما به عنوان یک 
صنعت  چشم انداز  از  صنعتگر  و  تولیدکننده 

نساجی کشور چیست؟
صنعتی،  هر  دارایی  ارزشمندترین  و  بزرگ ترین 
مدیران،  سرمایه گذاران،  از  ) اعم  انسانی  نيروهای 
فعاالن  معتقدم  است.  آن  کارگران(  و  کارآفرینان 
اقتصادی در عرصه توليد و صنعت، با وجود این همه 
مشکالت و موانع همين که »وجود دارند« و ميدان را 
خالی نکرده اند، به این معناست که انسان های باهوش، 
مقاومت  توانسته اند  که  هستند  تالشگری  و  فعال 

نمایند و هنوز هم در این شرایط دشوار به توليد ادامه 
دهند؛ بنابراین با مشخص شدن موانع و معضالت بر 
سر راه توليد و با همدلی و همکاری می توان بر تمام 
این مشکالت فائق آمد و اقتصادی پویا و زنده را به 
وجود آورد. باید اتحادی ميان دولتمردان، بدنه دولت 
و بخش های اجرایی با فعاالن اقتصادی ایجاد شود 
و همدیگر را باور کنيم؛ متأسفانه به همدیگر اعتماد 
بازسازی و تغيير و تحول  تا زیر ساخت های  نداریم 
این  و  آوریم  بوجود  نساجی  صنعت  در  را  اساسی 
صنعت را به جایگاه اصلی خود که اشتغال زا ترین و 
در عين حال ارزانترین نوع اشتغالزایست برسانيم و من 
اطمينان دارم با رفع موانع اصلی بر سر راه .... به این 

هدف خواهيم رسيد.

اعتماد  خصوصی ها  به  دولتی   بخش  یعنی 
ندارد؟

بله... در بسياری از اوقات آنچه بر زبان جاری می شود 
همين،  و  نيست  یکی  است،  نهان  دل  در  آنچه  با 
ریشه بسياری از مشکالت ماست. نزدیك به چهار 
دهه پس از انقالب، هر چه جلوتر می رویم انعطاف و 
خوشبينی  آن دسته از افرادی که ابتدای انقالب نسبت 
به سرمایه گذاران بسيار بدبين بودند، در حال افزایش 
است. گویی این واقعيت پذیرفته شده است که لزومًا 
سرمایه داران و سرمایه گذاران، انسان های استثمارگری 
نيستند بلکه می شود ایشان را نيز جزء نيروهای مثبت 
جامعه محسوب کرد و در صورت تفکر عميق تر به این 
نتيجه می رسيم که جامعه نيازمند وجود سرمایه گذاران 
است زیرا چرخ های اقتصادی کشور به قدرت همت و 

زحمت این قبيل افراد هم نياز مبرم دارد. 
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متأسفانه نگاه های توأم با شك و تردید نسبت به 
فعاالن بخش خصوصی به طور کامل از بين نرفته 
نگاه  این  دولتی  سازمان های  و  ادارات  در  و  است 
همچنان وجود دارد. برای مثال وقتی با وزارت دارایی 
تمام مسائل و مشکالت خود را در ميان می گذاریم، 
مسئول مرتبط سخنان ما را می شنود و تاحدود زیادی 
آنها را تایيد می کند اما زمانی که از اتاق وی خارج 
توليدکننده،  این  با خود فکر می کند که  می شویم، 
متمول و سرمایه دار است پس باید مبالغ بيشتری از 
وی بگيریم در غير این صورت موفق به احقاق حقوق 
قشر ضعيف و کم در آمد جامعه نشده ایم و از این قبيل 
تفکرات بدبينانه و.... در صورتی که باید مسيری فراهم 
شود تا این نگاه با شك و تردید بعضی از مسئولين به 
فعاالن صنعت و توليد از بين برود. ای کاش روزی 
که  و شغلی  سازمانی  جایگاه  در هر  تا همه  برسد 

هستيم به یکدیگر اعتماد کنيم.

از سال 1373 تاکنون، موفق به راه اندازی 11 
شرکت تولیدی شده اید، رمز موفقیت این گروه 
صنعتی در شرایطی که رکود و وضعیت نامطلوب 
اقتصادی، مانع تداوم تولید بسیاری از واحدهای 

تولیدی می شود،  را در چه مواردی می دانید؟
به عقيده بنده به روز بودن و جا نماندن از بازار روز 
یکی از اصلی ترین رمز پایداری شرکت هاست بدین 
داشتن  فرد  به  منحصر  و  نوین  توليدات  که  معنی 
است  بازار  روزهای سخت  در  پایداری  و  دوام  رمز 
همانطور که در اوایل عرایضم اشاره کردم حدود نيمی 
از کارخانجات این گروه صنعتی برای اولين بار توليد 
محصوالتی را در ایران آغاز نموده اند که من قبل توليد 

این محصوالت در ایران وجود نداشته است.

نسبت به آینده شغل صنعت نساجی، به هیچ 
وجه نومید و مأیوس نیستیم و علی رغم تمام 
کاستی ها و مشکالت سر راه، همچنان پرتوان 
و با انگیزه سرپا ایستاده ایم و در صورت بهبود 
محدود  نکرده  اکتفا  داخل  بازار  به  شرایط، 
نخواهیم شد و با افتخار، محصوالت خود را به 

چهارگوشه جهان صادر کرده  و خواهیم کرد

اما در نگاه کلی هميشه رمز موفقيت تالش و پشتکار 
پشتکار  و  تالش  رشته ای  هر  در  کسی  هر  است. 
داشته باشد به موفقيت دست خواهد یافت. بسياری از 
بنيانگذاران و مدیران برندهای معتبر و مشهور جهانی، در 
مسير فعاليت خود حتی شکست هایی را  تجربه کرده اند 
اما این شکست ها هيچ گاه موجب توقف یا تردید آنها در 
ادامه فعاليتشان نشده انسانی که شکست می خورد لزومًا 
نابود نشده است بلکه می تواند با تغيير و اصالح مجدداً 
شروع به حرکت کرده و به موفقيت برسد. در مورد 
افزایش تعداد شرکت های گروه صنعتی گلریز قم هم 
بدون بزرگ نمایی یا اغراق باید عنوان کنم تمام درآمدها 
و سرمایه های ناشی از فعاليت هر شرکت را صرف توليد 
کرده ایم و هيچ گاه سرمایه خود را از توليد خارج نکرده ایم 
تا به برج سازی و ... بپردازیم. عملکرد ما کاماًل شفاف و 
روشن است و از همان راهی که درآمد کسب می کنيم 
در همان راه هم خرج می کنيم. به هر حال دو هزار نفر 
به صورت مستقيم از طریق گروه صنعتی گلریز امرار 
معاش می کنند و افتخار می کنم هيچ یك از لحظات 
زندگيم به بطالت و بيهودگی سپری نشده و زیرسایه 
زحمات و تالش های زنده یاد پدرم به توليد ادامه دادم. 
ایشان به معنای واقعی کلمه، اسوه و نمونه بارز یك 
مرد تالشگر و کارآفرین بودند، من و برادرانم نيز در 
این مکتب بزرگ شده ایم و از صبح زود تا پاسی از شب 
مشغول کار و تالش در عرصه توليد بوده ایم. نسبت به 
آینده شغل صنعت نساجی، به هيچ وجه نوميد و مأیوس 
نيستيم و علی رغم تمام کاستی ها و مشکالت سر راه، 
همچنان پرتوان و با انگيزه سرپا ایستاده ایم و در صورت 
بهبود شرایط، به بازار داخل اکتفا نکرده محدود نخواهيم 
شد و با افتخار، محصوالت خود را به چهارگوشه جهان 

صادر کرده  و خواهيم کرد.

مطلب نهایی
همان طور که اشاره شد گروه صنعتی گلریز قم در 
صنعت نساجی، پتروشيمی، کاغذسازی و بسته بندی 
به فعاليت می پردازد اما عالقه، دغدغه و تمرکزمان، 
صنعت نساجی است و دليل اصلی ورود به عرصه 
پتروشيمی، تأمين مواد اوليه موردنياز نساجی می باشد. 

بنده سخن نهایی را با آرزوهایم به پایان می رسانم:
و  اقتصادی و سرمایه گذاران  بين فعاالن  اميدوارم 
مسئولين دولتی و اداری و ارگانهای مربوطه همواره 
فضای صميمانه و توام با اعتماد و  همدلی بيشتری 
وجود داشته باشد و همچنين دولت مردان و قانون 
گذاران در اتخاذ سياست های کالن مملکتی و وضع 
قوانين اقتصادی و بانکی کشور مسيری را پيش پای 
فعاالن اقتصادی و عموم مردم بگذارند که ریشه ميل 
به سپرده گذاری که خود منشاء راحت طلبی و سکون و 
راکد شدن موتور فعاليت و سازندگی مملکت است را 
بخشکانند و به جای آن به مرور با هدایت سرمایه های 
مردمی بطرف بازار کار و توليد حرکت ارزشمندی در 
جهت اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم نمایند. 
به امید آن روز
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گفت وگو با مهندس حمید ریاحی- مدیرعامل شرکت شیمی تجارت دّرفام 

اشاره:
محور اصلی مصاحبه با مدیرعامل جوان شرکت شیمی تجارت دّرفام، دو پیشنهاد راهبردی وی در 
مورد تولید مشارکتی و استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های نیمه فعال و هم چنین راهکاری برای 
حل معضل چک های برگشتی است. به اعتقاد مهندس ریاحی، استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های 
نیمه فعال در شرایط فعلی بهتر از راه اندازی یک کارگاه یا کارخانه مشابه است زیرا ممکن است 
پس از مدتی هر دو گروِه قدیمی و جدید دچار مشکل شوند. همان طور که تعداد کارخانه های تعطیل 
با تولیدات مشابه در کشور رو به افزایش است اما در حالت اول انرژی و پتانسیل افراد به هم اضافه 
می شود و ماحصل آن یک شرکت پویاتر و گروهی منتفع که شامل کارگران با حاشیه امنیتی کاری 

بیشتر می گردد. 
وی در مورد چک های برگشتی نیز عنوان داشت: »هر کسی نباید حائز دریافت دسته چک شود 
و اگر کسی اعتبار الزم را در جامعه ندارد، نباید دسته چک دریافت کند. چرا جوان 18 ساله که 
فاقد تجربه الزم و صالحیت است باید دسته چک داشته باشد؟! به نظرم باید صدور دسته چک 
براساس دارایی متقاضی انجام شود. برای مثال سرمایه یک نفر صد میلیون تومان است پس باید 
دسته چکی که برای وی صادر می شود به اندازه سرمایه ای که در اختیار دارد؛ باشد نه بیشتر. مثاًل 
به اندازه 70-60 درصد دارایی هر فرد به وی دسته چک اعطا شود با ذکر مبلغ حداکثری روی هر 
برگ چک ) مانند سفته ها( به این ترتیب حتی اعتبار افراد را هم می توان ارزیابی کرد و درون یک 
چک بیش از سقف تعیین شده نمی توان رقم نوشت.«متن کامل این گفت وگو از نظرتان می گذرد: 

بیوگرافی و فعالیت در صنعت نساجی
فارغ التحصيل  و  آبادان  متولد سال 1350 در شهر 
رشته صنایع چوب و کاغذ هستم. پدر بزرگم تاجر 
چينی آالت و لوازم خانگی بسيار معتبر و مشهوری 
بود و سال های متمادی به عنوان نماینده محصوالت 
ميتسوبيشی در ایران به فعاليت   می پرداخت. پس از 
فوت پدر بزرگم، تجارتخانه ایشان توسط عموهایم 
اداره می شد و با وقوع جنگ تحميلی، تجارتخانه با 
مشکالت بسياری مواجه و در نهایت پس از 31 
سال حضور مستمر در بازار ایران تعطيل شد.   

پدرم فرهنگی بود و در خانواده ای فرهنگی 
خدمت  اتمام  از  پس  شدم.  بزرگ 

به  مدتی  سربازی، 

تدریس پرداختم تا این که سال1379 به عنوان کارمند 
بخش فروش در یك شرکت معتبر داخلی مشغول 
با  آن شرکت  مدیرعامل  بعد  و یك سال  کار شدم 
مشاهده توانمندی هایم مرا به سمت ریيس فروش 
شرکت تعيين نمود. ایشان استفاده بسيار مناسبی از 
طوفان های فکری به عمل می آورد و از ایده های ناب 
و جدید استقبال می کرد. در آن دوره توانستم ارتباطاتی 

سال1389 در آن با شرکت نفت برقرار کنم و تا 
ادامه  فعاليت  به  شرکت 
گرفتم  تصميم  و  دادم 
کسب وکار مستقلی برای 

خود راه اندازی نمایم.

دیدگاه

امید به
 توسعـه و 
پیشرفـت
 وجود دارد
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چرا از شرکتی که موقعیت شغلی و مالی خوبی 
برایتان داشت، جدا شدید و ریسک راه اندازی 

کسب و کار مستقل را پذیرفتید؟
شرایط کار در آن شرکت معتبر بسيار ایده آل بود اما 
به این نتيجه رسيده بودم که باید در زمينه حرفه ای به 
استقالل کاری برسم و این نکته ای بود که بسياری 
از اطرافيان و حتی مشتریان به من گوشزد می کردند. 
زمانی که فرد در زمينه کاری، به بلوغ می رسد و به 
اصطالح پر پرواز پيدا می کند، دیگر یك اتاق و یك 
ساختمان برایش کوچك است و می خواهد گام های 
بزرگ تر و موثرتر بردارد. در حالی از آن شرکت معتبر 
خارج شدم که تمایلی به خرید و فروش و دالل مآبی 
صرف نداشتم بلکه به راه اندازی یك واحد توليدی 
فکر می کردم. پس از انجام مطالعات گسترده و حضور 
در دوره های آموزشی مرتبط، به این نتيجه رسيدم که 
منطقی  فعلی، چندان  در شرایط  کارخانه  راه اندازی 
نيست و با مفهوم »توليد مشارکتی« آشنا شدم. به این 
معنی که با ایده توليد یك محصول، به سراغ شرکتی 
با آزمایشگاه مجهز و ظرفيت خالی و مناسب می روم و 
پس از انعقاد قرارداد به صورت مونوپل آن محصول را 
توليد می  کنم. به این ترتيب کارخانه ای احداث نکرده ام 
تا دو سال بعد به دليل شرایط نامطلوب اقتصادی به 
خيل کارخانه های تعطيل اضافه شوم ضمن این که از 
ظرفيت خالی یك شرکت توانمند نيز استفاده کرده ایم. 
در حال حاضر با چندین شرکت قراردادهایی منعقد 
کرده ایم و عماًل بخشی از توليد خود را به سفارش های 
ما اختصاص داده اند. بخش عمده ای از فعاليت ما به 
صنعت نساجی )مواد تعاونی، نرم کن های کاتيونيك، 
آنيونيك و سيليکونی، دیسپرس کننده ها، انواع رزین، 
آهار، ضد کف های سيليکونی( اختصاص دارد و توليد 
برخی افزودنی ها مانند آنتی فوم های تخصصی برای 
صنایع مختلف از جمله نفت و پتروشيمی یکی دیگر از 
بخش های فعاليت دّرفام شيمی است. همچنين موفق 
به توليد یك نوع چسب صنعتی در صنایع مبلمان 
شده ایم که از نظر فرموالسيون، شباهت بسياری به 
نمونه توليد ترکيه دارد. نکته جالب توجه این که چسب 
ماشينی  فرش های  پشت  در  استفاده  قابل  مذکور، 
) به  توليدکننده ایم  در حال حاضر هم  نيز می باشد. 
صورت مشارکتی( و هم در زمينه واردات به فعاليت 
ادامه می دهيم. به جرأت اعالم می کنم رقيب چسب 

صنعتی ما یك شرکت قدرتمند ترکيه است؛ در زمينه 
محصوالت نساجی نيز کيفيت محصوالت ما مورد 

تأیيد تمام بزرگان این صنعت می باشد. 

در مورد استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های 
نیمه فعال توضیحات بیشتری ارائه دهید.

استفاده از ظرفيت خالی کارخانه های نيمه فعال در 
شرایط فعلی بهتر از راه اندازی یك کارگاه یا کارخانه 
مشابه است زیرا ممکن است پس از مدتی هر دو گروِه 
قدیمی و جدید دچار مشکل شوند. همان طور که تعداد 
کارخانه های تعطيل با توليدات مشابه در کشور رو به 
افزایش است اما در حالت اول انرژی و پتانسيل افراد 
به هم اضافه می شود و ماحصل آن یك شرکت پویاتر 
و گروهی منتفع که شامل کارگران با حاشيه امنيتی 

کاری بيشتر می گردد. 

تولید، سخت است؟ 
بله... بسيار!

می دانستید تولید، سخت است و وارد عرصه 
تولید شدید؟!

بله.. توليد یك فعاليت پرریسك و دشوار است و به 
وارد  نباید  نباشد  ریسك پذیر  فردی  اگر  من  اعتقاد 
عرصه توليد و صنعت شود. زمانی که با کارخانه های 
بزرگ یك صنعت مواجهيد و باید مواد اوليه آنها را 
در موعد مقرر و باکيفيت و قيمت مناسب ارائه دهيد؛ 
اگر ریسك پذیر و عالقه مند به توليد نباشيد، نمی توانيد 
کاری از پيش ببرید و در کوتاه مدت متضرر و متوقف 
خواهيد شد. برای مثال یك تن روغن اسپين فينيش 
کمتر  و  می کند  خراب  را  الياف  تن  نامرغوب، صد 
کسی از عهده پرداخت این خسارت سنگين برمی آید. 
ضمن این که از نظر روحی و روانی به دنبال انجام 
فعاليت های دشوار و پيچيده هستم و حتی در دوران 
سربازی نيز به دنبال جایی بودم که انسان را در مقابل 

سختی های زندگی آبدیده تر کند. 
به سمت توليدات سخت و تخصصی رفته ام چون 
رقيب کمتر است. از شرکت های رقيب با من تماس 
می گيرند و می گویند چرا روغن اسپين فينيش را به 
قيمت 8500 تومان ارائه می دهی در حالی که قيمت 
این محصول 13-14 هزارتومان است! اما زمانی که 

امکان توليد و فروش این محصول با قيمت 8500 
تومان ميسر است چرا باید به قيمت گران تر به دست 
توليدکننده داخلی برسانم؟ به این ترتيب هم با توليدات 
خود یك کارخانه و کارگران آن را فعال کرده ایم و 
هم کارخانه مصرف کننده را از واردات مواد خارجی 
با دو برابر قيمت نجات داده ایم البته ممکن است با 
این اقدام، منافع برخی واسطه ها در اخذ پورسانت به 

خطر بيفتد! 
و  استاتيك  آنتی  روغن های  نساجی،  توليد صابون 
نرم کن های معمولی چندان دشوار نيست اما به سراغ 
توليد محصوالت بسيار دشوار مانند نرم کن ماکرو و 
ميکرو سيليکونی رفته ام که از عهده هر توليدکننده ای 
بر نمی آید و حتی رزین پشت فرش را تا حدی نرم 
کرده ایم که باورش سخت است! برخی از مشتریان 
سفارش می کنند که توليدات ما با نام و نشان تجاری 
آنان عرضه شود اما سرمایه هنگفت و ارثيه کالنی 
در اختيار ندارم که این پيشنهاد را نپذیرم پس به هر 
مشتری لبيك می گویيم و تالش بسياری به عمل 
می آوریم تا مواد با بهترین کيفيت در اختيارشان قرار 

گيرد ولو این که با برند دیگری عرضه شود. 

شما،  تحصیلی  رشته  این که  به  توجه  با 
نساجی نیست؛ اطالعات فنی و تخصصی تولید 
از چه طریق کسب  مواد شیمیایی نساجی را 

کرده اید؟  
همان طور که اشاره کردم در بخش فروش آن شرکت 
معتبر داخلی به فعاليت می پرداختم و با هيچ فرمول 
شيميایی سروکار نداشتم اما در انتخاب توليدکنندگان 
مجرب  فروشندگان  حرفه ای،  فرموالتور  توانمند، 
و تشکيل تيم تخصصی و فنی، تبحر کافی دارم و 
در انجام تمام پروژه ها از سيستم پيمانکاری استفاده 

استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های نیمه فعال در 
شرایط فعلی بهتر از راه اندازی یک کارگاه یا کارخانه 
مشابه است زیرا ممکن است پس از مدتی هر دو 
گروِه قدیمی و جدید دچار مشکل شوند. همان طور که 
تعداد کارخانه های تعطیل با تولیدات مشابه در کشور 
رو به افزایش است اما در حالت اول انرژی و پتانسیل 
افراد به هم اضافه می شود و ماحصل آن یک شرکت 
پویاتر و گروهی منتفع که شامل کارگران با حاشیه 

امنیتی کاری بیشتر می گردد
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می کنم. تمام حساب و کتاب ها و فعاليت های ما شفاف 
است و در بازار به عنوان یك چهره قابل اعتماد شناخته 
می شوم که هرگز محصوالت نامرغوب ارائه نمی کند 
و چك هایش در موعد مشخص، پاس می  شوند. با 
توجه به این شرایط به صنعتگران، سرمایه گذاران و 
فرموالتورها پيشنهاد می کنم بهتر است منتظر بانك و 
وعده های دولت نمانند بلکه سرمایه های خود را حفظ 
نمایند؛ زمين و تجهيزات نخرند، سوله نسازند، کارگر، 
نگهبان، سرایدار و ... استخدام نکنند، مواد اوليه فروش 
نرفته را انبار نکنند بلکه توليد را به کارخانه های فعال 
و معتبر بسپارند تا هر دو طرف منتفع شوند؛ ضمن 
این که از توجه به ظرفيت سایر رقيبان داخلی غافل 

نشوند. 
احداث کارخانه و تقبل هزینه های سنگين آن، سودی 
ندارد. دستگاه های صنعتی پس از یك سال نيازمند 
این مسأله هم  که  پيدا می کنند  بازسازی  و  تعمير 
هزینه بر است ضمن این که قيمت فروش آن چندین 
برابر پایين تر از قيمت خرید دستگاه می باشد. مشکل 
اینجاست که سهم زیادی از توليد می خواهيم، درک 
درستی از سود نداریم و تصور می کنيم سود ما همين 
محاسبات ساده روی کاغذ است! در حالی که بسياری 
از حواشی توليد را در نظر نمی گيریم و منتفع شدن 
طرفين بستگی به تفاهم کامل بين سرمایه گذار و 

صاحب ایده و کارخانه مذکور دارد. 

در حال حاضر وضعیت تولید و بازار مواد تعاونی 
و شیمیایی نساجی چگونه است؟ چه مسائل و 
مشکالتی وجود دارد و به عنوان یک تولیدکننده 

چگونه از عهده این مشکالت برمی آیید؟
اشتراک اطالعات نساجی در ایران وضعيت مناسبی 
نداریم  فعالی  سازمان های  یا  تشکل ها  و  ندارد 
در  کالهبرداری  فرد  کند  اعالم  مثال  برای  که 
صنعت نساجی پيدا شده که با بهانه های مختلف 
دریافت  هنگفت  مبالغ  نساجی،  شرکت های  از 
شرکت  آن  در  می شود!!  ناپدید  سپس  و  می کند 
معتبر داخلی از فردی شکایت کردیم و هنگامی که 
در دادگاه حضور پيدا کردیم؛ بسياری از مدیران و 
کارخانه داران نساجی را مشاهده کردیم که پرونده 
تبادل اطالعات  دارند! پس هيچ گونه  را  ما  مشابه 
ندارد که سایرین در جریان  این صنعت وجود  در 

گيرند.   قرار   ... و  کالهبرداری  مانند  مسائلی  بروز 
و  اوليه  مواد  تأمين کنندگان  عمده  بخش  معضل 
کارخانه های مصرف کننده این مواد، چك برگشتی 
پول  جای  به  پشتوانه  بدون  که  است. چك هایی 
توليدکننده  واردکننده،  اگر  دارند.  جریان  بازار  در 
دریافتی،  نقد شدن چك های  از  بازاری  واسطه  و 
اطمينان داشته باشند، دغدغه ای برای آینده ندارند. 
بانك ها باید به همان شيوه ارائه وام، تضمين های 
الزم را از متقاضی دسته چك دریافت نماید و از 
سطحی به باال، باید ملك در رهن بانك قرار گيرد، 
دسته  دریافت  حائز  نباید  کسی  هر  این که  ضمن 
چك شود و اگر کسی اعتبار الزم را در جامعه ندارد، 
نباید دسته چك دریافت کند. چرا جوان 18 ساله 
که فاقد تجربه الزم و صالحيت است باید دسته 
چك داشته باشد؟! به نظرم باید صدور دسته چك 
مثال  برای  شود.  انجام  متقاضی  دارایی  براساس 
سرمایه یك نفر صد ميليون تومان است پس باید 
دسته چکی که برای وی صادر می شود به اندازه 
سرمایه ای که در اختيار دارد؛ باشد نه بيشتر. مثاًل 
به اندازه 70-60 درصد دارایی هر فرد به وی دسته 
چك اعطا شود با ذکر مبلغ حداکثری روی هر برگ 
چك )مانند سفته ها( به این ترتيب حتی اعتبار افراد 
را هم می توان ارزیابی کرد و درون یك چك بيش 

از سقف تعيين شده نمی توان رقم نوشت.
باید روندی در سيستم بانکداری کشور اجرا شود تا 
بانك ها متعهد به انجام سيستم مذکور شوند به این 
ترتيب حجم قابل توجهی از پرونده های قوه قضائيه 
است، کاهش خواهد  برگشتی  به چك  مربوط  که 
به  نيازی  می کنيد  دریافت  چك  زمانی هم  یافت. 
استعالم نيست زیرا اطمينان دارید که این چك، پول 
است؛ هم چنين اعتبار فرد با همان چکی که می دهد، 
مشخص می شود و فقط در مواردی ممکن است پای 
قوه قضائيه به ميان آید که کالهبرداری واقعی صورت 

گرفته باشد. 
در حال حاضر شرایط به نحوی است که با دریافت 
یك فقره چك، نگرانی و دغدغه ها شروع می شود! 
ماه گذشته حدود 100 ميليون تومان چك برگشتی 
به دستمان رسيد که از این رقم 20 ميليون تومان آن 
هم با وعده و وعيد و سپردن به آینده، نقد خواهد شد 
و تکليف مابقی مشخص نيست به این ترتيب اعتبار 

من نزد مشتریان خدشه دار می شود، توليدکننده ای که 
با صداقت، شفافيت و خلوص نيت کار می کرد، در اثر 
دومينوی چك برگشتی به فردی نامعتبر و غيرقابل 
دنبال  به  که  کسانی  قطعاً  می شود.  تبدیل  اعتماد 
سوء استفاده از سيستم بانکی هستند، مخالف اجرای 

این نظر هستند. 

دیگری  مشکالت  چه  برگشتی  چک  جز  به 
وجود دارد؟

تحریم ها که باعث شده در تهيه مواد اوليه مرغوب از 
شرکت های درجه یك اروپایی با محدودیت مواجه 
باشيم. البته برجام بخشی از موانع بانکی را رفع کرد اما 
واقعيت این است که بانك ها نمی توانند مانند گذشته، 
گشایش اعتبار نمایند. مشکل دیگر ما غيرحرفه ای 
در  حرفه ای  غير  رقيبان  برخی  ماست.  بازار  بودن 
واقع بازار خراب کن  هستند! به اعتقاد من یك رقيب 
حرفه ای و  موفق باعث رشد و شکوفایی شما می شود. 
مثاًل زمانی که شرکت X و Y به ارائه محصوالت 
می پردازند؛  ما  محصوالت  از  گران تر  و  باکيفيت تر 
تالش می کنم کيفيت توليدات خود را ارتقا دهم و سود 
بيشتری کسب کنم. اما رقيب غيرحرفه ای، محصول 
بی کيفيت را ارزان تر از قيمت بازار، به فروش می رساند 
و در واقع دامپينگ می کند. اتخاذ سياست دامپينگ به 
صورت مقطعی، اشکالی ندارد و در تمام کشورها امری 
رایج محسوب می شود اما در طوالنی مدت، آن قدر 
قيمت را پایين می آورد که زیان خود و فعاالن آن 
صنعت را در پی دارد و یك بازار آشفته و نابسامان 
را باقی می گذارند و چه بسا خود هم حذف می شوند. 

چندان  کشور  اقتصادی  شرایط  که  می دانيم  همه 
با  توليدی  واحدهای  از  بسياری  و  نيست  مساعد 
سختی به فعاليت ادامه می دهند، اغلب آنان دارای 
بدهی بانکی هستند که به نظرم باید بخشی از بدهی 
بانکی تالشگران با سابقه، زحمتکش و معتبر بخشيده 
شود. کسانی که با جان و دل مایه می گذارند، زمانی 
که متوجه بخشودگی بدهی بانکی می شوند، انگيزه 
و  توليدی  فعاليت  ادامه  برای  اشتياق صدچندان  و 
صنعتی پيدا می کنند و با توسعه واحدهای توليدی، 
افراد بيشتری مشغول کار می شوند؛ پس بخشودگی 
منطقی بدهی بانکی، به نفع توليد، اقتصاد و اشتغال 

کشور است.
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در مورد حجم تولید و تعداد نیروهای شاغل 
شیمی تجارت نیز توضیحاتی ارائه دهید.

محصوالت مجموعه ما در بازار به نام »پترو پخش« 
شناخته می شود اما چون نتوانستيم این نام را به دليل 
نام »شيمی  کنيم؛  رسمی  ثبت  کلمه التين  وجود 
تجارت دّرفام « را انتخاب کردیم. تعداد پرسنل نيز 
با احتساب نمایندگان فروش و رانندگان، حدود 14 
نفر هستند. اگر قرار بود واحد توليدی راه اندازی نمایم 
قطعاً تعداد شاغالن به مراتب بيشتر از 14 نفر بود 
به دليل  و  نداشت  دوام چندانی  اشتغال زایی  این  اما 
شرایط نامناسب اقتصادی در بخش توليد، دو سال 
بعد ورشکسته و تعطيل می شدیم و عده بسياری از 

نيروهای انسانی، شغل خود را از دست می دادند. 

آیا برنامه ای برای گسترش فعالیت های خود 
مثالً تولید و عرضه رنگ های نساجی و ... دارید؟ 
در مورد توليد رنگ  نساجی که برنامه ای نداریم اما 
شيميایی  و  کمکی  مواد  سایر  در  کار  برای  زمينه 
نساجی مهياست. شاید برایتان جالب باشد که بدانيد 
با ارائه 5 قلم ماده نساجی فعاليت خود را آغاز کردیم 
و این رقم در حال حاضر به 20 نوع ماده شيميایی 
نساجی رسيده است. یکی از اصول تجارت این است 

که هر اندازه سبد کاالیی یك توليدکننده تکميل تر 
شود، مشتریان با خيال آسوده تری خرید خواهند کرد. 

به صادرات هم فکر می کنید؟
بازار داخلی مانند یك رودخانه است که ماهی های 
زیادی نمی توان از آن گرفت اما صادرات مانند دریایی 
پهناور با ماهی های متنوع  و فراوان است. در شرایط 
فعلی ، باید خود را روی آب نگه داریم و مراقب باشيم 
که غرق نشویم! قطعاً به صادرات فکر می کنم کما 
این که سه سال پيش، سه کانتينر پودر لباسشویی به 
ترکمنستان صادر کردیم اما فعاًل شرایط اقتصادی 
برای صادرات مناسب نيست وگرنه از نظر مسائل 
کيفی و تخصصی هيچ چيز از رقيبان منطقه ای کمتر 

نداریم.   

ارزیابی  چگونه  را  نساجی  صنعت  آینده 
می کنید؟

افراد تازه نفس با ایده های جدید وارد صنعت می شوند 
کارخانه های  به  جالبی  و  بدیع  بسيار  طرح های  و 
در صنعت  به خصوص  می دهند  توليدی سفارش 
البته  است  روند محسوس  این  پوشاک  و  نساجی 
برچسب ساخت  با  از محصوالت  عمده ای  بخش 

صنعت  پس  می رود  فروش  به  خارجی  یا  ترکيه 
از توانمندی کيفی رسيده که  پوشاک به سطحی 
قابل رقابت با توليدات خارجی و به خصوص ترکيه 
است اما به دليل شرایط بازار و تمایل مردم نسبت 
به خرید کاالی خارجی، توليدکننده داخلی چاره ای 
محصوالت  بر  خارجی  اتيکت های  از  استفاده  جز 
خود ندارد. با توجه به این واقعيت که توليدکنندگان 
بخش خصوصی به دنبال یافتن راهی برای توسعه 
کسب و کار خود و کسب موفقيت در بازار هستند؛ 
ارزیابی  روشن  را  پوشاک  و  نساجی  آینده صنعت 
اقتصادی  و  مالی  اوضاع  این که  شرط  به  می کنم 
بازار بهبود یابد و تدبيری  مردم، سيستم بانکی و 
زیرا  اندیشيده شود  پشتوانه  بدون  برای چك های 
متأسفانه نسبت به سال گذشته شاهد افزایش حجم 

چك های برگشتی هستيم . 
به  کارخانه ها  از  بسياری  که  معتقدم  مجموع  در 
می پردازند  مدرن  ماشين آالت  راه اندازی  و  نصب 
وگرنه  دارد  وجود  پيشرفت  و  توسعه  به  اميد  پس 
در یك صنعت خموده، هيچ گاه ماشين آالت جدید 

خریداری نمی شود. 

نکته پایانی
آشنا  راهکار  آشناِی  درد  صنعت،  اهالی  از  بسياری 
هستند در حالی که عده ای فقط دردها را بيان می کنند 
اما در کنار درددل باید راهکار عملی و پيشنهاد منطقی 
جهت رفع مسائل و چالش های صنعت و اقتصاد کشور 

ارائه داد.  
همانطور که در مصاحبه تلویزیونی سال گذشته اعالم 
کردم ابتدا با بازار محصوالت و مشتریان آشنایی داشته 

باشيد و سپس به سمت توليد گام بردارید.   

هر کسی نباید حائز دریافت دسته چک شود و اگر 
کسی اعتبار الزم را در جامعه ندارد، نباید دسته چک 
دریافت کند. چرا جوان 18 ساله که فاقد تجربه الزم 
و صالحیت است باید دسته چک داشته باشد؟! به 
نظرم باید صدور دسته چک براساس دارایی متقاضی 
انجام شود. برای مثال سرمایه یک نفر صد میلیون 
تومان است پس باید دسته چکی که برای وی صادر 
می شود به اندازه سرمایه ای که در اختیار دارد؛ باشد 

نه بیشتر
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گفت وگو با وحید مهنام- مدیرعامل شرکت بازرگانی رلتکس

گزارش اشاره:
موقعیت ایران جهت ارسال کاال به اروپا و 
کشورهای حوزه خلیج فارس را بسیار عالی 
توصیف می کند و معتقد است: متأسفانه هم 
تکنولوژی های ایران و حمایت دولت و تغییر 
سیاست روز را در ایران نداریم هم امنیتی 
برای سرمایه گذاران خارجی نیست و دیگر 
اینکه تبلیغات منفی و سیاه نمایی رسانه ها 
علیه ایران می باشد به طوری که شاید اگر 
کسی تا بحال به ایران نیامده باشد ایران 
را کشوری مثل افغانستان فرض می کند!« 

مهنام در بخش دیگر این گفت وگو یادآور 
پوشاک  واردات  برای  چین  در   « می شود 
باید 30 درصد هزینه گمرکی پرداخت شود 
محصوالت  شده  تمام  قیمت  زمانی که  و 
خود را با مشتری چینی در میان گذاشتم؛ 
بدون کوچک ترین مشکلی آن را پذیرفت. 
شرایط تولید در ایران بسیار دشوار شده اما 
کسی به فکر تولیدکننده نیست و حمایت 

نمی شویم.«
را  خود  فعلی  مشکل  بزرگ ترین  وی 
به عنوان تولیدکننده، چک برگشتی می داند 
نقد  هیچ گاه  آنها  »اغلب  می افزاید:  و 
به  که  است  نحوی  به  نمی شوند. شرایط 
کمترین سود در فعالیت های تولیدی خود 
راضی هستیم اما نه فعالیتی که محصولی 
در اختیار تاجر و بنکدار قرار دهم و چندین 
تالش  وی،  چک  های  گرفتن  برای  ماه 
بی ثمر کنم و پس از چند ماه دوندگی، چک 
ده ماهه مقابلم قرار گیرد، چکی که نمی دانم 

سرانجامش چه خواهد شد...«
ارتباطات  از  عمده ای  بخش  که  وی  از 
در  است؛  چینی  شرکت های  با  کاری اش 
و  صنعتی  فعالیت های  تولید،  نحوه  مورد 
تجاری چین نیز سوال می کنیم که در ادامه 

از نظرتان خواهد گذشت:

بیوگرافی و آغاز فعالیت حرفه ای در صنعت 
نساجی

متولد 1353 در اصفهان هستم . عموی پدرم حدوداً 
های  ماشين  بافی  گرد  زمينه  در   1320 سال  در 
سيکولت در اصفهان مشغول به کار بوده اند و عموی 
من نزد ایشان کار می کردند. وی در سال 1340 با 
تاسيس شرکت تریکوباف در اصفهان اولين ماشين 
کامبر را خریداری و مشغول به کار شدند؛ سپس در 
سال 1343 با خرید ماشين های مایر از آلمان اقدام 
به تکميل خط توليد خود نمودند که هم اکنون در 
به  رنگ  و  بافت  زمينه  در  متری  هزار  فضای 20 

فعاليت خود ادامه می دهند. 
بنده پس از اتمام تحصيالتم به مدت 3 سال با این 
مجموعه کار کردم و در سال 1380 عالوه بر فعاليت 
خود در کارخانه  اصفهان با فعاالن حوزه بازرگانی 
با خرید و فروش  را  نساجی آشنا شدم و کار خود 
سوزن و قطعات بافندگی در اصفهان و تهران آغاز 

کردم. 
سال 1384 برای انجام کار دیگری به چين رفتم که 
با شرکت رلتکس آشنا شدم و پس از انجام تحقيقات 
نمایندگی انحصاری این شرکت را در ایران گرفتم 
که اولين ماشين گرد بافت چينی وارد شده به کشور 

محسوب می شد. در آن زمان دیدگاه خوبی نسبت به 
ماشين های چينی وجود نداشت و بافنده نسبت به این 
ماشين ها بی اعتماد بودند. 3-2 سال به طول انجاميد 
تا ذهنيت منفی بافندگان نسبت به این ماشين ها تغيير 
کند. تغيير این ذهنيت بسيار دشوار بود. در حال حاضر 
رلتکس به عنوان یك برند معتبر در ایران شناخته 
می شود و به واردات ماشين های ساده و کامپيوتری 
نمایندگی  این شرکت مشغول هستم. در کنار آن 
سوزن شرکت FEIJIAN  چين و نمایندگی شرکت 
SUN )توليدکننده قطعات ماشين های بافندگی( از 

چين را نيز برعهده دارم. 

چرا چین را برای واردات ماشین آالت نساجی 
به  که  شرایطی  در  هم  آن  کردید  انتخاب 
به  نسبت  مثبتی  ذهنیت  بازار  خودتان،  گفته 
ماشین های چینی نداشت... کار با شرکت های 
در  را  خود  امتحان  اصطالح  به  که  اروپایی 
نساجی ایران با موفقیت پس داده اند؛ آسان تر 

نبود؟
قطعاً کيفيت یك برند آلمانی به مراتب بهتر از مشابه 
چينی است و هيچ گاه منکر این واقعيت نيستيم اما 
برای  دارد.  وجود  دیگری  محاسبات  ميان  این  در 

22   شماره 176    شهریور 96      



ایــران 
بهترین کشور 

براي تولید است

بافندگی، روزی  به صورت ساده یك دستگاه  مثال 
400 کيلوگرم پارچه توليد دارد و برای توليدکننده 
اروپایی  دستگاه  قيمت  دارد،  سود  هزارتومان   400
400ميليون تومان و مشابه چينی آن 100 ميليون 
تومان است. هر دو دستگاه دقيقاً یك کار را انجام 
با  نهایی  محصول  این که  تشخيص  و  می دهند 
کداميك از دستگاه ها توليد شده امکان پذیر نيست. 
به همين دليل مشتری با یك محاسبه ساده به این 
یك  خرید  جای  به  است  بهتر  که  می رسد  نتيجه 
 100 دستگاه  چهار  تومانی،  ميليون   400 دستگاه 
ميليون تومانی بخرد تا ضمن افزایش توليد به سود 
بيشتری دست پيدا کند و بتواند واحد توليدی خود را 
حفظ نماید. با تشخيص این موضوع، سراغ سازندگان 
ماشين آالت اروپایی نرفتيم و چه بسا آنهایی که با 
شرکت های اروپایی کار می کردند؛ بخشی از فعاليت 
اختصاص  چينی  ماشين آالت  عرضه  به  را  خود 
می دهند. در سال های گذشته خرید سوزن به یك 
شرکت مشهور آلمانی منحصر بود و قيمت مناسب 
آن باعث می شد صنعتگران به فکر خرید سوزن  از 
سایر شرکت های اروپایی یا چينی و کره ای نيفتند؛ 
یورو  قيمت  افزایش  و  اقتصادی  نامطلوب  شرایط 
باعث شد که صنعتگران به سوزن های ژاپنی روی 
سوزن های  دالر،  قيمت  شدید  نوسان  با  اما  آورند 
چينی  در کانون توجه توليدکنندگان قرار گرفت و در 
حال حاضر بيشترین فروش سوزن های بافندگی به 

سوزن های چينی اختصاص دارد. 
آلمان  از  بافندگی  ماشين آالت  عمویم  سال1342 
خریدند؛ این دستگاه ها تا سال 1378 کار می کردند 
از 30 سال که به عنوان ماشين دست دوم  و پس 
فروختند؛ همچنان صحيح و سالم بودند و هنوز در 
بازار امروز تغيير کرده  خط توليد هستند اما شکل 
است، ماشين آالت صنعتی مانند پوشاک دارای مد و 
زمان مصرف شده اند؛ برای مثال دستگاه بافندگی با 
گيج 24 بين سال 1382 تا1387 در بازار ایران بسيار 
متداول بود اما یك  باره بازار به سمت ماشين های 36 
و 26 گيج روی آورد به عبارت بهتر عمر استفاده 
تغيير  باالی  بسيار  سرعت  به دليل  ماشين آالت  از 
در تکنولوژی دوخت پوشاک، مانند گذشته به 30-

40 سال نمی رسد و عمر مفيدشان حداقل 5 سال 
است و بنابراین واحدهای بافندگی ترجيح می دهند 
برایشان  زیادی  هزینه  که  بخرند  را  ماشين هایی 
نداشته باشد و بتوانند با تغيير مد و تکنولوژی، بدون 
هيچ گونه زیان مالی آن را از خط توليد خارج کنند. 
در  اروپایی حداقل  ماشين های  باالی  کيفيت  پس 
یك  و  نيست  مزیت  یك  دیگر  بافندگی،  بخش 
ماشين خوب ، ماشينی است که به سرعت سرمایه 
مشتری را بازگرداند و پس از چند سال جای خود را 

به دستگاه مدرن تر و با قيمت مناسب تر بدهد. 

این تفکر را صنعتگران نساجی و خریداران 
ماشین آالت هم دارند؟

بله دقيقاً این بازخورد را به صورت مستقيم و غير 
مستقيم از مشتریان دریافت کرده ام و به وضوح در 
بازار شاهد افزایش فروش ماشين های چينی هستيم 
و خرید ماشين آالت اروپایی و کره ای انگشت شمار 
شده است. باید عنوان کنم که تعصب خاصی روی 
ماشين های چينی نداشته و ندارم و معتقدم دالری 
که از محل فروش نفت به دست می آید باید در مسير 

صحيح خرج شود.

 پس تمرکز و فعالیت اصلی شما، بازرگانی و 
فروش ماشین های بافندگی چینی است؟ 

هستم.  فعال  نيز  پوشاک  توليد  زمينه  در  اما  بله 
بدون  پوشاک  توليد  ماشين آالت  پيش  سال   10
اما هم  آوردیم  ایران  به  ایتاليا  از  را  ) سيم لس(  درز 
قيمت باالیی داشت و هم کار کردن با آن دشوار 
ماشين های  واردات  نمایندگی  مدتی  از  پس  بود؛ 
سيم لس را از یك شرکت چينی گرفتم که قيمت 
مناسب تری دارد و استفاده از آن به مراتب آسان تر 
است. در ابتدا به واردات پوشاک بدون درز پرداختم 
که فروش خوبی داشت اما از زمانی که توليد را آغاز 
کردم، مسائل و مشکالت بسياری را تجربه کردم! 
من اولين توليدکننده توليد پوشاک بدون درز در ایران 
هستم و در این زمينه سختی هایی را متحمل شده ام. 
متأسفانه هنوز پوشاک بدون درز در ایران به اصطالح 
جا نيفتاده است و بخش عمده ای از توليدات خود را 

به یك شرکت معتبر آلمانی اختصاص داده ایم و شاید 
برایتان جالب باشد که بگویم سفارش عمده ای نيز از 
چين دریافت کرده ام. در چين برای واردات پوشاک 
باید 30 درصد هزینه گمرکی پرداخت شود و زمانی که 
قيمت تمام شده محصوالت خود را با مشتری چينی 
در ميان گذاشتم؛ بدون کوچك ترین مشکلی آن را 
پذیرفت. شرایط توليد در ایران بسيار دشوار شده اما 
کسی به فکر توليدکننده نيست و حمایت نمی شویم.

حمایِت دولت؟
بله. هزینه برق، حمل و نقل، دستمزد کارگر و ... در 
مقایسه با چين، تقریباً رایگان است!  اولين بار که به 
چين رفتم صد کارگر را در یك سالن کوچك مشغول 
کار دیدم. از مدیر آنجا پرسيدم می توان این سالن را 
با 30-20 نفر هم اداره کرد، وی پاسخ داد: دولت 
در قبال ایجاد اشتغال، وام در اختيار ما قرار می دهد. 
حقوق ماهيانه کارگران چينی برای 12 ساعت کار 
80 هزار تومان بود در حالی که آن زمان حقوق یك 
منشی ساده در ایران 100 هزار تومان بود؛ در حال 
حاضر کمترین ميزان حقوق کارگران چينی، 5 هزار 
یوآن ) حدود سه ميليون تومان( است! ایران، فضای 
بسيار مناسبی برای توليد دارد و می تواند به عنوان 
چيِن دوم شناخته شود اما متأسفانه توليدکنندگان، و 
سرمایه گذاران خارجی امنيت سرمایه گذاری ندارند و 

ضمانتی برای حفظ سرمایه هایشان وجود ندارد. 

تصمیم ندارید وارد بخش دیگری از تولید به 
جز پوشاک بدون درز شوید؟

در سال های گذشته خرید سوزن به یک شرکت 
مشهور آلمانی منحصر بود و قیمت مناسب آن 
باعث می شد صنعتگران به فکر خرید سوزن  از 
سایر شرکت های اروپایی یا چینی و کره ای نیفتند؛ 
شرایط نامطلوب اقتصادی و افزایش قیمت یورو 
باعث شد که صنعتگران به سوزن های ژاپنی روی 
آورند اما با نوسان شدید قیمت دالر، سوزن های 
چینی  در کانون توجه تولیدکنندگان قرار گرفت 
فروش سوزن های  بیشترین  حاضر  حال  در  و 

بافندگی به سوزن های چینی اختصاص دارد

 23 شماره 176    شهریور 96  



به توليد پوشاک بدون درز ادامه می دهيم و نمایندگی 
یك شرکت معتبر چينی در این بخش را گرفته ام 
زیرا معتقدم تکنولوژی پوشاک بدون درز، در آینده 
بسيار پيشرفت خواهد کرد. البته برخالف این نظر که 
تکنولوژی توليد پوشاک بدون درز، بخش عمده ای از 
هزینه های توليد پوشاک را کاهش می دهد؛ چندان 
موافق نيستم اما تکنولوژی مدرن، پيچيده و به روزی 
است که نخ را در کوتاه ترین زمان به لباس تبدیل 
می کند و کار با بخش الکترونيکی آن نيازمند تمرکز 

باال و دقت ویژه است.            

را  مشکالتی  و  مسائل  چه  تولید  زمینه  در 
تجربه کردید؟

توسط  سرمایه ام  تومان  ميليون  گذشته 230  سال 
یکی از همکاران قدیمی از بين رفت و هيچ اثری 
از وی نيست؛ شاید در کشورهای اروپایی و آمریکا از 
زندگی لذت می برد و هيچ نگرانی بابت کالهبرداری 

خود ندارد! حدود 270 ميليون تومان چك برگشتی 
از دوستی دارم که اتومبيل  ميلياردی  سوار می شود و 
فروشگاه  جدید خود را با حضور سوپراستارهای سينما 
افتتاح کرده است اما می گوید اگر چك وی را برگشت 
کرد!  نخواهم  پرداخت  را  بدهی ام  هيچ گاه  بزنم؛ 
توليدکننده،  به عنوان  فعلی من  بزرگ ترین مشکل 
چك برگشتی است که می دانم اغلب آنها هيچ گاه 
نقد نمی شوند در حالی که مشتری آلمانی پس از انعقاد 
قرارداد، چك روز تحویل داده بدون این که دغدغه ای 
بابت نقد کردن آن داشته باشم. شرایط به نحوی 
است که به کمترین سود در فعاليت های توليدی خود 
راضی هستيم اما نه فعاليتی که محصولی در اختيار 
تاجر و بنکدار قرار دهم و چندین ماه برای گرفتن 
چك  های وی، تالش بی ثمر کنم و پس از چند ماه 
دوندگی، چك ده ماهه مقابلم قرار گيرد، چکی که 
نمی دانم سرانجامش چه خواهد شد... بخش عمده ای 
از پرونده های موجود در قوه قضائيه به چك برگشتی 
اختصاص دارد که می تواند با اصالح قانون چك، 

بسياری از مشکالت برطرف می شود. 
دارند  وجود  بزرگی  بسيار  کارخانه های  چين  در 
برای مثال از کارخانه ای با 1500 ماشين گردبافی 
بازدید کردم. در مورد تهيه و تأمين نخ مورد نياز این 
کارخانه از یکی از مدیران آن کارخانه  سوال کردم. 
وی پاسخ داد اول قراردادهای اوليه در مورد مقدار 
و نوع و کيفيت بسته می شود و در مورد مسایل 

و  می  شوند  عمل  وارد  مورد  این  در  بانك ها  مالی 
نخ را یك ساله می خرند در صورتيکه خریدار توان 
پرداخت را نداشته باشد آنها طلب فروشنده را نمی 
پردازندو برخالف ایران به این صورت نيست که در 
صورت ورشکستگی یك کارخانه، چندین کارخانه 
وابسته دیگر هم تعطيل شوند. بانك های چين بسيار 
هوشمندانه و دقيق عمل می کنند و دولت نظارت 

کامل بر عملکرد بانك ها دارد. 
وجود  توليدکنندگان،  مشکالت  از  دیگر  یکی 
از  یك  هر  است.  توليد  در  سربار  هزینه های 
سازمان های دولتی مانند بيمه، ماليات، دارایی، حفظ 
محيط زیست و ... قوانين و مقررات خاص خود را 
دارند و گویی بر توليدکننده حکومت می کنند؛ هيچ 
اتاق فکری وجود ندارد که چشم انداز و آینده اجرای 
قوانين ضدتوليد و دست و پاگير را برای مدیران دولتی 
تشریح و ترسيم کند. نکته بسيار مهم دیگر، سيستم 

ناکارآمد قضایی است که مورد اشاره قرار گرفت. 
عالوه بر تمام مسائل و چالش های توليدی و صنعتی 
باید به کمرنگ شدن اصول اخالقی در مردم ) که 
آن  جزو  نيز  تجارت  و  توليد  فعاالن  و  صنعتگران 
هستند( نيز اشاره کنم. یك نفر با نيت کالهبرداری از 
این و آن، وارد عرصه توليد می شود و پس از کسب 
سود سرشار )اما حرام( یا از کشور فرار می کند و به 
قربانيان چك برگشتی خود می خندد یا با تالش و 
کوشش، اعتباری کسب می کنند و وضعيت مادی 
به  بيشتر  سود  کسب  برای  اما  دارد  هم  خوبی 
شيوه های مختلف، اصول اخالقی کسب و کار حالل 
تعداد  اما  باشد  را زیرپا می گذارند. شاید سياه نمایی 
کسانی که اصول اخالقی و حرفه ای را در کسب و 

کار خود لحاظ نمایند، روز به روز کم می شود.

حمایت  عدم  به  مشکالت  از  بخشی  پس 
دولت و مسائل قانونی بازمی گردد و در کالن 
اجتماعی  بداخالقی های  و  فرهنگی  مسائل  با 

مواجهیم...
بله... حتی در رانندگی نيز به فرهنگ صحيح آن توجه 
نمی کنيم در حالی که ایرانيان یکی از بافرهنگ ترین 
ملل دنيا به شمار می آمدند و زمانی که بسياری از 

شرایط به نحوی است که به کمترین سود در 
فعالیت های تولیدی خود راضی هستیم اما نه 
فعالیتی که محصولی در اختیار تاجر و بنکدار 
قرار دهم و چندین ماه برای گرفتن چک  های 
ماه  چند  از  پس  و  کنم  بی ثمر  تالش  وی، 
دوندگی، چک ده ماهه مقابلم قرار گیرد، چکی که 

نمی دانم سرانجامش چه خواهد شد...
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کشورهای همسایه در پایين ترین سطح اجتماعی و 
ایرانيان صاحب تفکر،  فرهنگی، زندگی می کردند، 
اخالق و فرهنگ بودند اما متأسفانه این فرهنگ غنی 
و واال تغيير کرده است و تبدیل به مردمانی عصبی 
شده ایم که حتی اصول اوليه رانندگی را هم رعایت 
نمی کنند چه برسد به رعایت اصول حرفه ای تجارت 
و توليد! چنين مواردی مستقيماً ربطی به دولت ندارد 

و برگرفته از اخالق جمعی است. 

تصویری  می شنویم،  را  چین  نام  که  زمانی 
از یک کشور پرجمعیت با کارخانه های معظم 
پوشاک و کارگران فرودست و نیازمند در ذهن 
شکل می گیرد که صرفاً وسیله ای برای تولید 
بیشتر و سودآوری برای سرمایه گذاران سایر 
کشورها هستند. شما به دلیل نوع فعالیت خود 
و ارتباط با اقشار مختلف این کشور، می توانید 

تصویر صحیحی از چین ارائه دهید؟
در  فرهنگ  و  اخالقيات  زمينه  در  که  همان طور 
حال تنزل هستيم، با توجه به اینکه حدودا 35 بار 
که  رسيده ام  نتيجه  این  به  کرده ام  سفر  چين  به 
مردم چين با سرعت چشمگيری به سمت رعایت 
به  را  مقررات  و  قوانين  می رود.  پيش  اخالقيات 
دقت رعایت می کنند زیرا اطمينان دارند در صورت 
رعایت قانون، زندگی بهتری خواهند داشت اما در 
دنبال  به  قانون  تصویب یك  به محض  ما  کشور 
دور زدن آن هستيم چون اعتمادمان به سيستم را از 
دست داده ایم. در ایران، اغلب توليدکنندگان مخالف 
واردات هستند اما چينی ها مشکلی با واردات ندارند 
و به صورت هوشمندانه و دقيق، محصوالت وارداتی 
را رصد  و آن را در کشور خود بومی سازی می کنند. 
 KFC اتفاق در مورد رستوران های زنجيره  ای این 
برند KFC در شهرهای  با  داد. ده ها رستوران  رخ 
برندهای  آن،  کنار  در  اما  افتتاح شد  مختلف چين 
داخلی نيز رستوران های مشابه KFC را به سبك 
و سياق چينی تأسيس کردند. ابتدا تصور می شد عمر 
این رستوران ها طوالنی نيست اما کار به جایی رسيد 
که تك تك رستوران های آمریکایی KFC در حال 
تعطيلی و ورشکستگی هستند و تعداد رستوران های 

چينی رو به افزایش است!  بر خالف تصور، چينی ها 
متمول شده اند و در قشر مرفه زندگی روزمره و ساده 
اروپایی  مدهای  تبدیل می شود.  تجملی  زندگی  به 
خودروهای گران قيمت اروپایی و زندگی  به سبك 
چين  برای  غربی  سياستمداران  سوغات  اروپایی 
به  آینده ضربه های مهلکی  در  است که می تواند 
چين واردکند. اگر چينی ها از این نوع آفت ها بگذرند 
می توانند در آینده ای نزدیك به یك ابر قدرت تمام 

عيار تبدیل شوند.

ترکیه، حریف صنعت پوشاک چین نیست؟
به هيچ وجه ترکيه در مقابل چين حریف مطرحی 
قابل  پوشاک  جهانی  بازار  در  چين  سهم  نيست . 
سال  چند  این  در  ضمنا  نيست  ترکيه  با  مقایسه 
بسيار شاهد این بوده ایم که تاجرهای ترکيه  به چين 
می آیند و البسه مورد نيازشان را سفارش می دهند و 
ليبل ساخت ترکيه نصب و به ترکيه ارسال می شود! 
شاید البسه ای که ما در فروشگاه های ایران به اسم 

ترکيه می خریم نيز ساخت چين باشد!

روابط  در  اختاللی  که  ایران  تحریم های 
اقتصادی و تجاری با چین به وجود نیاورد؟

البته به طور مستقيم چندان زیاد نبود و معامالت 

نياز  مورد  کاالهای  تمام  و  می شد  انجام  تقریباً 
خریداری و ارسال می شد. ولی به طور غير مستقيم 
بر کسی پوشيده نيست که این تحریم ها به ضرر 

ایران بوده و هست.

مطلب پایانی
به نظر بنده ایران بهترین کشور برای توليد است 
دليل  این  به  تبدیل شود؛  دوم  به چيِن  و می تواند 
از چين است و  ارزان تر  ایران  انرژی در  که قيمت 
در 3-2 سال اخير دستمزد کارگر نيز از چين بسيار 

ارزانتر است.
ارسال  جهت  ایران  موقعيت  این که  دیگر  مطلب 
کاال به اروپا و کشورهای حوزه خليج فارس بسيار 
عالی است ولی متأسفانه هم تکنولوژی های ایران و 
حمایت دولت و تغيير سياست روز را در ایران نداریم 
هم امنيتی برای سرمایه گذاران خارجی نيست و دیگر 
اینکه تبليغات منفی و سياه نمایی رسانه ها عليه ایران 
می باشد به طوری که شاید اگر کسی تا بحال به ایران 
نيامده باشد ایران را کشوری مثل افغانستان فرض 
می کند! ولی اميدوارم با کوشش فراوان توليدکنندگان 
ایرانی و حمایت دولت و تغيير سياست گذاری های 
کالن در سال های آینده شاهد رشد و پيشرفت در 

تمام زمينه های توليد باشيم.
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بیوگرافی و آغاز فعالیت در صنعت پوشاک
پدرم  فعاليت  تهران هستم.  در  متولد سال 1357 
در زمينه توليد پوشاک مردانه بود و از همان دوران 
کودکی با صنعت پوشاک آشنا شدم. سال 1377 با 
توجه به تجارب کسب شده صنعتی، تصميم گرفتم 
به طور مستقل کسب و کار خود را با توليد پوشاک 
زنانه در یك کارگاه کوچك آغاز کنم در حالی که از 
نظر مالی تحت هيچ حمایتی قرار نگرفتم. به این 
ترتيب توليد با 3-2 دستگاه چرخ خياطی شروع شد. 
مدنظر  را  بازار  پرفروش  محصوالت  کار،  اوایل  در 
قرار می دادیم و سپس آنها را کپی می کردیم اما با 
افزایش حجم توليد، نياز به نوآوری و ایجاد تمایز با 
محصوالت سایر همکاران احساس شد به همين دليل 
دو محصول متفاوت از نظر مد و چاپ به بازار ارائه 
دادیم که ابتدا مورد تمسخر و حتی سرزنش برخی 
دوستان و همکاران قرار گرفت. در مورد اول، روی 
تی شرت های زنانه از تصاویر فانتزی و عروسکی به 

صورت چاپی استفاده کردیم که تا آن زمان در بازار 
سابقه نداشت و طبق پيش بينی های ما، مورد استقبال 
چشمگير بازار قرار گرفت به طوری که سایر همکاران 

از محصوالت ما کپی می کردند. 
در گام بعدی با افزایش حجم توليد، نفرات بيشتری 
استخدام شدند و به محل جدید و بزرگ تری منتقل 
را  گرم  پوشاک  و  سوئی شرت  توليد  سپس  شدیم؛ 
آغاز کردیم. در این بخش تلفيقی از کارهای خزدار 
روی لباس های زنانه بود که به یاد دارم زمانی که 
از  تعدادی  کردیم،  عرضه  بازار  به  را  این محصول 
اعالم  زنانه  پوشاک  قدیمی  و  معتبر  توليدکنندگان 
فرهنگ  به  متعلق  محصوالتی  چنين  که  کردند 

به ارتقای کیفیت محصوالت 
خود بیندیشیم

اشاره:
اصلی ترین فعالیت علیرضا یوسفی، تولید پوشاک 
اما  دارد  آن سابقه  در  که حدود 20 سال  است 
به دلیل مشکالتی مانند قاچاق، گران بودن مواد 
اولیه باکیفیت و ..  بر بخش چاپ دیجیتال پارچه 
متمرکز شده که صنعت جدید و نوپایی در کشور 

به شمار می آید. 
نظر  از  زمینه عنوان داشت » شاید  این  وی در 
مرغوب  و  باکیفیت  بسیار  ما  محصوالت  کیفی، 
باشند اما از نظر جذابیت های ظاهری، تولیدکننده 
خارجی امکان مانور به مراتب بیشتری دارد. به 
دلیل همین مسأله، متد کاری خود را تغییر دادیم 
و وارد مقوله تولید لباس های چاپی و منقش به 
طرح های متنوع شدیم. در آن زمان، تکنولوژی 
چاپ در ایران چندان پیشرفته نبود و شرکت های 
مدت  در  که  داشتند  وجود  انگشت شماری 
زمان طوالنی به ارائه خدمات چاپ روی پارچه 
که شخصاً  افتادم  فکر  این  به  لذا  می پرداختند 

تکنولوژی صنعت چاپ را وارد کشور کنم.«
چاپ  صنعت  دارم  »اطمینان  یوسفی،  گفته  به 
دیجیتال پارچه در ایران جایگاه شایسته ای کسب 
می کند و کمک می کنیم با سرعت بیشتری این امر 
نهادینه شود.« متن کامل این مصاحبه را پیش رو 

دارید.

گفت وگو با علیرضا یوسفی- مدیرعامل شرکت تولیدی پوشاک آلیس
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غرب است و در ایران مورد استقبال قرار نمی گيرد؛ 
بعضی هم با تمسخر گفتند این خزها متعلق به لباس 
اسکيموها و مناطق سردسير است! که البته استقبال از 
این مدل لباس، بسيار فراتر از پيش بينی ما با استقبال 
مصرف کنندگان روبرو شد و نه تنها مورد کپی برداری 
سایر توليدکنندگان قرار گرفت بلکه ميزان فروش 
پارچه های خزدار نيز افزایش پيدا کرد. دستيابی به این 
دو موفقيت از نظر ذهنی برایم سکوی پرتابی بود که 
به ارائه محصوالت جدید، متفاوت و متمایز فکر کنم و 

آن را به توليد برسانم.

این ایده های جدید چگونه به ذهنتان خطور 
کرد؟

از نمایشگاه مختلف خارجی در صنعت پوشاک بازدید 
به عمل می آوردم و ایده های بسياری هنگام بازدید 
از غرفه ها به ذهنم می رسيد اما در مورد ایده استفاده 
از تصاویر فانتزی و پارچه خزدار صادقانه باید عنوان 
کنم؛ همکارانی در این زمينه داشتم که ایده هایی را به 
من پيشنهاد می دادند و پس از مشورت و تبادل نظر 
پيرامون اجرای این طرح ها، در بخش سرمایه گذاری و 

توليد اقدام می کردم. 
شاید این سوال برای بسياری از مخاطبان پيش آید که 
چرا با این سابقه کاری از نظر برندینگ، چندان شناخته 
شده نيستيد و نام مجموعه شما برای مصرف کنندگان 
چندان آشنا نيست باید به این ترتيب پاسخ دهم که 
سال 1385 کسب و کار بسيار پر رونقی را تجربه 
کردیم اما تا سال 1393 از نظر توليد پوشاک زنانه 
در این صنعت، زیرساخت های مربوط به برندسازی 
مواد  از  استفاده  به  صرفاً  و  بودیم  نداده  انجام  را 
کيفيت  ارتقای  و  درآمد زایی  داخلی،  مرغوب  اوليه 

محصوالت متمرکز شده بودیم. 
این دوران سپری شد تا این که سال 1391 به این 
نتيجه رسيدم که تقاضای بازار مانند گذشته نيست و با 
توجه به افزایش تورم و قيمت تمام شده محصوالت 
دچار مشکالتی شدیم و کار به جایی رسيد که قيمت 
توليدات ما با پوشاک وارداتی برابر می کرد؛ بنابراین 
مصرف کننده ترجيح می داد پوشاک خارجی تهيه کند. 
بسيار  ایران  با  کشور  از  خارج  در  توليد  امکانات 

محصوالت  کيفی،  نظر  از  شاید  است.  متفاوت 
نظر  از  اما  باشند  مرغوب  و  باکيفيت  بسيار  ما 
امکان  خارجی  توليدکننده  ظاهری،  جذابيت های 
مانور به مراتب بيشتری دارد. به دليل همين مسأله، 
متد کاری خود را تغيير دادیم و وارد مقوله توليد 
متنوع  طرح های  به  منقش  و  چاپی  لباس های 
شدیم. در آن زمان، تکنولوژی چاپ در ایران چندان 
پيشرفته نبود و شرکت های انگشت شماری وجود 
داشتند که در مدت زمان طوالنی به ارائه خدمات 
چاپ روی پارچه می پرداختند لذا به این فکر افتادم 
وارد کشور  را  تکنولوژی صنعت چاپ  که شخصاً 
کنم، سال 2005 به انجام تحقيق و مطالعه در این 
از چند نمایشگاه معتبر بين المللی  زمينه پرداختم، 
نهایت  در  و  کردم  بازدید  دیجيتال  چاپ  صنعت 
موفق به نصب و راه اندازی تعدادی دستگاه چاپ 
از  خارج  همکاران  از  تعدادی  راهنمایی  با  شدم. 
کشور، در دوره های آموزشی چاپ دیجيتال شرکت 

کردم تا کاماًل با عملکرد دستگاه ها آشنا شوم. 
پس از شروع توليد به کمك دستگاه های مذکور با 
استقبال واحدهای توليدی همکار در این زمينه روبرو 
شدیم؛ لذا به ارائه خدمات چاپ به سایر توليدکنندگان 
پوشاک بچه گانه، مانتو و... پرداختيم؛ این روند ادامه 
داشت تا جایی که دستگاه های خود را ارتقا دادیم و 
چاپ  اول  نفر  که  می کنم  جرأت  اعالم  به  امروز 
می  شویم  محسوب  ایران  در  پارچه  روی  دیجيتال 
و مجموعه ما مجهز به مدرن ترین و پيشرفته ترین 
دستگاه های چاپ دیجتال پارچه کشور است و توان 
توليد روزانه10 هزار متر مربع پارچه چاپی را داریم. 
به  چاپ،  صنعت  در  فعاليت  گسترش  با  همزمان 
توليد پوشاک نيمه مجلسی، اسپورت و راحتی زنانه 
با حدود 90 نفر نيروی انسانی )به صورت مستقيم( 
نيز ادامه می دهيم. تصميم داریم سایر شرکت ها را 
با صنعت چاپ دیجيتال پارچه آشنا کنيم و با ورود 
ماشين آالت مدرن، علم و دانش فنی بهره گيری از 
آنها را منتقل نمایيم تا همکاران بتوانند به رقابت با 
پارچه های قاچاق چين، کره جنوبی، دوبی، ترکيه و ... 
بپردازند و محصوالت خود را با قيمت مناسب در اختيار 

مصرف کننده قرار دهند.

پرورش  رقیب  برای خود  که  ترتیب  این  به 
می دهید! 

قطعاً همين طور است اما ذهن کوچك به این فکر 
می کند که رقيبان، بازار صنعت چاپ دیجيتال پارچه 
را از ما خواهند گرفت اما من این گونه فکر نمی کنم 
و معتقدم هر  اندازه این صنعت در کشور ما شناخته 
شود، باز هم جای کار فراوانی وجود دارد بنابراین 
هيچ کسی جای دیگری را اشغال نخواهد کرد پس 
چه بهتر به عنوان فردی که 10 سال در این زمينه 
مطالعه داشته و تجربه کسب کرده، دانش خود را به 

دیگران انتقال دهم. 
نمی توان جلوی ورود تکنولوژی را گرفت و  قطعاً 
هر اندازه یك علم را در حيطه کاری خود محصور 
کنم، حتماً به اصطالح به بيرون درز خواهد کرد و 
رقيبان در جریان آن قرار می گيرند. به سطحی از 
توانمندی رسيده ایم که در عرض سه ماه قادر به 
اما در  بود  به دیگران) رقيبان( خواهيم  انتقال آن 
کنار آن ، دستگاه های مورد نياز و ملزومات مصرفی 
را به آنان ارائه می کنيم. اطمينان دارم صنعت چاپ 
دیجيتال پارچه در ایران جایگاه شایسته ای کسب 
این  بيشتری  با سرعت  می کند و کمك می کنيم 

امر نهادینه شود. 
اصلی ترین فعاليت ما توليد پوشاک بود که حدود 20 
سال در آن سابقه دارم اما به دليل مشکالتی مانند 
قاچاق، گران بودن مواد اوليه باکيفيت و ..  بر بخش 
چاپ دیجيتال پارچه متمرکز شده ایم که صنعت جدید 

و نوپایی در کشور به شمار می آید. 

قطعاً نمی توان جلوی ورود تکنولوژی را گرفت و 
هر اندازه یک علم را در حیطه کاری خود محصور 
کنم، حتماً به اصطالح به بیرون درز خواهد کرد و 
رقیبان در جریان آن قرار می گیرند. به سطحی از 
توانمندی رسیده ایم که در عرض سه ماه قادر به 
انتقال آن به دیگران) رقیبان( خواهیم بود اما در 
کنار آن ، دستگاه های مورد نیاز و ملزومات مصرفی 
را به آنان ارائه می کنیم. اطمینان دارم صنعت 
چاپ دیجیتال پارچه در ایران جایگاه شایسته ای 

کسب می کند 
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زمینه  در  پوشاک  تولیدکنندگان  دیدگاه 
در  پارچه  دیجیتال  چاپ  از  بهره گیری 

تولیداتشان چیست؟
را  خود  خرسندی  مراتب  توليدکنندگان  از  بسياری 
پارچه به ما اعالم  با چاپ دیجيتال  جهت آشنایی 
می کنند. شاید 15 درصد از فعاالن صنعت پوشاک با 
این مقوله آشنا هستند اما بخش عمده ای از همکاران 
آن را کاری غيرممکن در ایران می دانند و محصوالت 
خود را خارج از کشور تهيه می کنند ولی مجموعه ما 
با حضور در نمایشگاه پوشاک ) ایران  مد( تمام تالش 
خود را به عمل خواهد آورد تا تکنولوژی  چاپ دیجيتال 
را به فعاالن صنعت پوشاک و حتی مردم معرفی کند.

هزینه بر  پارچه  دیجیتال  تکنولوژی چاپ  آیا 
به  نسبت  تولیدکنندگان  که  است  پیچیده  و 
بهره گیری از آن مقاومت می کنند و یا ترجیح 
از  چاپی(  را  ) پارچه  نهایی  محصول  می دهند 

خارج کشور تهیه کنند؟
کارهای  و  کسب  تمام  مشابه  هم  تکنولوژی  این 
دیگر در سطوح مختلف از کيفيت پایين با هزینه های 
محدود تا کيفيت بسيار باال و هزینه های معقول، قابل 
انجام است. به عقيده من در مقایسه با هزینه های 
واردات و ضرباتی که قاچاق کاال بر پيکره توليد وارد 
می کند؛ هزینه های مربوط به استقرار تکنولوژی چاپ 

دیجيتال پارچه آن چنان گزاف و باال نيست.   
در حال حاضر قيمت خدمات این نوع چاپ در ایران 
بسيار باالست و تقریباً سه برابر قيمت خدمات چاپ 
در ترکيه می باشد و با توجه به تعدد دستگاه هایمان 
می خواهيم در زمينه تثبيت قيمت اقداماتی انجام دهيم 
 یعنی همسو با قيمت های خارج از کشور این کار را در 

ایران انجام خواهيم داد البته اگر در زمينه واردات رنگ 
و کاغذ به لحاظ مسائل گمرکی و تحریم ها با مشکل 
خاصی مواجه نشویم؛ متأسفانه علی رغم تحقق برجام، 
چاپ  صنعت  دستگاه های  واردات  مجبوریم  هنوز 
دیجيتال را از طریق کشور ثالث انجام دهيم که این 
امر معادل 40-30 درصد هزینه های راه اندازی خط 

چاپ دیجيتال را در ایران افزایش می دهد.

آلیس  محصوالت  توزیع  سیستم  مورد  در 
توضیحاتی ارائه دهید. آیا به صورت فروشگاه 
عرضه مستقیم محصوالت در اختیار مردم قرار 
می گیرد یا از طریق سیستم بنکداری و سنتی 

فعالیت می کنید؟
محصوالت ما از طریق شبکه بنکداری در سراسر 
مستقيم  عرضه  فروشگاه  و  می شود  توزیع  کشور 

نداریم. 

بسیاری از همکاران شما در صنعت پوشاک 
مستقیم  عرضه  فروشگاه  وجود  که  معتقدند 
آنان را با سلیقه، خواست و نیاز مصرف کنندگان 
آشنا می کنند و مزایای عرضه مستقیم به مراتب 
بیشتر از بنکداری است؛ ضمن این که سیستم 
بنکداری و سنتی، مشکالت خاص خود را دارد 
مصاحبه  انجام  نیازمند  آنها،  به  پرداختن  که 

جداگانه  است! 

