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دیدگاه

اشاره:
دلیجان  ساینا  پلی استر  الیاف  شرکت 
 29 که  صادرات  ملی  روز  مراسم  در 
رئیس  اول  معاون  حضور  با  مهرماه 
اتاق  رئیس  صمت،  وزیر  جمهور، 
سازمان های  مسئوالن  ایران،  بازرگانی 
دولتی، نمایندگانی از تشکل های بخش 
و  تولیدکنندگان، صنعتگران  خصوصی، 
اجالس  سالن  در  کشور  صادرکنندگان 
شرکت  به عنوان  شد،  برگزار  سران 
صادرکننده نمونه ملی معرفی گردید. به 
همین مناسب گفت و گویی با مدیر این 
شرکت تولیدی و صادراتی انجام شد که 

از نظرتان می گذرد:

 ضمن تبریک بابت انتخاب شرکت الیاف 
پلی استر ساینا دلیجان برای سومین سال 
پیاپی به عنوان صادرکننده نمونه ملی، در 
این  تولیدات  و  فعالیت ها  تاریخچه  مورد 

شرکت توضیحاتی ارائه فرمایید. 
در واقع مخاطب این تبریک متخصصین، مدیران 
اجرایی و مهندسان خبره شرکت الیاف پلی استر ساینا 
دلیجان هستند. شاید بزرگ ترین نقش مدیران ارشد و 
صاحبان سهام در موفقیت های شرکت ها طرح ریزی و 
تدوین استراتژی صحیح است و سپس مدیران اجرایی 
و متخصصان و کارگران خالق شرکت هستند که 
با اجرا نمودن آن و حصول نتایج هدفگذاری شده 

موفقیت را تحقق می بخشند. 
در مورد تاریخچه شرکت الیاف ساینای دلیجان باید 
با ظرفیت  در سال 1391  این شرکت  کنم  عنوان 
66000 تن به بهره برداری رسید. محصول اصلی آن 
الیاف پلی استر کتن تایپ یک و نیم دنیر است که 
از ماده اولیه ویرجین تولید می شود. شاید بتوان این 
کارخانه را جزء اولین کارخانجات تولید پلی استر کتن 

گفت وگو با دکتر بهروز محمدی- مدیرعامل شرکت الیاف پلی استر ساینا دلیجان 

تایپ خصوصی به حساب آورد. با توجه به اینکه این 
صنعت از دیدگاه اقتصادی مانع ورود ندارد از همان 

ابتدا پیش بینی رقابت باال در بازار داخلی می رفت. 
از این رو  بازاریابی برای صادرات  محصول این کارخانه 
همزمان با فروش داخلی به اجرا گذاشته شد؛ اشتغالی 
که به صورت مستقیم این کارخانه ایجاد کرده بالغ بر 
1020 نفر است. البته دو خط تولید الیاف پلی استر 
دیگر نیز برای تولید از ترکیبات مختلف مواد اولیه و 
TJ ویرجین نیز پس از بهره برداری از خط اول به 

کارخانه اضافه شد.
هر چند هدف گذاری اولیه صادرات با جدیت دنبال و 
به اجرا در می آید لیکن حفظ تعادل و تأمین مواد اولیه 
کارخانجات داخلی هرگز به عنوان یک موضوع تعهد 
شده فراموش نمی شود. اثبات این مسئله را می توان  از 
تعادل قیمت الیاف پلی استر و عدم پیروی آن از تورم 

طی 5 سال گذشته درک نمود.
طرح ریزی  به  خود  صحبت های  در   
سرمایه  هنگام  در  صادرات  استراتژی 
گذاری اشاره کردید، آیا نیاز اصلی صادرات 

قدرت رقابت در بازار بین المللی نیست؟ و 
در آن زمان شما به داشتن قدرت رقابت در 

این محصول اطمینان داشتید؟
به نکته بسیار مهمی توجه کردید. پاسخ این سئوال 
به استناد نظرات آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل 
شاید موضوع ابهام شما را روشن نماید. هرچند یکی از 
الزامات صادرات داشتن »مزیت اقتصادی« است. در 
سال 1391 شاید تغییر قیمت دالر یکی از عواملی بود 
که برخی از اقالم صادراتی را از موقعیت غیر رقابتی 
بودن خارج کرد. ولی واقعیت این است که مشکالت 
عواملی  است که چنین  آن  از  بیش  تولید  موانع  و 
بتواند در بلند مدت مفید واقع شود. چنانکه به محض 
افزایش قیمت دالر در سال 92 یکی از بهترین اهداف 
صادراتی ما یعنی ترکیه با ایجاد آنتی دامپینگ نه تنها 
مزیت اقتصادی تولید الیاف پلی استر ایران را از بین 
برد بلکه موقعیتی چون بند بازی روی لبه تیغ  را 
برای صادر کنندگان این محصول ایجاد کردتا اینجا به 
استدالل آدام اسمیت در مورد داشتن مزیت اقتصادی 
برای تجارت آزاد یا صادرات استناد کردیم. ولی واقعیت 

زندگـى 
ادامـه دارد...
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سرمقاله

مراسم سالروز ملی صادرات امسال نیز در روز بیست و نهم مهرماه با حضور مسولین دولتی و فعالین اقتصادی و صنعتی کشور و صادرکنندگان 
برتر کشور در محل سالن اجالس سران برگزار شد و اگر چه مراسم امسال بااستقبال کمتری نسبت به سال های گذشته برگزار شد اما عدم 
حضور مقام محترم ریاست جمهوری در این مراسم همچون بسیاری از دوره های گذشته موضوع بحث و اظهار نظر های صاحبنظران بخش 
خصوصی بود . در مراسم امسال که گزارش مبسوط آن را در این شماره از نساجی امروز خواهید خواند؛ دکتر اسحاق جهانگیری- معاون اول 
رئیس جمهور- ، دکتر شریعتمداری - وزیر صنعت ، معدن و تجارت- ، مهندس غالمحسین شافعی- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
و کشاورزی ایران- و مهندس مجتبی خسروتاج - رییس مرکز توسعه تجارت- سخنرانی های مفصلی را ارائه فرمودند و از اهمیت صادرات 
و لزوم توجه بیشتر تولیدکنندگان داخلی به موضوع صادرات سخن گفتند اما آنچه در این مجال کوتاه می توان به آن اشاره نمود؛ لزوم اصالح 

بسترهای اقتصادی و تجاری در توسعه صادرات در کشور است که متأسفانه در طول سال های اخیر مورد غفلت واقع گردیده است. 
عدم وجود استراتژی مشخص در تعیین و واقعی سازی نرخ ارز یکی از مهم ترین علل غیر اقتصادی بودن و غیر رقابتی بودن کاالی تولید 
داخل است که نه تنها امکان رقابت در بازارهای جهانی را از تولیدکنندگان داخلی سلب نموده است بلکه موجب شده کفه تراز تجاری کشور 
به سمت واردات محصوالت و کاالهایی بچرخد که تولید مشابه داخلی دارند و صرفاً به دلیل قیمت ارزان تر نسبت به تولیدات مشابه داخلی 

بازار ها را به خود اختصاص دهند.
نگاهی اجمالی به بازار های هدف صادراتی کشور در طول سال های گذشته بیانگر این واقعیت است که بخش اعظمی از کاالهای صادراتی ما 
به کشورهای همسایه نظیر عراق و پاکستان و افغانستان صادر می گردد که به دالیل مختلفی از جمله مراودات سیاسی و فرهنگی و ویژگی های 
خاص این بازار ها است و با تحلیل میزان صادرات کشور در دهه های گذشته و تفکیک صادرات صنعتی از صادرات نفتی و مشتقات نفتی به 
سادگی می توان استنباط نمود که متاسفانه هنوز هم علیرغم نشست ها و برنامه ریزی های گسترده در تولید کاالهای صادراتی با ارزش افزوده 

باال و کیفیت رقابتی ناموفق بوده ایم و چون دهه های گذشته بخش قابل مالحظه ای از صادرات کشور وابسته به خام فروشی اختصاص دارد.
بدون تردید حضور در بازارهای بین المللی نیازمند برنامه ریزی و هدف گذاری و حمایت روشن و دقیق دولت از واحدهای تولیدی و کمک به 
کاهش قیمت تمام شده این واحد ها از طریق ایجاد تسهیالت ارزان قیمت و برقراری مشوق های مناسب تر و همچنین بستر سازی سیاسی و 
اقتصادی در پذیرش کاالی ایرانی در بازارهای بین المللی است و تا زمانی که رایزنان اقتصادی و سفیران سیاسی ما در اقصی نقاط دنیا به این 
مهم نپردازند نخواهیم توانست گام مهمی در این راستا برداریم . تجربه موفق کشورهایی چون ترکیه و چین و .. در توسعه صادرات و تسخیر 

بازارهای جهانی بیانگر نوعی هم پوشانی بین بخش دولتی و بخش خصوصی است که باید هرچه سریعتر ما نیز در این مسیر گام برداریم.
البته در کنار انتظاراتی که از بخش دولت در توسعه بازارهای صادراتی مطرح است بخش خصوصی نیز باید با بازنگری سیاست های تولید و 

بازارگانی خود ، ساز و کارهای مناسبی را برای تولید کاالهای صادرات محور در دستور کار قرار دهد.
اگر چه صادرات در شرایط رکود فعلی نسخه نجات تولید و اقتصاد کشور محسوب می شود ولی متأسفانه اغلب تولیدات داخلی ما  قابلیت 
رقابت با محصوالت مشابه خارجی در زمینه قیمت ، کیفیت ، بسته بندی ، تنوع و ... را ندارند و بسیاری از شرکت های داخلی ما فاقد ساختارها 
و بسترهای مناسب برای بازاریابی بین المللی می باشند به طوری که حتی برخی از صادرکنندگان برتر ما نیز صادرات خود را از طریق واسطه ها 
و شرکت های واسطه ای انجام می دهند و خود فاقد دفاتر مستقل بازاریابی و مهارت های مرتبط با این موضوع می باشند. در حالی که کشورهای 
رقیب با تأسیس دفاتر بازرگانی و تجاری در بازارهای هدف به موضوع بازاریابی بین الملل و توسعه بازار های صادراتی خود بطور جدی تری 
توجه می نمایند و بدون تردید حضور در بازارهای بزرگ و با کیفیتی مانند بازار های اروپا و تولید کاالهای کیفی با ارزش افزوده مناسب نیازمند 
همت و عزم جدی دولت و بخش خصوصی است که با روند فعلی و مسائل و مشکالت متعدد تولید در داخل کشور تحقق آن کمی دور از انتظار 

به نظر می رسد.

مدیرمسئول

صـادرات؛ نسخـه 
نجـات تولیـد و اقتصـاد کشـور



دیدگاه

اشاره:
دلیجان  ساینا  پلی استر  الیاف  شرکت 
 29 که  صادرات  ملی  روز  مراسم  در 
رئیس  اول  معاون  حضور  با  مهرماه 
اتاق  رئیس  صمت،  وزیر  جمهور، 
سازمان های  مسئوالن  ایران،  بازرگانی 
دولتی، نمایندگانی از تشکل های بخش 
و  تولیدکنندگان، صنعتگران  خصوصی، 
اجالس  سالن  در  کشور  صادرکنندگان 
شرکت  به عنوان  شد،  برگزار  سران 
صادرکننده نمونه ملی معرفی گردید. به 
همین مناسب گفت و گویی با مدیر این 
شرکت تولیدی و صادراتی انجام شد که 

از نظرتان می گذرد:

 ضمن تبریک بابت انتخاب شرکت الیاف 
پلی استر ساینا دلیجان برای سومین سال 
پیاپی به عنوان صادرکننده نمونه ملی، در 
این  تولیدات  و  فعالیت ها  تاریخچه  مورد 

شرکت توضیحاتی ارائه فرمایید. 
در واقع مخاطب این تبریک متخصصین، مدیران 
اجرایی و مهندسان خبره شرکت الیاف پلی استر ساینا 
دلیجان هستند. شاید بزرگ ترین نقش مدیران ارشد و 
صاحبان سهام در موفقیت های شرکت ها طرح ریزی و 
تدوین استراتژی صحیح است و سپس مدیران اجرایی 
و متخصصان و کارگران خالق شرکت هستند که 
با اجرا نمودن آن و حصول نتایج هدفگذاری شده 

موفقیت را تحقق می بخشند. 
در مورد تاریخچه شرکت الیاف ساینای دلیجان باید 
با ظرفیت  در سال 1391  این شرکت  کنم  عنوان 
66000 تن به بهره برداری رسید. محصول اصلی آن 
الیاف پلی استر کتن تایپ یک و نیم دنیر است که 
از ماده اولیه ویرجین تولید می شود. شاید بتوان این 
کارخانه را جزء اولین کارخانجات تولید پلی استر کتن 

گفت وگو با دکتر بهروز محمدی- مدیرعامل شرکت الیاف پلی استر ساینا دلیجان 

تایپ خصوصی به حساب آورد. با توجه به اینکه این 
صنعت از دیدگاه اقتصادی مانع ورود ندارد از همان 

ابتدا پیش بینی رقابت باال در بازار داخلی می رفت. 
از این رو  بازاریابی برای صادرات  محصول این کارخانه 
همزمان با فروش داخلی به اجرا گذاشته شد؛ اشتغالی 
که به صورت مستقیم این کارخانه ایجاد کرده بالغ بر 
1020 نفر است. البته دو خط تولید الیاف پلی استر 
دیگر نیز برای تولید از ترکیبات مختلف مواد اولیه و 
TJ ویرجین نیز پس از بهره برداری از خط اول به 

کارخانه اضافه شد.
هر چند هدف گذاری اولیه صادرات با جدیت دنبال و 
به اجرا در می آید لیکن حفظ تعادل و تأمین مواد اولیه 
کارخانجات داخلی هرگز به عنوان یک موضوع تعهد 
شده فراموش نمی شود. اثبات این مسئله را می توان  از 
تعادل قیمت الیاف پلی استر و عدم پیروی آن از تورم 

طی 5 سال گذشته درک نمود.
طرح ریزی  به  خود  صحبت های  در   
سرمایه  هنگام  در  صادرات  استراتژی 
گذاری اشاره کردید، آیا نیاز اصلی صادرات 

قدرت رقابت در بازار بین المللی نیست؟ و 
در آن زمان شما به داشتن قدرت رقابت در 

این محصول اطمینان داشتید؟
به نکته بسیار مهمی توجه کردید. پاسخ این سئوال 
به استناد نظرات آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل 
شاید موضوع ابهام شما را روشن نماید. هرچند یکی از 
الزامات صادرات داشتن »مزیت اقتصادی« است. در 
سال 1391 شاید تغییر قیمت دالر یکی از عواملی بود 
که برخی از اقالم صادراتی را از موقعیت غیر رقابتی 
بودن خارج کرد. ولی واقعیت این است که مشکالت 
عواملی  است که چنین  آن  از  بیش  تولید  موانع  و 
بتواند در بلند مدت مفید واقع شود. چنانکه به محض 
افزایش قیمت دالر در سال 92 یکی از بهترین اهداف 
صادراتی ما یعنی ترکیه با ایجاد آنتی دامپینگ نه تنها 
مزیت اقتصادی تولید الیاف پلی استر ایران را از بین 
برد بلکه موقعیتی چون بند بازی روی لبه تیغ  را 
برای صادر کنندگان این محصول ایجاد کردتا اینجا به 
استدالل آدام اسمیت در مورد داشتن مزیت اقتصادی 
برای تجارت آزاد یا صادرات استناد کردیم. ولی واقعیت 

زندگـى 
ادامـه دارد...
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مانند  معیارهایی  روی  واقع  در  داخلی  رقابت های 
این  است.  قدیمی  تکنولوژی  دو  تولیدی  توان 
رقابت ها نه تنها سبب رشد نمی شود بلکه به نوعی 
چون هیچ رشد و توسعه ای در رقیب خود نمی بینید؛ 
رضایت و آرامش کاذبی به دست می آورید که نیاز 
درک  را  تکنولوژیک  گسترش  یا  و  توسعه  تغییر، 

نمی کنید

خواهد بود. گمان می کنم قسمت نخست پاسخ داده 
شد. قسمت دوم پرسش شما در واقع نقطه تمرکز این 
مصاحبه است. تفاوت های عمده ای بین فروش داخلی 
و صادراتی وجود دارد  که برخی از این تفاوت ها ملموس 
و بحث شده است؛ اما تفاوت هایی نیز وجود دارد که 
باید برجسته گردد تا مدیران اجرایی و متخصصان 
ارزش حاصل از هر نوع فروشی را بدانند. گاه فروش 
داخلی با پارامترهای مرتبط به خود به مقایسه خویش 
با  بخش صادرات  می پردازد. این صحیح نیست. معیار 
هر موفقیت را نباید صرفاً قیمت ارزیابی نمود. مجدداً به 
 آموزش ، توان پیش بینی، انتقال تکنولوژی و دانش 
فنی اشاره می کنم که از مراودات و تبادل اقتصادی بین 
المللی حاصل می شود. رقابت های داخلی در واقع روی 
معیارهایی مانند توان تولیدی دو تکنولوژی قدیمی 
است. این رقابت ها نه تنها سبب رشد نمی شود بلکه 
به نوعی چون هیچ رشد و توسعه ای در رقیب خود 
نمی بینید؛ رضایت و آرامش کاذبی به دست می آورید 
که نیاز تغییر، توسعه و یا گسترش تکنولوژیک را درک 
نمی کنید. این در جا زدن به سرعت رقبای بیرونی 
را فعال کرده و در مبادی گمرکی با ورود کاالهای 
خارجی  به روی بازارهای داخلی باز می شود و ترجیح 
مشتری به کاالهای لوکس، مدرن و پیشرفته است. 
در این جاست که کم توقعی و قناعت را جایگزین 
جاه طلبی و تالش موفقیت آمیز کرده ایم. شاید صادرات 
با همان قیمت پایه داخلی و هزاران هزینه دیگر که 
تا رسیدن به دست مشتری باید پرداخت شود؛ چندان 
جالب به نظر نمی رسد لیکن حضور در دنیایی که در 
آن ضرورت تغییر را در شما ایجاد می کند و انگیزه ارتقا 
و کسب تجارب دیگران را در عمل به وجود می آورد 
برای قرن بیست و یکم به نوعی اصل اول راز بقا 

شناخته می شود.