همان طور که در ابتدای مصاحبه ام به توانمندی ها و 
روند رو ربه رشد مجموعه آليس اشاره کردم، بهتر 
تجربه ای  شاید  بپردازم  نيز  خود  نقاط ضعف  است 
باشد برای کسانی که در مراحل اوليه ورود به ميدان 
صنعت و توليد هستند. اگر بتوانيم محصوالت خود را 
به طور مستقيم در اختيار مردم قرار دهيم و واسطه ها 
کاهش 50  با  کميت  نظر  از  شاید  کنيم،  را حذف 
درصدی فروش در ماه مواجه شویم اما قطعاً سودی 
که در این ميان واسطه می برد و کاالی ما را در کنار 
محصول بی کيفيت دیگری در معرض مشاهده مردم 
قرار دهد تا ذهنيت مصرف کننده نسبت توليدات ایرانی 
فروشگاه  راه اندازی  دليل  به همين  نشود  خدشه دار 
عرضه مستقيم منطقی است؛ ضمن این که فقدان 
سيستم عرضه مستقيم یکی از نقاط ضعف ما بود 
که متأسفانه در طول دوران کاری خود به آن توجه 
چندانی نکردم و حتماً اگر بار دیگر فرصتی برای ایجاد 
یك کسب و کار دیگر پيش آید، محصوالت خود را 
به صورت مستقيم به دست مصرف کننده می رسانم.

یعنی برای عرضه مستقیم محصوالت آلیس 
دیر شده است؟

با توجه به فعاليت گسترده در بخش چاپ دیجيتال 
روند  شاید  بازار،  وضعيت  نبودن  مساعد  و  پارچه 
شکل گيری فروشگاه عرضه مستقيم به کندی انجام 

شود. 

فعالیت  ثبت  دستورالعمل  به  توجه  با  امروز 
پوشاک  عرضه  پوشاک ،  در  خارجی  برندهای 
رسمی  و  قانونی  صورت  به  ایران  در  خارجی 
انجام می شود و مردم با شور و اشتیاق باال و 
عدم توجه به کیفیت واقعی کاال به استفاده از 
اجناس خارجی روی آورده اند اما به اعتقاد من 
این چالش طی 3-2 سال آینده حل خواهد شد
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در زمینه فروش اینترنتی برنامه هایی دارید؟
فعاليت در دنيای مجازی برای زمانی است که فروشگاه 
عرضه مستقيم داشته باشيم و با توجه به این که فعاًل 
برنامه ای برای عرضه مستقيم و جزیی فروشی نداریم، 
وارد مباحث مربوط به فروش اینترنتی هم نشده ایم؛ 
اما در آینده روند فعاليت در صنعت پوشاک به نحوی 
پيش خواهد رفت که مجبوریم فرو ش اینترنتی و دایر 
نمودن شعبات فروش مستقيم را در برنامه کاری خود 

قرار دهيم. 

و برنامه های صادراتی؟
چندین بار با اربيل عراق و تاجيکستان کار کرده ایم 
اما با توجه به وجود رقيبانی که به ارائه محصوالت 
متنوع تر می پردازند و برخالف ما مشکلی در زمينه نقل 
و انتقال پول ندارند، در زمينه صادرات چندان موفق 

نبوده ایم و فعاًل بر بازار داخلی متمرکز شده ایم. 

در حال حاضر نظر مصرف کنندگان نسبت به 
پوشاک ایرانی چگونه است؟ آیا همانند سال های 
قبل پوشاک ایرانی برایشان تداعی کننده کاالی 
بی کیفیت است یا با توجه به تبلیغات گسترده 
بسیاری از برندهای مطرح و خوشنام پوشاک، 
نگرش عمومی نسبت به پوشاک داخلی بهتر 

شده است؟ 
دسترسی  تحریم ها،  به  توجه  با  مصرف کنندگان 
اغلب  و  نداشتند  خارجی  پوشاک  به  گسترده ای 
خریدار محصوالت قاچاق بودند. به یاد دارم در یکی 
از فروشگاه های پوشاک خارج کشور، احساس کردم 
در ایران هستم زیرا اغلب مشتریان به زبان فارسی 
صحبت می کردند و به خرید برای خود و خانواده شان 
مشغول بودند و آن قدر که ایرانی ها از این فروشگاه 
خریداری می کردند؛ خارجی ها در آنجا حضور نداشتند! 
امروز با توجه به دستورالعمل ثبت فعاليت برندهای 
خارجی در پوشاک ، عرضه پوشاک خارجی در ایران 
به صورت قانونی و رسمی انجام می شود و مردم با 
شور و اشتياق باال و عدم توجه به کيفيت واقعی کاال 
به استفاده از اجناس خارجی روی آورده اند اما به اعتقاد 
من این چالش طی 3-2 سال آینده حل خواهد شد و 

مردم به تدریج متوجه کيفيت پایين برخی محصوالت 
از محصوالت  می دهند  ترجيح  و  خارجی می شوند 
باکيفيت ایرانی استفاده کنند؛ البته ورود قانونی پوشاک 
خارجی به کشور را مثبت ارزیابی می کنم زیرا باعث 
تکاپو و تالش بيشتر توليدکنندگان ایرانی برای توليد 
و ارائه محصوالت با کيفيت تر و رقابت پذیرتر می شود. 
متأسفانه در این ميان برخی همکاران با استفاده از 
مواد اوليه نه چندان مرغوب و کاهش هزینه ها در 
بخش توليد، باعث می شوند کاالی ایرانی به عنوان 
یك محصول سطح پایين و بی کيفيت شناخته شود، 
را  خود  تالش  همکاران  از  بسياری  نيز  مقابل  در 
برای به روز رسانی خطوط توليد و افزایش کيفيت 
محصوالت توليد داخل به عمل می آورند به اعتقاد من 
باید قضاوت را به مردم سپرد و گذشت زمان کيفيت 

قابل توجه توليدات داخلی را نشان خواهد داد. 

پوشاک ایرانی از نظر تنوع، مد و طراحی قابل 
رقابت با پوشاک خارجی است؟

در این زمينه هم به گذر زمان نياز داریم تا مدتی 
از حضور برندهای خارجی در کشور سپری شود تا 
باید  که  برسند  نتيجه  این  به  ایرانی  توليدکنندگان 
برای ادامه حيات به تنوع محصوالت خود بپردازند. 
در سال 1385، از یك نوع پوشاک، بالغ بر 500 هزار 
قطعه توليد می کردیم و تحویل بازار می دادیم اما در 
حال حاضر برای ماندن در بازار، باید 500 هزار قطعه 
پوشاک را در 500 مدل ارائه دهيم زیرا سالیق بسيار 
متفاوت شده است و مردم مدل های مختلف لباس را 
از طریق شبکه های مختلف  اینترنتی و ... مشاهده 
می کنند و انتظاراتشان از توليدکننده داخلی بسيار باال 

رفته است.

و  دغدغه ها  چه  با  تولیدکننده  یک  به عنوان 
مشکالتی در مسیر تولید مواجهید؟

یکی از مشکالتی که از سال  1391 به بعد برایمان 
به وجود آمد، تثبيت قيمت مواد اوليه است. برای مثال 
امروز مواد اوليه مورد نياز را تهيه می کردیم و برای 
فصل آینده  200 مدل محصول به عنوان نمونه توليد 
می کردیم، سپس برحسب محاسبات قيمت اوليه ای 

که انجام می دادیم، آن را به بازار عرضه می کردیم اما 
متوجه شدیم اگر دوباره بخواهيم محصول مدنظر را با 
همان قيمت تمام شده توليد کنيم؛ مقرون به صرفه و 
امکان پذیر نيست و مرتب در حال تغيير قيمت هستيم 
حتی محصولی داشتيم که در طول یك فصل، با 
چهار بار تغيير قيمت مواجه شد! در این شرایط، نوسان 
قيمت دالر را هم تجربه کردیم. مواد اوليه یك سال 
اما  می کردیم  تهيه  تومانی  دالر 1200  با  را  توليد 
زمانی که نرخ دالر به 2500 تومان، 3500 تومان و 
حتی نزدیك به 4 هزار تومان رسيد؛ تأثيرات بسياری 
در فعاليت توليدی ما گذاشت. مشکل دیگر، قاچاق 
پوشاک است.  با واردات قانونی و رسمی هيچ گونه 
مخالفتی ندارم اما معتقدم مصرف کننده یك محصول 
حق انتخاب دارد و نمی توان وی را مجبور به استفاده 
از کاالی ایرانی نمود؛ بلکه باید محصول ایرانی را 
در کنار مشابه خارجی ارائه دهيم تا به تدریج اعتماد 
مصرف کننده با ارتقای سطح کيفی محصول ایرانی، 
جلب شود. اما زمانی که با واردات بی رویه و قاچاق 
پوشاک ارزان قيمت مواجهيم، با توجه به قدرت خرید 
پوشاک  می دهد  ترجيح  مصرف کننده  مردم،  پایين 

خارجی و ارزان تهيه کند. 

مطلب پایانی
توصيه ام به کسانی که می خواهند وارد عرصه توليد 
شوند این است که اگر به کاری عالقه دارند، وارد توليد 
آن شوند؛کما این که از دوران کودکی شيفته صنعت 
ایشان  به واحد توليدی  پوشاک بودم و همراه پدرم 
می رفتم و از نزدیك در جریان روند توليد قرار می گرفتم. 
همين عالقه باعث شد که توليد پوشاک را به عنوان 
فعاليت حرفه ای انتخاب نمایم و از این انتخاب، خرسند 
و راضی هستم. هيچ گاه از فعاليت توليدی خسته و 
پشيمان نشده ام و حتی امروز که صنعت چاپ دیجيتال 
پارچه را وارد ایران کرده ام و با موفقيت در این بخش 
به کار ادامه می دهم مرهون سابقه و تجربه فعاليت 
توليدی ام است.  از همکاران و سایر توليدکنندگان نيز 
درخواست می کنم همواره به ارتقای کيفيت محصوالت 
خود بيندیشند زیرا یکی از مهم ترین عوامل موفقيت، 

توجه به همين موضوع است.  
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در مراسم افتتاحيه نمایشگاه که آقایان علی فاضلی- رئیس اتاق اصناف 
ایران-، محمدهادی کمالیان- رئیس اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران- 

مهندس جمشید بصیری-رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران-، 

محمدمهدی رئیس زاده-دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران-، تولیدکنندگان 

و فعاالن فرش ماشینی و کف پوش حضور داشتند؛ پس از پخش سرود ملی 

جمهوری اسالمی ایران، قرائت آیاتی از قرآن کریم و قيچی شدن روبان 
قرمز مراسم، مقامات مذکور از غرفه های نمایشگاه بازدید به عمل آوردند 

و در جریان آخرین توليدات، چالش های توليد و بازار و ... قرار گرفتند. 
علی فاضلی در جمع خبرنگاران، به انسجام و به هم پيوستگی اتحادیه 
فرش ماشينی و موکت تهران و بنگاه های بزرگ توليدی کشور اشاره 
کرد و افزود: بازار توليدی 170 ميليون متر مربعی فرش در کشور وجود 

دارد که حدود 55 درصد آن در داخل مصرف می شود. 
وی بازاریابی بين المللی در سطح منطقه را همراه با چالش های متعدد 
دانست و گفت: متأسفانه برخی جریانات و جهت گيری های سياسی 
باعث شده که فرش ایران در بازارهای منطقه به توفيق چندانی دست 

پيدا نکند. 
این مقام مسئول تصریح کرد: طی دو دهه اخير شاهد رشد بسيار خوب 
توليدات داخلی هستيم در حالی که تا پيش از آن، وارد کننده بسياری از 
اقالم بودیم و شانه به شانه کسانی زده ایم که در گذشته دست نياز به 

سمت آنان دراز می کردیم. 
وی کمك دولت در امر نوسازی و بهسازی ماشين آالت و ابزارهای توليد 
را ضروری عنوان کرد و گفت: باید بحث نقدینگی در مجموع توليدات 

کشور )به خصوص فرش ماشينی( را بيشتر مدنظر قرار داد. 
فاضلی، صنعت فرش ماشينی را رو به رشد توصيف کرد و ادامه داد: 

اشاره:
اولین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، کفپوش، موکت ، دیوارپوش و صنایع 
وابسته در مرکز نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب برگزار شد. رویدادی که 
از همان ابتدا، حواشی، عکس العمل ها، انتقادات و نظرات مثبت و منفی بسیاری 
به همراه داشت. پیش از برگزاری نمایشگاه، برخی از فعاالن فرش ماشینی 
نظر مساعدی نسبت به حضور در شهر آفتاب نداشتند، ترجیح می دادند ریسک 
حضور در اولین دوره یک نمایشگاه را نپذیرند و به همان نمایشگاه بین المللی 
تهران که دارای هشت سال سابقه، فضای آشنا و داخل شهر است، اکتفا کنند؛ 
گروهی نیز که به دالیل مختلف نسبت به عملکرد مجری برگزاری نمایشگاه 
فرش ماشینی تهران در جانمایی، اختصاص غرفه ها و دریافت مبالغ هنگفت 
بابت چهار روز حضور در نمایشگاه، انتقادات بسیاری داشتند؛ عزم خود را جزم 
کردند تا با حضور موثر و پر رنگ در نمایشگاه شهر آفتاب، تلخی های حضور در 
نمایشگاه تهران را به فراموشی بسپارند و صفحه جدیدی از حضور نمایشگاهی 

را برای مجموعه خود باز کنند. 
طبق رسالت مطبوعاتی خود با مجریان هر دو نمایشگاه در شماره های قبل، 
مصاحبه هایی به دور از هر گونه جانبداری انجام دادیم. هر کدام به بیان مزایای 
نیز  مقابل  لفافه سعی در تخریب رقیب  در  پرداختند و شاید  نمایشگاه خود 
کردند! در نهایت نمایشگاه فرش ماشینی شهر آفتاب برگزار شد. سالن های 
وسیع، تهویه مناسب، سقف های بلند، دسترسی آسان از طریق مترو، دوری 
از ازدحام و آلودگی شهر از مزایایی بود که مورد اشاره تمام شرکت کنندگان 
و بازدیدکنندگانی که به غرفه نساجی امروز مراجعه کردند؛ قرار گرفت و حتی 
آنهایی که چنین فضای مناسبی را از نزدیک دیدند، اعالم کردند سال آینده حتما 
در نمایشگاه شرکت می کنیم و برخی نیز با اشتیاق به مقایسه این نمایشگاه با 
دموتکس پرداختند و گفتند» ایران مهد فرش است چرا ما تولیدکنندگان، سایر 
نمایشگاه های جهانی فرش ماشینی و کف پوش را رونق دهیم و راهی کشورهای 
از  تا چنین حجم گسترده ای  ما نمی آیند  به کشور  دیگر شویم؛ چرا دیگران 
محصوالت متنوع، چشم نواز و بدیع را مشاهده کنند، این سالن ها که هیچ چیز 
که  ماشینی  فرش  فعاالن  تعداد    ».... و  ندارد  دموتکس  سالن های  از  کمتر 
امکانات   ، قدیمی  سالن های  دارای  کهنسال،  را  تهران  بین المللی  نمایشگاه 
اندک، تهویه نامناسب و ترافیک وحشتناک و سرسام آور بزرگراه چمران کم 
نبودند. گروهی نیز تصمیم گرفتند در دو رویداد شرکت کنند تا پس از حضور در 

هر دو به نتیجه گیری نهایی برای سال های آینده برسند. 
به هر حال نساجی امروز به عنوان تریبون سالم، صادق و شفاف، آمادگی خود را 
برای انجام مصاحبه هایی در زمینه مزایا و معایب هر دو نمایشگاه اعالم می کند 
تا در نهایت ویترینی که از صنعت نساجی کشور در معرض مشاهده مردم، 
نمایندگان شرکت های خارجی، مسئوالن و دولتمردان قرار می گیرد، در شأن 

نام این صنعت دیرینه و تالشگران آن باشد. 

فرش ایران، 
شهره جهانی 
است

گزارشی از برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، کفپوش، موکت ، دیوارپوش و صنایع وابسته ) 16 تا 1۹ مرداد ۹6 (

گزارش
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مصرف کنندگان نباید اجازه دهند که فرش دستباف 
تحت تأثير فرش ماشينی قرار گيرد و ضمن حمایت از 
توليد فرش ماشينی، فرش دستباف را نيز به عنوان یك 

کاالی مهم صادراتی مدنظر قرار دهند. 
ریيس اتاق اصناف ایران با بيان این مطلب که بازار 
داخلی اشباع شده است و با انباشت توليد مواجهيم که 
یکی از دالیل مهم آن رکود موجود در بازار می باشد؛ 
از  بسياری  بين المللی،  بازاریابی  در  داشت:  اذعان 
توليدکنندگان عملکرد بسيار خوبی دارند اما مشکالتی 
سر راه صادرات وجود دارد که دولت باید توجه بيشتری 

به آنها نشان دهد.
وی اذعان داشت: خواسته های خود را پس از انتخاب 

وزیران عنوان خواهيم کرد.
اوليه  مواد  واردات  در  متأسفانه  شد:  یادآور  فاضلی 
پرداخت  سرباری  هزینه  باید  کاالها  از  بسياری  و 
این  از  لغو تحریم ها ، بخشی  از  می کردیم که پس 
هزینه ها حل شده و بخشی از آنها همچنان پابرجاست. 

گفت وگو با تعدادی از غرفه داران نمایشگاه
* رضایت غرفه داران خستگی ما را از بین می برد

ماشینی  فرش  اتحادیه  رئیس  کمالیان-  محمدهادی 

و موکت تهران- طی بيست سال که در اتحادیه به 

نکرده ام.  برداشت  حقوقی  هيچ  می پردازم،  فعاليت 
پرسنل ما حدود 4 نفر هستند که جوابگوی حدود 800 

عضو هستند... تنها رئيس اتحادیه ای هستم که اتاق 
شخصی ندارد و در بخشی از سالن کنفرانس مستقر 
شده ام همه به این دليل که ميز و صندلی من را تحت 
تأثير قرار ندهد و دغدغه جدا شدن از ميز را نداشته 

باشم.
وی خاطرنشان ساخت: بسياری از اعضای اتحادیه 
مشکالت حضور در نمایشگاه بين الملی فرش ماشينی 
تهران را با ما در ميان می گذاشتند و بارها این مسائل 
را با مجریان برگزاری نمایشگاه در ميان گذاشتيم اما 
گوش شنوایی برای رفع این مشکالت وجود نداشت و 
ساختارِ شکل گرفته، منبع درآمد زیادی را برای عده ای 
به همراه داشت. پس از بازدید از غرفه های نمایشگاه، 
دوستان می پرسيدند چرا اتحادیه هيچ اقدامی انجام 
نمی دهد چرا هيچکسی جوابگوی مشکالت ما نيست؛ 
براین اساس جلساتی با اعضای هيأت مدیره برگزار 
کردیم اگرچه می دانستيم که برپایی نمایشگاه حاشيه ، 

حرف و حدیث های بسياری به همراه دارد.
کماليان تصریح کرد: در همين اثنا اسفندسال گذشته، 
فرش  نمایشگاه  برگزاری  موضوع  دستفال  آقای 
ماشينی در شهر آفتاب را با ما در ميان گذاشتند. ابتدا 
برگزاری  برای  برنامه ای  اتحادیه  که  کردیم  اعالم 
نمایشگاه ندارد اما پس از جلسات و مذاکرات متعدد 
به مجری نمایشگاه گفتيم اگر اتحادیه وارد مقوله 
برگزاری نمایشگاه شود به اصطالح از صفر تا صد کار 

باید تحت نظارت آن باشد. 
وی افزود: با توجه به تجربه نخست برگزاری نمایشگاه 
اطالع رسانی و  باید  آفتاب،  ماشينی در شهر  فرش 
تبليغات گسترده ای صورت می گرفت تا مخاطبان در 
جریان آن قرار گيرند، تبليغات هزینه های آن چنانی نياز 
داشت که جا دارد از آقای مجتبی ميرعظيمی نهایت 
تشکر و قدردانی را به عمل آورم که در این زمينه از 

اتحادیه حمایت به عمل آورند. 
سالن  یك  داشتيم  تصميم  ابتدا  در  داد:  ادامه  وی 
نمایشگاه را به فعاالن فرش دستباف اختصاص دهيم 
و هنر و صنعت را در کنار هم قرار دهيم و قطعاً در 
این صورت تعداد بازدیدکنندگان چندین برابر افزایش 
پيدا می کرد پس از مذاکره با آقای عراقچی- رئيس 
که  کردند  اعالم  ایشان  دستباف-  فرش  اتحادیه 
طی چند هفته آینده )اول شهریور(، نمایشگاه فرش 
دستباف برگزار خواهد شد بنابراین توليدکنندگان فرش 
دستباف فرصت زیادی برای حضور در نمایشگاه شهر 
آفتاب را ندارند. دليل کاماًل موجهی بود و اميدوارم 
سال آینده شاهد برگزاری نمایشگاه فرش ماشينی و 

دستباف در کنار همدیگر باشيم. 
کماليان اذعان داشت: سه سالن مرکز نمایشگاهی 
شهر آفتاب تقریباً پر شده بود اما به دالیل مختلف مانند 
تبليغات سوء مجریان برگزاری نمایشگاه بين المللی 
تهران، برخی شرکت ها از حضور در نمایشگاه شهر 
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آفتاب انصراف دادند و در نهایت نمایشگاه با دو سالن 
فعاليت خود را آغاز کرد.

رئيس اتحادیه فرش ماشينی و موکت تهران ضمن 
غرفه های  از  اتحادیه  مدیره  هيأت  بازدید  به  اشاره 
نمایشگاه جهت قدردانی از حضور پربار و موثر آنان 
در  ریسك حضور  گفت:  آفتاب  شهر  نمایشگاه  در 
این نمایشگاه به دليل اولين تجربه باال بود و احتمال 
عدم استقبال بازدیدکنندگان وجود داشت، اما دوستان 
و همکاران این ریسك را پذیرفتند و شاهد حضور 

چشمگير بازدیدکنندگان از سراسر کشور بودند.
وی هزینه تبليغات نمایشگاه را بالغ بر 4-3 ميليارد 
تومان برآورد کرد و افزود: مکاتبات بسياری با تمام 
دادیم،  انجام  کشور  ماشينی  فرش  اتحادیه های 
این  برپایی  جریان  در  کشور  سراسر  توليدکنندگان 
مشتریان  جذب  برای  و  گرفتند  قرار  نمایشگاه 
شهرستانی بسيار تالش کردیم؛ تبليغات گسترده ای 
نيز از طریق صدا و سيما انجام دادیم و به لطف خداوند 
ازدحام خبرنگارانی که مراسم افتتاحيه را تحت پوشش 
اخبار برگزاری نمایشگاه را رسانه های  قرار دادند و 
مختلف منعکس کردند، باعث معرفی بيشتر نمایشگاه، 
رضایت  و کسب  بازدیدکنندگان  رنگ تر  پر  حضور 
غرفه داران شد که همين موضوع خستگی ما را از 

بين برد. 
کماليان با اشاره به این مطلب که در برگزاری نمایشگاه 
به دنبال پول و کسب سودهای کالن نيستيم؛ اذعان 
داشت: اولویت نخست ما در برگزاری نمایشگاه تأمين 
رضایت توليدکنندگان و فعاالن صنفی فرش ماشينی 
و موکت است و اطمينان داشته باشيد در سال های 
آینده فضا به اندازه ای توسعه خواهد یافت که تمام 

فعاالن فرش ماشينی در آن حضور یابند  زیرا شش 
سالن به مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب افزوده می شود.
وی تصریح کرد: آنهایی که نيامده اند ابراز پشيمانی 
می کنند و تصميم دارند سال آینده با تمام توان و 

قدرت در این رویداد صنفی حضور پيدا کنند.
کماليان به قيمت مساوی غرفه های ارزی و ریالی 
در نمایشگاه فرش ماشينی شهر آفتاب نيز پرداخت 
و گفت: به اميد خداوند، سال آینده در هر سالن یك یا 
دو توليدکننده قدرتمند و شناخته شده مستقر می شوند 
برندهای  تمام  تهران،  نمایشگاه  مانند  این که  نه 
مطرح و شناخته شده در یك سالن جمع شوند و 
بازدیدکنندگان به مشاهده از این سالن اکتفا کنند و 

حق شرکت کنندگان در سایر سالن ها تضييع شود. 
این مقام صنفی در پاسخ به سوال ما مبنی بر ادغام دو 
نمایشگاه فرش ماشينی تهران و شهر آفتاب گفت: باید 
نظرات و دیدگاه های مشارکت کنندگان را در این زمينه 
جویا شد، ممکن است امکان برگزاری پنج نمایشگاه 
هم در طول سال وجود داشته باشد اما مهم ترین عامل 

در برگزاری هر نمایشگاهی، کيفيت آن است و به یك 
نمایشگاه بين المللی و تخصصی برای صنعت فرش 

ماشينی با پشتوانه صنفی نياز داریم.
وی اذعان داشت: بسياری از کارخانه داران معظم و 
ماشينی  و خوشنام فرش  واحدهای مطرح  مدیران 
کشور پس از بازدید از نمایشگاه متفق  القول هستند 
فضای آن چيزی کمتر از دموتکس ندارد؛ حتی یکی 
از ميهمانان ترکيه، روز اول نسبت به حضور نماینده 
از  اما پس  انتقاد کرد  این نمایشگاه  ایرانی خود در 
مشاهده سالن های نمایشگاه و بازدید از غرفه های 
مختلف، بسيار به وجد آمد و سه روز از زمان خود را 
به حضور در نمایشگاه اختصاص داد؛ پس »دموتکس 
ایران« در حال تبدیل شدن به یك واقعيت است. 
تمام تالش خود را به عمل می آوریم تا در دوره های 
آتی نمایشگاه فرش ماشينی شهر آفتاب شاهد حضور 

بازدیدکنندگان و برندهای مطرح خارجی باشيم. 
فرش  فروش  و  بازار  وضعيت  مورد  در  کماليان 
ماشينی نيز ابراز داشت: یکی از دالیل ورود به عرصه 

رئیس اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران: اولویت 
رضایت  تأمین  نمایشگاه  برگزاری  در  ما  نخست 
تولیدکنندگان و فعاالن صنفی فرش ماشینی و موکت 
است و اطمینان داشته باشید در سال های آینده فضا به 
اندازه ای توسعه خواهد یافت که تمام فعاالن فرش 
ماشینی در آن حضور یابند  زیرا شش سالن به مرکز 

نمایشگاهی شهر آفتاب افزوده می شود.
آنهایی که نیامده اند ابراز پشیمانی می کنند و تصمیم 
دارند سال آینده با تمام توان و قدرت در این رویداد 

صنفی حضور پیدا کنند
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برگزاری نمایشگاه، رکود و افت موجود در بازار است. 
بازدیدکنندگان در نمایشگاه از نزدیك محصوالتی را 
می بينند که شاید امکان مشاهده و لمس آن را در 
کارخانه یا فروشگاه های سطح شهر ندارند و زمانی که 
در یك نمایشگاه با حجم گسترده ای از محصوالت 
متنوع، جذاب و چشمگير مواجه می شوند؛ تصميم به 
خرید می گيرند و به این ترتيب رونق خاصی در بازار 

فروش به وجود می آید.  
در ادامه مصاحبه، موضوع واردات بی رویه ماشين آالت 
و  غرفه داران  از  برخی  انتقاد  مورد  که  شانه   1200
فعاالن فرش ماشينی قرار گرفت را با رئيس اتحادیه 
فرش ماشينی و موکت تهران در ميان گذاشتيم. وی 
در این زمينه گفت: حلقه های مختلف توليد و فروش 
به یکدیگر متصل هستند؛ زمانی که این حلقه ها از هم 
جدا شوند بازار با گسست روبرو می شود. در مقطعی 
از زمان یکی از توليدکنندگان فرش ماشينی کاشان 
تصميم گرفت برای واردات ماشين آالت فرش بافی 
از بانك، وام و تسهيالتی دریافت نماید اما ریيس 

بانك اعالم کرد که در مصاحبه رئيس اتحادیه فرش 
ماشينی و موکت عنوان شده که ماشين آالت توليد 
فرش ماشينی در ایران، زیاد است پس وامی جهت 
زمانی  نمی شود!  داده  مذکور  دستگاه های  واردات 
بازار فرش ماشينی دوران رونق خود را طی می کند 
و سایرین با مشاهده سودآوری این صنعت، به بازار 
فرش ماشينی هجوم می آورند؛ در حالی که اگر همه 
چيز در این مملکت تعادل داشته باشد با مازاد توليد 
مواجه  نرفته  فروش  کاالهای  از  مملو  انبارهای  و 

نخواهيم شد. 
به اعتقاد وی، یکی از راه های بهبود وضعيت فروش، 
برگزاری نمایشگاه و دعوت از بازدیدکنندگان خارجی 
است تا بخشی از توليدات روانه بازارهای صادراتی 
شود. پس داستان واردات دستگاه های 1200 شانه 
هم از این قاعده خارج نيست و همه به خواسته ها 
و سفارشات مشتریان ایرانی بازمی گردد. دو شرکت 
بلژیکی سازنده ماشين آالت فرش بافی، دستگاه برای 
مصرف کنندگان ایرانی می سازند و امروز بازار مملو از 

دستگاه 1200 شانه می شود و فردا با مازاد دستگاه 
من  اعتقاد  به  اگرچه  می شویم!   روبرو  شانه   1400
دستگاه های تکسيما از تمام ماشين آالت امروزی بهتر 

و کارآمدتر است.

* واردات مشکالت خاص خود را دارد
مجتبی میرعظیمی- نماینده شرکت مرینوس ترکیه در 

ایران- با بيان این مطلب که از سال 1379 نمایندگی 

این شرکت را در ایران برعهده گرفتيم، ادامه داد: زمينه 
فعاليت ما در زمينه واردات فرش ماشينی و نخ اکرليك 

برای شرکت های بافندگی از ترکيه است. 
وی یادآور شد: واردات مشکالت خاص خود را دارد 
برای مثال شاید تعرفه نخ را تغيير ندهند اما ارزش 
آن را روز به روز باال می برند تا ایران بتواند خود را با 
قيمت های جهانی هماهنگ کند که این امر معضالت 
بسياری را برای واردکنندگان به وجود آورده زیرا در 
گذشته تعرفه گمرکی واردات هر کيلو نخ اکرليك، 
 4 کيلویی  به  رقم  این  بود،  و 300تومان  هزار  دو 

محمدهادی کمالیان
رئیس اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

مجتبی میرعظیمی
نماینده شرکت مرینوس ترکیه در ایران
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هزار و 300 تومان رسيد و طی مدت اخير باز هم 
ارزش نخ اکرليك را باالتر آورده اند. از سوی دیگر 
نخ های اکرليك توليد شده توسط توليدکنندگان ایرانی 
پاسخگوی نياز واحدهای بافندگی  نيست و صرفاً قادر 
به تأمين 30 درصد نياز ماشين آالت جدید هستند 
پس در صورت عدم واردات نخ اکرليك، بسياری از 
صنعتگران نساجی با مشکالت جدی روبرو خواهند 

شد. 
ميرعظيمی افزود: اغلب فرش های وارداتی از ترکيه، 
فانتزی هستند در حالی که تمرکز اصلی توليدکنندگان 
ما بر توليد و ارائه فرش های کالسيك استوار می باشد 
و در زمينه فرش فانتزی، چندان موفق نيستند زیرا 
پيش نياز فرش فانتزی، تنوع بسيار باالی آن است اما 
کارخانه داران ما عادت دارند از روی یك طرح و نقشه، 
یك سال به توليد بپردازند که این امر به هيچ وجه در 

توليد فرش فانتزی، منطقی و قابل اجرا نيست.   
از  ترکيه  دولت  حمایت  نحوه  به  پاسخ  در  وی 
تصور  برخی   داشت:  بيان  خود  توليدکنندگان 
در  ارزان قيمت  وام های  ترکيه  دولت  می کنند 
صورتی که  در  می دهد  قرار  توليدکنندگان  اختيار 
ارزی  به صورت  نيست؛ وام دولت ترکيه  این طور 
بين 8-6 است که در ایران نيز کم و بيش همين 
مبلغ می باشد؛ وامی هم که به صورت لير پرداخت 
مراتب  به  که  است  درصد   20-23 بين  می شود 

بيشتر از کشور می باشد! 
در  حضور  صورت  در  داشت:  اذعان  ميرعظيمی 
نمایشگاه های خارجی به دليل وجود دفاتر حسابداری 
تمام  غرفه دار،  شرکت های  روشن  و  شفاف  کاماًل 
هزینه های  آنان مورد تأیيد دولت ترکيه قرار می گيرد؛ 

دریافت  دولت،  به  ماليات  پرداخت  این که  ضمن 
قبال  در  ما  کشور  در  اما  دارد  همراه  به  را  خدمات 
پرداخت ماليات، هيچ گونه خدماتی دریافت نمی  شود. 

و  نابسامان  ما  منطقه  بازار  کلی  به طور  افزود:  وی 
امر  این  فرا گرفته است که  را جنگ  ایران  اطراف 
اقتصاد بدون  توليد و  هيچ گاه نمی تواند بر صنعت، 
تأثير باشد؛ در این شرایط ترکيه نيز با بحران جدی 
فروش روبروست. نماینده فرش مرینوس ترکيه در 
ایران گفت: زمانی که فضای نمایشگاهی شهر آفتاب 
را مشاهده کردم به این نتيجه رسيدم که هيچ چيزی 
از فضای دموتکس آلمان کم ندارد، سالن های وسيع، 
پارکينگ گسترده، رفت و آمد آسان، بدون ترافيك و 
ازدحام جمعيت از نقاط قوت مرکز نمایشگاهی شهر 
آفتاب است اما عده ای برای این که ثابت کنند »ما 
این  تخریب  و  جّوسازی  به  داریم!«،  بهتری  درک 
نمایشگاه پرداختند در صورتی که ميهمانان ترک به 
محض ورود به سالن های نمایشگاه اعالم کردند این 
نمایشگاه حتی می تواند به مراتب بهتر از دموتکس 

آلمان برپا شود. طبعاً شنيدن این جمله برای ما بسيار 
افتخاربرانگيز است. از حضور در نمایشگاه شهر آفتاب 
فرش  نمایشگاه  دارم  اصرار  و  هستم  راضی  بسيار 

ماشينی فقط در این مرکز برگزار شود. 

* منتظر رونق بازار در شش ماه دوم سال هستیم
علی سبحه- مدیرعامل شرکت فرش چهل تکه - ابراز 

داشت: بازار جهانی، نامساعد و آشفته است و با روی 
کار آمدن رئيس جمهور جدید  آمریکا و به اصطالح 
فکر  شمالی،  کره  به  دادن  نشان  دندان  و  چنگ 
مردم جهان، آزاد و آسوده نيست تا دنبال مد و خرید 
فرش و... باشند، طبعاً در این شرایط، صادرکنندگان 
که متصل به بازارهای جهانی هستند، با مشکالت 

بسياری دست و پنجه نرم می کنند. 
ماه  به دليل  فعاًل  بازار داخلی هم  وی اضافه کرد: 
تغيير  جمهوری،  ریاست  انتخابات  رمضان،  مبارک 
کابينه و ... چندان پر رونق نيست و باید منتظر رونق 

بازار در شش ماه دوم سال باشيم! 

نماینده شرکت مرینوس ترکیه در ایران: اغلب 
فرش های وارداتی از ترکیه، فانتزی هستند در 
حالی که تمرکز اصلی تولیدکنندگان ما بر تولید 
و ارائه فرش های کالسیک استوار می باشد و در 
زمینه فرش فانتزی، چندان موفق نیستند زیرا 
پیش نیاز فرش فانتزی، تنوع بسیار باالی آن 
است اما کارخانه داران ما عادت دارند از روی 
یک طرح و نقشه، یک سال به تولید بپردازند 
که این امر به هیچ وجه در تولید فرش فانتزی، 

منطقی و قابل اجرا نیست

علی سبحه - مدیرعامل فرش چهل تکه
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سبحه اذعان داشت: دولت یازدهم نهایت همکاری 
را با صادرکنندگان و توليدکنندگان داشت در حالی 
که دولت قبلی عنایتی به صادرات و توليد نداشت 
و بارها و بارها اعالم کردیم که پيمان سپاری  ارزی 
ندارد  صنعت  این  برای  فایده ای  صادرکنندگان، 
این  و  را شنيد  ما  منطقی  دولت جدید سخنان  اما 

پيمان سپاری را لغو کرد.
و  هند  چين،  ترکيه،  تکه،  چهل  فرش  مدیرعامل 
ایران  ماشينی  فرش  رقبای  مهم ترین  را  پاکستان 
برشمرد و گفت: دولت این کشورها به حمایت همه 
جانبه از تجار و توليدکنندگان خود به عمل می آورند و 
حتی خوِد دولت اقدام به گشایش اعتبار می کند و پول 
تجار را وصول می کند با این اوصاف قيمت تمام شده 

آنان به مراتب ارزا ن تر از کاالهای ایرانی است.
این صنعتگر بيان داشت: متأسفانه کشورهای مذکور، 
از ما به دنيا  ارزان تر  ایرانی را بهتر و  نقوش فرش 
عرضه می کنند! لذا در این زمينه نيازمند حمایت و 
همراهی دولت هستيم تا بتوانيم چرخ سنگين اقتصاد 

را بچرخانيم.
وی ضمن اشاره به احتمال تعطيلی نمایشگاه بين المللی 
تهران و انتقال بخش عمده ای از نمایشگاه ها به شهر 
فرش  نمایشگاه  در  از حضور  داشت:  اظهار  آفتاب، 
ماشينی شهر آفتاب بسيار راضی هستيم و حضور در 

نمایشگاه ها، هميشه سودمند و ضروری است. 

* به روزترین صنعت کشور، صنعت فرش ماشینی 
است

فرشید خورشیدی-بخش فروش شرکت فرش تهران- 

با بيان این مطلب که در نمایشگاه امسال فرش 1200 
شانه هایبالك را رونمایی کردیم، افزود: اولين فرش 
مشاهده  معرض  در  را  شانه  واقعی 700  رنگ   12
عالقه مندان قرار داده ایم که در دنيا بی سابقه می باشد. 
و  پذیرفتيم  را  محصول  این  توليد  باالی  ریسك 
ماشين آالت مورد نياز را وارد کردیم )در دنيا فقط یك 
نمونه از این دستگاه بلژیکی وجود دارد( که محصول 
نهایی به دليل استفاده از رنگ های فراوان، شباهت 

بسياری به فرش دستباف دارد. 
وی ادامه داد: در گذشته گليم های ما 5 رنگ بود که با 
نصب و راه اندازی ماشين آالت جدید، به توليد گليم 8 
رنگ پرداختيم و در این نمایشگاه مورد استقبال بسيار 

خوب بازدیدکنندگان قرار گرفت. 
فرش  فروش  نساجی،  صنعت  فعال  این  گفته  به 
ماشينی به دو نيمه اول و دوم سال تقسيم می شود. در 
نيمه دوم سال، ترافيك کاری و حجم فروش بسيار 
باالست اما خوشبختانه فرش تهران در نيمه اول سال 

هم فروش موفقی داشت.
خورشيدی ضمن اشاره به افزایش واردات دستگاه های 
باید ماشين آالت  1200 شانه فرش ماشينی گفت: 
مدرن و تکنولوژی های جدید وارد کشور شود تا زمينه 
رقابت در ميان توليدکنندگان افزایش یابد. زمانی که 
ماشين آالت هزار و 1200 شانه به صورت غيرمتعارف 
تعدد  و  تنوع  شد؛  ماشينی  فرش  صنعت  وارد 
محصوالت باال رفته است و به شخصه از مشاهده 
توليدات باکيفيت و متنوع برخی همکاران لذت می برم 

فرشید خورشیدی - بخش فروش فرش تهران
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و افتخار می کنم در چنين صنعت توانمندی به فعاليت 
روزترین صنعت کشور،  به  وی،  به گفته  می پردازم. 
صنعت فرش ماشينی است به طور ی که واحد تحقيق 
و توسعه بسياری از کارخانه ها از جمله فرش تهران، 
یك روز هم بيکار نمی مانند و مرتب به ارائه ایده ها 
و طرح های جدید و متنوع می پردازند، جدیدترین و 
مدرن ترین دستگاه ها نصب و راه اندازی می شوند و این 

رشد و پویایی، مدیون یك رقابت سالم است.
ماشينی  فرش  نمایشگاه  در  حضور  از  خورشيدی 
شهر آفتاب بسيار رضایت داشت و گفت: دسترسی 
بدون  و  آسان  بسيار  نمایشگاه  برگزاری  محل  به 
و  متفرقه  بازدیدکنندگان  تعداد  است،  ترافيك 
عالقه مندان دریافت هدایای تبليغاتی! بسيار اندک 
هستند، تمام مراجعه کنندگان به صورت هدفمند در 
نمایشگاه حاضر شده اند و به راحتی با آنان ارتباط 

برقرار می کنيم.
وی افزود: فضای نمایشگاه، سالن ها و سقف های بلند 
آن بسيار مناسب توليدکنندگان فرش ماشينی است به 
همين دليل پيش بينی می کنيم که تعداد غرفه داران 
آینده  دوره های  در  نمایشگاه  این  بازدیدکنندگان  و 

افزایش یابند.

* تولید فرش یک تخصص است
کاشان«  عمارت  پدیده  »شرکت  توليدات  از  بخشی 
این  در  که  است  شانه   700 ماشينی  فرش های 
مجموعه بافته می شوند و بخش دیگر توليدات آن 
فرش های هزار و 1200 شانه است که به صورت 
مشارکتی و قراردادی با ماشين آالت سایر شرکت ها 
و تحت برند عمارت کاشان توليد و عرضه می شوند. 
ماشينی  فرش  بازار  مدیرعامل-  خداوردی-  میثم 

1200 شانه را اشباع شده دانست و گفت: بالغ بر 
90 دستگاه 1200 شانه در کارخانه های فرش بافی 
کشور نصب شده اند و به همين دليل نياز به توليد 
از هر زمان دیگر حس  را بيش  فرش 700 شانه 

کردیم. 
وی ادامه داد: توليدات قبلی ما که به صورت مشارکتی 
بودند، به قوت خود باقی هستند اما با یك دستگاه 
700 شانه توليد مستقل خود را آغاز کرده ایم و طبق 
برنامه احتمال ورود به بافت های جدید فرش که در 

بازار ایران تازگی دارند؛ دور از ذهن نيست.
خداوردی تصریح کرد: نخ پود فرش های توليدی 
ما برخالف برخی همکاران پلی استر نيست بلکه از 
نخ پنبه و جوت استفاده می کنيم که این امر قيمت 
تمام شده فرش را باال می برد اما کيفيت مدنظر ما 
همين است و تالش می کنيم همواره محصوالت 
باکيفيت توليد نمایيم. در بخش بازرگانی نيز سابقه 
42 ساله داریم و سه نسل در این صنعت به فعاليت 

می پردازند.  

مدیرعامل عمارت کاشان یادآور شد: رقابت در صنعت 
فرش ماشينی بسيار تنگاتنگ تر از قبل شده است و 
یك لحظه غفلت باعث خروج از عرصه توليد و رقابت 
می شود. فرش ماشينی ایران در آستانه ورود به  دهه 
پنجم فعاليت خود است و کسانی در  این صنعت باقی 
خواهند ماند که به صورت تخصصی فعاليت کنند در 
غير این صورت دیدگاه بازرگانِی صرف، آینده چندان 
روشنی ندارد. امروز توليد فرش یك تخصص است و 
طبعاً متخصصين توانمند در آن به حيات ادامه خواهند 

داد.
خداوردی، اصلی ترین هدف مجموعه تحت مدیریت 
خود را صادرات اعالم کرد و گفت: کشورهایی مانند 
چين نمی توانند وارد بازار فرش ماشينی ایران شوند 
چون هنر الزم برای خلق فرش های ماشينی مشابه 
ایران را ندارند، ترکيه نيز در زمينه توليد فرش های 
فانتزی توانمند است و در زمينه طرح های کالسيك 
واگذار  ایرانی  توليدکنندگان  به  را  ميدان  اصيل،  و 

می کنند. 

مدیرعامل شرکت پدیده عمارت کاشان: کشورهایی 
مانند چین نمی توانند وارد بازار فرش ماشینی ایران 
شوند چون هنر الزم برای خلق فرش های ماشینی 
تولید  زمینه  در  نیز  ترکیه  ندارند،  را  ایران  مشابه 
فرش های فانتزی توانمند است و در زمینه طرح های 
کالسیک و اصیل، میدان را به تولیدکنندگان ایرانی 

واگذار می کنند
سه نسل در یک قاب

)مدیران شرکت پدیده عمارت کاشان(
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به گفته وی، برخی تصور می کنند هدف ما از ورود 
به ميدان توليد، کسب سود بيشتر است اما تغييری در 
رویکردهای  خود داده ایم. همچنان در زمينه فروش و 
بازرگانی فعال هستيم و سردی و گرمی بازار را با تمام 
وجود حس می کنيم اما حضور در عرصه توليد باعث 

نشده از مسير صحيح رقابت خارج شویم. 
مدیرعامل عمارت کاشان اذعان داشت: این تصور 
وجود دارد که تجارت فقط در بخش تبادل کاال انجام 
می شود اما تبادل نظر و اطالعات نيز در حيطه تجارت 

قرار دارد که هنوز در کشور ما نهادینه نشده است. 
وی اذعان داشت: از همان روز اول که خبر برگزاری 
را  خود  آمادگی  شنيدیم،  را  آفتاب  شهر  نمایشگاه 
جهت حضور در این رویداد اعالم کردیم. هدف ما 
نيز نمایش محصوالت جدید و آشنایی با مخاطبان 
جدید است. مجریان برگزاری نمایشگاه بسيار مشتری 
مدار هستند و رفتار بسيار دوستانه تر و متفاوت تری 
با نمایشگاه بين المللی تهران دارند که باعث می شود 
در دوره های آینده نيز در این نمایشگاه حضور یابيم. 

اميدوارم راهکاری وجود داشته باشد تا شاهد برگزاری 
یك نمایشگاه بين المللی در ابعاد دموتکس در ایران 

باشيم. 

*اهل کاشانم
فعاليت قبلی مدیران»شرکت فرش زاگرس کرمانشاه« 
از سال 1383 تا سال 1393 در قالب شرکت ستاره 
غزل به توليد فرش ماشينی در شهر آران و بيدگل 
اختصاص داشت اما با توجه به درصد باالی بيکاری 
در کرمانشاه، تصميم گرفتند توليدات خود را به این 
شهر انتقال دهند و انبار و نمایشگاه مجموعه در شهر 

کاشان باقی بماند.
محسن قندی- مدیرعامل- ضمن ارائه توضيحات 
فوق افزود: سال 1393 با توليد فرش هزار شانه و 
50 نفر نيروی انسانی) به طور مستقيم(، کار خود را در 
کرمانشاه آغاز کردیم؛ در حال حاضر این رقم به 65 
نفر رسيده که با راه اندازی ماشين آالت 1200 شانه، 

تعداد شاغلين به 75 نفر افزایش خواهد یافت. 

وی بيان داشت: مواد اوليه مصرفی ما اکرليك است که 
بخشی از آن واحدهای داخلی و بخشی هم از طریق 
با مشکالت  از ترکيه( تأمين می شود که  واردات ) 
بسياری در این زمينه مواجهيم اما توليدکننده ای که 
خواهان دستيابی به موفقيت و پيشرفت است ، باید 
راستا  این  در  کند که  تکنولوژی حرکت  با  همگام 
مجموعه ما از مدرن ترین ماشين آالت فرش بافی بهره 

می برد. 
به گفته قندی، در حال حاضر طرح ، زمينه و رنگ بندی  
فرش های اکثر همکاران تکراری است اما تمام تالش 
خود را به عمل آوردیم تا با بهره مندی از طراحان 
حرفه ای و توانمند، طراحی خاص در محصوالت خود 

اِعمال نمایيم. 
متأسفانه  شد:  یادآور  کرمانشاه  زاگرس  مدیرعامل 
سازمان های متولی صدور پروانه فعاليت، مجوزهای 
بی رویه صادر می کنند و این امر موجب آشفتگی بازار و 
اختالل در توليد و فرش شرکت های فعال شده است. 
از قطب فرش ماشينی کشور  البته به دليل دوری 
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)کاشان( به تأمين بازار فرش ماشينی استان های غربی 
کشور مانند ایالم، کردستان، آذربایجان غربی، لرستان، 
کرمانشاه و همدان می پردازیم و با رقابت تنگاتنگی در 

این زمينه مواجه نيستيم. 
قندی افزود: به دليل نزدیکی با مرز عراق، با هزینه های 
به مراتب کمتر نسبت به سایر همکاران مستقر در 
کاشان، در زمينه صادرات فعال هستيم؛ ضمن این که 
مشتریان ما در عراق شناخته شده هستند. در گذشته 
اغلب آنان، خریدار فرش های ماشينی ترکيه بودند که 
رنگ بندی و تنوع باالیی داشتند و فرش های ایرانی 
باکيفيتی وارد بازار این کشور نشده بود تا به رقابت با 
فرش ترکيه بپردازد اما پس از مدتی، توليدکنندگان 
ایرانی، فرش های باکيفيت باال برای عراق توليد و 
صادر کردند که خوشبختانه با اقبال بازار روبرو شد 
و توانستند بخش قابل توجهی از بازار فرش ماشينی 

عراق را به توليدات ایرانی اختصاص دهند. 
وی با بيان این مطلب که معمواًل شش ماه نخست 
سال، ثبات قيمت در بازار وجود دارد و دسترسی به 
می باشد؛  دوم سال  ماه  از شش  آسان تر  اوليه  مواد 
افزود: حداقل یك سال به طول می انجامد تا پس از 
اخذ مجوزهای الزم از اداره صنایع، استانداری و ... 
بتوانيم تسهيالت بانکی جهت واردات ماشين آالت 

دریافت کنيم!
ماشين آالت 1200  بی رویه  واردات  مورد  در  قندی 
شانه گفت: تعداد دستگاه های 1200 شانه که وارد 
کشور شده اند، بسيار زیاد است و بازار آن کشش این 
حجم باال را ندارد طبعاً شرکت ها و برندهای معتبر و 
شناخته شده با مشکلی در این زمينه مواجه نيستند 
اما  دارند  را  و خاص خود  مشتریان هميشگی  زیرا 

شرکت های تازه تأسيس، مجبور به شکست قيمت 
مشکالت  امر  این  که  می شوند  بازار  در  محصول 
بسياری را برای شرکت های بزرگ به وجود می آورد. 
متأسفانه به اصطالح چشم و همچشمی در فرش 
ماشينی باالست و زمانی که یك شرکت، به واردات 
همان  نيز  سایرین  می پردازد،  شانه   1200 ماشين 
دستگاه را وارد می کنند و به این فکر نمی کنند که آیا 
ظرفيت توليد با این دستگاه را دارند یا خير! کما این که 
هنگام واردات ماشين 1200 شانه به خوبی می دانستيم 
بازار فروش غرب کشور و عراق را در اختيار داریم 
و حتی امکان فروش در تهران و شيراز نيز برایمان 
ميسر است پس فشار چندانی بابت واردات بی رویه 
ماشين 1200 شانه تحمل نخواهيم کرد اما متأسفانه 
برخی توليدکنندگان فقط به فکر واردات ماشين آالت 
و افزایش توليد هستند بدون این که برنامه ای برای 

فروش محصوالت خود داشته باشند. 
حضور  مورد  کرمانشاه  در  زاگرس  مدیرعامل 
گفت:  نمایشگاه ها  در  ماشينی  فرش  شرکت های 

به  این که  و  مشتریان  به  خود  برند  معرفی  برای 
آنان اعالم کنيم »ما هستيم« در نمایشگاه حضور 
داریم. اگر در نمایشگاه های استانی، کشوری و حتی 
بين المللی حضور پيدا نکنيم، پس چگونه مشتریان با 
توانمندی های ما آشنا شویم و به بازاریابی و شناخت 
اعتقاد من، حضور در  بپردازیم؟! به  بازارهای جدید 
نمایشگاه و تبليغات هزینه نيست بلکه سرمایه گذاری 

بلندمدت است. 
وی از حضور در نمایشگاه فرش ماشينی شهر آفتاب 
رضایت داشت و گفت: از همان ابتدا، ریسك حضور در 
نخستين دوره این نمایشگاه را پذیرفتيم و خوشبختانه 

با استقبال بازدیدکنندگان مواجه شده ایم. 

ترکیه  و  ایران  در  ماشینی  فرش  تولید  سبک   *
متفاوت است

بکتاش- مدیرعامل شرکت ستاره  افشار -  کریم 
ابراز داشت: این شرکت توليدکننده فرش تراکم  1700 
،2000، 2550 و 3000 دستباف گونه است که عالوه 

دستگاه های  تعداد  کرمانشاه:  زاگرس  مدیرعامل 
زیاد  بسیار  شده اند،  کشور  وارد  که  شانه   1200
است و بازار آن کشش این حجم باال را ندارد طبعاً 
شرکت ها و برندهای معتبر و شناخته شده با مشکلی 
در این زمینه مواجه نیستند زیرا مشتریان همیشگی 
و خاص خود را دارند اما شرکت های تازه تأسیس، 
مجبور به شکست قیمت محصول در بازار می شوند 
که این امر مشکالت بسیاری را برای شرکت های 

بزرگ به وجود می آورد

کریم بکتاش )سمت راست(
محسن قندی - مدیرعامل زاگرس کرمانشاهمدیرعامل ستاره افشار
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به کشورهای عربی حوزه خليج  بر مصرف داخلی 
فارس، عراق و آسيای ميانه صادر می شود.  

بکتاش ضمن انتقاد از واردات بی رویه دستگاه های 
توليد فرش ماشينی گفت: متأسفانه شاهد رکود و 

کسادی بر بازار فرش ماشينی ایران هستيم. 
البته ورود ماشين آالت مدرن از نظر  وی ادامه داد: 
بهره گيری  و  دنيا  روز  تکنولوژی های  به  دستيابی 
ارائه  در  توليد  روش های  آخرین  از  توليدکنندگان 
محصوالت باکيفيت، بسيار مثبت است اما واردات 
ماشين آالت توليد فرش ماشينی به مراتب بيشتر از 
ظرفيت بازار صورت می گيرد. از سوی دیگر به دليل 
تحریم و ...صادرات به سختی صورت می گيرد که 

توجيه اقتصادی برای توليدکننده ندارد.
بکتاش در پاسخ به این سوال که فرش ماشينی ایران 
از نظر کيفی قابل رقابت با فرش ماشينی ترکيه است 
یا خير؛ عنوان داشت: سبك توليد فرش ماشينی در 
ایران و ترکيه متفاوت است، در فرش ماشينی ایران 
مشخص  رنگ بندی های  و  کالسيك  طرح های 

مدنظر قرار می گيرد در حالی که فرش ماشينی ترکيه، 
توليدکنندگان  و  است  فانتزی  طرح  های  بر  متکی 
آن )برعکس توليدکنندگان ایرانی( از نظر صادرات 
می توانند  و  نيستند  مواجه  محدودیتی  هيچ گونه  با 
محصوالت خود را به اقصی نقاط دنيا صادر نمایند؛ 
و  بازار مصرف  از  دقيقی  به شناخت  این که  ضمن 
رسيده اند.  جهان  مختلف  مناطق  مشتریان  سليقه 
برای مثال فرشی که در آفریقا عرضه می کنند، طرح، 
نقشه و رنگ بندی کاماًل متفاوتی با فرش صادراتی 
به کشورهای آسيایی دارد اما متأسفانه فرش ماشينی 

ایران فقط حول محور فرش کالسيك می چرخد. 
کرد:  تصریح  ماشينی  فرش  توليدکننده  این 
توليدکنندگان عمده فرش ماشينی در دنيا، ترکيه و 
ایران هستند و در رتبه های بعدی مصر، بلژیك و ... 
قرار می گيرند که از نظر حجم توليد و ميزان فروش 
قابل قياس با توليدکنندگان ترکيه و ایران نيستند پس 

رقيبی هم برای ما به شمار نمی آیند.
بکتاش ضمن ابراز خرسندی از حضور در نمایشگاه 

فاصله  متأسفانه  گفت:  آفتاب  شهر  ماشينی  فرش 
نمایشگاه فرش ماشينی  با  نمایشگاه  این  برگزاری 
شده  باعث  موضوع  همين  و  است  اندک  تهران، 
بسياری از شرکت ها برای حضور در نمایشگاه ها مردد 
باشند و در نهایت زیان های ناشی از این دوگانگی، 
متوجه توليدکنندگان می شود. وی یادآور شد: شرکت 
ما برای نمایش توانمندی ها و اعالم حضور در بازار، 
در هر دو نمایشگاه حضور می یابد اما برای جلوگيری 
از تحميل هزینه های سنگين نمایشگاهی بر دوش 
توليدکنندگان، بهتر است در سال شاهد برگزاری یك 

نمایشگاه فرش ماشينی باشيم. 

* باید مسیر صادرات هموار شود
توليدکننده  مشهد«  پرهام  فرش  صنایع  »شرکت 
فرش های 700 و هزار شانه و گليم است و سابقه 10 
ساله در صنعت فرش ماشينی کشور دارد. این شرکت با  
جدیدترین محصول خود یعنی فرش هزار شانه 8 رنگ 

در نمایشگاه فرش ماشينی شهر آفتاب حضور یافت.  
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اوليه  مواد  داشت:  بيان  مدیرعامل-  پناهیده-  محسن 

مصرفی ما پلی استر توليد داخل ) برای فرش های700 
شانه( و اکرليك وارداتی ترکيه ) برای فرش های هزار 

شانه( است. 
را  ماشينی  فرش  فعاالن  مشکالت  از  یکی  وی، 
دشواری در صادرات محصوالت به دليل تحریم ها 
هزینه های  افزایش  دليل  به  گفت:  و  کرد  اعالم 
گمرکی برای واردات نخ ، با چالش هایی مواجهيم که 
امکان رقابت با رقيبان ترکيه را در منطقه سلب می کند 
به طوری که ترکيه بدون هيچ گونه مشکل خاصی به 
صادرات فرش های خود می پردازد اما توليدکنندگان 
ما حتی در زمينه تهيه مواد اوليه نيز با دردسر مواجه 

هستند!
محصوالت،  کيفيت  نظر  از  کرد:  اضافه  پناهيده 
رنگ بندی و طراحی، فرش ماشينی ایران، توان رقابت 
با ترکيه را دارد اما ميزان فروش ما بسيار کم است. 
دولت ترکيه از توليدکنندگان خود حمایت همه جانبه 
در زمينه تهيه مواد اوليه، مسائل مربوط به قوانين و 
مقررات و ... به عمل می آورد اما در کشور ما حمایت 
چندانی در کار نيست و تمام فشارهای توليد و فروش 

بر دوش توليدکننده سنگينی می کند.  
به اعتقاد مدیرعامل فرش پرهام، باید مسير صادرات 
هموار شود و از فعاالن توليدی و تجاری سایر کشورها 
جهت حضور در نمایشگاه های مختلف دعوت به عمل 
آید تا در جریان کيفيت باالی محصوالت ایران قرار 
گيرند؛ حتی در این زمينه می توان به برگزاری نمایشگاه  
دموتکس در ایران اندیشيد زیرا توليدکنندگان بسيار 
قدرتمند، معتبر و خوش نامی در صنعت فرش ماشينی 
به فعاليت می پردازند که توان رقابت با ترکيه و ... را 

دارند و باید به مشتریان و بازارهای بين المللی معرفی 
شوند. 

پناهيده تصریح کرد: به تازگی شاهد واردات فرش 
ماشينی از چين هستيم که البته حاصل توليداتشان، 
کپی کاری است و قابل رقابت با فرش ماشينی ترکيه 

نيستند.
به گفته وی، نخستن مزیت مرکز نمایشگاهی شهر 
آفتاب فضای گسترده و نوساز بودن آن است، سيستم 
تهویه مطبوع آن به مراتب بهتر از نمایشگاه بين المللی 
محدودیت هایی  و  کمبودها  با  البته  است  تهران 
روبروست که به عنوان نخستين تجربه قابل درک 

است. 
در  داشت:  ابراز  پایان  در  پرهام  فرش  مدیرعامل 
و  خوب  بسيار  بازدیدکنندگان  استقبال  مجموع، 
در  نمایشگاه  به  آمد  و  رفت  است،  انتظار  غيرقابل 
صورت  جمعيت  ازدحام  و  ترافيك  بدون  مسيری 
می گيرد و اميدوارم در سال های آینده شاهد برپایی 

نمایشگاه های موفق تری باشيم. 

* استقبال مردم از طرح های  فانتزی و رنگ های شاد 
و روشن 

صانات  »شرکت  نماینده  شایان«  فرش  »گالری 

هالی)Sanat Hali( ترکيه« در ایران است. اسدی-
بخش فروش گفت: نقش و طرح محصوالت این 
شرکت همگی به روز هستند و نخ مصرفی آنها عمدتًا 
است که سعی می شود  پرز  بدون  اکرليك  و  بامبو 
مورد  زمينه  این  در  الياف  باکيفيت ترین  و  بهترین 
استفاده قرار گيرد؛ به همين دليل قيمت آنها کمی 
باالتر از قيمت سایر فرش های موجود در بازار است و 

قشر خاصی از جامعه، مصرف کنندگان آن می باشند.
وی عنوان داشت: یکی از مشکالت ما مسائل گمرکی 
است؛ برای مثال گاهی محصوالت وارداتی تا دو ماه 
در گمرک باقی می مانند و به دالیل مختلف ترخيص 

نمی شوند. 
بر توليدات داخلی بسيار  به گفته اسدی، تحریم ها 
اثرگذار بود و شاید اگر تحریم وجود نداشت، نيازی 
به واردات فرش از ترکيه نداشتيم و به سطوح بسيار 

مدیرعامل فرش پرهام:  باید مسیر صادرات هموار 
کشورها  سایر  تجاری  و  تولیدی  فعاالن  از  و  شود 
به  دعوت  مختلف  نمایشگاه های  در  حضور  جهت 
محصوالت  باالی  کیفیت  جریان  در  تا  آید  عمل 
به  می توان  زمینه  این  در  حتی  گیرند؛  قرار  ایران 
برگزاری نمایشگاه  دموتکس در ایران اندیشید زیرا 
تولیدکنندگان بسیار قدرتمند، معتبر و خوش نامی در 
صنعت فرش ماشینی به فعالیت می پردازند که توان 
... را دارند و باید به مشتریان و  با ترکیه و  رقابت 

بازارهای بین المللی معرفی شوند

محسن پناهیده - مدیرعامل فرش پرهاماسدی - بخش فروش گالری فرش شایان
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باالیی از توليد فرش ماشينی دست یافته بودیم. به 
عبارت بهتر نخ  های توليدی فرش ماشينی در کشور ما 
در مقایسه با ترکيه، کيفيت چندانی ندارد و 80 درصد 
نخ های مصرفی کارخانه های فرش ماشينی از طریق 
حاضر  سرمایه گذاران  چرا  می شود.  تأمين  واردات 
نيستند واحدهای بزرگ ریسندگی نخ فرش ماشينی 
راه اندازی نمایند تا شاهد خروج مقادیر قابل توجه ارز از 

کشور بابت واردات نخ نباشيم؟ 
فروش  بخش  در  فعاليت  سال  سابقه 43  که  وی 
به  توجه  با  وارداتی  فرش های  کرد:  تصریح  دارد؛ 
آشنایی با سليقه و خواسته های مردم تهيه می شوند 
و خوشبختانه مورد استقبال چشمگير آنان نيز قرار 
می گيرد؛ برای مثال اغلب مصرف کنندگان از فرش 
ماشينی با طرح های  فانتزی و رنگ های شاد و روشن 

استقبال می کنند. 
اسدی در مورد حضور در نمایشگاه فرش ماشينی 
در  که  داشت  وجود  امکان  این  گفت:  آفتاب  شهر 
نمایشگاه فرش ماشينی شهریورماه شرکت کنيم اما 

ممکن است زمانی فرا برسد که برگزاری نمایشگاه در 
محل دائمی نمایشگاه های بين المللی تهران متوقف 
شود پس برای کسب تجربه هم که شده باید در شهر 
آفتاب حضور پيدا می کردیم. رفت و آمد مشتریان به 
این نمایشگاه به مراتب آسان تر از نمایشگاه تهران 
ساعت های  نيستند  مجبور  بازدیدکنندگان  و  است 
متمادی در ترافيك بمانند تا بتوانند از نمایشگاه بازدید 
نمایند؛ ضمن این که دغدغه پارک اتومبيل هم ندارند 
زیرا فضای در نظر گرفته شده برای پارکينگ در شهر 

آفتاب بسيار وسيع است. 

* فرش ماشینی؛ یکی از صنایع پایه کشور
»شرکت فرش پازیریک کاشان« 15 سالی است که 

در صنعت فرش ماشينی به صورت حرفه ای فعاليت 
می کند و به ارائه فرش های 500 شانه، 700 شانه 
8 رنگ ، 700 شانه 10 رنگ، هزار شانه 10 رنگ و 
1200 شانه اکرليك و فرش های فانتزی و عروسکی 

پلی استر می پردازد.

ارسالن خیرخواه - مدیرعامل - ضمن اشاره به این نکته 

پازیریك  نام »شاهزاده فرش جهان،  که مفتخریم 
کاشان« را روی کاالهای خود ثبت کنيم؛ ادامه داد: 
از  بافت فرش ماشينی واقعی صد درصد  در زمينه 
نخ اکرليك استفاده می کنيم. این شرکت دارای 75 
به صورت  و  دارد  کشور  سراسر  در  اصلی  فروشگاه 
مجموعه  این  در  نفر  غيرمستقيم،260  و  مستقيم  
مشغول کار هستند. طراحان قدرتمند و برجسته فرش 
کشور همچون استاد سبطينی با مجموعه ما همکاری 
می کنند و اولين خریدار طرح های اختصاصی ایشان 

در فرش های 1200 شانه هستيم.
خيرخواه اذعان داشت: صنعت فرش ماشينی در ایران 
کاماًل مدرن و به روز است و به عنوان یکی از صنایع 

پایه کشور شناخته می شود. 
توليد  بخش  مهم ترین  نخ،  داشت:  ابراز  وی 
و  بهترین  بخواهيم  اگر  که  است  ماشينی  فرش 
باکيفيت ترین نخ فرش ماشينی دنيا را تهيه کنيم، با 
صدها دردسر و مشکل مواجه می شویم! در حالی که 
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در کشور  ماشينی  نخ فرش  توليدکننده  واحدهای 
فعال هستند اما نه از نظر لطافت و نه کيفيت، قابل 
مقایسه با مشابه خارجی ) عمدتاً ترک( نيستند. مواد 
بسيار  که  می شود  زده  نخ ها  این  به  مخصوصی 
لطيف و ماندگار است و اگر یك شرکت داخلی در 
این زمينه سرمایه گذاری نماید و به توليد نخ مذکور 
فرش  توليدکنندگان  کم نظير  استقبال  با  بپردازد؛ 

ماشينی کشور روبرو خواهد شد. 
مدیرعامل پازیریك کاشان خاطرنشان کرد: به اعتقاد 
من، هزاران سال دیگر هم ترکيه نمی تواند نقوش 
اسليمی و سنتی فرش ایران را خلق کند و ایران در 
فرش، شهره جهانی است پس ترکيه در این زمينه 
به گرد پای طراحان ما نخواهند رسيد، تمام هنر آنان 
به  و  روشن  رنگ های  با  فانتزی  فرش های  توليد 

اصطالح جيغ! است.
خيرخواه، بالروس، بلژیك و مصر را کشورهای مقصد 
صادراتی شرکت متبوع خود برشمرد و گفت: دولت 
یازدهم در زمينه صادرات کمك های بسياری به ما 
کرد و با مشکل خاصی در این زمينه مواجه نيستيم. 

وی در پایان گفت: به احتمال زیاد نمایشگاه بين المللی 
تهران به مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب منتقل خواهد 
شد که از نظر جانمایی، امکانات ، تسهيالت، دسترسی 
و سهولت رفت و آمد و ... امتيازهای بيشتری نسبت به 
نمایشگاه تهران دارد. به عنوان یك غرفه دار از حضور 
دارم و صد درصد  نمایشگاه رضایت کامل  این  در 
سال آینده با قدرت بيشتری در آن حاضر می شویم 
و بزرگ ترین غرفه متعلق به شرکت فرش پازیریك 

خواهد بود.  
* چالش های صنعت فرش ماشینی

»شرکت فرش پردیس مشهد« در سال 1384 تاسيس 

شد و در حال حاضر توليدکننده فرش ماشينی 420 و 

1200 شانه است. 
مسعود ضابطی- مدیرعامل- رکود بازار، مشکل فروش 

محصوالت و رقابت دشوار را از چالش های صنعت 
فرش ماشينی عنوان کرد و افزود: توليدکنندگان برای 
باقی ماندن در ميدان رقابت، چاره ای جز پرداختن به 
نوآوری ندارند و مرتب به ارائه طرح و رنگ و نقوش 

جدید بپردازند تا از دیگران عقب نمانند. 
به  فروش  و  توليد  شرایط  داشت:  اذعان  ضابطی 
اندازه ای دشوار و نفسگير شده که یك قدم اشتباه ولو 
کوچك، جبران ناپذیر است و ضررهای هنگفتی بر 

توليدکننده تحميل می کند. 
برای  شرایط  برجام،  تحقق  از  پس  وی،  گفته  به 
صادرات به مراتب بهتر شده که اميدوارم این روند 
توان  ایرانی،  اکثر شرکت های  زیرا  پيدا کند  ادامه 
توليد محصوالت باکيفيت و قابل رقابت در بازارهای 
جهانی را دارند. وی در ادامه مصاحبه گفت: یکی 
ماشينی،  فرش  نمایشگاه  مشکل  بزرگ ترین  از 
دوگانگی در برگزاری آن است. مرکز نمایشگاهی 

شهر آفتاب هنوز اعتبار الزم را نزد توليدکنندگان 
به دست نياورده است و مدتی به طول می انجامد تا 
به جایگاه شایسته خود برسد؛ ضمن این که انتظار 
داشتيم 6-5 سالن به فرش ماشينی اختصاص پيدا 
بازدیدکنندگان  و  غرفه  داران  حضور  شاهد  و  کند 

خارجی هم باشيم. 
ضابطی یادآور شد: در این نمایشگاه فقط محصول 
اثری  و  شده  عرضه  ماشينی  فرش  یعنی  نهایی 
ماشينی  فرش  صنعت  با  مرتبط  غرفه های  از 
ماشين آالت،  سازنده  شرکت های  نمایندگان  مانند 
تأمين کنندگان قطعات، تجهيزات جانبی و ... وجود 

ندارد.  
وی فضای نمایشگاهی شهر آفتاب را بسيار خوب و 
استاندارد توصيف کرد و گفت: حيف از این نمایشگاه 
و فضای مناسب آن که داخل شهر نيست و برای 
دشوار  محل،  این  در  حضور  خریداران  از  بسياری 
هم  شهر  داخل  نمایشگاه  برگزاری  البته  می باشد؛ 
معایب خاص خود را دارد برای مثال ترافيك شدیدی 

تحقق  از  پس  مشهد:  پردیس  مدیرعامل 
بهتر  مراتب  به  برای صادرات  برجام، شرایط 
شده که امیدوارم این روند ادامه پیدا کند زیرا 
اکثر شرکت های ایرانی، توان تولید محصوالت 
را  بازارهای جهانی  رقابت در  قابل  و  باکیفیت 

مسعود ضابطی - مدیرعامل پردیس مشهدارسالن خیرخواه - مدیرعامل پازیریک کاشاندارند
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در خيابان های منتهی به محل برگزاری نمایشگاه به 
وجود می آورد. 

ضابطی اضافه کرد: زمان برگزاری این نمایشگاه 
فرش  و  نساجی  نمایشگاه  با  نزدیکی  دليل  به 
مانند  می رسد  نظر  به  نامناسب  تهران  ماشينی 
این که چند روز پيش از برگزاری دموتکس هانوفر 
در آلمان، یك نمایشگاه کف پوش دیگر برپا شود! 
این امر جز آشفتگی غرفه داران و بازدیدکنندگان، 

ثمری ندارد.
به اعتقاد مدیرعامل فرش پردیس مشهد، بهتر است 
برگزاری نمایشگاه فرش ماشينی از تهران به کاشان 
)قطب فرش ماشينی( منتقل شود زیرا حدود 700 
شرکت فعال در این شهر به فعاليت می پردازند و جای 
برپایی یك نمایشگاه گسترده و موفق در این شهر 

بسيار خالی است.

* بازار همیشه با فراز و نشیب مواجه است
فرش های  انواع  توليدکننده  بازیابان«  »شرکت 

کالسيك، فانتزی و گبه )با استفاده از الياف پلی استر( 
و همچنين پارچه رومبلی و سجاده است که حدود 

160 نفر در آن به فعاليت می پردازند. 
اکثر  داد:  ادامه  فروش-  دلیانی-مسئول  امیر 

مصرف کنندگان به دنبال استفاده از فرش  با طرح و 
نقشه متنوع هستند تا پس از یکی دو سال، فرش 
دیگری تهيه کنند به همين دليل قيمت فرش ماشينی 
بسيار مهم است؛ برای مثال زمانی که فرش شش 
متری به قيمت 500 هزار تومان خریداری می کنند، به 
آسانی پس از دو سال با فرش دیگر جایگزین می کنند 
اما جایگزینی فرش یك تا دو ميليون تومانی، برایشان 
مقرون به صرفه نيست؛ به همين دليل بازار، رونق 
چندانی ندارد اگرچه به عنوان توليدکننده باید سرعت 
ارائه محصوالت با طرح و نقوش متنوع را افزایش 
دهيم و توجه خاص به رنگ های مد سال و سليقه 
مردم داشته باشيم؛ نه این که مانند سال های گذشته، 
چند طرح قدیمی و رنگ بندی محدود را مرتب به 
خواست  و  سليقه  این که  بدون  نمایيم  ارائه  بازار 

مصرف کنندگان در نظر گرفته شود. 
فرش  توليدکنندگان  اکثر  داشت:  اذعان  دليانی 
ماشينی برای مدرنيزاسيون دستگاه ها و ماشين آالت 
توليدی، نيازمند سرمایه گذاری های کالن هستند به 
مورد  بانك ها  و  دولت  سمت  از  باید  دليل  همين 
بهسازی  و  نوسازی  به  تا  گيرند  قرار  حمایت 
تجهيزات توليدی خود بپردازند. دستگاه های مورد 
استفاده اغلب آنان قدیمی اما ذهنيت و نگرششان 
با  مقوله  دو  این  که  است  مدرن  و  جدید  کاماًل 
همدیگر همخوانی ندارند؛ برای تهيه دستگاه جدید 
)مثاًل 1200 شانه( هم باید 12-10 ميليارد تومان 
رقم  این  تهيه  که  باشند  داشته  اختيار  در  سرمایه 

هنگفت، برای توليدکننده دشوار است. 
مسئول فروش بازیابان ادامه داد: بازار هميشه با 
با  باید  حال  هر  به  و  است  مواجه  نشيب  و  فراز 
ما  اصلی  دغدغه های  از  یکی  اما  بيایيم  کنار  آن 
در بخش تأمين مواد اوليه ) به خصوص پلی استر( 

می باشد. 
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فرش  توليد  دستگاه های  داشت:  اذعان  دليانی 
ایران به مراتب مجهزتر و پيشرفته تر  ماشينی در 
از ماشين آالت توليدکنندگان فرش  ماشينی ترکيه 
است اما توليدکنندگان ترکيه هم دارای ایده هستند، 
هم ماشين آالت بيشتری در اختيار دارند و هم نظر 
خریدارانی که فرش ترکيه تهيه می کنند با دیدگاه 
مشتریان فرش های ما متفاوت می باشد. برای مثال 
ترکيه به کشورهای اروپایی، فرش صادر می کند اما 
کشورهای مقصد ما برای صادرات، عمدتاً افغانستان 

و پاکستان است. 
به اعتقاد وی، فرش ماشينی ایران در طرح و نقشه به 
روی دستگاه های هزار و 1200 شانه )ریزبافت( حرف 
اول را می زند اما در مورد توليد فرش های فانتزی 8، 
12 و 16 رنگ، ترکيه بسيار قدرتمند است؛ ضمن 
این که فاصله  ما با ترکيه در بخش سليقه است نه 
مسائل فنی... البته مصرف کنندگان ایرانی به خرید 
برخی  و  کرده اند  پيدا  گرایش  ترکيه  فرش های 
توليدکنندگان نيز به ارائه فرش  با حال و هوای فرش 

فانتزی ترکيه روی آورده اند.
بازار داخلی،  تأکيد کرد: در  بازیابان  مسئول فروش 
قدرت ریسك تمام کارخانه ها و واحدهای توليدی 
کاهش یافته است و در این بازار آشفته، کمتر کسی 
ریسك خرید ميلياردها تومان نخ و توليد فرش ماشينی 
را می پذیرد زیرا اگر محصول نهایی در بازار فروش 
مالی  هنگفت  زیان های  دچار  باشد؛  نداشته  خوبی 
را  ریسك ها  این  ترکيه  توليدکنندگان  اما  می شوند 
می پذیرند و حتی اگر این ریسك به موفقيت منتهی 
نشود آن قدر مورد حمایت دولت قرار دارند که دچار 

خسارت های مالی نشوند. 
دليانی، رقيب جدی فرش ماشينی ایران را ترکيه 

فرش بافی  کارخانه  بزرگترین  گفت:  و  دانست 
حالی که  در  می باشد  دستگاه   40-50 دارای  ما 
ماشينی  فرش  توليدکننده  کارخانه  بزرگترین 
کوچك ترین  دارد؛  اختيار  در  دستگاه   200 ترکيه 
می پردازد  فعاليت  به  دستگاه  یك  با  ما  کارخانه 
اما کوچك ترین کارخانه ترکيه 20 دستگاه دارد.... 

تفاوت  کاماًل مشخص است!
مسئول فروش بازیابان در مورد نمایشگاه شهر آفتاب 
این  در  برای حضور  اول تصميمی  وهله  در  گفت: 
نمایشگاه نداشتيم اما پس از مذاکره با برخی دوستان 
و همکاران مطرح و معتبر، به این نتيجه رسيدیم که 
همه باید در کنار همدیگر باشيم تا شاهد برگزاری یك 

نمایشگاه پربار، پر رونق و موثر باشيم. 

* ریسک تجربه نخست را پذیرفتیم
فرش  شرکت  مدیرعامل  ساداتی-  مصطفی  سید 

فرش  نمایشگاه  داریوش(-  برند  با   ( راوند  تندیس 

ماشينی شهر آفتاب را بسيار خوب و فراتر از انتظار 

دانست و گفت: ریسك تجربه نخست را پذیرفتيم 
بسيار  نمایشگاه  این  در  حضور  از  خوشبختانه  و 

راضی هستيم. 
وی، ضمن قدردانی از مجریان برگزاری نمایشگاه، 
برای  بسياری  تالش های  و  زحمات  داشت:  ابراز 
برگزاری یك نمایشگاه موفق کشيده شده و تبليغات 
و اطالع رسانی جامع و کاملی انجام گرفته است که 
جا دارد از تمام دست اندرکاران و مسئوالن مرتبط 
تشکر کنم. انتظار نداشتيم بازدیدکننده خارجی در 
این نمایشگاه حضور یابد اما با این حال بازدیدکننده 
آینده،  سال  اميدوارم  و  داشتيم  هم  خارجی 
نمایشگاهی پرشورتر، موفق تر و با شرکت کنندگان 
بيشتری برگزار شود. ساداتی، فضای نمایشگاهی 
از نمایشگاه بين المللی تهران  شهر آفتاب را بهتر 
توصيف کرد و گفت: اغلب مشتریان،  سهولت رفت 
و آمد، فضای وسيع و تهویه مناسب سالن ها را از 

نقاط قوت مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب می دانند.
* رقابت تنگاتنگ میان تأمین کنندگان قطعات 

مسئول فروش بازیابان: در بازار داخلی، قدرت 
تولیدی  واحدهای  و  کارخانه ها  تمام  ریسک 
کاهش یافته است و در این بازار آشفته، کمتر 
کسی ریسک خرید میلیاردها تومان نخ و تولید 
محصول  اگر  زیرا  می پذیرد  را  ماشینی  فرش 
نهایی در بازار فروش خوبی نداشته باشد؛ دچار 

زیان های هنگفت مالی می شوند
امیردلیانی - مسئول فروش بازیابانسید مصطفی ساداتی - مدیرعامل تندیس راوند
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»شرکت  بازرگانی آران بافت انصار )تحت برند هایتکس(« 

به مدیریت علی حاجی علی به تهيه و تأمين قطعات 
ماشين آالت ریسندگی و بافندگی )ماشين آالت فرش 
ماشينی، کليه سيستم های ژاکارد و ...( از کشورهای 

آلمان، ایتاليا، ترکيه و چين می پردازد. 
به  اقتصادی  نامساعد  وضعيت  داشت:  عنوان  وی 
و خدماتی  تجاری  توليدی،  فعاليت های  تمام  روی 
تأثير گذاشته است و ما نيز در بخش تهيه قطعات 
ماشين آالت فرش بافی از این قاعده مستثنی نيستيم 
و رقابت ميان سایر تأمين کنندگان قطعات، به مراتب 

دشوارتر از گذشته شده است. 
به گفته حاجی علی، در شرایط فعلی، عرضه قطعات 
از ترکيه و ایتاليا با استقبال بيشتر مشتریان مواجه 
در  را  باکيفيت  قطعات  می باشد که سعی می کنيم 

اختيار آنان قرار دهيم.
از  بازدید  اميدوارم  گفت:  هایتکس  مدیرعامل 
از  برخی  زیرا  شود  تخصصی تر  نمایشگاه،  این 
شرکت کنندگان مانند مجموعه ما، در زمينه مسائل 

تخصصی و فنی فرش ماشينی فعال هستند و عموم 
مردم شناخت و اطالعی از آنها ندارند. 

حاجی علی افزود: سال گذشته در نمایشگاه نساجی 
تهران حضور داشتيم اما امسال تصميم گرفتيم در 
نمایشگاه شهر آفتاب حاضر شویم و فعاًل تصميمی 

برای حضور در نمایشگاه تهران نداریم.

* سطح باالی کیفیت طرح و نقشه در فرش ماشینی 
ایران 

از فعاليت »شرکت فرش نائین« حدود 15 سال سپری 
می شود و در حال حاضر توليدکننده فرش های 700، 

هزار و 1200 شانه اکرليك است. 
اوليه  مواد  تهيه  گفت:  مدیرکارخانه-  ژاله-  وحید 
وارداتی از نظر مسائل گمرکی و انتقال پول یکی از 
مشکالت فعلی توليدکنندگان فرش ماشينی است که 
متأسفانه تحقق برجام، در تسهيل روند واردات تأثيری 

نداشت.
وی در مقایسه ميان فرش ماشينی ایران و ترکيه 

ترکيه  ماشينی  فرش  توليدکنندگان  داشت:  ابراز 
خود  محصوالت  در  پلی استر  نخ های  از  عمدتاً 
استفاده می کنند در حالی که استفاده از نخ اکرليك 
در واحدهای فرش بافی ایران بسيار متداول است؛ 
ضمن این که حجم توليد، فروش و صادرات فرش 
ماشينی ترکيه بسيار فراتر از فرش ماشينی کشور 

ماست. 
ترکيه با توجه به بازاریابی های موفق در کشورهای 
ماشينی  فرش  بازار  توانست  آمریکایی،  و  اروپایی 
کيفيت  نظر  از  البته  آورد  به دست  را  مناطق  این 
طرح و نقشه، فرش ماشينی ایران در سطح باالتری 
طراحان  اغلب  بدانيد  که  است  جالب  و  دارد  قرار 

شرکت های معتبر ترکيه، ایرانی هستند. 
به  توجه  با  و  توصيه دوستان  به  ژاله تصریح کرد: 
کيفيت مناسب و مطلوب سالن های نمایشگاه شهر 
آفتاب در این رویداد حضور پيدا کردم و از آن کاماًل 

رضایت دارم.

وحید ژاله - مدیرکارخانه فرش نائینعلی حاجی علی - مدیرعامل هایتکس
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 چندین سالی است که برنامه های متعدد و متنوع 
علمی  غير  و  علمی  مراکز  توسط  توسعه صنعتی 
تهيه ،  گزاف  هزینه های  و  وقت  صرف  با  کشور 
تدوین ، رونمایی و به مرحله اجرا گذاشته می شود 
اما پس از چندی یا به طور کل به کناری گذاشته 
می شود و یا بازنگری های اساسی در آن صورت 
می پذیرد به نحوی که هيچ تشابهی با برنامه اوليه 

ندارد. 
اساتيد  توسط  صنعتی  توسعه  برنامه  زمانی که  از 
و  بهشتی  شهيد  دانشگاه  مانند  معتبر  دانشگاهی 
دانشگاه صنعتی شریف تدوین شد تا برنامه توسعه 
رونمایی   92 سال  در  که  دهم  دولت  در  صنعتی 
گردید و آخری آن هم که  تحت نام »سند راهبردی 
صنعت ، معدن« در سال 94 رونمایی گردید و در 
اسفند 95 هم اصالح گردید ، بيش از بيست سال 
می گذرد ، ليکن هيچکدام  با موفقيت کامل و اقبال 
عمومی روبرو نشدند و با تغيير هر دولت و حتی 
تغييرات  دستخوش  وزیری  معاون  یا  و  وزیر  هر 
نقطه  از  کار  سپس  و  گردیده  بنيادی  و  اساسی 
وزیر  تازگی هم  به  است؛  آغاز شده  قبلی مجدداً 
دوازدهم برای تصدی پست وزارت صنعت ، معدن 
و تجارت هم در جلسه دفاع از برنامه های خود در 
مجلس شورای اسالمی ، خبر از تکميل و احيای 

سند استراتژی توسعه صنعتی داد.
خالصه اینکه هر وزیری فارغ از برنامه های اجرا 
شده قبلی و بنا به ميل و سليقه خود ، نسخه ای 
نتيجه اش  برای توسعه صنعتی کشور می پيچد و 

این است که امروز همگان  شاهد آن هستند.
بوده  پروازانه  بلند  اهداف  دارای  که  برنامه هایی 
فعاالن  از  نظرخواهی  و  مشورت  بدون  اغلب  و 
بخش های مختلف صنعتی و در اتاق های در بسته 
تهيه شده و فاقد جایگاه قانونی محکمی بوده و به 
راحتی کنار گذاشته می شود و به همين دليل است 

که معمواًل نيز به سرانجام مطلوبی نمی رسند.
به عنوان مثال به برخی از اهداف آخرین برنامه 

اسفند  ویرایش   ( یازدهم  دولت  در  رونمایی شده 
95 ( و اهداف تعيين شده برای سال 96 ) سال آغاز 
به کار دولت دوازدهم ( و سال 1400 ) سال پایانی 

دولت دوازدهم (  نگاهی می اندازیم:
برخی اهداف سال 1396

1-ارزش صادرات غيرنفتی : 103 ميليارد دالر 
2-ارزش صادرات صنعتی و معدنی : 61 ميليارد 

دالر
3-سرانه صادرات غير نفتی : 1200 دالر

4-سرانه صادرات صنعتی و معدنی : 700 دالر 
و  صنعت  بخش  واردات  به  صادرات  5-نسبت 

معدن : 98 درصد
هدف گذاری  برنامه  در  که  دیگر  شاخص  چند  و 

شده است.
 43 حدود  بر  بالغ   95 سال  غيرنفتی  صادرات 
ميليارد دالر بوده و صادرات صنعتی کشورنيز در 
حدود 31 ميليارد دالر و بسيار بعيد است که این 
ارقام در سال 96 چنان جهشی نماید که بتواند به 

هدف تعيين شده نزدیك هم بشود.
متأسفانه سال جاری که سال پایانی دولت یازدهم 
و سال آغازین دولت دوازدهم می باشد ، هيچکدام 
تجارت  و  معدن  و جدید صنعت ،  قبلی  وزرای  از 
به دليل عدم حضور کامل در این سال در مسند 
وزارت ، پاسخگوی چرایی عدم دسترسی به اهداف 

این سال نخواهند بود.
ای کاش به نحوی برنامه ریزی شود که اسفند ماه 
هر سال، ماه پایانی دولت قبلی باشد و فروردین 
ماه، سال آغاز به کار دولت جدید ، تا شروع بکار 
دولت جدید نيز مترادف با آغاز سال و آغاز اجرای 
بودجه ساليانه و همچنين آغاز برنامه های توسعه ای 
پنج ساله باشد و هر مسئولی نيز پاسخگوی کامل 

عملکرد خود در آن سال باشد.
برخی اهداف سال 1400

1-ارزش صادرات غير نفتی : 130 ميليارد دالر 
2-ارزش صادرات صنعتی و معدنی : 84/5 ميليارد دالر 

راز عقیم ماندن برنامه های 
توسعه صنعتی در ایران

تهیه و تنظیم: 
علیرضا حائری
دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران 
و کارشناس صنعت 

بازتاب
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3-سرانه صادرات غير نفتی : 1450 دالر 
4- سرانه صادرات صنعتی : 940 دالر 

و  صنعت  بخش  واردات  به  صادرات  نسبت   -5
معدن : 105 درصد

همانگونه که از هدف گذاری انجام شده استنباط 
 5 طی  باید  کشور  نفتی  غير  صادرات  می گردد؛ 
سال آینده از رقم فعلی 43 ميليارد دالری به رقم 
130 ميليارد دالر برسد ، یعنی جهشی معادل 90 
ميليارد دالر در طی 5 سال و افزایشی 18 ميليارد 

دالری در هر سال . 
 برای رسيدن به این هدف باید رشد ترکيبی ساليانه 
صادرات غير نفتی معادل 25 درصد باشد که البته 
اخير  سال های  تجربه  اما   ، نيست  نيافتنی  دست 
برنامه ریزی ها  روش  این  با  که  است  داده  نشان 
و نحوه حمایت از توسعه صادرات غير نفتی، قابل 

حصول نيست.
فراموش نکنيم که افزایش صادرات غير نفتی سال 
95 نسبت به سال 94 فقط معادل 2 تا 3 درصد 
رکورد صادرات  ایم   نتوانسته  هنوز  و  است  بوده 
دالر  ميليارد   50 معادل  که   93 سال  نفتی  غير 
باید در سال 1400  بود را تکرار کنيم؛ همچنين 
ميليارد دالری  به صادرات 84   ) دیگر  ) 5 سال 
با  در بخش صنعت و معدن دست پيدا کنيم که 
صادرات 31 ميليارد دالری سال 95، در حدود 53 
ميليارد دالر فاصله داریم که آن هم افزایشی 10 
ميليارد دالری در هر سال را طلب ميکند که نياز 
به برنامه ریزی دقيق تر و حمایت های همه جانبه 
از صنعت صادرات محور دارد و البته دستيابی به 

آن تا حدودی غير ممکن می نماید.
برنامه  در  شده  تعيين  اهداف  و  شاخص ها  سایر 
راهبردی صنعت هم در همين حدود سير کرده و 
اینجاست  اما سوال  آرمان گرایانه می باشد؛  بيشتر 
که چرا چنين برنامه های با صرف هزینه و وقت 
می گردد ،  رونمایی  و  تدوین   ، تهيه  زیاد   بسيار 
قبول  قابل  سرانجامی  به  هيچکدام  اینکه  بدون 

دستخوش  مرتب  برنامه ها  این  چرا  برسد؟! 
گذاشته  کنار  و حتی  بازنگری  ویرایش ،  تغييرات ، 
می شوند؟! چرا با هر تغييری در رأس دولت و یا 
وزارتخانه و حتی در بدنه وزارتخانه ، این برنامه ها 

مورد بازنگری و بعضًا حذف و تعدیل می شوند؟!
قبيل  این  تدوین  و  تهيه  وضعيت  به  نگاهی  با 
برنامه ها در سایر کشورهای توسعه یافته و یا در 
مسير توسعه، می توان به جواب این سواالت دست 

پيدا کرد.
سياسی  احزاب  کشورها ،  معمواًل  قبيل  این  در 
انتخابات  در  احزاب ،  همين  و  داشته  وجود  فعال 
دولت ها  تشکيل  نهایتًا مسئوليت  و  شرکت کرده 
را بر عهده می گيرند، در این کشورها، هر برنامه 
توسعه ای اعم از صنعتی و یا کشاورزی، معدنی و 
.... به تصویب تمامی احزاب و جریان های فعال 
کشور رسيده و سپس رونمایی و به مرحله اجرا در 
می آید ، لذا هر تغييری که در بدنه سياسی کشور 
اتفاق بيفتد و هر حزبی که بر سر کار بياید، قباًل 
این برنامه را دیده، در جریان تهيه و تصویب آن 
نقش داشته و خود را موظف به اجرای آن می داند، 
با  و  دولت  بدنه  یا  و  دولت  در  تغييری  هر  با  لذا 
دستخوش  برنامه ها  قبيل  این  وزیری،  هر  تغيير 
قرار  نفرین!  و  لعن  احيانًا  و  بازنگری  و  تغيير 
نمی گيرد و همگان و تمامی احزاب خود را موظف 
که  است  دليل  همين  به  می دانند.  آن  اجرای  به 
یك برنامه مثاًل توسعه ای بيست ساله به صورت 
حاليکه  در  مياید،  در  اجرا  مرحله  به  کمال  و  تام 
در این مدت بيست سال شاید بيش از ده دولت 
مختلف با گرایشات مختلف سياسی هم روی کار 
آمده باشد، اما در برنامه های توسعه صنعتی و غير 
اگر  و  نميشود  ایجاد  خللی  مزبور  کشور  صنعتی 
هم نياز به بازنگری در هر برنامه ای باشد باز هم 
کشور  سياسی  فعاالن  تمامی  عمومی  اجماع  با 
انجام می گردد و هيچ مسئولی حق ندارد بصورت 
تغييرداده و  را  برنامه ای  یا سليقه ای  انفرادی و 

یا لغو نماید.
وجود  شرایطی  چنين  فعال  که  نيز  ما  کشور  در 
برنامه های  قبيل  این  که  می شود  پيشنهاد  ندارد ، 
تهيه  ذیربط  وزارتخانه های  توسط  که  توسعه ای 
می شود ، توسط نهادهای باالتر مانند هيأت دولت 
مشترک  صورت  به  اسالمی  شورای  مجلس  و 
تصویب شده و در قالب قانون به نهادهای مربوطه 
ابالغ گردد تا به راحتی و به صورت سليقه ای قابل 

جرح و تعدیل نبوده و احيانًا تعطيل نشود.
چگونگی نظارت بر تحقق اهداف :

به منظور اجرای دقيق برنامه ها پيشنهاد می شود 
که نظام ارزیابی عملکرد مسئولين کشور، تدوین 
و به دقت مورد اجرا گذاشته شود و هر مسئولی 
موظف باشد تا نسبت به عدم اجرا و عدم تحقق 
برنامه ای تعيين شده و اعالم شده پاسخگو باشد 
صرف دادن چندین شعار تبليغاتی برای کسب رای 
اعتماد و هدف گذاری برنامه هایی که قابليت اجرا 
نداشته و معموال عمر اجرای آن برنامه نيز بيش 
از عمر مسئوليت آن فرد است، نافی مسئوليت آن 

فرد نمی باشد.
در  مردم  منتخبين  نظارت  وظيفه  که  اینجاست 
و  مسئولين  عملکرد  بر  اسالمی  شورای  مجلس 
نحوه تحقق اهداف اعالم شده توسط ایشان، نمود 
اصحاب  بر  همچنين  می کند.  پيدا  ملموس تری 
فعاليت مسئولين  با رصد مستمر  است که  رسانه 
وظيفه  شده،  اعالم  برنامه های  با  آن  تطبيق  و 

پرسشگری خود را به نحو احسن انجام دهند. 
می تواند  کسی  نه  که  است  حالتی  چنين  در 
را  کشور  توسعه ای  برنامه های  خود  دلخواه  به 
نه کسی می تواند  نماید و  یا معطل  تغيير داده و 
اهدافی را در برنامه های خود اعالم نماید که قابل 
دستيابی نبوده و بيشتر جنبه شعاری و کسب رای 

اعتماد داشته باشد.
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تهیه و تنظیم: 
حبیب کریمی، روزنامه نگار

بازتاب

ث امیرکبیر، 
دارالفنون؛ میرا

ن ایـران
ي نویـ

مهـد نسـاج

برگزاری مجمع عمومی جامعه متخصصين نساجی 
ایران در صحن و سرای دانشگاه صنعتی اميرکبير که 
از سال 1342 آن زمان پلی تکنيك می ناميدنش با آن 
آشنایم چرا که به عنوان خبرنگار دانشگاهی روزنامه 
یوميه ای، توانستم با اساطير علم و دانش چونان حبيب 
نفيسی، دکتر مجتهدی و ... بحث و گفت وگو نمایم؛ 
توسن خاطرات مر از نام اميرکبير به سرعتی رعدآسا، 
به سوی دارالفنون این ميراث به جا مانده از اميرکبير 
که اینك دانشگاهی عظيم بر نام آن بزرگمرد تاریخ 
اميرکبير در  حك شده است، رساند. مدرسه ای که 
دوران خفقان، استبداد، جهل و شهوت قاجار بنا نهاد 
و خود ناکام از گشایش دارالفنون  در شهر کاشان، 
دو هفته قبل از آن که پای دانش آموزان به صحن و 
سرای دارالفنون برسد، دچار کين و غضب و بيسوادی 
و حماقت و نامردی از سلسله نکبت بار قاجار گردید؛ 
سهم خواه  و  مستبد  و  بی شرم  دولت های  گرچه 
وامتيازبگير روس و انگليس به همراه مهدعليای نابکار 
دربار ننگين قاجار، خون آن نازنين مرد گرانمایه را در 

فين کاشان بر زمين ریختند.

*نساج های دارالفنونی!
سوای آنکه چند شماره قبل مجله نساجی امروز متن 
مصاحبه با آقای سيدحسن فلك فرسای )ملقب به 
دسترنج( که ایشان را از انجمن صنایع نساجی ایران 
وی،  حال  شرح  ستون  در  و  خواندم  را  می شناسم 
متوجه شدم که او از دانش آموختگان دارالفنون است و 
هنگامی که به نامبرده تلفن کردم و خوشحالی خویش 
را از این که من نيز همانند او یك دارالفنونی ام، ابراز 
داشتم؛ سال هاست که با یك دارالفنونی دیگر یعنی 
انجمن  عضو  نيز  ایشان  که  کرمانی  احد  مهندس 
دیگر  با  و  هستم  آشنا  است؛  ایران  نساجی  صنایع 
دارالفنونی ها که از سال 1330، در قيد حيات هستند، 
هر از چندگاهی دورهمی دوستانه و عاشقانه! داریم؛ 
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اخيراً کتابی تحت عنوان »دارالفنون، گفتاری در هویت 
دارالفنون و جایگاه آن در تاریخ معاصر ایران« دست 
یافتم که با تورق صفحات آن به نکاتی برخوردم که 
مرتبط با نساجی و نقش دارالفنون در توسعه نساجی 

نوین در ایران می باشد.
مهدی اشراقی که در تدوین و نگارش کتاب تالش 
به  کتاب  این  از  گوشه هایی  در  داده؛  انجام  وافری 
مواردی اشاره می کند که در خور اعتنا و توجه است. 
در قسمتی از کتاب آمده است که از رشته های اوليه 
تدریس در دارالفنون، ریاضيات و مهندسی بوده که 

شخصی به نام ُرطی از اتریش به ایران می آید.
اتریشی  پوالک  ادوارد  دکتر  که  نماند  نانوشته 
و  می شود  تعيين  دارالفنون  دروس  مدیر  به عنوان 
جالب آن که پوالک که پزشك بوده و اولين عمل 
داده،  انجام  دارالفنون  مدرسه  در  نيز  را  جراحی 
و  می نویسد  ایران«  »قالی  عنوان  تحت  کتابی 
عنوان می شود که پوالک چنان عالقه ای به فرش 
دستباف ایران داشته که اجازه تردد روی فرش های 
موجود در خانه خود را به کسی نمی دهد و فرش 
دستباف را نوعی گلستان انباشته از گل های زیبای 
طبيعت می داند؛ ضمن این که پوالک در اثر استمرار 

اقامت در ایران به دین اسالم می گرود!

*پارچه ماهوت برای زمستان ها و پارچه خارا برای 
تابستان ها؛ تن پوش دارالفنونی ها

آن چنان که در روزنامه علّيه ایران به نقل از کتاب 
دانش   به  دارالفنون  مدیران  است،  آمده  فوق الذکر 
آموزان تأکيد می کردند که زمستان ها از پارچه ماهوت 
و تابستان ها از پارچه خارا برای خود لباس تهيه کنند.

*پارچه تولید ایران را دارالفنون ابداع کرد
در روزنامه وقایع اتفاقيه منتشره در دوران قاجار و 
همزان با شروع دارالفنون که مهدی اشراقی مولف 

که  است  آمده  نموده  نقل  آن  از  دارالفنون  کتاب 
دارالفنون نقش اساسی در تربيت دانش آموختگان 
در  که  نموده  ایفا  مهندسی  و  فنی  شاخه های  در 
در  دارالفنون  جدید،  صنعتی  مراکز  ایجاد  مقوله 
اطالعات  از  استفاده  با  کارخانجات  ایجاد  راستای 
فراهم  را  موجباتی  خود،  دانش آموختگان  علم  و 
جزو  که  شوند  ایجاد  ایران  در  کارخانجاتی  نمود 
ضروریات زندگی به حساب آمده و همان گونه که 
انقالب صنعتی در انگلستان با قوه ماشين بخار و 
در صنعت نساجی اتفاق افتاد، پيشروان صنعت نو 
که دانش آموخته دارالفنون بودند نيز خود خواستار 
در  عمده ای  تحوالت  و  تغييرات  تا  شدند  آن 
کارخانه های نساجی موجود در ابران ایجاد شود تا 
با تهيه پارچه های مناسب، براساس تقاضای بازار 

ببافد.
فغان فریدون مشيری، شاعر معروف از قتل اميرکبير

دانش  و  علم  آمدن  وجود  به  در  دارالفنون  تأثير  از 
که  چرا  نوشته ایم،  کم  بنویسيم  چه  هر  صنعت  و 
ژاپنی ها  مثالش  و  است  نوین  عظمتی  دارالفنون، 
هستند که 20 سال بعد محلی به نام پلی تکنيك را 

ایجاد کردند که برگرفته از دارالفنون بود. 
فریدون  روانشاد  زیبای  شعر  به  را  نوشته ام  پایان   
الفبای  او  و  گرفتم  یاد  او درس ها  نزد  که  مشيری 
روزنامه نویسی را برایم دیکته کرد؛ اختصاص می دهم 

که درباره اميرکبير چنين سروده است:
»رميده از عطش سرخ آفتاب کویر 

غریب و خسته رسيدم به قتلگاه امير 
 زمان، هنوز همان شرمسار بهت زده 

زمين ، هنوز همين جان سخت  الل شده
جهان هنوز همان دست بسته تقدیر !

هنوز ، نفرین مي بارد از در و دیوار 
هنوز ، نفرت از پادشاه بد کردار 

هنوز وحشت از جانيان آدمخوار !

هنوز لعنت بر بانيان آن تزویر 
 هنوز دست صنوبر به استغاثه بلند 
هنوز بيد پریشيده سر فکنده به زیر 

هنوز همهمه سروها که اي جالد
مزن ! مکش ! چه کني ؟ هاي ؟ !

اي پليد شریر !
چگونه تيغ زني بر برهنه در حمام ؟

چگونه تير گشایي به شير  در زنجير ! ؟ 
 هنوز ، آب به سرخي زند که در رگ جوي ،

هنوز 
هنوز
هنوز 

به قطره قطره گلگونه ،  رنگ مي گيرد
از آنچه گرم چکيد از رگ امير کبير !

 نه خون ، که عشق به آزادگي ، شرف ، انسان
نه خون ، که داروي غم هاي مردم ایران !
نه خون ، که جوهر سيال دانش و تدبير 

 هنوز زاري آب
هنوز ناله باد

هنوز گوش کر آسمان ، فسونگر پير !
هنوز منتظرانيم تا زگرمابه

برون خرامي اي آفتاب عالم گير 
نشيمن تو نه این کنج محنت آباد ست

تو را زکنگره عرش مي زنند صفير !
 به اسب و پيل چه نازي که رخ به خون شستند 

در این سراچه ماتم پياده شاه ، وزیر !
 چون او دوباره بياید کسي ؟

محال ... محال...
هزار سال بماني اگر

چه دیر...  چه دیر... !«
و اینك در و دیوار دارالفنون این باقيمانده و ميراث 
متجلی  را  وی  یاد  گوشه اش  گوشه  در  اميرکبير 

می سازد. روحش شاد. 
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محمد وهاب زاده- مدیرعامل شرکت تولیدی الوان ثابت- اعالم 

کرد: در راستای همبستگی صنعت و دانشگاه ، این شرکت 
اقدام به تأسيس دانشگاه علمی و کاربردی در رشته های 
و  تحصيلکرده  جوان  نيروهای  تربيت  با  تا  نمود  مرتبط 
متخصص جامه عمل بپوشاند و به دنبال انجام فعاليت های 

دانش بنيان است.  
وی در مورد راه اندازی این شرکت گفت: شرکت الوان ثابت 
در سال 1361 به عنوان بزرگترین توليد کننده مواد رنگی 
و مواد کمکی نساجی در خاورميانه با هدف پوشش صنایع 
نساجی و چرم تاسيس و در سال 1375 جهت توليد در چهار 
گروه رنگ های نساجی  اسيدی ، مستقيم ، راکتيو و پيگمنت 

مورد بهره برداری قرار گرفت . 
به گفته وهاب زاده، این کارخانه واقع در کيلومتر 45 جاده 
همدان- قزوین در زمينی به مساحت 24 هکتار با زیر بنایی 
حدود 25000 متر مربع با ظرفيت توليد 4 هزار تن از انواع 
رنگ های نساجی ، چرم و مواد کمکی با مشارکت بانك سپه 
و سازمان صنایع ملی احداث گردیده است که در سال 1381 
به ميزان 50 درصد و در سال 84، صد درصد خصوصی 

سازی شد.
مدیرعامل الوان ثابت با بيان این مطلب که در حال حاضر 
با در نظر گرفتن تجربيات 20ساله و خصوصی سازی سنتز 
رنگ در این شرکت ، تنوع بسيار زیادی را پيدا کرد؛ افزود: 
ساالنه بيش از 100 نوع از رنگ های اسيدی ، مستقيم، رآکتيو، 
خمير پيگمنت ، سالونت ، کاتيونيك و نيز مواد تعاونی نساجی 
را برای مشتریان در گروه های مختلف ) نساجی، کاغذ و 
کارتن، شوینده، آرایشی و بهداشتی، بنزین و... ( در سراسر 
کشور را تامين نماید. از این رو نام شرکت نيز به »شرکت 
رنگ و مواد شيميایی الوان ثابت« تغيير پيدا کرد . عالوه بر 
آن ، واحد بازرگانی الوان ثابت ، به دليل روابط بسيار نزدیك و 
تخصصی این شرکت با کمپانی های بزرگ جهان در صنعت 
رنگ )اروپا ، چين ، هند( آمادگی ارائه رنگ های دیسپرس و 
سایر را در انواع مختلف با بهترین شرایط عرضه نماید؛ در هر 
دو زمينه فوق )توليدی و بازرگانی ( شرکت الوان ثابت مشاوره 

و خدمات پس از فروش را دارد.  
وهاب زاده سپس ابراز داشت: در سال 836 شرکت اقدام به 
ارتقا دانش فنی توليد و جذب کارشناسان کار آزموده نمود و به 
تدریج توانست کيفيت محصوالت را تا سطح استانداردهای 
بين المللی ارتقا دهد. واحد کنترل کيفيت R&D شرکت نيز 
به طور مداوم در حال به روز رسانی محصوالت شرکت از 
نظر کاربردی است تا سبد محصوالت خود را به شرح زیر 

کامل کند:
مورد   OPTICAL BRIGHTNER عرضه  و  1-توليد 
استفاده در پودر شوینده ، نساجی ، کاغذ سازی و رنگ های 

ثبات باال برای صنایع شوینده 
2- توليد و عرضه رنگ های ثبات باال برای چرم،  واکس 

و شمع. 
3- در حال اتمام و سنتز رنگ های مورد مصرف در صنایع 

غذایی و دارویی 
و  ميکروبيولوژی  بيولوژی،  در  مصرف  مورد  4-رنگ های 

پزشکی )پروژه آتی (
5- رنگ های مورد مصرف در صنایع کاغذ و کارتن )که 

چندین سال از عرضه آن سپری می شود( 
6- توليد و عرضه رنگ های مورد مصرف در صنایع نفت 
و گاز، روغن ها و صنایع غذایی شامل رنگ بنزین و روغن 

موتور 
آب های  رد یابی  برای  نشانه گذاری  رنگ های  توليد   -7
 WATER TRACING/UV LEAK DETECTION زیرزمينی
8- توليد و عرضه رنگ های مورد مصرف در کود و سم 

صنایع کشاورزی 
9- توليد و عرضه رنگ های مورد مصرف در صنایع فلزی 

مانند شمس و آلومينيوم 
10- توليد و عرضه رنگ های مورد مصرف در محصوالت 

ضد یخ و سيستم های خنك کننده 
11- رنگ های مورد مصرف در انواع حالل ها و مواد شيميایی 
12- رنگ های مورد مصرف در انواع چسب های مایع، نوار 

چسب و ....
این صنعتگر نساجی در مورد وضعيت فعلی توليد و بازار 
رنگ های توليدی  در کشور  گفت:  بازار توليد رنگ های 
نساجی ارتباط مستقيمی با وضعيت بازار صنعت نساجی دارد. 
در سال های اخير صنعت نساجی به دالیل مختلفی دچار 
موضوعی  همان  متأسفانه  هم چنين  شده است.  نابسامانی 
که توليد کنندگان نساجی از آن رنج می برند ، خود در زمينه 
مصرف و خرید رنگ داخلی اعمال می کنند اما در مقابل، 
استقبال از رنگ های توليدی شرکت در گروه های دیگر بسيار 

مثبت می باشد.
وی در پایان ابراز داشت: شرکت الوان ثابت با نگاه »هر روز 
یك قدم به سمت جلو«، تطبيق پذیری با دانش روز، مدیریت 
نوین و نگاه برد- برد به خدمت رسانی به صنعت کشور و 

صادرات ادامه خواهد داد. 

بازتاب

گفت وگو با
محمد وهاب زاده 
ک قدم مدیرعامل شرکت تولیدی الوان ثابت

هر روز ی
ت جلو

به سم
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تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش هفتم

تصویر شماره 1- شاه عباس اول

شاه  یك،  شماره  تصویر  اول:  عباس  شاه  دوره 
که  است  هندی  نقاش  بشنداس  اثر  اول  عباس 
همراه خان عالم سفير جهانگير پادشاه هندوستان 
به ایران آمده است. در این تصویر شاه عباس لباس 
پشمي دستباف ایران پوشيده که به صورت بسيار 

زیبا دامن کلوش و شال کمر از زربفت و گالبتون 
در حالي که تفنگ در دست دارد و تاج مخصوص 

که خودش طراحي کرده است.
اگر  عباس:  شاه  غیرمستقیم  یا  مستقیم   اثرات 
اداره  استبدادي  و  شخصي  حکومت  با  کشوري 
شود و اراده یك تن بر امور سياسي و اجتماعي و 
اقتصادي و دیني ملتي حکمروا باشد؛ طبعاً قریحه، 
ذوق ، استعداد، اخالق و احساسات بد و نيك چنين 
فرمانروایي در تمام مظاهر زندگاني آن ملت موثر 
و منعکس خواهد شد و در چنين کشوري سعادت 
یا تيره روزي مردم مستقيماً با خصوصيات عقلي و 
روحي و احساسي او بستگي دارد و خواهد داشت.

شاه عباس بيش از چهل و یك سال، ایران را با 
به سلطنت  او  اداره کرد. چون  استبدادي بي  نظير 
باغ  قرا  و  شروان  آذربایجان،  والیات  تمام  رسيد؛ 
و قسمتي از مغرب ایران تا نهاوند به دست دولت 
افتاده بود. سرزمين خراسان را پادشاهان  عثماني 
ازبك عرصه غارتگري ساخته بودند. دولت پرتغال 
بسياري از جزایر دنيا در خليج فارس را در تصرف 
سران  نفوذ  و  جویي  قدرت  و  سري  خيره  داشت 
طوائف قزلباش ایران را به تجزیه و انقراض تهدید 
که  ما  ملي  وحدت  و  سياسي  استقالل  مي کرد. 
دیگر  بار  ساساني  دولت  انقراض  از  پس  قرن   9

به نيروي تعصب و شمشير شاه اسماعيل اول تا 
اندازه اي تجدید شده بود؛ راه زوال مي سپرد.

 شاه عباس در مدت چهل و یك سال پادشاهي از 
خاک ایران آنچه را که دیگران از دست داده بودند 
باز پس گرفت و متصرفات تازه اي مانند گرجستان، 
ارمنستان، بغداد و قندهار را نيز بر آن افزود. سران 
یاغي و مدعيان قدرت شاهي را از ميان برداشت و 

حکومت مرکزي را بر سراسر کشور حکمروا کرد.
گویندگان  با  عباس چون  شاه  شاهي و شاعري: 
و هنرمندان معاشرت مي کرد و به شعر و شاعري 
بيشتر  مثل  نيز  خود  داشت؛  دلبستگي  و  توجه  و 
برخي  مي سرود،  اشعاري  گاهگاه  ایران،  مردم 
چنان که  صفوي  دوره  تذکره نویسان  و  مورخان 
رسم و عادت بسياري از این طبقه بوده است، در 
شاعري و شعرشناسي او به راه اغراق و گزافه گویي 
با  آنکه  با  تاریخ خلد برین  رفته اند. مثاًل نویسنده 
شاه عباس هم عصر نبوده در این باره مي نویسد: 
»در فن بالغت و سخنوري گوي تفوق و برتري 
که  دلپذیر  اشعار  و  ربوده  انوري  و  فردوسي  از 
گاهي به زبان فارسي مي گفت زیاده از حوصله یاد 
داشت است. شعر فهمي و شعر شناسي و تصرفات 
پسندیده او در اشعار شعراي روزگار در مرتبه کمال 
بود...« اسکندر بيگ ترکمان - مولف تاریخ عالم 
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آراي عباسي و معاصر شاه عباس - می نویسد:»به 
خوب  بسيار  را  شعر  بوده،  دانا  فارسي  اشعار 
مي فهميده و تصرفات مي نمایند و گاهي به نظم 
نکته  از  یکي  درباره   مي گشایيد.«  زبان  نيز  اشعار 
سنجي ها و تصرفات شاعرانه او در اشعار دیگران، 
محمد طاهر نصرآبادي در تذکره خود در شرح حال 
مال شکوهي همداني شاعر،  چنين نوشته است :» 
روزي مال شکوهي یا ميراللهي )شاعری دیگر( در 
قهوه خانه ای نشسته بودکه شاه عباس به قهوه خانه 
چکاره اي  مي پرسد  شکوهي  مال  از  مي آید. 
مي گوید شاعرم. شعر از او طلب مي کند این بيت 
را مي خواند: ما بيدالن به باغ جهان همچو برگ 
گل... پهلوي یکدیگر همه در خون نشسته ایم؛ شاه 
به  را  عاشق  که  مي گویند  و  مي فرمایند  تحسين 

برگ گل تشبيه کردن اندکي نامالیم است.«
شاه عباس به شعراي زمان نيز مهرباني بسياري 
و  تر  زبردست  شاعري  در  که  را  هریك  و  نمود 
در ذوق و قریحه و دانش از دیگران برتر مي دید 
ندیمان  و  در جمع مصاحبان  و  محترم مي داشت 
شفائي  با  او  احترام آميز  رفتار  مي کرد.  داخل  خود 
به  وي  خدمت  در  که  معروفي  شاعران  از  شاعر 

شفائي  حکيم  است.  اشاره  قابل  سپردند،  سر 
مسجد  در  وی  بود.  شاه  ندیم  و  اصفهاني،طبيب 
را  او  شاه  مي نشست.  طبابت  به  اصفهان  جامع 
به سبب شوخ طبعي و شيرین سخني و دانش و 
مجلس آرایي عزیز و محترم مي داشت و با القاب 

ملك الشعرایي و ممتاز ایران مفتخر ساخته بود.
درتصویر شماره 2 حکيم شفائي اصفهاني، لباسی از 
پشم دستباف با یقه برگردان که بسيار زیبا دوخته 
شده و عمامه 12 ترک با پيچش بسيار زیبا و شال 

کمر از ترمه برتن دارد.
شاه  فرمان  در  عالي قدر  شاعر  نفر  صد  از   بيش 
و  گرفته  انعام  و  هدیه  وي  از  و  بوده اند  عباس 
مفتخر به عناوین گشته اند. در این زمان تغييراتي 
اثرات کار  در ظاهر پارچه ها داده شد و عالوه بر 
نقاشان که به کمك طراحان پارچه و صنعتگران 
آمدند و ظاهري بسيار بدیع به ظاهر پارچه ها دارند 
و توليدات را رنگ تازه بخشيدند. هنرمندان دیگري 
مانند عليرضا عباسي و مير عماد خوشنویس براي 
به  با  پارچه  و عرضي  و محورهاي طولي  حاشيه 
زیبایي  کوفي  خط  و  فارسي  خطوط  بردن  کار 
پارچه هاي مخصوص را دو چندان نموده و ارزش 
افزوده اي بوجود آوردند و طرز خطوط و بکارگيري 

در پارچه بافي خود نمودي از هنر جدید بود. 
زیبا: شاه  به هنرهاي  عشق و عالقه شاه عباس 
عباس به هنرهاي زیبا، مانند خوشنویسي، تذهيب، 
و  بافي  زري  کاشي کاري،  نگارگری،  نقاشي، 
امثالهم، توجه و عالقه خاصي داشت. خوشنویسان، 
نقاشان و هنرمندان دیگر را از هر سو به اصفهان 
فرا مي خواند و حقوق معين مي کرد و به کاري که 

شایسته هر یك بود؛ مي گماشت.
خوشنویسان  از  یکي  خوشنویسان:  با  شاه  رفتار 
بزرگ زمان شاه عباس اول، عليرضا تبریزي است 
را عليرضاي  درآمد خود  به خدمت شاه  که چون 
عباسي خواند. این خوش نویس استاد، نخست در 
تبریز شاگرد مال محمد حسين تبریزي و عال الدین 
محمدبن محمد تبریزي، معروف به عال بيگ بود 
و خط ثلث و نسخ را نيکو مي نوشت. پس از آن که 
ترکان  عباس  شاه  پدر  خدابنده،  محمد  زمان  در 

از  عليرضا  آوردند.  به تصرف  را  آن شهر  عثماني 
آنجا بيرون آمد، به قزوین پایتخت دولت صفوي 
به  گرفت،  منزل  آن شهر  جامع  در مسجد  رفت، 
کار کتابت مشغول شد و قسمتي از کتيبه هاي آن 
مسجد را با چند قرآن در آنجا تمام کرد؛ ولي چون 
مي خواست که در خط نسخ تعليق نيز استاد شود 
به مشق این خط همت گماشت، در اندک زمان به 
مهارت رسيد و در هفت خط، مخصوصاً در خطوط 

ثلث و رقاع و نستعليق، استادي کم نظير شد. 
هجري   1001 شوال  اول  پنجشنبه  روز  در  وی 
قمري به خدمت شاه عباس درآمد و در رده ندیمان 
براي  را  جمعي  شاه  و  شد  داخل  وي  مخصوص 

تعليم به وي تصویر سپرد.

تصویر شماره 3- نمونه ای از خط علیرضای عباسی

تصویر شماره 3،  نمونه اي از خط عليرضای عباسي 
است که در سال 1012 هجري نوشته شده است. 
شاه عباس در سال 1010 هجري بنا بر نذري که 
کرده بود از اصفهان پياده به مشهد سفر کرد و در 
آن شهر دستور داد ساختمان هاي آستانه رضوي را 
که به علت حمالت پادشاهان از بك ویران گشته   تصویر شماره 2- حکیم شفائی اصفهانی
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طراحان  همکاري  و  نظري  بلند  و  مهارت 
در  مناسب  مواد  کارگیري  به  و  خطاطان  و 
در  را  بافندگي  هنر  دوران صفویه،  کارگاه هاي 
سراسر قرن دهم در کمال زیبایي جلوه گر نمود 

و پارچه هاي بسیار نفیسی تولید شد

تعمير  بود،  به غارت رفته  نقاش و ذخایر آن ها  و 
عباسي  عليرضا  به  حال  همان  در  کنند.  زینت  و 
دستور داد که آیاتي از قران و اشعاري متناسب با 
آن مکان مقدس بر الواحي زرین بنگارد و زرگران 
زبردست آن الواح را با گل و بوته ها و نقوش زیبا 

به ضریح بارگاه امام رضا )ع( نصب کنند. 
عليرضا، فرمان شاه را در مدت دو سال انجام داد 
زرگر  استاد مستعلي  به وسيله  زیبایي که  الواح  و 
بر  بود  آراسته شده  به خطوط وي  ساخته شده و 
ضریح و صندوق آن حضرت نصب شد. در سال 
1017 هجري، شاه عباس پس از بازدید آثار رصد 
خانه مراغه درصدد آمد که آنجا را نيز تعمير کند؛ 
پس شيخ بهاء الدین محمد عاملي، مال جالل الدین 
محمد منجم و عليرضا عباسي خوشنویس را براي 
ایشان  به مراغه فرستاد و  این کار  تهيه مقدمات 
عرضه  شاه  به  را  رصدخانه  بناي  تجدید  نقشه 

داشتند.

تصویر شماره 4- نمونه ای از خط علیرضای عباسی

عليرضا  خط  از  دیگری  نمونه   ،4 شماره  تصویر 
تا دور قاب  عباسي در سال 1025 است که دور 
شده  تذهيب  و  بوته  و  گل  تصویر  و  شده  زینت 
است که از شاهکارهاي تذهيب مي باشد. در اینجا 

باید یادآور شد که هر لحظه هنرمندان پارچه باف 
که  بودند  جدیدي  ابداع  منتظر  آن ها  طراحان  و 
نمایند و  ارائه  نقاشان و خطاطان به آن ها  توسط 
غم  هم  و  پارچه   به  جدید  ابداع  آن  تبدیل  براي 
خود را به کار برند و توليد جدیدي را به دنيا عرضه 
بدارند. در این رابطه عليرضا عباسي و شاگردانش 
خود،  اصلي  کارهاي  بر  عالوه  که  داشتند  سعي 
انجام دهند  و  به نحوي گسترش  را  کار نساجان 
و با به کارگيري خطوط مختلف و مخصوصاً خط 
کوفي در اطراف پرده هاي مخمل و پرده هاي حریر 
طرح هاي شکل دار و گل و بوته دار را با خطوط به 
و  عاشانه  اشعار  نوشتن  با  و  درآورند  قاب  صورت 

عارفانه پرده ها را تزئين و جلوه دهند. 
به  یزد  شهر  که  مخمل  پرده هاي  اقسام  از  یکي 
بافت آن معروف و مشهور شده پرده هاي مخمل 
خط  با  آن  اطراف  در  که  است  سير  رنگ  عنابي 
کوفي احاطه شده و در خانه ها به جاي جانماز به 
کار مي رفت. موضوع تزئين آن عبارت از چند عدد 
گل هاي بزرگ ساقه بلند زرد طالیي با بعضي از 
برگ هاي سبز در نقش زمينه که اطراف آن خطوط 
بسيار زیبا به خط عليرضا عباسي احاطه شده است.
مير عماد قزویني خوش نویس و شاه عباس: دیگر 
خوش نویس بزرگ ایران که با شاه عباس معاصر 
و ندیم بوده و مورد مهر و قهر آن پادشاه گشته، 
مير محمد بن حسين حسني سيفي قزویني،  ملقب 
به عمادالملك و معروف به ميرعماد است. مير عماد 
به  قزوین  در  قمري  در حدود سال 961 هجري 
دنيا آمد. دوران کودکي را در آن شهر به تحصيل 
به  قزوین  از  مقدماتي  تعليمات  و  علوم  مقدمات 
تبریز رفت و نزد مال محمد حسين خوش نویس 
تبریزي از استادان نامدار زمان، به فرا گرفتن رموز 

خط نستعليق همت گماشت. 
بود  حدی  به  خوشنویسي  به  او  عالقه  و  شوق 
از  ماه یك بار اصالح سر مي کرد! پس  که شش 
آنکه مدتی در خدمت آن استاد کار کرد، یك روز 
قطعه اي از خطوط خود را نزد وي برد و بي آنکه 
از نویسنده آن نامي ببرد، نظر استاد و عقيده آن 
را درباره آن قطعه خواستار شد. مال محمد حسين 

را  قطعه  آن  تعجب  و  تحسين  با چشم  دقيقه اي 
تماشا کرده سپس به طعن و شوخي گفت: » اگر 
و  بنویس    ، بنویسی  چنين  روزي  که  داري  اميد 
گرنه دست از کار قلم بردار؛ چون مير به او گفت 
که آن قطعه را خود نوشته است، رویش را بوسه 

زد و استاد خوشنویسان خواند و مرخص کرد. 
به  آنجا  از  و  عثماني  به خاک  تبریز  از  عماد  مير 
حجاز رفت و چون به ایران بازگشت مانند عليرضا 
عباسي به خدمت فرهاد خان قراخانلو درآمد و تا 
سال 1007 هجري که فرهاد خان به فرمان شاه 
کار  به  او  در خدمت  در هرات کشته شد؛  عباس 
کتابت مشغول بود؛ در این زمان ظاهراً از خدمت 
و مالزمت شاه عباس احتراز مي کرد. یکسال بعد 
اقامت  آنجا  در  و  کرد  اصفهان سفر  به  قزوین  از 
هجري   1006 سال  از  عباس  شاه  زیرا  گزید؛ 
پادشاهي  مقر  و  پایتخت  رسماً  را  اصفهان  شهر 
به  قزوین  از  را  دربار  و  دیوانخانه  و  ساخته  خود 
آنجا انتقال داده بود. چون سران دولت و بزرگان 
کشور هم، که پشتيبان هنرمندان و خریداران هنر 
تازه رفتند، هنرمندان  پایتخت  به  از قزوین  بودند 
اصفهان،  در  گرفتند.  پيش  اصفهان  راه  ناچار  نيز 
ميرعماد عریضه اي به خدمت شاه عباس فرستاد 
عباس  شاه  کرد.  اشتياق  اظهار  او  مالزمت  به  و 
ميرعماد را به دربار خواند و در زمره خوش نویسان 
مخصوص خود محسوب کرد. مير چندین سال از 
مقربان و ندیمان شاه عباس و مورد مهر و نوازش 
وی  خط  به  دوره  این  از  که  قطعاتي  در  بود.  او 
باقي است، گاه اشعاري در مدح شاه عباس دیده 

مي شود. 
تصویر شماره 5 نمونه ای از خط مير عماد است که 
در سال 1019 هجري نوشته است که بسيار زیبا و 
در اطراف تذهيب شده و به صورت قاب درآمده است. 
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تصویر شماره 5- نمونه ای از خط میرعماد

پس از آن که ميرعماد به مجلس شاه داخل شد؛ 
به مقام و منزلتي یافت و آتش هم چشمي و حسد 
مردي  ميرعماد  کشيد.  زبانه  همکارانش  ميان 
متين، بلند همت، آزاده و درویش خوي بود. که به 
شخص شاه و اعيان و سران دولت بي اعتنا بود و به 
اتکای هنر، خویشتن را از تملق گویي و چاپلوسي 
بي نياز مي دانست. به همين سبب شاه عباس وي 
بيشتر  بودند.  بي مایه  صفات  این  در  شاید  که  را 
مي پسندید و عزیز مي داشت. رقيبانش هم در حق 
وي از دشمني و سعایت خودداري نمي کردند و با 
تيغ زبان دل زود رنجش را مي آزردند تا آنجا که 
از دوستي نوميد و از دوستان بيزار شد. مخصوصًا 
چون شاه عباس به عليرضا عباسي توجه و لطف 
و  مساجد  کتيبه هاي  تمام  و  داشت  بي نهایت 
امامزاده ها و امثال آن ها مانند مسجد شاه و مسجد 
شيخ لطف اهلل و ... را به او رجوع مي کرد و شمع در 
دست مي گرفت تا او در روشنایی آن کتابت کند. 

ميان ميرعماد و عليرضا عدوات و رقابت شدیدي 

حمایت  عليرضا  از  بيشتر  شاه  چون  و  شد  پيدا 
مي کرد که خاطر مير ملول تر مي گشت. سرانجام 
ناخرسندي خود را آشکار کرد و در این اقدام خود 
را از چشم شاه انداخت و در اثر صحبت هاي بي جا 
و شکایت هاي بي مورد؛ عتاب و مالمت شاه زیاد 
کشته  خبر  کرد.  صادر  را  وي  قتل  دستور  و  شد 
و  هندوستان  و  ایران  سراسر  در  عماد  مير  شدن 
تأثر و تاسف دوستداران  امپراطوري عثماني مایه 
مجالس  شهرها  از  بسياري  در  و  گردید  هنر 
سوگواري برپا کردند از آن جمله نورالدین محمد 
جهانگير پادشاه هندوستان چون از قتل مير آگاه 
شد بر مرگ وي بسيار تأسف خورد و مجلس عزا 
برپا کرد و گفت:» اگر زنده مير را به من مي دادند 

هم وزن وي جواهر مي دادم.«
به  می توان  عماد  مير  مریدان  و  شاگردان  از 
هنرمندانی مانند ميرزا تقي خان مستوفي الممالك، 
تبریزي،  عليخان  سيد  الهيجي،  محمد  نورالدین 
اصفهاني،  ابوتراب  ميرابراهيم،  دیلمي،  عبدالرشيد 
خاتون آبادي،  صالح  محمد  اصفهاني،  عبدالجبار 
قزویني،  بيك  مختار  بخارایي،  عبدي  درویش 
محمد شفيع بن عبدالجبار، گوهرشاد خانم )دختر 
مير( مير عبدالرزاق، مير محمدعلي، سهراب بيك 

قزویني و ميرزا نوراي اصفهاني اشاره کرد. 
مير عبدالباقي دانشمند بزرگ تبریزي مانند عليرضا 
به  تبریز  از  سپس  بود  عالء بيگ  شاگرد  عباسي 
ایران  به  هنرمندیش  شهرت  چون  و  رفت  بغداد 
رسيد؛ شاه عباس او را به اصفهان خواست ولي او 
دعوت شاه را نپذیرفت. در زمان شاه عباس بيشتر 
از 100نفر خوشنویس برجسته در اصفهان و قزوین 
و تبریز بودند که آثار زیادي از آن ها بجا مانده و در 

موزه ها موجود است. 
تعداد  این  بوده که  شاه عباس مرد خوش شانسي 
ميرعماد  بوده اند.  کنارش  در  دانشمند  و  هنرمند 
علي  غياث الدین  عباسي،  عليرضا  خوشنویس، 
ميرفندرسکي،  ميرداماد،  بهایي،  شيخ  یزدي، 

مالصدرا و ... 
تصویر شماره 6، نمونه اي از خطوط کاربردي در 

که  طرحي  مي دهد.  نشان  را  پارچه بافي  صنعت 
روي یك پيراهن غيرمعمول به کار رفته در واقع 
نمونه اي از هنر تذهيب کتاب است نه هنر نساجي 
زیرا خانه ها و مربع های ميان خطوط آن سرشار از 
آیات قرآن و ادعيه است که براي منظور خاصي به 
جاي صفحه کتاب روي پارچه را انتخاب کرده و بر 

پيراهن نقش بسته است.

تصویر شماره 6- پیراهن کتان منقش

مشترک  کار  هزاران  از  یکي  پارچه  قطعه   این 
ميرعماد و یا عليرضا عباسي با غياث الدین یزدي 
طراح پارچه است که آثار دیگر آن ها در موزه هاي 
جهان به تجلي است و یکي از آن ها هم به تن شاه 
عباس در مواقعي که به جنگ مي رفت  با این حال 
باید اذعان کرد که به کار بردن هنر خطاطي در 
این مورد با موفقيت بسيار توأم بوده و جنبه ایمان 
در این پيراهن گرانبها به خوبي جلوه گر بوده است. 
کسي که این پيراهن تقوي را با آیات و ادعيه اي 
با خضوع  البته  برداشته  در  شده  نقش  آن  بر  که 
بيشتري به درگاه خداوند عبادت با حرکت مي کرده 
است اما به درستی نمي دانيم که این پيراهن را بر 
اندام کدام پادشاه و یا عارف و یا زاهدي دوخته اند 
و  نظري  بلند  و  مهارت  رسانيده اند.  مصرف  به  و 
همکاري طراحان و خطاطان و به کارگيري مواد 
مناسب در کارگاه هاي دوران صفویه، هنر بافندگي 
جلوه گر  زیبایي  کمال  در  دهم  قرن  در سراسر  را 

نمود و پارچه هاي بسيار نفيسی توليد شد.
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نساجی در وب

برندهای نساجی پوشاک



از  می شود،امسال  گفت:پيش بينی  کشور  نوغانداری  توسعه  مرکز  رییس 
پيله های تر توليد شده بيش از 70تن نخ ابریشم وارد بازار شود.

مهندس علی اصغر داداش پور گفت: با همت نوغانداران گيالن شاهد توليد 435 

تن توليد پيله تر ابریشم در این استان هستيم. به گزارش ایسنا، وی افزود: ارزش 
ریالی این مقدار توليد بالغ بر 110ميليارد ریال است.

داداش پور با بيان اینکه انتظار داریم حدود 70 تن نخ ابریشم خالص  وارد بازار 
شود، ادامه داد: توليد نخ ابریشم امسال نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش 
را نشان می دهد. ریيس مرکز توسعه نوغانداری کشور مباحث آموزشی و ترویجی 
را یکی از دالیل افزایش توليد نوغان در گيالن عنوان کرد و افزود: توانمندسازی 

نوغانداران در دستور جدی کار مرکز توسعه نوغانداری کشور قرار دارد.
وی با بيان اینکه بذر تخم نوغان توزیع شده از کيفت باالیی برخوردار بوده است، 
تصریح کرد: بيش از 75درصد تخم نوغان توزیع شده در گيالن از نوع خارجی 
بوده است. داداش پور بهره مندی از تجربيات خوب و انعکاس تجربيات مناسب 
به نوغانداران را یکی دیگر از عوامل موفقيت در افزایش عملکرد توليد پيله تر 
ابریشم در گيالن دانست.  وی در خصوص وضعيت خرید پيله تر ابریشم در 
سالجاری تصریح کرد: تمامی پيله ها را بخش خصوصی باالتر از قيمت تضمينی 
و به صورت نقدی خریداری کرد و هيچ بار مالی را برای دولت ایجاد نشده است.

رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور خبر داد: 
پیش بینی تولید 70تن نخ ابریشم خالص از نوغانداری گیالن

حضور مدل هایی با پوشش اسالمی در سالن ها و نمایش های مد و بر روی 
بازار پوشاک اسالمی را نشان  نشریه های معروف غربی، رقابتی گسترده در 
 ،)Ogilvy Noor( »می دهد. شلینا جان محمد، نائب رئیس شرکت »اوگیلوی نور
شرکتی که در زمينه ارائه مشاوره   برای ساخت برندهای مورد توجه مخاطبان 
مسلمان فعاليت دارد، می گوید: حرف آخر این است که مسلمانان جوان برای 
کسب و کار بازار خوبی هستند؛ زیرا بازار بزرگی را تشکيل می دهند که می خواهند 

پول خود را خرج کنند.

به گزارش جام نيوز ، در حقيقت، حضور مدل هایی با پوشش اسالمی در سالن ها 
و نمایش های مد و بر روی نشریه های معروف دنيای مد نشان از آن دارد که 
تبليغاتچی ها، غول های رسانه ای و شرکت های مد، رقابتی گسترده در بازار پوشاک 
اسالمی آغاز کرده اند؛ الگویی که تبليغاتچی ها در رابطه با حجاب بر گرفته اند در 

چند سال اخير به طور قابل توجهی تغيير کرده است.
هفته گذشته، شرکت اپل 12 شخصيت ایموجی جدیدش را که آخر امسال به 
نرم افزارهای گوشی ها و تبلت های آن اضافه می شوند، رونمایی کرد که یك 

ایموجی محجبه نيز در ميان آن ها است.
برندهای بزرگ و مطرح مد، از »ایگل« آمریکا تا نایك در حال طراحی لباس های 
اسالمی هستند و مدل های ملبس به روسری و لباس های پوشيده در شوهای 
مد و روی جلد نشریات مد دیده می شود. پوشاک اسالمی و با حجاب همچنين 
در خرده فروشی های پوشاک معروف مانند »گپ« و »ایچ اند ام« بيشتر به چشم 
می خورد. گزارشی از اقتصاد اسالمی در سال 2015 نشان داد که البسه پوشيده که 
توسط بانوان مسلمان خریداری شده اند، ارزشی بالغ بر 44 ميليارد دالر در یك سال 
داشته است و طراحان به نامی مانند »دلچه اند گابانا«، »بربری« )Burberry( و 

یونيکلو ژاپن نيز وارد این عرصه شده اند.
 جان محمد معتقد است که حضور زنان جوان محجبه در ارتباطات دیجيتال امروز 

و دنيای مد، گامی به جلو در زمينه پذیرش ادیان و فرهنگ های مختلف است.

رقابت برندهای مطرح جهان در تولید پوشاک اسالمی
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معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: 
شرکت هایی از ایتاليا و کانادا برای عقد قرار داد در حوزه توليد پوشاک به ایران 

آمده اند.
عیسی منصوری افزود: یکی از زیر مجموعه های ارزشمند طرح تکاپو حوزه 

پوشاک است که قابليت اشتغالزایی باالیی دارد.
وی اظهار داشت: تعداد شرکت های بين المللی که به ایران می آیند متعدد است 
و عالوه بر چند شرکت ترک در حوزه پوشاک، شرکت های ایتاليایی و کانادایی 

وارد ایران شدند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار بيان داشت: زیر ساخت های داخلی 
برای تهيه پوشاک و همکاری با برندهای معروف ترک و دیگر کشورهای 

اروپایی و کانادایی در ایران فراهم شده است.
وی افزود: هم اکنون آماده عقد قرار داد شرکت های تامين کننده داخلی با 

برندهای معروف جهانی هستيم تا بتوان وارد حوزه توليد پوشاک شد. 
وی توضيح داد: حجم قرار داد برای توليد پوشاک با برندهای معروف بتدریج 
افزایش می یابد. برندهای معروف جهانی با بسياری از کشورها چنين تعاملی را 

برای توليد پوشاک دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا توليد پوشاک در ایران در کارگاه های 
بزرگ صورت می گيرد، پاسخ داد: برخی از واحدهایی توليدی در استان های 

تهران، خراسان رضوی، اصفهان و یزد است.
منصوری، حجم قرارداد با برندهای مهم ترک را 80 ميليون دالر ذکر کرد و 

گفت: یکی از برندهای بزرگ ترک حدود 190هزار نيروی کار دارد.
یکی از طرح های اشتغال که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دولت تدبير 

و اميد پيگيری می کند، طرح تکاپو است. 
با  که  کشور  در  موجود  های  بنگاه  است  درصدد  وزارتخانه  طرح،  این  در 

ظرفيت پایينی توليد می کنند را ارتقا بخشد و بتواند واحد های کوچك را 
برای هم افزایی به واحدهای بزرگ متصل کند.

طرح تکاپو در رسته های مختلفی که می تواند اشتغالزا باشد، طراحی شده 
است و به طور عام تأکيد بر بنگاه های خرد و متوسط دارد.

صنعت پوشاک از جمله صنایع اشتغالزا در همه کشورهای جهان محسوب 
می شود. گردش مالی صنعت پوشاک در جهان ساالنه بطور ميانگين حدود 

400 ميليارد دالر است.
صنعت نساجی 3/6درصد و صنعت پوشاک 2/3 درصد از کل تجارت جهانی 

را به خود اختصاص داده اند.
همچنين در 10 سال اخير )از سال 2004 تا سال 2014 (، تجارت پوشاک 
در سطح بين المللی بيش از 167 درصد رشد داشته و از 249 ميليارد دالر 

در سال 2004 به بيش از 400 ميليارد دالر در سال 2014 رسيده است.
این ميزان رشد در حالی است که در طول سال های 2005 تا 2010 رکود 
و کاهش رشد اقتصادی در عمده کشورهای دنيا، باعث کاهش رشد اغلب 
صنایع شده بود، اما رشد صعودی صنعت پوشاک با وجود مشکالت اقتصادی 

در سطح جهان، همواره وجود داشته است.
مهمترین کشورهای توليدکننده و صادرکننده پوشاک جهان در سال 2015 
کشورهای چين با سهم 34/5درصد، بنگالدش با سهم 6/6 درصد، ویتنام با 

سهم 5/4درصد و کشور ترکيه با سهم 2/6 درصد بوده اند.

علیرضا مرد فرد مدیر توسعه رسته پوشاک تهران در طرح تکاپو پيشتر به 
مراحل  در  انسانی  نيروی  به  نياز  دليل  به  پوشاک  صنعت  بود:  ایرنا،گفته 
مختلف توليد و پس از توليد، یکی از صنایعی است که برای توسعه اشتغال به 
شدت مورد توجه سياستگذاران به ویژه در کشورهایی که با معضل بيکاری 

مواجه هستند، قرار می گيرد.

معاون وزیر کار خبرداد: 
همکاری مشترک شرکت های خارجی با ایران در حوزه پوشاک
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رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان گفت: برخالف وضعيت نساجی در 
کشور، صنعت نساجی در استان زنجان، زنده، جوان و مدرن است.

سجاد نباتچیان اظهار کرد: در ایران صنعت نساجی از قدمت طوالنی برخوردار 
بوده و یکی از مهم ترین بخش های اشتغال زا است. به ویژه در شرایط کنونی 
کشور که رفع بحران بيکاری و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات 

غيرنفتی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشور است.
 به گزارش ایسنا، این مسئول ادامه داد: توجه به این صنعت از اهميت خاص 
برخوردار است. اهميت صنایع توليد منسوجات و پوشاک به گونه ای است که حتی 
می توان اذعان کرد که مسير صنعتی شدن کشورهای پيشرفته از رشد و توسعه 

صنایع نساجی آن ها نشأت گرفته و در واقع توليد منسوجات مختلف راه را برای 
صنعتی شدن آن ها هموار کرده است.

 وی افزود: صنعت نساجی استان زنجان، صنعتی جوان، پویا و مدرن است و این 
صنعت در استان موقعيت خوبی نسبت به استان های دیگر دارد.

 نباتچيان با اشاره به مزیت نسبی استان برای سرمایه گذاری صنعت نساجی، 
خاطرنشان کرد: استان زنجان به خاطر آب و هوایی که دارد هزینه سرمایه گذاری 

در آن پایين تر از دیگر استان ها است و این صنعت رونق خوبی دارد.
 رئيس خانه صنعت و معدن استان زنجان یادآور شد: پيشرفت این صنعت در 
استان با این سرعت، موجب می شود که طی یك دهه آینده زنجان از استان 
اصفهان که قطب مهمی در صنعت نساجی کشور است، پيشی گيرد، البته باید 
این صنعت در استان حمایت شود چون شکننده است؛ چراکه صنعت نساجی در 

کشور مرده ولی هنوز در زنجان زنده است.
 وی تصریح کرد: چند واحد صنعت نساجی در استان راه اندازی شده و چند واحد 
دیگر هم در حال نصب دستگاه های خود است و وضعيت صنعت نساجی در 
استان زنجان اميدوار کننده است و این صنعت نياز به سرمایه گذار دارد تا توسعه 

یافته و بتواند عالوه  بر تامين نياز کشور، اشتغال پایدار را در استان ایجاد کند.
نباتچيان اظهار کرد: اشتغال در صنعت نساجی یکی از پرکاربردترین اشتغال ها 
است و در حال حاضر در استان زنجان اشتغال زایی در صنعت نساجی موقعيت 
خوبی دارد و خوشبختانه در استان زنجان درصد اشتغال در صنعت نساجی خوب 

است.

رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان: 
صنعت نساجی در زنجان جوان و مدرن است

انتخابات هيأت رئيسه فراکسيون حمایت از صنعت نساجی برگزار و سيد ناصر 
موسوی الرگانی به عنوان رئيس فراکسيون مذکور انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بر این اساس سيد ناصرموسوی الرگانی 
نماینده فالورجان به عنوان ریيس فراکسيون تعيين شد؛ همچنين سميه 
محمودی نماینده شهرضا و دهاقان به عنوان نایب ریيس اول، سيد صادق  
طباطبایی نماینده اردستان به عنوان نایب دوم، علی اسماعيلی نماینده نور 
و محمود آباد و نادر قاضی پور نماینده اروميه به ترتيب به عنوان منشی 
اول و  منشی دوم و اصغر سليمی نماینده مردم سميرم به عنوان سخنگوی 

فراکسيون حمایت از صنعت نساجی انتخاب شدند.

ترکیب اعضای هیئت رییسه فراکسیون حمایت از
 صنعت نساجی مشخص شد
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چند سالی است که مدام خبر ورشکستگی توليدکنندگان پوشاک به گوش می 
رسد و دليل عمده آن واردات و قاچاق این کاال از کشورهایی چون ترکيه است. 
این ورشکستگی در حالی است که در سال 95 خانوارهای ایرانی به طور متوسط 

حدود 25 هزار ميليارد تومان صرف خرید پوشاک نموده اند. 
مدتی است که سایه سنگين ورشکستگی بر پيکر صنعت پوشاک افتاده است 
و روزانه درب تعدادی از سالن های توليد پوشاک بسته و کارکنان این بخش 
خانه نشين می شوند. این در حالی است که محاسبات آماری نشان می دهد که 
ما ایرانی ها کم هم به پوشش هایمان اهميت نمی دهيم و ساالنه هزینه های 

هنگفتی را خرج خرید لباس، کفش و غيره می کنيم.
 به گزارش تابناک اقتصادی،  طبق آمار مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای 
مرکز آمار ایران در سال 95، هر خانوار شهری و روستایی به صورت متوسط به 
ترتيب 21/8 ميليون تومان و 9/7 ميليون تومان برای بخش غيرخوراکی خود 

هزینه نموده است.
از این ميزان هزینه برای بخش غيرخوراکی، هر خانوار شهری حدود 5 درصد و 
هر خانوار روستایی حدود 9 درصد را صرف خرید پوشاک و کفش نموده است. 
بنابراین در سال 95 هر خانوار شهری 1.1 ميليون تومان و هر خانوار روستایی 

800 هزار تومان را به طور ميانگين صرف خرید پوشاک و کفش نموده اند.
 حال طبق سرشماری سال 95 تعداد خانوارهای ایرانی حدود 24/1 ميليون خانوار 
بوده است که از این تعداد 18/1 ميليون خانوار در شهرها و 6 ميليون خانوار در 
روستاها زندگی می کرده اند. بنابراین با ضرب تعداد خانوار در هزینه های پوشاک 
و کفش، در سال 95 کل خانوارهای شهری به صورت ميانگين حدود 20 هزار 
ميليارد تومان و هر خانوار روستایی حدود 5 هزار ميليارد تومان برای پوشاک و 

کفش خود هزینه کرده اند.

این یعنی کل خانوارهای ایرانی در سال 95 حدود 25 هزار ميليارد تومان صرف 
خرید پوشاک و کفش کرده اند. این رقم به آنچه عليرضا زاهدیان معاون طرح 
های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران پيرامون هزینه های خرید پوشاک 
و کفش طی یك سال توسط خانوارهای ایرانی اعالم کرده، تقریباً نزدیك است. 
زاهدیان طی مصاحبه ای در 3 اردیبهشت 96 گفته بود که خانوارهای ایرانی سالی 
20 هزار ميليارد تومان صرف خرید پوشاک و کفش می کنند اما سهم توليد در 

این بخش اندک است.
 سئوالی که در این بين مطرح می شود این است که با این ميزان هزینه ساالنه 
در بخش پوشاک و کفش چرا باید توليدکنندگان صنعت پوشاک و کفش ما 
ورشکست شوند؟ چرا باید کارکنان این بخش از کار بيکار شده و به دنبال کار 
دیگری بروند و یا خانه نشين شوند؟ شاید عمده ترین پاسخ این سئوال واردات و 

قاچاق پوشاک از کشورهای دیگر چون ترکيه، چين، ایتاليا و ... می باشد.
 آن گونه که قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در 12 تير ماه 96 در جریان نشست خبری به مناسبت پانزدهمين سالروز صدور 
فرمان رهبر معظم انقالب درباره تشکيل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز اشاره نمود از 12 ميليارد و 100 ميليون دالر قاچاق کاال در سال 95، پوشاک 

با 2 ميليارد و 544 ميليون دالر قاچاق صدرنشين کاالهای قاچاق بوده است.
این آمار تنها مربوط به پوشاک قاچاق می باشد.  در اظهار نظر دیگری، محمدجواد 
صدق آمیز- رئیس مرکز پژوهش های صنف اتحادیه پوشاک- در اسفند ماه 95 
عنوان نمود ساعتی 6 کانتينر و روزانه 137 کانتينر پوشاک از ترکيه وارد ایران می 

شود که نشان دهنده حجم وحشتناک ورود پوشاک به ایران است.
 با کنار هم قرار دادن آمار این گزارش به این نتيجه خواهيم رسيد که توليدکنندگان 
خارجی پوشاک، سهم بسياری را از صنعت پوشاک کشور ما می برند و روز به روز 
این موضوع عرصه را بر توليدکنندگان داخلی تنگ و تنگ تر می کند تا جایی که 

خيلی از آنها مجبور می شوند درب کارگاه های توليدی خود را ببندند.
راهکار عمده این کار ورود جدی مسئولين و مردم به این قضيه می باشد. مسئولين 
در ابتدای امر می توانند با بستن گلوگاه های ورود پوشاک قاچاق از کشورهای 
همجوار به ایران و برخورد جدی با قاچاقچيان و همچنين باال بردن تعرفه واردات 
پوشاک کمك شایانی را به توليدکنندگان داخلی بکنند و مردم نيز برای کمك 
به توليدکنندگان و کارکنان صنعت پوشاک و جهت جلوگيری از بيکار شدن آنها 
پوشاک داخلی را جهت مصرف مد نظر قرار دهند. به طور خالصه می توان گفت 

که ایرانی لطفاً ایرانی بخر.