ظرفیت افزایش یافته تولید می کنند. مدیران اجرایی 
ساینا با اشتیاق و عالقه تغییرات را پذیرفته و در خیلی 
از مواقع خود مبدع و مشوق تغییر، بهسازی، اصالح و 
پیشگیری از بحران هستند. مسئله شناسایی ریسک ها 
و ارائه اقدامات پیشگیرانه با مشارکت کلیه مدیران و 
سرپرستان کارخانه به اجرا در می آید و مدیران ارشد 
کارشناسان و متخصصان و مدیران اجرایی را بهترین 
مخاطب برای طرح مشکالت و درخواست مشارکت 

برای حل آنها هستند.

 با توجه به تجربه خود در صنعت و تولید 
داخلی مسأله رشد و توسعه سرمایه گذاری 
صنعتی را چگونه می بینید و نقش صادرات 

را در این رشد و توسعه کجا می دانید؟
آنچه امکان پیش بینی و در نتیجه پاسخ دقیق به 
سئوال شما را فراهم می کند یعنی ثبات، حداقل به 
میزان استاندارد در صنعت ایران وجود ندارد. به بیان 
روشن تر هر چند تغییر باعث رشد و تکامل صنایع 
و  تالطم  می شود،  رقابت  میدان  در  ماندن  زنده  و 
هرج و مرج نقطه مقابل تغییر هدفمند و همسو با 
رشد و توسعه تکنولوژی و خواسته ها، انتظارات و 
نیازهای مشتریان است. افرادی که در زمینه تولید 
مسئولیت هایی را می پذیرند و در جایگاهی  هستند 
که باید تصمیمی بگیرند، انتخابی کنند، از پیشنهادی 
مقایسه  را  یا گزینه هایی  و  یا دوری کنند  استقبال 
کنند که همه این کارهای برای پذیرش و یا عدم 
پذیرش یک تعهد است، نیاز به آمار و ارقام موثق از 
پیش بینی های علمی آینده نزدیک دارند. در شرایطی 
می شود،  ماسبق  به  عطف  مقررات  و  قوانین  که 

بسیاری از مبادالت و مراودات مرتبط با بخش نامه ها 
و آئین نامه ها با سازمان ها و نهادهای متولی تسویه 
حساب شده برای تجدید بازرسی تا 5 سال یا بیشتر 
حق تعلیق تسویه حساب و ارزیابی مجدد دارند، در 
صورتیکه اسناد و مدارک ممکن است در این فاصله 
زمانی انتقال مسئول داشته باشند و یا افراد پاسخگو 
و مطلع به دالیل محق و قانونی آن سازمان را ترک 
کرده باشند. وقتی روی پرداخت های قبلی و تسویه 
حساب های قبلی نتوانید حساب کنید چگونه می توانید 

روی پرداخت ها و تعهدات آینده حساب کنید؟
در هر حال از تجربه صنعتی نام بردید باید بگویم 
تحوالت  یافتن سیر  با  و  ارقام  و  آمار  استناد  به  نه 
بلکه از روی تجربیات می توانم بگویم رشد  توسعه 
سرمایه گذاری صنعتی مثبت و امیدوار کننده است. 
نظر روی  اختالف  و  تنش های خاورمیانه  علی رغم 
مذاکرات اتمی و نتیجه آن، به دلیل اینکه زندگی ادامه 
تعالی ست، تالش های  انسان رشد و  دارد و فطرت 
بسیار موفقی را در جذب سرمایه های خارجی می بینیم 
و این سرمایه ها می تواند صنعت را از دو جهت متحول 
کند. نخست وجود صنایع جدید و مدرن که به دلیل 
سرمایه گذاران خارجی راهی بازار ایران می شود. این 
و  تکنولوژی  انتقال  مسأله  با  اگر  سرمایه گذاری ها 
دانش فنی همراه باشد به دلیل داشتن نیروی جوان 
و تحصیل  کرده دانش فنی و تکنولوژی منتقل شده 
محرک  است.  دوم  محرک  سرمایه گذاری  این  در 
که  نرخ جمعیت کشور  و  وسیع  بازار  واقع  در  سوم 
خوشبختانه اکنون که زمان بهره برداری ست کماکان 
جزء کشورهای جوان به حساب می آییم. کماکان بازار 
جوان و تقاضای مشخص و توسعه ای آن محرک سوم 
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این است که استدالل بعدی آدام اسمیت پدر اقتصاد 
نوین بدین مضمون»  هر ملتی به وسیله ای فرآیندی 
پویا در طی زمان می تواند با تخصص و تقسیم کار به 
مزیت مطلق در هزینه تولید کاالهایی خاص دست 
یابد و لذا تمام ملت ها از تجارت بین المللی حاصل از 
این تخصص و تقسیم کار منتفع خواهند شد.« بیشتر 
ساینا  الیاف  استراتژی شرکت  تدوین  و  کار  مبنای 
دلیجان بود. در واقع متخصصان و کارشناسان ما به 
این نتیجه رسیدند که برای ورود و بقا و رشد در بازار 
بین المللی باید فرآیند پویای تخصص و تقسیم کار 
را با خالقیت و مدیریت ایجاد و توسعه دهند. اکنون 
کماکان آنتی دمپینگ ترکیه برقرار است، موضوعی 
که حقیقتاً مسئولین و متولیان صنعت برای پشتیبانی 
از تولید ملی و صادرات باید پیگیر حل آن باشند، ولی 
الیاف ساینا دلیجان مزیت های رقابتی جدید، تخصص 
و تقسیم کار پیشرفته تری را در تولید محصوالت جدید 

و تأمین تقاضای بازار بین المللی دنبال می کند.

موانع  و  مشکالت  از  صحبت  که  حال   
تولید نمودید، برخی از موضوعاتی که به 
طور خاص برای تولید الیاف پلی استر مانع 
و مشکل شناخته می شود را بیان نمایید و 
در صورت امکان راه حل هایی که برای آنان 

شناخته اید را نیز ذکر کنید.
همان طور که می دانید برخی از موانع و مشکالت 
ایران کم و بیش  برای صنایع مختلف در  تولیدی 
عمومیت دارد. به نظر می رسد طرح مختصر این 
موانع از جهت ابراز همدلی و همدردی با صنعتگران 
مختلف ضروری است. زیرا این موانع عمومی وزن 
بسیار باالتری نسبت به موضوعات خاص هر صنعت 
بازار  تولیدات داخلی در  رقابت  از قدرت  در کاستن 

جهانی دارند.

که  محدودیت هایی  یا  و  ممنوعیت ها  1-برخی 
داخلی  تولید  برای حفظ  کشورهای هدف صادرات 
خود گذاشته اند و متأسفانه در نقطه مقابل ایران برای 
همان کشورها حمایت های قابل توجهی در واردات 
دیده است. از جمله آنتی دامپینگ ترکیه برای الیاف 

پلی استر ایران.
2-کمبود مواد اولیه و ایجاد موقعیت انحصاری در 
فروش به طور خاص مسئله پرک اکنون بزرگترین 
مشکل تولید الیاف پلی استر است و به دلیل پراکنده 
بودن و عدم اتحاد خریداران فروشندگان که توسط 
واسطه ها ارتزاق می شوند بدون هیچ توجیه اقتصادی 
محصول  کیفیت  از  و  می دهند  افزایش  را  قیمت 
می کاهند. یکی از دالیل کمبود مواد اولیه صادرات 
این کاال به ترکیه است. در حقیقت با این صادرات 
رقبای ما مواد اولیه ما را به دست آورده و به رقابت 
با ما می پردازند. چرخه بی درایتی اقتصادی  صادرات 
پرک و افزایش قیمت پرک سبب از بین رفتن قدرت 
اقتصادی و یا مزیت رقابتی صادرات الیاف پلی استر 
شده و این روند مافیایی  مانند یک هزار تو یکی از 
صنایع مهم پائین دستی پتروشیمی را که قاعدتاً باید 
توسط ایران در منطقه رهبری شود را شکست داده 

است.
3-نبود یا عدم کفایت حمایت های صادراتی در مقایسه 
با کشورهایی که قاطعانه در برابر تک محصولی بودن 

یا وابسته بودن به منابع و مواد خام مبارزه می کنند. 

فعالیت هایی که می تواند وابستگی ایران را به نفت 
کاهش دهد و از خام فروشی نیز جلو گیری کند باید 
روی از بین بردن موانع عمومی صادرات که در باال 
اشاره شد؛ متمرکز شود. بنیه و جسارتی که رفع موانع 
سبب  کند  می  ایجاد  تولید کنندگان  برای  عمومی 
می شود که با گذراندن منحنی یاد گیری، تخصصی 
شدن  تقسیم کار که استدالل خاص آدام اسمیت است 
هر تولید کننده ای مشکالت خاص صنعت خود را با 
یاری انجمن صنفی و یا پیشنهاد ها، خالقیت و ابتکار 

متخصصان و کارشناسان حل کند.

این  که  تاکتیک هایی  و  استراتژی ها  به   
شرکت را در سال های اولیه تأسیس، موفق 

ساخته اشاره فرمایید.
شاید تمرکز بدون وقفه روی هدف گذاری استراتژیک 
را بتوان از عوامل اولیه موفقیت سازمان و کارخانه 
دانست. زمانی که استراتژی طرح ریزی می شود، گویا 
کل سازمان تشکیل شده از اجزایی همسو و هم هدف 
که هم افزایی ایجاد شده توان موفق شدن را به وجود 
می آورد. البته آموزش و ایجاد سازمان یادگیرنده نیز 
برای یافتن راه حل های کارا و اثربخش بسیار مؤثر 

است.
اکنون سازمان یادگیرنده ساینا در مرحله ای قرار گرفته 
که در فواصل رونق و یا افزایش تقاضا خطوط تولید 
با  و  می شوند  برنامه ریزی  اسمی  ظرفیت  از  باالتر 

چرخه بی درایتی اقتصادی  صادرات پرک و افزایش 
قیمت پرک سبب از بین رفتن قدرت اقتصادی و یا 
مزیت رقابتی صادرات الیاف پلی استر شده و این 
روند مافیایی  مانند یک هزار تو یکی از صنایع مهم 
باید توسط  قاعدتاً  را که  پتروشیمی  پائین دستی 
ایران در منطقه رهبری شود را شکست داده است
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مانند  معیارهایی  روی  واقع  در  داخلی  رقابت های 
این  است.  قدیمی  تکنولوژی  دو  تولیدی  توان 
رقابت ها نه تنها سبب رشد نمی شود بلکه به نوعی 
چون هیچ رشد و توسعه ای در رقیب خود نمی بینید؛ 
رضایت و آرامش کاذبی به دست می آورید که نیاز 
درک  را  تکنولوژیک  گسترش  یا  و  توسعه  تغییر، 

نمی کنید

خواهد بود. گمان می کنم قسمت نخست پاسخ داده 
شد. قسمت دوم پرسش شما در واقع نقطه تمرکز این 
مصاحبه است. تفاوت های عمده ای بین فروش داخلی 
و صادراتی وجود دارد  که برخی از این تفاوت ها ملموس 
و بحث شده است؛ اما تفاوت هایی نیز وجود دارد که 
باید برجسته گردد تا مدیران اجرایی و متخصصان 
ارزش حاصل از هر نوع فروشی را بدانند. گاه فروش 
داخلی با پارامترهای مرتبط به خود به مقایسه خویش 
با  بخش صادرات  می پردازد. این صحیح نیست. معیار 
هر موفقیت را نباید صرفاً قیمت ارزیابی نمود. مجدداً به 
 آموزش ، توان پیش بینی، انتقال تکنولوژی و دانش 
فنی اشاره می کنم که از مراودات و تبادل اقتصادی بین 
المللی حاصل می شود. رقابت های داخلی در واقع روی 
معیارهایی مانند توان تولیدی دو تکنولوژی قدیمی 
است. این رقابت ها نه تنها سبب رشد نمی شود بلکه 
به نوعی چون هیچ رشد و توسعه ای در رقیب خود 
نمی بینید؛ رضایت و آرامش کاذبی به دست می آورید 
که نیاز تغییر، توسعه و یا گسترش تکنولوژیک را درک 
نمی کنید. این در جا زدن به سرعت رقبای بیرونی 
را فعال کرده و در مبادی گمرکی با ورود کاالهای 
خارجی  به روی بازارهای داخلی باز می شود و ترجیح 
مشتری به کاالهای لوکس، مدرن و پیشرفته است. 
در این جاست که کم توقعی و قناعت را جایگزین 
جاه طلبی و تالش موفقیت آمیز کرده ایم. شاید صادرات 
با همان قیمت پایه داخلی و هزاران هزینه دیگر که 
تا رسیدن به دست مشتری باید پرداخت شود؛ چندان 
جالب به نظر نمی رسد لیکن حضور در دنیایی که در 
آن ضرورت تغییر را در شما ایجاد می کند و انگیزه ارتقا 
و کسب تجارب دیگران را در عمل به وجود می آورد 
برای قرن بیست و یکم به نوعی اصل اول راز بقا 

شناخته می شود.

ظرفیت افزایش یافته تولید می کنند. مدیران اجرایی 
ساینا با اشتیاق و عالقه تغییرات را پذیرفته و در خیلی 
از مواقع خود مبدع و مشوق تغییر، بهسازی، اصالح و 
پیشگیری از بحران هستند. مسئله شناسایی ریسک ها 
و ارائه اقدامات پیشگیرانه با مشارکت کلیه مدیران و 
سرپرستان کارخانه به اجرا در می آید و مدیران ارشد 
کارشناسان و متخصصان و مدیران اجرایی را بهترین 
مخاطب برای طرح مشکالت و درخواست مشارکت 

برای حل آنها هستند.