حال ناخوش صنعت پوشاک با وجود 
هزینه هزاران میلیاردی ایرانی ها برای خرید پوشاک

 59 شماره 176    شهریور 96  



نایب رییس انجمن صنایع چرم ایران گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده 
محصوالت چرم ایرانی باال است، نياز داریم به جای واردات کاالهای چرمی، مواد 

اوليه چرم که همان چرم خام است، به کشور وارد شود.
عباس ترکمان ، واردات و قاچاق کاالهای چرمی و کفش را یکی از مشکالت 
صنعت چرم دانست و بيان کرد: عالوه بر این، باال بودن نرخ ارز و تورم از دیگر 

عواملی است که  انگيزه فعاليت را از توليدکنندگان چرم سلب ميکند.

 به گزارش پایگاه خبری گسترش، وی افزود: در حال حاضر کاالهای خارجی 
در بازار با قيمت پایين به فروش می رسد  در چنين شرایطی از دولت انتظار می 
رود که  از واردات کاالهای غيرضروری جلوگيری کند و مشکل نوسانات قيمت 

ارز را حل کند.
 نایب ریيس انجمن صنایع چرم ایران تصریح کرد: اکنون حدود 120 واحد 
توليدی چرم در تهران مشغول فعاليت هستند که متاسفانه تعدادی از این  بنگاه 
های توليدی تعطيل شده اند و برخی با ظرفيت پایين مشغول فعاليت هستند. 
همچنين  حدود 200  بنگاه توليدی چرم در تبریز وجود دارد که حوزه فعاليت این 

واحد های توليدی محدود به چرم سنگين یا گاوی است.
 وی ادامه داد: تعدادی واحد توليدی چرم نيز درمشهد مشغول فعاليت هستند 
که بيشتر توليدات آنها با پوست بز است. از آنجایی که راه اندازی صنعت چرم با  
محدودیت های زیست محيطی همراه است از این رو، صنعت چرم تنها در سه 

شهر کشور فعاليت دارد.
 به گفته ترکمان، تا کنون بنگاه های توليدی چرم موفق به دریافت تسهيالت 
براساس طرح رونق توليد نشده اند هر چند که تا زمانی  که از واردات کاالهای 
چرم جلوگيری نشود وجود تسهيالت نيز برای این بنگاه های توليدی راهگشا 

نخواهد بود.

فقط واردات چرم خام را مجاز کنید

محققان در یك شرکت دانش بنيان موفق به توليد شلوارهای ورزشی با فناوری 
نانو شدند که اکنون در بازار موجود است. بررسی محصوالت نانو و ارائه تایيدیه 
نانو مقياس به آنها از جمله فعاليت های مهم ستاد توسعه فناوری نانو از 3 سال 
گذشته بوده است. در واقع بررسی مواد و محصوالت توليد و عرضه شده در حوزه 

فناوری نانو، سبب شفافيت بازار محصوالت نانو شده و به  ارتقای کيفی این 
محصوالت و افزایش اعتماد مصرف کنندگان کمك می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از این محصوالت که توسط یك شرکت دانش 
بنيان به توليد رسيده، شلوار ورزشی آنتی باکتریال بوده که توسط یك شرکت 
دانش بنيان به توليد رسيده است. اکثر انسان ها پس از استفاده از البسه های 
ورزشی، پس از تعریق دچار خارش های پوستی، حساسيت پوستی، قرمزی 
پوست و بوی بد می شوند. از این رو طی سال های اخير برخی از شرکت های 

فعال در صنعت نساجی به توليد البسه ورزشی ضدباکتری پرداخته اند.
 استفاده از فناوری نانو به عنوان یکی از ابزارهای قوی در این زمينه به بهبود این 
وضعيت کمك کرده است، به  طوری که اکنون می توان توسط نانوذرات نقره 

مانع از رشد انواع مختلفی از باکتری های شناخته شده در اثر تعریق شد.
 شلوار ورزشی آنتی باکتریال نانو از نخ های پلی آميدی حاوی نانوذرات نقره به 
توليد رسيده و در بازار موجود است. این شلوارهای آنتی باکتریال با فناوری نانو از 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تایيدیه 

نانو مقياس را دریافت کرده است.

شلوارهای ورزشی نانویی به بازار رسید
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نساجی  و صادرات صنایع  توليد  اتحادیه  از سوی  ارائه شده  آمار  براساس 
سال گذشته 15ميليون دالر از طریق مبادی رسمی پوشاک وارد کشور شد 
و این ميزان تنها یك درصد پوشاک خارجی مصرفی کشور بوده و 99درصد 

به صورت قاچاق به کشور وارد شده است.
 همين آمارها فعاالن این صنعت به ویژه اتحادیه توليدکنندگان و فروشندگان 
پوشاک را برآن داشت تا پویش »حمایت از توليد پوشاک ایرانی« را راه اندازی 
کنند. خوشبختانه بسياری از فعاالن صنعت پوشاک از این پویش استقبال 
کرده و حدود 300واحد صنفی بر سردر واحد صنفی خود تابلوی »با افتخار، 

ساخت ایران« را نصب کردند.
 هرچند که به گفته برخی از کارشناسان صنعت پوشاک درست است که 
اما بيش  ایرانی فراهم شود  باید زمينه های فرهنگی برای مصرف کاالی 
تا  کنيم  فراهم  را  کشور  در  توليد  زیرساخت های  باید  فرهنگ سازی  از 

توليدکنندگان بتوانند با دغدغه کمتری در این مسير گام بردارند.
پوشاک  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  پژوهش های  مرکز  رئیس 
می گوید: متاسفانه در دوره های مختلف ریاست جمهوری ایران سياست های 
متضادی در برابر صنعت پوشاک اعمال شد، همين مسئله آسيب جدی به 
بدنه این صنعت وارد کرد و باعث شد که این صنعت با مشکالت جدی دست 

به گریبان شود.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، محمدجواد صدق آمیز با اشاره به برخی 
می کند: تالش  اظهار  پوشاک  در صنعت  پيشين  دولت  غلط  سياست های 
برای کنترل نرخ محصوالت، تهيه پوشاک با مواد اوليه ارزان و برگزاری 
نمایشگاه های فصلی باعث شد اعتبار توليدکنندگان داخلی در کشور تخریب 

شود و اعتماد مردم نسبت به توليدات ایرانی کاهش یابد.
 این فعال اقتصادی با اشاره به تالش های اتحادیه فروشندگان و توليدکنندگان 

پوشاک بيان می کند: اتحادیه پوشاک با تاسيس مرکز پژوهش ها تالش کرد 
تا بستر مناسب برای توسعه توليدات دانش بنيان را ایجاد کند. خوشبختانه 
به توفيقات خوبی در این حوزه دست یافتيم. امروز این ظرفيت در صنعت 
پوشاک ایجاد شده است که می توانيم به نحوه شایسته ای نياز مردم را تامين 

کنيم.
وی با اشاره به اینکه این پویش باهدف اعتماد دوباره مردم به پوشاک ایرانی 
راه اندازی شده است می گوید: مردم می دانند که صنعت پوشاک چه جایگاهی 
در ایجاد اشتغال دارد، به همين دليل الزم است که با خرید کاالی باکيفيت 
ایرانی زمينه ادامه فعاليت توليدکنندگان ایرانی را فراهم کنند. در واقع این 
پویش می خواهد دوباره خاطره خوش خرید کاالی ایرانی را در مردم زنده کند 
و اعتماد از دست رفته مردم در این زمينه را ترميم کند. به گفته صدق آميز با 

خرید کاالی ایرانی به رونق توليد در کشور کمك می کنيم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش تمایل مردم برای خرید کاالی 
ایرانی فقط نيازمند فرهنگ سازی است می گوید: فرهنگ سازی فقط یك بعد 
این قضيه است. ما باید از جنبه های مختلف این مسئله را مورد حمایت قرار 
داده و از آن دفاع کنيم. خوشبختانه بخش خصوصی در این مسير با جدیت 
ورود کرده است که البته الزم است سایر مجموعه اجرایی کشور با ما در این 
مسير همگام شوند و شرایطی را ایجاد کنند که موانع توليد رفع شوند و نرخ 

تمام شده کاال کاهش پيدا کند.
 به گفته وی دولت یازدهم تالش زیادی در کاهش واردات کاالی قاچاق 
تا  باشد  داشته  ادامه  همچنان  حمایت ها  این  که  است  اما الزم  داد  انجام 
بتوانيم نتایج آن را به خوبی در صنعت پوشاک مشاهده کنيم. وی در پایان 
بيان می کند: مردم نيز باید در این راستا با ما همراه باشند و با خرید توليدات 

ایرانی از توليدکنندگان داخلی حمایت کنند.

مشکالت تولید با راه اندازی »پویش« حل نمی شود
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یك شرکت ایرانی موفق به توسعه صادرات فيلتر هوای خودروی حاوی نانوالياف 
)PAN( الکتروریسی شده بر روی کاغذ فيلتر )نانوپردو( شده است.

در فيلتر نانوپردو، یك الیه نانوالياف بر روی سطح کاغذ فيلتر وجود دارد که دارای 
خواص منحصر به فرد است. قبل از اینکه فيلتر هوای خودرو توليد شود یك الیه 
نانوالياف بر روی محصول کشيده می شود و بعد از آن در فرآیند فيلتر می رود که 

این امر بستگی به نوع فيلتر دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، این فيلتر ذراتی که از فيلترهای معمولی عبور می کند 

را به دام انداخته و هوای پاک تری را وارد محفظه احتراق سوخت خودرو می کند، 
به عبارتی می توان گفت که کار خود را به نحو احسن انجام می دهد.

وقتی از این فيلتر استفاده می شود، یك طرف آن کامال سياه شده و طرف دیگر 
آن کامال سفيد می ماند؛ در واقع تمایز این نانوفيلتر با فيلترهای معمولی در همين 
موضوع است که بعد از استفاده، فيلتر با چشم قابل رویت بوده که این یعنی فيلتر 
بهتر کار کرده است. از جمله مزایای این نانوفيلتر می توان به کاهش مصرف 
سوخت، افزایش شتاب خودرو و محافظت از موتور خودرو اشاره کرد. زمانی 
که از این فيلتر استفاده می شود انژکتور خودرو به هيچ عنوان کثيف نمی شود 
و همچنين نسبت به فيلترهای معمولی آلودگی های محيط زیست را به صورت 
چشمگيری کاهش می دهد. از آنجا که این محصول یك کاالی مصرفی است 
در جامعه بسيار مورد استفاده قرار می گيرد و از این رو فروش باالیی دارد که این 

موضوع باعث رشد اقتصادی شرکت شده است.
یك شرکت ایرانی در سال 94 به واسطه اینکه در زمانی کمتر از یك سال به 
توليد انبوه این محصول دست یافته است، واحد برتر سازمان صنایع شناخته شده 
است. همچنين در سال 95 رتبه سوم محصوالت برگزیده از سوی ستاد نانو را 
کسب کرد و به عنوان واحد برتر صنایع دانش بنيان استان اصفهان انتخاب شد. 
این محصول دارای تایيدیه نانومقياس از واحد ارزیابی محصول ستاد توسعه 

فناوری نانو و همچنين استاندارد است.

تولید فیلترهای خودرو با فناوری نانو توسط محققان کشور

در سال گذشته صادرات پوشاک ایران 46/2 ميليون دالر ارزآوری به همراه 
داشت و عراق اولين مقصد پوشاک صادراتی ایران بود.

به گزارش ایسکانيوز، بر اساس آمار گمرک در سال گذشته بيش از 46/2 ميليون 

دالر پوشاک از ایران به وزن 3/8 هزار تن صادر شد.
این ميزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال 94،از نظر وزنی 2/6 درصد و 

از نظر ارزشی 3/9 درصد کاهش را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش عراق ،افغانستان، قرقيزستان، ترکمنستان، آذربایجان از 

کشورهای مقصد صادرات پوشاک ایرانی در مدت یاد شده هستند.
بر اساس آمار در سال گذشته 29/1 ميليون دالر پوشاک به عراق صادر شد که 
این ميزان صادرات در مقایسه با سال 94 رشد 26/5 درصدی را نشان می دهد.

افغانستان از دیگر مقصد صادرات پوشاک ایرانی بود که صادرات به این کشور 
10/4 ميليون دالر ارز آوری به همراه داشت.همچنين در سال گذشته 1/5 ميليون 
دالر پوشاک به قرقيزستان و 1/5 ميليون دالر پوشاک به ترکمنستان صادر شد. 
این گزارش می افزاید آذربایجان پنجمين کشور مقصد پوشاک صادراتی ایران 
بود که تنها 0/9 ميليون دالر به این کشور صادر شد. گفتنی است رکود داخلی ، 
کاهش توليد کارگاه ها و نا امنی بازار عراق منجر به کاهش صادرات پوشاک در 

سال گذشته بود.

عراق؛ اولین مقصد پوشاک صادراتی ایران
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نماینده مردم در مجلس با انتقاد از مدیریت وضع گردشگری و صنعت استان 
گفت: 30 درصد ظرفيت شهرک صنعتی بشل فعال است.

عبداله رضیان در نشست خبری، اظهارداشت: قائم شهر یك شهر ورزشی است 
اما از امکانات زیرساختی بسيارکمی در این زمينه برخوردار است که باید با نگاه 
ویژه به آن نگریسته  شود. به گزارش مرور نيوز ، وی رکود صنعت را یکی از 
مشکالت عمده کشور دانست و افزود: حوزه انتخابيه قائم شهر، جویبار، سوادکوه، 
سوادکوه شمالی و سيمرغ با توجه به گستردگی حوزه، با چالش های جدی 
مواجه است که می توان شهرک های صنعتی، نساجی، البرز مرکزی و بشل 

را جزء دغدغه ها دانست. عضو کمیسیون صنعت معدن تجارت، تصریح کرد: 
در شهرک صنعتی بشل 172 واحدصنعتی وجود دارد که فقط 30 درصد از این 
ظرفيت فعال است و این درحاليست که باید 20 هزار شغل ایجاد می شد اما 

درحال حاضر فقط 2 هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.
رضيان با اظهار تأسف از به تاراج رفتن کارخانه نساجی مازندران، عنوان کرد: 
سرمایه دارانی که نساجی به آنان واگذر شد به این کارخانه خيانت کرده و به 

تعهدات خود پایبند نبودند و هيچ نظارتی هم بر عملکردشان، صورت نگرفت.
این نماینده مجلس، تصریح کرد: سرمایه گذار بدون پرداخت هيچ پولی با استفاده 
از تسهيالت بانکی اقدام به خرید 30 ميليون یورو دستگاه و تجهيزات، کرد که 

در همان زمان ارزش ریالی این ماشين آالت فقط 12 ميليون یورو بوده است.
مازندران،  نساجی  کارخانه  جدید  مدیریت  صادقانه  عملکرد  از  تقدیر  با  وی 
خاطرنشان کرد: این فرد توانست ضرردهی کارخانه را کاهش داده و دوباره 382 
کارگر به کار خود برگردانده شوند، که اميدواریم هرچه زودتر سرمایه گذار جدید 

کار خود را آغاز و دستگاه های خریداری شده نصب و راه اندازی شوند.
نماینده مردم قائم شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سيمرغ به کارخانه 
نساجی قائم شهر، اشاره کرد و گفت: متأسفانه این کارخانه با قدمت بسيار طوالنی، 
قرار بود به سرمایه گذارانی فروخته شود که قصد به تاراج بردن زمين آن را داشتند 
اما با اجماع کلی، کارخانه نساجی توسط شهرداری خریداری شد تا برای هميشه 

نساجی قائم شهر به مردمانش تعلق داشته  باشد.

30 درصد ظرفیت شهرک صنعتی بشل فعال است

محققان در یك شرکت دانش بنيان موفق به توليد حوله های آنتی باکتریال 
شدند. این محصول با فناوری نانو به توليد رسيده و هم اکنون وارد بازار شده 
از جمله  آنها  به  مقياس  نانو  تایيدیه  ارائه  و  نانو  بررسی محصوالت  است.  
فعاليت های مهم ستاد توسعه فناوری نانو از 3 سال گذشته بوده است. در واقع 

بررسی مواد و محصوالت توليد و عرضه شده در حوزه فناوری نانو، سبب شفافيت 
بازار محصوالت نانو شده و به  ارتقای کيفی این محصوالت و افزایش اعتماد 
مصرف کنندگان کمك می کند.  به گزارش مهر، یکی از این محصوالت که 

توسط یك شرکت دانش بنيان به توليد رسيده، حوله آنتی باکتریال است.
نياز  زندگی  روزانه  عادی  یا  ورزشی  فعاليت  های  حمام،  برای  مردم  تمامی   
به خشك کردن بدن خود دارند. از طرف دیگر حوله های معمولی در طول 
فعاليت های معمول در مواجه با رطوبت، تجمع عرق بدن و بالطبع عوارض ناشی 

از رشد و تکثير و فعاليت انواع ميکروارگانيسم ها می شوند.
این موضوع عالوه بر ایجاد بوی بد در حوله باعث بروز انواع حساسيت های 
پوستی و بيماری های قارچی در پوست بخصوص در نقاط حساس خواهد شد. 
از این رو وجود خواص ضدباکتریایی در حوله می تواند تا حدودی از انتقال و 

گسترش بيماری و آلودگی ها جلوگيری به عمل آورد.
بر همين اساس، یك شرکت ایرانی با دریافت تایيدیه نانو مقياس از ستاد ویژه 
توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق شد با توليد 

حوله های آنتی باکتریال، این معضل را برطرف سازد.

حوله آنتی باکتریال نانو وارد بازار شد
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تابلوی  جمع آوری  و  عرضه  سطح  بر  بازرسی  و  نظارت  تشدید  منظور  به 
جمعی  حضور  با  جلسه ای  غيرمجاز  پوشاک  خارجی  تجاری  نشان های 
دبيرخانه  مسئوالن  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  ارشد  مدیران  از 
کميسيون های برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز استانی برگزار شد.
گلستانی زاده معاون برنامه ریزی،  جلسه  این  در  ایران،  گزارش عصر  به   
نظارت وهماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ضمن بيان 
دالئل اهميت ساماندهی پوشاک در سال جاری، گفت: بيشترین حجم قاچاق 
در سال 95 مربوط به پوشاک و حدود  2/6 ميليارد دالر بوده است که با توجه 
به مزیت های توليد این کاال و سابقه  صنعت نساجی در کشور، پيشگيری و 
مقابله با قاچاق پوشاک مورد تأکيد رهبر معظم انقالب و دولت تدبير و اميد 

قرار گرفته است.
 وی از برنامه ریزی برای ایجاد شهرک های تخصصی پوشاک، برندسازی 
و اعمال محدودیت های ورود کاالی همراه مسافر به مناطق آزاد خبر داد 

و افزود: ایجاد مکانيزم کنترل و نظارت بر این فرآیند، ایجاد زیرساخت های 
تحقيق و توسعه در کارخانجات و تقویت توليدات مشترک با برندهای معروف 

از عوامل مهم احيای این صنعت هستند.
 گلستانی زاده ادامه داد: تمام دستگاه های ذی ربط باید با جدیت به اجرای 

برنامه های عملياتی پيش بينی شده بپردازند.
 گلنار نصرالهی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع نساجی، 
فعاليت  گواهی  صدور  نحوه  دستورالعمل  تشریح  به  نيز  چرم  و  پوشاک 

نمایندگی شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک پرداخت.
 وی با بيان اینکه شرکت های خارجی یا نمایندگان آن مکلفند 20 درصد 
ارزش وارداتی کاال را در داخل کشور توليد و از سال سوم 50 درصد آن را 
به حضور برخی  این دستورالعمل منجر  اجرای  اظهار داشت:  نماید،  صادر 
صاحبان اصلی برندهای خارجی برای توليد و عرضه کاال در کشور شده 

است.
اینکه  به  اشاره  با  نيز   شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی سازمان حمایت 
دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعاليت نمایندگی شرکت های خارجی عرضه 
و  معدن  وزیر صنعت،  توسط  شهریور 1395  تاریخ 17  در  پوشاک  کننده 
تجارت ابالغ شده است، گفت: بازرسی این سازمان و سازمان های صنعت ، 
را  این دستورالعمل آموزش های الزم  برای اجرای  معدن تجارت استان ها 
بهبود  دستورالعمل  این  اجرای  روند  نظارتی  اقدامات  تشدید  با  و  دیده اند 

می یابد.
در ادامه این جلسه سید علی امانت رییس مرکز اصناف و بازرگانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بيان اینکه گواهی فعاليت 10 شرکت واردکننده 
پوشاک صادر شده است، گفت: اسامی این شرکت ها در سایت مرکز اصناف 
و بازرگانی به نشانی www.gatc.ir که به عنوان تنها مرجع تخصصی در 

دستورکار بازرسين قرار دارد، موجود است.

تشدید برخورد با عرضه کنندگان پوشاک خارجی قاچاق

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یك ماهه نخست سال 96 قریب به هزار 
و 469 کيلوگرم تی شرت ، از کشور صادر شده است.

به گزارش افکارنيوز، ارزش دالری این ميزان صادرات 5.025 و ارزش ریالی 
آن 162.949.390 بوده است. نام کشورهایی که خواهان تی شرت ایرانی اند در 

جدول آمده است:

کشورهایی که خواهان تی شرت ایرانی اند
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صنعت فرش ماشينی سالهاست که جایگاه خود را در ميان سایر صنایع زیر 
مجموعه نساجی یافته و امروز حرفی برای گفتن دارد. مشاور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت معتقد است صنعت نساجی کشور تأثير بسياری در تغيير صعودی 

شاخص های اقتصادی همچون اشتغال و ارزش افزوده دارد.
گلنار نصراللهی- مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت- معتقد است: در ميان 
صنایع مرتبط با صنعت نساجی، صنعت فرش ماشينی دارای ارزشی خاص و 
جایگاه ویژه ای است چرا که تاثير این صنعت در تغيير صعودی شاخص های 
اقتصادی همچون ارزش افزوده و فاکتوری چون اشتغالزایی غير قابل انکار است.
اولين  که  این  به  اشاره  با  ادامه  در  وی  گسترش،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
کارخانجات فرش ماشينی در حدود 50 سال گذشته به وجود آمده و بسيار محدود 
بوده اند اذعان کرد: تا پيش از سال 1357 تعداد کارخانه های فرش ماشينی در 
حدود 10 تا 12 کارخانه بوده که امروز به همت حمایت بخش خصوصی در 
حدود 900 واحد فرش ماشينی در داخل کشور مشغول به فعاليت هستند و یکی 

از رشته های موفق در صنعت نساجی کشور محسوب می شود.
او با اشاره به این که ساالنه در حدود 300 ميليون دالر از انواع کفپوش ها و 
فرش ماشينی صادرات به سایر کشورها داریم اذعان کرد: در سه ماهه سال جاری 
74 ميليون دالر ارز ناشی از صادرات نصيب کشور شده و بازارهای صادراتی 
بيشتر شامل کشورهای آسيای ميانه، کشورهای همسایه همچون عراق و 

افغانستان، کشورهای اروپایی و استراليا بوده است.
نصراللهی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که باید تمام برنامه ریزی ها 
در راستای افزایش صادرات فرش ماشينی به کشورهای اروپایی باشد ادامه داد: 
بخش خصوصی باید به شکلی برنامه ریزی کند که با توجه به ميزان حجم 
سرمایه گذاری این صنعت در کشور، صادرات به کشورهای اروپایی افزایش یابد. 
به عبارتی با وجود دستگاه ها و تکنولوژی به روز دنيا که در داخل کشو وجود دارد 

این صنعت پتانسيل های الزم را برای ارتقای صادرات دارد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از مهمترین دالیل ارتقاء و موفقيت 
فرش ماشينی در کنار فرش دستيافت را طراحی آن دانست و افزود: با توجه به 
پيشينه بسيار خوب طراحی فرش دستبافت و استفاده از آن در فرش ماشينی، 
وضعيت این صنعت بسيار ارتقاء یافت اما نباید نقش پررن بخش خصوصی را در 

این عرصه نادیده انگاشت.
وی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در این صنعت گفت: تا به امروز سرمایه 
گذاری خارجی در این صنعت نداشته ایم اما به علت کيفيت مناسب این محصول، 
از صادرات مناسبی در این زمينه برخورداریم و من معتقدم باید برای ارتقای این 
صنعت توليدکنندگان به فکر بازارهای بيشتری برای صادرات بيشتر باشند چرا 

که این صنعت دارای پتانسيل های الزم و مناسبی است.
 نصراللهی در پاسخ به این سوال که پيامدهای مثبت برگزاری نمایشگاه فرش 
ماشينی را چگونه ارزیابی می کند خاطرنشان کرد: اصواًل نمایشگاه ها محلی است 
برای رونمایی از توانایی های یك صنعت. با توجه به توانمندی این صنعت که در 
شهرها و استان های مختلف پراکنده اند نمایشگاه شرابطی را فراهم می کند تا 
تمام توانمندی ها دور هم جمع شوند و محصوالت خود را در اختيار دید عمومی 

مردم قرار دهند.
 به گفته او، اگر بتوان شرایطی فراهم کرد تا مشتریان خارجی با بازدید از این هنر 
و صنعت به ایران بيایيد و درنهایت منجر به انعقاد قراردادهایی شود در این صورت 

می توان گفت نمایشگاه فرش ماشينی بسيار موفق بوده است.

 وی درباره وضعيت این صنعت در پسابرجام گفت: با توجه به این که توليد 
و ارتقاء ، بازسازی و نوسازی این صنعت در دستان توانمند بخش خصوصی 
بود بنابراین در پسابرجام بسياری از اقدامات و ارتباطات برای این بخش 

تسهيل یافت.

صادرات 74 میلیون دالری فرش ماشینی در سال ۹6
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مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت نیکوتن پوش گفت: به عنوان تنها 
شرکت ایرانی در نمایشگاه بين المللی پوشاک روسيه )مسکو( شرکت می کنيم.

علی مهرابی با اعالم این مطلب افزود: در سياست های اقتصاد مقاومتی که از 
سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده است، به صادرات توليدات داخلی تأکيد شده 
و شرکت نيکوتن پوش هم با مدنظر قراردادن این سياست های ابالغی، به دنبال 
حضور در نمایشگاه پوشاک بين المللی، معرفی محصوالت و صادرات آن به 

بازارهای خارجی است.
  به گزارش ایسنا، وی با بيان اینکه تنها هدفمان از حضور در این نمایشگاه ورود 
به بازارهای جهانی است، تصریح کرد: از دولت محترم تقاضا می کنيم با مذاکره 
و رایزنی با کشورهای مختلف موانع بر سر راه صادرات را بردارد و بستری برای 

صنعتگران فراهم کند تا به راحتی و بدون دغدغه  کاالهای خود را صادر کنند.
مهرابی، افزایش کيفيت و کاهش قيمت تمام شده  محصوالت را نخستين شرط 
صادرات دانست و گفت: متأسفانه به دليل برخی تحریم های بانکی، ساز و کار 
مشخصی برای صادرات محصوالت و دریافت هزینه  آن وجود ندارد، کار کردن 
با صرافی ها هم برای واحدهای توليدی که می خواهند با حدأقل سود محصوالت 

را صادر  کنند، به صرفه نبوده و توجيه اقتصادی ندارد.
وی خاطرنشان کرد:  بازاز برخی از کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، 
قطر و ... برای صادرات پوشاک مناسب است و معتقدم شرکت های ایرانی 
می توانند با ارتقای کيفيت کاالهای توليدی، معرفی و برندسازی محصوالت و 
حمایت های دولت به بازارهای جهانی ورود کرده و با برندهای معتبر رقابت کنند.
رئيس هيأت مدیره شرکت نيکوتن پوش با بيان اینکه به عنوان یك صنعتگر 
مخالف پرداخت تسهيالت دولتی به واحدهای توليدی هستم، گفت: دولت 
به جای تسهيالت، بازار فروش واحدهای توليدی را فراهم کرده و در جامعه 
نسبت به انواع محصوالت تقاضا ایجاد کند؛ چرا که در غير این صورت اعطای 

تسهيالت بی فایده بوده واحدهای توليدی به دليل نبود بازار فروش، با مشکل 
مواجه شده و ورشکسته می شوند.

وی در رابطه با مشکالت صنعت نساجی، خاطرنشان کرد: اخيراً حرف هایی 
مبنی بر تمایل دولت برای حمایت از صنعت نساجی به گوش می رسد، اما در 
کل نگاه ها به این صنعت چندان مثبت نبوده و همگان بر این باورند که صنعت 
نساجی ورشکسته است. این در حالی است که در دنيا صنعت نساجی سودآور 

است و اقتصاد بسياری از کشورها بر پایه ی این صنعت می چرخد.
وی، واردات بی رویه و عدم اعتماد مردم به برندهای ایرانی را از اصلی ترین 
مشکالت صنعت نساجی دانست و افزود: پوشاک به راحتی و با قيمت بسيار 
پایين از کشورهایی نظير چين، تایوان و ... وارد ایران می شود، توليد کننده ی 
ایرانی چگونه در چنين بازاری رقابت کند؟ اگر بخواهيم با کاالهای چينی رقابت 

کنيم باید محصوالت را زیر قيمت تمام شده به فروش برسانيم.
رئيس هيأت مدیره شرکت نيکوتن پوش تصریح کرد: از سوی دیگر مردم هم 
به کاالهای ایرانی بی اعتماد بوده و کاالهای چينی با قيمت ارزان و یا برندهای 
خارجی با قيمت بسيار باال را به توليدات داخلی ترجيح می دهند، هر چقدر هم 
کيفيت محصوالت را افزایش دهيم، بازهم همان دید منفی نسبت به توليدات 
داخلی وجود داشته و این موضوع به یك معضل و تهدید برای واحدهای توليدی 

تبدیل شده است.
وی افزود: البته توليدکننده های ایرانی در زمينه ی برندسازی فعال نبوده و کم 
کاری کردند؛ اما نباید از مشکالت موجود هم چشم پوشی کرد، مجتمع های 
تجاری معروف هم با آغوش باز از برندهای درجه سه کشورهای دیگر استقبال 

می کند ولی برندهای داخلی را در سطح آن مجتمع تجاری نمی داند!
 مهرابی به دریافت استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001 توسط این شرکت 
اشاره کرد و افزود: همچنين طی چند ماهه گذشته نمونه هایی از محصوالت 
و نخ های رنگرزی شده را به کشور سوئيس ارسال کرده و در  آستانه ی اخذ 

گواهينامه ی تخصصی صنعت نساجی هستيم.
 وی با بيان اینکه نيکوتن پوش تنها شرکتی است که در آستانه ی اخذ این 
گواهينامه قرار دارد، گفت: اخذ این گواهينامه   که در بخش سازگاری پوشاک با 

پوست است؛ نخستين گام برای ورود به بازارهای اروپاست.
 مهرابی در خصوص تاریخچه ی تأسيس شرکت نيکوتن پوش )سهامی خاص( 
گفت: این شرکت در سال 1376 فعاليت توليدی خود را در زمينه  توليد لباس زیر 
آغاز کرد و در مدت زمانی کوتاه با توسعه کيفی و کّمی محصوالت خود و ارتقا 
آن به انواع لباس زیر، لباس های راحتی و جوراب و از سوی دیگر جلب رضایت 
و اطمينان مصرف کنندگان داخلی و خارجی، توانست خود را به عنوان پيشرو و 
رهبر بازار در این صنعت مطرح کرده و بازار داخل کشور را از محصوالت همتایان 

ضرورت بسترسازی دولت برای صادرات
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خارجی بی نياز کند. وی ادامه داد: این شرکت افتخار دارد با تجهيز کارخانه به 
تکنولوژی پيشرفته بافت، برش، دوخت و دوز، چاپ و بسته بندی و همچنين 
بهره گيری از نيروی انسانی کارآمد محصوالتی با استانداردهای جهانی در اختيار 
مصرف کنندگان قرار می دهد. بر اساس گفته  مهرابی، شرکت نيکوتن پوش با 
بيش از 320 نمایندگی و عامل فروش در سطح کشور و همکاری  بيش از 600 
نفر نيروی انسانی کارآمد در کارخانه، بزرگترین توليدکننده کشور در این صنعت 
به شمار می آید. این شرکت در سال 1392  ضمن حفظ برند قدیمی ntp از 
لوگوی جدید خود که نمادی از غوزه پنبه است، رونمایی کرد و هم زمان با این 

رونمایی، بسته بندی های جدید و یونيفرم نيکوتن پوش به بازار عرضه شد.
وی تصریح کرد: در همين راستا واحد کنترل کيفيت این شرکت با نظارت دقيق 
بر انتخاب بهترین مواد اوليه، بافت و تکميل پارچه، طراحی، برش و دوخت 
محصوالت؛ موظف است با کاالهای ارائه شده نياز مصرف کنندگان را به بهترین 

نحو رفع کند. مهرابی تصریح کرد: پارچه های مصرفی در شرکت نيکوتن پوش 
از بهترین نخ های شانه خورده بافندگی ها و کارخانجات معتبر داخلی توليد پارچه 
تهيه می شود. پارچه ها سپس با پيشرفه ترین سيستم های رنگرزی و با بهترین 
استاندارد  با پوست بدن و همچنين مکمل های  رنگ های بهداشتی سازگار 
رنگرزی و تکميل می شود. وی خاطرنشان کرد: طی سال های اخير برخی از 
شرکت های همکار با انتخاب نام هایی مشابه نيکوتن پوش و یا منتصب کردن 
خود به این شرکت، سعی دارند از سابقه و خوشنامی نيکوتن پوش برای پيشرفت 
خود استفاده کنند؛ این شرکت ضمن آرزوی موفقيت برای همه  توليدکنندگان، 
اعالم می کند که برند نيکوتن پوش هيچ ارتباطی با برند های دیگر نداشته و 
محصوالت این شرکت فقط با برند نيکوتن پوش عرضه می شوند. الزم به ذکر 
است این شرکت برای جلوگيری از هر نوع سواستفاده، کليه محصوالت خود را 

با هولوگرام نيکوتن پوش به بازار ارائه می کند.

پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان موفق به توليد 
نيمه صنعتی نانورنگدانه با مقاومت حرارتی باال شدند که به گفته آنها این 
فرآیند موجب افزایش 20 درصدی راندمان واکنش ها نسبت به روش های 
این  در  اینکه  بيان  با  طرح  مجری  صفدری،  رسول  است.  شده  معمول 
تحقيقات موفق به توليد »نانورنگدانه آبی فتالوسيانين مس« شدیم، گفت: 
این رنگدانه ها از نوع رنگدانه های آلی است که توليد آن با روش های سنتی 

ممکن نيست و نياز به تخصص و دانش دارد.  
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به توليد رنگدانه های معدنی در کشور، اظهار 
کرد: توليد این نوع رنگدانه ها آسان است و حتی در این زمينه صادرات نيز 
وارد  و چين  آلمان  هند،  از کشورهایی چون  آلی  رنگدانه های  ولی  داریم، 

می شوند. صفدری با اشاره به جزئيات توليد این محصول، خاطرنشان کرد: 
در صنایع رنگ سازی اندازه ذرات بسيار مهم است؛ به گونه ای که صاحبان 
این صنایع معموال به دنبال رنگدانه هایی با قطر 5 ميکرون هستند که ما 
در این طرح نانو رنگدانه هایی با قطر کمتر از 100نانو متر توليد کردیم. این 
امر ارتقای خصوصيات این محصول همچون رنگ دهی و پوشش سطحی 
را به دنبال داشته است. مجری طرح، افزایش 3برابری رنگ دهی و پوشش 
سطحی نسبت به نمونه های خارجی را از مزایای نانو رنگدانه های توليد شده 
نانورنگدانه دو برابر نسبت به  ذکر کرد و یادآور شد: پوشش سطحی این 
نمونه های مشابه خارجی افزایش یافته است و این به معنای آن است که 
با مقدار معين و کمی از رنگ، دو برابر یا حتی بيشتر یك سطح را می توان 

رنگ آميزی کرد.
این محقق، ارتقای عملکرد نانو رنگدانه های آبی مس توليد شده را به دليل 
اصالح فيزیکی مواد دانست و گفت: این فرآیند موجب افزایش 20درصدی 

راندمان واکنش ها نسبت به روش های معمول شده است.
وی این نانو رنگدانه ها را یکی از پر مصرف ترین رنگدانه ها در صنایع دانست 
و گفت: از این رنگدانه می توان در صنایع خودروسازی، نساجی، پالستيك و 

حتی در جوهر و استامپ استفاده کرد.
صفدری، مقاومت حرارتی باال را از دیگر مزایای این محصول عنوان کرد و 
ادامه داد: این نانو رنگدانه می تواند تا دمای 250 درجه و باالتر پایدار باشد و 
این در حالی است که رنگ های خارجی در دمای بيش از 200 درجه از بين 

می روند.این محقق از توليد نيمه صنعتی این محصول خبر داد.

افزایش 20درصدی عملکرد نانو رنگدانه برای صنایع خودروسازی
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رئیس فراکسیون حمایت از صنعت نساجی مجلس با بيان اینکه متاسفانه شاهد 
فشار مضاعف بر توليد کننده چادر مشکی کشور هستيم، گفت: باید دولت از 
توليد کنندگان چادرمشکی حمایت کند نه اینکه فشارها را بر این صنعت افزایش 
دهد. سیدناصر موسوی الرگانی در خصوص واردات چادر مشکی و قاچاق به 
کشور، اظهار داشت: یکی از بزرگترین مصرف کنندگان چادرمشکی جمهوری 

اسالمی ایران است و کمتر کشوری به اندازه ایران مصرف چادر مشکی دارد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای 

اسالمی با بيان اینکه در گذشته چادر مشکی با کيفيت باال در کشور توليد 
می شد، گفت: واردات بی رویه و قاچاق، پرداخت ماليات و باال بودن هزینه های 
توليد پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عاملی برای پایين آمدن توان 
رقابت پذیری توليدکنندگان داخلی با کاالیی که عوارض و ماليات نمی دهد و 
به صورت قاچاق وارد می شود، شد. موسوی ارگانی با اشاره به فرمایشات مقام 
معظم رهبری در خصوص معدوم کردن کاالی قاچاق، اضافه کرد: متاسفانه ما 
هنوز شاهد حجم باالیی از واردات کاالی قاچاق به کشور هستيم و یکی از این 
کاالها که فراوان وارد کشور می شود و یکی از این منسوجات به علت مصرف 
باالی ایران قاچاق چادر مشکی است. وی در خصوص حمایت های انجام شده 
از توليدکنندگان چادر مشکی، اظهار داشت: تاکنون شاهد حمایت از توليدکننده 
داخلی چادر مشکی نبوده ایم در زمان هایی که رکود در کشور وجود دارد باید به 

توليد کنندگان بسته های حمایتی داده شود تا بتوانند به فعاليت خود ادامه  دهند.
 رئيس فراکسيون حمایت از صنعت نساجی مجلس شورای اسالمی با تاکيد بر 
اینکه متاسفانه شاهد فشار مضاعف بر توليد کننده چادر مشکی کشور هستيم، 
خاطرنشان کرد: باید دولت از توليد  چادر مشکی حمایت کند نه اینکه فشارها را 

بر این صنعت افزایش دهد.

بسته های حمایتی و کاهش فشار عامل رونق تولید چادرمشکی

مطابق سنت نمایشگاه های مد و لباس که ساالنه در دوره های مختلف بهار-
تابستان و پایيز- زمستان برگزار می گردند، در شهراستانبول به عنوان قطب اصلی 

مد و فشن ، نمایشگاه پریميرویژن همزمان با هفته مد استانبول برگزار می شود.
به گزارش سرویس بين المل نساجی امروز، این برنامه که طی روزهای 26، 27 و 
28 مهرماه در مرکز نمایشگاهی CNR و با حضور شرکت های بين المللی و ترک 

اجرا خواهدشد، رویدادی است که هرساله طراحان، توليدکنندگان، تأمين کنندگان 
و اهالی کسب و کار در حوزه  مد و فشن به سوی خود می کشاند، چراکه  آگاهی 
از جریان مد و تامين پارچه، مواداوليه و اکسسوری به منظور تدارک مجموعه های 

لباس برایشان ضروری است.
نمایشگاه پریميرویژن استانبول، یك رویداد منحصر به فرد در حوزه پارچه 
می باشد و با توجه به استقبال روزافزون بازدیدکنندگان از کشورهای منطقه  
خاورميانه و اروپای شرقی، برگزارکنندگان این نمایشگاه طی شش دوره قبلی، 

تالش پيگيرانه ای جهت ترویج و گسترش آن مبذول داشته اند.
انتخاب غرفه گذاران این نمایشگاه؛ اول براساس خالقيت و نوآوری در طرح، 
ترکيب رنگ و متریال پارچه و سپس اعتبار شرکت های ثبت شده به لحاظ مالی 
و مشتری مداری صورت گرفته است که نقطه  تمایز آن از نمایشگاه های مشابه 

می باشد و بی شك ارزش افزوده ای را برای خریداران ایجاد می کند.
دراین راستا و در هرسه روز نمایشگاه، کارگاه های آموزشی با موضوعاتی همچون  
شناخت پارچه ، رده بندی رنگ های فصل، جدیدترین گرایشات مد دنيا و نظيرآن 
توسط کارشناسان فرانسوی ارائه می شوند. برای اطالعات بيشتر می توانيد به 

آدرس premierevision-istanbul.com  مراجعه نمایيد.

برگزاری هفتمین نمایشگاه پریمیرویژن استانبول؛ 
با محوریت پارچه و ملزومات تولید پوشاک مربوط به فصل پاییز-زمستان
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آزمایشگاه نساجی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اميرکبير به عنوان آزمایشگاه 
همکار سازمان ملی استاندارد افتتاح شد. ریحانه میرخانی- مدیرگروه پژوهشی 

امیرکبیر-گفت:  صنعتی  دانشگاه  جهاددانشگاهی  واحد  نساجی  تکنولوژی 
این آزمایشگاه پس از طی مراحل کاليبراسيون و ارزیابی کارشناسان سازمان 
استاندارد همزمان با سالگرد تشکيل جهاددانشگاهی موفق به دریافت گواهی 
تأیيد صالحيت آزمایشگاه همکار استاندارد برای 60 عنوان استاندارد ملی ایران 

شده است.  
به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته وی با دریافت گواهی آزمایشگاه نساجی 
همکار استاندارد و افزایش اعتبار آن، امکان ارائه خدمات آزمایشگاهی عالوه بر 
صنایع نساجی، مصرف کنندگان و بازرگانان، به گمرکات و شرکت های بازرسی 

کاالهای نساجی وارداتی و صادراتی فراهم می شود.
 این آزمایشگاه با حضور دکتر شریفی زاده معاون هماهنگی و امور مجلس، همراه 
دکتر احمدی مدیرکل امور واحدهای جهاددانشگاهی و دکتر ورسه ای رئيس 

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اميرکبير افتتاح شد.

افتتاح آزمایشگاه نساجی جهاددانشگاهی واحد دانشگاه امیرکبیر

با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و فعاالن عرصه پوشاک و مد در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، استاندارد ملی سایز لباس تدوین می شود.

در نشست هم اندیشی استاندارد لباس که  با حضور رئيس سازمان ملی استاندارد 
و طراحان و دست اندرکاران مد و لباس برگزار شد، تصميم بر این شد که استاندارد 

ملی سایز لباس تدوین و مورد تجدید نظر قرار گيرد.
به گزارش ایسنا، نیره پیروزبخت- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران- در 
این نشست با بيان اینکه این سازمان یك سازمان حاکميتی و فرابخشی است، 
اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد سال هاست که در بخش های مختلف صنعتی 
به استانداردسازی پرداخته و با پيوند هنر و استاندارد در جهت پيشبرد اهداف 
موردنظر گام برداشته است. وی ادامه داد: ایران در صنعت نساجی کشوری 
پيشرو بوده و سابقه دیرینه ای در صنعت پارچه و لباس دارد، بنابراین از اینکه 

امروز بازار کشور مورد هجوم برخی مدها و لباس های غربی و حتی عربی قرار 
گرفته نگران هستيم. رئيس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه این سازمان 
به عنوان مسوول دبيرخانه شورای سياست گذاری حالل در کشور استانداردهای 
حالل را در تمامی زمينه ها هدایت می کند، عنوان کرد: با همکاری جامعه صنعتی 

مد و لباس، لباس حالل از جنبه جنس و شکل ظاهری سامان داده می شود. 
قانون  به  لباس -  و  قبادی - دبیر کارگروه مد  حمید  این نشست  ادامه  در 
ساماندهی مد و لباس اشاره کرد و گفت: ارائه الگوی جدید به جامعه براساس 
معيارها و قوانين ملی کشور با توجه به نوگرایی متعادل از وظایف این کارگروه 
است. وی سهم اقتصادی مد و لباس را در کشور 500 هزار ميليارد ریال برآورد و 
اظهار کرد: یکی از شاخص های توسعه و پيشرفت جوامع به ویژه جامعه صنعتی 
وجود کت های استاندارد است چراکه استانداردها برای دستيابی به فضای رقابتی 

تدوین و به کار گرفته می شود. 
قبادی ادامه داد: استاندارد در بخش مد و لباس باید به عنوان یك مطالبه ملی 
مطرح شود و در این صنعت نيازمند یك چارچوب طبقه بندی و سهم بندی 
براساس قانون هستيم. آزیتا خضرایی - مدیرکل تدوین استانداردهای ملی - نيز 
با اشاره به تدوین 32 هزار استاندارد ملی بيان کرد: استانداردهای حوزه نساجی و 
پوشاک کشور در سه کميته پوشاک و فرآورده های نساجی و الياف، کميته چرم 

و پوست و کميته ملی حالل مدنظر قرار می گيرد.
وی ادامه داد: 25 موضوع استاندارد در حوزه پوشاک تدوین شده و سه استاندارد 

ابعاد لباس نيز در دست تدوین است.

سهم 50هزار میلیارد تومانی مد و لباس در اقتصاد ایران
تدوین استاندارد سایز ملی لباس
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احمد کيميایی اسدی
وزارت صنعت می تواند در اولين فرصت به عنوان یك استراتژی حمایتی از صنعت 
نساجی کاهش تعرفه مواد اوليه و افزایش تعرفه کاالی تمام شده و نهایی را 
به وزارت اقتصاد پيشنهاد بدهد. 1-شریعتمداری از آخرین وزرایی است که با 
مشورت بخش خصوصی به عنوان گزینه پيشنهادی دولت به مجلس شورای 
اسالمی معرفی شده است. این مسئله را به فال نيك می گيریم. وزیر پيشنهادی 
سابقه خوبی در تعامل با بخش خصوصی دارد و اميدواریم این تعامل در آینده 

ادامه پيدا کند و بخش خصوصی از نتایج آن بهره مند شود.
 2-در صنعت نساجی به همت جدی نياز داریم. این صنعت اشتغال زاست. 
می توانيم برای حل معضل بيکاری روی این صنعت حساب کنيم. سال های 
تحریم را پشت سر گذاشتيم اما هنوز ماشين آالت به روز نيست و هزینه تمام شده 
در این صنعت باالست. توليد بيشتر محصوالت متنوع باکيفيت باالتر ویژگی 

ماشين آالت جدید در صنعت نساجی است.

 کشورهای همجوار از این ماشين آالت استفاده می کنند اما کارگاه های ما از 
تجهيزات به روز خالی است درنتيجه توان رقابت نداریم. اميدواریم در این دوره 
با تعامل بيشتر وزارت صنعت و وزارت اقتصاد و دارایی زمينه پرداخت تسهيالت 

مناسب برای نوسازی صنعت نساجی فراهم شود.
در دوره دولت یازدهم کمتر شاهد هماهنگی و همکاری بين دو وزارت خانه 
بودیم اما اميدواریم در دوره جدید، با توجه به صميمت و دوستی بين شریعتمداری 
و کرباسيان شاهد هماهنگی بيشتری باشيم. صنعت ما و البته بيشتر صنعت 
نساجی مظلوم واقع شده است اما اگر به آن رسيدگی کنيم، با توجه به مصرف 
باال منسوجات در کشور و بازارهای مناسب صادراتی در کشورهای اطراف آینده 

خوبی پيش رو خواهيم داشت.
 3-وزارت صنعت پيشنهاد دهنده است. یکی از مهم ترین پيشنهادهای این 
وزارت خانه برای بهبود وضعيت صنعت نساجی مسأله تعرفه هاست. کاهش 
تعرفه کاالهای واسطه ای و مواد اوليه صنعت نساجی در کوتاه مدت کمك 

می کند تا این صنعت روی پای خودش بایستند.
 وزارت صنعت می تواند در اولين فرصت به عنوان یك استراتژی حمایتی از 
صنعت نساجی کاهش تعرفه مواد اوليه و افزایش تعرفه کاالی تمام شده و نهایی 
را به وزارت اقتصاد پيشنهاد بدهد.  4-قاچاق مسئله جدی است که صنعت 
نساجی را در مقایسه با دیگر صنایع بيشتر آزاد می دهد. حجم باالی واردات 
رسمی و غيررسمی از کشور هم جوار ما ترکيه که در صنعت نساجی و پوشاک 
موفق است یك خطر جدی برای توليد ایرانی است.  اميدواریم در زمينه مبارزه با 

قاچاق در صنعت نساجی گام های مؤثری برداشته شود.
فکر می کنم صنعت نساجی در دولت دوازدهم این فرصت را پيدا می کند که به 

روال سابق بازگردد. نسبت به این مسئله خوش بين هستم. 

نساجی در دولت دوازدهم به روال عادی بازمی گردد

مرکز امور اصناف و بازرگانان، اسامی نمایندگان شرکت های خارجی در ایران را منتشر نمود. به گزارش سایت 
نساجی امروز در سایت این مرکز، عالوه بر اسامی نمایندگان شرکت های خارجی در ایران،  ضوابط و مقررات 
صدور گواهی نمایندگی رسمی / توزیع کننده، اطالعيه دستورالعمل اجرائی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه 
کاال برای گروه کاالیی منسوجات و پوشاک  اطالعيه مربوط به ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه پوشاک 

و ... نيز ثبت شده است. 
عالقه مندان می توانند به سایت www.gatc.ir مراجعه نمایند.

انتشار اسامی نمایندگان شرکت های خارجی در ایران 
توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان
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نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بيان اینکه 
هنوز بسياری از برندهای خارجی براساس دستورالعمل ساماندهی بازار پوشاک 
مجوز الزم را دریافت نکرده اند، گفت: فعال 10برند خارجی مجوز فعاليت دارند.  
بهرام شهریاری با اشاره به اینکه 17شهریور سال گذشته دستورالعمل جدید 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار پوشاک کشور ابالغ شد، 
اظهار داشت: براساس این دستورالعمل برندها سه ماه فرصت داشتند تا نسبت به 

عملکرد خود روند قانونی را انجام و مجوز رسمی فعاليت را کسب کنند در غير 
این صورت فعاليت آنها در کشور غيرقانونی است.

به گزارش عيارآنالین، وی با بيان اینکه در سال گذشته با وجود این فرصت سه 
ماهه اقدامی برای اخذ مجوز فعاليت توسط برندها انجام نشد، افزود: در آبان ماه 
سال گذشته برای اجرای بهتر این دستورالعمل کارگروه ویژه ای تشکيل شد تا 
اقدامات الزم انجام شود اما متأسفانه هنوز نتوانسته ایم به تمام اهداف خود در 

اجرای این دستورالعمل دست پيدا کنيم.
نایب رئيس اتحادیه  توليد و صادرات نساجی و پوشاک ایران اضافه کرد: عدم 
اجرای درست دستورالعمل ساماندهی بازار پوشاک باعث شد تا توليدکنندگان 
داخلی بازار شب عيد خود را از دست داده و برندهای متفرقه که اکثر آنها 

نمایندگی رسمی نبودند در پاساژهای بزرگ کاالهای خود را بفروشند.
شهریاری در ادامه با اعالم اینکه گالیه ما از عدم اجرای دستورالعمل باعث شد 
تا در اردیبهشت ماه امسال ثبت سفارش پوشاک متوقف شود؛ تصریح کرد: 
با توقف ثبت سفارش دیگر برندها مجبور شدند برای کسب مجوز و اعالم 
جزئيات فعاليت خود پشت ميز مذاکره نشسته و چارچوب ها را رعایت کنند اما 
هنوز بسياری از برندها براساس دستورالعمل فعاليت نکرده و فقط 10 برند مجوز 

فعاليت دریافت کرده اند.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران: 
فقط 10 برند پوشاک خارجی مجوز دارند

ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: ميزان صادرات پوشاک از گمرکات خراسان 
رضوی طی سال 95 معادل 1090 تن و به ارزش 14/5 ميليون دالر بوده است.
از  اظهار کرد: ميزان صادرات پوشاک  ایسنا،  با  امید جهانخواه در گفت وگو 
گمرکات خراسان رضوی طی سال 95 معادل 1090 تن و به ارزش 14.5 ميليون 
دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در وزن 3 درصد رشد 
و در ارزش دالری 6 درصد کاهش داشته است.  به گزارش ایسنا، وی با بيان 
اینکه که وزن و ارزش صادرات پوشاک در مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 

1057 تن و 15.3 ميليارد دالر بوده است، عنوان کرد: ميزان صادرات پوشاک 
از گمرکات خراسان رضوی طی 3 ماهه سال 96 معادل 128 تن و به ارزش 
1.47 ميليون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل در وزن 33 درصد و 
در ارزش دالری 45 درصد کاهش داشته است.  مدیرکل گمرک مشهد در ادامه 
خاطر نشان کرد: وزن و ارزش صادرات پوشاک در مدت مشابه سال گذشته به 
ترتيب 190 تن و 2/6 ميليون دالر بوده است.  جهانخواه همچنين در خصوص 
ميزان صادرات دارو در سال 95 تصریح کرد: ميزان صادرات دارو از گمرکات 
خراسان رضوی در این سال معادل 954 تن و به ارزش 5 ميليون دالر است 
که نسبت به سال 94 در وزن 24 درصد و از نظر ارزش ریالی 89 درصد رشد 
داشته است.  ناظر گمرکات خراسان رضوی در ادامه عنوان کرد: وزن و ارزش 
صادرات دارو در مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 766/8تن و 2/6 ميليون 
دالر بوده است.  وی در ادامه گفت: ميزان صادرات دارو از گمرکات خراسان 
رضوی طی 3 ماهه سال 96 معادل 455 تن و به ارزش 1427 هزار دالر است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل در وزن 62 درصد و در ارزش دالری 221 
درصد رشد داشته است. جهانخواه تاکيد کرد: وزن و ارزش صادرات دارو در مدت 

مشابه سال گذشته به ترتيب 280 تن و 444/5 هزار دالر بوده است. 

ناظر گمرکات خراسان رضوی: 
میزان صادرات پوشاک در سال گذشته 10۹0 تن بوده است
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در حالی که روند افتتاح فروشگاه های برندهای خارجی پوشاک در کشور 
سرعت گرفته است؛ در یك سال اخير 40 درصد واحدهای توليدی پيراهن 

در کشور تعطيل شده اند.
به گزارش جام جم، در این زمينه فعاالن و اتحادیه های مربوط خبر می دهند 
که طی یك سال گذشته بخش قابل توجهی از توليدکنندگان توان تحمل 
چنين شرایطی را نداشته و به دليل مشکالت اقتصادی مجبور به ترک بازار 

شده اند.
مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن دوزان با تاکيد بر حاکميت رکود در 
بازار پوشاک به جام جم گفت: با توجه به واردات بی رویه و همچنين قاچاق 
پوشاک، بسياری از توليدکنندگان مجبور به ترک فعاليت های توليدی خود 

طی سال گذشته شده اند.
واحدهای  از  درصد   40 تقریبا  انجام شده  برآوردهای  براساس  افزود:  وی 
توليدی، این صنف را ترک کرده اند و با توجه به ادامه دار بودن شرایط رکودی 
در بازار احتمال این که بخش دیگری هم به سرنوشت آنها دچار شوند، وجود 

دارد.
درودیان تاکيد کرد: ادامه رکود باعث شده قدرت مالی بسياری از توليدی ها 
کاهش یافته و ناتوانی در تأمين هزینه ها آنها را مجبور به تغيير کاربری یا 
تعطيلی کرده است درحالی که هر روز فروشگاهی تازه با نام برندهای خارجی 

افتتاح می شود.
این مقام صنفی گفت: گرچه توليدکنندگان هيچ مشکلی با حضور رقبای 
روی  به  بازار  کردن  باز  برای  شرایط  هنوز  متاسفانه  اما  ندارند،  خارجی 
محصوالت خارجی مهيا نيست و به دليل مشکالت اقتصادی، قدرت رقابت 

توليدی های ایرانی با خارجی ها برابر نيست.
قانونی  واردات  اما  یافته  کاهش  قاچاق،  آمارهای  است  معتقد  درودیان   
جایگزین آن شده است چراکه با کاهش تعرفه ها و حمایت ضمنی دولت 

از واردات، بسياری از افرادی که کاالهای غيرقانونی وارد می کردند اکنون 
کامال قانونی محصوالت موردنظرشان را به کشور وارد می کنند.

 رئيس اتحادیه پيراهن دوزان تصریح کرد: اطالعاتی که اتحادیه در اختيار 
دارد، بيانگر آن است که بسياری از توليدکنندگان بزرگ خارجی که اکنون در 
ایران هم شعب مختلف افتتاح کرده اند با استفاده از تسهيالت دولت ایران، 
عليه صنعت پوشاک اقدام می کنند به این ترتيب که پوشاک نيم دوخته یا 
برش خورده را وارد مناطق آزاد می کنند و با انجام فعاليتی جزئی به عنوان 

توليد داخل، آن را به سرزمين اصلی صادر می کنند.
 وی افزود: این گونه حمایت های غيرمنطقی از توليدکنندگان خارجی به نفع 
واردات، باعث شده کاالهای توليد خارج بسيار ارزان تر از کاالهای ایرانی 
در سطح کالن جامعه عرضه شود به همين دليل هيچ جای رقابتی برای 
توليدکنندگان خارجی باقی نمانده است و یك به یك کرکره  توليدی ها و 
فروشگاه های پوشاک ایرانی پایين کشيده می شود و گروهی بيکار می شوند.

از سوی دیگر محمدکاظم عمید، کارشناس صنایع نساجی و پوشاک درباره 
شرایط رکود بازار در صنعت پوشاک بهجام جم گفت: قاچاق، واردات بی رویه 
و هزینه توليد باال در کنار بسياری از مشکالت داخلی در قوانين توليدی 
باعث شده تا واقعا نتوان نسخه ای واحد برای درمان صنعت نساجی و پوشاک 
کشورمان ارائه کرد، اما آنچه مسلم است قدرت خرید مردم تاثير قابل توجهی 

در افزایش رکود در بخش پوشاک داشته است.
وی معتقد است شرایط قانونی و موازی کاری های بسياری در توليد وجود دارد 
که باعث شده هزینه های توليد داخل ایران افزایش داشته باشد و برندهای 
خارجی با استفاده از امکانات سرزمين اصلی از آن به نفع رونق کسب و کار 

خود استفاده کنند.
به عنوان مثال برندهای ترکيه ای فعال در ایران امروز اگرچه فعاليت کامال 
کشورشان  سوی  از  که  کالنی  اقتصادی  حمایت های  با  اما  دارند،  قانونی 
از  پایين تر  بسيار  ایران  در  حضورشان  هزینه های  واقع  در  می شوند 

توليدکنندگان داخلی ایران است.
این کارشناس صنعت نساجی گفت: یك نکته نگران کننده که تاکنون زیاد 
به آن توجه نشده است، مربوط به سخت گيری سازمان ها و نهادهای ناظر 
مثل تعزیرات، سازمان حمایت و... در بازار نسبت به توليدکنندگان داخلی 
است، چون این نهادها برخوردشان با دو فروشگاه کنار هم که یکی کاالهای 
خارجی عرضه می کند و دیگری محصوالت ایرانی می فروشد کامال متفاوت 

و به نوعی می تواند گفت ضد توليدات داخلی است.
این متخصص نساجی درباره گران بودن توليد در ایران نيز گفت: براساس 
برآوردهای انجام شده اگر یك پيراهن توليد شده در ایران صد تومان قيمت 

وضعیت اورژانسی تولیدکنندگان پوشاک 
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داشته باشد تقریبا یك پنجم آن هزینه توليد است و باقی موارد هزینه های 
سربار و اضافه ای است که باعث از بين رفتن قدرت رقابت کاالهای ایرانی 
در بازار شده است. به عنوان مثال هزینه های سرقفلی و کرایه فروشگاه، 
واسطه گری ها و... در حالی که اجناس خارجی نه تنها چنين هزینه هایی ندارند 

بلکه کامال از سوی دولت های خود مورد حمایت قرار می گيرند.
به  اشاره  با  پوشاک  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس  شیرازی،  ابوالقاسم 
مشکالت موجود صنعت پوشاک کشور به جام جمتوضيح داد: حال صنعت 
پوشاک خوب نيست و به رغم این که مسئوالن با برنامه های مختلف نسبت 
به رفع مشکالت این صنعت اقدام  کرده اند، هنوز نتایج قابل قبولی به دست 

نيامده است.
 وی تاکيد کرد: توليد و توزیع، اصلی ترین بخش ها برای رونق در صنعت 
هستند که متاسفانه در ایران گرچه توان توليدی مناسبی وجود دارد، اما در 
بخش توزیع همچنان خألهای قابل توجهی دیده می شود که باید برای رونق 

صنعت، این معضل برطرف شود.
این مقام صنفی عنوان کرد: در شرایط فعلی ورود شيوه های نوین توزیعی که 

هنوز بازار ایران با آنها همراه نشده، باعث بروز چالش های عمده ای در بخش 
توزیع شده تا جایی که امروز حتی برخی افراد، پوشاک قاچاق خارجی را در 

منازل خود به فروش می رسانند. 
رئيس اتحادیه توليدکنندگان پوشاک گفت: تا زمانی که توليدکنندگان ایرانی 
به توزیع مطمئن و قابل اعتمادی دسترسی نداشته باشند، هر آنچه برای توليد 
هزینه کنيم با چالش مواجه می شود و نتيجه مطلوبی نخواهد داشت به این 
را  را فروخته و هزینه هایش  بتواند محصوالتش  باید  توليدکننده  دليل که 

جبران کند.
وارداتی،  اوليه  مواد  تأمين  در  توليدکنندگان  ناتوانی  امروزه  افزود:  شيرازی 
انبوه،  خود باعث بروز مشکالتی شده است که عالوه بر ناتوانی در توليد 
هزینه های آنها را نيز افزایش داده است. از این رو در مذاکراتی که انجام شده 
تصميم  بر این است که مواد اوليه مورد نياز توليدکنندگان که باید از خارج 
تأمين شود با تسهيالت مناسبی از گمرک ترخيص و در اختيار توليدکنندگان 

قرار گيرد.

دومين رویداد کارآفرینی »مدوتك« که توسط مؤسسه ایده پردازان خالق 
رشد  و  ارتقاء  هدف  با  و  پوشاک«  و  مد  خبرگزاری  امتياز  »صاحب  آرتام 
گروه های مستعد در حوزه مد و پوشاک اسالمی برگزار شد، با معرفی سه 

ایده جدید در عرصه های مد و تکنولوژی به کار خود پایان داد. 
حوزه  متخصصان  از  گروهی  همکاری  با  که  بود  رویدادی  دومين  این 
تکنولوژی، مد و لباس و حمایت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برگزار 

شد.
ميزبانی  به  و  متوالی  این رویداد در سه روز  آنالین،  به گزارش جام جم 
مد  عرصه  در  را  جدید  ایده  سه  توانست  تهران،  پاالس  اسپيناس  هتل 

نفر   80 بر  بالغ  و  ایده  17گروه،17  کند.  ایران  بازار  وارد  تکنولوژی  و 
مد  حوزه  در  بيشتر  هرچه  پيشرفت  ایده  ارائه  خصوص  در  شرکت کننده 
چهره های  حضور  همچنين  و  آمدند  هم  گرد  روز  سه  این  طی  فشن  و 
شاخص در دنيای مد و فشن در این برنامه و مشاوره و راهنمایی طراحان و 
فشن استایلر های مطرح ایران و تسهيلگرها و استارت آپ شکل دهنده های 
خارجی از نکات قابل توجه دومين استارت آپ ویکند مد و تك به شمار 
می رود. این استارت آپ ویکند که برای بار دوم برگزار شد، توانست سه 

ایده قوی و خاص را وارد بازار ایران کند.
اپليکيشن و سایت هایی بودند که به طور کامال  ایده های برتر این برنامه 
حساب شده در صنعت مد و تکنولوژی حرفی برای گفتن داشتند که بی شك 
با توجه به رواج نو استارت آپ در ایران حمایت از این گونه ایده ها هم می تواند 
در چرخه اقتصاد و کارآفرینی مناسب باشد و هم برای هرچه حرفه ای تر 
شدن دنيای مد و فشن که در ایران اغلب رویکرد سنتی و بدون خالقيتی 

را طی می کند.
گروه های خياط من ميشی، گيتز و روچی که به ترتيب سومين، دومين و 
اولين برنده این برنامه انتخاب شدند ایده هایی خالقانه در هر چه بهتر شدن 
فضای مد و پوشاک داشته اند که بسيار مورد استقبال داوران و اسپانسر ها 

قرار گرفتند.

پایان دومین رویداد کارآفرینی »مدوتک«
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اندازی و  راه  بر  تاکيد  با  استان یزد  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر کل 
رفع مشکالت شهرک صنعتی نساجی مریم آباد یزد، گفت: این شهرک می تواند 
عالوه بر حذف فعاليت های مزاحم شهری، به توسعه فعاليت های نساجی به 
صورت متمرکز و گسترده نقش بسزایی داشته باشد. محمدحسین ریاحی در 
نشستی متشکل از نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره صنعت، 
معدن و تجارت و  خبرگان نساجی، در این رابطه افزود: بر همين اساس افرادی 
که در این حوزه فعال هستند، گسترش فعاليت های خود را جدی خواهند گرفت.
به گزارش ایسنا، وی با بيان این که شروع کار شهرک صنعتی نساجی مریم 
آباد به سال 1385 برمی گردد، اظهار کرد: تعهدی فيمابين وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی فعلی و نهادهای حاکميتی استان بوده است که این شهرک ایجاد 
شود ولی این در حالی است که متاسفانه موافقت الزم با این موضوع و اختصاص 
بودجه از طرف استان در آن زمان انجام نشد ولی تعهدات وزارت متبوع که به 

ميزان یك ميليارد تومان بوده است، انجام شد.

ریاحی با اشاره به این که مکان سنجی و مکان یابی برای ایجاد هر شهرک باید 
انجام شود، تاکيد کرد: این شهرک باید به لحاظ مساحت، به روزرسانی نقشه و 
مشکالت آن و نيز افرادی که در این شهرک مستقر می شوند، مورد بررسی قرار 
گيرد. وی با اشاره به فعاليت ها و مشاغل مزاحم شهری، افزود: کسی که منزل 
مسکونی خود را به کار توليدی اختصاص داده و با آب شرب و برق خانگی کار 
بافندگی را انجام می دهد، به طور مسلم هزینه ای بابت آماده سازی زیرساخت 
پرداخت نمی کند و می تواند با تعداد محدودی دستگاه به فعاليت بپردازد که این 

نوع فعاليت ها، مشاغل و فعاليت های مزاحم شهری هستند.
وی با اشاره به این که از 259 نفر فعال در حوزه نساجی تعدادی متقاضی برای 
ورود به شهرک صنعتی نساجی مریم آباد هستند، اظهار کرد: بر همين اساس 
باید ليست افرادی که می توانند در این مجموعه سرمایه گذاری کرده و منابع را 
پرداخت کنند، مشخص شود. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: 
بعد از شروع فعاليت بافندگان در این شهرک، باید به سمت تکميل زنجيره توليد 
در بخش نساجی پيش برویم . ناصر زارع مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان نيز در این نشست، بيان کرد: این نشست پيرو ستاد جلسه 
هماهنگی توسعه بخش تعاون استان و حسب دستور استاندار مبنی بر کارشناسی 
مجدد و تشکيل کميته پنج نفره در خصوص بررسی مشکالت شهرک صنعتی 
نساجی مریم آباد برگزار شده است. وی ابراز اميدواری کرد: با بررسی مسائل 
این شهرک از قبيل آب، گاز و آورده اعضا که در دستور کار قرار گرفته است، 
مشکالت موجود مرتفع شود. گفتنی است، در این جلسه هر یك از اعضای 
کميته به بيان نظرات و پيشنهادات خود در خصوص به روزرسانی نقشه شهرک، 
پيگيری مشکالت این شهرک در کارگروه تسهيل استان و تهيه نقشه براساس 

دستورالعمل های شهرک های صنعتی پرداختند.

تالش برای رفع بالتکلیفی 11 ساله  شهرک نساجی مریم آباد یزد

بر اساس آمار گمرک در تيرماه سال 1396 قریب به 343 تن حوله بهداشتی، وارد کشور 
شده است.

 بر اساس آمار گمرک در تيرماه سال 1396 قریب به 343 تن حوله بهداشتی، به ارزش 
ریالی 37236569807 و ارزش دالری 1145296 وارد کشور شده است. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کشور مجارستان با صادر کردن 30 تن حوله بهداشتی، 
با  یونان  کشور  و همچنين  ریالی 7308639195  ارزش  و  دالری 225232  ارزش  به 
صادرات 26 تن حوله بهداشتی، با ارزش ریالی 4997485912 و ارزش دالری 154001 

جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند.

واردات حوله چقدر ارز کشور خارج کرده است؟
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اولين دوره آموزشی کوتاه مدت »مدیریت اجرایی در تجارت و بازار بين المللی 
 MBA صنایع مد پوشاک و کاالهای جانبی« زیرمجموعه  دوره مشترک
دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اميرکبير و دانشگاه بين المللی مد 

آرت ، مهر سال 1396 برگزار خواهد شد.
انتظار   MBA دوره  در  امروز،  نساجی  و گزارش  به گزارش سرویس خبر 
می رود که دانشجویان به مهارت ارتباط های دیجيتال، دانش رفتار مشتری، 
تخصص فنی و هنری در حوزه طراحی و نوآوری ها و راهبردهای توسعه 
تجارت و بازار بين المللی برندهای پوشاک و کاالهای جانبی دست یافته و 
آنها را در مدت انجام کارآموزی ها و پایان نامه با تجربه های صنعتی بين المللی 

یکپارچه نمایند.
دانشگاه صنعتی اميرکبير، به عنوان مادر دانشگاه های صنعتی کشور نيازمند به 
معرفی نمی باشد؛ دانشگاه بين المللی مد آرت نيز در شهر پاریس پایه گذاری 

و  داده  تشکيل  بين المللی  گسترده   شبکه  یك  امروز  به  تا  و  شده است 
همکاری های قابل توجهی را به صورت آکادميك در داخل و خارج فرانسه 

داشته است.
 این همکاری موجب اثربخشی، اعتبار و کيفيت برنامه ی آموزشی مد آرت 
است. برنامه آموزشی مد آرت در عرصه  صنعت جهانی بسيار غنی شده است، 
به گونه ای که فارغ التحصيالن تجربه ی کارآموزی در شرکت های بين المللی 
را نيز به دست می آورند. 35 درصد از دانشجویان دانشگاه بين المللی مد آرت 
را دانشجویان خارجی با بيش از 20 مليت مختلف تشکيل می دهند. کالس ها 

در این دانشگاه به زبان های انگليسی، فرانسه و ایتاليایی دایر است.
HTTP:// سایت   به  می توانند  بيشتر  اطالعات  عالقه مندان جهت کسب   

CAMPuS.AuT.AC.iR/inTREl  بخش دوره های مشترک( مراجعه  نمایند.

برگزاری اولین دوره آموزشی کوتاه مدت
 »مدیریت اجرایی در تجارت و بازار بین المللی صنایع مد پوشاک و کاالهای جانبی«

رئيس جهاد کشاورزی استان اردبيل گفت: توليد پنبه در مزارع اردبيل طی 
سال های اخير احيا شده و توسعه یافته است.

عدیل سروی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در سال های اخير توليد پنبه 
در مزارع استان کاهش یافته و به عبارتی حذف شده بود.  به گزارش برنا، 
وی افزود: در سال 92 وسعت مزارع توليد پنبه هزار و 200 هکتار بود که 
سال گذشته با تالش های صورت گرفته به هزار و 800 هکتار افزایش یافت.  
رئيس جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: امسال وسعت مزارع پنبه به سه 

هزار هکتار رسيده و ميزان توليد نيز 12 هزار تن برآورد شده است. 
 سروی تاکيد کرد: با توجه به هزینه بر بودن برداشت دستی پنبه، برداشت 

ماشينی نيز مورد توجه بوده و در کميت و کيفيت توليد تاثيرگذار است.
 وی افزود: افزایش توليد پنبه عالوه بر درآمدزایی در رونق صنایع ریسندگی 

و بافندگی نيز موثر است و افزایش توليد آن همچنان تاکيد می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل : 
تولید پنبه در اردبیل احیا شده است
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شهرک  اندازی  راه  و  ساخت  گفت:  کشور  پوشاک  انجمن صنعت  رئیس 
صنعتی پوشاک، گامی در راستای بازپس گيری اشتغال هدیه شده به خارجی ها 

و احيای صنعت مد و پوشاک است.
سومبات هاکوپیان با اشاره به تحریم های اقتصادی اعمال شده در کشور در 
سال های گذشته، افزود: باید از تحریم ها به عنوان فرصت در صنعت پوشاک 
استفاده می شد، اما با سياستگذاری های غلطی که در گذشته اتفاق افتاد به 
تهدید تبدیل شد. به گزارش ایرنا، به گفته وی، ساخت شهرک صنعتی پوشاک 
کشور می تواند گامی برای احيا و بازگشت این صنعت باشد و از آن مهمتر 
می توانيم اشتغالی که در سال های گذشته با تصميم گيری های غلط به سایر 

کشورها هدیه کردیم را بازپس بگيریم.
در راستای اجرای سياست های اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار امسال »اقتصاد 
مقاومتی؛ توليد و اشتغال« توافق نامه پنج جانبه همکاری های مشترک برای 
تشکيل تعاونی تامين نياز توليدکنندگان و ساخت شهرک صنعتی پوشاک 

کشور امضا شد.
صنایع  سازمان  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  بين  نامه  توافق  این 
کوچك و شهرک های صنعتی ایران، بانك توسعه تعاون، صندوق ضمانت 

سرمایه گذاری بخش تعاون و انجمن صنعت پوشاک کشور امضا شد.
امضای این توافق نامه در راستای تشکيل و توسعه شرکت های تعاونی تامين 
نياز توليدکنندگان در صنعت پوشاک، با هدف هم افزایی فعاالن این صنعت، 
توسعه دانش فنی، تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه )شامل گسترش و 
ترویج فرهنگ استفاده از پوشاک اسالمی ایرانی( و تجاری سازی و توسعه 
و  پوشاک  توليد  و  طراحی  )شامل  توسعه  و  تحقيق  برپایه  دانش  مدیریت 
قانون  فراوان در چارچوب سياست های اصل 44  افزوده  ارزش  با  خدمات( 

اساسی و سياست های حمایتی بخش تعاون انجام شده است.

همکاری و هم افزایی در تشکيل تعاونی تامين نياز توليدکنندگان صنعت 
پوشاک کشور و ساخت و راه اندازی شهرک صنعتی پوشاک کشور در منطقه 
فرودگاه بين المللی امام خمينی)ره( از دیگر موضوع های این توافق نامه است.
 هاکوپيان در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون صنعت پوشاک از نظر فناوری در 
سطح بسيار خوبی قرار دارد، به طوری که بسياری کارخانجات کشورمان از 

تکنولوژی به مراتب پيشرفته تر از کارخانجات ترکيه بهره مندند.
وی تصریح کرد: با اشتباهات انجام شده در صنعت ُمد و دولتی کردن آن، 
امروز دچار آسيب در این صنعت شدیم؛ به طوری که آنچه ما باید می کردیم 

دیگران انجام دادند و امروز به کشورمان وارد می کنند و می فروشند.
رئيس انجمن صنعت پوشاک کشور با اشاره به قاچاق پوشاک به کشور، با 
بيان اینکه اجناس قاچاق را در مراکز لوکس نمی فروشند، گفت: قاچاق نوعی 

واردات بی رویه است که باید ساماندهی شود.
وی همچنين با اشاره به قيمت تمام شده باالی پوشاک ایرانی، خاطرنشان 
کرد: در این زمينه راهکارهایی پيش بينی شده و از سوی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت دستورالعملی تهيه و ابالغ شده است؛ کارگروهی در این زمينه در 
حال فعاليت است و اميدواریم به زودی به ساماندهی مناسبی در این موضوع 

برسيم.
هاکوپيان با اشاره به امضای توافق نامه پنج جانبه همکاری های مشترک 
برای تشکيل تعاونی تامين نياز توليدکنندگان و ساخت شهرک صنعتی پوشاک 
کشور، افزود: برای نخستين بار در تاریخ پس از انقالب اسالمی و با انجام این 
توافق نامه به صنعت پوشاک کشور توجه جدی شده است و شاهد همراهی 
بسيار خوب دولت در احيای این صنعت کهن هستيم که می تواند دو صنعت 

دیگر وابسته به پوشاک یعنی نساجی و مد را به حرکت در آورد.
وی ابراز اميدواری کرد با شروع فعاليت این شهرک، صنعت پوشاک کشور در 

سطح داخل و حتی بين المللی رقابت پذیر شود.

رئیس انجمن صنایع پوشاک کشور : ساخت شهرک صنعتی پوشاک، گامی برای 
بازپس گیری اشتغال هدیه شده به خارجی هاست
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هیات  عضو  و  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیات  رییس  نایب 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: انتخاب آقایان مسعود کرباسيان و محمد 
شریعتمداری به عنوان وزرای »اقتصاد و دارایی« و »صنعت، معدن و تجارت« را 
گامی مثبت، اميدوار کننده و حرکتی رو به جلو درجهت ارتقاء بخش صنعت و اقتصاد 

کشور می دانم. 
دکتر علیمردان شیبانی  در خصوص حسن انتخاب مسعود کرباسيان برای اداره 
وزارت اقتصاد و دارایی گفت: من جلسات زیادی را با ایشان داشته ام. او در چندین 
دولت، معاون وزیر بوده و در گمرک نيز به حق در جهت تسهيل امور قدم های 
ارزشمندی برداشته اند. وی افزود: مدتی پيش وقتی به ریيس کل گمرک ثابت شد 
که صنعتگران عضو انجمن صنایع نساجی لطمه زیادی به دليل توقف ترخيص مواد 
اوليه وارداتی شان در گمرک به دالئل مختلف متحمل می شوند، دستور دادند که هر 
صنعتگر نساجی که توسط انجمن صنایع نساجی معرفی گردد می تواند کاالهای خود را 
به سرعت از کانال سبز ترخيص کند. این نشان می دهد که نوع نگاه او توليد گرا است. 
بنابراین من اطمينان دارم که در وزارت اقتصاد و دارایی توجهی ویژه به توليد خواهند 
داشت که طبعاً اثرات آن را در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بيشتر شاهد خواهيم بود. 
شيبانی ادامه داد: وزیر پيشنهادی اقتصاد با مشکالت توليد و تجارت آشنا هستند. ما 
مشکالت زیادی با دارایی داریم. اجرای نادرست قانون مترقی ماليات بر ارزش افزوده 
که متأسفانه بدليل اجرای غلط در ایران اثر معکوس بر جای گذاشته و باعث توقف 
بسياری از واحد های توليدی شده است . جرایم سنگين مالياتی برای مودیانی که به 
دالئل شرایط رکود اقتصادی نتوانسته اند ماليات خود را به موقع پرداخت کنند، مشکل 
کد های اقتصادی و غيره با اعتقاد بر اینکه کشور می بایستی از طریق وصول صحيح 
ماليات اداره شود، بهره غيرمتعارف بانك ها و بطور کلی کم لطفی بانك ها به بخش 

صنعت مسائل و مشکالتی است که قطعاً سر لوحه کار ایشان خواهد بود.
 این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران افزود: کار ارزشمند 
وزیر اقتصاد دولت یازدهم این بود که تورم حدود 40 درصدی را با ریاضت اقتصادی 

تك رقمی کردند. البته چنين جراحی سنگينی به طور طبيعی بازار را با رکود مواجه می 
کند. بنده اعتقاد دارم که وزیر پيشنهادی اقتصاد می داند که در شرایط رکود کسی با اهرم 
ماليات بازی نمی کند. فشار مالياتی در شرایط رکود روی صنعت اثر معکوس دارد. این 
امری ثابت شده در اقتصاد است. این فشار بر صنعت که منشأ ایجاد کار برای جوانان 
خوب کشور است، به مراتب نتایج وخيم تری دارد. وی به تفسير های متفاوت از قانون 
نيز اشاره و بيان کرد: برداشت های چند گانه ای که روی یك دستور العمل واحد وجود دارد 
نيز سردرگمی به بار می آورد. به عنوان مثال شاهد هستيم که در هر استان از یك دستور 
العمل واحد، برداشت های متفاوتی می شود که انتظار داریم به این امر نيز رسيدگی شود.
شيبانی تصریح کرد: قوانين بسيار نادرست و بازدارنده ای وجود دارد که قطعاً با درایت و 
آگاهی ایشان و دیگر دولتمردان دلسوز قابل حل است مثل قانون ذی نفع واحد که اگر 
بنده 15 سال پيش، در یك شرکتی، مشکل بانکی داشته ام و آن شرکت منحل شده 
امروز در این شرکت فعال جدید که با چند نفر دیگر شریك شده ام، به دليل آن مشکل 
این شرکت نيز دچار مشکل می شود و عماًل نمی تواند از خدمات بانکی نظير گرفتن 
دسته چك و تسهيالت بانکی بهره مند گردد. یا بد تر از همه اگر بنده در شرکتی دیگر 
اندک بدهی مالياتی تعيين تکليف نشده داشته باشم، هيچ اقدام ثبتی حتی در حد ثبت 
صورتجلسات مجمع برای شرکت دیگری که عضو هيأت مدیره آن هستم؛ نمی توانم 
انجام دهم هرچند تغيير قوانين به تنهایی از دست وزیر خارج است اما از وزیر اقتصاد 

دولت دوازدهم انتظار داریم که به این موضوعات رسيدگی کنند. 
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران و ایران همچنين در خصوص 
وزیر جدید صنعت،  معدن و تجارت نيز اظهارکرد: سبقه کار در بخش بازرگانی و تجارت 
شریعتمداری بر سبقه صنعت ایشان می چربد. اما تا آنجا که شنيده ام، وی به عنوان یك 
مدیر اجرایی، بسيار قوی خواهد توانست شائبه این که بعداز معرفی او به  عنوان وزیر 
صنعت دال بر چربيدن بخش بازرگانی بر صنعت در جامعه مطرح گردیده را به نحو قابل 
قبولی مرتفع نمایند. مطمئناً وی با توجه به اشرافشان بر شرایط حساس کنونی و مدیریت 
سطح باالیشان به این واقعيت که جائی جز سوله های مقدس کارخانجات صنعتی برای 
اشتغال خيل عظيم جوانان کشور و ایجاد ارزش افزوده و خود کفایی و بی نيازی از خروج 
ارز برای واردات کاالهای نه چندان مناسب خارجی و در عين حال رونق تجارت و 
بازرگانی نداریم. وزیر صنعت،  معدن و تجارت خوب می داند که خيل عظيم صنعتگران 
کشور به دليل لطماتی که در سال های سخت تحریم خوردند در شرایط مناسبی قرار 
ندارند و قطعاً صنعتگران کشور از وزیر با تجربه و توانمند صنعت انتظار حمایت های 
ویژه ای در این بخش را دارند. عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
نزدیکی و ارادت شریعتمداری به وزیر پر کار و خستگی ناپذیر صنعت؛ مهندس نعمت 
زاده که در همين جا، جا دارد به عنوان نایب رئيس انجمن صنایع نساجی ایران از توجه 
ویژه وی به این صنعت بومی و اشتغال را قدر دانی نمایم؛ خواهد توانست بسياری از 

گره ها و مشکالت را از سر راه صنعت بر دارد. 

حسن انتخاب دکتر شریعتمداری و دکتر کرباسیان به عنوان وزرای صنعت و اقتصاد؛ 
امید صنعتگران کشور به رونق صنعت را مضاعف نمود
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دستاورد محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در معرفی نسل جدیدی از منسوجات 
بهداشتی- آرایشی با کمک نانولوله های پروتئینی

 
محققان دانشگاه صنعتی اميرکبير موفق به توليد نانو حامل های لوله ای شکل 
  PNT از جنس پروتئين شدند. نانو لوله های پپتيدی سنتز شده که به اختصار
)peptide nanotubes( ناميده می شوند، از آمينو اسيد فنيل آالنين توليد شده اند 
که یکی از آمينو اسيد های ضروری برای بدن می باشد. این پژوهش حاصل پروژه 
کارشناسی ارشد مهندس مينا شاکری بوده است که به راهنمایی دکتر ناهيد 

همتی نژاد و دکتر آزاده بشری در دانشکده نساجی انجام شده است.

علت انتخاب نانو لوله های پپتیدی چه بود؟
نانو حامل ها دسته ای از نانو مواد هستند که برای جابجایی مواد شيميایی نظير 
دارو ها استفاده می شوند. مهم ترین مزیت استفاده از نانو حامل ها آن است که 
می توانند در محيط های مختلف رفتار متفاوتی از خود نشان دهند و رهایش 
دارو ها را به صورت کنترل شده انجام دهند. به منظور انجام دارورسانی در بدن، 
نانو حامل باید تا رسيدن به محل هدف در بدن محافظت شود و خواص شيميایی 
و بيولوژیکی خود را حفظ کند. نانولوله های پپتيدی یکی از موادی هستند که 
کاماًل زیست سازگار بوده و برای استفاده در کاربردهای زیستی خواص مطلوبی 
از خود نشان می دهند. همچنين خواص ضد ميکروبی ساختارهای پپتيدی در 
تحقيقات زیادی اثبات شده است. نانو لوله های پپتيدی در بسياری از موارد نسبت 
به نانو مواد دیگر برای کاربردهای درمانی کارآمد تر هستند. عالوه بر زیست 
سازگاری و تمایل پپتيد ها به ساختار بدن انسان، پپتيد ها در مقابل نور، گرما و 
تنش ها پایداری مکانيکی بهتری از خود نشان می دهند. همچنين پپتيد ها نسبت 

به نانو مواد دیگر عوارض جانبی کمتری برای بدن انسان دارند.

آن چه در این پژوهش انجام شد؟
نانو لوله های سنتز شده در این پژوهش، با استفاده از روش خودآرایی توليد شده اند. 
در روش خودآرایی با استفاده از تجهيزات ارزان قيمت، نانو ساختار های پپتيدی 

لوله ای شکل توليد می شود. سرعت این روش باال بوده و تکرارپذیری آن قابل 
قبول است. اهميت این روش در آن است که می توان از یك ماده غير سمی 
 به جای حالل های سمی آلی، برای سنتز نانو لوله ها استفاده می شود که یك 
دستاورد خوب از نظر محيط زیستی به شمار می رود. در این تحقيق برای سنتز 

نانو لوله های پپتيدی، از ایزوپروپانول به عنوان حالل استفاده شد.
برای بررسی خواص نانو لوله های پپتيدی در رهاسازی کنترل شده دارو، از 
آسکوربيك اسيد به منظور بارگذاری روی نانو لوله های پپتيدی استفاده شد. 
با توجه به آن که ویتامين C در بسياری از محصوالت آرایشی-بهداشتی مورد 
توجه قرار می گيرد، بنابراین انتظار می رود استفاده از آن به منظور توليد یك 
منسوج بهداشتی اميدوار کننده خواهد بود. درصورتی که ویتامين C به صورت 
موضعی استفاده شود عالوه بر آن که باعث تقویت توليد کالژن می شود، از 
آسيب پوست با نور خورشيد و پرتو فرابنفش نيز جلوگيری می کند. همچنين این 
ویتامين با افزایش توليد کالژن به استحکام سلول های پوستی نيز کمك می کند. 
به منظور بررسی خواص نانو لوله های پپتيدی سنتز شده، محلول تهيه شده با 
غلظت های مشخص از آمينو اسيد فنيل آالنين و آسکوربيك اسيد روی سطح 

کاالی پنبه ای اعمال شد.

کاربردهای محصول نهایی چیست؟
نتایج بررسی های انجام شده نشان داد رهاسازی آسکوربيك از نانو لوله های 
پپتيدی موجود در منسوج بهداشتی تهيه شده، به صورت تدریجی و کنترل شده 
انجام می شود. همچنين طی این آزمایشات خواص ضد ميکروب نانو لوله های 
پپتيدی نيز تایيد شد. بنابراین استفاده از نانو ساختارهای سنتز شده، می تواند 
زمينه ساز توليد منسوجات آرایشی-بهداشتی نوین شده و عالوه بر دارورسانی 
و کاربرد نانو حامل های پپتيدی در مصارف پزشکی، از این نوآوری می توان 
در زمينه تهيه منسوجات بهداشتی، توليد حسگرها و منسوجات ضد ميکروب 

بهره برداری نمود.
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دستاورد محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر: تهیه زخم پوش هوشمند حامل دارو

)PET-SILK( با خواص الیاف طبیعی ابریشم 

  
محققان دانشگاه صنعتی اميرکبير در طرحی موفق به توليد زخم پوش  های 
هوشمند حامل دارو با خواص مطلوب الياف پروتئينی ابریشم شدند. الياف حاصل در 
واقع الياف پلی  استری هستند که با اصالح سطح توسط هيدروژل های نانوساختار 

ابریشم به اليافی زیست سازگارتر تبدیل شده  اند.
این دستاورد که حاصل پروژه کارشناسی ارشد مهندس انيس جعفری خسروآبادی 
بوده است به راهنمایی دکتر ناهيد همتی  نژاد  در دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه 

صنعتی اميرکبير انجام گرفته است.

هدف از اجرای این پژوهش چه بود؟
در سال های اخير، توجه و عالقه زیادی نسبت به گسترش پانسمان های زخم مبتنی 
بر ترکيبات پليمری مشاهده شده است. به منظور تامين این هدف پوشش های 
پليمری باید ویژگی هایی از قبيل شفافيت، قابليت نفوذ در برابر آب و اکسيژن اما 
غير قابل نفوذ در برابر باکتری ها باشند. عالوه بر این باید محيطی ایمن و مرطوب 
فراهم کرده و زیست  سازگار باشند. بدین منظور هيدروژل ها که شبکه های دو یا چند 
جزئی پليمری  و دارای قابليت متورم شدن هستند، برای این اهداف پيشنهاد شده  اند. 
هدف از این طرح تهيه نانوهيدروژل ابریشم به  منظور اصالح خواص سطحی پارچه 

پلی استر و تهيه زخم پوش هوشمند حامل دارو می باشد.

هیدروژل فیبروئین ابریشم چیست؟
زخم  پوش های نوین عالوه بر قابليت حفاظت از محل زخم باید از قابليت های 
دیگری نظير جذب ترشحات زخم، امکان تبادل هوا و عدم چسبندگی به نسوج 
ترميم شده پوست برخوردار باشند. هيدروژل های طبيعی و زیست سازگار از قابليت 
ایجاد این خواص برخوردار هستند. هيدروژل های طبيعی از منابع مختلفی نظير منابع 
سلولزی و پروتئينی تهيه می شوند که از این ميان هيدروژل تهيه شده از ابریشم 

به دليل ماهيت ساختار شبکه ای با قابليت جذب مایعات، زیست سازگاری و امکان 
تخریب در محيط بدن و نيز خواص مکانيکی مناسب در کاربردهایی نظير مهندسی 
بافت و هيدروژل ها به  منظور حمل و رهایش دارو مورد استفاده قرار می گيرد. ساختار 
سه بعدی و شبکه ای متخلخل هيدروژل ابریشم امکان بارگذاری داروی مناسب 
جهت درمان و یا توليد محصوالت آرایشی را فراهم می کند. هم چنين هيدروژل 
فيبروئين ابریشم ساختاری مشابه نخ فيبروئين ابریشم دارد. در واقع پس از محلول 
شدن ساختار بلوری نخ فيبروئين از بين رفته و با تشکيل هيدروژل ساختار مذکور 

بازمی گردد که می تواند علت خواص مکانيکی باالی این نوع هيدروژل باشد.
 

:PET-SILK ویژگی های زخم  پوش هوشمند
مهم ترین ویژگی های این زخم  پوش عبارتند از:

خاصیت جذب و نگه داری آب زیاد
پارچه پلی  استر خام جذب آب پایينی دارد که همان مقدار اندک نيز سطحی می باشد 
با تکميل نانو هيدروژل ابریشم که یك ساختار شبکه ای و و سه بعدی متشکل از 
گروه های آب دوست دارد  خاصيت جذب آب در پارچه پلی  استر افزایش پيدا کرده 

است.

افزایش آب دوستی سطح
زاویه تماس یك اندازه گيری کمی از خيس شدن یك سطح جامد توسط مایع 
است.  وجود گروه های آب دوست نانو هيدروژل ابریشم بر روی پارچه پلی  استر 
آب گریز موجب افزایش ترشوندگی آن شده است. پارچه پلی  استر پارچه ای آب گریز 
و روغن دوست است و به همين دليل می تواند چرک های روغنی را جذب کرده 
و آلوده شود. بنابراین استفاده از نانو هيدروژل ابریشم که شبکه ای از گروه های 
آب دوست می باشد، موجب می شود چربی  دوستی این کاال کم شده و در نتيجه 

آلوده شدن آن به چرک های روغنی کمتر شود.

قابلیت بارگذاری عامل فعال در الیاف
به دليل ساختار شبکه ای و متخلخل هيدروژل بر الياف PET-SILK، امکان 
بارگذاری انواع عوامل فعال زیستی ازجمله مواد ضد ميکروب به منظور ایجاد خواص 
ضد باکتری در محصول نهایی وجود دارد. در طرح حاضر، الياف PET-SILK با 
عصاره ضد ميکروب گياه مریم گلی دارای اثر ضد ميکروب 99/9٪ در برابر باکتری 
گرم مثبت بوده است، که این امر نشان دهنده اثر مثبت عصاره مریم  گلی به عنوان 
یك عامل ضد ميکروب طبيعی و دوستدار محيط زیست در بهبود خاصيت ضد 

باکتری زخم  پوش می باشد.

 شبکه نانو نساجی )ستاد ویژه توسعه فناوری نانو(
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منسوجات هوشمند شگفتی ساز دنیای آینده

 
 ،)IFAI( به گفته ی مدیر تحقيقات فروش انجمن بين المللی پارچه های صنعتی
بازار فروش منسوجات هوشمند در سراسر جهان با نرخ رشد ساليانه حدود 18 
درصد، از 984 ميليون دالر در سال 2011 به ميزان 1٫9 ميليارد دالر در سال 
2015 رسيده است؛ او این مطلب را در اجالس IFAI با عنوان،»تحوالت جاری 
در بازار پارچه های فعال و هوشمند« در کاليفرنيا بيان کرده است. صنایع حمل ونقل 
)کمربند ایمنی قابل باد شدن و گرم کن صندلی( 27 درصد؛ صنایع نظامی 21 درصد 
و حوزه ی ساخت وساز حدود 20 درصد و بخش ورزش و تناسب اندام نيز حدود 17 

درصد از سهم بازار تجهيزات الکترونيکی پوشيدنی را به خود اختصاص داده اند.
بااین وجود، بخش ورزش باالترین نرخ رشد جهانی سال 2014 را دارا بوده و رشد در 

بخش ُمد 17 درصد و در پزشکی، بهداشت و درمان 33 درصد بوده است.
پيشرفت در فناوری نانو، بازار منسوجات هوشمند را تحت تأثير قرار داده است؛ برای 
مثال ترکيب نانو ذرات با پارچه به منظور افزودن یا تغيير خواصی مانند مقاومت در 

مقابل آتش، ایجاد قابليت های الکترونيکی و رسانایی انجام می شود.
Jeff Rasmussen به برخی از تحوالت در حال جریان در بخش نظامی اشاره 
کرد؛ به طور مثال لباس های استتاری که با توجه به محيط پيرامون فرد تغيير رنگ 
می دهند و یا لباس نبرد سبك وزنی که با تجهيزات پایش سالمتی و وسایل ارتباطی 
تلفيق شده اند. درزمينه ی سالمت فردی، نانو مواد می توانند در برابر ایجاد آسيب با 
تحویل دارو تأثيرگذار باشند و یا با استفاده در حس گرها، نسبت به لخته شدن خون 

و یا حتی بيماری های خاص هشداردهنده باشند.
نانو مواد در برخی از کاربردها در حدود یك تریليون دالر در سال 2015 به اقتصاد 
ایاالت متحده کمك کرده است. کشورهای اروپای غربی، ژاپن و ایاالت متحده در 
حال سرمایه گذاری در بخش نانو مواد هستند؛ این کشورها درمجموع حدود 75 

درصد از اقتصاد نانو مواد را به خود اختصاص داده اند.
تأثیر هوشمندسازی در حوزه نظامی ایاالت متحده

هرچند هزینه های صرف شده ایاالت متحده در بخش پوشاک و سایر منسوجات 
نظامی در حال کاهش است، اما عالقه فراوانی برای استفاده از منسوجات پيشرفته 
در برخی از کاربردهای نظامی مانند چادرهای مجهز به منسوجات تأمين کننده برق 

خورشيدی و ضد آب وجود دارد. محققان انجمن پروژه های تحقيقاتی پيشرفته 
دفاعی)DARPA(  به دليل برنامه Warrior Web چندین سال در حال تحقيق 
بوده اند تا یك پوشش محافظ خارجی را برای سربازان ارائه دهند؛ لباسی نرم که 
به طور چشمگيری قابليت های فيزیکی فرد را افزایش می دهد. همچنين، ساخت 
لباس های فرم محافظ در مقابل عوامل زیستی و شيميایی با استفاده از الياف 
نانولوله های کربنی در برنامه ی بلندمدت این انجمن قرار دارد. این پژوهش در 
آزمایشگاه ملی ليورمور کاليفرنيا با همکاری دانشگاه MIT و دیگران در حال انجام 

است. 
هوشمندسازی های موفقیت آمیز

برخی از فناوری هایی که در بخش های گوناگون بازار از مقبوليت برخوردارند، 
عبارت اند از:

فناوری مواد تغيير فاز دهنده ی ، این محصول در اصل برای ناسا ایجادشده بود و 
اکنون در لباس های محافظ افسران پليس ایاالت متحده به منظور کاهش وزن و 

تنظيم درجه حرارت مورداستفاده قرار می گيرد..
محصول شرکت D30 انگليسی که پوست هوشمند Aero D30 ناميده می شود؛ 
یك الیه محافظ ضربه و سبك وزن که می تواند روی پارچه اعمال شود. موادی نرم 
که تحت تأثير نيروی زیاد ناشی از ضربه، سخت شده و پس از حذف ضربه دوباره به 
حالت نرم بازمی گردند. اگرچه این محصول بيشتر برای بازار ورزشی ایجادشده بود، 
اما در کاربردهای نظامی، پليس و لباس های محافظ صنعتی نيز قابل استفاده است.

 
D3O زانوبند تهیه شده از مواد تغییر فاز دهنده شرکت

شرکت اتریشی Provlies GmbH ارائه دهنده مواد ژئوسنتتيك مجهز به برچسب 
تشخيص فرکانس رادیویی است که می تواند برای کنترل وضعيت روکش جاده ها 
مورداستفاده قرار گيرد. مواد ژئوسنتتيك بين الیه زیرسازی جاده و آسفالت جدید 
جای داده می شود. شرکت Kolon Glotech کره جنوبی ارائه دهنده پارچه های 
پوشاک مولد گرما است که از یك پليمر رسانا برای ایجاد گرما استفاده می شود. 
پارچه هایی بانام HEATEX که به طور یکنواخت گرما ایجاد کرده و با برنامه تلفن 
هوشمند قابل کنترل هستند. پيراهن ورزشی Omsigna با حسگرهایی که از قابليت 
ردیابی انواع داده ها، انتقال آن به یك نرم افزار و سپس به یك برنامه تلفن همراه 

برخوردار است، این محصول ساخت یك شرکت مستقر در مونترال کانادا است.
برخی فناوری های جدید و درحال توسعه

به صورت  که  قلب  ضربان  و  تنفس  بررسی  برای   HARKEN حسگرهای 
با  اتومبيل جاسازی شده اند و  ایمنی و روکش صندلی  نامحسوس در کمربند 
اندازه گيری عالئم حياتی راننده در صورت بروز خطر، فرد را با هشدارهای لمسی و 

صوتی آگاه می کنند.
یك قطعه الکترونيکی بسيار نازک که به پوست متصل شده و با روشی غيرتهاجمی 
فعاليت های مغز، قلب و سایر فعاليت های عضالنی را کنترل می کند؛ این محصول 
توسط محققان دانشگاه illinOiS ارائه شده است. اجزای الکترونيکی بر روی یك 
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تولید نانو الیاف شیشه به روش الکتروریسی سل ژل

 
محققان دانشگاه صنعتی اميرکبير در طرحی موفق به توليد نانو الياف سيليکا 
به روش الکتروریسی سل ژل شده و برای نخستين بار به نانو نخ شيشه دست 
یافتند. این دستاورد حاصل پروژه کارشناسی ارشد مهندس مهسا کنگازیان به 
راهنمایی دکتر علی اکبر قره آغاجی و دکتر مجيد منتظر می باشد که در دانشکده 

نساجی انجام شده است.
نانو الیاف شیشه

الياف شيشه یکی از محصوالتی است که در صنایع مختلف کاربردهای بسياری 
پيدا نموده است. این ماده دارای ریشه معدنی بوده )سيليس و سایر مواد معدنی( و 
در صنایع خودروسازی، لوله سازی، توليد عایق های صنعتی و ساختمانی و توليد 
کامپوزیت ها )اختالط مواد پليمری و الياف شيشه( از کاربرد وسيعی برخوردار 
است. استفاده از الياف شيشه به عنوان عایق حرارتی بسيار رواج دارد. از الياف 
شيشه در بسياری از محصوالت پالستيکی به عنوان عامل تقویت کننده استفاده 
 Glass- Reinforced Plastics( می شود. مواد کامپوزیتی که تحت عنوان
GRP( شناخته می شوند، از موارد مصرفی معروف الياف شيشه می باشد. الياف 
شيشه ای که امروزه می شناسيم، در سال 1938 توسط شرکت اونزکورنينگ به 

شکل انبوه توليد شد.

روش تولید نخ
از ميان نانو الياف معدنی، نانو الياف سيليکا به دليل واکنش پذیری زیاد و در 
دسترس بودن ترکيبات سيليکونی در طبيعت، بيشتر مورد مطالعه قرار می گيرند. 
الکتروریسی نانو الياف معدنی با استفاده از روش سل ژل انجام می شود. در این 
روش از یك آلکوکسيد فلزی مانند تترا اتيل اورتو سيليکات )TEOS( استفاده 
می گردد. به منظور توليد نانو نخ شيشه، عمليات الکتروریسی با استفاده از دو 
نازل رو به روی هم با بارهای مخالف، یك سيلندر خنثی در وسط و همچنين 
یك واحد تاب دهنده انجام شد. قطر نانو الياف سازنده نخ در این پژوهش 136 
نانومتر می باشد. بنابراین قطر کم نانو الياف حاصل جهت توليد و نسبت سطح 
به حجم باال سبب بهبود خواص نانو نخ شيشه توليد شده نسبت به نخ معمولی 

آن می باشد.
ویژگی های نانو نخ شیشه تولید شده

برخی از خواص و ویژگی های نانو نخ شيشه توليد شده که آن را نسبت به نخ 
معمولی متمایز می کند، عبارتند از:

* عایق حرارتی مناسب
*مدول و مقاومت باال

* مقاوم در برابر سایش
* مقاومت خمشی باال

*مقاومت باال در محيط های اسيدی
* جلوگيری از گسترش ترک های پالستيك

 
موارد کاربرد

مهم ترین کاربرد نانو نخ شيشه توليد شده به دليل دارا بودن خواص مکانيکی 
عالی، استفاده از آن به عنوان یك تقویت کننده ایده آل در صنعت کامپوزیت 
می باشد. همچنين نانو نخ شيشه به دليل خاصيت عایق حرارتی مناسب برای 
توليد پارچه های ضد آتش، مصارف الکتریکی، بدنه هواپيما، و … مورد استفاده 

قرار می گيرند.

ورق پليمری که ازنظر ضخامت و ویژگی های ارتجاعی مشابه پوست است، جاسازی 
می شوند. این قطعه الکترونيکی می تواند به بيماران مبتالبه اختالالت عصبی و 
عضالنی برای برقراری ارتباط از طریق رایانه کمك کرده و حتی از امکان تشخيص 
تحرک ماهيچه های گلو برخوردار بوده و سيگنال هایی که به این ترتيب به رایانه 

ارسال شده می تواند منجر به تشخيص سخنان فرد شود.
 

رشد آینده منسوجات هوشمند
پارچه های هوشمند دارای فناوری تجهيزات الکترونيکی قابل پوشيدن در آینده از 
رشد چشم گيری برخوردار خواهند بود. امروزه شرکت های تأثيرگذار بر بازار، برای 

برتری در بخش های زیر فعاليت می کنند.

درزمينه نظامی، به خصوص منابع تأمين انرژی فناوری درک جمعيت جوان جامعه که 
از ارتباطات سریع و چندگانه برخوردارند.

رشد جمعيت سالمندان که نيازمند استفاده از فناوری های پيشرفته پایش سالمت 
هستند.

توليد تجهيزات الکترونيکی انعطاف پذیر، پارچه های تلفيق شده با حسگرها و پایشگرها 
با استفاده از فناوری بلوتوث با مصرف اندک انرژی، به طور قوی ادامه خواهد داشت.
با پيش بينی 9/7 ميلياردی جمعيت جهان در سال 2050 که 75 درصد آنان در 
شهرها زندگی خواهند کرد، استفاده از قابليت های منسوجات هوشمند به منظور رفع 

نيازهای جمعيت متراکم آینده از اهميت زیادی برخوردار است.
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غشاء نانوالیاف : آزمایشگاهی برای تشخیص لختگی خون

 
برای ميليون ها انسان در دنيا که در معرض خطر لختگی خون، سکته مغزی و 
فشارخون هستند، آزمایش های معمول برای پایش رقت جریان خون، پرهزینه و 
دردناک است. محققان دانشگاه سينسيناتی -زیر نظر بنياد ملی علوم- در پی ارائه ی 
مواد و فناوری برای غربالگری ساده در منزل هستند که می تواند برگ برنده ای 
برای بيماران در معرض خطر مرگ باشد و در این راه موفق به توليد غشاء نانوالياف 
برای آزمایش ميزان لختگی خون شدند. بيماران مبتالبه بيماری های قلبی/عروقی، 
فشارخون باال، فيبریالسيون دهليزی، نارسایی احتقانی قلب، بيماری های کليوی و 
... که در معرض خطر لخته شدن خون هستند، زمانی که سطح داروی رقيق کننده 
خون بيش ازحد ضعيف و یا بيش ازحد قوی شود، بسيار آسيب پذیر هستند. این عدم 
تعادل اگر به موقع تشخيص داده نشود به سرعت می تواند به ایسکميك )لخته شدن( 

و یا خونریزی و سکته مغزی منجر شود. 
به گفته ی اندرو استکل استاد مهندسی برق دانشگاه uC در دانشکده مهندسی و 
علوم کاربردی، برای بيمارانی که تحت درمان با داروهایی مانند کومادین، وارفارین 
و یا دیگر رقيق کننده های خون هستند که نياز به پایش منظم سطح لختگی خون  

دارند، دستگاه غربالگری  خون با استفاده از غشاء نانوالياف ساخته شده است. بيماران 
به زودی می توانند به سرعت و بدون نياز مراجعه به آزمایشگاه ها یا بيمارستان ها 

خصوصيات انعقاد خون خود را در خانه کنترل کنند.
آزمایشگاهی از غشاء نانوالیاف بر روی یک تکه چوب

محققان توانسته اند با استفاده از غشاء نانوالياف درون یك بستر متخلخل کاغذی 
که در یك کاست پالستيکی قرارگرفته است، به سرعت قابليت لخته شدن خون را 
تعيين نمایند. این کار به سادگی در اتاق نشيمن منزل بيمار و با قرار دادن یك قطره 

از خون بيمار بر یك چوب ساده به اندازه انگشت دست انجام می شود.
ازآنجایی که با مصرف مواد غذایی خاص و یا شرایط سالمتی فرد، تغييرات جزئی 
در خواص انعقادی خون رخ خواهد داد، این تغييرات، بالفاصله بر روی سطح چوب 
کاغذی آزمون نمایان می شود که با مقایسه آن با الگوهای ثبت شده در قسمت 
انتهایی چوب، بيمار قبل از بروز هرگونه مشکل فيزیولوژیکی از وضعيت خود آگاه 

می شود.
مزایای چوب آزمون با حساسیت باال

این آزمون با هدف اندازه گيری دقيق غلظت خون مشابه آنچه در آزمایشگاه ها 
صورت می گيرد طراحی نشده است. بلکه غشاء نانوالياف به بيمار این امکان را 
می دهد که با حداقل هزینه از وضعيت خون خود به خصوص درزمانی که به وضعيت 
خود شك دارد، آگاه شود. انجام آن به پرستار نياز ندارد، بيشتر بيماران می توانند از این 

آزمون به تنهایی استفاده کنند. 
با شناسایی به موقع مشکالت بالقوه لخته شدن خون، اميد بر آن است که از 
آسيب های بالقوه و یا مرگ و هزینه های گزاف جلوگيری شود. با استفاده از این 
آزمون، بيماران به جای مراجعه کم به آزمایشگاه برای کنترل خون، می توانند این 
کار را به راحتی و به دفعات در منزل انجام دهند و کنترل بيشتری بر شرایط خون 
خود داشته باشند و از هزینه های درمانی خود کاسته و از مرگ ناگهانی نجات یابند.

فیلتر نانو : تصفیه آب و پساب با نانوسلولز

فيلتر نانو سلولزی در پروژه Nano Select تحت حمایت مالی اتحادیه اروپا به 
سرپرستی دانشگاه صنعتی لولئو توليدشده است و بر اساس آزمون های انجام شده 
در دو کارخانه و یك شرکت آب اسپانيایی، کارایی این فيلترها به اثبات رسيده است. 
این فيلترها در ابعاد مناسب برای تصفيه پساب های صنعتی تا سامانه های آب رسانی 

عمومی و باهدف ایجاد اثرات مثبت بر سالمت و محيط زیست توليدشده اند.
 Nano به گفته ی آجی متيو استادیار دانشگاه صنعتی لولئو که سرپرستی پروژه
Select را بر عهده دارد، در حال حاضر این فناوری آماده است و بنا بر آزمایش های 
ميدانی نشان داده ایم که از قابليت عملياتی شدن و استفاده ی صنعتی برخوردار است. 
در آخرین مرحله پروژه Nano Select، نانوفيلترها در یك کارخانه توليد چرم، یك 
Acondaqua Ingeni-کارخانه تصفيه آب در اسپانيا و یك شرکت آب اسپانيایی 
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نانو الیاف پپتیدی دندانه  ای برای رهایش داروهای آب گریز در بدن

پپتيد دندانه ای ساخته شده توسط مهندسان زیستی در دانشگاه رایس می تواند روش 
کارآمدی برای تحویل داروهای نامحلول به محل دقيقی در بدن باشد. جفری 
هارت گرینك مهندس زیستی در دانشگاه رایس و دانشجویانش موفق به ساخت 
هيدروژلی تحت عنوان نانو الياف پپتيدی دندانه  ای شدند. شکاف های موجود در 
الياف دندانه ای برای نگهداری مولکول های مواد دارویی آب گریز طراحی شده اند. 
ژل زیست تخریب پذیر را می توان در محل موردنظر تزریق کرد تا دارو را در طول 
 American Chemical زمان آزاد نماید. این دستاورد به صورت مقاله در مجله
Society journal Biomacromolecules منتشرشده است. در سال های اخير 
هيدروژل ساخته شده از پپتيدهای سفارشی آزمایشگاه هارت گرینك که برای 
رشد بافت و درمان استفاده می شد از طریق خاصيت لخته کردن خون توسط سم 

مصنوعی مار عمل می کرد.
نانو الیاف پپتیدی دندانه  ای و رفع چالش رهایش داروهای آب گریز

تحقيقات این گروه پژوهشی در دانشگاه Rice اخيراً بر داروهایی متمرکزشده است 
که تمایل به توده شدن دارند که همين ویژگی انتقال آن ها را از طریق جریان خون 

دشوار می سازد.
سازوکاری  نيازمند  اغلب  آب دوست  »مولکول های  می گوید:  گرینك  هارت 

برای انتقال در بدن نيستند زیرا می توان آن ها را تزریق کرد. چراکه انحالل پذیر 
در آب هستند و به راحتی وارد خون می شوند؛ اما داروهای آب گریز ازنظر انتقال 
چالش برانگيزند. ما آن ها را به شکاف های موجود در این نانو الياف پپتيدی دندانه  ای 
بارگزاری می کنيم و به این روش می توان آن ها را به محل تزریق هيدروژل وارد 

کرد«. 
در هيدروژل های اوليه توليدشده در این آزمایشگاه، پروتئين ها و یا مولکول های 
کوچك، در ژل ایجادشده توسط الياف ميکروسکوپی به دام می افتند؛ اما در نسل 
جدید هيدروژل ها متشکل از نانو الياف پپتيدی دندانه  ای عمل متفاوتی انجام 
می شود. درواقع بخش داخلی الياف اصالح می شود. بخشی از قسمت داخلی الياف 

حذف می شود تا الياف به شکل دندانه درآمده و در این محيط آب گریز شوند.
برای ساخت این نانو الياف پپتيدی دندانه  ای منحصربه فرد، ابتدا پپتيدهای سفارشی 
از اسيدهای آمينه آب گریز و آب دوست متناوب ساخته شده و فواصل دندانه ای در 
آن ها ایجاد می شود و سپس داروهای ریز مولکول آب گریز با پپتيدها مخلوط شده 
و در فاصله ميان دندانه ها که از طریق خودآرایی پپتيدها به شکل الياف َفك مانند 
به وجود آمده اند، به دام می افتند. هيدروژل در اثر نيروهای برشی ایجادشده از یك 
سوزن به مایع تبدیل می شود. این پدیده تيکسوتروپی ناميده شده و هنگامی که 
مایع وارد بدن شود مجدداً به شکل ژل درخواهد آمد. دارو در فضاهای خالی پپتيد 
تا زمانی که توسط هيدروژل منتشر شوند، جای می گيرد. این گروه هيدروژل را با 
داروهای سرطان، آنتی بيوتيك و داروهای ضدالتهاب آزمایش کرده و در حال مطالعه 

چگونگی انتشار دارو در طول زمان مصرف است.
هارت گرینك می گوید: هيدروژل دندانه ای می تواند بيش از یك کارکرد داشته 
باشد. ما می توانيم به طور هم زمان پروتئين آب دوست را هم در ماتریس هيدروژل 
قرار دهيم. هيچ دليلی وجود ندارد که هردوی این کارها را نتوانيم هم زمان انجام 
دهيم. هرچند در مقاله منتشرشده تنها رویکرد استفاده از داروهای آب گریز در نظر 
گرفته شده است، اما این روش منحصر به این نوع داروها نبوده و هدف بلندمدت این 

گروه، استفاده از این ساختار برای تمام مواد است.

ería del Aqua SL مورد آزمون قرار گرفت. Acondaqua یك شرکت فعال 
درزمينه تصفيه فاضالب و آب آشاميدنی است که خدماتی درزمينه اصالح ضایعات 
و تصفيه آب آشاميدنی ارائه می دهد. رول های فيلتر نانو از کاغذ نانو سلولزی با 
ظرفيت مکش باال ساخته شده و خواص بسيار خوبی در مقایسه با فيلترهای صنعتی 
معمولی دارد. این فيلترها دارای بنيان زیستی و زیست تخریب پذیر بوده و عملکرد 
بسيار باالیی دارد. ميزان نانو سلولز در ترکيب ساختاری فيلتر نانو، توانایی فيلتراسيون 
را تعيين می کند. سه نوع فيلتر نانو مختلف که توسط دانشمندان آزمایش شده اند، 
از توانایی فيلتراسيون بقایای رنگ در پساب نساجی و چاپ، یون های فلزات 
معدنی، صنایع فوالد و نيترات موجود در آب برخوردار می باشند. محققان فيلترهای 
سلولزی با اندازه کاماًل هماهنگ با بدنه و کارتریج فيلترهای موجود در صنعت ارائه 
نموده اند. موارد ارزشمندی در یافته های این پروژه وجود دارد که عالوه بر صنعت 
 Marks & سوئد و LKAB جنگل داری، قابل توجه شرکت های بزرگی چون

Spencer انگليس قرارگرفته است. LKAB یك گروه معدنی بين المللی فن آوری 
باال، توليدکننده جهانی محصوالت فرآوری شده سنگ آهن برای ساخت فوالد و 
یك منبع در حال رشد مواد معدنی برای دیگر بخش های صنعتی است. بخش 
عمده ای از محصوالت سنگ آهن در بخش فوالدسازی اروپا به فروش می رسد و 
Marks & Spencer یك شرکت خرده فروشی بریتانيایی و چندمليتی است که با 
در اختيار داشتن 1010 شعبه فروشگاه های پوشاک، مواد غذایی و کاالهای لوکس 
در بریتانيا و 40 کشور جهان فعاليت می نماید. سرپرست این پروژه در حال مذاکره 
با شرکت توليد کاغذ سوئدی است تا در صورت ابراز تمایل، یك پروژه نيمه صنعتی 
به منظور بهينه سازی و افزایش ارزش تجاری این فيلترها در آن شرکت انجام شود. 
ازاین پس این شرکت باید ابتکار عمل را در توليد انبوه به دست گرفته تا این امر 
منجر به توسعه محصول پس از اتمام تحقيقات شود. او معتقد است فرایند تجاری 

ورود فيلتر به بازار ممکن است سه تا پنج سال به طول انجامد.
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روشی نوین برای ذوب و بازیافت لباس های قدیمی

زمانی که لباس ها قدیمی و کهنه می شوند و یا از مد می افتند سرانجامشان محل 
دفن زباله هاست که همين امر به محيط زیست نيز آسيب می زند ، به همين 
دليل دانشمندان از دانشگاه آلتو فنالند روش ذوب کردن لباس های کهنه و تبدیل 
آنها به الياف جدید را ابداع کرده اند.  چالش پيش رو در مورد لباس هایی مطرح 
است که از مخلوط پنبه و پلی استر تشکيل شده اند. با داشتن این نکته در ذهن 
۱,۵-diazabicyclo[4.3.0] تيم آلتو از یك مایع یونی ) نمك یونی( معروف به

non-5-ene acetate بهره برده است.

 1- الياف پنبه حل می شود
2.سلولز از پلی استر جدا می شود

3. ریسندگی الياف جدید
پيش از این ، بعنوان حالل سلولز بدست آمده از ضایعات خمير چوب استفاده 
می شد و در نتيجه می تواند همچنان به عنوان یك راه حل برای بازیافت و 
استفاده در البسه دوستدار محيط زیست به کار برده شود. با این رویکرد دانشمندان 
با استفاده از مایع یونی ، سلولز را در یك پارچه پنبه/ پلی استر حل می کنند؛ 
سپس پلی استر از فيلتر هایی رد می شود و می تواند پس از ریسندگی الياف اسپان 

توليد کرد درست مثل سلولز از خمير چوب. 
 پژوهشگران اکنون به دنبال راه های هستند که بتوانند از این روش برای بهبود 
الياف پلی استر جدید و افزایش بهره وری این تکنولوژی استفاده کنند.همچنين 
آنها همچنان اميدوار به بازیافت رنگ از پارچه های دور ریخته شده و رساندن 
آن به یك مقياس تجاری با دوام هستند.از اینرو باید مشخصات فنی پارچه ها 
مورد بررسی قرار بگيرد از جمله جنس الياف و نوع رنگ بکار رفته در البسه.  دکتر 
هربرت سيکستا می گوید : ما می خواهيم نه تنها پوشاک را بازیافت کنيم بلکه 
قصد داریم پارچه هایی را از آنها توليد کنيم که کيفيتشان حتی بهتر از الياف مادر 

باشد.

پارچه دنیم مشابه گردبافی

Karl Mayer سيستم PRODYE-R برای پروسه رنگرزی طنابی راه اندازی 

کرد. جين به طور مستمر هميشه در بخش پوشاک سبز بوده و کاربرد داشته 
است. خصوصيات و ویژگی آن به نظر می رسد در طول زمان دائما در حال تغيير 
بوده است. ظاهر های مختلفی داشته است که با پروسه های مختلفی به ویژه 
پروسه های رنگرزی توليد می شود. دنيم هایی که به صورت فشن و مد می باشد 
چله(  آهار  )ماشين   :Slasher-dyeing Slasher روش  به  نرمال  به صورت 

رنگرزی شده اند و پارچه ای که برای توليد جين آبی کالسيك امریکایی استفاده 
می شود به صورت طنابی رنگرزی شده است. Karl Mayer یك تکنولوژی 
رنگرزی که مناسب برای هر دو فرایند می باشد را تحت عنوان Prodye را تامين 
کرده است. در طول سه سال اخير Karl Mayer فقط 8 ماشين به ترکيه تحویل 
داده است. این کمپانی بر روی توسعه و گسترش این روش رنگرزی کار می کند 

به ویژه بر روی روش های سنتی توليد دنيم.
سيستم PRODYE دستاوردهای فنی را که در طول سه سال کار بر روی 
توسعه، در شرکت Karl Mayer حاصل شده است را با یکدیگر ترکيب کرده 
است و در نتيجه حداکثر عملکرد را در رنگرزی ایندیگو ارائه می کند. در مقایسه با 
سيستم مشابه متداول، این نوآوری جدید ميزان مصرف آب را در عمل به مقدار 
حدودا 30 درصد کاهش می دهد، کاهش ضایعات نخ، شيد رنگی عميق تری را 
نسبت به روش Slasher-dyeing حاصل می کند. به گفته توليد کننده بهره 
وری در توليد در این روش دو برابر می باشد به ویژه در هنگام پردازش جين های 

با وزن سبك. 
این عملکرد منحصر بفرد نتيجه تعدادی ویژگی فنی می باشد، که شامل واحد 
رنگرزی Double Vario می باشد. این سيستم برنامه کاربردی عنصر اصلی در 
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کاربرد و ابداع الیاف حساس به لمس در  منسوجات الکترونیکی

ما بصورت روزمره از صفحات لمسی استفاده می کنيم، اما حاال پژوهشگران 
نخ های حساس به لمس را توسعه داده اند که می تواند در ابزار های الکترونيکی 
کاربرد داشته باشد. این الياف ميکروسکوپی نرم ، قابل کشش ، قادر به تشخيص 
لمس شدن ، قابل فشردن و تاب داده شدن، هستند که می تواند در انواع ابزارهای 

الکترونيکی و پوشاک هوشمند بکار برده شوند.
الياف ایجاد شده در دانشگاه ایالتی کارولينای شمالی از یکسری رشته های 
بسيار نازک از پليمر لوله مانندی با یك آلياژ فلز مایع از گاليوم یوتکتيك و ایندیم 
)EGaIn( ساخته شده است همچنين رشته ها دارای چند صد ميکرون قطر، و 

فقط کمی ضخيم تر از یك تار موی انسان هستند. 
هر یك از لوله ها از آلياژ فلز مایع به درجات مختلف پر شده است – یکی به 

طور کامل پر شده است، یکی ،دو سوم آن  و یکی دیگر فقط یك سوم از آن 
پر شده است. عکس العمل الياف بدست آمده در مقابل لمس شدن همانی است 
که صفحات لمسی گوشی های هوشمند با ظرفيت خازنی یا قطعات الکترونيکی 

نسبت به لمس شدن نشان می دهند. 
این کارکرد به این دليل است که دو طرف هادی برق بوده و توسط یك عایق 
از هم جدا می شوند و در مورد گوشی تلفن همراه ،صفحه نمایش نقش عایق را 
دارد و در مورد این نوع الياف جدید انگشت شما و آلياژ فلز مایع هادی جریان و 

لوله های پليمری بعنوان عایق عمل می کنند.
با لمس کردن و  دست زدن به بخش های مختلف صفحه نمایش لمسی ، 
عمليات های مختلف بر روی دستگاه تلفن همراه ترجمه می شود. با همين ذهنيت 
دست زدن به بخش های مختلف از الياف نيز می تواند بر اساس بسياری از 
رشته های حاوی آلياژ فلز، در یك بخش خاص از آن، الياف توليد سيگنال های 

مختلف الکترونيکی می کند. 
در موارد مشابه ما الکترونيك تکستایل ها یا به عبارت بهتر منسوجات الکترونيکی 
را با جوهر های رسانا و نانو سيم های نقره را تجربه کرده بودیم اما استفاده از 
فلز مایع مورد جالب و جدید دیگری است و نکته جالبی که مایکل دیکی، استاد 
مهندسی شيمی و بيومولکولی بدان می افزاید نقش تعداد تاب در الياف است که 

می تواند بعنوان خازن عمل کند. 
وی در ادامه می افزاید : نکته و مزیت حسگر ما این است که از مواد االستيك 
ساخته شده و بنابراین می تواند 1000 برابر بيشتر  نسبت به موارد موجود تاب 

داده شود.

سيستم Prodye می باشد. ویژگی های فنی سيستم Double Vario شامل 
یك سيستم جریان عرضی برای سيرکوله کردن کامل در داخل حمام رنگرزی 

می باشد و یك سيستم یکپارچه برای باال بردن غلطك های غوطه وری دارد.
تعداد دفعات تميز کردن ماشين کاهش پيدا می کند و نيز حجم حمام رنگرزی 
در طول زمانی که ماشين کار نمی کند نيز ثابت باقی می ماند. سيستم گرمایشی 
یکپارچه و غير مستقيم این توانایی را برای انجام انواع رنگرزی با رنگزاهای 
راکتيو، گوگردی و خمی )ایندانترن( را ممکن می سازد و انعطاف پذیر می باشد. 
طراحی  Double Vario بهينه سازی شده است و برای رنگرزی به صورت 

طنابی PRODYE-R یکپارچه شده است. 
شرکت Karl Mayer تمامی ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز را برای رنگرزی 
طنابی فراهم می کند. این دستگاه شامل بخش های: قفسه های متنوع )قفسه 
منظور محلی است که بسته نخ قرار داده می شود و نخ از روی آن باز می شود، 
آهارزنی  ماشين   ،BALL WARPER ،LONG CHAIN BEAMER

PROSIZE می باشد. BALL WARPER یك ابزاری است که نخ های 

تار را بر روی غلطی می پيچد و بيم هایی با قطر حداکثر 1500 ميلی متر ایجاد 
می کند و کنترل می شود که با Tensionتنظيم شده ای انجام شود. ویژگی های 
فنی که در بهبود عملکرد تاثير دارند شامل: دیسك های ترمز که به صورت 
پنوماتيك کنترل می شود برای ترمز همزمان و یك سيستم مکش یکپارچه 
برای از بين آالینده ها که برای کاهش آلودگی در طول پروسه های مرطوب 

مناسب می باشد. 
LONG CHAIN BEAMER  بيم هایی با قطر ماکزیمم 1000 ميلی متر 

توليد می کند که به صورت پنوماتيکی کنترل می شود و خود مرکز می باشد.
را در طول  باال  با بهره وری و سرعت  ماشين آهار زنی Prosize آهار زنی 
پروسه بافندگی تضمين می کند. مزایای آن شامل تغذیه نخ به صورت کامپکت، 
مسيرهای نخ کوتاه، کنترل دقيق فرآیند و سطح باالیی از تکرار پذیری را این 

شرکت گزارش می دهد.

مترجمان: مهندس علیرضا پورناصرانی و مهندس فرزانه صالحی
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Karl Mayer سیستم PRODYE-R برای پروسه رنگرزی طنابی راه اندازی کرد.

جين به طور مستمر هميشه در بخش پوشاک سبز بوده و کاربرد داشته است. 
خصوصيات و ویژگی آن به نظر می رسد در طول زمان دائما در حال تغيير 
بوده است. ظاهر های مختلفی داشته است که با پروسه های مختلفی به 
ویژه پروسه های رنگرزی توليد می شود. دنيم هایی که به صورت فشن و مد 
می باشد به صورت نرمال به روش Slasher-dyeing (Slasher : ماشين 
آبی کالسيك  توليد جين  برای  پارچه ای که  آهار چله( رنگرزی شده اند و 
Karl May-  امریکایی استفاده می شود به صورت طنابی رنگرزی شده است.
er یك تکنولوژی رنگرزی که مناسب برای هر دو فرایند می باشد را تحت 

 Karl Mayer را تامين کرده است. در طول سه سال اخير Prodye عنوان
فقط 8 ماشين به ترکيه تحویل داده است. این کمپانی بر روی توسعه و 
گسترش این روش رنگرزی کار می کند به ویژه بر روی روش های سنتی 

توليد دنيم.
سيستم PRODYE دستاوردهای فنی را که در طول سه سال کار بر روی 
با یکدیگر ترکيب  را  حاصل شده است   Karl Mayer توسعه، در شرکت
کرده است و در نتيجه حداکثر عملکرد را در رنگرزی ایندیگو ارائه می کند. 
در مقایسه با سيستم مشابه متداول، این نوآوری جدید ميزان مصرف آب را 
در عمل به مقدار حدودا 30 درصد کاهش می دهد، کاهش ضایعات نخ، شيد 
رنگی عميق تری را نسبت به روش Slasher-dyeing حاصل می کند. به 
گفته توليد کننده بهره وری در توليد در این روش دو برابر می باشد به ویژه 

در هنگام پردازش جين های با وزن سبك.
این عملکرد منحصر بفرد نتيجه تعدادی ویژگی فنی می باشد، که شامل واحد 
رنگرزی Double Vario می باشد. این سيستم برنامه کاربردی عنصر اصلی 
 Double Vario سيستم  فنی  ویژگی های  می باشد.   Prodye سيستم  در 
داخل  در  کامل  کردن  سيرکوله  برای  عرضی  جریان  سيستم  یك  شامل 
حمام رنگرزی می باشد و یك سيستم یکپارچه برای باال بردن غلطك های 

غوطه وری دارد.
تعداد دفعات تميز کردن ماشين کاهش پيدا می کند و نيز حجم حمام رنگرزی 
در طول زمانی که ماشين کار نمی کند نيز ثابت باقی می ماند. سيستم گرمایشی 
یکپارچه و غير مستقيم این توانایی را برای انجام انواع رنگرزی با رنگزاهای 
راکتيو، گوگردی و خمی )ایندانترن( را ممکن می سازد و انعطاف پذیر می باشد. 
طراحی  Double Vario بهينه سازی شده است و برای رنگرزی به صورت 

طنابی PRODYE-R یکپارچه شده است. 
برای  را  نياز  مورد  تجهيزات  و  ماشين آالت  تمامی   Karl Mayer شرکت 
رنگرزی طنابی فراهم می کند. این دستگاه شامل بخش های: قفسه های 
متنوع )قفسه منظور محلی است که بسته نخ قرار داده می شود و نخ از روی 
 ،BALL WARPER ،LONG CHAIN BEAMER ،باز می شود آن 

ماشين آهارزنی PROSIZE می باشد.

BALL WARPER یك ابزاری است که نخ های تار را بر روی غلطی 

می پيچد و بيم هایی با قطر حداکثر 1500 ميلی متر ایجاد می کند و کنترل 
می شود که با Tensionتنظيم شده ای انجام شود. ویژگی های فنی که در 
بهبود عملکرد تاثير دارند شامل: دیسك های ترمز که به صورت پنوماتيك 
کنترل می شود برای ترمز همزمان و یك سيستم مکش یکپارچه برای از 
بين آالینده ها که برای کاهش آلودگی در طول پروسه های مرطوب مناسب 

می باشد. 
LONG CHAIN BEAMER  بيم هایی با قطر ماکزیمم 1000 ميلی متر 

توليد می کند که به صورت پنوماتيکی کنترل می شود و خود مرکز می باشد.
ماشين آهار زنی Prosize آهار زنی با بهره وری و سرعت باال را در طول 
صورت  به  نخ  تغذیه  شامل  آن  مزایای  می کند.  تضمين  بافندگی  پروسه 
کامپکت، مسيرهای نخ کوتاه، کنترل دقيق فرآیند و سطح باالیی از تکرار 

پذیری را این شرکت گزارش می دهد.
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ساخت کفش از ذرت توسط کمپانی ریباک

ذرت در حال حاضر یك منبع با ارزش از مواد غذایی انسان، خوراک دام و سوخت 
زیستی است اما ریباک از آن برای ساخت کف الستيکی کفش استفاده کرده است!
نوآوری کفش های ساخته شده از ذرت و پنبه با عنوان »هرچيزی که رشد 
ميکند« شعاری است که به جای استفاده از مواد نفتی و غيرقابل تجزیه است که 
نشان از تمرکز این کمپانی بروی مواد قابل تجزیه در محيط دارد. شرکت ریباک 

 Susterra propanediol با همکاری شرکت دوپونت مواد االستيکی را با نام
توليد کرده است که مواد غير سمی و بدون نفت و زیست تخریب پذیری است 

که از ذرت بدست آمده است.
 الیه رویی کفش از جنس پنبه و کفی آن از مواد االستيکی بدست آمده از 
ذرت است. در این ارتباط ریيس تيم پژوهشی ریباک می گوید هدف ما ساخت 

کفش هایی است که پس از دور انداخته شدن کمپوست و تجزیه شوند.
کمپوست پسماندهای آلی تجزیه شده و نسبتاً پایدار حاصل فرایند پوسش هستند 
و پوسش یا کمپوست کردن عمل پوساندن و تجزیه بقایای گياهی، حيوانی است 

که تحت شرایط خاص و روش های گوناگون انجام می گيرد.
این عمل شاید کهن ترین روش بازیافت باشد. مواد آلی موجود در توده مصرفی 
برای کمپوست از ضایعات کشاورزی، مواد خوراکی و زباله هایی است که از راه 
تجزیه هوازی و بی هوازی به خاک سياه و سفيد غنی تبدیل می شوند که به 
عنوان کود در کشاورزی مصرف می شود. از این رو تبدیل کردن کفش دور 
انداخته شده به کمپوست می تواند در چرخه توليد ذرت نيز به کار گرفته شود. 

اولين نوع این کفش ها احتماال سال آینده به بازار عرضه می شود.

تبدیل حرارت بدن به الکتریسیته توسط پارچه های هوشمند

در ویرجينيا روش نوینی برای تبدیل حرارت بدن به الکتریسيته توسعه داده شده 
است که می تواند به توانایی دستگاه های پوشيدنی متصل به بدن کمك کند.

 این کار توسط دانشگاه پوردو در ویرجينيا توسط یك ژنراتور ترموالکتریك منعطف 
و رشته های نيمه هادی بافته شده در پارچه انجام شده است. این ژنراتور می تواند 

حرارت را از هر سطح پيچيده ای به یك مقدار کمی از برق تبدیل کند.
 بدن انسان بطور عمومی جریان گرمایی دارد. از این رو المنت های ترموالکتریك 
ضخيمتری ، معموال بزرگتر از یك اینچ نياز است که بتوان یك خروجی مفيد از 
آن به دست آورد. از این رو استفاده از رشته های نيمه هادی بافته شده در پارچه به 

جای مولد ترموالکتریك معمولی ، قدرت خروجی باالتری را امکان پذیر می سازد.
 کازوآکی یازاوا ، استاد پژوهشی در دانشگاه پوردو گفت : تنها راه برای کاهش 
ضخامت یك ماژول است که این امر با طراحی ژنراتورهای حرارتی با استفاده از 
تکنيك بافندگی امکان پذیر است که به ما اجازه می دهد تا از این فن آوری بصورت 

کامال انعطاف پذیر و متراکم بهره ببریم.
 افزایش طول زنجيره با استفاده از ترکيب منحصر به فردی از عایق باعث می شود 
ژنراتور مسطح تر و قابل کنترل تر عمل کند که برای استفاده در لباس یا هر شکل 
دیگری بصورت انعطاف پذیر بتواند بکار برده شود، حتی استفاده از گرمای هدر رفته 

از یك دودکش بخاری و یا حتی گرمای حاصل از یك فنجان قهوه!
 عالوه بر این استفاده از این رشته های نيمه هادی ، بهره برداری حداکثری از 
حرارت بدن و یا سایر منابع حرارتی محيط را امکان پذیر می سازد که جایگزین 
قابل اعتماد تری برای دستگاه های برقی نسبت به باتری های امروزی است.این 
تکنولوژی به شدت می تواند به نفع فن آوری های پوشيدنی در صنعت پزشکی و 
مراقبت های بهداشتی از جمله مانيتورینگ قلب ، تنفس و عروق باشد.ضمن اینکه 

بازار بزرگی در صنعت ورزش نيز در انتظار این نوآوری است.
 همچنين پژوهشگران اذعان می دارند این فن آوری می تواند در زمينه هایی که نياز 
به یك سيستم خنك کننده برای وزرشکاران ، نظاميان و ماموران آتش نشانی است 

نيز مورد استفاده قرار گيرد.
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باندهای هوشمند ساخته شده با پرینترهای سه بعدی

انجام شده توسط موسسه علوم زندگی ILS در دانشگاه  پروژه تحقيقاتی 
سوانسی توليد باندهای زخم بندی سه بعدی هوشمندی شده است که توسط 
پرینترهای سه بعدی ساخته می شوند، در ساخت این بانداژ ها از سنسورهایی 
در ابعاد نانو و سيستم انتقال داده 5G برای پيگيری سطح فعاليت بيماری 
و روند بهبود زخم و ارسال این اطالعات برای پزشك معالج استفاده شده 
است. این اولين باری نيست که در ساخت بانداژ از پرینتر سه بعدی استفاده 
می گردد . در سال 2014 یك گروه از دانشگاه تورنتو باندهای پوست مانندی را 

توسط بيوپرینت توسعه دادند که برای درمان سوختگی به کار گرفته می شود.
اما تحقيقات انجام شده در ILS برای نخستين بار است که باندهایی را توسعه 
می دهند که می تواند داده های بيمار را به دکتر منتقل کنند. کارشناسان 
فناوری نانو ،با بکاربردن سنسور های نانو و ساخت باند با پرینتر سه بعدی 

کاهش چشمگيری در هزینه ها داشته اند.
کاربرد این نانو سنسور ها قادر ساختن بانداژ به شناسایی لخته شدن خون در 
محل آسيب دیدگی یا عفونت است که پس از آن این اطالعات به صورت 
بی سيم به پزشك منتقل می شود تا مراحل درمان پيگيری و تسریع گردد. 
عالوه بر این لبه های باند هوشمند اطالعات بيمار را نگه می دارد تا با اتصال 
به گوشی هوشمند اطالع از فرآیند درمان ، نظارت بر رژیم غذایی و ورزش و 
روند بهبود بيمار را اطالع دهد. این تحقيق بخشی از 1.3 ميليارد پوندی است 
که در جهت توسعه یك مرکز آزمون 5G  نوآوری های دیجيتال اختصاص 
داده شده است. استاد کلمنت ادعا می کند که خدمات بهداشتی از این دست 
به ارائه خدمات بهتر و اطمينان از روند رو به بهبود بيماران کمك شایانی 
می کند. وی می افزاید این رویکرد چندتکنولوژی از جمله فناوری نانو ، نانو 
الکترونيك ،چاپ و پوشش بيوشيمی است که تمام این اتصال ها از طریق 

زیر ساخت های 5G صورت می گيرد.

ساخت پارچه های فضایی توسط ناسا

ناسا در حال وارد شدن به حوزه ویژه نساجی توسط یك تيم مهندسی به 
پاسادنا  در  پيشرانش جت  آزمایشگاه  در  کاسياس  پوليت  رائول  سرپرستی 
کاليفرنيا است. این تيم از فلز های جدیدی )به همراه نوعی پليمر( با عنوان 
پارچه های فضایی که با استفاده از پرینتر سه بعدی توليد می گردد و شامل 

عملکردهای پيشرفته ای در حوزه فضانوردی است پرده برداری کرده است.

برای چشم غير مسلح ، پارچه های فضایی مانند زنجيره ها و کاشی های 
فلزی بهم پيوسته است که ما را یاد لباس های مد زنانه دهه شصت می اندازد 
اما این طرح عجيب و غریب بيش از طراحی مدگرایانه است ، یك طرف 
پارچه این توانایی را دارد که نور و گرما را منعکس می کند در حالی که طرف 

دیگر آن را جذب می کند.
ناسا اذعان می دارد که این پارچه ها تاشو بوده و می تواند مطابق سطح مورد 
نظر شکل بگيرد و از سوی دیگر از استحکام کششی خوبی نيز برخوردار 
توليد می شود ساخت الیه  افزودنی هایی  از  استفاده  با  این محصول  است. 
یا رسوب  پليمر مذاب  از  استفاده  با  به الیه توسط یك جریان ذوب شده 
پودر فلزی انجام می شود که با استفاده از ليزر یا پرتو الکترونی دقيقا کنترل 

می گردد. 
این روش برای مواردی که باید از معدود بخش هایی مونتاژ شودبا سرعت 
باالی توليد را امکان پذیر می سازد و نيز این امکان را فراهم می کند تا بتوان 
طرح های غير ممکن در روش های متداول را به انجام رساند. در مورد پارچه 
فضایی کاسياس ترجيح می دهد از آن با عنوان چاپ 4بعدی نام ببرد چراکه 

88   شماره 176    شهریور 96      



Textile DB

جایگزین گیاهی برای ابریشم با کاکتوس

باشند گاهی  آشنا  آن  با  است  به مراکش سفر کرده اند ممکن  مردمی که 
اوقات به نام ابریشم گرفته شده از سبزیجات یا ابریشم صابرا ناميده می شود. 
از  ابریشم برگرفته از گياه کاکتوس آلوئه ورا ) از خانواده آگاو( پارچه هایی 
لوکسی ساخته می شود که اغلب در بازار های مراکش با فلزات و آذین هایی 

آراسته می شود.
 Tampico یا تامپيکو Ixtle یا Istle همچنين الياف مکزیکی هستند به نام
که جز الياف گياهی مستحکم و سخت است که کمی از خانواده های گياهی 
آگاو و یوکا متفاوت است و از آن برای ساخت پارچه و طناب استفاده می شود.
ابریشم کاکتوس ازالياف سبز طبيعی که در طول برگ های کاکتوس آگاو 

یافت می شود به دست می آید .
اشتباه نکنيد ! اگر این گياه اغلب کاکتوس آگاو ناميده می شود در واقع یك 
کاکتوس نيست بلکه یك گياه از زیر مجموعه خانواده مارچوبگان آگاوویدا 
است. بنابراین ابریشم کاکتوس می تواند تنها یك نام مناسب باشد.نکته جالب 
آنکه این گياه تنها پيش از مرگش یکبار گل می دهد و ممکن است این اتفاق 

دهه ها طول بکشد.
می شود.  شکسته  الياف  به  دسترسی  و  یافتن  برای  کاکتوس  برگ های 
الياف و رشته ها  تيز آن خرد و در آب جهت سهولت جداسازی  برگ های 

خيسانده می شود ، سپس رشته ها را خشك کرده و مانند ابریشم می ریسند.
معمواًل توليد کنندگان با رنگ های طبيعی الياف ابریشم کاکتوس را رنگ 
ميکنند که نه تنها باعث می شود الياف رنگ پذیری بهتر و پر جنب و جوشی 
داشته باشند بلکه به الياف نيز آسيبی وارد نمی شود. پس از خشك شدن 
الياف رنگرزی شده آنها را با دستگاه های بافندگی دستی می بافند که این 
مورد نيازمند تخصص و مهارت خاصی است چرا که الياف هم ضخامت باید 
کنار هم قرار گيرند تا از نایکنواختی سطح پارچه جلوگيری شود.گاهی هم 
بافندگان در کنار ابریشم کاکتوس در بافندگی از پشم شتر یا پنبه برای ایجاد 
رنگ متضاد در بافت یا ایجاد درخشندگی استفاده می کنند.  زمانی که مردم 
به پارچه بافته شده از ابریشم کاکتوس نگاه می کنند اغلب از نظر درخشش 
فوق العاده آن، با ابریشم اشتباه می گيرند . جالب است بدانيد برای شستن 
دارای  الياف  این  دارید همچنين  نياز  به دمای 30 درجه  ابریشم کاکتوس 
خاصيت ارتجاعی خوبی هستند از این رو چين و چروک بسيار کمی در پارچه 
ایجاد می گردد به گونه ای که در می یابيد نيازی به اتو کردن ندارید. از سوی 
دیگر رشد این گياه بسيار سریع است و کاشت و استفاده مجدد از آن آسيبی 
به محيط زیست نمی زند.از مصارف این نوع پارچه می توان در توليد شال و 

روسری ، مبلمان و دستمال گردن نام برد.
 

این امکان را به مهندسان می دهد تا هردو تابع هندسه مطلوب و مستقيم 
یك تابع برای پرینت ماده را به کار گيرند.

این کنترل اجازه می دهد تا ماده با کارکردهای چندگانه بسيار بهتر نسبت به 
مواد آلی ، به صورت غير خطی با هزینه پایين توليد گردد.

آژانس فضایی می گوید این پارچه ها به طور بالقوه ای می تواند در برنامه های 
فضایی  سفينه های  برای  عایق  یا  و  بزرگ  آنتن های  جمله  از   ، کاربردی 
در قمر های یخی و سيارات ، جهت استفاده به عنوان عایق در کف پای 
خيلی  آسمانی  سپرهای  نمونه ها،  جمع آوری   ، یخ  ذوب  بدون  فضانوردان 

کوچك برای لباس فضانوردان و فضا پيماها استفاده نمود. این تيم پژوهشی 
معتقد است که کاربرد این پارچه ها تنها در فضا نيست اما در حال حاضر 
می توان از آن بعنوان محافظ منابع حساس فضاپيماها بهره برد و این امتياز 
را در اختيارشان قرار می دهد که این پارچه ها را به جای خيلی از اجزای غير 

منعطف و گسسته فضاپيما به کار برند.
کاسياس می افزاید شما می توانيد ضمن کاهش هزینه و زمان در توليد این 
نوع پارچه ها آن را توليد کنيد، مورد آزمون قرار دهيد، دوباره آن را از بين 

ببرید و باز توليد نماید.
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مانی مشعوف، بيش از چهار دهه از عمر خود را برای توسعه 
کارآفرینی در عرصه خرده فروشی پوشاک و لوازم آرایشی و تزیينی 
بانوان در آمریکای شمالی صرف نموده و در حال حاضر، در فهرست 
10 ایرانی ميلياردر مقيم خارج از کشور می باشد. کسب و کار مشعوف، 
امروزه بستری برای برند سازی و خلق ایده های نوآورانه بزرگان صنعت فشن 
را فراهم کرده تا بتوانند ایده  ها و محصوالت خودشان را مانند کيم کارداشيان و 

خواهرش، از طریق فرصت آفرینی آقای مشعوف، تجاری سازی و معرفی کنند.
کارآفرینان بزرگان دنيا، همه در 2 اصل، مشترک هستند: یکی خود ساختگی و دیگری تالش 

بی وقفه و مشتاقانه. یعنی چه؟! در کالم ساده تر بيان کنيم که یك کارآفرین موفق، فردی است که ابتدا، اعتماد 
به نفس داشته و برای رسيدن به اهدافی که از قبل تعيين کرده، به قابليت  ها و استعدادهای خود و توان مشارکتی 
دیگران، ایمان داشته باشد. کارآفرینان، معمواًل افراد خود ساخته ای هستند که تالش ميکنند، فرصت آفرینی کرده و 
این فرصت  ها را تبدیل به ظرفيت  های مادی و معنوی کنند. همه اینها، توسط افراد خود ساخته که تالش گر هستند، 
به دست می  آید. دوم، کارآفرینان و افراد موفق در عرصه  های مختلف، افراد تالش گری هستند. تالش گر از نوع 
خستگی ناپذیری، نه از نوع دیدن نيمه خالی ليوان! نه از نوع نقد زمان و مکان و پاک کردن صورت مساله! نه! از نوع 
تالش مشتاقانه برای پيشرفت و رسيدن به هدف عالی. تالش مشتاقانه توسط افرادی که مشتاقانه فکر کرده و حرکت 

می نمایند، امکان پذیر هست.
تالش مشتاقانه را معمواًل افراد انرژی مثبت به قول روان شناس ها، در دستور کار دارند. افراد انرژی مثبت، بيشتر اوقات 
افراد موفقی هستند. چرا که سيگنالهای کيهانی را به سمت خود جذب خواهند کرد تا همه سلول  های بدنشان به سمت و 
سوی هدف و کسب موفقيت متمرکز شوند. این همان قانون جذب هست که در مستند مشهور راز به آن اشاره شد. آری! 
افراد موفق، افراد انرژی مثبت و مشتاق هستند که تنها دنبال موفقيت نبوده، بلکه تشنه موفقيت و فرصت آفرینی هستند! 
باید بپذیریم که آنان که سنگ را بر روی سنگ ميگذارند و از هيچ، همه چيز خلق می کنند، انسان های خود ساخته مشتاق 

و فعالی هستند که خود را باور کردند. همين!
صحبت خوبی شد. باور کردن خود. یعنی » اونی که باید باشی باش!«. شاید ما، استعداد نویسندگی داشته باشيم، اما این 
استعداد را باور نکنيم و بر روی آن ممارستی نمی کنيم یا می توانيم آشپز خوب بشویم و رستورانی را با حداقل امکانات 
راه اندازی و مدیریت کنيم یا نقاش یا موزیسين خالقی باشيم. فهم این استعدادها و توان افزاکردن استعدادها و کارکردن 
بر روی آنها، شاید در طول زمان به ما اثبات کند که یك نویسنده مشهور، نقاش حرفه ای یا یك آشپز و رستوران دار 
موفق شدن، برای ما ميتواند خيلی بهتر از یك حسابدار معمولی در شرکتی خصوصی با حقوق ثابت و پاره وقت باشد! 
ارزش نقاشی کشيدن یا تمرین موزیك و حتی دریافت مهارت های آشپزی ملی و بين المللی، شاید در زمان حاضر، 

ارزش نداشته باشد، اما می تواند در آینده یك دارایی و ثروت برای خيلی ها بشود.
در زمان حال سرمایه گذاری کنيم و به فکر سود آینده باشيم، موضوعی هست که هم در زندگی افراد موفق دیده 
future value of an an-  ميشود و هم یك شيوه محاسبه ارزش سود آتی در علم حسابداری تحت عنوان

nuity هست. محاسبه ارزش آینده یك دارایی. می خواهد سهم باشد، می خواهد صرف زمان برای آموزش یك 
ابزار موسيقی یا خط و نقاشی و آشپزی و مکانيکی باشد، می خواهد هر چيز دیگری باشد. ما باید این را فرا بگيریم 
که هر چيز را با تمرین، صرف وقت و برنامه ریزی می توانيم هدایت کرده و از آن ثروت آفرینی کنيم. یعنی همان 

ارزش افزوده!