 با توجه به تجربه خود در صنعت و تولید 
داخلی مسأله رشد و توسعه سرمایه گذاری 
صنعتی را چگونه می بینید و نقش صادرات 

را در این رشد و توسعه کجا می دانید؟
آنچه امکان پیش بینی و در نتیجه پاسخ دقیق به 
سئوال شما را فراهم می کند یعنی ثبات، حداقل به 
میزان استاندارد در صنعت ایران وجود ندارد. به بیان 
روشن تر هر چند تغییر باعث رشد و تکامل صنایع 
و  تالطم  می شود،  رقابت  میدان  در  ماندن  زنده  و 
هرج و مرج نقطه مقابل تغییر هدفمند و همسو با 
رشد و توسعه تکنولوژی و خواسته ها، انتظارات و 
نیازهای مشتریان است. افرادی که در زمینه تولید 
مسئولیت هایی را می پذیرند و در جایگاهی  هستند 
که باید تصمیمی بگیرند، انتخابی کنند، از پیشنهادی 
مقایسه  را  یا گزینه هایی  و  یا دوری کنند  استقبال 
کنند که همه این کارهای برای پذیرش و یا عدم 
پذیرش یک تعهد است، نیاز به آمار و ارقام موثق از 
پیش بینی های علمی آینده نزدیک دارند. در شرایطی 
می شود،  ماسبق  به  عطف  مقررات  و  قوانین  که 

بسیاری از مبادالت و مراودات مرتبط با بخش نامه ها 
و آئین نامه ها با سازمان ها و نهادهای متولی تسویه 
حساب شده برای تجدید بازرسی تا 5 سال یا بیشتر 
حق تعلیق تسویه حساب و ارزیابی مجدد دارند، در 
صورتیکه اسناد و مدارک ممکن است در این فاصله 
زمانی انتقال مسئول داشته باشند و یا افراد پاسخگو 
و مطلع به دالیل محق و قانونی آن سازمان را ترک 
کرده باشند. وقتی روی پرداخت های قبلی و تسویه 
حساب های قبلی نتوانید حساب کنید چگونه می توانید 

روی پرداخت ها و تعهدات آینده حساب کنید؟
در هر حال از تجربه صنعتی نام بردید باید بگویم 
تحوالت  یافتن سیر  با  و  ارقام  و  آمار  استناد  به  نه 
بلکه از روی تجربیات می توانم بگویم رشد  توسعه 
سرمایه گذاری صنعتی مثبت و امیدوار کننده است. 
نظر روی  اختالف  و  تنش های خاورمیانه  علی رغم 
مذاکرات اتمی و نتیجه آن، به دلیل اینکه زندگی ادامه 
تعالی ست، تالش های  انسان رشد و  دارد و فطرت 
بسیار موفقی را در جذب سرمایه های خارجی می بینیم 
و این سرمایه ها می تواند صنعت را از دو جهت متحول 
کند. نخست وجود صنایع جدید و مدرن که به دلیل 
سرمایه گذاران خارجی راهی بازار ایران می شود. این 
و  تکنولوژی  انتقال  مسأله  با  اگر  سرمایه گذاری ها 
دانش فنی همراه باشد به دلیل داشتن نیروی جوان 
و تحصیل  کرده دانش فنی و تکنولوژی منتقل شده 
محرک  است.  دوم  محرک  سرمایه گذاری  این  در 
که  نرخ جمعیت کشور  و  وسیع  بازار  واقع  در  سوم 
خوشبختانه اکنون که زمان بهره برداری ست کماکان 
جزء کشورهای جوان به حساب می آییم. کماکان بازار 
جوان و تقاضای مشخص و توسعه ای آن محرک سوم 
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فناوری( جهت ارائه خدمات تخصصی و صنعتی به 
صنایع کوچک، متوسط و بزرگ ایجاد نموده است. 
از  بزرگ  شبکه ای  داشتن  اختیار  در  با  سامانه  این 
متخصصین صنعتی و دانشگاهی، با ارائه مشاوره های 
صنعتی ، به کارگیری فناوری های روز و هم چنین با 
رفع  بر  عالوه  انسانی،  نیروی  مهارت های  افزایش 
مشکالت موجود در واحدهای صنعتی، باعث افزایش 
بهره وری و در نتیجه افزایش سود واحد صنعتی خواهد 

شد.
مشکالت  پزشکی،   S.O.S همانند  سامانه  این 
واحدهای تولیدی و صنعتی را در سه بخش عمومی، 

مدیریتی و تکنولوژیکی عمل می کند.
در زمینه صنعت نساجی و پوشاک، 9 زیرگروه با کد 

اختصاصی به شرح زیر وجود دارد:
1-تولید الیاف مصنوعی

2-رنگرزی، چاپ و تکمیل
3-ریسندگی الیاف کوتاه و بلند

4-بافندگی
5-کف پوش ها و فرش ماشینی

6-الیه های بی بافت و منسوجات صنعتی
7-تولید پوشاک

8-فرآیند فرآوری و تکمیل چرم، پوشاک چرمی و 
ماشین آالت

9-مدیریت نساجی و پوشاک
کلینیک در دو بخش صنعتی و دانشگاهی به ارائه 
ضمن  صنعت  بخش  مشاوران  می پردازد.  خدمات 
پرداختن به فعالیت ها و کسب و کار خود، به صورت 
موردی و پروژ ه ای با کلینیک به همکاری می پردازند. 
متخصصان متقاضی عضویت در کلینیک در صورتی که 
دارای مدرک کارشناسی باشند ،  باید حداقل 7 سال ، 
کارشناسی ارشد ، حداقل 5 سال و دکتری  حداقل 
3 سال سابقه مفید و مرتبط با گروه و زیرگروههای 

اختصاصی داشته باشند.
پس از ارائه درخواست عضویت و ارائه مدارک الزم 
با ذکر گروه وزیر گروه تخصصی، درخواست عضویت 
و مدارک توسط دبیران کارگروه ها بررسی می شود و 
پس از تأیید آنان، مراحل تخصیص کد عضویت و 
صدور کارت انجام می شود. الزم به توضیح است که 

عضویت مشاوران در این کلینیک فعاًل رایگان است. 
در حال حاضر حدود 700 کارشناس و نیروی خبره در 
حال همکاری با این کلینیک هستند. در کارگروه های 
کلینیک هم دبیر صنعتی و هم دبیر دانشگاهی وجود 
دبیر صنعتی   به عنوان  است  دو سالی  بنده  که  دارد 
کارگروه صنعت نساجی و پوشاک به انجام پروژه های 

مختلف می پردازم. 
الزم به توضیح است که صرفاً عنوان کلینیک، صنعت 
و معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر است اما در واقع 
اساتید و متخصصانی از اغلب دانشگاه های معتبر کشور 
مانند دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و... نیز 
این ترتیب شائبه  با آن می پردازند؛ به  به همکاری 

جانبداری از یک دانشگاه خاص ایجاد نمی شود.

 شرکت های متقاضی چگونه می توانند با 
کلینیک ارتباط برقرار می کنند؟

و  فنی  مشکالت  رفع  برای  می توانند  متقاضیان 
دریافت خدمات تخصصی و مشاوره صنعتی از طریق 
شماره  به  پیامک  ارسال  یا   02166483344 تلفن 
3000573001 و ارسال ایمیل به info@icpt.ir با 
کلینیک ارتباط برقرار نمایند. جلسه اول رایگان است 

و پیگیری طی 24 ساعت انجام می شود. 
استفاده از فناوری های نو و به روز در مراحل تولید و بعد 
از آن، باعث کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه کسب 
سود بیشتر می شود. این همکاری از طریق برگزاری 
فناور  شرکت های  معرفی  تخصصی،  نشست های 
براساس نیاز آنها، بومی سازی و پیاده سازی فناوری در 
واحدهای صنعتی، تأمین نیازهای فناورانه در زمینه های 

تولید، نگهداری، مدیریت و... صورت می گیرد.
این سامانه هم اکنون در سایت رسمی 12 شهرک 
صنعتی واقع در تهران مستقر شده و کلیه شرکت های 
مستقر در این شهرک ها با تماس با کلینیک از طریق 
تلفن، پیامک و ایمیل می توانند مشکالت و مسائل خود 
را مطرح و به سرعت جواب آن را دریافت نمایند. البته 
این سامانه برای کلیه شرکت های تولیدی و صنعتی 

قابل دسترسی است.

 چه نوع مسائل و مشکالتی در کلینیک 

صنعت و معدن مطرح و مرتفع می شوند؟
مسائل و مشکالت به سه بخش تقسیم می شوند. 
برخی مسائل عمومی هستند. برای مثال یک واحد 
با   .. و  دریافت جواز  برق،  انشعاب  مورد  در  تولیدی 
مراجعه  با  که  دارد  مشکالتی  دولتی،  سازمان های 
از  قرار می گیرد. یکسری  به کلینیک مورد مشاوره 
مشکالت مربوط به مسائل فنی و تکنولوژیکی هستند. 
مثاًل خط تولید کارخانه ای دچار مشکل فنی می شود یا 
مدیر مجموعه تصمیم می گیرد به تقویت خطوط تولید، 
افزایش ماشین آالت و اجرای طرح  توسعه ای بپردازد 
و در این راستا، نیازمند مشاوره دقیق و صحیح است. 
از سوی دیگر کلینیک صنعت و معدن در زمینه ارائه 
راهکارهایی جهت کاهش قیمت تمام شده محصول 
نهایی، افزایش بهره وری، کاهش ضایعات و نوسازی 
و  بازاریابی  بخش  تقویت  ماشین آالت،  بازسازی  و 
نیز   ... و  قانونی  و  حقوقی  مشکالت  رفع  تبلیغات، 
خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. ممکن است فردی 
با کلینیک تماس بگیرد و مشکل خود را مثاًل در زمینه 
مواد شیمیایی مطرح و همان لحظه از مشاور پاسخ 
دریافت کند، در این شرایط بدون پرداخت هزینه ای، 
باید عنوان کنم که  انجام می شود. در مجموع  کار 
کلینیک صنعت و معدن ارتباط میان صنعت و دانشگاه 

را )بدون واسطه( بهبود می بخشد. 

 عضویت در کلینیک صنعت و معدن چه 
مزایایی برای اهالی دانشگاه و صنعتگران 

دارد؟
از مهم ترین مزایای عضویت اساتید و متخصصین 
می توان به قرار گرفتن در یک شبکه ارتباطی قوی 
صنعتی-دانشگاهی، و افزایش ارتباط با صنایع و مطرح 
شدن در فضای صنعتی و دانشگاهی کشور، مشارکت 

صرفاً عنوان کلینیک، صنعت و معدن دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر است اما در واقع اساتید و متخصصانی از 
اغلب دانشگاه های معتبر کشور مانند دانشگاه تهران، 
آن  با  همکاری  به  نیز  و...  دانشگاه صنعتی شریف 
از یک  ترتیب شائبه جانبداری  این  به  می پردازند؛ 

دانشگاه خاص ایجاد نمی شود
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پنجره اى واحد به دنیاى
دانش و فناوری روز 

در سطح ملی و بین المللی

دیدگاه

 از اهداف شکل گیری و کارکردهای کلینیک 
صنعت و معدن دانشگاه امیرکبیر، مصاحبه 

را آغاز می کنیم.
کلینیک صنعت و معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
به عنوان یک پنجره واحد به دنیای دانش و فناوری 
کلیه  پاسخگوی  بین المللی،  و  ملی  سطح  در  روز 
مسائل تخصصی صنعتگران در عرصه های گوناگون 
 14 از  بیش  در  کشور  معادن  و  صنایع  تولیدی 
کارگروه شامل »شیمی و فرایند«، »صنایع متالوژی 
»مهندسی  ماشین سازی«،  و  »مکانیک  مواد«،  و 
برق«،  »صنعت  معدنی«،  فرآورده های  و  معدن 
»امور  پزشکی«،  »مهندسی  هوافضا«،  »مهندسی 
حقوقی و قراردادها«، »مهندسی و مدیریت انرژی«، 
»مهندسی عمران و محیط زیست«، »مهندس صنایع 
و  بانکی  »امور  پوشاک«،  و  »نساجی  مدیریت«،  و 

اقتصادی« و »مدیریت پسماند« است.  
کلینیک صنعت و معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
با رویکرد توسعه فناوری و نهادینه کردن استفاده از 
خدمات مشاوره فنی و تخصصی، بستری مناسب را 

گفت وگو با مهندس کاظم عمید- دبیرصنعتی کارگروه صنعت نساجی و پوشاک کلینیک صنعت و معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهیا می سازد تا شرکت ها همواره به مشاوران کارآزموده 
مراجعه نموده و به سهولت و با اطمینان برای بهبود 
بهره وری و سطح کیفیت و نیز رفع و درمان مشکالت 
تخصصی خود اقدام نمایند. از طرف دیگر شناخت هر 
چه بیشتر جامعه دانشگاهی از مشکالت عینی صنعت 
کشور حاصل شود. این امر، جهت دهی هر چه بیشتر 
و کاربردی تر شده تحقیقات دانشگاهی را نیز نتیجه 
خواهد داد. این مهم با ایجاد شبکه ای نظام مند که 
در ان عالوه بر اساتید، حدود 700 نفر از صنعتگران 
و شرکت های حقوقی تخصصی نیز به عضویت در 
آمده اند، شکل گرفته و همگی آنها در کنار هم و به 
صورت گروهی در راستای تعالی صنعت گام برمی دارند.

اهداف و برنامه های کلینیک عبارتند از:
1-ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی، فنی، مدیریتی، 
اقتصادی و مالی با هدف افزایش بهره وری و کیفیت 

محصوالت و خدمات صنایع و معادن
تولید، اشتغال  2-ارائه خدمات توسعه فناوری نظیر 
فناوری  ارتقای سطح  راستای  در  فناوری  انطباق  و 
صنایع و معادن با هدف افزایش بهره وری و کیفیت 

کلینیک صنعت و معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری شرکت شهرک های صنعتی تهران، 
سامانه ای تحت عنوان مصاف ) مشاور صنعتی ارتقای فناوری( جهت ارائه خدمات تخصصی و 

صنعتی به صنایع کوچک، متوسط و بزرگ ایجاد نموده است. این سامانه با در اختیار داشتن 
با ارائه مشاوره های صنعتی،  شبکه ای بزرگ از متخصصین صنعتی و دانشگاهی، 
به کارگیری فناوری های روز و هم چنین با افزایش مهارت های نیروی انسانی، عالوه 
بر رفع مشکالت موجود در واحدهای صنعتی، باعث افزایش بهره وری و در نتیجه 

افزایش سود واحد صنعتی خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با فعالیت ها و اهداف 
این کلینیک به طور کلی و فعالیت های آن در صنعت نساجی و پوشاک، 

گفت وگویی با دبیرصنعتی کارگروه صنعت نساجی و پوشاک کلینیک صنعت 
و معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام دادیم که از نظرتان می گذرد:

محصوالت با فناوری های باال و روز دنیا
3-شناسایی و معرفی متخصصین و محققین برجسته 
به صنایع و معادن از طریق یک شبکه گستزده و با 

اطمینان باال
4-ارائه راهکارهایی جهت ارتقا سطح استاندارد کاال و 

خدمات بخش صنعت و معدن
5-کمک به عارضه یابی صنایع و معادن و تالش در 

راستای رفع آنها
سمت  به  دانشگاهی  تحقیقات  بیشتر  6-هدایت 

تحقیقات کاربردی و صنعتی
4-تقویت حضور متخصصین شرکت های دانش بنیان 
در عرصه های کاربردی و در راستای تعالی صنایع و 

معادن کشور
8-نقش آفرینی در عرصه سیاست گذاری صنعت و 
معدن به عنوان امین صنایع و معادن در انتقال پیام و 

تعامل با نهادهای دولتی
کلینیک صنعت و معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
تهران،  صنعتی  شهرک های  شرکت  همکاری  با 
سامانه ای تحت عنوان مصاف ) مشاور صنعتی ارتقای 
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فناوری( جهت ارائه خدمات تخصصی و صنعتی به 
صنایع کوچک، متوسط و بزرگ ایجاد نموده است. 
از  بزرگ  شبکه ای  داشتن  اختیار  در  با  سامانه  این 
متخصصین صنعتی و دانشگاهی، با ارائه مشاوره های 
صنعتی ، به کارگیری فناوری های روز و هم چنین با 
رفع  بر  عالوه  انسانی،  نیروی  مهارت های  افزایش 
مشکالت موجود در واحدهای صنعتی، باعث افزایش 
بهره وری و در نتیجه افزایش سود واحد صنعتی خواهد 

شد.
مشکالت  پزشکی،   S.O.S همانند  سامانه  این 
واحدهای تولیدی و صنعتی را در سه بخش عمومی، 

مدیریتی و تکنولوژیکی عمل می کند.
در زمینه صنعت نساجی و پوشاک، 9 زیرگروه با کد 

اختصاصی به شرح زیر وجود دارد:
1-تولید الیاف مصنوعی

2-رنگرزی، چاپ و تکمیل
3-ریسندگی الیاف کوتاه و بلند

4-بافندگی
5-کف پوش ها و فرش ماشینی

6-الیه های بی بافت و منسوجات صنعتی
7-تولید پوشاک

8-فرآیند فرآوری و تکمیل چرم، پوشاک چرمی و 
ماشین آالت

9-مدیریت نساجی و پوشاک
کلینیک در دو بخش صنعتی و دانشگاهی به ارائه 
ضمن  صنعت  بخش  مشاوران  می پردازد.  خدمات 
پرداختن به فعالیت ها و کسب و کار خود، به صورت 
موردی و پروژ ه ای با کلینیک به همکاری می پردازند. 
متخصصان متقاضی عضویت در کلینیک در صورتی که 
دارای مدرک کارشناسی باشند ،  باید حداقل 7 سال ، 
کارشناسی ارشد ، حداقل 5 سال و دکتری  حداقل 
3 سال سابقه مفید و مرتبط با گروه و زیرگروههای 

اختصاصی داشته باشند.
پس از ارائه درخواست عضویت و ارائه مدارک الزم 
با ذکر گروه وزیر گروه تخصصی، درخواست عضویت 
و مدارک توسط دبیران کارگروه ها بررسی می شود و 
پس از تأیید آنان، مراحل تخصیص کد عضویت و 
صدور کارت انجام می شود. الزم به توضیح است که 

عضویت مشاوران در این کلینیک فعاًل رایگان است. 
در حال حاضر حدود 700 کارشناس و نیروی خبره در 
حال همکاری با این کلینیک هستند. در کارگروه های 
کلینیک هم دبیر صنعتی و هم دبیر دانشگاهی وجود 
دبیر صنعتی   به عنوان  است  دو سالی  بنده  که  دارد 
کارگروه صنعت نساجی و پوشاک به انجام پروژه های 

مختلف می پردازم. 
الزم به توضیح است که صرفاً عنوان کلینیک، صنعت 
و معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر است اما در واقع 
اساتید و متخصصانی از اغلب دانشگاه های معتبر کشور 
مانند دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و... نیز 
این ترتیب شائبه  با آن می پردازند؛ به  به همکاری 

جانبداری از یک دانشگاه خاص ایجاد نمی شود.