ماني مشعوف؛ 
مؤسس موفق فروشگاه هاي    
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پس، باور کردن قابليت های خودمان و حرکت به سمت نقطه های هدفی که از قبل برنامه ریزی شده است و به قول زعمای مدیریت، نگاه 

پروژه ای داشتن به همه چيز، سبب می  گردد تا روز به روز و هفته به هفته، ما به هدف خود نزدیك شویم.
نمی توان زندگی مانی مشعوف را بررسی کرد اما به ظرفيت هایی که سبب شد تا ایشان یك فرد خود ساخته و تشنه موفقيت و کسب 
هدف باشد، اشاره نکرد. خود ساختگی و انسان دوستی مانی مشعوف که زمينه موفقيت های گسترده کسب و کار او در قاره آمریکا را سبب 
شد، موضوعی بود که در مراسم اعطای درجه دکترای افتخاری دانشگاه دولتی کاليفرنيا به وی، مورد اشاره قرار گرفت.
در زندگينامه مانی مشعوف اینگونه آمده که مانی مشعوف در سال 1938 در تهران متولد گردید و در سنين 
نوجوانی به آمریکا رفت و تحصيالت خود را در رشته علوم سياسی در دانشگاه ایالتی سان فرانسيسکو در 
سال 1966 ميالدی به پایان رساند. مانی مشعوف تا قبل از افتتاح اولين بوتيك bebe در سال 1976، 
صاحب یك استيك فروشی بود. اولين فروشگاه bebe در سان فرانسيسکو و در دوره ای افتتاح گردید 

که سایز بندی لباس  های زنانه منحصر به سه دسته کلی کوچك، متوسط و بزرگ می شد. 
مانی مشعوف با بررسی اینکه برخی از گروه های سنی، نه در سایز کوچك و نه متوسط قرار دارند اقدام به نوآوری 
در نظام سنتی سایز بندی نمود تا بتواند در قالب سایزهای جدید، حساسيت ها و سليقه های گروه های سنی بينابينی را 

همراه با روند تغييرات مد، پوشش دهد. این نوآوری سریعاً مورد استقبال قرار گرفته و راه را برای موفقيت او هموار کرد.
فروشگاهی که مانی مشعوف راه اندازی کرده است دارای شعبات بسياری در آمریکا است، طيف وسيعی از پوشاک و زیورآالت 
 b bebe 2 و the bebe، bebeSPORT مورد نياز خانم ها را طراحی و توليد کرده و محصوالت خود را تحت نام های تجاری
به فروش می رساند. مجموعه فروشگاه های bebe شامل 312 فروشگاه می باشد که 215 عدد از آنها تحت عنوان بی بی،32 عدد تحت 
 )bebe accessories( و آخری نيز به نام زیورآالت بی بی )bebeSPORT( نام 2 بی بی بی، 64 عدد تحت نام بی بی اسپرت

مشغول به کار می باشند.
شاید جالب باشد بدانيد که نام تجاری bebe ، برخالف تصور عموم، ارتباطی با کلمه »بی بی« در فارسی ندارد، بلکه اشاره به بحث 
فلسفی »بودن یا نبودن« در نمایشنامه هملت دارد. مانی مشعوف معتقد است که باید سرمایه بدست آمده را صرف امور متعالی تر نمود. با 
آنکه فعاليت های سخاوتمندانه وی طيف وسيعی از امور را در بر می گيرد، اما از نظر مانی توجه به آموزش مهم ترین امور است او تاکنون 
کمك های بسيار فراوانی به نهادهای خيریه نموده است و اخيراً نيز بواسطه مشارکت چشمگيرش، از طرف بنياد Make-a-Wish در 
لس آنجلس مورد تقدیر قرار گرفته است. کمك افراد موفق و کارآفرین در آمریکا به دانشگاه ها و کالج های این کشور، تاریخی بيش از 200 
سال دارد. دانشگاه پنسيلوانيای آمریکا، یکی از یهترین و موفق ترین مراکز آموزشی  این کشور هست که اثر آن با کمك خيرین راه اندازی 

شد و امروز، در زمره 5 دانشگاه برتر آمریکا و جزو 100 دانشگاه برتر جهان هست.
افتتاح فروشگاه  های زنجيره ای bebe در آمریکا، معمواًل با حضور سلبریتی ها همراه می  شود که بارها، کيم کارداشيان، را به خود دیده است.  

سایت مانی مشعوف از سال 1998 ميالدی طراحی و راه اندازی شده است و یکی از قدیمی ترین سایت های خرده فروشی مربوط به عرضه 
لوازم مخصوص بانوان در آمریکای شمالی محسوب ميشود. البته نه به وسعت و قدرت وال مارت و آمازون! پرتال این فروشگاه، هزاران 

قلم، پوشاک زنانه را در کنار زیورآالت و هم چنين، لوازم آرایشی و بهداشتی مخصوص خانمها ارائه می کند و قابليت ارسال رایگان را 
نيز برای خریدهای بيش از 100 دالر در نظر گرفته است.

مانی مشعوف اخيراً اعالم کرده بود که قصد دارد تا 59 درصد سهام خود را در این فروشگاه های زنجيره ای واگذار کند. به هر 
حال، همانند مایکروسافت که با بيل گيتس شناخته می شود، بی بی استور بدون مشعوف، شناخته شده نيست. مسيری که مانی 

مشعوف رفته هست، شباهات زیادی به مسير بيژن پاکزاد، طراح مد فقيد ایرانی مقيم آمریکا دارد.
بررسی موفقيت مانی مشعوف در آمریکا، محفل بزرگان برندهای معروف پوشاک و زیورآالت جهان، در این گفتار نمی گنجد 

اما آن چه مسلم است، استراتژی  های کسب و کار خالقانه و موفق آقای مشعوف در توسعه فروشگاه های خود به بيش 
از 300 شعبه در سراسر آمریکاست. الگوهای کسب و کار موفق و اثربخش آقای مشعوف، توانسته است نه تنها بستر 

کارآفرینی خالق را فراهم کند و ده ها هزار نفر را در این کشور مشغول کند، بلکه در برابر برندها و فروشگاه  های 
غولی چون وال مارت و ميسيز آمریکا، یك برند و فروشگاه معتبر را ارائه کند. آن هم با فکر ایرانی و تالش خستگی 

ناپذیری که سبب شد تا وی را در فهرست ميلياردرهای جهان قرار دهد. همان روشی که بيژن پاکزاد، تا همين 
اواخر دنبال کرد و سبب شد تا نام ایرانيان در قاره آمریکا، هم چنان به عنوان مليتی مهاجر موفق، خالق و 

تاریخ ساز شهره و فعال باشد. 
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برندهای نساجی پوشاک

در سپتامبر 1933، کارل اوتو لگرفلد در هامبورگ آلمان به دنيا آمد. او در سال 1963 برای تيزینی، یك 
سالن رومی طراحی زنانه سطح باال که در همان سال توسط فردی به نام ایوان ریچاردز تاسيس شده بود، 
مشغول طراحی شد. او در ابتدا به عنوان طراح لباس زنانه سطح باال، کار خود را آغاز کرد و سپس آن را به 
مجموعه آماده- پوشيدن گسترش داد؛ این مدل ها نشان »تيزینی، رم - ساخته شده در انگلستان« را روی 

خود داشت.
لگرفلد و ریچاردز، نخستين مجموعه خود را در سال 1963، با کمك یکدیگر طرح ریزی کردند. لگرفلد تا 
سال 1969 برای این شرکت طراحی کرد. اليزابت تيلور یکی از طرفداران این مارک تجاری بود. زمانی که 
لگرفلد برای این شعبه طراحی می کرد، افرادی از قبيل جينا لولوبریجيدا و دوریس دوک مشتری آن بودند. 

در سال 1969، گای دوویر جانشين او در این شرکت شد.
در سال 1964، او به طور مستقل برای شرکت کلوهه در پاریس، مشغول طراحی شد؛ که بعدها به یکی از 
مهم ترین شغل های او تبدیل شد. در ابتدا او تنها بخش های کمی از مجموعه کلوهه را آماده می کرد؛ اما به 

تدریج تمامی مجموعه را طراحی می کرد.
به هر حال، نام لگرفلد در دهه 70 تا حد زیادی با سالن کلوهه مرتبط بود. در آنجا به او اختيار تام داده شده 

بود تا مجموعه های آماده- پوشيدن زنانه عالی را توليد کند.
لگرفلد در سال 1970، در حالی که هنوز در کلوهه باقی مانده بود؛ به طراحی برای سالن رومی طراحی زنانه 
سطح باال به نام کوریل مشغول شد. این یك همکاری مختصر بود. در اولين مجموعه او برای این سالن، مانکن ها 

شلوارک های مخملی مشکی را به نمایش گذاشتند که در زیر یك شنل مخمل بلند مشکی پوشيده شده 
بود.

مجموعه بهار 1973 او برای سالن کلوهه، در اکتبر 1972 به نمایش گذاشته شد. او ژاکت ها و 
بلوزهای کوتاه زنانه و پيراهن های ابریشمی با طرح های چاپی را به نمایش گذاشت. او نوعی 

دامن را طراحی کرد و آن را دامن شگفتی آور ناميد؛ این دامن ابریشمی پليسه دار که 
طول آن تا قوزک پا بود، به قدری شل بود که این حقيقت را مخفی می کرد که در اصل 
یك شلوار است. او در آن زمان به یك خبرنگار گفت: »به نظر می رسد که پوشيدن 
این نوع دامن، یك ظاهر خارق العاده را ایجاد می کند.« او همچنين مجموعه ای 
را طراحی کرد که از کارمن ميرندا الهام گرفته بود و شامل پيراهن هایی با دامن 
بسيار زیبا و پيراهن های بلند و دستمال گردن بود.در سال 1972 لگرفلد همکاری 
طوالنی مدت خود را با فندی آغاز کرد. او طراحی خز، لباس و لوازم جانبی را برای 
این شرکت انجام می داد. لگرفلد در سال 1982 کلوهه را ترک کرد و به عنوان 

ریيس سالن طراحی شانل انتخاب شد. 
او در همان زمان، یك قرارداد طراحی 

با یك شرکت ژاپنی بست تا 
مجموعه های لباس 

طراحي با شیوه
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زنانه و مردانه را برای آن طراحی کند؛ یك شعبه لباس زیر زنانه در آمریکا افتتاح 
کرد؛ برای چارلز جوردن کفش طراحی می کرد؛ برای بالنتين پلوور توليد می کرد؛ 

و به عنوان مشاور مد با ترویرا همکاری می کرد.
فندی در سال 2004 تعدادی لباس برای تور Re-Invention مدونا طراحی 
کرد و اخيرا لباس هایی برای تور   Showgirls  کایلی مينوگ طراحی کرده 
است. همچنين او پيراهنی برای تبليغ عطر ماریا کری طراحی خواهد کرد.

فندی سپس با مارک تجاری مد بين  المللی سوئدی، H&M  همکاری 
کرده است. 

در دوازده نوامبر 2004، حراج، H&M تعداد محدودی از لباس های مختلف 
زنانه و مردانه لگرفلد را به حراج گذاشت. تنها دو روز پس از عرضه کردن 
این حراج،  H&M   اعالم کرد که تقریبا تمامی لباس ها به فروش رسيده 

است.لگرفلد در دسامبر 2006، راه اندازی مجموعه جدیدی از 
 K Karl«نام زنانه و مردانه، تحت عنوان  لباس های 

Lagerfeld« را اعالم کرد. این مجموعه شامل 

انواع متنوع تی شرت و شلوار جين بود. لگرفلد 
همچنين به خاطر تغيير شکل چشمگير و قابل 
توجه بدن خود معروف شد. او در طول سيزده ماه، 
توانست 42 کيلو کاهش وزن داشته باشد. او گفت:» 
من ناگهان تصميم گرفتم تا به شکل متفاوتی لباس بپوشم 
و لباس های طراحی شده توسط هدی اسليمن را بپوشم؛ اما این 
سبك ها برای پسرهای بسيار الغر طراحی شده بود، نه مردی 
به سن و سال من. بنابراین الزم بود تا من وزن خود را حداقل 

40 کيلو کم کنم. این کار دقيقا سيزده ماه طول کشيد.
لگرفلد به فعاليت های دیگری غير از مد نيز عالقه مند است. به 
عنوان مثال او به زبان آلمانی، انگليسی، فرانسه و ایتاليایی مسلط 
است و تمایل دارد که زبان اسپانيایی را نيز فرا بگيرد؛ به اشيای 
باستانی عالقه دارد و عکاسی نيز انجام می دهد. از نمونه عکس های 
او می توان مجموعه عکس دیوید ميلر، طراح آفریقای جنوبی و عکس 
ماریا کری برای جلد مجله وگو در سال 2005 را نام برد. فندی با 
بيش از 500 کارمند در جهان درسال گذشته ميالدی درآمدی بالغ 

بر350ميليون دالر را از آن خود کرده  است.
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 تغییرات شرکت های نساجی

 گروه صنعتي برید ماشین بافت ) سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/8/8، موسسه حسابرسي 
و خدمات مالي هميار حســاب به ســمت بازرس اصلي و بهروز يداهلل زاده به سمت بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت نیک ریس زنجان ) سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ95/11/3،  ســرمايه شــرکت از مبلغ 

85/196/000/000 ريال به مبلغ  650/000/000/000 ريال افزايش يافت.

 شرکت یگانه خانه درسا ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/11/20، کاظم نورمحمدي به سمت رئيس هيئت 
مديره، مديره شاهين فاطمي به سمت نائب رئيس هيئت مديره و  علي حاجي نورمحمدي به 

سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت کیان الیاف قم ) سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ95/4/31، ابوالفضل آيتي و احسان اکبري 

به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني تأمین نیاز تولید کنندگان صنایع نساجي استان البرز
به موجب صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مــورخ95/9/23، مصطفي 
جوادزاده به سمت بازرس اصلي و حبيب چيت ساز به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت الیي بافت قزوین ) سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/14،  سيامک بيگدلو 
به عنوان بازرس اصلي و حميد کريمي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه کيهان 

جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت صنایع گوني بافي و بسته بندي جسور) سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/8/22، رجب عباسيان به سمت مديرعامل و نائب 

رئيس هيئت مديره و صمد مغاني به سمت رئيس هيئت مديره  انتخاب شدند.

 شرکت الیي بافت قزوین ) سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/14، محسن رشوند به سمت رئيس هيئت مديره، 
فرهاد رشوند به سمت مديرعامل و مجتبي رشوند  به سمت نائب رئيس هيئت مديره انتخاب 

شدند.

 شرکت صنایع ریسندگي و بافندگي پامچال یزد ) سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/22، محل شرکت به تهران، سعادت آباد ، بلوار 
فرحزادي، باالتر از ميدان کتاب، جنب خيابان آســمان دوم غربي، ساختمان توپاژ،  طبقه 2 ، 

واحد 4 منتقل شد.

 شرکت گیالن پلي استر ملکان ) سهامي خاص(
به موجب صورتجلسه هيئت   مديره مورخ 95/11/5، سرمايه شرکت از مبلغ  20/000/000ريال 

به30/000/000ريال افزايش يافت.

 شرکت صنایع فرش ماشیني مرینوس مشهد ) سهامي خاص(تهیه و تنظیم : مینا بیانی
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/12، فريده دنيامالي 
به ســمت رئيس هيئت مديره، انيساء اسمعيلي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، جمشيد 
اسمعيلي به سمت مديرعامل،  حسن شهبازي به سمت بازرس اصلي و حسنقلي علي اصغرپور 

به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت فیدار نسج لیان ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/11/27، کليه سرمايه تعهدي شرکت توسط 
صاحبان سهام پرداخت شده است. محسن پرنيان پور به سمت رئيس هيئت مديره، مصطفي 
صنعتي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، حسام صنعتي به سمت مديرعامل، حسين عبائي 
کوپائي و سارا لطفي به سمت بازرس اصلي و بازرس علي البدل انتخاب شدند.سرمايه شرکت 

از مبلغ 2/000/000/000 ريال به مبلغ 60/000/000/000 ريال  افزايش يافت.

 شرکت موکت ترمه ) سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ 95/9/20، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

30/000/000/000  ريال به مبلغ 50/000/000/000 افزايش يافت.

 شرکت بافندگي سمنان ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ95/9/20، ترازنامه و حساب سود و 
زيان سال مالي منتهي به 94/12/29مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرسي مجربان 
پويا به عنوان بازرس اصلي و مريم باختر به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 

اطالعات براي درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.  

 شرکت فرش کارا نیک کاشان ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/10/1، ماده 33 به اين شرح اصالح 
شد: »هريک از مديران بايد در مدت مديريت خود مالک حداقل 1 سهم از سهام شرکت 
بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثيقه وتضمين خساراتي که ممکن است از تصميمات 
مديران منفردا يا مشــترکا بر شرکت وارد شــود و به صندوق شرکت بسپارد وثيقه بودن 
ورقه ســهام مانع اســتفاده مدير از حقوق ناشــي از آن از قبيل حق راي و دريافت سود 
نمي باشد ولي مادامي که مدير مفاصاحساب دوره تصدي خود را از شرکت دريافت نکرده 
ســهم مذکور به عنوان وثيقه در صندوق شــرکت باقي خواهد ماند.« هم چنين صديقه 
ناظري صباغي به سمت رئيس هيئت مديره  ، صالح نبي زاده به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره ، عباس نبي زاده به سمت مديرعامل محمد حسن فراهي  به عنوان بازرس اصلي و 
غالمحسين فراهي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه جمهوري اسالمي 

جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت سپهر بافت خاورمیانه) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/10/15، محمدصادق سيفيان به سمت مديرعامل، 
مصطفي دهقاني به سمت رئيس هيئت مديره و سميرا زين آبادي به سمت نايب رئيس هيئت 

مديره انتخاب شدند.

 شرکت صنایع فرش ظفر بافت کاشان) سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ95/11/11، ترازنامه 
وحســاب سود و زيان  ســال های مالي 1393 و 1394 به تصويب رسيد. زهرا صيادي 
به ســمت رئيس هيئت مديره، محمد امين جاللي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، 
محمدرضا جاللي به ســمت مديرعامل ، حسين سپهري  فر و ابوالقاسم نمکی به سمت 
بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه رسالت جهت چاپ و درج آگهي هاي 

شرکت تعيين شد.
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 شرکت فرش شاپرک دلیجان ) سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/10/20،موسسه حسابرسي 
و خدمات مالي حافظ گام به عنوان بازرس اصلي و اميرحســين ابراهيمي به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني حریر بافان محالت 
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/11/10، شرکت مذکور در تاريخ فوق 
منحل اعالم شد. نشــاني محل تصفيه محالت،  خيابان جانبازان،  نبش پيروزي 1می باشد. 
ابراهيم رضايي به ســمت رئيس هيئت تصفيه، ولي اله رضايي به سمت نائب رئيس هيئت 

تصفيه و مريم به سمت منشي هيئت تصفيه انتخاب شدند.

 شرکت بوشهر نخ اعتمادیه ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/7/24، بهمن کميلي 
زاده به عنوان بازرس اصلي و محمد حسين توکلي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. 

ترازنامه و حساب سود و زيان سال 1392 به تصويب رسيد.

 شرکت صنایع نساجي پودینه بافت )با مسئولیت محدود(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/11/26 ، ســرمايه شــرکت  از مبلغ 
33/000/000 ريال به مبلغ 30/000/000 ريال کاهش يافت. محمدرضا مرتاضي به سمت 
مديرعامل و رئيس هيئت مديره و محمدجواد مرتاضي بياباني به ســمت نائب رئيس هيئت 

مديره انتخاب شدند.

 شرکت کارخانجات ریسندگي و بافندگي فومنات  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ95/11/20، ترازنامه، حساب سود و 
زيان و عملکرد سال مالي منتهي به95/8/30 مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرسي و 
خدمات مديريت آرمون گستران پيشگام به عنوان بازرس اصلي و موسسه حسابرسي و خدمات 
مديريت رهبين به عنوان بازرس انتخاب شدند. روزنامه جهان صنعت جهت درج آگهي هاي 

شرکت تعيين شد.

 شرکت تولید قطعات نساجي ایران  )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمــع عمومي فوق العاده مورخ95/11/23، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

500/000/000ريال به مبلغ 6/500/000/000ريال افزايش يافت.

شرکت کارخانجات ایران مرینوس )سهامي عام(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/11/17، ناصر دهقان به عنوان رئيس هيئت مديره و 
حميدرضا حداد به به نمايندگي بنياد مستضعفان به عنوان نايب رئيس هيئت مديره انتخاب 

شدند.

 اتحادیه تعاوني هاي کشاورزي پنبه و دانه هاي روغني کشور 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ93/8/21، ترازنامه و حساب سود و 
زيان سال مالي منتهي به سال 92 به تصويب رسيد. محمدرضا خوان پايه به نمايندگي شرکت 
تعاوني پنبه کاران منطقه جنگل و مسلم سلگي به نمايندگي شرکت تعاوني پنبه کاران حقيقت 

ساوه به عنوان بازرسين اتحاديه انتخاب شدند.

 شرکت ابریشم بافت لوتوس )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/30، عليرضا ثبوتي 
به سمت رئيس هيئت مديره ، اعظم ثبوتي به سمت نائب رئيس هيئت مديره و وحيد ثبوتي به 

سمت مديرعامل تعيين شدند.

 شرکت بهارجین اصفهان ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/10/30، موسسه حسابرسي 
دقيق آزما تراز به عنــوان بازرس اصلي و يداهلل رجب پور به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 
شــدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و 

زيان شرکت منتهي به  94/12/29 مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت ریسندگي بهار ریس اصفهان ) سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/10/1،  موسسه 
حسابرسي دقيق آزما تراز به عنوان بازرس اصلي و مهدي نقييان به عنوان بازرس علي البدل 
انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد. تراز مالي سال 94 

به تصويب رسيد.

 شرکت تعاوني تولید کنندگان صنعتي نوار و نوار کش و قیطان باف 
برابر  صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/8/19، صورت هاي مالي 
منتهي به سال هاي 1393 و 1394 به تصويب رسيد.عبداله مجتهدي به سمت رئيس اجرائي 

هيئت تصفيه انتخاب شد.

 شرکت فرش آذین آرا ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/10، شرکت مذکور در 
تاريخ فوق منحل شد. نجيبه شوشتري به سمت رئيس هيئت تصفيه، وحيد اکبري بسمت 
نائب رئيس هيئت تصفيه و غالمرضا اکبري به سمت مدير تصفيه انتخاب شدند. محل تصفيه 

قاين، حاشيه ميدان مبارزان، نمايندگي بيمه ايران می باشد.

 شرکت کیمیا پلي استر قم ) سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/9، موسســه 
حسابرسي اطهربه عنوان حســابرس و بازرس اصلي و اسماعيل محمدي به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت کوشا رنگدانه قم ) سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/12، موسسه حسابرسي 
اطهر به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و جواد حاتم نژاد به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 شرکت الیاف گلریز قم ) سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/18، موسسه حسابرسي 

اطهر به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و مجيد خوئيني به عنوان بازرس انتخاب شدند.

 شرکت صنایع الیاف ساویس اسپادانا ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/11/27، سرمايه شرکت از مبلغ 

150/000/000/000 ريال به مبلغ280/000/000/000 ريال افزايش يافت.

 شرکت آصال الیاف سپاهان ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/11،مسعود روان 
مهــر به عنوان رئيس هيئت مديره، غالمرضا فوده به عنوان مديرعامل، احمدرضا فوده به 
عنوان نائب رئيس هيئت مديره ، عليرضا بديهي به ســمت بازرس اصلي و علي شيرواني 
به سمت بازرس علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه کيمياي وطن جهت نشر آگهي هاي 
شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال 94 مورد تصويب 

قرار گرفت.

 95 شماره 176    شهریور 96  



 شرکت نخکار )سهامي عام(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ95/4/29،عملکرد مالي تصفيه منتهي به 

94/12/29 به تصويب رسيد.

 شرکت تولیدي بازرگاني بافت دوخت نخستین )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/12/1، محمدرضا کاظمي به 
سمت رئيس هيئت مديره، حسن کرماني به سمت مديرعامل، حديثه کرماني به سمت نايب 
رييس هيئت مديره، ســيدعباس اورعي به سمت بازرس اصلي و مهدي سلطاني به سمت 

بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت نساجي پرنیان باف زرین )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/25، زهرا حقيقت خواه به 
سمت رئيس هيئت مديره، کسري ساساني به سمت نايب رئيس هيئت مديره، حسين ساساني 
به سمت مديرعامل، سيد مسعود حسيني به سمت بازرس اصلي و امير هوشنگ نورهاني به 

سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي پوشاک کسري جاودان )با مسئولیت محدود(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/12/7،شرکت مذکور در تاريخ فوق منحل 
اعالم و محمد باقر مهران پور به سمت مدير تصفيه انتخاب شد. محل تصفيه در گرگان، خيابان 

شهيد بهشتي، روبروي مجتمع اسکان قرار دارد.

 شرکت تعاوني اصفهان پرنیان بافت  
به استناد صورتجلســه هيئت تصفيه مورخ 95/11/18، عبدالناصر سمسار به سمت رئيس 
هيئت تصفيه ، ليال گوهريان به سمت نايب رئيس تصفيه و عباس فاميل دردشتي به سمت 
مديرتصفيه انتخاب شدند. نشاني هيئت تصفيه جهت مکاتبات اصفهان، خيابان گلخانه، کوچه 

ارديبهشت ، بن بست کاوياني ، پالک 87 می باشد. 

 شرکت ضایعات زني گلریز قم )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/16، موسسه حسابرسي 
اطهر به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و کاظم غرباقي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 شرکت تعاوني پوشاک ایده آل فجر 
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/11/16 ، فاطمه منصوبي به سمت رئيس 
هيئت مديره، ســعيده منصوبي به سمت نائب رئيس هيئت مديره ،کبري خرم آباد به سمت 
مديرعامل، فتانه ســاکيان به عنوان بازرس اصلي، زينب مرادي به عنوان بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت ایده آفرینان پوشاک آریا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/1، جعفر نورديچيان  
به سمت بازرس اصلي و جواد حيدري به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل 

فردا جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت مشاورین نساجي و چرم مشرق زمین )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ95/10/2، روزنامه حمايت جهت درج 
آگهي هاي شرکت تعيين شد. رحيم خسروشاهي به عنوان رئيس هيئت مديره، رضا تيموري 
به عنوان نايب رئيس هيئت مديره،  زهرا کاوسي به عنوان بازرس اصلي و معصومه پيش قدم 

به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت پارچه گرد بافت افرند نفیس مهام )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/11/24، محل شرکت به تهران،  چهار 
راه اميراکرم،  کوچه شهيد محمد زماني، خيابان شهيد وحيد نظري،  پالک 2 ، مجتمع تجاري 

کاخ 2 ، طبقه اول، واحد5    انتقال يافت. 

 شرکت ایده آفرینان پوشاک آریا )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/11/20، سرمايه شرکت از مبلغ 100 

ميليون ريال به مبلغ20 ميليارد ريال افزايش يافت. 

 شرکت صنایع نخ خمین )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/11/3، مجمع تعداد 10 سهم هر يک 
از مديران شــرکت را به يک ســهم مورد تصويب قرار داد و ماده 39 اساسنامه به شرح فوق 

اصالح شد.

 شرکت فرش گنجینه هنر مشهد )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/11/30، فاطمه قاضيان به سمت رئيس هيئت مديره، 
سجاد خدمتي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، محمدحسين گواهي بيدگلي به سمت مدير 

عامل انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي و بافندگي زرین نجف آباد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/11/21، سيد مهدي مويدي به سمت بازرس 
اصلي و راضيه ايزدي به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه نسل فردا جهت 

نشرآگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت تولیدي گوني بافي پروپیلن آذربایجان
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/12/1، شرکت مذکور در تاريخ فوق 
منحل اعالم شد.  بهروز نور محمدي به سمت مدير تصفيه شرکت تعيين شد.  محل تصفيه در 

اروميه، کيلومتر 4 جاده اشنويه، محل نمايندگي تراکتورسازي ايران قرار دارد. 

 شرکت چرم مشهد )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/11/4، با توجه به استعفاي حسن نصيريان  از سمت 

مدير عاملي، بابک به سمت مدير عامل براي مدت باقيمانده انتخاب شد.

 شرکت الیاف ژاله دلیجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/11/20، سرمايه شرکت از مبلغ 

100/000/000 ريال به مبلغ 38/100/000/000 ريال  افزايش يافت. 

 شرکت تعاوني تولید پوشاک مسعود بهداد 
طبق صورتجلسه هيئت تصفيه / مدير تصفيه مورخ95/5/17، بهداد عالقي به سمت رئيس 
و مديراجرايي هيئت تصفيه و مهناز عالقي به سمت نائب رئيس هيئت تصفيه  انتخاب شد. 
تراز نامه حساب سود و زيان مالي سال 1394 مورد تصويب مجمع رسيد. شرکت مذکور در 
تاريخ فوق منحل اعالم شد. دفتر تصفيه در شهرستان گنبد، خيابان آرش غربي ،کوچه 11،  

پالک 168 قرار دارد.

 شرکت صنایع نساجي سهراب سپهري کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/11/25، ايمان فياض زاده به سمت مديرعامل ، زهرا 
دادگر به سمت رييس هيئت مديره، سوده دادگر به سمت نايب رييس هيئت مديره ، محمدرضا 

شريعتمداري و سعيد خدا رضائي  به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند.
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 شرکت زر ریس )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 95/8/16، محمود مروج به عنوان 
حسابرس و بازرس اصلي و مهدي ناظريان به عنوان بازرس علي  البدل انتخاب شدند. روزنامه 
نسل فردا جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد . ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي 

94 به تصويب رسيد.

 شرکت کیان الیاف قم )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/11/5، موسسه حسابرسي 
اطهر به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و ابوالفضل آيتي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 

شدند

 شرکت صنایع فرش ماشیني هالل افشان کاشان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/9/5، سرمايه شرکت از مبلغ 600/000/000 ريال به 

مبلغ 1/000/000/000  ريال افزايش يافت.

 شرکت صنایع فرش ماندگار پارس کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/10/25، سرمايه شرکت از مبلغ 5/000/000/000 

ريال به مبلغ11/000/000/000 افزايش يافت.

 شرکت نساجي کاشان شرکت )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ  95/8/15، حسين ديگبري 260558533 به سمت 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل و جواد دشــتي زاده  به سمت نايب رئيس هيئت مديره  

انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي و بافندگي کاشان )سهامي عام(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ95/8/15، جواد دشتي زاده به سمت رييس هيئت مديره، 
حســين ديگبري به سمت مديرعامل، عباس آقاگياهي به سمت نايب رييس هيئت مديره ، 
موسسه حسابرســي مدبران امين  به سمت حسابرس و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي 
يکتا انديشان بهمن به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت درج 

آگهي هاي شرکت تعيين شد . تراز مالي سال 92 به تصويب رسيد.

 شرکت الیاف ساوین دلیجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/25،ترازنامه و حساب 

سود و زيان  شرکت در سال مالي 1394 مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت فرش جواهر باستان یزد )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/11/16، محمد صالح ميرجليلي به سمت رئيس هيئت 
مديره و مديرعامل، علي محمد ميرجليلي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، مسعود قاليچه باف 
يزدي به سمت بازرس اصلي و سيدکمال سلطاني به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 
روزنامه پيمان يزد جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. صورت هاي مالي منتهي به سال 

1394 مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت به بافت اصفهان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/10/1 مهناز محمدي به سمت رئيس هيئت مديره، 
خسرو خسروي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، علي دوانيان به سمت مديرعامل، حميد 
ســازش به عنوان بازرس اصلي و مسعود سيدنا به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. 
روزنامه نسل فردا جهت نشــر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و صورت سود و زيان 

شرکت مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت صنایع یاسر نخ قزوین شرکت
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/24، به موضوع شرکت » تأسيس 
کارخانه نســاجي تهيه و توليد انواع جوراب هاي کشــباف جهت صادرات و مصرف داخلي 
و تکميل و چاپ انواع پارچه و مشــاوره در صنعت نســاجي و شيميايي، مشارکت در توليد 
محصوالت نســاجي و شيميايي، مشارکت در توليد محصوالت صادرات نساجي و شيميايي 
و مشــارکت در واردات ماشــين آالت مربوط به صنعت نساجي و شيميايي و اخذ نمايندگي 
از شــرکت ها و کارخانجات داخلي و خارجي و اعطــاي نمايندگي به منابع داخلي و خارجي 
و مشــارکت در امور صادرات صنعت نساجي مربوط به توليد کارخانه، و توليد سفره کاغذي 
بی بافــت جهت مصرف داخلي و صادرات و واردات ماشــين آالت مربوطه و ايجاد اليه هاي 

پلي اتيلن بر روي اليه هاي غير پالستيکي الحاق شد.«

 شرکت نساجي نگین البرز آران )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/11/11، ساره شبان قمصري  به سمت رئيس هيئت 
مديره، زهرا حســينی به ســمت نائب رئيس هيئت مديره و رضا شبان قمصري به سمت 
مديرعامل انتخاب شدند. روزنامه جمهوري اسالمي جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. 

تراز مالي سال 1393به  تصويب رسيد.

 شرکت تعاوني تهیه و توزیع حوله بافان آدریان 
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/20، احمد رضايي به سمت رئيس هيئت مديره ، تقي 
رضايي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، محمد رضايي به سمت مدير عامل، حسن رضايي به 
سمت بازرس اصلي و ناصر رضايي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. اساسنامه جديد 
تعاوني در 52 ماده و 31 تبصره به تصويب رسيد. تغيير و اصالح تبصره ماده 21 اساسنامه به 
اين شرح صورت گرفت» ماده 21 دعوت از مجامع عمومي و اعالم تصميمات آنها از طريق 
انتشار آگهي، روزنامه کثيراالنتشار پست سفارشي يا ديگر روش هاي قابل اثبات انجام گردد.« 

تراز مالي سال 1394نيز به تصويب رسيد. 

 شرکت فرش مهستان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/24، ترازنامه و حساب 
سود و زيان شرکت در سال مالي منتهي به94/12/29 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسي 
ارقام نماد چرتکه به ســمت بازرس اصلي و علي اصغر افتخاري به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي و بافندگي نوباف ایران )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/12، روزنامه اطالعات 
براي درج آگهي هاي شــرکت تعيين شد  ترازنامه و حســاب سود و زيان سال مالي منتهي 
به93/12/29 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا به سمت 

بازرس اصلي و ليال عبدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع نساجي شهباز بافت آران )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/20، قدسي طالبيان به 
سمت رئيس هيئت مديره ، ميترا معماري به سمت نائب رئيس هيئت مديره، سعيد معماري 
به سمت مدير عامل، مهدي کدخدا به سمت بازرس اصلي و اکبر عظيمي به سمت بازرس 

علي البدل انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت صنایع الیاف ساویس اسپادانا )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/12/9، موسســه 
حسابرســي ابتکار حساب آريا به سمت بازرس اصلي و مصطفي به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.
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 شرکت بافندگي انوار ) بامسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/7/12، محل شرکت به تهران، خيابان 
رودکي شــمالي، خيابان نيايش شــرقي ، پالک  10،  طبقه اول ، واحد 4 تغيير يافت. عيسي 
افشاري به سمت رئيس هيئت مديره، موسي افشاري پروانه به سمت نائب رئيس هيئت مديره 

و مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي ظریف مصور )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/11/11، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

100/000/000/000 ريال به  300/000/000/000 ريال  افزايش يافت.

 شرکت فرش کاشان زرین رخ )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/11/21، سرمايه شرکت از مبلغ 5/000/000 ريال 
به مبلغ  1/000/000/000ريال افزايش يافت. طيبه بهراميان به سمت رئيس هيئت مديره ، 
اکرم شماعي  به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مهدي شماعي به سمت مديرعامل انتخاب 

شدند. 

 شرکت خدماتي نساجي آریا کهن کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/10/1، سيدرضا هجري 
بيدگي به عنوان بازرس اصلي و علي صبوري به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند. 

روزنامه  جمهوري اسالمي براي درج آگهي شرکت تعيين شد.

 شرکت تعاوني پوشاک نفیس آتیه البرز 
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/24، شرکت مذکور در تاريخ مذکور 
منحل اعالم شد. محل تصفيه در کرج، نرسيده به فلکه 5،  روبروي بانک مهر اقتصاد تعيين 

شد.

 شرکت تهران پلي استر تاپس )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/28، مواردي به موضوع شرکت الحاق 
و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح ذيل اصالح شد » انجام معامالت صنعتي و توليدي و 
تاسيس کارخانه توليد تاپس پلي استر و اقالم هم رديف آن، احداث واحدهاي توليد انرژي برق 
خورشــيدي و گازي، قبول نمايندگي هاي کارخانجات مختلف داخل و خارجي، واردات کليه 
اقالم مجاز اعم از ماشين آالت و مواد اوليه کارخانجات از قبيل تو، الياف و ساير اجزاء و يا اقالم 
مجاز ديگر و صادرات محصوالت و اقالم مجاز صنعتي به خارج از کشور و بسته بندي و توزيع 
محصوالت مزبور، اعطاي نمايندگي به کارخانجات داخلي و خارجي، شرکت در ساير موسسات 
صنعتي و بانکي و بازرگاني، مستقيم يا غيرمستقيم يا به وسيله تعيين نماينده يا غيرآن در تمام 
نقاط ايران يا بوسيله عقد قرارداد يا واگذاري کار به پيمانکار يا به وسيله هيئت هاي نمايندگي 
يا به وســيله تاسيس شرکت ها يا از طريق مشارکت با اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي 
که قوانين جاريه منع نکرده باشــد مجاز و امکانپذير اســت، در صورت ضروت قانوني انجام 

موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهاي الزم.«

 شرکت نساج رنگ تهران )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/5/24، علي جعفري  به 
سمت مديرعامل، آذر مالطايفه به سمت رئيس هيئت مديره، محمدجواد جعفري به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره، مهرانه بهمنش به ســمت بازرس اصلي و حسين نامني به سمت 
بازرس علي البدل انتخاب شدند.  روزنامه ابرار جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد. ترازنامه 
و حساب سود و زيان سال مالي 94 به تصويب رسيد. محل شرکت به تهران،  خيابان دروس،  
خيابان شــهيد ابوالفضل ميربلوکي،  خيابان شهيد اکبر راستوان،  پالک 40،   پاساژ احتشاميه، 

طبقه 2  ، واحد 6 تغيير يافت.

 شرکت صنایع نساجي و بازرگاني نگین سابین بیدگل )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/23 کريم سعدآبادي به سمت رئيس هيئت مديره، 
مرتضي رزاق زاده  به ســمت نائب رئيس هيئت مديره، علي رزاق زاده به سمت مديرعامل، 
موسسه حسابرسي آروين باستان محاســب به سمت بازرس اصلي و احمد ارباب به سمت 
بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت چاپ و درج آگهي هاي شرکت تعيين 

شد.

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک زیبا پوش بافق 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/11/20، اساسنامه جديد مشتمل بر 
52 ماده و 29 تبصره جايگزين اساسنامه قبلي شد. مجيد ناظمي به سمت رئيس هيئت مديره، 
زهرا رنجبربافقي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، محمدعلي ناظمي به سمت مديرعامل، 
عظيمه مرشــدزاده بافقي به ســمت بازرس اصلي و محدثه تفکري بافقي به سمت بازرس 

علي البدل  انتخاب شدند.

 شرکت مشارکتي الگانت سمنان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/8/27، موسسه حسابرسي 
و خدمات مديريت صدر به نمايندگي محمود صدر به سمت بازرس اصلي و فرهاد حسيني به 
سمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت درج نشر آگهي شرکت تعيين 

شد. ترازنامه و حساب سود زيان منتهي به سال 1394 مورد تصويب قرار گرفت.  

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک کوثر قائمشهر 
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ95/11/20، محمدجعفر بابائي به سمت رئيس هيئت مديره 
و مديرعامل و محســن بابائي المشيري به ســمت نائب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند. 
اساسنامه جديد شرکت مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره بر اساس اصالحات انجام شده مصوبه 

اداره تعاون به تصويب مجمع رسيد.

 شرکت تعاوني نگار نخ سپاهان 
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/11/5، زهره زماني به سمت مديرعامل، عبدالرضا 
رجبي به سمت رئيس هيئت مديره و اکبر زماني به سمت نائب رئيس هيئت مديره  انتخاب 

شدند.

 شرکت تعاوني ریسندگي و رنگرزي فرش اطلس بافان ابریشم
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/7/30،  محل شرکت به زنجان، خدابنده، 

گرماب، خيابان عالمه جعفري، نبش بوستان 4، پالک 15  انتقال يافت.

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/11/30،گزارش عملکرد هيئت مديره و 
صورت هاي1394 به تصويب رسيد. روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي  اتحاديه تعيين 

شد.

 شرکت زامیني پوشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/12/1،  محل شرکت به تهران، خيابان 
شهيد بهشتي، خيابان شهيد خالد اسالمبولي ) وزراء(، خيابان شهيد مسعود احمديان )پانزدهم( ، 

پالک 18، طبقه دوم، واحد 6 تغيير يافت.

 شرکت سیس آرنگ کیان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/11/30،سرمايه شرکت از مبلغ 

10/000/000/000 ريال به مبلغ20/000/000/000 افزايش يافت.
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 شرکت نگار ریس ایرانیان )سهامي خاص(
احداث کارخانجات ريســندگي و بافندگي، صنايع نســاجي  توليد انواع فرش ماشــيني و 
پشــتي  زمينه فعاليت، کاشان ، خيابان آيت اهلل کاشاني،  بن بست انديشه 21 مرکز اصلی،  

1/000/000/000 ريال سرمايه و حسين بارفروش مديرعامل است.

 شرکت گستر پیشرو شهر )با مسئولیت محدود(
تهيه ،توزيع و پخش لباسهاي بيمارستاني زمينه فعاليت، 1/000/000 ريال سرمايه،مياندرود ، 

سورک ، خيابان شهيد بابائي، کوچه سوم مرکز اصلی و مريم سعيدي مديرعامل است.

 شرکت صنایع فرش عروس طالیي )سهامي خاص(
تاســيس و اداره کارخانجات توليدي محصوالت نساجي اعم از ريسندگي انواع نخ، بافندگي 
انواع فرش ماشيني، موکت، پارچه بافي، پوشاک، آهار و تکميل محصوالت نساجي، تهيه و 
توليد و واردات انواع الياف پلي استر، اکرليک، پنبه و پلي پروپيلن، نخ اکريليک، ارائه خدمات 
تابندگي، نخ تابي، چله پيچي، تهيه، خريد و واردات مواد اوليه و ماشين آالت و قطعات زمينه 
فعاليت اين شرکت تحت مديريت محسن هاشمي با سرمايه  120/000/000 ريال می باشد. 
مرکز اصلی آن در آران و بيدگل،  شهرک صنعتي سليمان صباحي،  انتهاي بلوار يک،  بعد از 

فرعي 5 قرار دارد.

 شرکت آریا فرش ترنم کاشان )سهامي خاص(
تاســيس و اداره کارخانجات توليدي محصوالت نساجي اعم از ريسندگي انواع نخ، بافندگي 
انواع فرش ماشيني، موکت، پارچه بافي، پوشاک، آهار و تکميل محصوالت نساجي، تهيه و 
توليد و واردات انواع الياف پلي استر، اکريليک، پنبه و پلي پروپيلن، نخ اکريليک , نخ کنف و 
ارائه خدمات تابندگي، نخ تابي، چله پيچي، تهيه، خريد و واردات مواد اوليه و ماشين آالت و 
قطعات و لوازم مربوط زمينه فعاليت،  آران و بيدگل ، شــهرک صنعتي سليمان صباحي، بلوار 
توليد ، نرسيده به ميدان ورزش مرکز اصلی، احسان ثابتي مديرعامل و 1/200/000/000 ريال 

سرمايه شرکت می باشد.
 

 شرکت تعاوني پوشاک سراي جوانان فسا 
توليد پوشاک، توزيع و فروش پارچه زمينه فعاليت، فاطمه احمدزاده مديرعامل، 800/000 ريال 
سرمايه ، استان فارس، فسا ، کوشکقاضي،  روستا بانيان ، کوچه جلوداري  ،کوچه عابديني،  

پالک 10  ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت نساجي مرکزي پیشرو رهاورد دلیجان )سهامي خاص(
ريسندگي انواع نخ ، بافندگي فرش ماشيني ،توليد موکت ،پارچه بافي ،توليد پوشاک و تکميل 
محصوالت نســاجي ، تهيــه و واردات مواد اوليه و ماشــين آالت و قطعات زمينه فعاليت، 
1/000/000/000 ريال سرمايه، بابک محمدي مديرعامل و دليجان، کيلومتر 5 جاده اصفهان، 

شهرک صنعتي، نبش ميدان اول مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت روناک تجارت جم )سهامي خاص(
توليد اليــاف طبيعي و مصنوعي، توليد نخ طبيعي ومصنوعي، توليــد انواع پارچه طبيعي و 
مصنوعي، توليد انواع پوشاک زمينه فعاليت، محمد شيخ زفره مديرعامل، 50/000/000 ريال 
سرمايه و تهران ، روبروي درب اصلي غربي استاديوم، مجتمع مسکوني عقاب، برج طوبي 1،  

طبقه 10،  واحد 4 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تعاوني الوند دوخت غرب 
اين شــرکت به مديريت حميد شيري با ســرمايه 500/000/000 ريال به توليد پوشاک 
می پردازد. همدان، شهرســتان کبودرآهنگ ، خيابان امام ،جنب پاساژ پيوند مرکز اصلی 

شرکت است.

 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت ایمن دوخت کبیر اشرافیان )با مسئولیت محدود(
توليد ، خريد و فروش لباس کار صنعتي و شرکتي، عملياتي،  ايمني، پزشکي،  فرم اداري،  فرم 
مدارس، صنايع غذايي ، هتل ها  و بانک ها زمينه فعاليت، 10/000/000 ريال سرمايه، مهرداد 
اشــرافيان مديرعامل، تهران، خيابان امام خميني، نرسيده به ميدان حر، روبروي کوچه 12 

فروردين،پاساژ صنعت گران، پالک 8 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت بازرگان اقتصاد آیندگان خاور )با مسئولیت محدود(
ساخت  تجهيزات و سيســتم خط توليد کارخانه هاي توليدي شامل موادغذايي، فرش هاي 
ماشيني و دستباف و خريد و فروش نخ و الياف و تار و پود مصنوعي و طبيعي زمينه فعاليت، 
منصور عبدلي مديرعامل،1/000/000/000 ريال ســرمايه و تهران، شهرآرا، خيابان شهيد 

مهران آفرند، پالک 66 ، طبقه اول، واحد شرقي مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت کارخانجات نساجي نگین نقشین )سهامي خاص(
تهيه، توليد، پخش و خريد و فروش و صادرات و واردات انواع پارچه انواع نخ.انواع فراورده هاي 
نساجي، سلولزي و مواد اوليه نساجي وانواع پوشاک زنانه، مردانه و بچه گانه و حوله و دستمال 
آشپزخانه  زمينه فعاليت، جليل پورعسکري مديرعامل، 2/000/000/000 ريال سرمايه و يزد 
، شــهرک صنعتي يزد   ، بلوار نارون،  خيابان بيست متري داودي ، طبقه همکف مرکز اصلی 

شرکت است.

 شرکت تعاوني هنرهاي صنایع دستي شش هزار و هفتاد
طراحي و دوخت مانتو و شــال و روســري و لباســهاي مجلسي تلفيق درســوزن دوزي 
طراحي و دوخت کيف هاي ســايز کوچک و بزرگ مردانه و زنانه زمينه فعاليت، فريبا اکرمي 
مديرعامل،21/000/000 ريال سرمايه و سيستان و بلوچستان، زاهدان، چهارراه عليشاه، کوچه 

امام خميني 57  مرکز اصلي شرکت است.

 شرکت نساجي و پتو بهزاد لیان )با مسئولیت محدود(
اين شرکت با مديريت حميرا صمديان و سرمايه 10/000/000/000 ريال به ارائه کليه خدمات 
تکميل نساجي و پتو می پردازد. مرکز اصلی آن در تهران، بلوار ابوذر، خيابان بهشتي،کوچه 24،  

پالک 11،  طبقه 5 واحد 8  قرار دارد.

 شرکت نساجي ساینا ریس کاشان )سهامي خاص(
فعاليت در کليه امور مربوط به صنعت نساجي اعم از فرش و گليم ماشيني ، چله پيچي ، آهار 
و تکميل و ريســندگي و تهيه ، توليد و توزيع مواد اوليه ، واردات و صادرات ماشــين آالت و 
منسوجات زمينه فعاليت، ياسر حاجي حسيني مديرعامل، 1/000/000/000 ريال سرمايه و 
اصفهان، آران و بيدگل، شــهرک ســليمان صباحي، بلوار توليداصلي 3، بلوار وحدت، پالک 

1/207 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت سیلک فرش کویر )سهامي خاص(
احداث کارخانجات ريســندگي و بافندگي ، توليد انواع فرش ماشيني ، موکت و پشتي زمينه 
فعاليت، کاشان، ولي عصر،کوچه وليعصر، پالک 10، طبقه همکف مرکز اصلی، 10/000/000 

ريال سرمايه و  عباس اعرابي مديرعامل است.

 شرکت الماس پوشینه آترینا )با مسئولیت محدود(
توليد و پخش پوشــاک زنانه، بچه گانه، مردانه، لباس ورزشي زمينه فعاليت،  علي کوتاهي 
مديرعامل، 10/000/000 ريال ســرمايه و تبريز ، خيابان جمهوري، پاساژ موالنا ، طبقه آخر 

مرکز اصلی شرکت است. 
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مقدمه
توليد منسوجات بی بافت به روش درگيرسازی الياف به کمک جريان پرفشار جت 
آب را اصطالحاً به نام روش اســپان ليث )Spunlace( می شناسيم. همانگونه که 
مشــخص است اين روش مشابه روش سوزن زنی در دسته فرآيندهای فيزيکی و 
مکانيکی درگيرسازی الياف طبقه بندی می شود و به همين دليل اليه توليد شده از 
آن همانند روش های ايجاد اتصال شيميايی حاوی مواد جانبی نظير چسب و رزين 
نبوده و از طرف ديگر همانند روش های حرارتی، الياف در اين فرآيند دچار آسيب 
و تغيير شکل نمی شوند به همين دليل اين روش يکی از بهترين سيستم ها جهت 
توليد اليه های ســبک برای کاربردهای بهداشتی، نظافتی و ... می باشد و ميزان 

تمايل به استفاده از آن با شيب زيادی در حال افزايش می باشد )شکل 1(.
بطور کلی در اين روش توليد منسوجات بی بافت، اليه اوليه را می توان به وسيله 
هر ســه روش اصلی هواريزی، تر ريزی و ذوب ريزی تشکيل داد و به همين دليل 
دســتگاه های اسپان ليث تکميل کننده سيستم هايی نظير کاردينگ، ايرلی، اسپان 

باند و ... می باشند. 
همانطور که مشخص است مهم ترين قسمت يک دستگاه اسپان ليث، بخش تزريق 
آب آن می باشــد که انتخاب نوع مناسب آنها تاثير مستقيمی بر روی خصوصيات 
اليه نهايی خواهد داشــت و به همين دليل اين بخش تزريق آب را قلب سيستم 

اســپان ليث می نامند. هرچند روش اسپان ليث نســبت به ساير روش های توليد 
منســوجات بی بافت از عمر و سابقه کمتری برخوردار است، اما در اين مقاله سعی 
شــده اســت تا به تغيير و تحوالت صورت گرفته در جت های اسپان ليث در طی 
40 ســال اخير پرداخته شود تا سرمايه گذاران با آگاهی بيشتری نسبت به انتخاب 

سيستم مناسب اقدام نمايند.

جت آب در فرآیند تولید
 منسوجات بی بافت اسپان لیث

دکتر شاهین کاظمی | عضو هیئت رئیسه جامعه متخصصین نساجی ایران
دکتری مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منسوجات فنی 

شکل 1 – روند افزایش ظرفیت تولید منسوجات بی بافت اسپان لیث و 
سهم شرکت آندریتز پرفوجت از بازار جهانی
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تاریخچه
با توجه به موفقيت منسوجات بی بافت اسپان باند در دهه 1960 ميالدی، محققان 
شــرکت دوپونت )DuPont( فعاليت خود در حــوزه يافتن روش های جديد توليد 
منسوجات بی بافت را گسترش دادند و پس از به ثبت رساندن 5 حق ثبت انحصار 
تجــاری مختلف در فاصله ســال های 1963 الی 1970 عاقبت توانســتند روش 
جديدی جهت توليد منســوجات بی بافت با نام اســپان ليث يا همان درگير سازی 
به وســيله جت آب را ابداع نمايند که اولين محصول آن با نام تجاری سونتارا در 
ســال 1973 جهت استفاده در صنايع بهداشتی، پزشکی به عنوان دستمال، البسه 
بيمارستانی و ... به بازار عرضه گرديد. هرچند تا مدتی شرکت دوپونت از اين روش 
به صورت انحصاری برای توليد محصوالت خود استفاده می کرد، اما پس از مدتی 
اين شــرکت حق ثبت انحصار تجاری روش توليد منسوجات بی بافت اسپان ليث 
را در دهه 1980 را آزاد نمود و متعاقب آن آقای آندره والمه فرانســوی با تاسيس 
شرکت پرفوجت Perfojet در ســال 1984 ميالدی که هم اکنون گروه آندريتز 

مالک آن می باشد برای اولين بار توليد تجاری اين دستگاه را آغاز نمود.
اولين خط تجاری توليد منسوجات بی  بافت اسپان ليث در اروپا نيز در همين سال 

در شرکت گالت فلتر فرانسه و با تکنولوژی پرفوجت به بهره برداری رسيد.
شرکت دوپونت پس از آزادسازی حق ثبت انحصار تجاری توليد ماشين آالت اسپان 
ليث همچنان تا ســال 2014 خود مستقيماً به توليد اين منسوجات می پرداخت تا 
اينکه در اين ســال کليه کارخانجات خود را به يکی از قديمی ترين توليدکنندگان 
طناب دنيا به نام ژاکوب-هولم با سابقه ای بيش از 200 سال در سوئيس فروخته 

شد.
شرکت ژاکوب هولم که فعاليت خود در حوزه توليد منسوجات بی بافت اسپان ليث 
را در سال 1999 با راه اندازی يک خط اسپان ليث شرکت آندريتز پرفوجت با عرض 
کاری 3,60 آغاز کرده بود، بالفاصله در سال 2000 نيز خط دوم آندريتز پرفوجت را 

با عرض کاری 4,40 جهت توليد اسپان ليث راه اندازی کرد.
با خريد کارخانجات وابســته به دوپونت هم اکنون اين شرکت کنترل کارخانجات 
سولتز  فرانسه )دارای 2 خط اسپان ليث - 1996(، کاندلر ايالت کارولينای شمالی 
)دارای 2 خط اســپان ليث 2005(، آستورياس اسپانيا )دارای 1 خط اسپان ليث - 
1998( و اولد هيکوری ايالت تنسی )دارای 3 خط اسپان ليث و 1 دستگاه پايلوت 

– 1973( را در اختيار دارد.

آندریتز پرفوجت
منسوجات بی بافت اسپان ليث به نوعی يکی از پيچيده ترين زيرشاخه های صنعت 
منسوجات بی بافت می باشد که برای توليد آن نسبت به ساير گروه های منسوجات 
بی بافت به ســرمايه گذاری بسيار بيشتری نيازمند است. از لحاظ دانش فنی نيز به 
دليل خاص بودن فرآيند توليد اين منسوجات بی بافت تنها تعداد بسيار اندکی )کمتر 
از انگشتان دست( از شرکت های ماشين سازی دنيا توانايی تامين ماشين آالت اين 
حوزه را دارند و به نوعی اين صنعت در انحصار شرکت های اروپايی بوده که البته 

به تازگی نيز چند شرکت چينی اقدام به کپی ابتدايی اين خط نموده اند.
در حال حاضر گروه صنعتی آندريتز يکی از معدود شــرکت هايی است که توانايی 

تامين خطوط توليد منسوجات بی بافت اســپان ليث را دارد. اين گروه متشکل از 
شرکت های آسلين-تيبو )فرانســه(، پرفوجت )فرانسه(، کوسترز )آلمان( و آندريتز 
)اطريش( بزرگترين مجموعه ساخت ماشــين آالت منسوجات بی بافت در جهان 
می باشد که می تواند گسترده ترين بازه ماشين آالت اين صنعت را تامين نمايد. اين 
شــرکت با دارا بودن بيش از 25000 نفر پرسنل در نقاط مختلف جهان در صنايع 
مختلفی از قبيل توليد منســوجات بی بافت، کاغذ، صنايع فلزی و ... در کشورهای 

اطريش، آلمان، فرانسه، آمريکا، چين و ... فعال می باشد.
گروه صنعتی آندريتز در طی تنها 5 سال گذشته توانسته است بيش از 55 خط توليد 
کامل منسوجات بی بافت اسپان ليث در نقاط مختلف جهان نصب نمايد که از اين 

لحاظ رکورد قابل توجهی از خود برجای گذاشته است.
هرچند که در ايران هم اکنون 5 خط توليد منســوجات بی بافت اسپان ليث کم و 
بيش در حال کار می باشند اما تنها در بازار ترکيه، اين گروه از ابتدای سال 2000 
ميالدی 12 خط توليد کامل و جديد به بهره برداری رسانده است )7 خط توليد تنها 
در طی 5 ســال گذشته( که حاکی از تفاوت قابل توجه نگاه به اين صنعت در دو 

کشور همسايه می باشد. 
البته گروه آندرتيز به تازگی نيز 3 خط توليد اســپان ليث به شرکت موگول ترکيه 
تحويل داده اســت که در نوع خود يکی از بزرگ ترين سفارش های ماشين آالت 

منسوجات بی بافت می باشد.
همانند ســاير حوزه های صنعت نساجی، در بخش منسوجات بی بافت اسپان ليث 
نيز چين بزرگترين مشتری ماشين آالت محسوب می شود که تنها در طی 5 سال 
گذشــته با وجود رکود نسبی صنعتی در اين کشور، گروه صنعتی آندريتز 22 خط 

توليد کامل در چين راه اندازی نموده است. 
هم اکنون شرکت آندريتز پرفوجت بيش از 40 اختراع و حق ثبت انحصار تجاری 
در خصوص ماشين آالت توليد منسوجات بی بافت اسپان ليث دارد که به کمک آنها 

توانسته است عملکرد اين روش را ارتقا بخشد.

)Injector( قسمت تزریق آب
همانگونه که گفته شــد قسمت تزريق آب را می توان قلب دستگاه اسپان ليث به 
حســاب آورد. در اين بخش جريان پر فشار و يا اصطالحاً جت آب تشکيل شده و 
با عبور از ميان الياف سبب درگيرسازی آنها می شود. اين درگير سازی دقيقاً مشابه 
همان عمليات سوزن زنی می باشد که توسط دستگاه های سوزن زن انجام می شود. 
در شکل های 2 ، 3 و 4 نحوه عملکرد سوزن و جت آب به صورت شماتيک نشان 

داده شده است. 
ميزان انرژی که توسط جت های آب پرفشار به اليه بی بافت منتقل می شود نقش 
بســيار مهم و حياتی در شکل گيری ســاختار منسوج بی بافت و همچنين تکميل 
فرآيند درگيرســازی بين الياف دارد. مجموعه ادواتی که در اين بخش از دستگاه 
اســپان ليث در کنار هم قــرار گرفته اند را به عنوان واحد يا قســمت تزريق آب 
نامگــذاری نموده اند که در حقيقت نقش قلب سيســتم را بر عهده دارد و کيفيت 
محصول نهايی، راندمان توليد و ســاير شرايط فرآيندی مستقيماً تحت تاثير اين 

بخش قرار دارند )شکل 5(.

دکتر شاهین کاظمی | عضو هیئت رئیسه جامعه متخصصین نساجی ایران
دکتری مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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در حال حاضر تمايل به اســتفاده از جت های آب با فشــار بيشتر منجر شده است 
که تعداد قســمت های تزريق آب کاهش يافته و از طرف ديگر ميزان مصرف آب 
نيز کمتر شود. اين مساله عالوه بر کاهش هزينه های توليد و افزايش راندمان، در 

کاهش هزينه های تعمير و نگهداری دستگاه نيز تاثيرگذار است.

تغییر و تحوالت قسمت تزریق آب
در مقايسه با بخش تزريق آب خطوط امروزی توليد منسوجات بی بافت، دستگاه های 
اوليه خيلی ابتدايی و خام به نظر می رســند. در دستگاه های اوليه دقيقاً بر مبنای 
سيستم منی فولد از يک سری لوله های توزيع با طول يکسان جهت انتقال آب به 
منافذ و نازل های نسبتاً درشت استفاده می شده است. اين سيستم ها بسيار ضمخت 
طراحی شده و فشار کاری آنها در آن زمان حداکثر در محدوده 80 بار بوده است. 
در آن زمان گرفتگی مکرر منافذ يکی از مهم ترين نقطه ضعف های اين سيســتم 

محسوب شده که باعث می شد زمان توقف اين دستگاه ها بسيار زياد باشد.
پس از آغاز توليد تجاری دستگاه های اسپان ليث توسط شرکت پرفوجت با هدف 
عرضه به مشــتريان مختلف در اقصی نقاط جهان در ابتدای دهه 1980 ميالدی، 
اين شرکت ســرمايه گذاری بســيار زيادی را در حوزه پژوهش و توسعه عملکرد 
قسمت تزريق آب انجام داد تا بتواند نقاط ضعف سيستم دوپونت را برطرف نمايد. 
نتيجه اين سرمايه گذاری بعداً در قالب ابداع سيستم گيره هيدروليکی به بازار عرضه 

گرديد که در آن زمان يک انقالب تکنولوژيکی در اين حوزه محسوب می شد. 
سطحی ترين بخش قسمت تزريق آب که در حقيقت نقش ايجاد جت های پرفشار 
آب را دارد يــک نوار بســيار نــازک )در حد 1 ميليمتر( و کم عــرض )در حد 1 
اينچ( از جنس اســتيل خاص می باشد که دارای ســوراخ هايی با قطر در محدوده 
100 ميکرون است )Jet Strip(. اين بخش قسمت تزريق آب بسيار حائز اهميت 
بوده و بايستی هميشه نســبت به تميز بودن آن و عدم گرفتگی منافذ آن توسط 
ناخالصی های موجود در آب کنترل های خاصی انجام پذيرد. مســلماً در آن زمان 
تعويض و يا سرويس اين بخش نيازمند صرف زمان زيادی برای باز کردن کامل 

بخش تزريق آب داشته است )شکل 6(.

با ابداع و عرضه سيستم گيره هيدروليکی )شکل 7( کليه معايب و مشکالت موجود 
در خصوص تعويض اين بخش برطرف گرديد به گونه ای که تنها با فشردن يک 
دکمه اپراتورها می توانســتند اين نوار فلزی سوراخدار را خارج نموده و در کسری 
از دقيقه با يک نوار جديد جايگزين نمايند. پس از تعويض نوار نيز با فشردن يک  شکل 5 – بخش تزریق آب دستگاه آندریتز پرفوجت با طراحی جدید 

)Jet Strip( شکل 6 – تصویر شماتیک یک نوار فلزی سوراخ دار بخش تزریق آب

شکل 2 – تصویر شماتیک عملیات درگیرسازی الیاف در الیه بی بافت 
به روش سوزن زنی

شکل 3 – تصویر شماتیک عملیات درگیرسازی الیاف در الیه بی بافت
 به روش اسپان لیث

شکل 4- مقایسه شماتیک نحوه درگیری سوزن و جت آب با الیاف
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دکمه نوار فلزی سوراخدار جديد دقيقاً در موقعيت مورد نظر تثبيت می شده و فرآيند 
توليد تنها با چند دقيقه توقف مجدداً می توانست آغاز شود. 

يکــی ديگر از ابداعات شــرکت پرفوجت در آن زمان، نصب يک سيســتم فيلتر 
کارتريجی که اصطالحاً به نام فيلتر پليس شــناخته می شود دقيقاً در داخل بخش 
تزريــق آب بود. اين فيلتر که هم اکنون نيز در دســتگاه های جديد با اصالحاتی 
مورد اســتفاده قرار می گيرد در حقيقت نقش آخرين قسمت کنترل کيفيت آب را 
بــر عهده دارد و با حذف هرگونه ناخالصی و آالينده باقيمانده در آب، دقيقاً قبل از 
ورود جريان آب به بخش نوار سوراخ دار تزريق آب، منجر به افزايش عمر مفيد اين 

بخش و همچنين کاهش زمان توقفات سيستم می شود )شکل 8(.
نياز به توضيح نيســت که اين سيستم نيز به راحتی و با صرف زمان بسيار کمی 
قابليت تعويض و تعمير را دارد و از اين لحاظ برای سيستم اپراتوری کار کردن با 

آن بسيار راحت می باشد.

عریض تر، سریع تر و پرفشارتر
پس از ابداعات مذکور و رفع موانع اوليه تجاری ســازی اين روش توليد منسوجات 
بی بافت، چالش بعدی بازار افزايش ميزان توليد بود که نيازمند افزايش ســرعت و 

عرض ماشين آالت بود. هرچند که از ابتدا نيز استفاده از ماشين عريض تر و سريع تر 
برای حل اين موضوع بديهی بود، اما ســاخت بخش تزريق آب متناســب با اين 

موضوع نيز بسيار چالش برانگيز بود.
عالوه بر اين، تمايل به اســتفاده از اين روش جهت توليد منســوجات بی بافت 
سنگين تر نظير اليه پشت چرم مصنوعی نيز چالشی بود که تنها با عرضه جت های 
آب پرفشارتر و قويتر امکان پذير می شد. بدين منظور در اوايل دهه 1990 ميالدی 
مهمترين ماموريت مرکز پژوهش و توســعه شــرکت پرفوجــت که آن زمان در 
مالکيت گروه صنعتی آی سی بی تی فرانسه بود ابداع جت هايی قوی تر، عريض تر 

و سريع تر بود.
تا آن زمان به تدريج فشــار جت آب تا حد 150 بار افزايش يافته بود، اما با صرف 
هزينه هنگفتی در بخش توســعه، شرکت پرفوجت موفق شد تا جت هايی با فشار 
1000 بار نيز بســازد. هرچند که اســتفاده از اين جت های بسيار پرفشار تنها در 
کاربردهای بســيار خاص و ويژه ای توجيه پذير می باشد اما اين ابداع توانست نقاط 
قوت و ضعف افزايش فشــار جت آب بر روی خصوصيات اليه بی بافت را برای 

محققين و دانشمندان اين شرکت مشخص نمايد. 
در اين راه مواد بســيار مختلفی نظير آلياژهای مخصوص تا ســراميک های ويژه 
برای ســاخت نوار سوراخدار )Jet Strip( مورد آزمايش قرار گرفتند که در حقيقت 
تامين کننده و پشــتيبان دانش فنی فعلی اين شــرکت در توليد اين قطعه خاص 

می باشد. 
نتيجه اين تحقيقات در دهه 90 ميالدی سبب شد که امروز جت هايی تا فشار 400 
بار به صورت استاندارد در دستگاه های مختلف اسپان ليث برای توليد محصوالت 
متفاوت مورد اســتفاده قرار می گيرند که سرعت خروج جت آب از آنها تا حد 280 
متر بر ثانيه می باشــد و عرض کاری دستگاه های شرکت آندريتز پرفوجت حتی تا 

بيش از 6 متر نيز افزايش يافته است.

محک و معیاری جدید
آغاز قرن بيست و يکم و سال 2000 با انقالبی ديگر در اين صنعت مصادف بود، 
در اين ســال شرکت پرفوجت که به تازگی گروه معظم ريتر سوئيس را به عنوان 
پشتيبان خود می ديد، به عنوان معتبرترين سازنده خطوط اسپان ليث دنيا اقدام به 
عرضه نســل جديد بخش تزريق آب با نام تجــاری neXjet به عنوانی جزئی از 

خطوط توليد منسوجات بی بافت اسپان ليث با نام تجاری neXline نمود.
عرضه دستگاه تزريق آب neXjet توانست معيارها و استانداردهای خطوط بی بافت 
اســپان ليث را به طرز قابل توجهی ارتقا دهد. تا اين زمان در تمام دســتگاه های 
تزريق آب از يک ســری منافذ و لوله های ظريــف به منظور انتقال جريان آب از 
لوله اصلی توزين تا سطح نوار فلزی سوراخ دار استفاده می شد )شکل 9(. مهم ترين 
مشــکل اين منافذ و لوله های ظريف ايجاد حالت اغتشاشی در جريان آب بود که 
تاثير منفی بر روی خصوصيات جت آب خروجی از دســتگاه و افت فشار در واحد 
سطح آن بود که منجر به عدم درگيرسازی مناسب الياف در اليه بی بافت می شد، 
اما هدف از عرضه دستگاه تزريق آب جديد neXjet ايجاد حالت سوزنی در جريان 

آب و کنترل حالت اغتشاشی در مسير جريان آب بود. 

شکل 7 – طراحی قدیمی سیستم های تزریق آب شرکت پرفوجت 
مجهز به گیره هیدرولیکی

شکل 8 – نصب راحت سیستم فیلتر کارتریجی در درون بخش تزریق آب
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ســرانجام با صرف هزينه بسيار زياد توســط گروهی از دانشمندان دانشگاه های 
فرانســه، شرکت پرفوجت موفق شد اين منافذ و لوله های ظريف را با يک شکاف 
بســيار ظريف جايگزين نمايد )شکل 10( و اين موضوع را به منظور جلوگيری از 

کپی شدن حق ثبت انحصار جهانی نمايد.

در دستگاه های تزريق آب جديد، اين شکاف بسيار ظريف وظيفه انتقال جريان آب 
از لوله های توزيع تا ســطح نوار فزی ســوراخ دار را بر عهده دارد. همانگونه که در 
شــکل 11 که خروجی يک نرم افزار مدل سازی بسيار پيشرفته است نيز مشخص 
است در اين سيستم جديد بردار سرعت جريان آب در کليه نواحی اين شکاف دقيقًا 

هم مســير با منافذ نوار فلزی سوراخدار بوده و به همين دليل هيچ تاثير سوئی بر 
روی سرعت و فشار جريان آب نخواهد داشت.

همانگونه که می دانيم در طراحی های قديمی سيستم های توزيع وجود نقاط مرده 
که ناخالصی ها و آالينده های همراه آب در آنها تجمع می نمودند بسيار مشکل ساز 
بود، اما در طراحی هيدروليکی دستگاه تزريق آب جديد neXjet شرکت پرفوجت 
که بسيار ظريف و الغر می باشد نقاط مرده ای در آن وجود ندارد که ناخالصی های 
همراه آب در آن گير کرده و به همين دليل ميزان توقفات اين سيستم کاهش يافته 

و راندمان عملکردی آن به نحو چشمگيری افزايش می يابد.
در تبليغ اين دســتگاه تزريق آب جديد عنوان می شــد که عملکرد اين سيســتم 
مادام العمر تحت ضمانت بوده و به هيچ عنوان نياز به باز کردن و شستشــوی آن 

وجود ندارد. 
تقريباً همزمان با عرضه اين دســتگاه جديد، سيســتم گيره هيدروليکی قديمی و 
منحصر به فرد اوليه شرکت پرفوجت جهت ثابت نگهداشتن نوار فلزی سوراخدار 
نيز با نسل جديدتر آن جايگزين گرديد که از طراحی ساده تر و کاربردی تری بهره 

می برد و می توانست از فشار خود جريان آب برای عايق سازی استفاده نمايد.
مجموع اين دو ابداع سبب گرديد که استفاده کنندگان نسل جديد ماشين های اسپان 
ليث شرکت پرفوجت بتوانند تا حد 15٪ فشار پمپ های پرفشار خود را کاهش داده 

و به عبارت ديگر بيش از 20٪ در مصرف انرژی هيدروليکی صرفه جويی نمايند.