 شرکت های متقاضی چگونه می توانند با 
کلینیک ارتباط برقرار می کنند؟

و  فنی  مشکالت  رفع  برای  می توانند  متقاضیان 
دریافت خدمات تخصصی و مشاوره صنعتی از طریق 
شماره  به  پیامک  ارسال  یا   02166483344 تلفن 
3000573001 و ارسال ایمیل به info@icpt.ir با 
کلینیک ارتباط برقرار نمایند. جلسه اول رایگان است 

و پیگیری طی 24 ساعت انجام می شود. 
استفاده از فناوری های نو و به روز در مراحل تولید و بعد 
از آن، باعث کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه کسب 
سود بیشتر می شود. این همکاری از طریق برگزاری 
فناور  شرکت های  معرفی  تخصصی،  نشست های 
براساس نیاز آنها، بومی سازی و پیاده سازی فناوری در 
واحدهای صنعتی، تأمین نیازهای فناورانه در زمینه های 

تولید، نگهداری، مدیریت و... صورت می گیرد.
این سامانه هم اکنون در سایت رسمی 12 شهرک 
صنعتی واقع در تهران مستقر شده و کلیه شرکت های 
مستقر در این شهرک ها با تماس با کلینیک از طریق 
تلفن، پیامک و ایمیل می توانند مشکالت و مسائل خود 
را مطرح و به سرعت جواب آن را دریافت نمایند. البته 
این سامانه برای کلیه شرکت های تولیدی و صنعتی 

قابل دسترسی است.

 چه نوع مسائل و مشکالتی در کلینیک 

صنعت و معدن مطرح و مرتفع می شوند؟
مسائل و مشکالت به سه بخش تقسیم می شوند. 
برخی مسائل عمومی هستند. برای مثال یک واحد 
با   .. و  دریافت جواز  برق،  انشعاب  مورد  در  تولیدی 
مراجعه  با  که  دارد  مشکالتی  دولتی،  سازمان های 
از  قرار می گیرد. یکسری  به کلینیک مورد مشاوره 
مشکالت مربوط به مسائل فنی و تکنولوژیکی هستند. 
مثاًل خط تولید کارخانه ای دچار مشکل فنی می شود یا 
مدیر مجموعه تصمیم می گیرد به تقویت خطوط تولید، 
افزایش ماشین آالت و اجرای طرح  توسعه ای بپردازد 
و در این راستا، نیازمند مشاوره دقیق و صحیح است. 
از سوی دیگر کلینیک صنعت و معدن در زمینه ارائه 
راهکارهایی جهت کاهش قیمت تمام شده محصول 
نهایی، افزایش بهره وری، کاهش ضایعات و نوسازی 
و  بازاریابی  بخش  تقویت  ماشین آالت،  بازسازی  و 
نیز   ... و  قانونی  و  حقوقی  مشکالت  رفع  تبلیغات، 
خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. ممکن است فردی 
با کلینیک تماس بگیرد و مشکل خود را مثاًل در زمینه 
مواد شیمیایی مطرح و همان لحظه از مشاور پاسخ 
دریافت کند، در این شرایط بدون پرداخت هزینه ای، 
باید عنوان کنم که  انجام می شود. در مجموع  کار 
کلینیک صنعت و معدن ارتباط میان صنعت و دانشگاه 

را )بدون واسطه( بهبود می بخشد. 

 عضویت در کلینیک صنعت و معدن چه 
مزایایی برای اهالی دانشگاه و صنعتگران 

دارد؟
از مهم ترین مزایای عضویت اساتید و متخصصین 
می توان به قرار گرفتن در یک شبکه ارتباطی قوی 
صنعتی-دانشگاهی، و افزایش ارتباط با صنایع و مطرح 
شدن در فضای صنعتی و دانشگاهی کشور، مشارکت 

صرفاً عنوان کلینیک، صنعت و معدن دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر است اما در واقع اساتید و متخصصانی از 
اغلب دانشگاه های معتبر کشور مانند دانشگاه تهران، 
آن  با  همکاری  به  نیز  و...  دانشگاه صنعتی شریف 
از یک  ترتیب شائبه جانبداری  این  به  می پردازند؛ 

دانشگاه خاص ایجاد نمی شود
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اشاره:
»زنده یاد دکتر حسین عظیمی متولد سال 1327 در شهرستان آران و بیدگل و از تئوریسین های 
بزرگ اقتصادی کشور بود که مقاالت و سخنرانی های بسیاری درحوزه اقتصاد توسعه ای 
داشت. وی در سال 1359 از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت. موضوع رساله او 
»بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران« بود و به رغم 
پیشنهادات متعدد، برای خدمت به میهن بازگشت. جزوات و کتب متعددی از ایشان در حوزه 
اقتصاد و توسعه منتشر شده است که از جمله آن می توان به »مدارهای توسعه نیافتگی اقتصاد 
در ایران«، »اصول علم و ثروت« و »کارکردهای نظام سیاسی در فرایند توسعه« اشاره نمود. 
گرچه زنده یاد عظیمی بسیار زودهنگام در هجدهم اردیبهشت سال 1382 دیده از جهان فرو 
بست لیکن هنوز هم یاد و خاطره، تئوری ها و نسخه های توسعه ای او برای اقتصاد ایران در 
میان اقتصاد دانان و تئوریسین های اقتصادی از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است و هر 
ساله به یاد اندیشه های بزرگ و سازنده او، همایش ها و سخنرانی هایی در محافل و مجامع 
اقتصادی برپا می شود. آنچه از نظرتان خواهد گذشت، بازخوانی مصاحبه اختصاصی مجله 
نساجی امروز با ایشان است که در ماه های پایانی زندگی ایشان صورت گرفته است و مرور 

مجدد آن را خالی از لطف ندانستیم.«
دکتر حسین عظیمی از جمله اقتصاددانان کشور است که عمده فعالیت هاي پژوهشی خود را 
در زمینه توسعه انجام داده است و در این زمینه کتب و مقاالت متعددي را نگاشته است. وي 
مدتی نیز عضو سازمان برنامه و بودجه بوده و به عنوان مشاور در صنایع بزرگ فعالیت نموده 
است. آنچه می خوانید ماحصل مصاحبه اي است که در دفتر ایشان در واحد علوم و تحقیقات 

دانشگاه آزاد اسالمی انجام شده بود.

 موانع توسعه یافتگي صنایع را چگونه 
ارزیابي مي کنید؟

بخش  که  صنعت  یافتگي  توسعه  موانع  بررسي 
عمده اي از فعالیت هاي اقتصادي کشور است، بحثي 
مهم، اساسي و نسبتاً فراگیر است و نکات متعددي 
را مطرح مي کند. نکته اول در این زمینه این است 
دیر شروع کرده  را  توسعه  فرایند  ایران  که کشور 
است و چون فرآیند صنعتي شدن جزئي از فرایند 
فرایند صنعتي شدن هم در  بنابراین  توسعه است 
کشور ما دیر شروع شده است. این دیر شروع کردن 
به  را  معایبي  و  مزیت ها  به عبارتي  و  دارد  تبعاتي 
همراه مي آورد. برخي از کشورها که فرآیند توسعه 
از  توانستند  را دیر شروع کرده اند  و صنعتي شدن 
نکات مثبتي که در »شروع دیر« و یا تأخیر وجود 
دارد بهره برداري کنند و برخي دیگر از نکات منفي 
وقتي  مثال،  به عنوان  دیده اند.  آسیب  پدیده  این 
کشوري فرآیند توسعه را دیر شروع مي کند، الزاماً با 
کشورهایي مواجه است که قبالً  توسعه پیدا کرده اند، 
بنابراین رقباي قدرتمند در پیش رو دارد و طبیعي 
با  رقابت  در  مدرن  فعالیت هاي  سازماندهي  است 
تأخیر  با  توسعه  دیگر  از طرف  است.  آن ها دشوار 
و  آزمون  دیگر  که کشورهاي  است  معني  این  به 
خطاهایي را انجام داده اند و براي اینکار هزینه هاي 
زیادي پرداخته اند تا به »شناخت« هاي الزم علمي 
شناخت هاي  این  اکنون  کنند.  پیدا  دست  فني  و 
علمي و فني با هزینه هاي نسبتاً محدود در دسترس 
دیگران هم قرار مي گیرد. بنابراین این مزیت وجود 
دارد که از این شناخت و دانش فني و علمي، در 
کشور جدید بهره برداري شود و لذا نیازي به صرف 
آن  براي کسب  زمان طوالني  در  باال  هزینه هاي 

دانش هاي علمي و فني نداشته باشند. 
بعضي  براي  توسعه  فرایند  کردن  شروع  دیر  اما، 
کشورها به صورتي بوده است که بیشتر نکات منفي 
در آن ها تجلي پیدا کرده و در برخي دیگر نکات 
ذات  در  بنابراین مشکل  است.  یافته  تجلي  مثبت 
»شروع با تأخیر« نیست، بلکه مسئله در ذات و در 
شروع  را  توسعه  فرایند  که  است  کشوري  شرایط 
مي کند. شرایطي که باعث مي شود که این کشور 
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در انجام پروژه های صنعتی و پژوهشی و استفاده 
از منافع حاصل از اجرای آن، قرار گرفتن در فضای 
تعاملی با سایر متخصصان و اساتید در جهت هم افزایی 
و ارتقاء سطح تخصصی، به کارگیری مباحث نظری و 
علمی مورد عالقه در قالب پروژه های اجرایی اشاره 

کرد. 
مواردی  شامل  صنعتی  واحدهای  برای  آن  مزیت 
مانند رفع مشکالت فنی در کوتاه ترین زمان ممکن 
طریق  از  فنی  دانش  ارتقاء  اثربخش،  صورت  به  و 
ارتباط با اساتید و متخصصین، تعالی سازمانی و ارتقاء 
استاندارد های کیفی و مدیریتی، امکان استفاده از سایر 
کارگاه های  و  یابی  عارضه  مرکز همچون،  خدمات 

تخصصی و ... می شود. 

 چه ضمانتی وجود دارد که مشاورین بخش 
صنعتی، مشاوره را به سمت کسب سود و 
منافع شخصی و سازمانی خود )مثالً فروش 
ماشین آالت یا مواد شیمیایی نساجی و .( 

سوق ندهند؟
بله ممکن است این قبیل مسائل وجود داشته باشد اما 
در کلینیک صنعت و معدن، جنس مشاوره ها ، فنی 
است. برای مثال هنوز وارد خرید و فروش ماشین 
برای متقاضیان نشده ایم.  یا مواد شیمیایی  صنعتی 

می توان به آنان پیشنهاداتی برای خرید بهتر ارائه دهیم 
اما این پیشنهاد را بدون ذکر نام سازنده دستگاه یا ماده 
اولیه اعالم و صرفاً به بیان مشخصات فنی و تخصصی 
این پیشنهاد،  این که در  آن بسنده می کنیم. ضمن 
ظرفیت خطوط تولید کارخانه را مدنظر قرار می دهیم 
تا بهترین و مناسب ترین گزینه به متقاضی ارائه شود. 
به عنوان مثال اگر قرار باشد در بخش حالجی، روزانه 
10 تن تولید صورت گیرد، استفاده از سیستم کاردینگ 

نامتناسب با این حجم از تولید، منطقی نیست. 
متأسفانه عادت کرده ایم که همیشه با یکسری افراد 
خاص کار کنیم و اطمینان و اعتمادی به تشکل هایی 
مانند کلینک صنعت و معدن نداریم. فکر می کنیم در 
این قبیل تشکل ها، چندین استاد دانشگاه به فعالیت 
می پردازند که اطالعی از روند تولید ندارند و حتی برخی 
از صنعتگران تصور می کنند با افرادی طرف هستند که 
حتی یک بار هم کارخانه تولیدی را از نزدیک ندیده اند، 
لذا نسبت به مشاوره های آنان بدبین و بی اعتماد هستند. 
اگرچه واقعیت این است که دروس دانشگاه از نظر 
مفاهیم نظری و تئوریک بسیار غنی هستند اما از ابعاد 
عملی و اجرایی، فاصله بسیاری با مسائل موجود در 
بطن صنعت دارند. باور کنید 70 درصد دروسی که 
در دانشگاه می آموزیم، زائد و کم فایده هستند و به 
همین دلیل با محض بروز یک مشکل فنی بزرگ 

در کارخانه، چاره ای جز کمک گرفتن از متخصصین 
خارجی باقی نمی ماند. فقط به خاطر این که صنعت 
و دانشگاه نسبت به نیازهای یکدیگر بی توجه بوده اند 
و هر کدام در مسیر متفاوت و جداگانه نسبت به هم 
حرکت می کنند؛ البته مخالف بهره گیری از دانش فنی 
متخصصین خارجی نیستم اما سرانجام باید به توان 
علمی و تخصصی متخصصین و دانشمندان ایرانی هم 

در اجرای پروژه های بزرگ صنعتی تکیه کنیم.
 

از  میزان  چه  تا  نساجی  صنعتگران   
فعالیت های این کلینیک استقبال کرده اند و 

به آن اعتماد دارند؟
متأسفانه بسیار فردگرا شده ایم. سه پروپوزال بسیار 
تدوین  و  تهیه  نساجی  صنعت  برای  جامع  و  مفید 
کردم اما متأسفانه زمانی که صنعتگران اسم دانشگاه 
را می شنوند، فکر می کنند با اجرای این قبیل طرح ها، 
دانشگاه درآمدی قابل توجهی به دست می آورند و منابع 
مالی آن را صرف پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود 
می کند! به همین دلیل حتی موفق به اجرای یک پروژه 
نیز نشدم در حالی که نیاز مبرم صنعت نساجی به شمار 
می آمد و در رفع بسیاری از مشکالت فنی و تخصصی 

واحدهای تولیدی موثر راهگشا بود. 
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اشاره:
»زنده یاد دکتر حسین عظیمی متولد سال 1327 در شهرستان آران و بیدگل و از تئوریسین های 
بزرگ اقتصادی کشور بود که مقاالت و سخنرانی های بسیاری درحوزه اقتصاد توسعه ای 
داشت. وی در سال 1359 از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت. موضوع رساله او 
»بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران« بود و به رغم 
پیشنهادات متعدد، برای خدمت به میهن بازگشت. جزوات و کتب متعددی از ایشان در حوزه 
اقتصاد و توسعه منتشر شده است که از جمله آن می توان به »مدارهای توسعه نیافتگی اقتصاد 
در ایران«، »اصول علم و ثروت« و »کارکردهای نظام سیاسی در فرایند توسعه« اشاره نمود. 
گرچه زنده یاد عظیمی بسیار زودهنگام در هجدهم اردیبهشت سال 1382 دیده از جهان فرو 
بست لیکن هنوز هم یاد و خاطره، تئوری ها و نسخه های توسعه ای او برای اقتصاد ایران در 
میان اقتصاد دانان و تئوریسین های اقتصادی از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است و هر 
ساله به یاد اندیشه های بزرگ و سازنده او، همایش ها و سخنرانی هایی در محافل و مجامع 
اقتصادی برپا می شود. آنچه از نظرتان خواهد گذشت، بازخوانی مصاحبه اختصاصی مجله 
نساجی امروز با ایشان است که در ماه های پایانی زندگی ایشان صورت گرفته است و مرور 

مجدد آن را خالی از لطف ندانستیم.«
دکتر حسین عظیمی از جمله اقتصاددانان کشور است که عمده فعالیت هاي پژوهشی خود را 
در زمینه توسعه انجام داده است و در این زمینه کتب و مقاالت متعددي را نگاشته است. وي 
مدتی نیز عضو سازمان برنامه و بودجه بوده و به عنوان مشاور در صنایع بزرگ فعالیت نموده 
است. آنچه می خوانید ماحصل مصاحبه اي است که در دفتر ایشان در واحد علوم و تحقیقات 

دانشگاه آزاد اسالمی انجام شده بود.