بدون نیاز به ابزار خاص
يکی ديگر از ابداعات خاص شــرکت پرفوجت استفاده از يک سيستم عايق بندی 
خاص در دستگاه های جديد بود. همانگونه که مشخص است نيروی وارده توسط 
جريان آبی با فشار تا حد 400 بار به يک نوار فلزی سوراخدار بسيار باريک و بلند 
که در بعضی موارد طول آن تا حد 660 ســانتيمتر نيز می باشــد بسيار زياد بوده و 
همواره امکان وجود نشتی در سيستم را ايجاد می نمايد. بدين منظور شرکت آندريتز 
پرفوجت يک سيستم آب بندی و عايق سازی مکانيکی جديد را مورد استفاده قرار 
داده است که نه تنها از نشتی آب جلوگيری نموده بلکه نصب، تعويض و تميزکاری 

آن نيز بسيار ساده و راحت می باشد. 
در سيســتم های قديمی يک نفر تعميرکار می بايست يک واشر نيتريل با قطر 3 
ميليمتر را درون شيار خاصی که بدين منظور در کل عرض ماشين تعبيه شده بود 
به آرامی هل داده و قرار می داد، اما در سيســتم های جديد نه تنها افراد تعميرکار 
بلکه اپراتورهای ســاده دستگاه نيز می توانند به ســادگی و بدون استفاده از ابزار 

خاصی اين واشر آب بند را خارج و تعويض نمايند.

)Jet Strip( نوار فلزی سوراخ دار
آخريــن تحول صــورت گرفته در بين ادوات موجــود در داخل بخش تزريق آب 
 EXH مربوط به طراحی خاص و ويژه نوار فلزی ســوراخدار جديد به نام neXjet

می باشــد. در ساخت اين نوارهای فلزی سوراخدار جديد نه تنها از آلياژهای فلزی 
بسيار ويژه و سختی )درجه ســختی بيش از 1200 ويکرز H Vickers( استفاده 
شده است که عمر آنها را طوالنی تر )بيش از 2 برابر حالت معمولی( می نمايد، بلکه  شکل 11 – مدل سازی بردار جریان سرعت آب در داخل بخش تزریق آب

شکل 9 – طراحی اولیه سوراخ های انتقال جریان آب به سطح نوار فلزی منفذدار

شکل 10 – طراحی جدید شکافی شکل انتقال جریان آب به 
neXjet سطح نوار فلزی منفذدار در سیستم
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به کمک استفاده از نسل جديد نرم افزارهای مدل سازی جريانات سياالت، طراحی 
مقطع سوراخ های آنها نيز بهبود يافته است به نحوی که قطر بخش ورودی منفذ 
آنها کمتر از 2 ميکرون گشــته و نســبت طول به قطر در حد ويژه ای قرار گرفته 

است )شکل 12(.

در ايــن نوارهای فلزی، عالوه بر حالت تک رديفه، ســوراخ ها می توان آنها را در 
حالت های دو رديف و بيشتر نيز طراحی نمود.

با توجه به اينکه بخش تزريق آب در حقيقت قلب دستگاه اسپان ليث بوده و اين 
نوار فلزی سوراخدار نيز نقش بسيار مهمی در اين سيستم دارد، دور از ذهن نيست 
که شــرکت آندريتز پرفوجت سرمايه گذاری قابل توجهی بر روی خريد تجهيزات 
ماشــين ابزار بسيار ويژه و انحصاری برای ساخت ادوات اين بخش نموده است تا 
بدين وسيله نه تنها حفظ کيفيت استاندارد ادوات خود را به مدت طوالنی تضمين 
نموده، بلکه از کپی کاری احتمالی توســط ساير رقبا نيز جلوگيری نمايد. البته که 
استفاده از اين سيستم های جديد توليد می تواند در آينده نيز منجر به ايجاد و توسعه 

راحت تر و سريع تر نسل های جديدتر نوارهای فلزی سوراخدار می شود.

ایجاد منسوجات بی بافت اسپان لیث با طرح های ویژه
طرح ظاهری و فيزيکی منســوج بی بافت اسپان ليث نه تنها از جنبه بصری حائز 
اهميت اســت، بلکه با ايجاد طرح های 3 بعدی در هر دو سمت دستمال صنعتی 
می تــوان قابليت برطرف نمودن و پاک کردن اين دســتمال ها را به ميزان قابل 
توجهی افزايش داد. دستگاه neXimaging شرکت آندريتز پرفوجت نيز که برای 
اولين بار در نمايشگاه ايندکس 2014 در شهر ژنو سوئيس به عموم معرفی شد، در 
بازديدی که همزمان با نمايشگاه برای مشتريان عالقمند ترتيب داده شد، حضار 
توانستند به خوبی با قابليت طرح زنی اين دستگاه حتی در سرعت توليد 300 متر بر 
دقيقه آشنا شوند )شکل 13(. پس از اين بود که کليه خطوط جديد اسپان ليث به 
اين سيستم جديد مجهز شدند و حتی تعداد قابل توجهی از دستگاه های قديمی نيز 
با اين سيستم ارتقا داده شدند. به کمک اين دستگاه نه تنها به راحتی می توان طرح 

مورد نظر را بر روی منسوج بی بافت اسپان ليث ايجاد نموده، بلکه به کمک طراحی 
انحصاری و ويژه آن می توان به سرعت می توان طرح را بر روی خط تعويض نموده 

و تنوع قابل توجهی به محصول بخشيد.

گردش و تصفیه آب
تامين و حفظ کيفيت آب يکی از مهم ترين موارد در استفاده از خطوط اسپان ليث 
می باشــد. بطور متوسط در يک خط اسپان ليث بدون در نظر گرفتن سيستم های 
بازيافت آب به بيش از 120 متر مکعب آب در ساعت نيازمند می باشد که به همين 
دليل استفاده از سيستم های تصفيه و بازيافت آب در اين خطوط بسيار حائز اهميت 
می باشــد. در آب مورد استفاده در اين سيستم در حين فرآيند نه تنها مقدار زيادی 
حباب ريز ايجاد شده، بلکه ناخالصی هايی نظير الياف خرد شده بسيار ظريف، روغن 
همراه الياف و .. نيز بدان افزوده می شــود که همين مســاله انتخاب نوع سيستم 

تصفيه مناسب را چالش برانگيز می نمايد.
با توجــه به اين موضوع در حال حاضر مهم ترين چالشــی که شــرکت آندريتز 
پرفوجت با آن دســت به گريبان می باشد، استفاده مجدد و چرخه بازگشت ٪100 
آب به سيستم می باشد. هم اکنون اين شرکت با بهره گيری از دانش و تجربه خود 
در خطوط ســاخت کاغذ که خود به ميزان زيادی آب نياز دارند، توانســته اســت 
سيستم های فيلتراســيون و چرخش مجدد ويژه ای برای خطوط توليد منسوجات 
بی بافت اســپان ليث عرضه نمايد که باالترين راندمان تصفيه و قابليت اســتفاده 
مجــدد از آب را تضمين می نمايند )شــکل 14(. البته بايد توجه داشــت که اين 
سيستم ها با توجه به نوع الياف مصرفی از قبيل طبيعی نظير پنبه، مصنوعی نظير 
پلی اســتر و بشرساخت بازيافتی نظير ويسکوز دارای ويژگی های خاصی می باشند 
و از تعداد زيادی حوضچه غوطه وری، فيلترهای شــنی، فيلترهای کيســه ای و ... 

تشکيل شده اند.

سایر ادوات خط اسپان لیث
همان گونه که عنوان شــد، سيستم اســپان ليث را می توان در ادامه دستگاه های 

شکل 12 – مدل سازی توزیع سرعت جریان جت آب در هنگام خروج از
 نوار فلزی سوراخ دار )Jet Strip( با فشار 400 بار

شکل 13 – دستگاه تزریق آب آندریتز پرفوجت با قابلیت طرح زنی بر 
neXimaging روی منسوج به نام
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مختلفی نظير اسپان باند، کارد و ... نصب نمود و با آن محصوالت متنوعی ايجاد 
نمود. در شکل 15 به صورت شماتيک نحوه قرارگيری سيستم اسپان ليث پس از 

دو دستگاه کاردينگ نشان داده است.
عالوه بر بخش های تزريق و تصفيه آب که به صورت خالصه در اين مقاله به آنها 
اشاره شد، يکی ديگر از بخش های مهم اين سيستم، دستگاه آبگيری و خشک کن 

می باشد که در مقاله مجزايی به توضيح و تشريح آنها پرداخته خواهد شد.

جمع بندی
همانگونه که گفته شد، بخش تزريق آب )Injector( را می توان قلب و مهم ترين 
بخش خطوط اســپان ليث تلقی نمود و تک تک اجزای تشکيل دهنده اين بخش 

نقش بسيار مهمی در عملکرد نهايی سيستم و کيفيت محصول نهايی دارند. 
شــرکت آندريتز پرفورجت نيز با بهره گيری از همکاران خود در ساير شرکت های 
گروه از قبيل شــرکت آندريتز آسلين-تيبو )سازنده دستگاه های کاردينگ، کراس 
الپر، ســوزن زن، درافتر و ...(، آندريتز کوســترز )ســازنده دســتگاه های کالندر، 
سيستم های غوطه وری و ...( و همچنين شرکت مادر آندريتز که معتبرترين سازنده 
تجهيزات خطوط توليد کاغذ جهان می باشد توانسته است همواره با ابداعات جديد 
خــود را در مرز تکنولوژی حفظ نموده و با ارتفا اســتانداردهای کيفی محصوالت 

منحصر به فردی را برای پاسخگويی به نيازهای رو به رشد بازار عرضه نمايد. 
نصب بيش از 1000 دســتگاه تزريق آب جديد neXjet در خطوط مختلف توليد 
منسوجات بی بافت اسپان ليث حاکی از موفقيت تجاری بسيار باالی اين محصول 

و اعتماد گسترده خريداران می باشد.
همچنين حق ثبت انحصار تجاری و منحصر به فرد اين شــرکت نيز به مشتريان 
اين اطمينان را می دهد که همواره از پشتيبانی يک تامين کننده معتبر و در باالترين 

کالس جهانی بهره مند هستند.

ماخذ:
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htm

3. شاهين کاظمی، »منسوجات بی بافت اسپان ليث«، مجله صنعت کهن، شماره 27، صفحه 29-25.
4. شــاهين کاظمی، »آشنايی با گروه آندريتز ســازنده ماشين آالت منسوجات بی بافت« مجله صنعت کهن، 

شماره 32، صفحه 32-28.
5.  ديديه ووليه، »چرا بازار منسوجات بی بافت اسپان ليث به سرعت در حال رشد است؟«، مجله صنعت کهن، 

شماره 36، صفحه 43-41.

شکل 15 – تصویر شماتیک قرارگیری دستگاه های مختلف یک خط تولید اسپان لیث مجهز به دو دستگاه کارد

شکل 14 – سیستم تصفیه آب چند مرحله ای شرکت آندریتز جهت رسیدن
 به حداکثر خلوص و قابلیت استفاده مجدد از آب در سیستم 

)FL: حوضچه غوطه وری / FS: فیلتر شنی / FP: فیلتر کیسه ای( / PF: فلیتر پرس(
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Glass fiber در تجهیزات ورزشی

الياف شيشــه )Glass fiber( مشهورترين تقويت کننده مورد استفاده در صنعت 
کامپوزيت می باشــد و انواع مختلفی از آن بصورت تجاری وجود دارند ترکيبات 
شــيميايی اين الياف با هم متفاوت است و هر کدام برای کاربرد خاصی مناسب 
است. تقريباً 90 درصد الياف مورد استفاده در کامپوزيت های مهندسی الياف شيشه 
می باشد. الياف شيشه استحکام و سختی مناسبی دارد، خواص مکانيکی خود را در 
دماهای باال حفظ می کند، مقاومت رطوبت و خوردگی مناسبی دارد و نسبتاً ارزان 

است فايبرهای شيشه در چهار دسته طبقه بندی می شوند:

 
E-Glass .1: متداول ترين الياف شيشه در بازار با محتوای قليايی کم، که در صنعت 

ساختمان به کار می رود.
Z-Glass .2: با مقاومت باال در مقابل حملةقليائی ها، که در توليد بتن اليافی به کار 

گرفته می شود.
A-Glass .3: مقادير زياد قليايی که امروزه تقريباً از رده خارج شده است.

S-Glass .4: در تکنولوژی هوا-فضا و تحقيقات فضايی به کار گرفته می شود و 
مقاومت و مدول االستيسيتة بسيار بااليی دارد.

کاربردهای الیاف شیشه :
الياف شيشــه به دليل ويژگی های خاص فيزيکی و شــيميايی و يا عدم جذب 
رطوبــت و عايق بودن در برابر حرارت، الکتريســيته و صــوت از کاربردهای 
گســترده ای در صنايع مختلف نظير شــيميايی، نظامی، هوايی، کشتی سازی، 

خودروسازی و الکترونيک برخوردار است. 
بيشــترين کاربرد الياف شيشه در ساخت لوله های GRP و قطعات فايبرگالس 
)کامپوزيت ها بر پايه انواع رزين با تقويت کننده الياف شيشه(، شناورهای دريايی 
و عايق های حرارتی ـ رطوبتی اســت. اين محصوالت از اختالط الياف شيشه 
با انواع رزين به کمک کاتاليزورهای شــيميايی در دمای اتاق يا تحت شرايط 
حرارتی و فشارهای خاص توليد شده که پالستيک های تقويت شده نيز ناميده 

می شوند. 
رزين های مصرفی در اين محصوالت شــامل انواع رزين های ترموست، پلی 
استر، اپوکسی، فنوليک، وينيل اســتر و … می باشند.از ديدگاه صنعتی، الياف 
شيشــه معموال به عنوان تقويت کننده پالستيک ها مطرح می باشد و همراه با 
اين مواد پالستيکی به صورت انواع کامپوزيت ها و در قالب محصوالت مختلف 
و متنوع در صنايع گوناگون به کاربرده می شود. در اين بخش مصارف صنعتی 

الياف شيشه در قالب گروه های کاربردی زير طبقه بندی شده اند:

کاربردهای محصول:

منسوجات
ورزشی

تهیهوتنظیم:دکترفرنازنایبمراد

تولیدلولههای
GRVوGRE،GRP

وسایلحملونقلو
ساختمانخودروسازی

صنایعشیمیاییمقاوموسایلخانگیوبهداشتی
انرژیهاینو)انرژیباد(بهخوردگی

تجهیزاتالکتریکیو
صنایعهوافضاشناورهاوصنایعدریاییالکترونیکی

عایقهایحرارتی،وسایلورزشی
اعضاءمصنوعیبدنرطوبتیوصوتی

تجهیزاتوقطعاتفیبرهاینوریصنایعبستهبندی
متفرقه
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کاربرد الیاف شیشه در تجهیزات ورزشی:
-وسایل ورزشی

راکــت تنيــس ، چــوب بيــس بــال ، چــوب گلــف ، دوچرخــه ، وســايل جانبــی 
ــه  ــواری و دوچرخ ــور س ــی موت ــواری ، کاله ايمن ــه س ــاز در دوچرخ ــورد ني م
ســواری ،تيــر و کمــان ، قايــق ، ماشــين و قطعــات ماشــين مســابقه و بســياری 

از تجهيــزات ورزشــی کــه نيــاز بــه مقاومــت و اســتحکام بــاال دارنــد.
    

-عایق های حرارتی
يکی از عوامل مهم درتأمين شرايط آسايش ورزشکاران درفضاهای داخلی سالن 
های ورزشــی، تنظيم درجه حرارت محيط اطراف آنهاســت. امروزه با پيشرفت 
تکنولوژی ضخامت پوسته خارجی سالن ها به حداقل کاهش يافته، از اين روتبادل 
حرارتی آن با محيط خارج افزايش يافته است. عايق های حرارتی به ميزان قابل 
توجه ای مانع اين تبادل حرارت شده وهزينه های گرمايش وسرمايش و فضاهای 
داخلی را تا حد زيادی کاهش می دهند. عايقکاری نقش بسيار مهمی در جلوگيری 
از اتالف گرما در فصل زمستان و خنک نگه داشتن فضای داخلی در فصل تابستان 
دارد. بــه اين ترتيب عالوه بر صرفه جويی در مصرف انرژی و حفظ منابع انرژی 
برای اســتفاده آيندگان به پاکی محيط زيست نيز کمک می شود. تمام مصالح 
ساختمانی بخشی ازگرما يا سرما را از خود عبور می دهند. در برخی مواد مثل فلز و 

شيشه اين انتقال به راحت انجام می شود.

 
- عایق رطوبتی

ــت  ــش خاصي ــث کاه ــی، باع ــای هدايت ــل عايق ه ــه داخ ــت ب ــوذ رطوب نف
عايقــی آن هــا می شــود. بــرای جلوگيــری از ايــن نفــوذ، در عايق هــای ســطوح 

ــل ســيال  ــق لوله هــای حام ــوار، ســقف و کــف( و عاي ــر دي ســاختمانی )نظي
ــا لوله هــای  ــن ب ــت زمي ــری از تمــاس رطوب ــرای جلوگي ــن ب گــرم و همچني
ــی  ــای رطوبت ــردد. عايق ه ــتفاده گ ــی اس ــای رطوبت ــد از عايق ه ــزی، باي فل
ــر،  ــرف ديگ ــه ط ــرف ب ــک ط ــت از ي ــوذ رطوب ــه از نف ــتند ک ــوادی هس م
جلوگيــری می نماينــد. ماننــد اجســامی کــه آغشــته بــه قيــر شــده باشــند مانند 
گونــی، کاغــذ و همچنيــن مــواد الســتيکی، پالســتيکی. به عنــوان مثــال روی 
ــات  ــی اوق ــنگ را گاه ــم س ــی و پش ــم معدن ــه، پش ــم شيش ــای پش عايق ه
ــدود و همچنيــن مــواد الســتيکی و پالســتيکی  ــر ان ــا پارچــه قي ــا کاغــذ ي ب
می پوشــانند تــا از نفــوذ رطوبــت جلوگيــری شــود.الياف شيشــه در ســالن هــای 
ورزشــی و صندلــی هــای فدراســيون هــا و اســتخرها و...اســتفاده مــی شــود.

-عایق صوتی
از الياف شيشه در عايق های صوتی برای اماکن ورزشی و ب.شگاههای ورزشی و 
استخرهای سرپوشيده و ... استفاده می شودوهر وسيله ای برای کاهش فشار صوتی 
با توجه به صدای منبــع و گيرنده را عايق صوتی )Soundproofing( می گويند.

چندين روش اساســی برای کاهش صدا وجــود دارد: افزايش فاصله بين منبع و 
گيرنده، با استفاده از موانع سر و صدا برای منعکس يا جذب انرژی از امواج صوتی 

است، با استفاده از سازه های ميرايی مانند تيغه های صوتی و...
- فوايد استفاده از عايق صوتی

- بهبود صدا در يک اتاق )اتاق بدون پژواک(
- کاهش نشت صدا به / از اتاق مجاور و يا خارج از منزل

- آکوستيک آرام بخش
- کاهش سر و صدا
- کنترل سر و صدا

- محدود کردن سر و صدای ناخواسته
ــد  ــتقيم مانن ــر مس ــته غي ــی ناخواس ــواج صوت ــد از ام ــی می توان ــق صوت عاي
ســرکوب بازتــاب کــه باعــث پــژواک جلوگيــری کنــد عايــق صوتــی می توانــد 
انتقــال امــواج ناخواســته صــدای مســتقيم از منبــع بــه شــنونده غيــرارادی از 
طريــق کاهــش اســتفاده از فاصلــه و دخالت اشــياء در مســير صدا مســير ســازد.
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فرآيند توليد الياف شيشه را مي توان بصورت زير خالصه نمود: 
1- آمــاده ســازي مــواد خــام: بيــش از نيمــي از مــواد اوليه مورد اســتفاده ماســه 
ســيليس اســت و قســمت اصلــي هــر نــوع اليــاف شيشــه را تشــکيل مي دهــد. 

ســاير اجــزاء شــامل مقاديــر ناچيــز ســاير ترکيبــات شــيميايي مي باشــند. 
2- بخش اختالط )Batch House(: در اينجا مواد با هم مخلوط شده براي قسمت 

کوره آماده مي شوند. اصطالحا به اين توده مخلوط، Batch گفته مي شود.
3- کــوره: دمــاي کــوره بــه انــدازه کافــي زيــاد اســت تا ماســه و ســاير اجــزاء را 
ذوب کنــد و بصــورت شيشــه مــذاب در آورد. ســطح داخلــي کــوره بــا آجرهــاي 
مخصوصــي ســاخته شــده اســت کــه در دوره هــاي زمانــي مشــخص تعويــض 

ــوند. مي ش
4- بخش Bushing: شيشه مذاب روي سيني هاي پالتيني مقاوم حرارتي متعدد، 
جريان پيدا مي کند. در اين ســيني ها هزاران روزنه وجود دارد که بوشينگ ناميده 

مي شوند.
5- تشــکيل اليــاف: جريــان شيشــه مــذاب از درون بوشــينگ ها بيرون کشــيده 
ــوا  ــا ه ــط آب ي ــپس توس ــوند، س ــازک مي ش ــن ن ــر معي ــا قط ــود و ت مي ش

خنــک مي شــوند تــا اليــاف تشــکيل شــوند.
- آهار زني: الياف مو مانند، با يک مخلوط شيميايي مايع کهSizing ناميده مي شود، 

پوشش داده مي شوند. آهار زني به دو علت اصلي انجام مي شود: 
1. بــراي محفــوظ مانــدن اليــاف از ســايش بــه يکديگــر در طي فرآيند ســاخت 

و کار

2. به منظور حصول اطمينان از چسبندگي الياف به رزين 
 دســته )strand(: يک دسته از چند تاو )tow( تشکيل شده است و هر تاو بيانگر 
تعداد ليفهايي )fiber( اســت که از يک بوش ريســيده مي شوند به عنوان مثال 
مي تواند دويســت ليف باشد. مجموعه اي از دسته ها، يک رشته )roving( ناميده 
مي شــود. يک تاب مختصر به رشته داده مي شود تا کار کردن با آن آسانتر شود. 
براي کامپوزيتهاي الياف پيوسته، انتخاب نوع الياف، بستگي به فرآيند شکل دهي و 

ميزان آرايش يافتگي الياف دارد.
تعداد تارهاي )filament( يک رشــته توسط تکس )tex( بيان مي شود. به عنوان 

 ) tex 1= 1000m/g(. 2400 ، 1 200 ،600 مثال
 strand mat( و براي توليد نمد شيشه (chopped( مي توان رشــته ها را خرد کرد
chopped( استفاده کرد. در اين حالت از يک بايندر )binder( براي ثابت نگاه شدن 

الياف در کنار هم استفاده مي کنند. بايندر فوق به هنگام آغشته سازي الياف با رزين 
خيس خوردگي )wet-out( را کنترل مي کند و بنابراين آرايش اتفاقي الياف در نمد 
حفظ مي شود. انتخاب بايندر با توجه به کاربرد مواد انجام مي گيرد و دوام يک قطعه 

کامپوزيتي مي تواند متأثر از نوع بايندر باشد. 
نمدهاي الياف پيوسته ) contruous random mat ( شکل ديگري از الياف مورد 
استفاده مي باشند که در آنها الياف پيوسته با آرايش اتفاقي نمد درست مي شود. اين 
شــکل از الياف براي قرار گرفتن در قسمتهاي تيز و کنج قالب مناسبند و در اين 
حالت الياف آن نمي شکنند. همچنين مي توان از الياف شيشه با طولهاي متفاوت 
براي کاربرد مســتقيم در آميزه ســازي )BMC( استفاده کرد. طول الياف در نمد 

ARECRCSRE

6158/464/664/46054/2SiO2

0/5114/1252514/0Al2O3

52213/4-917/2CaO

0/052/23/310/364/6MgO

140/99/6--0/8Na2O, K2O, Li2O

-0/094/7--10/6B2O3

--0/9---BaO

-3----ZnO

13-----ZrO2

5/52/1----TiO2

0/50/26---0/4Fe2O3

2/742/62/452/492/582/56Specific gravity

1/56-1/521/52-1/55Refractive index

2/53/4-4/54/43/6Single fibre tensile strength, GPa

8073-868576Single fibre tensile modulus, GPa

8609006901000990NASoftening point, oC

در جدول ذيل ترکيب شيميايي انواع الياف شيشه مشاهده مي شود:
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)CSM( معموال بيشــتر از mm 20 و بلندتر از الياف مورد کاربرد در آميزه سازي 
است. طول الياف مورد استفاده در رزينهاي گرماسخت نيز بيشتر از گرمانرمهاست. 
انواع پارچه ها با بافتهاي مختلف نيز از رشته هاي شيشه بافته مي شود. در شکلهاي 

ذيل اشکال مختلف الياف شيشه مشاهده مي شود.

 اشکال مختلف الیاف شیشه:

 
)roving( رشته

 
 

تار )فيالمنت(

 
)CSM( نمد الياف کوتاه

  
)CFM( نمد الياف بلند

 

 )fabric( پارچه 

)woven roving( پارچه

 

)glass milled( پودر شيشه

)chopped strand( الياف کوتاه
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ارزیابي مقایسه اي ترکیبات مختلف 
نانو تكنولوژيضدمیکروبي مورد استفاده در منسوجات

منتشر شده توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو   |  مترجم: فاطمه مرتضوی مقدم

تولید مواد ضدمیکروبي
امروزه ميزان توليد مواد ضدميکروبي براي اســتفاده در منســوجات، متنوع و 
شامل ترکيبات با ميزان توليد بســيار زياد تا محصوالتي با ميزان توليد بسيار 

کم و محدود است. 
رايج ترين ترکيبات ضدميکروبي که در منســوجات اســتفاده مي شوند شامل 
 ،QAC فلــزات و نمک هاي فلزي مانند نقره، ترکيبات چهارگانه آمونيوم مانند
فنول هاي هالوژنه مانند تريکلوزان، کمپلکس آلي- فلزي مانند پريتيون روي، 
پلي بيگوانيدها مانند بيگوانيد پلي هگزامتيلن )PHMB( و ترکيبات N هاالمين 

هستند.
از نظر ميزان توليد به ترتيب QAC، فنول ها، ترکيبات آلي- فلزي، بيگوانيدها 

و نقره غالب ترين ترکيبات موجود در بازار بودهاند. 
شــکل 1 ميزان تيمار منسوجات با نقره در سال 2004 را به اندازه 9درصد کل 
بازار نشــان مي دهد؛ اين ميزان در ســال 2011 به ميزان تخميني 25درصد 
افزايش پيدا کرده اســت. افزايش معني دار کميت نقره نشان ميدهد که نقره 

جايگزين ترکيبات آلي مصنوعي شده است. 
حجــم نســبي بــازار مصــرف مــواد ضدميکروبــي در منســوجات بــا توجــه بــه 
اطالعــات تجــاري بــه شــرح زيــر اســت )بــه ترتيــب از باالتريــن مقــدار بــه 

ــدار(:  ــن مق پايين تري
QAC>phenolics>TCS>ZnPT>PHMB>OIT>tolysulfone>TCM

TB>DCOIT>sodium pyrithione>silver 

 TCS ،Si-QACs  ،منابــع علمي و اطالعات تجاري نشــان مي دهد که نقره
و ZnPT بيشــترين حجم بازار را به خــود اختصاص ميدهند، بنابراين، در اين 
مقاله مروري به بررسي و بحث در مورد اين چهار گروه مواد شيميايي پرداخته 

خواهد شد.

 

نقره
نقره به علت خواص منحصر به فردي مانند هدايت الکتريکي، هدايت گرمايي، 
انعکاس نــوري و اثرات ضدميکروبي، فلز مهمي در صنعت بشــمار رفته، در 
فرآيندهاي مختلف توليد به کار مي رود. بررســي ســاالنه مؤسسه نقره ميزان 
تقاضاي جهاني نقره در سال 2010 را 27 هزار و 333 تن اعالم کرده است. اين 
مؤسســه بر اساس اطالعاتي که از تهيه کنندگان نقره جمع آوري کرده، برآورد 

بخش دوم

شکل 1. میزان مصرف مواد ضدمیکروبي فعال در پارچه، براي سال هاي 2011 و 2004.
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سهم بازار از تمام کاربردهاي نقره را شامل 38/2 درصد در کاربردهاي صنعتي، 
32/5درصد در جواهرات نقره، 23/8درصد براي عکاسي، 3/1درصد در ساخت 
سکه ها و مدال و معادل 1/9درصد به عنوان سرمايه گذاري گزارش کرده است. 
ســهم بازار کاربردهــاي صنعتي )مانند سيســتم هاي الکتريکــي، پانل هاي 
فتوولتاييک و دســتگاه هاي دســتي( در حال افزايش و سهم بازار کاربردهاي 

عکاسي رو به کاهش است. 
ســهم بازار نقره براي کاربرد بيوســايد کمتر از 0/5 درصد محاسبه شده است 
 Hund که معادل 140 تن در کل برآورد مي شود. در مطالعه اي که به وسيله ي
Rinke- و همکارانش انجام شده سهم بازار کاربرد بيوسايد با سهم بازار ديگر 

Bur- ،2011  کاربردهاي نقره مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. در سال
khardt و همکارانــش از گــزارش Hund-Rinke مطالبي را اقتباس نموده و 

ســهم بازار کاربرد بيوسايد نقره را بين 0/2تا 0/5 درصد )معادل56 تا 140 تن( 
تخمين زده اند و براساس برآورد ديگري که مؤسسه نقره براي کاربرد نوظهور 
بيوسايد نقره و نانونقره انجام داده است، سهم بازار اين کاربرد معادل 129 تن 

محاسبه شده است. )جدول شماره3( 
از داده هايي که از کاربرد شــکل هاي مختلف نقره بر روي منسوجات در اروپا 
و کاربرد آن به عنوان بيوسايد در آمريکا به دست آمده، دو تخمين ديگر براي 
محاسبه مصرف جهاني نقره نيز به دست آمده است. اين تخمين بر اساس ميزان 
مصرف نقره به عنوان بيوســايد در کشورهاي OECD و تعميم آن بر اساس 
جمعيت به دســت آمده اســت. نتايج اين تعميم، ميزان مصرف نقره با کاربرد 

بيوسايد را 29 و 85 تن محاسبه کرده است. 
اين 29 تا 140 تن نقره که به عنوان بيوسايد مطرح مي شوند در موارد مختلفي 
مانند تيمــار آب، دترجنت ها و نرم کننده ها، رنگ ها، پالســتيک، کاربردهاي 
پزشکي، تجهيزات بهداشتي و همچنين فيبرها و منسوجات مورد استفاده قرار 

مي گيرند. 
دو دهه پيش 90درصد کاربرد بيوســايد نقره در فيلترهاي آب و 3درصد آن به 
عنوان جلبک ُکش مورد اســتفاده قرار مي گرفت. اما اخيراً تخمين زده شده که 
متوسط جهاني مصرف نقره به عنوان بيوسايد معادل 68درصد در تيمارهاي آب 

و 32درصد براي ديگر کاربردهاست.
اگر به صورت خوشبينانه فرض کنيم 32درصد که براي کاربردهاي ديگر ذکر 
شده است تماماً جهت کاربرد بيوسايد نقره در منسوجات بوده، مي توان در نظر 
گرفــت که مصرف جهاني نقره به اين منظور معادل 9 تا 45 تن بوده اســت. 

)جدول 2( 
ــن  ــر از 3/5 ت ــه کمت ــان داد ک ــازار نش ــي ب ــات کّم ــال 2004 مطالع در س
نقــره در منســوجات اســتفاده شــده اســت، کــه اگــر بــه کار بــردن نقــره بــه 
منظــور بيوســايد را جــدا از ايــن مقــدار در نظــر بگيريــم، علي رغــم افزايــش 
محبوبيــت اســتفاده از نقــره جهــت توليــد منســوجات ضدميکروبــي در دهــه 
گذشــته، بــاز هــم بــه عــدد و ميــزان کمتــري از مصــرف جهانــي نقــره بدين 
منظــور خواهيــم رســيد. نقــره بيوســايد بــه شــکل هاي مختلفــي وجــود دارد 

ــد.  ــره )+Ag( به شــمار مي آين ــون نق ــع ي ــه مناب ک
ــي را دارد. ســه گــروه  ــون بيشــترين تأثيــر ضدميکروب ــه صــورت ي نقــره ب
اصلــي نقــره بــراي کاربــرد ضدميکروبــي بــه صــورت تجــاري موجــود اســت 

کــه شــامل مبــدل يــون نقــره، نمک هــاي نقــره و فلــز نقــره اســت.
ــت  ــره، زئولي ــوم نق ــفات زيرکوني ــامل فس ــره ش ــون نق ــدگان ي مبادله کنن
ــد  ــد از؛ کلري ــره عبارتن ــاي نق ــت. نمک ه ــره اس ــه هاي نق ــره و شيش نق
نقــره )AgCl(، کلريــد نانونقــره و ميکروکامپوزيــت کلريــد نقــره کــه حــاوي 
ــاده  ــوان م ــه عن ــوم ب ــه دي اکســيد تيتاني ــد نقــره متصــل ب ــوذرات کلري نان
ــاف  ــره، الي ــز نق ــته هاي فل ــامل رش ــره ش ــزي نق ــواد فل ــت. م ــل اس حام
پوشــش داده شــده بــا روش الکتروليــز، نانونقــره فلــزي و ميکروکامپوزيــت 

ــره اســت. ــزي نق فل
اطالعــات بــازار مربــوط بــه توليد کننــدگان در اروپــا نشــان داد کــه 
نمک هــاي نقــره )از جملــه کلريــد نقــره( بــه طــور گســترده در پارچــه و در 
منســوجات 79درصــد از نمک هــاي نقــره اســتفاده مي شــود. در حالــي کــه 
نقــره فلــزي و مبــدل يــون نقــره 13درصــد و 8درصــد اســتفاده مي شــود. 
در گــزارش ايــن داده هــا تمايــزي بيــن نانــوذرات نقــره و نقــره بــه صــورت 

تــوده در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

aمصرف جهاني نقره بیوساید )تن( شرح نوع تخمینbسهم نقره بیوساید از میزان تقاضاي جهاني نقرهcحداکثر مصرف جهاني نقره در منسوجات

1400/545باال- پائين
1290/542باال- پائين
d850/327پائين-باال
560/218باال- پائين
e290/19پائين-باال

جدول 3. مصرف جهاني نقره بیوساید و مقدار مصرف جهاني نقره بیوساید در منسوجات

a: منظــور از رويکــرد محاســبه بــاال بــه پاييــن، مقــدار مصــرف نقــره بيوســايد در ســطح جهــان و ميــزان تخمينــي مصــرف نقــره بيوســايد در منســوجات اســت. منظــور از رويکــرد پائيــن بــه بــاال، تخميــن ميزان مصــرف بيوســايد در جهــان بر 
اســاس داده هــاي مربــوط بــه مصــرف منطقه اي اســت.

b: بر اساس تمام مصرف جهاني نقره معادل 27333 تن در سال 2010.
c: جداسازي بين نقره بيوسايد براي تصفيه آب و ديگر کاربردها، از اطالعات مؤسسه نقره در سال 2005 استخراج شده است.

d: ميزان مصرف نقره بيوسايد در منسوجات، بر اساس مصرف نقره به عنوان نگهدارنده در اياالت متحده و تعميم آن به جمعيت کشورهاي عضو OECD به دست آمده است.
e: ميزان مصرف نقره بيوسايد در منسوجات، از اطالعات مربوط به شکل هاي مختلف نقره توليدي در اروپا براي منسوجات و تعميم به جمعيت کشورهاي عضو OECD به دست آمده است.
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اصطــالح نانونقــره به صــورت متــداول بــه نقــره فلــزي نســبت داده ميشــود، 
همچنيــن بخشــي از نمک هــاي نقــره کــه بــر اســاس تعريــف در ســه بُعــد 
در مقيــاس 1 تــا 100 نانومتــر باشــد نيــز نانونقــره محســوب مي شــوند. بــر 
ــه ذره اي  ــوذره ب ــک نان ــتاندارد، ي ــي اس ــازمان بين الملل ــف س ــاس تعري اس
گفتــه مي شــود کــه در ســه بعــد مقيــاس 1 تــا 100 نانومتــر داشــته باشــد. 
ــي در  ــره مصرف ــام نق ــد از تم ــا 79 درص ــن 13 ت ــات، بي ــن جزيي ــا اي ب
منســوجات )معــادل 9 تــا 45 تــن(، ممکــن اســت بــه فــرم نانونقــره مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه شــده باشــد )معــادل 1/2 تــا 36 تــن در ســطح جهان(. 
بــراي تأييــد ايــن امــر و تخميــن ميــزان اســتفاده از نانونقــره در منســوجات، 
از اطالعــات اضافــي منتــج شــده از يــک بــرآورد مســتقل بهــره گرفته ايــم. 
ايــن اطالعــات در خصــوص ميــزان مصــرف نانونقــره، متناســب بــا جمعيــت 
ــان  ــبه نش ــن محاس ــت. اي ــده اس ــرآورد ش ــو OECD ب ــورهاي عض کش
ــه  ــوط ب ــر اســاس داده هــاي مرب مي دهــد کــه مصــرف جهانــي نانونقــره ب
ــن  ــر 53 ت ــا براب ــن و اروپ ــکا، ژاپ ــاالت متحــده آمري ــره در اي ــد نانونق تولي
ــر  ــن و ب ــا80 ت ــر 11 ت ــاالت متحــده براب ــر اســاس داده هــاي اي اســت و ب
اســاس داده هــاي توليــد در اروپــا، چيــزي بيــن 13 تــا 55 تــن بــوده اســت. 
مطابــق مطالعــه Piccinno و همــکاران در ســال 2012 ســهم کل نانونقــره 
ــن  ــا 50 درصــد اســت؛ اي ــورد اســتفاده در منســوجات در محــدوده 30 ت م
يعنــي کل نانونقــره مــورد اســتفاده در منســوجات بيــن 3/4 تــا 40 تــن در 

ســال اســت. 
ــان  ــن نش ــا 36 ت ــن 1/2 ت ــره را بي ــد نانونق ــدوده تولي ــا مح ــن داده ه اي
مي دهنــد. امــا بايــد ايــن احتمــال در نظــر گرفتــه شــود کــه حجــم واقعــي 

ــن محــدوده باشــد. ــن اي ــه حــد پايي ــک ب ــزي نزدي اســتفاده، چي

 

شکل 2. مصرف نقره براي تمام کاربردها )ستون چپ(، مصرف به عنوان بیوساید 

)ستون وسط( و شکل هاي نقره مورد استفاده در منسوجات )ستون راست(.

تریکلوزان
متعلــق   )2,4,4′-trichloro-2′-hydroxydiphenyl ether(تريکلــوزان
ــوان  ــه عن ــب ب ــن ترکي ــت. اي ــره اس ــول کل ــات فن ــواده ترکيب ــه خان ب
ــواد  ــترده در م ــورت گس ــه ص ــده، ب ــاده نگهدارن ــي و م ــاده ضدميکروب م

ضدعفوني کننــده، صابــون، خميــر دنــدان، منســوجات و محصــوالت 
ــر  ــود. ب ــتفاده مي ش ــت اس ــامپو و دئودوران ــل ش ــخصي از قبي ــت ش بهداش
اســاس گــزارش Dye و همــکاران در ســال 2011 توليــد جهانــي تريکلــوزان 
معــادل1500 تــن اســت؛ 350 تــن در اروپــا و 450 تــن در ايــاالت متحــده 
ــه  ــوزان ب ــد و واردات تريکل ــاالنه تولي ــم س ــزارش حج ــن گ ــکا. در اي آمري
ترتيــب 10 تــا 1000 تــن در اتحاديــه اروپــا گــزارش شــده اســت. کميتــه 
ــاالنه  ــرف س ــال 2010 مص ــده )SCCS( در س ــي مصرف کنن ــي ايمن علم
تريکلــوزان را 450 تــن در اتحاديــه اروپــا بــرآورد کــرده اســت. تريکلــوزان در 
وهلــه اول در بخــش بهداشــت شــخصي کاربــرد ويــژه اي دارد به طوري کــه 
در اســتراليا تــا 49درصــد ميــزان مصــرف تريکلــوزان در بخــش محصــوالت 

ــوازم آرايشــي اســت. بهداشــت شــخصي و ل
تريکلــوزان در اتحاديــه اروپــا، 85 درصــد در محصوالت بهداشــت شــخصي، 
10 درصــد بــراي مــواد در تمــاس بــا غــذا و تنهــا 5 درصــد در منســوجات 
ــرف  ــد از مص ــه 5 درص ــرض اينک ــا ف ــرد. ب ــرار مي گي ــتفاده ق ــورد اس م
جهانــي تريکلــوزان معــادل 1500 تــن در بخــش توليــد منســوجات مــورد 
ــر  ــن در سراس ــه 75 ت ــرد ک ــرآورد ک ــوان ب ــرد، مي ت ــرار مي گي ــتفاده ق اس
جهــان بــراي تيمــار در نســاجي اســتفاده مي شــود. بــا توجــه بــه اطالعــات 
ــوده  ــن ب ــاجي 210 ت ــوزان در نس ــرف تريکل ــال 2004 مص ــاري در س تج
اســت کــه معــادل 15درصــد کل حجــم توليــد ســاليانه جهانــي ايــن مــاده 
ــا 15  ــت نســاجي 5 ت ــوزان در صنع ــي تريکل ــزان مصــرف جهان اســت. مي
درصــد اســت کــه ايــن ســهم در مقايســه بــا ســهم ديگــر صنايــع، ســهم 
کوچکــي از مصــرف جهانــي تريکلــوزان محســوب مي شــود. ميــزان توليــد 
جهانــي تريکلــوزان )1500 تــن( چنديــن برابــر بيشــتر از توليــد جهانــي نقره 
بيوســايد )29 تــا40 تــن( بــوده و مصــرف تريکلــوزان در صنعت نســاجي )75 
تــا210 تــن( حداقــل دو برابــر مصــرف نقــره بيوســايد در صنعــت نســاجي 

)9 تــا 45 تــن( اســت.

 ترکیبات چهارگانه آمونیوم سیالن
ترکيبــات چهارگانــه آمونيــوم )QAC(، يــک گونــه شــيميايي از عوامــل فعال 
ســطحي کاتيونــي هســتند. از آنهــا بــه عنــوان بيوســايد در صنعت نســاجي و 
بــه عنــوان مــاده کمکــي در برخــي مراحــل فرآيند توليد منســوجات اســتفاده 
مي شــود. بــه طــور مثــال بــه عنــوان پيــش تيمــار پارچــه قبــل از مرحلــه 
ــه  ــه، ب ــن مرحل ــام اي ــد از اتم ــت و بع ــود کيفي ــراي بهب ــزي و ب ــگ آمي رن
ــود.  ــتفاده مي ش ــز اس ــت ني ــده و دترجن ــتاتيک، نرم کنن ــي اس ــوان آنت عن
ــول  ــوان محل ــه عن ــات، ب ــن ترکيب ــي اي ــت ضدميکروب ــت خاصي ــه عل ب
ضدعفوني کننــده در بخــش مــواد غذايــي و همچنيــن در زمينــه پزشــکي و 

ــز اســتفاده مي شــود. ــي ني در محصــوالت گياهپزشــکي و داروي
QAC نشــان دهنده يــک گــروه متنــوع و پرتعــداد از ترکيبــات اســت کــه 

ــر  ــا )PAN( ذک ــي آفت کش ه ــک اطالعات ــروه در بان ــن گ ــب اي 191 ترکي
ــه آمونيــوم  شــده اســت. بــه صــورت متــداول اصطــالح ترکيبــات چهارگان
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ــروه  ــه از گ ــوم ک ــل آموني ــي آلکي ــات خط ــروه ترکيب ــه زيرگ )QAC( ب
ــت،  ــده اس ــکيل ش ــل تش ــش هيدروفي ــل و بخ ــره آلکي ــوب زنجي هيدروف
اطــالق مي شــود. بــراي تيمــار ضدميکروبــي منســوجات بــه طــور عمــده از 
ترکيبــات حــاوي زنجيــره آلکيــل طوالنــي )12 تــا 18 اتــم کربــن( اســتفاده 
مي شــود. ترکيــب غالــب کــه در ايــن بررســي در نظــر گرفتــه شــده، يــک 
ــوم  ــه آموني ــات چهارگان ــاس ترکيب ــر اس ــي QAC ب ــوم خط ــل آموني آلکي

اســت.
 Si-QAC و مصــرف QAC اطالعــات موجــود در متــون علمــي راجــع بــه 
ــرف  ــال 2005 مص ــکاران در س ــت. Uhl و هم ــدود اس ــوجات مح در منس
ــون و160  ــک ميلي ــک را ي ــي و آمفوتري ــورفاکتانت هاي کاتيون ــي س جهان
ــهم  ــن س ــه بزرگتري ــتند ک ــار داش ــد و اظه ــزارش کرده ان ــن گ ــزار ت ه
مصــرف ايــن مــواد بــه عنــوان نرم کننــده پارچــه، لــوازم آرايــش و ترکيبــات 
Wah-  کمکــي و بهبــود دهنــده در نســاجي بــوده اســت. براســاس گــزارش
ــور  ــه منظ ــي ب ــورفکتانت هاي کاتيون ــد س ــا 4درص le و Falkowski تنه

بيوســايد اســتفاده شــده اســت. 
در ايــاالت متحــده آمريــکا 344 هــزار تــن QAC بــراي فــروش به مشــتري 
توليــد شــده اســت. بــر اســاس داده هــاي حاصــل از اطالعــات بــازار در ســال 
2004 ميــزان مصــرف جهانــي QAC بيوســايد در منســوجات معــادل 1128 
تــن بــوده کــه بيشــترين ميــزان مصــرف در بيــن مشــتقات QAC مربــوط 
ــد  ــل کلري ــل دي متي ــيليل )Si_QAC-3( و پروپي ــي س ــري متوکس ــه ت ب

آمونيــوم بــوده اســت. 
در مقايســه بــا کل ميــزان مصــرف QAC در تمــام فرم هــا در جهــان، ايــن 
ــه نظــر  مقــدار مصــرف، عــدد کوچکــي به شــمار مي آيــد. بــه هرصــورت ب
مي آيــد کــه ميــزان مصــرف QAC جهــت توليــد منســوجات ضدميکروبــي، 
ــود  ــه خ ــتفاده را ب ــزان اس ــترين مي ــوزان بيش ــره و تريکل ــه نق ــبت ب نس

اختصــاص داده اســت. 

تولیدات جهاني ترکیبات 
ضدمیکروبي بر حسب تن

مصرف جهاني ترکیبات  
ضدمیکروبي بر حسب تن

میزان نرخ مصرف توصیه شده در منسوجات با 
amg/kg چارک 25/75 درصد بر حسب

نقره بيوسايد

-1/2-40-نانونقره
4533/77-1409-29نانونقره فلزي و ميکروکامپوزيت نقره فلزي

0/327کلريد نقره، زئوليت نقره
75/753

376/1058

0/2186461/21493نقره به فرم توده

ترکيبات آلي سنتزي
2103057/9860-75 1500 تريکلوزان
ZnPT<1800 C1002070/3984

جدول 4. کل محصوالت ضدمیکروبي مصرفي در منسوجات و میزان نرخ استفاده

 )NPIRS, 2012( National Pesticide Information Retrieval System بر اساس داده هاي سازمان :a
b: مقدار در محصوالت حاوي QAC در سطح جهان که شامل Si-QAC نيز هست.

c: مقــدار مصــرف جهانــي ZnPT در محصــوالت مختلــف ماننــد کرم هــا، اســپري ها و شــامپوها )عمــده ZnPT در 
ايــن محصــوالت بــه کار بــرده مي شــود.(

)ZnPT( پریتیون روي
پريتيــون روي، ترکيبــي فلــزي آلــي اســت کــه بــه عنــوان مــاده 
ضدميکروبــي در مــورد طيــف وســيعي از ميکروارگانيســم ها مــورد اســتفاده 
ــا  ــا، جلبک ه ــا، قارچ ه ــد باکتري ه ــب از رش ــن ترکي ــرد. اي ــرار مي گي ق
خاصيــت  به علــت  روي  پريتيــون  مي کنــد.  جلوگيــري  کپک هــا  و 
ــرد.  ــرار مي گي ــتفاده ق ــورد اس ــوالت م ــياري از محص ــي در بس ضدميکروب
ــوان  ــه عن ــوره ب ــامپوهاي ضدش ــه در ش ــن ده ــراي چندي ــب ب ــن ترکي اي
ــوان  ــه عن ــن ب ــون روي همچني ــتفاده مي شــده اســت. پريتي قارچ کــش اس
ــتفاده  ــورد اس ــتي ها م ــع در کش ــات قل ــاي ترکيب ــه ج ــوب ب ــاده ضدرس م
ــت  ــرد در صنع ــد از کارب ــول آن عبارتن ــاي معم ــرد. کاربرده ــرار مي گي ق
ــهم  ــف. س ــق و پوشــش ک ــل عاي ــا کاب ــيم ي ــگ، س نســاجي، چســب، رن
ــراي  ــاً ب ــتفاده غير نســاجي و عمدت ــه اس ــوط ب ــي مصــرف ZnPT مرب اصل

ــت. ــوريازيس اس ــت و پس ــوره درماتي ــر، ش ــوره س ــان ش درم
ــون روي در  ــرف پريتي ــزان مص ــال 2010 مي ــکاران در س Lamore و هم

ــامپو  ــپري ها و ش ــا، اس ــرد در کرم ه ــت کارب ــکا جه ــده آمري ــاالت متح اي
ــرانه  ــزان س ــبه مي ــت محاس ــد. جه ــزارش کرده ان ــن گ ــتر از 450 ت را بيش
 OECD ــورهاي ــرف در کش ــزان مص ــون روي، مي ــرف پريتي ــي مص جهان
ــاي  ــاس داده ه ــر اس ــت. ب ــده اس ــم داده ش ــه کل تعمي ــده و ب ــرآورد ش ب
ــن در  ــش از 1800 ت ــون روي بي ــي پريتي ــرف جهان ــزان مص ــل، مي حاص
ــاري  ــات تج ــاس اطالع ــر اس ــت. ب ــوده اس ــخصي ب ــت ش ــش بهداش بخ
ــزان مصــرف پريتيــون روي در بخــش نســاجي در ســال 2004 معــادل  مي
100 تــن بــوده کــه در مقايســه بــا ديگــر ترکيبــات ضدميکروبي منســوجات 
پريتيــون روي کمتــر از تريکلــوزان و Si-QAC مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
اســت. امــا، نســبت بــه نقــره در ايــن مقايســه در مقــام ســوم قــرار مي گيــرد. 
اطالعــات مربــوط بــه ميــزان توليــد ايــن مــواد و ميــزان مصــرف در بخــش 

نســاجي در جــدول شــماره 4 نشــان داده شــده اســت. 

ادامه دارد....
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ADF تحولی در صنعت بافندگی با ماشین های
انعطاف پذيری بی نظير دستگاه ADF با نوآوری هايش بدون مرز است. اين ماشين 
با کارايی باال و ايجاد تنوع و انعطاف پذيری، محدوديت های طرح بافت را برطرف 
می ســازد و هماهنگی بافت بصورت قابل توجه ای بهبود پيدا کرده اســت. اين 
تکنولوژی جديد در کنار ايجاد تحولی در طراحی، زمان بافندگی را کاهش داده و 

نتيجه سرعت توليد به طور قابل مالحظه ای افزايش يافته است.

تنوع 
هر مدل ADF تمام تکنولوژی های بافندگی ماشــين های مولتی، اينتارســيا و 

انعطاف پذيری و ... را با جديدترين تکنولوژی را دارد.
 ،ADF مصداق تنوع طلبی می باشد و کمپانی اشتول با طراحی مدل ADF ماشين

آن را با خط توليد شما  سازگار نموده است.

CMS 330 HP WTT دستگاه بافندگی اشتول مدل
جديدترين دستگاه بافندگی اشتول مدل CMS 330 HP WTT  جهت توليد رويه 
کفش دو و ســه بعدی و نيازهای مرتبط با ورزش بر اساس تکنيک های مختلف 

بافت و تفکر ابداعات مرتبط روی محصوالت، طراحی و توسعه داده شده است.
 CMS 330 اشتول، در ورژن جديد آن  CMS بر اســاس تکنولوژی شناخته شده
HP WTT، گزينه های منحصر به فردی در بافت و نيز بخش تکنيکی دســتگاه 

ارايه گرديده است. 
مفهوم W اضافه شــده در اين ورژن از CMS، نتيجه پيشرفتهای متوالی صورت 
گرفته در توليدات جديد اين کارخانه و نيز در نظر گرفتن تقاضا و نيازهای مشتريان 
 ،CMS 330 HP WTT اشتول می باشد. مهندسی بکار رفته در ساخت دستگاه
سبب گرديده تا مشتريان اشتول بتوانند در ارتباط با رفع نيازهای بخش توليد جهت 

  STOLL تکنولوژی جدید کمپانی
اطالع رسانی شرکت نوباف پارسیان

بهينه سازی و توسعه و پيشرفت توليدات خود گام های موثر و به روزتری بردارند.
تکنيک W، يک ويژگی جديد در دســتگاه بافندگی می باشد که سبب باال بردن 
کارايی عملکرد غلتک های کشش و نيز ايجاد تغييرات گسترده تر در عمليات بافت 
می گردد. در اين طراحی ويژه، نخ راهنمای تثبيت کننده توسط سيستم پود گذاری 
در طول عمليات بافندگی از بين حلقه ها عبور داده می شود. اين عمليات سبب بوجود 
آمدن صدها طرح کاربردی برای توليد محصوالت مقاوم )با ثبات ابعاد باال( و توليد 

منسوجات سه بعدی و منسوجات متراکم می گردد.
دســتگاه CMS 330 HP WTT کامال منطبق بــا نيازهای پيرامون ما در آينده 
می باشد و نياز به توليد محصوالت با انعطاف پذيری و بهره وری باال توسط برنامه 
PPS در اشتول از طريق کنترل و بررسی راه حل های ممکن، امکان پذير می گردد. 

انعطاف پذیری
انعطاف پذيری بی پايان ADF با نوآوری هايش بدون مرز است. تکنولوژی نخبر در 
اين دستگاه علت بدون مرز بودنش می باشد زيرا اين نخبر می  تواند عمودی و افقی 
به صورت آزادانه بخاطر وجود دو موتور مستقل، حرکت کند. اين تکنولوژی يک 
بعد جديدی به بافت می دهد. در درجه اول تکنولوژی پليتينگ که طيف گسترده ای 
از رنگ در بافت به شما می دهد. با اين سيستم شما می توانيد دو نخ را با هم ببافيد 

و موقعيتشان را تغيير بدهيد.

بهره وری
ماشــين ADF به صورت ســريع و قابل اعتماد و کارايی باال تعريف می شــود. 
هماهنگی بافت بصورت قابل توجه ای بهبود پيدا کرده و زمان کاهش يافته است. 
به دليل کاهش روکش ها و غير وابسته بودن نخبر از حامل های آن، زمان تجهيز با 
سرعت و راحتی کار، مخصوصاً برای موارد اينتارسيا کاهش پيدا می کند در نتيجه 

در زمان و هزينه نهايی صرفه جويی می شود. 
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کم  پيش می آيد که بخش بی بافت بتواند سياست يک دولت را که تاثير مستقيمی 
بر فروش آن نيز دارد، تعيين کند ولی اين مورد دقيقا مشابه سياست دو فرزندی در 
چين است که پيش بينی می شود باعث افزايش چشمگيری در فروش دستمال 

های مرطوب و پوشاک بچه شود.
دولت چين در اکتبر 2015 اعالم کرد که سياســت تک فرزندی پس از تصويب 
و اجرای آن از ســال 1979 به بعد، در اول ژانويه 2016 لغو می شــود. با توجه به 
جمعيــت 1/37 ميلياردی چين، تصور اين که چنين تغيير مهمی چه تاثير بزرگی 
حداقل از لحاظ تئوری بر صنايع بی بافت در جهان می گذارد، سخت نيست. نرخ 
تولــد در چين برای يک مدت زمان طوالنی کمتر از نرخ جايگزينی جمعيت بوده 

است؛ برای هر زن 1/6 فرزند بين سال های 2010 تا 2015.
اما تقريبا دو ســال پس از تغيير سياســت تک فرزنــدی، درک اين موضوع که 
اصالحات چه تغييرات واقعی و اساسی در تصميم زوج ها برای بچه دار شدنشان 
در زمان حال و آينده ايجاد می کند، برای مقامات دولتی، جمعيت شناسان، محققان 

بازار و کارآفرينان دشوار شد.
آن چه که واضح اســت اين است که صرف دادن مجوز به زوج های چينی برای 
داشتن يک فرزند ديگر باعث افزايش ناگهانی نرخ تولد در اين کشور نخواهد شد و 
الزم است تدابير ديگری برای تشويق آن ها به داشتن خانواده ای بزرگ تر اتخاذ 
شــود. پاول چنگ، مدير کل شعبه کمپانی تايوانی نان ليو در چين می گويد: »در 
آغاز همه تصور می کردند که سياست جديد باعث افزايش چشمگير تقاضا برای 
محصوالت بی بافت می شــود اما چنين نشد چون تصور زوج های جوان چينی 
اين است که پرورش و تربيت فرزند دوم گران و هزينه بر است. به طور هم زمان 
قيمت محصوالت بی بافت در چين به دليل رقابت بيش از حد کاهش پيدا کرد به 
اين معنا که افزايش مصرف پوشک بچه در بخش روستايی چين به هيچ وجه در 

حد انتظار ما نبود.«
با اين وجود خبرهای رسيده از حجم مصرف پوشک های يک بار مصرف خوب 
است چون با کاهش قيمت آن ها جمعيت روستايی از پوشک های پنبه ای قديمی 
و قابل شستشو به پوشک های يک بار مصرف روی آورده اند. ضريب نفوذ پوشک 

های بی بافت در کل بازار چين به حدود 50 درصد رسيده است.

خط سیر رشد
برآوردهای انجام شده توسط محققين بازار بسيار خوش بينانه تر از اظهارات چنگ 
اســت. کمپانی مشاوره ای Daxue واقع در شانگهای اشاره کرد که داده های به 
دست آمده از کميسيون ملی سالمت و برنامه ريزی برای خانوار چين نشان می 
دهد که جمعيت نوزادان در ســال 2016 در چين نسبت به سال قبل از آن 11/5 

سیاست دو فرزندی در چین و تاثیر آن 
اطالع رسانیبر افزایش فروش محصوالت بی بافت

مترجم: آزاده موحد

درصد افزايش يافته و به 18/46 ميليون نفر رسيده است که از سال 2000 به بعد 
يک رکورد محســوب می شــود. ادا اربيلی، تحليل گر داکسو می گويد که بنا بر 
گزارش راديو ملی چين، 45 درصد اين نوزادان فرزند دوم خانواده هستند که يعنی 
تحقق سياســت جديد دو فرزندی تا حدی باعث تشويق زوج ها به داشتن فرزند 

دوم شده است.
عالوه بر آن داکسو به سير جالب فروش پوشک در دو پلتفرم مهم خريد آنالين در 
چين يعنی تائوبائو و تی مال اشاره می کند. در سال 2016 ميزان فروش کمپانی 
های پوشک هاگيز)آمريکا(، پمپرز)آمريکا( و مامی پوکو)چين( نسبت به سال قبل 
به ترتيب 105/88، 68/77 و 36/08 درصد افزايش يافته و به 147 ميليون، 133 
ميليون و 57 ميليون دالر آمريکا رسيده است. البته فروش کمپانی کائو مريز)ژاپن( 

تنها با 3/13 درصد رشد به 103 ميليون دالر آمريکا رسيده است.
مجموع فروش پوشــک در تائوبائو و تی مال در ماه مارس 1/3 ميليون دالر بوده 
که نسبت به دوره مشابه سال قبل 20 درصد رشد داشته است. در فستيوال خريد 
Double 11 سال 2016 که در 11 نوامبر برگزار شد، مجموع فروش پوشاک در 

تائوبائو و تی مال به 238 ميليون دالر رسيده که نسبت به روز مشابه در سال قبل 
دارای رشد عجيب و غريب 103 درصدی بوده است.

اربيلی می گويد: »داده ها نشــان می دهد که فروش محصوالت بی بافت يک 
بار مصرف همچنان به رشــد خود ادامه خواهد داد. در عين حال می توان از روی 
داده ها مشاهده کرد که مصرف کنندگان همچنان مصرف پوشک های خارجی 
گران قيمت را به برندهای داخلی ترجيح می دهند که اين به معنای تاکيد آن ها 

بر کيفيت است.«
او اضافه کرد که تا زمانی که نگرانی و حساسيت والدين چينی نسبت به کيفيت، 
ايمنی و راحتی پوشــک هايی که خريداری می کنند روز به روز زيادتر می شود، 
همچنان فرصت های زيادی بــرای توليد محصوالت بی بافت با کيفيت باال و 
خواص ويژه وجود دارد برای مثال استفاده از مواد اوليه ضد ميکروبی در پوشک ها 
يا پوشک های بر پايه مواد اوليه زيستی که هم باعث افزايش راحتی پوشک ها می 

شوند و هم دوستدار محيط زيستند.
تينا ژو، تحليل گر تجاری موسسه تحقيقات بازار چين واقع در شانگهای، عقيده دارد 
که سياست دو فرزندی تاثير چشمگيری بر بازار محصوالت بی بافت چين در آينده 
خواهد گذاشت و پيش بينی می کند فروش پارچه های بی بافت در کشور طی پنج 
سال آينده 30-25 درصد زياد شود. به گفته ی ژو مهم ترين عامل اين رشد، تقاضا 
برای پوشک در شهرهای کوچک يا به اصطالح سطح پايين تر و درجه دوم چين 
اســت. در اين شهرها در مقايسه با شهرهای درجه اول، فشار هزينه های زندگی 
برای مثال اجاره خانه يا هزينه تحصيل  بر روی خانواده ها کمتر اســت. بنابراين 
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داشتن فرزند دوم برای آن ها راحت تر می باشد. ژو می گويد: »عامل ديگر رشد 
بازار بی بافت ها تقاضا از سوی بيمارستان ها و به ويژه بخش اطفال بوده است.«

او با اين قضيه موافق است که برندهای خارجی وارد کننده ی پوشک با کيفيت، 
مهم ترين قشری هستند که حداقل در ابتدا از اين موضوع نفع می برند. در واقع او 
عقيده دارد که آن ها همچنين در پنج سال آينده دارای عملکرد بهتری نسبت به 
برندهای داخلی خواهند بود. او می گويد در حالتی که خانواده ها توانايی مالی داشتن 
دو فرزند را داشته باشند و مشکالت اقتصادی آنچنانی هم نداشته باشند، بيشترشان 

پوشک هايی را انتخاب می کنند که به نظرشان باکيفيت تر است.
در نهايت مصرف کنندگان به دنبال موقعيتی خواهند بود که با هزينه کم بتوانند 
کيفيت عالی در اختيار داشــته باشند. بنابراين ژو عقيده دارد که فروش پوشک به 
قيمت بين 0/07 تا 0/11 دالر برای هر عدد بهترين حالت است چه از نظر اقتصادی 

و چه از نظر قابل اعتماد بودن.
کمپانی انگليسی مينتل، فعال در عرصه تحقيقات بازار نيز انتظار رشد اين بخش 
را دارد و گزارش می دهد که در سال 2016، بازار پوشک های يک بار مصرف و 
دستمال های مرطوب نوزادان در چين دارای 11 رشد ساليانه بوده و به 7/8 ميليارد 
دالر رسيده است. مينتل همچنين پيش بينی می کند که بازار خرده فروشی پوشک 
های يک بار مصرف و  دســتمال های مرطوب نوزادان در چين تا سال 2021 به 
13/4 ميليارد دالر خواهد رســيد. ميزان نرخ رشد ترکيبی ساالنه از سال 2016 تا 

2021، 11/5 درصد خواهد بود. 

خوش بینی محتاطانه
جالب است که يکی ديگر از موسسات مهم تحقيقات بازار، يورومونيتور اينترنشنال 
واقع در لندن در اين مورد محتاط تر نظر می دهد و نظری مشــابه نظر چنگ از 

کمپانی نان ليو دارد.
شانگ چن، تحليل گر ارشد کمپانی يورومونيتور می گويد که تعداد زوج هايی که 
مايل به داشــتن فرزند دوم هستند، بيش از حد انتظار است. چن می گويد بيشتر 
والدينی که تصميم به داشتن فرزند دوم می گيرند يا نسبتا ثروتمندند و يا سن مادر 

خانواده بيشتر از 35 سال است. 
او اضافه کرد: »پيش بينی می شود سال 2017 و 2018 پيک رشد فروش پوشک 
های يک بار مصرف و شورت های آموزشی کودک باشد ولی پس از آن به دليل 

کم شدن اثر سياست دو فرزندی در طول زمان، روند رشد کاهش پيدا کند.«
البته چنگ از کمپانی نان ليو می گويد که کمتر بودن نرخ تولد از حد انتظار ممکن 
است دولت چين را به اتخاذ تدابير جديدی برای افزايش نرخ تولد تشويق کند. او 
اضافه کرد: »در حال حاضر صحبت تمامی افراد فعال در بخش بی بافت ها در چين 
پيرامون احتمال اتخاذ سياست های جديد دولت برای افزايش نرخ تولد می باشد.«

اين می تواند باعث افزايش بيشتر فروش شود اما چنگ هشدار می دهد که اين 
افزايش اضافی پايدار نيست. چنگ به تجربه کشور خودش تايوان اشاره می کند که 
23/5 ميليون جمعيت دارد و هيچ گاه شاهد اجباری از سوی دولت برای کنترل زاد 
و ولد نبوده است چه برسد به سياست تک فرزندی. دولت تايوان بيش از يک دهه 

است که با در نظر گرفتن پاداش های نقدی و مشوق های ديگر، سعی در افزايش 
نرخ تولد بسيار پايين در اين کشور دارد که البته در اين مسير موفقيت چندانی هم 
کسب نکرده است. نرخ تولد در اين کشور کمتر از يک فرزند برای هر خانواده است.
چنگ می گويد: »وضعيت در تايوان و سرزمين اصلی چين مشابه است. در واقع اين 
تنها پدر و مادرها نيستند که فرزند دوم می خواهند بلکه پدربزرگ ها و ماردبرزگ ها 

نيز خواستار ادامه نسلشان هستند.«
اين موضوع تا حدی ريشــه در عقايد نســل های قديمی دارد. مردم در تايوان و 
همچنين در سرزمين اصلی چين عقيده دارند که چنانچه بعد از مرگ، آداب مربوطه 
توسط فرزند پسرشان در معابد و زيارتگاه ها انجام نشود، به ارواحی گرسنه تبديل 
می شوند. شورای دولتی چين در ژانويه اعالم کرد که نرخ تولد همچنان پايين است 
و بايد افزايش پيدا کند چون باعث بروز چالش هايی شده است نظير کاهش نيروی 

کار و رشد سريع جمعيت مسن.
البته ماتياس استپان، رييس برنامه تحقيقاتی سياست عمومی از موسسه مرکاتور-
يک اتاق فکر آلمانی- بيان کرد که در حال حاضر نشــانه های آشکاری از آماده 
سازی سياست های مربوط به افزايش نرخ تولد توسط دولت وجود ندارد. او اشاره 
کرد که حتی هنوز پاسخی به اين پرسش که آيا بيمه زايمان برای فرزند دوم به 

همان مقدار فرزند اول است يا خير، داده نشده است.

بیمه زایمان
استپان شرح می دهد: »بيمه زايمان که در استان های مختلف متفاوت است برای 
يک بار زايمان می باشد و حدود 80 درصد هزينه های زايمان را پرداخت می کند. 
اين واقعيت که هنوز در مورد پوشش بيمه برای فرزند دوم شفاف سازی نشده است، 
نشان می دهد که هنوز راه زيادی پيش رو است و من هم تا کنون نشانه هايی از 
وجود مزايای مالياتی و چنين مشــوق هايی که زوج ها را ترغيب به داشتن فرزند 

دوم کند، مشاهده نکرده ام.«
او اضافه کرد: "بيمه زايمان جايگزين صد در صد درآمد اسمی مادر در 80 تا 120 
روز اول پس از زايمان می شــود اما در چين مزايا و پاداش بخش بزرگی از درآمد 
اســمی را به خود اختصاص می دهد، بنابراين بيمــه زايمان تنها 50-40 درصد 
درآمد مادر را تامين می کند. استپان عقيده دارد که احتماال اين موضوع با توجه به 
مشــکالتی که در پی رشد جمعيت سالخورده در چين به وجود می آيد، زودتر در 

دستور کار سياسی قرار می گيرد. 
در سال 2013 وزارت بهداشت چين با کميته ملی برنامه ريزی جمعيت و خانواده 
ادغام شــد که به روند سياست فرزند دوم کمک کرد. اين کار نشانه ای از تمايل 
دولت برای تشويق فرزندان به نگهداری از والدين پيرشان به جای سپردن آن ها 
به مراکز عمومی گران تر بود. در واقع کميته می تواند به آژانسی برای تبليغ بچه 
دار شــدن به جای ايجاد محدوديت، تبديل شود که اين باعث افزايش فروش بی 

بافت ها در چين خواهد شد. 

مرجع:
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بر اساس گزارشی که اخيرا از سوی کمپانی تکستايل اينتليجنس منتشر شده، پيش 
بينی می شود صنايع نساجی و پوشاک ويتنام شاهد رشدی چشمگيری در آينده 
نزديک باشد. بر اساس اين گزارش انتظار می رود ميزان توليد بين سال های 2016 
تا 2020 با ميانگين رشد 12 تا 14 درصدی افزايش پيدا کند. در نتيجه پيش بينی 
می شــود صادرات نيز 15 درصد در ســال زياد شده و از 28 ميليارد دالر در سال 

2016 به 50 ميليارد دالر در سال 2020 برسد.
البته برای دســتيابی به اين اهداف الزم است تا يک سری سياست هايی به کار 
گرفته شود. برای شروع، شرکت های ويتنامی بايد از توليد به روش CMT )برش، 
دوخــت، آرايش) فاصله بگيرند، در غير اين صورت هنوز به عنوان مقاطعه کاران 
فرعی برای شرکت های خارجی باقی می مانند. آن ها بايد به جای اين کار پوشاک 
بيشتری را بر مبنای فرايند اف او بی يا تحويل روی عرشه توليد کنند و مستقيما با 

خريداران خارجی در ارتباط باشند.
همچنين درصد کمی از پوشاک ويتنامی از پارچه های توليد شده در داخل کشور 
تهيه می شود که بايد اين درصد تا حد زيادی افزايش پيدا کند. عالوه بر آن شرکت 
ها بايد به جای توليد پوشاک ارزان و بی کيفيت به توليد پوشاکی با کيفيت باال و 
مطابق با مد روز بپردازند. در ضمن الزم است تا با فرايند ادغام عمودی به کارايی 
بيشــتری در يافتن منابع دســت پيدا کنند و همچنين با بهبود تحقيق، توسعه و 

آموزش بهره وری خود را افزايش دهند.
صنايع نساجی و پوشاک در حال حاضر شروع به سرمايه گذاری های گسترده ای 
در کارخانجات توليدی خود کرده اســت. برای مثال ويتنام در سال های 2006 تا 
2015 دومين ســرمايه گذار بزرگ در زمينه دستگاه های بافندگی بدون ماکو در 
ميان کشورهای عضو آسه آن يا انجمن کشورهای جنوب شرق آسيا بوده است. 
عالوه بر آن در زمينه روتورهای اپن اند و رينگ اسپيندل، بزرگترين سرمايه گذار 
در آسه آن به شمار می رفته است. در بخش کشبافی نيز رشد قابل توجهی را شاهد 
بوده است. دولت ويتنام با حمايت گسترده خود به توسعه صنايع نساجی و پوشاک 
اين کشور کمک کرده که اين امر باعث شده تا سرمايه گذاران و به ويژه سرمايه 

گذاران خارجی تشويق به سرمايه گذاری در اين بخش شوند.
موفقيت دولت در مذاکرات مربوط به توافقنامه های تجاری آزاد نيز در رشد و توسعه 
اين صنعت نقش داشته است. الزم به ذکر است که صادرات پوشاک ويتنامی تماما 
از مزايای تعرفه های ترجيحی اين توافقنامه های تجاری آزاد بهره نمی برند چون 
در بســياری از اين توافقنامه ها قيد شده که الزم است در توليد پوشاک از پارچه 

های تهيه شده در داخل ويتنام استفاده شود ولی درصد بااليی از پارچه های مورد 
استفاده در توليد پوشاک ويتنامی، وارداتی هستند.

پارچه های توليد شده در ويتنام تنها 15 درصد پارچه های مورد نياز صنايع پوشاک 
کشور در سال 2015 را به خود اختصاص می دادند. عالوه بر آن رشد توليد پوشاک 

در سال های اخير از توليد پارچه پيشی گرفته است.
يکی ديگر از مشــکالت صنايع نساجی و پوشــاک ويتنام اين است که مباحث 
بازاريابی و توزيع در اين کشور همچنان توسعه نيافته است. در نتيجه کشور برای 
انجام اين امور تا حد زيادی به کمک و مشارکت شرکت های خارجی وابسته می 
باشد. البته تغييرات در وضعيت موجود آغاز شده است. دولت با دنبال کردن برنامه 
هايی در زمينه ی مدرنيزاسيون و تخصصی سازی سعی در افزايش فرصت های 
موجود برای بخش نساجی و پوشاک کشور را دارد. هدف از انجام اين امور توليد 
کاالهايی با ارزش افزوده بيشتر است و افزايش فعاليت تعدادی از برندهای شناخته 
شــده بين المللی نظير آديداس، پوما، نايک و گپ در اين کشــور به وضوح قابل 

مشاهده می باشد.
توليدکننــدگان پوشــاک همچنين می توانند با توســعه برند خــود و تبديل به 
توليدکنندگان طرح اصلی )OMDs( به جای يک مقاطعه کار فرعی صرف، روش 
های ارائه محصول خود را بهتر کنند. البته اين امر تا حد زيادی بستگی به پرورش 
اســتعدادهای محلی و خلق برندهايی دارد که اسم آن ها در گوش مشتريان در 
بازارهای غربی طنين انداز شود. برای تامين بازار رو به رشد پوشاک داخلی ويتنام 
فرصت های زيادی به وجود خواهد آمد. افزايش شهرنشينی، افزايش درآمدهای 
شخصی قابل تصرف و تداوم رشد اقتصادی باعث تقويت اين بازار می شود. در واقع 
گزارش شده که ميزان فروش کشور از خرده فروشی 20 درصد در سال افزايش پيدا 
می کند.  عالوه بر آن هزينه صرف شده برای پوشاک دومين گروه بزرگ از هزينه 
های مصرف کنندگان را به خود اختصاص می دهد و تنها هزينه های مربوط به 

صنايع غذايی است از آن بيشتر می باشد.
گزارش کامل چشم انداز صنايع نساجی و پوشاک ويتنام توسط کمپانی تکستايل 

اينتليجنس به چاپ رسيده است.

مرجع:
Vietnamese textile and clothing industry set for strong growth, innovationin-
textiles

پیش بینی رشد چشمگیر
اطالع رسانی صنایع نساجی و پوشاک ویتنام

مترجم: آزاده موحد
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اطالع رساني

اخبار نساجي
ترجمه: مهندس آزاده موحد

مترجم: امیر ایالت
شرکت ایران اشتریک

جوهر پیگمنت جدید شرکت دورست، امکان 
جایگزینی چــاپ راکتیو را با یک پروســه 
دوستدارمحیط زیست با مصرف کمتر انرژی 

و آب فراهم کرده است.
گروه متخصصین دورست نسل جدیدی از 
سیســتم های چاپ صنعتی دیجیتال را در 
نمایشــگاه ایتمای 2015 به صورت رسمی 
معرفی کردند ،پیش از این تاریخ این سیستم 
در بیش از ســی کارخانه در دنیا نصب شده 
و یــا در حــال نصب بود.جوهــر پیگمنت 
جدید این شــرکت به طور تخصصی برای 
ماشین های چاپ دیجیتال سری آلفا تهیه 
شدند که کیفیت چاپ، ثبات و همچنین زیر 
دستشان در حد باالیی از استاندارد قراردارد.

این جوهرهــا می تواننــد روی پارچه های 
پنبه ایی و مخلوط ، پارچه های پلی اســتری 
و مخلوط و همچنین ویسکوز فقط در یک 
مرحله بکار رود. بنابراین حتی پارچه ها نیاز به 
عملیات مقدماتی هم ندارندکه سبب سریع تر 

و اقتصادی تر شدن پروسه می شود.
عــاوه بــر فاکتــور اقتصــادی در چــاپ 
پیگمنت،ثبات مالشی بدون تکمیل مقدماتی 
در محدوده 3/5 تا 4 می باشــد و با تکمیل 
مقدماتی ثبات به 4/5 تا 5 می رســد. ثبات 
نوری و کیفیــت چاپ از این هــم باالتر و 
قابل مقایســه با چاپ راکتیو می باشد. این 
بدان معنی است که چاپ پیگمنت به علت 
اقتصادی بودن می تواند در چاپ پارچه های 
ارزان تر و به دلیل کیفیت باال برای پارچه های 

گرانقیمت تر بکار رود.
جوهر پیگمنــت دارای بینــدر درون خود 
می باشــد و کاربرد آن بوسیله یک سیستم 
گردشی دایمی )حتی در حالت استند بای 
دستگاه( که جوهر را در تمام مسیر و هدها 
به چرخش در می آورد امکان پذیر شده است. 
مارتین وینکلر مدیر بخش نســاجی چاپ 
دیجیتال دورست می گوید: »دورست جوهر 
پیگمنت را با کارایی بــاال و انعطاف پذیری 
بیشتر برای مشتریان عرضه کرد. امروزه دو 
سوم ماشین های دورست با جوهر پیگمنت 
در دنیا راه اندازی می شوند، که نشان می دهد 

تاش ها در این جهت صحیح بوده است.

ماشین چاپ سری آلفا شرکت دورست
ماشــین های ســری آلفا با دو عرض 190 
و330 ســانتی متر و همچنین 64 هد و 8 
رنگ ارایه می شــوند. آلفا 190 با رزولوشن 
600 به سرعتی تولید 610 متردرساعت )با 

چاپ کامل 190 سانت کل عرض پارچه( و 
975متر مربع در ساعت می رسد و آلفا 330 
با همین شرایط سرعت تولیدی برابر 460متر 
درساعت یا 1470 متر مربع در ساعت دارد.  
این ماشین ها دارای سیستم گردش دایمی 

جوهر حتی در حال آماده بکار هستند. 
اگر در حین پروســه تولید مشــکلی برای 
یکــی از هدهــا بوجود آید،یک سیســتم 
اضطــراری خودکار ســریع ردیف معیوب 
را شناســایی کرده و غیر فعال می سازد تا 
ماشــین با حداکثر تعداد هد بکارش ادامه 
دهد. تعویض هدها بســیار ســاده بوده و 
توسط خود مشــتری و در کمترین زمان 

صورت می گیرد. 
سیســتم تغدیه خودکار دســتگاه ، میزان 
کشش را باتوجه به نوع پارچه ) به طور مثال 
پارچه های دارای نخ االســتان و یا گردباف( 
و همچنین تغییر کشــش با تغییر قطر بچ 

ورودی تنظیم می کند. 
بــرای واحدهایــی کــه می خوانــد عمل 
آغشته سازی را بصورت مداوم همراه پروسه 
چاپ انجام دهند، دورســت یک سیستم 
اســپری مواد ارایه کرده که قبل از چاپگر 
قرار می گیــرد و بصورت مداوم ابتدا پارچه 
آغشــته به مواد و سپس عمل چاپ انجام 
می شــود و بعد از آن در خشک کن عمل 
خشک کردن و عمل آوری جوهر پیگمنت 

انجام می شود.

سری جدید چاپ دیجیتال آلفا ازشرکت دورست دوستدار محیط زیست 
با قابلیت چاپ یک مرحله ای پیگمنت
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با تبدیل وضعیت کشور بنگادش از حالت 
کمتر توسعه یافته به در حال توسعه در سال 
2021 و از دست دادن مزایای فعلی آن، الزم 
اســت این کشور بر روی استراتژی های بازار 
خود در آینده بیشــتر تمرکز کند. در حال 
حاضــر بنگادش از مزایــای عدم پرداخت 
عوارض گمرکی به اتحادیه اروپا و همچنین 
سیســتم عمومی ترجیحات )GSP( برای 

بعضی از کشورها بهره می برد.
صادرات پوشاک به اتحادیه اروپا پس از سال 
2021 شــامل تعرفه 12/5 درصدی خواهد 
شد. به گزارش رســانه های بنگادشی و از 
قول سفیر ســوئد، جوان فریشل، خریداران 
بین المللی کــه در حال حاضر بــه واردات 

پوشاک از بنگادش می پردازند نیز مایلند به 
بررسی استراتژی های مربوط به برنامه بلند 

مدت این کشور بپردازند.
بنگادش در صورتی که موفق به رســیدن 
به وضعیت GSP Plus شــود می تواند پس 
از ســال 2021 هم از مزایای صادرات بدون 
عوارض گمرکــی به اتحادیه اروپا بهره ببرد. 
الزمه دستیابی به جی اس پی پاس رعایت 
اســتانداردهای بین المللی در زمینه حقوق 
بشر، تعادل زیســت محیطی و مهار فساد 

است.
فریشــل عقیده دارد که برنامه های طوالنی 
انجــام فعالیت های  مدت احتماال تضمین 
پایا در بنگادش بــوده و امکان پیش بینی 
دراز مدت را برای خریداران بین المللی فراهم 
می کند. این کشور همچنین باید یک سری 
مذاکرات دوجانبه با خریداران اتحادیه اروپا، 
کانادا و ایاالت متحده آمریکا داشــته باشد 
تا همچنان بتوانــد از مزایای عدم پرداخت 
عــوارض گمرکی بعــد از تبدیل آن به یک 

کشور در حال توسعه بهره ببرد.
توماس پرینز، ســفیر آلمــان در بنگالدش 

پیشنهاد کرده اســت که این کشور بر روی 
محصوالتی تمرکز کند که از نظر اجتماعی و 

زیست محیطی سازگار باشند.
به گفته راجر هوبرت، رییس منطقه ای کمپانی 
اچ اند ام در بنگالدش و پاکستان، مدیریت مواد 
شیمیایی، آب و ضایعات باید جزو اولویت های 
دولت بنگادش و کارآفرینان باشد. وی اضافه 
کرد که بیمه عمر و حوادث باید برای کارکنان 

اجباری شود.
ارشــد جمال دیپو، رییس گروه توساکا گفت: 
برای رســیدن به هدف صادرات 50 میلیارد 
دالری پوشاک تا پایان سال 2021، حداقل 
2000 کارخانه جدید پوشاک باید در کشور 
تاسیس شــود که احتماال این اتفاق خواهد 

افتاد.
نجیب ســید، مدیر شرکت پوشاک آمریکایی 
پی وی اچ در بنگادش عقیده دارد که برای 
رســیدن به این هدف بازاریابی بسیار مهم 
است و همچنین پیشــنهاد افزایش سطح 
کارایی کارکنان را به منظور بیشینه کردن 

تولید و کاهش هزینه ها داده است.

نیاز به برنامه ریزی طوالنی مدت در صنایع پوشاک بنگالدش

کمپانی موراتک، سازنده ماشین آالت نساجی 
 ،ITMA ASIA+CITME نمایشــگاه  در 
بازدیدکنندگان زیادی داشــت که همه آنها 
به دنبال اتوماسیون ماشین آالت خود بودند.

تاشــی هیرو یاماگوچی، مدیر کل بازاریابی و 

فروش ماشین آالت موراتا، موراتک می گوید: 
علی رغم شرایط بد آب و هوایی ما مشتریان 
زیادی از کشورهای مختلف نظیر چین، کره 
جنوبی، تایوان، پاکســتان و آسیای جنوب 

شرقی داشتیم.
او افزود: بازار چین برای ما بسیار حائز اهمیت 
است چون صنایع نســاجی چین به دنبال 

اتوماسیون ماشین آالت خود می باشد.
شــرکت در پاســخ به این نیاز و در راستای 
 Industry افزایش روزافــزون اهمیت الگوی
4.0، پشــتیبانی فنی و فناوری اطاعاتی را 

برای ماشین های خود فراهم می کند.
تاشی هیرو می گوید: هر ماشین دارای ابزاری 

برای اتصال آن به اینترنت است. پشتیبانی 
دســتی می تواند مشکل باشد اما با استفاده 
از این تکنولوژی موراتــا می تواند داده ها را 
دریافت، تجزیه و تحلیل و سپس مشکل را 

شناسایی کند.
این شــکل از اتوماسیون بر کارایی و پایایی 
نیز تاثیر مثبت داشــته و بــا مفهوم جدید 
شــرکت تحت عنوان »پلی به سوی آینده« 
که در نمایشگاه هم ارائه شد، سازگار است. 
یاماگوچی توضیح می دهد که این مفهوم با 

مشتریان و بازار مرتبط است.

بازار نساجی چین به دنبال اتوماسیون
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راهکارهای  ارائه دهنده  پوالرتک،  کمپانی 
نوآورانه در زمینه منســوجات، پارچه های 
ضــد آب NeoShell جدیــدی را تولید 
کرده اســت که دارای ترکیب بی نظیری 
از کشســانی انعطاف پذیر، تنفس پذیری و 
راحتی هستند. نســخه جدید پارچه های 
نئوشــل پوالرتــک کــه تنفس پذیرترین 
پارچه ضد آب نام گرفته، به طور ویژه برای 
برند پوشاک ژاپنی Teton Bros طراحی و 

تولید شده است.
زمانی که پوالرتک پارچه  های تنفس پذیر 
و ضد آب نئوشــل را عرضــه کرد،کمپانی 

تیتون براس یکــی از اولین برندهایی بود 
که این پارچه هــا را در تولید محصوالت 

خود به کار گرفت.
نئوشل  از  نســخه های مختلفی  پوالرتک 
را با اســتفاده از پارچه های مختلف تولید 
کرده اســت که هر کدام از آنها می توانند 

عملکردهای مختلفی داشته باشند. 
با  تیتون  کمپانی  نوری سوزوکی، موســس 
توجه به ایــن قابلیت ها کمپانی پوالرتک 
را به چالش کشــید تا پارچــه ای باز هم 
تنفس پذیرتر، کشسان تر، انعطاف پذیرتر و 
همچنان بادوام تولید کند تا آن را در گل 
 TB سرســبد محصوالت خود یعنی کت

2.0 به کار بگیرد.

تیم پوالرتک به طور تخصصی شروع به کار 
بر روی تولید پارچه نئوشل برای کمپانی 
تیتون براس کردنــد. نتیجه، تولید پارچه 
انعطاف پذیرتر  با خواص کشسانی  نایلونی 
بود که برای راحتی حرکتی بیشــتر بدن 
در لباس، تعادلی بین آویزش و کشسانی 

پارچه ایجاد شده بود و در ضمن دوام آن 
هم زیاد بود؛ برای قســمت های سرشانه و 
کمر کت هم از پارچه تهیه شده از نایلون 
Supplex کــه بــا دوام و دارای مقاومت 

سایشی باال می باشد، استفاده شده است. 
هر دو پارچــه با اســتفاده از یک پارچه 
گردبــاف ظریف در داخل بــه هم وصل 
می شوند که این پارچه نسبت به الیی های 
تریکوی قدیمی پارچه های ضد آب، نرم تر 
و کشسان تر بوده و احتمال پارگی آن هم 
کمتر است. به گفته سوزوکی این پارچه ها 
مختص تیتون براس بوده و پوشیدن آن ها 

مثل »پوشیدن هوا« ست.
می گوید:  پوالرتک  محصول  مدیر  لرد،  پیتر 
پارچه هــای ضد آب اســترچ دیگری هم 
در بازار موجود اســت اما مانند نئوشــل 
تنفس پذیر نیســتند. پارچه های نئوشــل 
جدیدی که ما طراحی کرده ایم نرم ترین، 
تنفس پذیرتریــن و راحت ترین پارچه های 

نئوشل تاکنون است.

Polartec تولید تنفس پذیرترین پارچه ضد آب توسط کمپانی

بنا بر گزارشات بانک مرکزی بنگادش، میزان 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی در بخش 
نساجی و پوشــاک این کشور در سال مالی 
2016، 11 درصد افزایش یافته است. میزان 
جریــان خالص ســرمایه خارجی در بخش 

نســاجی در سال مالی 2016، 396 میلیون 
دالر و در ســال قبل از آن 351/62 میلیون 
دالر بوده اســت. البته این مقدار از 445/82 
میلیون دالر در سال مالی 2014 کمتر است. 
بنگادش دومین صادر کننده بزرگ پوشاک 
در جهان پس از چین محسوب می شود. این 
کشــور همچنین از مزایای دسترسی بدون 
گمرک بــه بازارهای اتحادیه اروپــا، کانادا، 
استرالیا و سایر کشورهای توسعه یافته به جز 

آمریکا بهره می برد.
از مجموع ســرمایه گذاری های مســتقیم 
خارجی در ســال مالــی 2016، 222/86 
میلیــون دالر آن همان درآمــد حاصل از 

ســرمایه گذاری مجدد شــرکت هایی است 
که در حــال حاضر در بنگادش به فعالیت 

مشغول هستند.
میزان سرمایه گذاری شرکت های کره جنوبی 
111/61 میلیون دالر بــوده که این میزان 
تقریبا یک ســوم ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در بخش نساجی است. شرکت های 
هنــگ کنگی نیــز 89/07 میلیــون دالر 

سرمایه گذاری کرده اند.
بخش های نساجی، تله کام، بانکداری، نفت 
و گاز و نیــرو با هــم 73 درصد جریان های 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بنگادش 

را تشکیل می دهند.

افزایش 11 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش نساجی بنگالدش
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کاهش صادرات پنبه از بزرگ ترین تولید کننده 
پنبه در جهان یعنی هند به پاکستان به نفع 
ســایر تامین کنندگان نظیر برزیل و ایاالت 
متحده آمریکا و بعضی از کشورهای آفریقایی 

می شود. 
به گفته مقامات دولتی و صنعتی، صادرات 
پنبه هند در سال 17-2016 احتماال نسبت 
به ســال قبل 28درصد کاهش یافته و به 5 
میلیون عدل می رسد چون مهم ترین خریدار 
آن یعنی پاکســتان به دلیل افزایش تولید 

داخلی میزان خرید خود را کاهش داده است.
به گفته کاویتا گوپتا، عضو هیات نساجی هند، 
پاکستان در سال 17-2016 که از اول اکتبر 
آغاز شده است، احتماال 1 تا 1/5 عدل پنبه از 
هند وارد خواهد کرد که نسبت به 2/7 میلیون 

عدل سال گذشته کاهش چشمگیری دارد.
گوپتا علت این افت را افزایش تولید پنبه در 
پاکستان می داند اما مقامات صنعتی را آن را 
به افزایش تنش میان دو کشور ربط می دهند.

به گفته یکی از کشاورزان محلی، پاکستان 
همچنان نیازمند واردات پنبه است اما نیاز 

خود را از برزیل و آمریکا تامین می کند.
پاکستان-ســومین مصرف کننــده پنبه در 
جهان-معمواًل از ماه سپتامبر واردات خود را 
آغاز می کند اما به گفته ی صادرکنندگان در 
چند هفته اخیر میزان سفارشات فرو ریخته 
است. پاکستان در سال 16-2015 با پشت 
سر گذاشتن بنگادش تبدیل به بزرگ ترین 

خریدار پنبه هند با ســهم 40درصدی شده 
بود. 

به گفتــه دیرن شث، رییس انجمن پنبه هند، 
میزان صادرات پنبه تا کنون 500000 عدل 
کمتر از دوره مشابه سال قبل بوده که علت 
آن کاهش تقاضا از سوی خریداران خارجی 
است. سال گذشــته در همین موقع، تجار 
هندی برای صادرات یک میلیون عدل پنبه 

قرارداد امضا کرده بودند.
گوپتا گفــت: محصول پنبه هند در ســال 
17-2016 می توانست به دلیل بارش های 
موسمی خوب تا 3/8درصد افزایش یابد و به 

35/1میلیون عدل برسد.
وی افزود: امســال مقــدار زمین های زیر 
کشت پنبه کمتر بود اما به دلیل بارش های 
موســمی خوب و کاهش آفات پیش بینی 
می کنیم مقــدار محصول در هــر هکتار 

افزایش پیدا کند. 

کاهش 28 درصدی صادرات پنبه هند

یک گروه از محققان فناندی مشغول کار بر 
روی تکنولوژی های انجام فرایند بر روی برگ 
برای تبدیل برگ های پاییزی به پیگمنت های 
طبیعی مورد استفاده در رنگرزی منسوجات 
هســتند. رنگ برگ های پاییزی مربوط به 
کاروتنویید های زرد و نارنجی و  آنتوسیانین 
قرمز در آنها بــوده و همچنین این برگ ها 

حاوی بســیاری از ترکیبــات مفید دیگر، 
کربوهیدرات ها و پروتئین ها هم می باشند.

محققان مرکز تحقیقات فنی VTT فناند 
برگ های جمع آوری شده از باغ ها را خشک 
کرده و ترکیبات آنها را اســتخراج می کنند. 
مراحل انجام فرایند که در آزمایشــگاه های 
VTT انجام می شود اکنون وارد فاز آزمایشی 

شده است. در تمامی مراحل انجام شده توجه 
ویژه ای به موضوع زیست سازگاری و ایمنی 

ترکیبات تولیدی شده است.
لیزا نوینک، دانشــمند ارشد در VTT گفت: 
ما در تجربیات آزمایشــگاهی به چند روش 
جایگزین امید بخش برای بهره گیری از برگ 
ها دست یافته ایم. سنجش های آزمایشگاهی 
که در آنها نحــوه کاربرد عملی این روش ها 

و مقدار ترکیبات با ارزش اســتخراج شده از 
برگ ها بررسی می شود، در دست انجام است.

ترکیبات شیمیایی برگ ها بسته به گونه های 
مختلف درختان بسیار متغیر است. با انجام 
فرایند بــر روی برگ های پاییزی یک گونه 
مشخص از درخت می توان در ترکیب حاصل 
ارزش افزوده ایجاد کرد و ترکیبات مناسب را 

برای محصوالت جدید تولید کرد.
زیست توده های باقیمانده پس از استخراج 
برگ ها نیز از نظر مواد مغذی بســیار غنی 
بوده و برای استفاده در محصوالت بهداشتی 
و آرایشــی مناسبند. نوینک عقیده دارد که 
روش های ارائه شده توسط VTT برای انجام 
فرایند بــر روی مواد اولیه خــام در صنایع 

نساجی و آرایشی قابل استفاده هستند.

تهیه پیگمنت های طبیعی از برگ های پاییزی برای رنگرزی منسوجات
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شمار بازدیدکنندگان این دوره از نمایشگاه 
Intertextile Shanghai Apparel Fab-

rics نســبت به سال قبل 10 درصد افزایش 

یافت.تعداد بازدیدکنندگان در سال 2015، 
73000 نفر بود. 

خریدارانــی کــه از بیش از 90 کشــور و 
منطقه مختلف آمدنــد، همان هایی بودند 
که از ســه نمایشــگاه هم زمان دیگر یعنی 
 CHIC و PH Value ،Yarn Expo Autumn

نیز بازدید کرده بودند.
بــه گفته وندی ون، مدیر کل ارشــد کمپانی 
مسه فرانکفورت، اگرچه در چند سال اخیر 

نمایشگاه اینترتکستایل از نظر ابعادی رشد 
مستمر داشته است اما اولویت آنها تمرکز بر 
کیفیت غرفه گذاران و بازدیدکنندگان بوده 

است.
او افزود: ما با وجود این که از تاثیر شــرایط 
اقتصــادی فعلی در بــروز چالش در بعضی 
از بخش های صنعتــی آگاهیم اما اطمینان 
داریم که کیفیت غرفه گذاران، بین المللی و 
بی رقیب بودن این نمایشــگاه باعث جذب 

خریداران با کیفیت می شود.

افزایش 10 درصدی بازدیدکنندگان نمایشگاه اینترتکستایل شانگهای

کمپانی لیندکس سری جدیدی از شلوارهای 
Even Bet- »جین زنانه و بچه گانه را با نام 

ter Denim« عرضه کرده است که از پنبه 

بازیافتی دور ریخته شده توسط مشتریان 
تهیــه می شــود. میزان پنبه پایــا و پنبه 
بازیافتی در این مجموعه بیشــتر است و 
اســتایل جین ها هم نمایانگر گام جدیدی 
در سفر فروشــندگان به سوی جین های 
پایاتر و بستن حلقه تولید نساجی می باشد.

فرایند رنگرزی جین هــا نیز پاک تر و پایاتر 
بوده و به حفظ منابع کمک بیشتری می کند؛ 
زیپ، دکمه، لیبل و ســایر اکسسوری های 

مــورد اســتفاده در جین ها هــم پایاترین 
جایگزین هایی هستند که کمپانی لیندکس 

در بازار یافته است.
سارا وینروث، مدیر پایایی لیندکس می گوید: 
پوشــاک قدیمی کــه معمــواًل دور ریخته 
می شدند اکنون بخشی از جین های جدید ما 
به حساب می آیند. با این کار ما میزان مصرف 
مواد اولیه خام را کاهش داده و در مصرف آب 

و انرژی صرفه جویی کرده ایم.

برند هندی Bhu:sattva، تولیدکننده پوشاک 
ارگانیک و دوستدار محیط زیست قصد دارد 

در ســال آینده بازار آمریکا و کانادا را هم در 
اختیار بگیرد. این برند که تا کنون تمرکزش 
بر بازارهای آسیای غربی و آمریکای جنوبی 
بوده اســت تصمیــم دارد تا بــه عرضه ی 
اکسسوری نظیر جواهرآالت، شال و روسری، 
کیف دستی، کفش، اسانس و گردنبند هم 

بپردازد.
کمپانی Bhu:sattva قصــد دارد تا با طرح 
مباحثی نظیر مســوولیت اجتماعی و فواید 
پوشاک ارگانیک از نظر سامتی، احساسات 

افراد را در این دو بازار را برانگیزد.
گفت:  کمپانی  موســس  کومارپال،  جاینام 
مزیت فوق برای جلب مشــتری بســیار 
خوب اســت و در حال حاضر نیز برند ما 
در این کشــورها توجهات اولیه را به خود 

جلب کرده است.
به گفته کومارپال، در سال های اخیر مد 
پایا در حال رواج یافتن است، میزان تقاضا 
از ســال 2012، 65-60 درصد زیاد شده 

است.

عرضه شلوار جین های جدید از پنبه بازیافتی توسط کمپانی لیندکس

تصمیم برند پوشاک ارگانیک هندی برای ورود به بازار آمریکا
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کمپانی لکترا، پیشرو در فناوری های یکپارچه 
سازی در عرصه صنایع مرتبط با پارچه، چرم، 
منســوجات فنی و مواد اولیــه کامپوزیتی در 
 Fashion« جهان، ســمیناری را تحت عنــوان
Forward« و به منظور تجســم آینده صنعت 

مد در شهر بوردوی فرانسه برگزار کرد. در این 
سمینار بیش از 110 تولیدکننده، خرده فروش 
و صاحبان برندها از 21 کشــور مختلف حضور 

داشتند.
فعاالن صنعتی حاضر در سمینار دیدگاه های 
خــود را از آینده طراحی، توســعه محصول و 
تولید به اشتراک گذاشتند و نگاهی داشتند بر 
این موضوع که چگونه تکنولوژی های پیشرفته 
می توانــد بر رفع چالش های موجود در تجارت 
تاثیر مثبت داشته باشد. متخصصین بازار یک 
سری از موضوعات اساسی را که بر صنعت مد 
و پوشــاک تاثیر گذار است، مورد بررسی قرار 

دادند. آنها پیرامون چهار ســر فصل مهم بحث 
کردند: نســل هزاره، دیجیتالی شــدن، برنامه 

صنعت4 و چین.
جیمی دنبار، معاون کمپانی الیت هاوس اپارل 
با آشــکار ســاختن اهمیت برنامه "صنعت 4" 
امکانات جدیــدی را در رابطه با مهار تغییرات 
معرفی کــرد. او گفت: کمپانــی الیت هاوس 
نخســتین کمپانی از نوع خود می باشــد که 
انقابــی در نحوه تولیــد تمامی محصوالت به 
وجود آورده است. ایجاد تکنولوژی های جدید 
و تولید محصــوالت در مقیاس های کوچک تر 
ســاح مخفی ما برای بهبود کارایی و کیفیت 

است.
ســلین یو، مدیر بازرگانی کمپانی چینی لس 
انفانتز، تولید کننده پوشــاک بچه گانه متنی 
را در زمینه چالشهای جدیدی که شرکت های 
محلی با آن روبرو هستند، ارائه کرد. او توضیح 
 Lectra داد کــه چگونه اســتفاده از نرم افــزار
Fashion PLM به شرکت آنها در دنبال کردن 

اهداف خود برای گسترش در سطح آسیا کمک 
کرده است.

زتا بکت، متخصص در زمینه فناوری الگوهای 
ســه بعدی در کمپانی انگلیســی ماتاالن، 
پیرامــون تاثیر تکنولوژی بر توســعه محصول 
گفت: فناوری ســه بعدی لکتــرا دنیا را برای 

شــرکت ماتاالن به مراتب کوچک تر کرده و با 
تولید سریع تر، دقیق تر و متناسب تر محصول، 
بهبــود کنتــرل هزینه ها و همــکاری بهتر با 
تامین کننــدگان، امکان دســتیابی به اهداف 

شرکت را فراهم کرده است.
مدیر ارشد اجرایی انستیتو نساجی و پوشاک 
هنگ کنگ، ادوین که با بررســی تاثیر نســل 
هــزاره بر آینده صنعت مد گفت: نســل هزاره 
مصرف کنندگان جدید هســتند و در زنجیره 
تامین بســیار تاثیر گذار و تعییــن کننده اند. 
این کــه چگونه یک محصول تولید می شــود 
به پرســش اصلی آنها تبدیل شده است. پاسخ 
به این پرســش ذهن و قلب آنها را درگیر خود 
کرده و منعکس کننده ســطح باالی استاندارد 

آنها در زمینه هوشمندی و سبز بودن است.
چیزی که به کرات در این ســمینار تکرار  شد 
این بود که با وجود شراکت های درست و به جا 
در کنار نوآوری های مناسب، شرکت های مد و 
پوشاک می توانند چالش ها را به فرصت تبدیل 
کنند. مدیر بازاریابی و رییس ارتباطات لکترا، 
سلین بدویت در پایان گفت: لکترا با پیش بینی 
تغییرات و در راس قرار دادن نیازهای مشتریان 
خود همــواره در حال ارائه نوآوری های جدید 
بوده و به مشــتریان در مسیر موفقیت در این 

صنعت رو به جلو کمک می کند.

رویداد مد لکترا و آینده طراحی در جهان

چین، پشــتیبانی های فنی الزم را برای کمک 

به بهبود اســتاندارهای کارخانجــات جوت در 
بنگادش که ویسکوز تولید می کنند، ارائه خواهد 
کــرد. در این رابطه انجمــن کارخانجات جوت 
بنگادش )BJMC( و انجمن صنایع نســاجی 
چین صورتجلسه ای را برای همکاری های فنی و 
اقتصادی در زمینه حفظ تعادل، مدرنیزه کردن، 

بازسازی و گسترش کارخانجات امضا کرده اند.
وزیر دولت بنگادش در بخش نساجی و جوت 
در جشــن امضای این توافقنامه در داکا گفت: 

چین حمایت هــای فنی الزم را به منظور بهبود 
استاندارد کارخانجات جوت محلی در بنگادش 
به عمل خواهد آورد و ما صورتجلسه ای را در این 

رابطه  امضا کرده ایم.
بنا بر گزارش رســانه های بنگادشی، این کشور 
همچنین قصد دارد تــا با امضای این توافقنامه 
روابط دوســتانه بین دو کشور را بهبود ببخشد. 
بنگادش مشتاق است تا روابط تجاری خود را در 

بخش جوت با چین گسترش دهد. 

کمک چین برای مدرنیزه کردن کارخانجات جوت در بنگالدش
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هــدف از طراحــی اتاق های پــرو مجازی 
پر کــردن فاصله میــان مجراهای تجارت 
الکترونیک اســت. این خدمات مجازی که 
به صــورت اپلیکیشــن های تلفن همراه و 
خدمات وب در دسترس هستند به خریدان 
آناین نشان می دهد که لباس مورد نظر بر 
تن آنها چطور اســت بدون آن که شخص 
مجبور باشــد لباس را به صورت واقعی پرو 

کند.
مشــتریان آناین بر اساس درک خودشان 
از لباســی که به آنها می آیــد آن لباس را 
انتخاب می کنند و سفارش می دهند که در 
نهایت ممکن است منجر به نارضایتی آنها 
شود. سازندگان این اپلیکیشن ها و خدمات 
مجازی متوجه خاء موجود در این زمینه 
شــدند و محصوالت خــود را تولید و در 

اختیار خریداران الکترونیک قرار دادند.
مشــتریان عاوه بر پرو لبــاس به صورت 
مجازی پیشنهادهایی را نیز دریافت می کنند 

که به آنها می گوید چه لباس های مشابهی 
هم برای آنها مناســب اســت. شبکه های 
اجتماعی نیز بخشــی از این برنامه هستند 
و افراد می توانند تصویر خود با لباس مورد 
نظر را با دوستان خود به اشتراک بگذارند 
و از نظرات آنها هم اســتفاده کنند. مدیر 
 Trupik ارشد اجرایی و موســس کمپانی
ســه  پرو  اتاق های  Connect-تولیدکننده 

بعدی- ســردار تیروماال گفــت: نگرش ما 
ایجاد تجربه حضور واقعی در فروشگاه برای 
خریداران آناین است چون احساس ما این 
بود که یک خاء بزرگ در این بخش وجود 
دارد؛ امروزه افراد بیشــتر به خرید آناین 
روی آورده اند اما مجبورند تنها لباس هایی 

را با یک سایز مشخص خریداری کنند.
بر خاف سایر اتاق های پرو مجازی موجود 
در بــازار که تنها عکس لبــاس را بر روی 
عکس مشــتری قــرار می دهــد، کمپانی 
تروپیک کانکت فیزیک بدنی شخص را به 

صورت سه بعدی مجددًا خلق می کند.
تیروماال با صحبت دربــاره تکنیک به کار 
رفته در محصول خــود گفت: راهکارهای 
ارایه شــده توسط ســایرین )رقبا( مشکل 
ابتدایــی مشــتری را حــل نمی کند. این 
مشکل پاســخ به این پرسش هاست که آیا 
این لباس اندازه من هســت یا خیر و اگر 
هست من چگونه در آن به نظر می رسم. ما 

بدن شخص را مجددًا به صورت سه بعدی 
به تصویر می کشــیم به طوری که  امکان 
قرارگیری لباس بــر روی بدن و اصطاحًا 
ریزش لباس وجود داشته باشد و مشتری 
بتواند متوجه شــود که آیــا لباس برای او 
مناســب هســت یا خیر. کمپانی تروپیک 
این تکنولوژی را در فروشــگاه های واقعی 
نیز بــه کار گرفته و کیوســک هایی را در 
فروشــگاه های لباس حیدرآباد نصب کرده 
اســت. این کیوســک ها بــه دوربین هایی 
مجهز هســتند که مشتری را اسکن کرده 
و با ایجاد یک زاویه دید 360 درجه به آن 
ها در انتخاب لباس ایده میدهند. به گفته 
تیروماال مشــتریان از مشاهده ی امکانات 

این کیوسک ها حیرت زده خواهند شد.
با وجود این که اتاق های پرو مجازی برای 
خرید آناین فوق العاده به نظر می رســند 
اما اســتفاده از آنها در فروشگاه های واقعی 
چندان ضروری به نظر نمی رسد. تیروماال 
ایجاد  تیروپیک  می گوید: هدف کمپانــی 
کانال جدیدی برای خرید است که ترکیبی 
از فروشــگاه های آناین و واقعی می باشد. 
تکنولوژی تروپیک این امکان را به برندها 
می دهد تا فروشگاه های واقعی خود را برای 
هر مشتری شخصی کنند و محصول خود 
را در شــرایطی که برای مشتری راحت تر 

است به او ارائه دهند.

اتاق های پرو مجازی انقالبی در خرید آنالین

بر اساس مطالعاتی که توسط انجمن سازندگان 
ماشین آالت نســاجی ایتالیا )ACIMIT( انجام 
شده است، شاخص سفارشات برای ماشین آالت 
نساجی در سه ماهه چهارم سال 2016 به لطف 
ارقام مثبت فروش خارجی ، افزایش داشته است. 
مجموع سفارشات از ژوییه تا سپتامبر 2016 نسبت 
به دوره مشابه ســال قبل 16 درصد زیادتر شده 
است. رییس آچی میت، رافائا کارابلی می گوید: 

اطاعات مربوط به میزان سفارشات موید پویایی و 
تحرک در بازارهای خارجی است. میزان سفارشات 
در بازار داخلی نیز پس از دو دوره سه ماهه پیاپی 
افزایش، کاهش یافته است. ما همچنان تا بازیابی 
کامل و موثر بازار داخلی فاصله زیادی داریم. البته 
ما اطمینان داریم که برنامه دولت برای سال مالی 
2017 می تواند باعث ایجاد اعتماد در کســب و 

کارهایی شود که نیاز به سرمایه گذاری دارند.

افزایش سفارشات خارجی برای ماشین آالت نساجی ایتالیایی
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 ITMA کمپانی گــروز بکــرت در نمایشــگاه
Asia+CITME در شــانگهای بحث های فنی 
را بــرای بیــش از 4000 بازدیــد کننده حاضر 
در نمایشــگاه برگــزار کرد و بســیاری از آنها به 
پیشرفت های اخیر این کمپانی در بخش کشبافی 
عاقه زیادی نشان دادند.گروز بکرت با استفاده از 
فیلم و نمایش محصوالت نشــان داد که چگونه 
خدمات و محصوالت هوشــمند می توانند باعث 
ذخیره منابع و در عین حــال افزایش بهره وری 
شــوند. برای نمایش محصوالت از ماشین آالت 
ترنســپرنت یا شــفافی که برای نخستین بار در 
ایتمای میان در سال 2015 معرفی شده بودند، 
استفاده کرد. این ماشین ها مخصوص بخش های 
کشبافی، بافندگی تاری پودی، نمدبافی، ریشه دار 
کردن، کاردینگ و دوخت بودند. تمام ماشین ها 
مجهز به ســوزن های گروز بکرت بوده و طراحی 
اجزای سیستم به گونه ای بود که افراد می توانستند 
مستقیما استفاده از آنها و هماهنگی عالی بین اجزا 
را مشاهده کنند. عاوه بر آن ساخت قطعات قابل 

برداشت در ماشین های شفاف  امکان تجربه یک 
تولید واقعی را فراهم می کرد.

نکته برجســته در بخش کشبافی معرفی نسل 
جدید سوزن های Litespeed بوده است. گفته 
 Litespeed Plus می شود که سوزن های جدید
که تنها 0/6 گرم وزن دارند قادرند میزان انتشارات 
دی اکسید کربن را در هنگام تولید پارچه تا حد 
چشمگیری کاهش دهند و همچنین دمای فرایند 
و هزینه های مصرف انرژی را نیز کم کنند. بنا بر 
گزارش کمپانی گروز بکرت در صورت اســتفاده 
از ســوزن های الیت اسپید پاس می توان دمای 
ماشــین و میزان انرژی مصرفــی را تا 20 درصد 
کاهش داد. کارخانجات کشبافی در چین با به کار 
گیری یک ســت سوزن متشکل از 3000 سوزن 
موفق شدند میزان انتشارات دی اکسید کربن را 
به 1/4 تن در سال کاهش دهند در حالی که این 
رقم در هند بیش از 2/4 تن می باشد. رمز موفقیت 
سوزن های جدید در هندسه آن هاست. ایده اصلی 
افزایش بهبود هندســه سوزن های گردباف الیت 
اسپید منجر به ایجاد محصول جدید یعنی سوزن 
های الیت اسپید پاس شده است. در هر دو مورد 
ضخامت میله سوزن در مقایسه با انواع استاندارد 
تاحدی کمتر شــده اســت. در سوزن های الیت 
اســپید کاهش ضخامت میله تنها در یک طرف 
سوزن-راست یا چپ-اعمال می شود در حالی که 
در سوزن های الیت اسپید پاس این کاهش در 
هر دو طرف به چشم می خورد. این بدان معناست 

که سوزن های جدید صرف نظر از جهت چرخش 
ماشین قابل اســتفاده اند. البته مزیت فروش این 
ســوزن ها طراحی موثر و کارآمد آنهاست که از 
نظر صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش دمای 
فرایند و توزیع روغن به نفع تولیدکننده می باشد. 
نتایج آزمایشات دمای ماشین آالت بر روی ماشین 
گردباف یکرو سیلندر نشــان داده شد. دمای باال 
می تواند در سرعت ماشین آالت گردباف مدرن )با 
کارایی باال( ایجاد محدودیت کند. کاهش ضخامت 
میله در ســوزن های الیت اســپید پاس باعث 
کاهش اصطکاک و بهبود عملکرد روان کننده ها 
می شود که در نتیجه آن دما حتی در ماشین های 

با سرعت باال کاهش پیدا می کند.
گروز بکرت می گوید: بــه طور خاصه محصول 
جدید نتیجه سیر تکاملی انواع قبلی سوزن های 
الیت اسپید بوده که ضخامت میله آن در دو طرف 
کم شــده و برای استفاده در ماشین های گردباف 
بزرگ طراحی شده اســت. واژه "پاس" نمایانگر 
صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی، کاهش دما و 
حتی عملکرد بهتر روان کننده ها و کاهش میزان 

انتشار دی اکسید کربن است. 
در مجموع به حداقل رســاندن میزان اصطکاک، 
بهبود عملکرد روان کننده ها و کاهش چشمگیر 
دمای ماشــین همه و همه باعث بهبود عملکرد 
ماشین و کاهش ســایش میان اجزای سیستم 
می شــود، به عاوه ماشــین می تواند با حداکثر 

سرعت خود کار کند.

عرضه سوزن های جدید ماشین آالت گردباف توسط کمپانی گروز بکرت

افت قیمت جهانی پنبه خام باعث نگرانی حدود 

500000 کشاورز تانزانیایی شده است که از این 
راه امرار معاش می کنند.

آمار و ارقام بانک تانزانیا نشان می دهد که صادرات 
پنبه کشور در سال 2015، 30/2 میلیون دالر بوده 
است که نســبت به میزان صادرات در سال های 
2014 و 2013 کــه به ترتیــب 45/7 و 111/7 

میلیون دالر بوده، روند نزولی داشته است.
آمار نشــان می دهد کــه علی رغــم افزایش 

10 درصــدی در صادرات نخ پنبــه ای )الیاف 
اینترالک که از پنبه خام حاصل می شــوند و 
در تولید منســوجات، دوزندگــی، قاب بافی، 
کشــبافی، بافندگی تاری پودی و طناب بافی 
کاربــرد دارند(، در مورد محصول پنبه در چند 
ســال اخیر عملکرد خوبی را شــاهد نبوده ایم 
که بیشــتر به دلیل کاهش در قیمت و حجم 

صادرات است.

نگرانی از افت شدید صادرات پنبه در تانزانیا
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Inspired by the work of Stanford University researcher Yi Cui, 
whose team realized that silver nanowires could be used this 
way, the Army started working to optimize the coating. “We 
have found out that if we hook up a battery or a power source 
to this coated fabric, we can increase the temperature of the 
textile by up to 110 degrees Celsius, which is an enormous 
change,” D’Angelo explained in a press conference Aug. 22. 
“Obviously the soldiers wouldn’t need that kind of heat. But 
it’s just to show you the potential of how much we can heat 
up the fabric with just three volts, which is basically a watch 
battery.”
That voltage was the amount needed to heat a 1-inch by 
1-inch fabric swatch. A full base layer would require more. But 
batteries are heavy, so the team is trying to collaborate with a 
professor at University of California-San Diego who has devised 
a “a flexible, stretchable battery that can be incorporated 
within the textile,” D’Angelo said. “It’s basically weightless.” 
They’re also experimenting with a sweat-absorbing hydrogel 
that would keep soldiers dry. The nanowire-coating is so fine 
that it doesn’t alter the flexibility of the fabric. It’s also robust. 
“We have done a few laundering tests with detergent and 
everything,” D’Angelo said.

Cotton made in Africa focuses on China 
through workshops

Hamburg-based Cotton made in Africa (CmiA) initiative, 
which assists small cotton farmers in Africa in reaching 
international markets, organized two workshops in the 
Qingdao and Guangzhou provinces of China in August to 
introduce Chinese market operators to the organisation’s 
work, keeping in view the growing interest in China for 
African cotton. 
More than 160 professionals, including ready-
made garment and fabric producers, cotton traders, 
merchandisers and representatives of international textile 
companies, attended the workshops held in the first week 
of August, according to a CmiA press release. The initiative 
was founded in 2005. 
Transparency and the integration of CmiA cotton into the 
supply chains of large retailers and brands were focus 
topics, said Christian Barthel, director of CmiA’s supply 
chain management. 
The attendees perceived both workshops as a great kick-off 

for further such conferences to strengthen collaborations, 
the press release said.
Destination XL's apparel fit XL men in high standards
Destination XL Group, the leading retailer of men's XL 
apparel, employs technical designers and quality assurance 
experts, besides putting the apparel through a series of 
rigorous testing well beyond industry standards to provide 
XL guys with the perfect fit. With the realisation, that no 
two men are built alike, the group focuses on setting high 
standards. 
Whether a guy is five feet and five inches with a stockier 
frame or six feet and six inches with an athletic build, the 
challenge is to fit them both properly, so they look and feel 
great. This is where the higher standards come into play. 
From “test fitting” that incorporates real men wearing, 
washing, and putting the clothing through their daily lives, 
to “lab testing” that focuses on everything from technical 
properties such as yarn and seam strength, sustainability 
of dyes, fabric resilience, and shape retention, the process 
is stringent and ever-evolving. Everything DXL produces 
is tested – from underwear to high-end designer suits, 
and anything in between. The feedback DXL has received 
from its fit models has been extremely positive. They 
have found that the products fit them better than other 
retailers’ clothes, without excess material, and in higher 
quality fabrics that help the clothes look more stylish and 
fit more comfortably. 

EU Eco-Label for textiles gets update

BRUSSELS – The European Commission (EC) has fine-
tuned its criteria the voluntary EU Ecolabel for textiles, 
including its definition of textiles to include accessories and 
intermediate products used in textiles and it has extended 
the validity of the assessed criteria for 78 months from 
the adoption of the amendment. The criteria were due to 
expire in June 2018. 
The amendment also clarifies the exceptions applying 
when recycled fibres or organic cotton fibres are used 
and revises the calculation required with regards to the 
percentage of these fibres used in EU-Ecolabelled textiles. 
Other criteria for chemical management, such as water 
repellent finishes are mentioned alongside new rules for 
wool and pesticide residues on cotton are also clarified. 1 
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is able to efficiently convert mechanical energy into electrical 
energy.
“My first efforts doing this go back to 1980, using artificial 
polymers to build electrochemical artificial muscles,” Ray 
Baughman, one of the researchers from the University of 
Texas at Dallas, told Digital Trends. “We figured out that if 
you can use electrical energy to drive an artificial muscle to 
produce mechanical energy, maybe it’s possible to run it in 
reverse — and harvest mechanical energy as electricity. For all 
the years since then, I’ve failed to make this work. Now that’s 
changed.”
The yarn developed by the researchers can be twisted into 
elastic-like coils, in a way that allows the thread to generate 
electricity when stretched. The energy from one piece of 
yarn can power an LED and generate 250 watts per kilogram 
when a number of them are bound together and stretched 30 
times per second. While it is still early days for the research, 
it is promising compared with other harvester technologies 
— with 100 times the electric power per weight, compared 
to alternate attempts at weavable fibers. According to the 
researchers, 31 milligrams of the so-called “twistron” yarn 
could generate sufficient electricity to send two kilobytes of 
data 100 meters every 10 seconds.
One problem that currently exists, however, relates to the 
relative scarcity of carbon nanotubes. “Carbon nanotubes 
are very expensive to produce, and not manufactured in 
large quantities,” Baughman said. “As a result, the present 
applications for this work are limited to tasks which do not 
require much yarn. For example, right now you could sow 
the yarn into a textile to monitor an individual’s movement 
without having to use a battery.”
A bit more yarn could allow people to generate and then 
store their own electricity through physical activity. “But it’s 
the future possibilities which most excite me,” Baughman 
continued. “That’s the dream of being able to make yarn 
that will allow us to inexpensively and efficiently harness the 
energy of the ocean’s waves, beyond that which is possible 
with conventional harvesters.”

Celliant Helps Athletes with Clinically-Proven 
Textile Increasing Blood Flow

Celliant, a product of Los Angeles-based tech company 
Hologenix that aims to effectively capture and utilize human 

body heat in order to produce noticeable health benefits, 
recently received a classification from the FDA that could help 
the company expand its reach.
Celliant, owned by Hologenix, LLC, began producing its now-
patented, thermo-reactive mineral-based responsive textile 
technology in 2002 with the hope of recycling the body’s 
natural energy. The company refers to its tech as “solar panels 
for your body.”
The company’s product is able to help increase the user’s 
blood flow in real-time to the area covered by the garment. 
Celliant’s technology readmits far infrared energy back into 
the body.
“We are trying to connect the dots of three buckets of science,” 
Celliant co-founder and CEO Seth Casden said.
“First: the body gives off heat; second: certain naturally 
occurring minerals act as a sponge for that heat and absorb 
it and then give off infrared; third: the validation that infrared 
has many different health benefits.”
Celliant, a rebrand from the company’s first iteration, had 
worked with TaylorMade adidas on a golf shirt and Saucony 
for a compression recovery line. In 2010 and 2011, it landed 
its first big-time partnership with Reebok’s Zigtech line, which 
featured Peyton Manning and John Wall as spokesmen.

A new high-tech fabric could mean the end of 
bulky layers in the winter

Researchers from the US Army Natick Soldier Research, 
Development & Engineering Center are trying to make that 
scenario a reality.
At a conference of the American Chemical Society, Army 
researchers explained how they’re using a coating of fine silver 
nanowires on ordinary fabrics, such as cotton or polyester, as 
a way to potentially keep soldiers warm in extreme cold. The 
coating makes the fabric conductive, and with just a few volts 
of electricity, it can generate a substantial amount of heat. The 
researchers are working to develop a system that would allow 
soldiers to dial the heat up or down as needed, and Paola 
D’Angelo, one of the Natick researchers on the project, says 
the technology could ultimately make its way into consumer 
products too.
The Army started working on the coating to solve a very basic 
problem. The uniform soldiers wear in extreme cold can 
include up to seven layers, which makes it heavy and bulky. 10 
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with the Ethiopian Investment Commission to start a factory 
inside the Kombolcha Industrial Park built by the China Civil 
Engineering Corporation. Ethiopia, with nearly 175 textile 
units, aims to generate $30 billion in foreign exchange earnings 
from the textiles and clothing sector by 2030 and has allotted 
more than $1 billion for the construction of industrial parks 
in the second five-year growth and transformation plan (GTP-
II) period, effective from 2015 to 2020. It plans to have 150 
companies in the sector by 2020.

Turkey imposes temporary duty on POY from 7 
countries

Turkish ministry of economy has announced imposition of 
provisional anti-dumping duty on partially oriented yarn (POY) 
with HS code 5402.46 imported from seven countries—China, 
India, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Thailand and Vietnam. 
The ministry said that the volume of imported POY increased 
considerably during January 1, 2010 to December 31, 2016.
The ministry had launched a preliminary investigation in 
February this year following a petition from Korteks Mensucat 
ve Sanayi Anonim Sirketi company. According to the data 
obtained from Turkish Statistical Institute, it was determined 
that POY imports had increased considerably, especially after 
2010, the ministry said in an official communiqué.
The share of Turkish POY imports from the above mentioned 
seven countries was 99.1 per cent in 2014 and 2015, and it 
was 99.2 per cent in 2016. In terms of volume, it has increased 
from 159,960,807 kg in 2010 to 295,789,479 kg in 2016.
The anti-dumping duty on POY from India, Taiwan, Thailand 
and Vietnam will be 10.15 per cent, 14.3 per cent, 18.85 per 
cent and 36.28 per cent respectively. The duty on import of 
POY from China, Indonesia and Malaysia would be levied at 
$263 per ton, $120 per ton and $138 per ton respectively, the 
communiqué said.
These duties will remain in effect until the final decision on the 
investigation is announced. 

FESPA Eurasia 2017 to be held in Istanbul in 
December

FESPA Eurasia 2017, the region’s dedicated exhibition for wide 
format, screen and textile printing and garment decoration, 

is being held in Istanbul, Turkey, during December 7-10, 
2017. With increasing visitor audience, the show has been 
recognised as the ‘International Trade Fair’ by the Turkish 
Union of Chambers and Exchange Commodities (TOBB). 
Over the past five years FESPA Eurasia has grown its visitor 
audience by 18 per cent, confirming it as a leading event for 
the wide format printing and garment decoration markets in 
the Eurasia region. 
FESPA Eurasia 2016 attracted 8,232 individual visitors, with 
total attendance over the four days reaching 9,774 visits. 
Based on their successful participation in 2016, 10 per cent of 
exhibitors have increased their stand space for the 2017 event. 
The 2016 exhibition also proved to be an active buying event 
with 44 per cent of visitors being final decision makers and 81 
per cent being involved in the decision-making process with a 
collective budget of €1.6billion. 
FESPA Eurasia has been recognised in the category of 
‘International Trade Fair’ by the Turkish Union of Chambers 
and Exchange Commodities (TOBB) due to the increase in 
its international visitor and exhibitor base over the last three 
years, demonstrating the growing reach of this event. 
Michael Ryan, group exhibition manager, FESPA comments: 
“The increase in stand space that we’re seeing for this year’s 
show emphasises exhibitors’ high regard for the FESPA Eurasia 
event, not only due to the number of visitors, but their 
seniority and purchasing authority. Receiving international 
trade fair status from TOBB recognises that FESPA Eurasia is 
transforming from a regional to an international exhibition, 
with many visitors from beyond Turkey travelling to attend an 
exhibition of this calibre.” 

CARBON NANOTUBE YARN TURNS 
MOVEMENT INTO ELECTRICITY, NO BATTERIES 
REQUIRED

Imagine being able to harness the mechanical energy produced 
during your morning jog and using it to power a batteryless 
music player or fitness tracker. Or using the vibrations caused 
by passing trains or cars to monitor the stress levels in tracks 
or roads, and communicating this to the people who need to 
know. Those are two of the possible applications which could 
arise from a new energy-harvesting device developed by an 
international team of researchers. They have developed a 
special ultra-thin yarn created from carbon nanotubes, which 9 
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World Textile News
Intertextile Shanghai to see over 4500 exhibitors

Over 4,500 exhibitors from nearly 30 countries will gather 
under one roof at October’s Intertextile Shanghai Apparel 
Fabrics, the China’s international trade fair for apparel 
fabrics and accessories, during October 11-13, 2017. The 
industry’s leading trade fair for the autumn/winter season 
will offer something for everyone’s unique fashion tastes. 
Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Autumn Edition 
2017 is co-organised by Messe Frankfurt (HK); the Sub-
Council of Textile Industry, CCPIT; and the China Textile 
Information Centre. 
SalonEurope, Intertextile’s premium zone for mid and high-
end European fabrics and accessories suppliers, will target 
Asian buyers who are looking to meet the strong consumer 
demand in the region for European fashion. Some of the 
brands participating in SalonEurope this edition include 
Albini, Alumo, American & Efird (Guetermann), E Thomas, 
Freudenberg, Kufner, Marzotto Group, Miroglio, Loro 
Piana, Woolmark and Zegna. 
Within SalonEurope buyers can also find the Milano Unica, 
the Premium Wool Zone and the Verve for Design areas, 
each reflecting fashion and style in their own unique ways. 
The Japan Pavilion is another fashion hub at the fair that 
is immensely popular each edition with Chinese buyers 
while the domestic exhibitor halls will reflect how Chinese 
designers are emerging onto the fashion scene. 
For those on the lookout for what fashions and styles 
will be gracing the catwalks and sidewalks in autumn 
and winter 2018, then the eight trend forums found 

world news

throughout the halls, including an international forum, 
four Chinese forums, an accessories forum, the Japan 
Pavilion forum and the Korea Pavilion forum, will provide 
a snapshot of this. 

Ethiopian industrial parks attract foreign textile 
firms

Three industrial parks built by China in Ethiopia’s Hawassa, 
Mekelle and Kombolcha have started drawing foreign export 
firms to the east African nation’s textile and apparel sector. 
The country plans to generate one-fourth of $400-million 
foreign exchange earnings target for the current fiscal from its 
flagship industrial park in Hawassa alone. 
The parks are part of Ethiopia’s efforts to become Africa’s 
manufacturing powerhouse. The country plans to raise its 
current $150 million revenue from textile and apparel exports 
to more than $1 billion, according to a Chinese news agency 
report. 
The Hawassa park has started bringing in revenues and Hong 
Kong-based TAL Apparel is among the foreign companies that 
have started production in its premises. About $1.5 million is 
being earned every month at the Hawassa park, according to 
a recent report by the Ethiopian Textile Industry Development 
Institute. 
Seven foreign companies, including some from Bangladesh, 
have secured space to commence operations at the Mekelle 
industrial park.
US textile and apparel firm Trybus has signed an agreement 8 
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This year’s festival will be held from October 6 to 9, 2017, at 
Tehran International Permanent Fairground.
Nanotechnology International Festival is held annually 
by Iran Nanotechnology Initiative Council, and it is the 
largest and most credible domestic exhibition in the field 
of nanotechnology, and is considered as the second largest 
nanotechnology festival in Asia.
The festival includes an exhibition, public show, workshops, 
and Nano Awards Ceremony, which recognizes the most 
active scientists and researchers, research institutions, 
laboratories, incubators, companies as well as media.
The festival comprises twelve pavilions designed to 
present products of companies active in various field of 
nanotechnology such as: Water & Environment & Energy, 
Healthcare, Automotive Industry, Construction Industry, 
Textile Industry, Petroleum & Related Industries, Agriculture 
& Packaging, Nano-material Suppliers, Machinery & Lab 
Equipment Manufacturers, Tech-Market Services Company, 
Public Education and Trading Companies.
Also universities, incubators, tech-parks and research 
centers will be participating in the festival to display their 
achievements in different areas of nanotechnology.
72 producing and manufacturing companies, 17 universities, 
research centers, technology parks and incubators, 9 
laboratories, 6 promotional institutes and 12 international 
companies took part in Iran Nano 2016. 

Tehran to Host Int’l Apparel Expo

The Fifth International Apparel Exhibition is scheduled to be 
held at Tehran’s International Fairground from September 4 
to 7. The event has been organized with the aim of introducing 
Iran’s capabilities in the field of garment production.
The Iranian apparel market is estimated to have an annual 
turnover of $12 billion.
According to the Headquarters for Combating Smuggling of 
Goods and Foreign Exchange, apparel tops the list of goods 
smuggled into Iran.
Some $2.6 billion worth of clothes are imported into Iran 
every year and according to members of apparel unions, 
twice this amount is smuggled into the country.
Textile, Apparel and Leather Industry Organization, affiliated 
to the Industries, Mining and Trade Ministry, said 90% of 
foreign garments in the Iranian market are contraband.
Tehran Apparel Producers and Sellers Union recently 
launched a campaign called “I Proudly Wear Iranian Clothes” 

to support the production of Iranian clothing.
“As long as we don’t trust Iranian clothes, we can’t expect 
a qualitative improvement in the apparel market,” Majid 
Talimi, a member of the union and head of the campaign, 
has been quoted as saying by the Persian daily Shahrvand.

Iran Parliament Vows Strong Support for 
Handwoven Carpet Industry

The first vice-speaker of the Iranian Parliament, Massoud 
Pezeshkian, has stressed that the Parliament intends to make 
considerable effort to shore up those involved in domestic 
handwoven carpet industry.
He further called for the identification of new export markets 
to increase overseas sales of Iranian handwoven carpets.
Pezeshkian made the remarks in a meeting with the head 
of Iran National Carpet Centre (INCC), Hamid Kargar, on 
the sidelines of the opening ceremony of the 26th Iran 
Handmade Carpet Exhibition – the biggest of its kind 
worldwide – in Tehran on August 23.
Given that the demand for handwoven carpets in global 
markets is limited, efforts are required to create or identify 
new markets to boost exports of Iranian carpets, he added.
Pezeshkian put the current total global demand for 
handwoven carpets at $1.3 billion, expressing satisfaction 
with the fact that Iran has always been the world’s top 
producer of handmade carpets, followed by India, Pakistan, 
Afghanistan, Turkey, Nepal, and China.
He put Iran’s handwoven carpet exports at $350 million in 
the 12-month period ending March 2017.

Iran Carpet Exports Exceed $70m in 3 Months

Around $74 million worth of machine-woven carpets were 
exported from Iran to Central Asia, Europe, Australia and 
neighboring countries such as Iraq and Afghanistan during 
the first three months of the current Iranian year (March 21-
June 22), according to deputy minister of industries, mining 
and trade, Golnar Nassrollahi.
At present, there are close to 900 machine-woven carpet 
production units in Iran.
About 55,500 tons of machine-woven carpets worth $306.5 
million were exported in the last Iranian year (March 2016-
17), indicating a 4.3% rise in weight and an 8.9% decrease in 
value year-on-year. 7 
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distributors of apparel in Iran who seek business licenses 
to produce goods worth 20% of their import value (in rial 
terms) inside Iran and to export at least 50% of this domestic 
production. The initiative, the ministry says, is aimed at 
increasing domestic production, creating jobs and reviving 
Iran’s aging apparel industry.According to deputy minister 
of cooperatives, labor and social welfare, Hamid Kalantari, 
the apparel industry has the highest job creation potential 
among all industries in Iran.Currently, 9,818 industrial units 
are active in Iran’s textile and apparel industries licensed by 
the Ministry of Industries, Mining and Trade, constituting 
11% of all industrial entities in the country.According to 
Mehrabi, these units have created more than 290,000 
direct jobs, accounting for 13% of all industrial jobs in Iran, 
the ministry’s official news service.Mehrabi believes setting 
up apparel industrial parks is highly beneficial for Iran, as it 
leads to transfer of know-how, increases quality and lowers 
production costs.Last month Iran’s Small Industries and 
Industrial Parks Organization, Minister of Cooperatives, 
Labor and Social welfare, Cooperative Investment Guarantee 
Fund, Iran’s Clothing Association and Tose’e Ta’avon Bank 
signed a multilateral memorandum of understanding to 
set up Iran’s first-ever apparel industrial park near Tehran’s 
Imam Khomeini International Airport.Chairman of Iran’s 
Small Industries and Industrial Parks Organization Ali Yazdani 
said on the sidelines of the signing ceremony held on July 
12 that investors from Italy, China, South Korea and Turkey 
had already shown interest in this project.According to 
the Headquarters for Combating Smuggling of Goods and 
Foreign Exchange, apparel tops the list of goods smuggled 
into Iran.
Textile, Apparel and Leather Industry Organization, affiliated 
to the Industries, Mining and Trade Ministry, had announced 
that some 90% of foreign garments are smuggled into 
the Iranian market.In a bid to tackle the staggering rate of 
smuggling in the apparel market, the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration recently banned any commercial 
import of clothing by individuals. The administration issued 
a directive late last Iranian year (March 2016-17), based on 
which the import of clothing is only possible by registered 
companies and authorized representatives under the 
Industries, Mining and Trade Ministry regulations.Iran’s per 
capita apparel consumption is lower than the global average.
According to the Central Bank of Iran, clothing had a 4.5% 
share in the total Iranian families’ spending in the fiscal 2015-
16. In other words, each Iranian family spent an average of 
15,897,000 rials ($423) on clothes. According to Mehrabi, 

Iran is the 36th biggest exporter of textile products and 90th 
biggest exporter of apparel in the world.
“Taking into account both textile and clothing products, the 
country’s ranking stands at 59th,” she said.

Iran’s fashion, garment industries worth $15B

The fashion and garment industries in Iran are worth 
500 trillion rials (over $15 billion at 32,986 rials per USD), 
according to Hamid Qobadi Dana, secretary of Fashion and 
Clothing Regulation Workgroup.
He said that the abovementioned number is an estimated 
to be the real value of these two industries, while Iran’s 
Statistics Center’s data shows that number standing at 350 
trillion rials.
Speaking about the shortcomings of the garment industry 
in Iran, Dana said that, there does not exist a long needed 
unilateral national system of sizes.
In mid-August, the second Startup Weekend, focusing on 
the development of new talents in the fashion and retail 
industry, titled ‘Entrepreneurship in Fashion and Technology’, 
was held in Tehran.
The weekend culminated with the different presentations 
for local entrepreneurs, with the opportunity for critical 
feedback.
In early August, local sources said that plans are underway 
to establish a new apparel industrial town in Fashafouyeh, 
located in Tehran Province’s Rey County, with the stated 
aim of limiting imports, boosting domestic production 
and making the price of Iranian garment products more 
competitive.
Currently, 9,818 industrial units are active in Iran’s textile 
and apparel industries licensed by the Ministry of Industries, 
Mining and Trade, constituting 11% of all industrial entities 
in the country.
Textile, Apparel and Leather Industry Organization, affiliated 
to the Industries, Mining and Trade Ministry, had announced 
that some 90% of foreign garment products are smuggled 
into the Iranian market.

Iran to hold 10th intl. Nano Festival in October

Iran will be hosting the 10th International Nanotechnology 
Festival (IranNano 2017), as 20the second largest 
nanotechnology exhibition in Asia, in early October 2017.
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Iran Textile News
Iran, Indonesia to hold joint nanotech event

‘Iran-Indonesia Nanotechnology Business Matchmaking’ 
event will be held in Jakarta on August 29 with the aim of 
developing the trade-economic transactions between Iran 
and Indonesia.
According to Iran Nanotechnology Initiative Council (INIC), 
the nanotechnology event, organized with the formal 
agreement of two countries’ authorities, can pave the way 
for the development of bilateral relations between Iran and 
Indonesia.
In this one-day event held at the invitation of Indonesian 
Ministry of Industry, twelve Iranian companies involved 
in textile, building, agriculture, polymer, automotive, 
equipment and nanocoating industries will present their 
latest technological achievements do Indonesian industrial 
companies.
According to the program, the meeting will begin with 
a speech by the Indonesian Minister of Industry and the 
Head of Iran Nanotechnology Initiative Council on Tuesday 
morning, August 29. The Talk Show with the presence of 
following speakers will be the next part of the program: 
Head of Innovation Center at Indonesia’s LIPI, Head of BPPI 
at Indonesia’s Ministry of Industry, DG R & D Empowerment 
at Ministry of Research & Technology and Higher Education, 
Director Industry & Marketing Working Group at Iran’s INIC, 
and Middle East-OIC Committee at Indonesian Chamber of 
Commerce & Industry.
An exhibition of nanotechnology products will be held on 
the sidelines of this talk show.
In the evening meeting of this event, twelve Iranian 

Iran news

companies in the form of Business Matchmaking will 
present their technology and products for pertinent 
industrial companies. The purpose of the event is to develop 
the technological exchange of nanoscience between two 
countries.
Iran Nanotechnology Initiative Council (INIC) is tasked with 
determining the general policies for the development of 
nanotechnology in the country and pursuing the case with 
implementation of the policies. The INIC is seeking to pave 
the road for activity of the private sector and generation of 
wealth within the society through providing facilities, crating 
market and removing the impending obstacles.
Indonesian industrial activists can download the booklet ”An 
introduction to Iranian companies” for more information.

Plan to Set Up Apparel Industrial Town in 
Tehran

Plans are underway to establish a new apparel industrial town 
in Fashafouyeh, located in Tehran Province’s Rey County, 
with the stated aim of limiting imports, boosting domestic 
production and making the price of Iranian clothing more 
competitive.According to Director General of Textile and 
Clothing Department at the Ministry of Industries, Mining and 
Trade Afsaneh Mehrabi, some 45 hectares of land have been 
bought for the new apparel industrial park, the Persian daily 
Shahrvand reported.Italian and Turkish apparel producers 
will be present there for cooperation with Iranian producers, 
the report added.The Ministry of Industries, Mining and 
Trade has mandated foreign representatives, branches and 5 
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World Economic 
Forum expert 

to be keynote speaker 
at Textile 4.0 Conference 

press
release

Leeds, UK: The leader of the World Economic Forum’s 
(WEF) Future of Production initiative, Attila Turos, has 
been revealed as the keynote speaker at October’s 
Textile 4.0 Conference – the first event to explore the 
opportunities and risk of Industry 4.0 for textile industry 
strategists. 
The conference, organised by World Textile Information 
Network (WTiN), will take place at the Hotel Novotel 
Amsterdam City, The Netherlands, on 25-26 October 
2017.
The Switzerland-based WEF brings together the world’s 
most influential people in business and politics to 
shape global, regional and industry agendas. It says of 
manufacturing and distribution strategy: “The world is at 
the threshold of a new industrial revolution characterised 
by a confluence of emerging technology breakthroughs, 
including mobile connectivity, artificial intelligence, 
Internet of Things, next-generation robotics, 3D printing, 
wearables and genetic engineering, nanotechnology, 
advanced materials, biotechnology and others.
“These technologies, combined and connected, will 
transform manufacturing and production systems with 
unprecedented speed and scope, impacting business 
models, economic growth, employment and sustainability. 
“Businesses in manufacturing and distribution sectors 
and policy-makers need new approaches and capabilities, 
and must work together to build truly innovative and 
sustainable production systems that benefit all people.”
An international development expert, Turos worked as 
an independent consultant before joining the WEF in 
2015. Big hitters from the textile industry itself will also 
feature at the Textile 4.0 Conference. A first-day session on 

digitalisation and its capacity to disrupt business models 
will deliver the vision of Chiaretto Calo, group CEO of the 
newly created, Italian-based IMPRIMA Group, which has 
already brought together some of the biggest names in 
digital textile printing. Also speaking in this session will be 
Tekin Gulsen, global IT and corporate planning director of 
Turkish technical fibre and yarn producer Kordsa Global; 
and Peter Santora, vice-president of US-based Softwear 
Automation, a pioneer in sewing-factory robotics. 
The implications of such workplace automation for 
employment and skills will be the subject of a session 
featuring Yves-Simon Gloy, of the Institut für Textiltechnik 
der RWTH Aachen University.  
Other speakers announced by WTiN are: supply-chain 
solutions expert Mark Harrop, CEO of WhichPLM, who 
will explore the role of PLM and ERP software in the 
“smart revolution”; Steve Smith, CEO of DPInnovations, 
who will examine the emerging concept of “technology 
as a service”; and Yariv Bustan, vice-president of product 
and marketing at Twine Solutions, an Israeli start-up that 
is commercialising a groundbreaking invention for digital 
coloration and functionalisation of thread. Bustan will set 
out opportunities for new business models arising from 
disruptive innovation. 
WTiN recently launched IoTex magazine and introduced 
a Textile 4.0 channel as part of its online Intelligence 
portfolio, to provide a focus for discussion of the business 
and technology implications of Industry 4.0 in the textile 
industry. WTiN digital innovation analyst Mutlu Chaouch 
Orozco will deliver the results of her latest research, and 
an opening note will be delivered by Tansy Fall, editor of 
IoTex and Digital Textile magazines.4 
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Highest precision 
for high-viscosity mediapress

release

Remscheid, August 16, 2017– whether for bonding, 
for casting or for insulating, for sealing or for foaming 
– at this year’s Bondexpo, the international trade 
fair for bonding technology, Oerlikon Barmag will be 
showcasing its gear metering pump program specifically 
designed for the joining/binding work steps. Between 
October 09 and 12, the company will be presenting in 
hall 6 – among other things – components for silicone 
processing and hot-melt adhesive applications, but 
also for processing resins and polyurethanes and other 
higher-viscosity liquids (booth 6422).
 
Efficiency in mastering viscous media – the GA series
When applying hot-melt adhesives, the focus lies above 
all on the evenness of the application. However, precise 
metering not only presupposes the fast and reproducible 
setting of an operating point, but also low-pulsation feeding 
of the conveying medium. Supplementing the proven GM 
series, Oerlikon Barmag has now developed the GA range for 
conveying higher-viscosity media. The GA series is available 
for conveying volumes of between 1.25 and 30 cm³/rev (0.6-
144 l/h). It has been designed for pressures of up to 200 bar, 
for viscosities of up to 1,500 Pas as well as for temperatures 
of up to a maximum of 225 °C. With this new program of 
pumps, Oerlikon Barmag offers tailor-made solutions for all 
applications for which precisely-defined, even metering is 
absolutely essential.
 
Conveying and metering using a single unit – the drum 
pump
The drum pump is designed especially for conveying and 
metering high-viscosity materials such as adhesives, silicones, 
etc., from drums and other large containers and for pressures 
of up to 250 bar. Thorsten Wagener, the sales employee 
responsible for pumps used in industrial and chemical 
applications comments: “The drum pump not only conveys 
high-viscosity materials from the drum, it also meters the 
medium to the mixing head without any additional interim 
stops and with the customary volumetric efficiency.” In close 

agreement with the customer, the gear pump and drum 
follow-up plate are harmonized in such a way as to ensure that 
the plate can effortlessly reach the bottom of the container, 
hence guaranteeing a very small amount of residue totaling 
<1%. This has a positive impact on both the materials costs 
and the production process.
 
Working under high pressure
In high-pressure technology, conveying small volumes with 
low viscosities is a particular challenge. Specifically for this 
application, Oerlikon Barmag has expanded the GM series 
with round plate package to include an option for the 
pressure build-up capacity. This multi-stage pump is available 
for conveying volumes of between 0.05 and 20 cm³/rev and 
guarantees the generation of operating pressures even at 
low viscosities (for example, 250 bar, 100 mPas). To this end, 
higher volumetric efficiencies or a larger useable speed range 
can be achieved. The robust gear metering pump ensures 
continual low-pulsation operation. Hence, high-pressure 
applications conveying minimum flow-through rates (for 
example, 0.5g – 1.5g/sec.) can also be covered for the very 
first time. For the manufacturers of PUR molded parts, block 
foams, refrigeration unit insulation and sandwich panels, this 
means consistent process stability and low investment costs.
 
One for all – high-speed metering made easy
The new high-speed metering pumps have been developed 
especially for lightly-lubricating and abrasive media. With 
their enlarged speed range (30 - 500 rpm), they cover a large 
application area for which several pumps of varying sizes have 
had to be used to date. For the manufacturer, this means less 
work when switching production and smaller spare parts 
inventories. The compact construction of the pump (ø65 
mm) reduces the space required in the machine and the low 
weight (1.4 kg) keeps the load as low as possible, which in turn 
has a positive impact on the construction of the machine. 
The external lifetime-lubricated ball-bearings ensure that the 
pump is not only very durable, they also do not come into 
contact with the respective product.

Oerlikon Barmag pumps at the Bondexpo 2017
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Press Release: 
Machinery and textiles 

for a better future press
release

On the occasion of its 125th anniversary, the VDMA has 
put together a series of multimedia reports. Published 
on the new website https://humans-machines-progress.
com the reports show: Machines are not an end in itself 
for the machinery engineering industry. Regina Brückner, 
Vice-Chairperson of the VDMA Textile Machinery 
Association and Managing Associate of Brückner 
Trockentechnik, explains: “Machines are the means 
to make progress come true for people and to meet 
challenges like energy, mobility, infrastructure and health. 
Textiles and textile machinery play – sometimes hidden – 
a major role in improving daily life.”
Textile machinery is, for example, a starting point for 
resource-efficient construction. Lightweight construction 
materials based on knitted, woven or nonwovens fabrics 
enable enormous savings potential in aerospace. 1,974 
litres of kerosene can be saved per aircraft per year with 
20 kilograms less weight on the A320.
Infrastructure maintenance is currently time consuming 
and costly because the reinforced concrete that has been 
used in many structures, contains steel reinforcing bar that 
can corrode, making the concrete structure crack. Textiles 
offer a robust alternative by replacing steel with carbon. 
Carbon concrete is durable and versatile in its uses. The 
carbon used to reinforce concrete is even stronger than 
steel, but at the same time much lighter and more 
durable since it does not corrode. Building elements 
made of carbon concrete can thus be thinner, reducing 

demand for raw materials and, as a result, energy use and 
CO2 emissions are cut almost by half. These materials that 
help maintaining bridges and buildings are made on warp 
knitting machines, where yarn is processed into net-like 
cores or even three-dimensional spacer fabrics.
In medical technology, textiles play a vital part, too. The 
use of textile-based implants, such as stents, heart valve 
replacements and artificial cartilages or tissues, is growing 
strongly in modern surgical techniques. Garments with 
integrated sensors are already commercially available, 
including T-shirts that can measure pulse, breathing and 
body movement.
In the working world, textiles are both ubiquitous and 
practically invisible: Even in modern production sites, 
workers need professional and protective clothing to 
protect them from injury and safeguard against hazardous 
environments. Air conditioning is meanwhile becoming 
widespread in the modern working world – even in 
regions with no weather extremes. Air and dust filters 
made of nonwovens are most of the time not visible but 
they are there and help to protect staff, as well as sensitive 
equipment, in production plants.
The stories Materials and Health on humans-machines-
progress.com show more exciting examples of mechanical 
and plant engineering being the driving force for lightweight 
construction and how medical textile technology ensures 
good health and quality of life.   
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