 موانع توسعه یافتگي صنایع را چگونه 
ارزیابي مي کنید؟

بخش  که  صنعت  یافتگي  توسعه  موانع  بررسي 
عمده اي از فعالیت هاي اقتصادي کشور است، بحثي 
مهم، اساسي و نسبتاً فراگیر است و نکات متعددي 
را مطرح مي کند. نکته اول در این زمینه این است 
دیر شروع کرده  را  توسعه  فرایند  ایران  که کشور 
است و چون فرآیند صنعتي شدن جزئي از فرایند 
فرایند صنعتي شدن هم در  بنابراین  توسعه است 
کشور ما دیر شروع شده است. این دیر شروع کردن 
به  را  معایبي  و  مزیت ها  به عبارتي  و  دارد  تبعاتي 
همراه مي آورد. برخي از کشورها که فرآیند توسعه 
از  توانستند  را دیر شروع کرده اند  و صنعتي شدن 
نکات مثبتي که در »شروع دیر« و یا تأخیر وجود 
دارد بهره برداري کنند و برخي دیگر از نکات منفي 
وقتي  مثال،  به عنوان  دیده اند.  آسیب  پدیده  این 
کشوري فرآیند توسعه را دیر شروع مي کند، الزاماً با 
کشورهایي مواجه است که قبالً  توسعه پیدا کرده اند، 
بنابراین رقباي قدرتمند در پیش رو دارد و طبیعي 
با  رقابت  در  مدرن  فعالیت هاي  سازماندهي  است 
تأخیر  با  توسعه  دیگر  از طرف  است.  آن ها دشوار 
و  آزمون  دیگر  که کشورهاي  است  معني  این  به 
خطاهایي را انجام داده اند و براي اینکار هزینه هاي 
زیادي پرداخته اند تا به »شناخت« هاي الزم علمي 
شناخت هاي  این  اکنون  کنند.  پیدا  دست  فني  و 
علمي و فني با هزینه هاي نسبتاً محدود در دسترس 
دیگران هم قرار مي گیرد. بنابراین این مزیت وجود 
دارد که از این شناخت و دانش فني و علمي، در 
کشور جدید بهره برداري شود و لذا نیازي به صرف 
آن  براي کسب  زمان طوالني  در  باال  هزینه هاي 

دانش هاي علمي و فني نداشته باشند. 
بعضي  براي  توسعه  فرایند  کردن  شروع  دیر  اما، 
کشورها به صورتي بوده است که بیشتر نکات منفي 
در آن ها تجلي پیدا کرده و در برخي دیگر نکات 
ذات  در  بنابراین مشکل  است.  یافته  تجلي  مثبت 
»شروع با تأخیر« نیست، بلکه مسئله در ذات و در 
شروع  را  توسعه  فرایند  که  است  کشوري  شرایط 
مي کند. شرایطي که باعث مي شود که این کشور 
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ولي امکان حرکت با استراتژي فراهم نیامده است. 
الزم حاصل نشده در زمینه صنعت هم همینطور 
استراتژي توسعه صنعتي نداشته ایم چرا که ضرورت 
ثبات  با  ساختار  که  است  این  استراتژي  داشتن 
سیاسي وجود داشته باشد ساختاري که مراحل اولیه 
تزلزلش را گذرانده باشد و بتواند نگرشي به آینده 
داشته باشد. براي اینکار ساختار سیاسي باید حس 

کند سال ها ثبات دارد. 
تعدادي  داشتن  صرفاً  سیاسي  ساختار  به عالوه 
بروکرات، نظریه پرداز و یا تعدادي نیروهاي نظامي 
و انتظامي نیست. به هرحال وقتي ساختار سیاسي 
تازه اي پیش مي آید، مدتي طول مي کشد تا بتواند 
کند  پیدا  را  الزم  فرصت  تا  کند  تثبیت  را  خود 
و  کند  نگاه  سال  و 50  سال  افق هاي 20  به  که 
استراتژي حرکت براي خود تدوین کند. ما متاسفانه 
نتوانسته ایم به این مساله دست یابیم. تأکید مي کنم 
که در ایران این ثبات سیاسي را نداشته ایم و مدام 

در حال تغییر ساختارهاي سیاسي بوده ایم. 
را  ثباتي  هم چنین  انقالب  از  بعد  دوره  در  حتي 
نداشته ایم. چند سال اول بعد از انقالب در تالش 
مساله جنگ  بعد  بودیم.  آرماني  جامعه اي  ساختن 
تحمیلي تشدید شد و مجبور شدیم بحث ساختار 
سازي جامعه آرماني را متوقف کنیم. بعد از جنگ 
به دنبال آزادسازي اقتصادي رفتیم. این برنامه هم 
شکست خورد و دوباره مساله تعدیل و تثبیت پیش 
کجاي  در  که  نمي دانیم  درست  هم  هنوز  و  آمد 
دنیا هستیم و مي خواهیم چه کنیم. پس در همه 
23 سالگي که از انقالب مي گذرد باز هم به ثبات 
نرسیده ایم  الزم  منسجم  و  سیستماتیک  سیاسي 
که بتوانیم داراي استراتژي الزم باشیم. در همین 
ارتباط مي بینیم که در سال گذشته وزارت صنایع 
وظیفه تدوین استراتژي صنعتي را به عهده گروهي 

از دانشگاهیان گذارده است.
علي االصول این عمل سنجیده و الزم در عین حال 
به این معني است که هنوز جاي خالي استراتژي 
از 23 سال  صنعتي در کشور وجود دارد و ما بعد 
از گذشت انقالب از ابتدا شروع به بررسي و تدوین 
این استراتژي کرده ایم و مي خواهیم تحقیق کنیم و 

ببینیم چه باید کرد که انشاءا... اینبار  موفق شویم، 
هرچند هنوز در این باب به جایي نرسیده ایم. پس 
همان  ایران  صنعتي  توسعه  موانع  مي کنم  تأکید 
موانع توسعه یافتگي ایران است که در درجه اول این 
موانع را باید در ساختار سیاسي کشور جستجو کرد. 
ساختاري که متأسفانه ساختاري با ثبات و نظام دار 
نیست. مهم تر اینکه این عدم ثبات حدود 150 سال 
که شروع شده و ادامه یافته است. این بي ثباتي و 
بي نظامي ساختار سیاسي مسائل دیگري را ایجاد 

کرده که در امر توسعه نیافتگي ایران موثر بوده اند.
اگر بخواهیم به برخي از آن ها اشاره کنیم مي توانیم 
فرایند عمده  این  در  که  کنیم  نکته شروع  این  با 
ذهن هاي خالق کشور در تمام این دوره به حوزه 
سیاست جذب شده و در این حوزه فعالیت کرده و 
عمدتاً از بین رفته. چرا که بازار سیاست در این دوره 
طوالني خیلي داغ و بي ثبات بوده است. پس هم 
افراد را جلب مي کرده و هم بدنبال شرایط التهاب 
و  علمي  چهارچوب هاي  از  مقوالت  اکثر  سیاسي، 
فني خارج مي شده و به حوزه هاي ارزشي مي رفته، 
به زد و خورد مي کشیده و ... یعني از طرفي عمده 
ذهن هاي خالق از حوزه اقتصادي، علمي، فني دور 
مي شده و از طرف دیگ بحث ها از محور علم و 
که  راستاست  همین  در  است.  مي شده  خارج  فن 
چون مبارزات اجتماعي عمدتاً در حوزه هاي سیاسي 
و  مصرف  حوزه  در  تازه اي  مسأله  مي افتد،  اتفاق 
و  مصرف  به  بحث  و  مي آید  پیش  سرمایه گذاري 
جامعه  و  مي شود  کشیده  مردم  توده هاي  مصرف 
شدت  به  و  عماًل  که  مي شود  جامعه اي  ایران، 
معطوف به تفکر به مصرف قبل از تفکر به تولید 

مي گردد. 
افکنده  ایران سایه  اقتصاد  بر  نفت  دیگر  از سوي 
است و مسأله وابستگي اقتصاد ایران به جهان را 
که  مي کنند  کمک  اینها  همه  است.  آورده  پیش 
مجموعه  که  بگیرد  شکل  صنعت  در  روندهایي 
صنعت از فکر اقتصادي و فني خالي باشد. این است 
که صنعت کشور عمدتاً تقلید است و آن هم عمدتًا 
آوردن ماشین آالت. تردیدي نیست که در این بین 
عده اي زحمت فراوان کشیده اند و مي کشند، بحث 

ما هم پایین آوردن ارزش صنعتگران ایران نیست. 
نکته این است که همه این زحمت ها عمالً  و عمدتًا 
به آوردن ماشین آالت محدود مي شود که قرار است 
است  بدیهي  دهد.  سامان  را  جامعه  تولید صنعتي 
نمي تواند  فعالیت  این  امروز  دنیاي متحول  در  که 
در  را  صنعت  و  بیانجامد  کشور  شدن  صنعتي  به 
همه  دلیل  همین  به  کند.  نهادینه  و  بومي  کشور 
نساجي  بحران هستند و صنعت  در  صنایع کشور 
که از جمله قدیمي ترین صنایع است از بحران هاي 

عمیق تر رنج مي کشد. 
مسائل تازه اي هم بحران برخي صنایع مثل صنعت 
نساجي را در دوره بعد از انقالب تشدید کرد. به عنوان 
مثال یکي از اتفاقاتي که بعد از انقالب افتاد این بود 
که دولت در جهت کمک به کاهش هزینه خانوار 
سعي کرد قیمت محصوالت نساجي را کنترل کند 
و در سطوح پائین نگه دارد. این امر را در شرایطي 
انجام داد که نرخ ارز تغییر کرده بود یعني قیمت 
دالر به تدریج از حدود هفتاد ریال به هفت هزار 
ریال تغییر کرد. این در حالي بود که کارخانجات 
مجبور بودند نرخ استهالک شان را براساس دالري 
هفتاد ریال در نظر بگیرند. لذا هزینه تمام شده ي 
تولید آن ها ظاهراً پایین بود و به ظاهر سود زیادي 

به دست مي آوردند. 
را به یک  این سود ظاهري  اینکه  دولت به جاي 
صندوق بازسازي براي ماشین آالت صنعت نساجي 
پایین  را  نساجي  صنایع  تولید  قیمت  برگرداند، 
نگه داشت که هزینه خانوار پائین باشد. حتي اگر 
فرض کنیم که کار بدرستي انجام شده باشد سوء 
استفاده اي هم نشده باشد، هزینه اي که باید براي 
جبران استهالک صنایع نساجي و نوسازي تکنولوژي 

در ایران در سال 1327) دو سال پس از پایان جنگ 
جهاني دوم( اولین برنامه توسعه کشور تصویب شد 
اینکه بشود کار اجرایي زیادي در زمینه  از  اما قبل 
این برنامه انجام داد مسأله ملي شدن صنعت نفت 
در ایران پیش مي آید و برنامه اول توسعه عمالً کنار 
مي رود. بعداً کودتا پیش مي آید و بعد از کودتا، بحث 
ایجاد ثبات مطرح مي شود تا سال 1335 که نزدیک 

9 سال گذشته و عمالً برنامه اي وجود ندارد
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جهاني  جنگ  با  مواجه  و  کردند  عمر  دهه  دو  از 
بسیار  ساختار  پلتیک،   ژئو  وضعیت  شدیم.  دوم 
جوان و کم قدرت و کم تجربیه بنیان هاي مدرن 
جدید  دوره  و  آورد  دوام  حوزه جنگ  به  که  ایران 
بي ثباتي از 1320 در کشور شروع و تا پایان دوران 
نخست وزیري مرحوم دکتر مصدق ادامه یافت. بعد 
از کودتا، مجدداً بحث ایجاد ساختار سیاسي منسجم 
جدید پیش مي آید و چند سال طول کشید تا بتواند 
به  از سال هاي 1335  و  آورد  نظم و نسقي پیش 
بعد عالئم نظم تازه اي در امور سیاسي که ایندفعه 
 1350 سال  تا  بود  خارجي ها  تاثیر  تحت  شدیدتر 
آن ها  راس  در  و  خارجي ها  دوره  این  در  پیدا شد. 
تا  کنند  کمک  ایران  به  بودند  مایل  آمریکائي ها، 

ایران توسعه اقتصادي و صنعتي پیدا کند. 
جنگ  و شدت  وجود  در  هم  مساله  اساسي  علت 
سرد بین آمریکا و شوروي و مهم بودن ایران »در 
حلقه امنیتي- نمایشي« غرب خالصه مي شد. پس 
آمریکا در این دوره کمک کرد که فرایند برنامه ریزي 
توسعه کشور شکل بگیرد، پروژه هاي مهمي از دید 
اقتصادي اجرا شود، نتایج خوبي هم حاصل شود، 
کارخانجات فراواني هم در این دوره شکل گرفت 
شود  نهادینه  عملیات  این  اینکه  از  قبل  اما   ... و 
دوباره وضعیت جهاني عوض شد، دوره همزیستي 
مسالمت آمیز غرب و شرق شروع شد، ایران ژاندارم 
خلیج فارس در فرایند حرکت هاي توسعه اي کشور 
فرو پاشید. شاه تبدیل به کوروش و داریوش شد، 
مردم به مصرف گرائیدند، ارتش تقویت ظاهري شد 
جنگ  سریعاً  و  سال 1357  انقالب  نهایتاً  و   ... و 

تحمیلي 1359 پیش آمد. 
از  مدت  این  تمام  در  ایران  که  مي کنیم  مالحظه 
شرایط سیاسي با ثبات الزم براي فرایند مدرن سازي 
نبوده  برخوردار  براي توسعه صنعتي  کل جامعه و 
است. هر دفعه حرکتي شروع شده فرآیندي به وجود 
آمده که حداکثر 10 یا 15 سال عمر داشته است و 
قبل از نهادینه شدن مواجه با حوادث و وقایعي شده 
که آن حرکت را متوقف کرده است. در طي این 
دوره هاي کوتاه مدت، انواع نامالیمات بوجود آمده 
و زیان هایي به فرهنگ و هویت کشور وارد شده 

بیشتر از معایب تأخیر رنج ببرد و یا از مزایاي آن 
بهره مند شود. 

رابطه  این  در  ایران  کشور  وضعیت   
چگونه بوده است؟

کشور ایران از جمله کشورهایي بوده است که بیشتر 
گرفتار معایب این فرایند تاخیر گردیده است و ژاپن 
در سوي دیگر این طیف است. اما علت چیست؟ 
علت  شاید  شود  نگریسته  درست  مسأله  به  اگر 
اصلي را در این نکته بیابیم که به دالیل متعدد در 
ایران، متأسفانه براي دهه هاي متمادي نتوانسته ایم 
باشیم  داشته  را  الزم  سیاسي  منسجم  چهارچوب 
بعالوه که هر وقت ساختار سیاسي مقتدر و با ثبات 
الزم پیدا شده، زمان کافي در اختیار نداشته، تا بتواند 
فرایند توسعه صنعتي کشور را سرپرستي و هدایت 
کند. در تئوري هاي توسعه یکي از مقوالت مهمي 
که مطرح مي شود این است که در ابتداي فرایند، 
تعادل هاي  فروپاشي  فرایند  با  الزاماً  کشوري  هر 
قدیمي مواجه مي شود. این فرایند معمواًل به صورت 
مي گردد.  تحمیل  کشور  بر  غیرارادي  و  ناآگاهانه 
به عنوان مثال برخوردي با کشورهاي قویتر صنعتي 
که  مي دهد  نشان  برخورد  این  و  مي گیرد  صورت 
کشور توسعه نیافته حتي قدرت حفظ هویت خود 
را ندارد و مجبور به تحمل خواري و زبوني شکست 
نظامي است. اتفاقاً در ایران هم، مرحله فروپاشي 
و  شاه  فتحعلي  دوران  به  عمدتًا   ما  سنتي  جامعه 

جنگ هاي مشهور سپاه عباس میرزا و شکست هایي 
که بخش هاي قابل توجهي از خاک ایران را از ما 
جدا کرده، زبوني و پرداخت غرامت را بر ما تحمیل 
کرد... و خالصه که تعادل هاي یک تمدن بزرگ 
تئوري هاي  در  ریخت.  هم  به  را  قدیمي  ایراني 
توسعه بر این نکته تأکید شده است که این مرحله 
وقتي به پایان مي رسد که ساختار سیاسي منسجمي 

به صورت کاماًل جدید شکل بگیرد و پایا بشود.
ساختار  بحث،  مورد  فروپاشي  علیرغم  متاسفانه 
سیاسي مورد اشاره در ایران شکل نگرفته است. در 
ایران، بدون فروپاشي مورد بحث و پس از یک دوره 
جنبش هاي  و  حوادث  شاهي  ناصرالدین  طوالني 
مختلف انقالب مشروطیت را به وجود آورد. ولي چند 
سالي از این حادثه نگذشت که جنگ جهاني اول 
به وجود آمد و موقعیت سیاسي و استراتژیک ایران 
شده  مطرح  سیاسي  فروپاشي  و  ضعف  همراه  به 
اجازه نداد که در این دوران خیلي ساختار سیاسي 
منسجمي در ایران شکل بگیرد. بعد از جنگ جهاني 
اول، بحث تغییر سلطنت پیش آمد و نهایتاً دوره رضا 

شاهي آغاز شد. 
در این دوره دولت ملي شروع به شکل گیري کرد. 
نطفه هاي سازماندهي هاي جدید در این دوره آغاز 
نظام  احوال،  ثبت  جدید،  نظامي  نیروهاي  شد. 
قبیله اي،  غیر  سلطنتي  ساختار  جدید،  آموزشي 
دادگستري جدید و ... با این همه این دوره ها کمتر 
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ولي امکان حرکت با استراتژي فراهم نیامده است. 
الزم حاصل نشده در زمینه صنعت هم همینطور 
استراتژي توسعه صنعتي نداشته ایم چرا که ضرورت 
ثبات  با  ساختار  که  است  این  استراتژي  داشتن 
سیاسي وجود داشته باشد ساختاري که مراحل اولیه 
تزلزلش را گذرانده باشد و بتواند نگرشي به آینده 
داشته باشد. براي اینکار ساختار سیاسي باید حس 

کند سال ها ثبات دارد. 
تعدادي  داشتن  صرفاً  سیاسي  ساختار  به عالوه 
بروکرات، نظریه پرداز و یا تعدادي نیروهاي نظامي 
و انتظامي نیست. به هرحال وقتي ساختار سیاسي 
تازه اي پیش مي آید، مدتي طول مي کشد تا بتواند 
کند  پیدا  را  الزم  فرصت  تا  کند  تثبیت  را  خود 
و  کند  نگاه  سال  و 50  سال  افق هاي 20  به  که 
استراتژي حرکت براي خود تدوین کند. ما متاسفانه 
نتوانسته ایم به این مساله دست یابیم. تأکید مي کنم 
که در ایران این ثبات سیاسي را نداشته ایم و مدام 

در حال تغییر ساختارهاي سیاسي بوده ایم. 
را  ثباتي  هم چنین  انقالب  از  بعد  دوره  در  حتي 
نداشته ایم. چند سال اول بعد از انقالب در تالش 
مساله جنگ  بعد  بودیم.  آرماني  جامعه اي  ساختن 
تحمیلي تشدید شد و مجبور شدیم بحث ساختار 
سازي جامعه آرماني را متوقف کنیم. بعد از جنگ 
به دنبال آزادسازي اقتصادي رفتیم. این برنامه هم 
شکست خورد و دوباره مساله تعدیل و تثبیت پیش 
کجاي  در  که  نمي دانیم  درست  هم  هنوز  و  آمد 
دنیا هستیم و مي خواهیم چه کنیم. پس در همه 
23 سالگي که از انقالب مي گذرد باز هم به ثبات 
نرسیده ایم  الزم  منسجم  و  سیستماتیک  سیاسي 
که بتوانیم داراي استراتژي الزم باشیم. در همین 
ارتباط مي بینیم که در سال گذشته وزارت صنایع 
وظیفه تدوین استراتژي صنعتي را به عهده گروهي 

از دانشگاهیان گذارده است.
علي االصول این عمل سنجیده و الزم در عین حال 
به این معني است که هنوز جاي خالي استراتژي 
از 23 سال  صنعتي در کشور وجود دارد و ما بعد 
از گذشت انقالب از ابتدا شروع به بررسي و تدوین 
این استراتژي کرده ایم و مي خواهیم تحقیق کنیم و 

ببینیم چه باید کرد که انشاءا... اینبار  موفق شویم، 
هرچند هنوز در این باب به جایي نرسیده ایم. پس 
همان  ایران  صنعتي  توسعه  موانع  مي کنم  تأکید 
موانع توسعه یافتگي ایران است که در درجه اول این 
موانع را باید در ساختار سیاسي کشور جستجو کرد. 
ساختاري که متأسفانه ساختاري با ثبات و نظام دار 
نیست. مهم تر اینکه این عدم ثبات حدود 150 سال 
که شروع شده و ادامه یافته است. این بي ثباتي و 
بي نظامي ساختار سیاسي مسائل دیگري را ایجاد 

کرده که در امر توسعه نیافتگي ایران موثر بوده اند.
اگر بخواهیم به برخي از آن ها اشاره کنیم مي توانیم 
فرایند عمده  این  در  که  کنیم  نکته شروع  این  با 
ذهن هاي خالق کشور در تمام این دوره به حوزه 
سیاست جذب شده و در این حوزه فعالیت کرده و 
عمدتاً از بین رفته. چرا که بازار سیاست در این دوره 
طوالني خیلي داغ و بي ثبات بوده است. پس هم 
افراد را جلب مي کرده و هم بدنبال شرایط التهاب 
و  علمي  چهارچوب هاي  از  مقوالت  اکثر  سیاسي، 
فني خارج مي شده و به حوزه هاي ارزشي مي رفته، 
به زد و خورد مي کشیده و ... یعني از طرفي عمده 
ذهن هاي خالق از حوزه اقتصادي، علمي، فني دور 
مي شده و از طرف دیگ بحث ها از محور علم و 
که  راستاست  همین  در  است.  مي شده  خارج  فن 
چون مبارزات اجتماعي عمدتاً در حوزه هاي سیاسي 
و  مصرف  حوزه  در  تازه اي  مسأله  مي افتد،  اتفاق 
و  مصرف  به  بحث  و  مي آید  پیش  سرمایه گذاري 
جامعه  و  مي شود  کشیده  مردم  توده هاي  مصرف 
شدت  به  و  عماًل  که  مي شود  جامعه اي  ایران، 
معطوف به تفکر به مصرف قبل از تفکر به تولید 

مي گردد. 
افکنده  ایران سایه  اقتصاد  بر  نفت  دیگر  از سوي 
است و مسأله وابستگي اقتصاد ایران به جهان را 
که  مي کنند  کمک  اینها  همه  است.  آورده  پیش 
مجموعه  که  بگیرد  شکل  صنعت  در  روندهایي 
صنعت از فکر اقتصادي و فني خالي باشد. این است 
که صنعت کشور عمدتاً تقلید است و آن هم عمدتًا 
آوردن ماشین آالت. تردیدي نیست که در این بین 
عده اي زحمت فراوان کشیده اند و مي کشند، بحث 

ما هم پایین آوردن ارزش صنعتگران ایران نیست. 
نکته این است که همه این زحمت ها عمالً  و عمدتًا 
به آوردن ماشین آالت محدود مي شود که قرار است 
است  بدیهي  دهد.  سامان  را  جامعه  تولید صنعتي 
نمي تواند  فعالیت  این  امروز  دنیاي متحول  در  که 
در  را  صنعت  و  بیانجامد  کشور  شدن  صنعتي  به 
همه  دلیل  همین  به  کند.  نهادینه  و  بومي  کشور 
نساجي  بحران هستند و صنعت  در  صنایع کشور 
که از جمله قدیمي ترین صنایع است از بحران هاي 

عمیق تر رنج مي کشد. 
مسائل تازه اي هم بحران برخي صنایع مثل صنعت 
نساجي را در دوره بعد از انقالب تشدید کرد. به عنوان 
مثال یکي از اتفاقاتي که بعد از انقالب افتاد این بود 
که دولت در جهت کمک به کاهش هزینه خانوار 
سعي کرد قیمت محصوالت نساجي را کنترل کند 
و در سطوح پائین نگه دارد. این امر را در شرایطي 
انجام داد که نرخ ارز تغییر کرده بود یعني قیمت 
دالر به تدریج از حدود هفتاد ریال به هفت هزار 
ریال تغییر کرد. این در حالي بود که کارخانجات 
مجبور بودند نرخ استهالک شان را براساس دالري 
هفتاد ریال در نظر بگیرند. لذا هزینه تمام شده ي 
تولید آن ها ظاهراً پایین بود و به ظاهر سود زیادي 

به دست مي آوردند. 
را به یک  این سود ظاهري  اینکه  دولت به جاي 
صندوق بازسازي براي ماشین آالت صنعت نساجي 
پایین  را  نساجي  صنایع  تولید  قیمت  برگرداند، 
نگه داشت که هزینه خانوار پائین باشد. حتي اگر 
فرض کنیم که کار بدرستي انجام شده باشد سوء 
استفاده اي هم نشده باشد، هزینه اي که باید براي 
جبران استهالک صنایع نساجي و نوسازي تکنولوژي 

در ایران در سال 1327) دو سال پس از پایان جنگ 
جهاني دوم( اولین برنامه توسعه کشور تصویب شد 
اینکه بشود کار اجرایي زیادي در زمینه  از  اما قبل 
این برنامه انجام داد مسأله ملي شدن صنعت نفت 
در ایران پیش مي آید و برنامه اول توسعه عمالً کنار 
مي رود. بعداً کودتا پیش مي آید و بعد از کودتا، بحث 
ایجاد ثبات مطرح مي شود تا سال 1335 که نزدیک 

9 سال گذشته و عمالً برنامه اي وجود ندارد
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دید  از  ایران  اقتصاد  که  کنیم  فراموش  نباید 
اقتصادي دچار مشکالت بنیادي است. توان موثر 
تولید آن بسیار کم است، استراتژي توسعه صنعتي 
ندارد، استراتژي توسعه ندارد، ... علت این است 
که مباني اولیه فراهم نبوده است. اولین مبناي الزم 
هم یک ساختار سیاسي است که ثبات و انسجام 

داشته باشد

و مثاًل برنامه پنجم توسعه را که نوشته و تصویب 
یکباره  افزایش  با  ماه  چند  از  بعد  یکباره  کرده ایم 
همین  طي  و  مي گذاریم  کنار  کاماًل  نفت،  درآمد 
چند سال اقتصاد به بحران کشیده مي شود و نهایتًا 
 انقاالب 1357 هم فرآیند برنامه ریزي توسعه را نفي 

مي کند. 
از  و  ندارد  وجود  برنامه اي   59 تا   56 سال هاي 
1359 تا پایان جنگ هم بحث برنامه ریزي توسعه 
اینکه  ضمن  باشد.  مطرح  جدي  به طور  نمي تواند 
کوشش مي شود و زحمت کشیده مي شود ولي در 
برنامه ریزي  مي شود  مگر  التهاب  و  جنگ  شرایط 
و استراتژي توسعه داشت تا اینکه در سال 1368 
و پس از خانمه جنگ مي کوشیم به سرعت متني 
را تحت عنوان برنامه تدوین، تصویب و اجرا کنیم 
در این وضعیت که نه تجربه درست برنامه ریزي، 
نه امکانات الزم را داریم،  برنامه اي نامناسب تهیه 
مي کنیم و در اجرا هم دچار مسأله مي شویم الزامًا 
بحران هاي اقتصادي پیش مي آید مالحظه مي کنید 
به  مي تواند  صنعتي  توسعه  استراتژي  فقدان  که 
همین صورت که گفتم در کنار داشتن برنامه توسعه 
باشد. به عبارت دیگر ما برنامه هاي متعدد داشته ایم 
صحبت  توسعه  و  صنعت  درباره  برنامه  هر  در  و 

کرده ایم.
ولي فراموش نکنیم که نهایتاً این برنامه ها در بستر 
بي ثباتي سیاسي کشور باید تهیه و اجرا مي شدند که 
البته شدني نبود. بعنوان نمونه به همین دوره بعد 
از انقالب نگاه کنید. سال 1361 سال برنامه ریزي 
عنوان  تحت  بزرگي  مجموعه  و  مي شود،   اعالم 
اما  مي گردد.  ارائه  مجلس  به  توسعه  اول  برنامه 
نگرش هاي  مجلس  در  چیست؟  نتیجه  نهایتاً 
وارد  برنامه  دارد،  وجود  دولت  به  نسبت  متفاوتي 
فرایند بحث و جدل مي شود، گفتگو مي شود و در 
که   1367 سال  تا  مي ماند  باقي  مسکوت  نهایت 
دوباره فرصت طرح آن پیش مي آید این وضعیت،  
این  و شاخص  مي دهد  نشان  را  سیاسي  بي ثباتي 
نکته است که هنوز ساختار نظام دار سیاسي ایجاد 
نشده است. بنابراین برنامه هاي توسعه وجود داشته 
است و هر موقع دولت ها توانسته آند واقعاً براساس 

برنامه عمل کرده آند. کارخانه ساخته اند، نیروگاه و 
... ساخته اند. اما این امر غیر از داشتن  دانشگاه و 
استراتژي توسعه صنعتي است و برنامه هاي ایران 
اینگونه مي شود که هربار جمعي مي آید و براي دوره 
طرح هاي  تعدادي  مي کند،  فعالیت هایي  کوتاهي 
نیمه تمام براي دوره بعدي باقي مي گذارد و دوباره 
کار از نو شروع مي شود. به طوري که همین االن اگر 
بخواهیم مجموع طرح هاي نیمه  تمام سرمایه گذاري 
که در کشور هست را به پایان ببریم، شاید نیازمند 

بیش از 10 سال بودجه عمراني دولت باشیم. 
تأکید مي کنم که وضعیت حساس ژئوپلتیک ایران 
واقعاً به اندازه کفایت مورد توجه مسؤالن و مردان 
از  بسیاري  در  لذا  و  نگرفته  قرار  ایران  در  قدرت 
جغرافیاي  خاص  موقعیت  به  توجه  بدون  موارد 
سیاسي کشور اقداماتي صورت گرفته است و مثاًل 
با قدرتمندان جهاني برخوردهایي شده که در توان 
هزینه  موارد  این  همه   در  طبیعتاً  است.  نبوده  ما 
پرداخته ایم و زیان کرده ایم، زیان ها کرده ایم،  زیان ها 
هم عمدتاً در حوزه اقتصادي بوده و مگر کشور چه 
تواني دارد که بتواند اینهمه زمان را مشغول پرداخت 

زیان باشد و باز هم توسعه پیدا کند.
بنابراین نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران از دید 
اقتصادي دچار مشکالت بنیادي است. توان موثر 
تولید آن بسیار کم است، استراتژي توسعه صنعتي 
ندارد، استراتژي توسعه ندارد، ... علت این است که 
مباني اولیه فراهم نبوده است. اولین مبناي الزم هم 
یک ساختار سیاسي است که ثبات و انسجام داشته 
ساختاري  چنین  بدون  که  مي رسد  نظر  به  باشد. 
به  زمان  گذر  و  نیست  شدني  درست  ما  اقتصاد 
تنهایي مشکالت ما را حل نخواهد کرد. اگر امروز 
نشان  جامعه  سطح  در  کمتر  اقتصادي  مشکالت 
داده مي شود، به خاطر این است که وضعیت بخش 
نفت خوب است و ساالنه به طور متوسط 15، 16 
میلیارد درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اختیار 
ما قرار مي گیرد که بتوانیم غذا،  اتومبیل، کامپیوتر، 
ماشین آالت و ... وارد کنیم به عالوه که ساالنه 15، 
را  کشور  نفتي  موجودي هاي  از  دالر  میلیارد   16
قرار  استفاده  مورد  پاالیشگاه هاي خودمان  در  هم 

مي دهیم لذا وضعیت مصرف انرژیمان خوب است 
و مثاًل اکثر خانه هاي شهري آب گرم دارند و ... اما 
باید بدانیم که این ها ناشي از قدرت تولید ما نیست 
بلکه ناشي از منابع معدني است که در سرزمین ما 
وجود داشته است و مورد استفاده ما بوده است. پس 
اقتصادي کشور مستلزم کار علمي و  حل مسائل 
منسجم است و این امر هم نیازمند وجود فضاي 
منسجم و با ثبات سیاسي است. لذا اگر روندي که 
تاکنون در اقتصاد ایران حاکم بوده است، تداوم پیدا 
کند مسائل اقتصاد ایران هیچ وقت حل نخواهد شد، 
فرایند ملت  این  در  تاکید کرد که  باید  بخصوص 
عادت کرده که به دولت اعتماد نکند اگر در همین 
زمینه مطالعه کنید خواهید دید که از زمان هاي قدیم 
تا امروز به جز مقاطع کوتاه و خاصي ملت به دولت، 
در ایران نزدیک نشده است. مثاًل در دوران انقالب 
مشروطیت، دو سه سالي دولت و ملت پیوستگي ها 
و نزدیکي هاي خوبي پیدا کردند و یا در دوران ملي 
اعتماد  این  سالي  چند  مجدداً  نفت  صنعت  شدن 

بوجود آمد.
بعد از انقالب 1357 هم چند سالي به همین شکل 
همبستگي نزدیکي بین ملت و دولت ایجاد شد. لذا 
مالحظه مي کنید که طي 100 سال گذشته شاید 
که  داشته ایم  متفرق  صورت  به  سالي   10 حدود 
دولت و ملت به هم نزدیک و با هم بوده اند. در بقیه 

90 سال درگیري بوده،  و بي اعتمادي. 
حل  موضوع  این  اگر  که  نیست  این  من  عرض 
شود مشکل توسعه یافتگي کشور حتماً و فوراً حل 
مي شود. نکته این است که اگر این مشکل حل شود 
و ما درک کنیم که هر جامعه نیازمند یک دولت 
است و باز هم بدانیم که چه نوع دولتي باید داشته 
باشیم و چگونه مي شود بي اعتمادي بین دولت و 
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منتقل شد  به مصرف کننده  آن صورت مي گرفت 
صنایع  تولید  از  سهمیه اي  که  نهادهایي  به  یا  و 
ماشین آالت  وقتي  فرایند  این  در  داشتند.  نساجي 
)که  استهالکي  آن هزینه  با  فرسوده شد  و  کهنه 
با ارز هفتاد ریالي در نظر گرفته شده بود( امکان 
نوسازي و بازسازي براي این صنعت باقي نماند و 
این صنعت که در همین زمان با رشد تکنولوژي، با 
رقابت شدید،  با قاچاق و بازارهاي مرزي، ... مواجه 

شد بشدت دچار بحران شد که هنوز هم هست. 
بنابراین اگر بخواهم این بحث را جمع بندي کنم باید 
بگویم که براي این که بحث موانع توسعه صنعتي 
باید به خود فرایند  اول  ارزیابي کنیم  را در کشور 
توسعه در کشور توجه کنیم و تاکید کنم که ما در 
این زمینه مانند بسیاري از کشورهاي دیگر، خیلي 
دیر این فرایند را شروع کرده ایم. در عین حال تقریبًا 
فرایند  این  وارد  آگاهانه  نا  و  غیرارادي  و  اجبار  به 
شده ایم، یعني شکست جنگي در 150 سال پیش 
خوردیم، همه چیز بهم ریخت و از آن زمان هنوز 

سربلند نکرده ایم.
البته این درست است که شکست مورد بحث در 
متوجه  آن  پیرو  و  افتاد  اتفاق  شاه  فتحعلي  دوران 
شدیم و بیدار شدیم که دنیاي دیگري هم وجود دارد 
ولي به هرحال خیلي دیر وارد فرآیند توسعه شدیم: 
دوره اول این فرایند را که مرحله فروپاشي بود خیلي 
طول دادیم، با این همه در پایان این دوره بایستي 
به یک ساختار با ثبات سیاسي مي رسیدیم که پایا 
و شکوفا باشد و بتواند در فرصتي کافي سیستمي 
را پیش ببرد و کشور را توسعه دهد. این ساختار با 
ثبات هیچ وقت در ایران بوجود نیامد و عمدتاً هم به 
وضعیت ژئوپلتیک ایران و نحوه رفتار خود ما مربوط 
مي شد. جغرافیاي ما در منطقه ویژه اي قرار گرفته 
مبتال  جهاني  جنگ هاي  تبعات  به  فوراً  که  است 

مي شویم، سیاست خارجي ضعیفي داریم.
این موضوع عامل اصلي عقب ماندگي ما شده و به 
عوامل دیگري هم انجامید. از جمله اینکه ذهن هاي 
خالق جامعه به بحث هاي سیاسي کشیده شد و لذا 
اگر دانشگاه هم ساخته ایم بیش از آنکه به محتواي 
علمي دانشگاه بپردازیم به محتواي ارزشي آن رو 

التهابات  فرایند  همین  در  که  به عالوه  آورده ایم 
سیاسي-ارزشي بسیاري از این ذهن هاي خالق را 
به صورت حذف فیزیکي، زنداني،  مهاجرت و فرار 
از کشور از دست داده ایم و البته مشخص است که 
چه  مي رود  دست  از  انساني  اصلي  سرمایه  وقتي 
اتفاقي مي افتد در نتیجه ما نه ساختار با ثبات سیاسي 
بدست  مناسب  انساني  نیروي  نه  و  کردیم  پیدا 
آوردیم  نه نظام تحقیقاتي مناسب بدست  آوردیم،  
و ... لذا کل صنایع ما دچار بحران شده و برخي از 
این صنایع مثل صنعت نساجي، ویژگي هایي داشتند 
که بحران در آن ها شدت بیشتري پیدا کرده است.

در  دولت ها  که  توسعه اي  برنامه هاي   
تدوین  کشور  براي  اخیر  سال   50 طول 
و اجرا کرده اند را چگونه ارزیابي مي کنید. 
استراتژي  نشاندهنده  برنامه ها  این  آیا 

توسعه نبوده اند؟
فعالیتي  معمواًل  توسعه  برنامه  اجراي  و  تدوین 
برنامه  دیگر  عبارت  به  است.  علمي  سیاسي- 
عالوه بر جنبه علمي و تخصصي، حتماً یک جنبه 
سیاسي نیز دارد. پس براي وجود برنامه توسعه باید 
دولتي وجود داشته باشد که تمایل به تهیه برنامه 
توسعه و اجراي آن داشته باشد. در غیر اینصورت 
فعالیت هاي تخصصي ذیربط عماًل تبدیل به یک 
تحقیق و مطالعه مي شود که ممکن است در یک 
طبیعتًا  ولي  بگیرد  صورت  هم  دانشگاهي  محیط 
این تحقیق و مطالعه، برنامه نیست و برنامه توسعه 

پشت  در  سیاسي  اراده  که  مي آید  بدست  زماني 
ثباتي وجود  با  اما وقتي ساختار سیاسي  باشد.  آن 
استراتژي مطلوب  برنامه ریزي ها هرگز  ندارد،  این 
نیست  این  منظور  نمي دهد.  دست  به  را  صنعتي 
که برنامه هاي توسعه ایران بي معني بوده است، نه، 
بوده زحمات زیاد کشیده شده،  برنامه هاي فراوان 
سرمایه گذاري هاي وسیع شده،  اما این همه الزامًا به 

معني داشتن استراتژي توسعه صنعتي نیست.
در ایران در سال 1327) دو سال پس از پایان جنگ 
جهاني دوم( اولین برنامه توسعه کشور تصویب شد 
اما قبل از اینکه بشود کار اجرایي زیادي در زمینه 
این برنامه انجام داد مسأله ملي شدن صنعت نفت 
در ایران پیش مي آید و برنامه اول توسعه عماًل کنار 
مي رود. بعداً کودتا پیش مي آید و بعد از کودتا، بحث 
ایجاد ثبات مطرح مي شود تا سال 1335 که نزدیک 
9 سال گذشته و عماًل برنامه اي وجود ندارد بعبارت 
دیگر، 9 سال از شروع برنامه ریزي گذشته، دولتي 
برنامه توسعه هم دارد.  هست و این دولت ظاهراً 
بستر بي ثباتي  نیست، در  اینگونه  اما مي دانیم که 
سال هاي  طي  در  اما  نمي کند.  پیدا  معني  برنامه 
مي شود  اجرا  معني دار  برنامه  دو   1350 تا   1336
اما این دوره هم دوره  کوتاهي است که هر چند با 
عمر کوتاه حدود 10 سال دستاوردهاي جالبي ارائه 
مي کند و مثاًل باعث پایه گذاري بسیاري از صنایع 
ایران مي شود ولي فرصت نهادینه شدن برنامه ریزي 

نیست. 
بي ثباتي مي شویم  دچار  از سال 1351-2  باز هم 
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دید  از  ایران  اقتصاد  که  کنیم  فراموش  نباید 
اقتصادي دچار مشکالت بنیادي است. توان موثر 
تولید آن بسیار کم است، استراتژي توسعه صنعتي 
ندارد، استراتژي توسعه ندارد، ... علت این است 
که مباني اولیه فراهم نبوده است. اولین مبناي الزم 
هم یک ساختار سیاسي است که ثبات و انسجام 

داشته باشد

و مثاًل برنامه پنجم توسعه را که نوشته و تصویب 
یکباره  افزایش  با  ماه  چند  از  بعد  یکباره  کرده ایم 
همین  طي  و  مي گذاریم  کنار  کاماًل  نفت،  درآمد 
چند سال اقتصاد به بحران کشیده مي شود و نهایتًا 
 انقاالب 1357 هم فرآیند برنامه ریزي توسعه را نفي 

مي کند. 
از  و  ندارد  وجود  برنامه اي   59 تا   56 سال هاي 
1359 تا پایان جنگ هم بحث برنامه ریزي توسعه 
اینکه  ضمن  باشد.  مطرح  جدي  به طور  نمي تواند 
کوشش مي شود و زحمت کشیده مي شود ولي در 
برنامه ریزي  مي شود  مگر  التهاب  و  جنگ  شرایط 
و استراتژي توسعه داشت تا اینکه در سال 1368 
و پس از خانمه جنگ مي کوشیم به سرعت متني 
را تحت عنوان برنامه تدوین، تصویب و اجرا کنیم 
در این وضعیت که نه تجربه درست برنامه ریزي، 
نه امکانات الزم را داریم،  برنامه اي نامناسب تهیه 
مي کنیم و در اجرا هم دچار مسأله مي شویم الزامًا 
بحران هاي اقتصادي پیش مي آید مالحظه مي کنید 
به  مي تواند  صنعتي  توسعه  استراتژي  فقدان  که 
همین صورت که گفتم در کنار داشتن برنامه توسعه 
باشد. به عبارت دیگر ما برنامه هاي متعدد داشته ایم 
صحبت  توسعه  و  صنعت  درباره  برنامه  هر  در  و 

کرده ایم.
ولي فراموش نکنیم که نهایتاً این برنامه ها در بستر 
بي ثباتي سیاسي کشور باید تهیه و اجرا مي شدند که 
البته شدني نبود. بعنوان نمونه به همین دوره بعد 
از انقالب نگاه کنید. سال 1361 سال برنامه ریزي 
عنوان  تحت  بزرگي  مجموعه  و  مي شود،   اعالم 
اما  مي گردد.  ارائه  مجلس  به  توسعه  اول  برنامه 
نگرش هاي  مجلس  در  چیست؟  نتیجه  نهایتاً 
وارد  برنامه  دارد،  وجود  دولت  به  نسبت  متفاوتي 
فرایند بحث و جدل مي شود، گفتگو مي شود و در 
که   1367 سال  تا  مي ماند  باقي  مسکوت  نهایت 
دوباره فرصت طرح آن پیش مي آید این وضعیت،  
این  و شاخص  مي دهد  نشان  را  سیاسي  بي ثباتي 
نکته است که هنوز ساختار نظام دار سیاسي ایجاد 
نشده است. بنابراین برنامه هاي توسعه وجود داشته 
است و هر موقع دولت ها توانسته آند واقعاً براساس 

برنامه عمل کرده آند. کارخانه ساخته اند، نیروگاه و 
... ساخته اند. اما این امر غیر از داشتن  دانشگاه و 
استراتژي توسعه صنعتي است و برنامه هاي ایران 
اینگونه مي شود که هربار جمعي مي آید و براي دوره 
طرح هاي  تعدادي  مي کند،  فعالیت هایي  کوتاهي 
نیمه تمام براي دوره بعدي باقي مي گذارد و دوباره 
کار از نو شروع مي شود. به طوري که همین االن اگر 
بخواهیم مجموع طرح هاي نیمه  تمام سرمایه گذاري 
که در کشور هست را به پایان ببریم، شاید نیازمند 

بیش از 10 سال بودجه عمراني دولت باشیم. 
تأکید مي کنم که وضعیت حساس ژئوپلتیک ایران 
واقعاً به اندازه کفایت مورد توجه مسؤالن و مردان 
از  بسیاري  در  لذا  و  نگرفته  قرار  ایران  در  قدرت 
جغرافیاي  خاص  موقعیت  به  توجه  بدون  موارد 
سیاسي کشور اقداماتي صورت گرفته است و مثاًل 
با قدرتمندان جهاني برخوردهایي شده که در توان 
هزینه  موارد  این  همه   در  طبیعتاً  است.  نبوده  ما 
پرداخته ایم و زیان کرده ایم، زیان ها کرده ایم،  زیان ها 
هم عمدتاً در حوزه اقتصادي بوده و مگر کشور چه 
تواني دارد که بتواند اینهمه زمان را مشغول پرداخت 

زیان باشد و باز هم توسعه پیدا کند.
بنابراین نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران از دید 
اقتصادي دچار مشکالت بنیادي است. توان موثر 
تولید آن بسیار کم است، استراتژي توسعه صنعتي 
ندارد، استراتژي توسعه ندارد، ... علت این است که 
مباني اولیه فراهم نبوده است. اولین مبناي الزم هم 
یک ساختار سیاسي است که ثبات و انسجام داشته 
ساختاري  چنین  بدون  که  مي رسد  نظر  به  باشد. 
به  زمان  گذر  و  نیست  شدني  درست  ما  اقتصاد 
تنهایي مشکالت ما را حل نخواهد کرد. اگر امروز 
نشان  جامعه  سطح  در  کمتر  اقتصادي  مشکالت 
داده مي شود، به خاطر این است که وضعیت بخش 
نفت خوب است و ساالنه به طور متوسط 15، 16 
میلیارد درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اختیار 
ما قرار مي گیرد که بتوانیم غذا،  اتومبیل، کامپیوتر، 
ماشین آالت و ... وارد کنیم به عالوه که ساالنه 15، 
را  کشور  نفتي  موجودي هاي  از  دالر  میلیارد   16
قرار  استفاده  مورد  پاالیشگاه هاي خودمان  در  هم 

مي دهیم لذا وضعیت مصرف انرژیمان خوب است 
و مثاًل اکثر خانه هاي شهري آب گرم دارند و ... اما 
باید بدانیم که این ها ناشي از قدرت تولید ما نیست 
بلکه ناشي از منابع معدني است که در سرزمین ما 
وجود داشته است و مورد استفاده ما بوده است. پس 
اقتصادي کشور مستلزم کار علمي و  حل مسائل 
منسجم است و این امر هم نیازمند وجود فضاي 
منسجم و با ثبات سیاسي است. لذا اگر روندي که 
تاکنون در اقتصاد ایران حاکم بوده است، تداوم پیدا 
کند مسائل اقتصاد ایران هیچ وقت حل نخواهد شد، 
فرایند ملت  این  در  تاکید کرد که  باید  بخصوص 
عادت کرده که به دولت اعتماد نکند اگر در همین 
زمینه مطالعه کنید خواهید دید که از زمان هاي قدیم 
تا امروز به جز مقاطع کوتاه و خاصي ملت به دولت، 
در ایران نزدیک نشده است. مثاًل در دوران انقالب 
مشروطیت، دو سه سالي دولت و ملت پیوستگي ها 
و نزدیکي هاي خوبي پیدا کردند و یا در دوران ملي 
اعتماد  این  سالي  چند  مجدداً  نفت  صنعت  شدن 

بوجود آمد.
بعد از انقالب 1357 هم چند سالي به همین شکل 
همبستگي نزدیکي بین ملت و دولت ایجاد شد. لذا 
مالحظه مي کنید که طي 100 سال گذشته شاید 
که  داشته ایم  متفرق  صورت  به  سالي   10 حدود 
دولت و ملت به هم نزدیک و با هم بوده اند. در بقیه 

90 سال درگیري بوده،  و بي اعتمادي. 
حل  موضوع  این  اگر  که  نیست  این  من  عرض 
شود مشکل توسعه یافتگي کشور حتماً و فوراً حل 
مي شود. نکته این است که اگر این مشکل حل شود 
و ما درک کنیم که هر جامعه نیازمند یک دولت 
است و باز هم بدانیم که چه نوع دولتي باید داشته 
باشیم و چگونه مي شود بي اعتمادي بین دولت و 
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مهم ترین نکته در بازسازي کشور در مرحله فعلي 
ایجاد نظم و نسق در این صنایع به این معنا است 
که دولت و جامعه باید بپذیرند که صنایع ایجاد شده 
را نمي توان به طور کامل حفظ کرد و لذا در فرآیند 
بازسازي باید اجازه داده و کمک کرد تا بخشي از 
این صنایع حذف شوند و جاي الزم را براي بخشي از 
صنایع که نیاز به تقویت دارند باز کنند. صحته صنعتي 
ایران از این دیدگاه مانند باغچه اي است که در آن 
درختاني بسیار بیش از ظرفیت آن کاشته شده است

االن روشن کنیم که صنایع نساجي مثاًل باید تا 5 و  
6 سال دیگر بتواند با تعرفه بسیار محدود با صنایع 
خارجي رقابت کند. این تعرفه محدود را باید از هم 
تعرفه  این  که  گفت  مثاًل  و  کرد  اکنون مشخص 

نهایتاً باید 15 درصد ارزش FOB باشد. 
در کنار این تعرفه محدود باید یک تعرفه حمایتي 
هم گذاشت که مثاًل امسال صد در صد است ولي 
از سال آینده در یک فرایند با ثبات کم مي شود و 
در سال بعد باز هم کمتر مي شود و این روند در یک 
دوره زماني مثاًل 5 ساله به همان تعرفه حداقل و 
محدود مي رسد. در عین حال بسیار مهم و اساسي 
است که درآمدهاي حاضل از این تعرفه بندي نباید 
به بودجه هاي دولتي تعلق پیدا کند و دولت نباید 
مجاز باشد این پول ها را هرطور خواست خرج کند. 
این وجوه باید در صندوق هاي بازسازي ذخیره شود 
و با توجه به شاخص هایي که براي کارکرد درست 
از  فني  و  مالي  به حمایت  تدوین شده اند  صنعتي 
واحدهاي توانمند صنعتي در همان رشته تخصیص 

یابد. 
مثل  صنعتي  بازسازي  شاخص هاي  اگر  یعني 
بازده،   افزایش  شاخص  هزینه،  تقلیل  شاخص 
شاخص افزایش بازده، شاخص ارتقا کیفیت نشان 
دادند که یک واحد در رشته مورد بحث به خوبي 
این شاخص ها  از  به حدود خوبي  و  عمل مي کند 
آن  به  بازسازي  این صندوق  از  باید  است،  رسیده 

واحد صنعتي کمک کرد. 
مثاًل اگر یک واحد صنعتي توانسته است در طول 
سال گذشته هزینه هایش را 10 درصد کاهش دهد 
و یا 5 درصد بازدهي اش را افزایش داده است حاال 
به  بازسازي  صندوق  طریق  از  دولت  است  الزم 
همین و احد کمک کند و مثاًل هزینه هاي آموزشي 
اگر  صنایع  از  رشته  همین  در   .... و  بپردازد  را  او 
واحد دیگري نشان داد که نمي تواند شاخص هاي 
بهره وري را متحول کند، باید عنایت داشت که به 
آن واحد به هیچ وجه کمک مالي و غیرمالي نکنیم، 
چرا که این واحد قدرت کار اقتصادي ندارد وکمک 
به آن اتالف منابع است. باید به این واحد گفت که 
اگر در این شرایط بخواهي تعدادي از پرسنل خود را 

کم کني،  از طرف صندوق بازسازي و بیمه بیکاري 
به آن کارکنان پرداخت مي شود و ... تا واحد صنعتي 
آرام تر و زودتر بتواند حذف شود به عبارت دیگر اگر 
این واحد صنعتي عماًل در طي دو سه سال نتوانست 
تغییري در عملکرد خود بدهد و همچنان در حال 
این واحد نمي تواند در  باید پذیرفت که  بود  نزول 
صحنه اقتصاد بماند و باید مستهلک شود از حوزه 
تولید خارج شود. حال حتي اگر فرض کنید که در 
این سیستم کل واحدهاي نساجي، مستهلک شوند،  
به این معني خواهد بود که صنعت نساجي در کشور 
داراي مزیت نسبي نیست و نمي تواند رقابت کند و 
چه بهتر که بعد از چند سال مستهلک شود و باعث 

زیان کلي به اقتصاد نشود.
البته معمواًل اینگونه نمي شود و وقتي صندوق هاي 
صندوق ها  این  شوند  ایجاد  صنعتي  بازسازي 
ثبات  از  مي آیند،  بوجود  فني   علمي-   با ضوابط 
همین  در  مي شوند،  برخوردار  ویژه اي  ساختاري 
راستا مجموعه مقررات گمرکي و مالیاتي بازبیني 
و اصالح مي شود و خالصه که ضوابط هدایت و 
نه دخالت دولت تنظیم مي شود و صنعت پیشرفت 
مي کند پس یکي از راه ها این است که براي هر 
رشته صنعتي یک صندوق بازسازي ایجاد مي شود 
وارداتي  تعرفه هاي  تدوین  به  مربوط  وظایف  که 
آزادسازي  طرف  به  صنعت  آن  بازار  که  به نحوي 
به صورت تدریجي ولي ملموس پیش برود در این 
به  مربوط  وظایف  همینطور  و  گیرد  قرار  صندوق 
و  واحدهاي صنعتي  به  تنبیه ها  و  تشویق ها  دادن 
نهایتاً وظیفه جمع آوري رانت تولید، توزیع و واردات 

هم باید در همین صندوق ها متمرکز شود.
این صندوق ها مي توانند تحت پوشش وزارت صنایع 
باشند و بعبارتي کار اصلي وزارت صنایع اداره ي این 
نوسازي  و  بازسازي  ترتیب  بدین  است  صندوق ها 
از  بخشي  که  مي رود  پیش  گونه اي  به  صنعتي 
واحدهاي صنعتي که نمي توانند ارتقاء پیدا کنند و 
خودشان را با شرایط تطبیق دهند،  از بین مي روند 
و بخشي از واحدهاي صنعتي که توان دارند تقویت 
مي شوند و در حقیقت نظم و نسقي که در ابتدا اشاره 

شد، وارد صنعت مي شود.

مسلمًا  نشود  تمهید  راه حل هایي  این چنین  اگر 
مثاًل گفته  اگر  یعني  پیدا مي کند.  ادامه  مشکالت 
در  و  دارد  مشکل  نساجي  صنعت  فعاًل  که  شود 
امر  این  داد،  وام کم بهره  به آن  باید  بحران است 
ممکن است به معني این باشد که بخش عمده اي 
از منابع مالي مورد بحث تلف شود چرا که ممکن 
است واحدهایي این وام ها رادریافت کنند که اساسًا 
بحث  پس  شوند  منحل  باید  و  نیستند  اقتصادي 
داشتن تعصب نسبت به یک رشته خاص صنعتي 
و یا چند واحد صنعتي نیست. بحث یک بازسازي 

عمومي مطرح است. 
وارد  باید  که  کردیم  تاکید  هم  زمینه  این  در 
سازماندهي عملي و اجرایي شد، در بازارهاي سراسر 
انحراف اقتصادي، مطالعه کاربردي و مدل سازي در 

این زمینه جواب نمي دهد. 
نمي دهد.  جواب  زمینه  نزدیک  که  دارید  عنایت 
که  است  سال   5  ،4 نزدیک  که  دارید  عنایت 
در  تولید  نسبي  مزیت  زمینه  در  وزارتخانه ها  تمام 
رشته هاي خاص در ایران براي ورود به بازارهاي 
جهاني مطالعه مي کنند، اما هنوز نتیجه قانع کننده 
بدست نیامده چرا که در شرایطي که همه قیمت ها 
مساله دار هستند،  نمي توان گفت این صنعت و یا آن 
صنعت مزیت دارد یا نه. ولي صندوق هاي بازسازي 
در جریان عمل مشخص مي کنند که کدام صنایع 
بدون  فعالیت ها  این  حال  عین  در  دارند.  مزیت 
مطالعه صورت نمي گیرد ولي مطالعه ومورد بحث 
مطالعه ي خاصي است که مثاًل براي هر صنعتي 
چند  باید ظرف  این صنعت  که  مي کند  مشخص 
سال و چرا قدرت رقابتي پیدا کند، تمهیدات الزم را 
هم پیدا مي کند و بکار مي بندد. یا این صنعت عماًل 
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ملت را برطرف کرد،  تازه شرایط اولیه حرکت براي 
حل مشکالت اقتصادي کشور فراهم مي شود. در 
غیراینصورت وقتي مثاًل بحران در صنعت نساجي 
دولت  تازه  مي شود  شدید  بحران  و  مي افتد  اتفاق 
حل  را  مشکل  و  برسد  مسأله  به  که  مي کوشد 
نهادهاي  نیست،   هم  فرصت  شرایط  این  در  کند 
باید  چه  پس  هست،  ضعیف  هم  تصمیم سازي 
کرد؟ نگاه مي کنیم که چه داریم،  مثاًل ارز هست 
پس وام ارزي مي دهیم به بانک مي شود دستور داد 
پس وام کم بهره مي دهیم تا ماشین آالت وارد شود 
و جایزه صادراتي مي دهیم .... اما طبیعي است که 
این تصمیمات نمي توانند مساله ما را ریشه اي حل 
کنند. اینکار مشابه این است که مثاًل بخشي از بدن 
دچار درد شده است فعاًل مسکني تزریق مي کنیم تا 
فعاًل از درد و مرگ نجات پیدا کنیم تا بعد ببینیم 

چه خواهیم کرد.

 به نظر شما نحوه ي حمایت هاي دولتي 
باید  چگونه  صنعتي  توسعه  پروسه   در 
هیأت  مصوبه  خصوص  این  در  باشد؟ 

دولت را چگونه ارزیابي مي کنید؟
ثبات سیاسي  از  اینکه  به خاطر  ایران دولت ها  در 
هر  در  که  است  طبیعي  نبوده  اند  برخوردار  باالیي 
اقدامي، بیش از هر چیز به دنبال اثبات مشروعیت 
محدودیت  با  دولت ها  بنابراین  هستند.  خودشان 
مواجه هستند. مشکل دولت هاي ما این نیست که 
حتماً یک دانشمندي پیدا شود و به آن ها بگوید که 
چگونه حمایت کنند. چرا که اگر مشکل این بود و 
اگر حتي آن دانشمند در داخل کشور پیدا نمي شد، 
و  برویم  دیگر  کشورهاي  سراغ  به  مي توانستیم 
نسخه بگیریم. مسأله عمیق تر از اینهاست. بهرحال 
و  و فصل مشکل صنایع  توجه کرد که حل  باید 
بازسازي صنعتي مخصوص ایران است، مسأله اي 
ایران  بار فقط در  اولین و آخرین  نیست که براي 
اتفاق افتاده باشد. این مسأله در ژاپن و در جاهاي 
دیگر نیز رخ داده است،  متخصصان جهاني درباره ي 
آن فکر کرده اند و راه حل هایي تدوین و اجرا شده که 

مي تواند مورد استفاده ما هم باشد.

فرض کنید محدودیت ساختاري دولت کنار رفته 
باشد و قرار باشد دولتي به صورت معقول به توسعه 
و بازسازي صنعتي بپردازد. در این شرایط چگونه 
باید کار کرد البته بحث و اختالف نظري زیادي در 
این زمینه وجود که نمي تواند در این فرصت محدود 
نکته  چند  به  مي توانیم  همه  این  با  شود.  مطرح 
زیربط اشاره کنیم. اول باید دقت کرد که صنعت 

کشور در چه مرحله اي از مراحل توسعه است.
به عنوان مثال در ایران به دلیل وجود منابع سرشار 
نفتي و درآمدهاي ارزي قابل توجه، در حوزه هاي 
بسیار متعدد و متنوع و به عبارتي عمده حوزه هاي 
صنعتي سرمایه گذاري ها در اکثر موارد غیراقتصادي 
است. پس الزم است این مساله مورد توجه دقیق 
قرار گیرد و صنعت کشور آماده نوعي جراحي باشد، 
سیاست هاي  امر  این  براي  کردن  هرس  نوعي 
در  که  سیاست هایي  دارد،  وجود  شده اي  شناخته 
اینجا فقط فرصت داریم به صورت محوري اشاره اي 

به آن ها کنیم:
مهم ترین نکته در بازسازي کشور در مرحله فعلي 
ایجاد نظم و نسق در این صنایع به این معنا است 
که دولت و جامعه باید بپذیرند که صنایع ایجاد شده 
را نمي توان به طور کامل حفظ کرد و لذا در فرآیند 
بازسازي باید اجازه داده و کمک کرد تا بخشي از 
این صنایع حذف شوند و جاي الزم را براي بخشي 
از صنایع که نیاز به تقویت دارند باز کنند. صحته 
باغچه اي است  این دیدگاه مانند  از  ایران  صنعتي 
که در آن درختاني بسیار بیش از ظرفیت آن کاشته 

شده است.
حمایت از این باغچه، این نیست که مقدار زیادي 
کود و آب به آن بدهیم و سعي کنیم از طریق تأمین 
غذا، همه این درختان را رشد بدهیم. چنین کاري 
تعداد  این  براي  کافي  رشد  جاي  نیست.  ممکن 
درخت در این باغچه کوچک نیست. بحث اصلي 
این است که بخش قابل توجهي از این درختان باید 
کنده شوند تا بخش هاي دیگري رشد کنند. به عالوه 
باید به طور جدي دنبال بازسازي ساختاري مالکیتي 
این صنایع رفت و انگیزش و خالقیت را وارد این 
ساختار کرد. نهایتاً باید بحث دانش فني، تکنولوژي 

مورد  با جدیت  را هم  دیدگاه جهاني  با  فعالیت  و 
عنایت قرار داد. مالحظه مي کنید که عمده مساله 
ایجاد این نظم و  امروز،   ایران  حمایت صنعتي در 

نسق هاست. 
اینگونه  ایجاد  براي  کرد  تاکید  باید  حال  عین  در 
مطالعه ي  در  نمي توان  متاسفانه  نسق ها  و  نظم 
اولیه به راحتي به این نتیجه رسید که مثاًل کدام 
صنعت باید بماند و کدام صنعت باید از بین برود. 
این فعالیت باید در جریان عمل روشن شود. بعنوان 
مثال مي توان فراوان در این باره گفت که آیا صنعت 
نساجي در کشور ما داراي مزیت نسبي هست یا نه 
و یا آیا صنعت خودروسازي در ایران از چنین مزیتي 
برخوردار است یا نه ولي با توجه به حجم عظیم از 
انحرافات بنیادي که سال هاست در بازارهاي اقتصاد 
از طریق  یا  و  توجه  با  نمي توان  ایجاد شده  ایران 
زمینه ها  این  در  الزم  نتایج  به  نظري  مدل سازي 
رسید،  حتي اطالعات آماري الزم در این زمینه ها 

هم در دسترس نیست. 
آنچه قابل دستیابي است این است که سازماندهي 
اجرایي الزم ایجاد شود و ساز و کارهاي بازسازي 
صنعتي طوري تدوین و اجرا شود که مثاًل در عمل 
مشخص شود که کدام صنعت کشور داراي مزیت 
نسبي است و باید حفظ و تقویت شود و کدام صنعت 

قابلیت شکوفایي را ندارد.
در این راستا و بعنوان مثال مي توانیم براي رشته هاي 
کنیم.  ایجاد  بازسازي  صندوق هاي  صنایع،  اصلي 
این صندوق ها باید از یک طرف رانت هاي حاصل 
را  فعلي  شده  حمایت  بازار  در  تولید  یا  واردات  از 
را  رانت ها  این  بعد  و  نماید  متمرکز  و  جمع آوري 
بازسازي  به حمایت و  به صورت تخصصي و فني 

صنعت تخصیص دهد. 
شاخص هاي  باید  بازسازي  صندوق هاي  این  در 
کارکرد درست صنعتي را تعریف کرد، مکانیزم ها و 
رویه هاي حمایتي با ثبات را براي صنایع مختلف 
مشخص کرد، چگونگي کاهش مداوم این حمایت ها 
را براي پیوند زدن صنعت داخلي و خارجي روشن 
ساخت کمک ها را پرداخت، .... مثاًل اگر قرار است 
از همین  باید  کنیم  نساجي حمایت  از صنایع  که 
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مهم ترین نکته در بازسازي کشور در مرحله فعلي 
ایجاد نظم و نسق در این صنایع به این معنا است 
که دولت و جامعه باید بپذیرند که صنایع ایجاد شده 
را نمي توان به طور کامل حفظ کرد و لذا در فرآیند 
بازسازي باید اجازه داده و کمک کرد تا بخشي از 
این صنایع حذف شوند و جاي الزم را براي بخشي از 
صنایع که نیاز به تقویت دارند باز کنند. صحته صنعتي 
ایران از این دیدگاه مانند باغچه اي است که در آن 
درختاني بسیار بیش از ظرفیت آن کاشته شده است

االن روشن کنیم که صنایع نساجي مثاًل باید تا 5 و  
6 سال دیگر بتواند با تعرفه بسیار محدود با صنایع 
خارجي رقابت کند. این تعرفه محدود را باید از هم 
تعرفه  این  که  گفت  مثاًل  و  کرد  اکنون مشخص 

نهایتاً باید 15 درصد ارزش FOB باشد. 
در کنار این تعرفه محدود باید یک تعرفه حمایتي 
هم گذاشت که مثاًل امسال صد در صد است ولي 
از سال آینده در یک فرایند با ثبات کم مي شود و 
در سال بعد باز هم کمتر مي شود و این روند در یک 
دوره زماني مثاًل 5 ساله به همان تعرفه حداقل و 
محدود مي رسد. در عین حال بسیار مهم و اساسي 
است که درآمدهاي حاضل از این تعرفه بندي نباید 
به بودجه هاي دولتي تعلق پیدا کند و دولت نباید 
مجاز باشد این پول ها را هرطور خواست خرج کند. 
این وجوه باید در صندوق هاي بازسازي ذخیره شود 
و با توجه به شاخص هایي که براي کارکرد درست 
از  فني  و  مالي  به حمایت  تدوین شده اند  صنعتي 
واحدهاي توانمند صنعتي در همان رشته تخصیص 

یابد. 
مثل  صنعتي  بازسازي  شاخص هاي  اگر  یعني 
بازده،   افزایش  شاخص  هزینه،  تقلیل  شاخص 
شاخص افزایش بازده، شاخص ارتقا کیفیت نشان 
دادند که یک واحد در رشته مورد بحث به خوبي 
این شاخص ها  از  به حدود خوبي  و  عمل مي کند 
آن  به  بازسازي  این صندوق  از  باید  است،  رسیده 

واحد صنعتي کمک کرد. 
مثاًل اگر یک واحد صنعتي توانسته است در طول 
سال گذشته هزینه هایش را 10 درصد کاهش دهد 
و یا 5 درصد بازدهي اش را افزایش داده است حاال 
به  بازسازي  صندوق  طریق  از  دولت  است  الزم 
همین و احد کمک کند و مثاًل هزینه هاي آموزشي 
اگر  صنایع  از  رشته  همین  در   .... و  بپردازد  را  او 
واحد دیگري نشان داد که نمي تواند شاخص هاي 
بهره وري را متحول کند، باید عنایت داشت که به 
آن واحد به هیچ وجه کمک مالي و غیرمالي نکنیم، 
چرا که این واحد قدرت کار اقتصادي ندارد وکمک 
به آن اتالف منابع است. باید به این واحد گفت که 
اگر در این شرایط بخواهي تعدادي از پرسنل خود را 

کم کني،  از طرف صندوق بازسازي و بیمه بیکاري 
به آن کارکنان پرداخت مي شود و ... تا واحد صنعتي 
آرام تر و زودتر بتواند حذف شود به عبارت دیگر اگر 
این واحد صنعتي عماًل در طي دو سه سال نتوانست 
تغییري در عملکرد خود بدهد و همچنان در حال 
این واحد نمي تواند در  باید پذیرفت که  بود  نزول 
صحنه اقتصاد بماند و باید مستهلک شود از حوزه 
تولید خارج شود. حال حتي اگر فرض کنید که در 
این سیستم کل واحدهاي نساجي، مستهلک شوند،  
به این معني خواهد بود که صنعت نساجي در کشور 
داراي مزیت نسبي نیست و نمي تواند رقابت کند و 
چه بهتر که بعد از چند سال مستهلک شود و باعث 

زیان کلي به اقتصاد نشود.
البته معمواًل اینگونه نمي شود و وقتي صندوق هاي 
صندوق ها  این  شوند  ایجاد  صنعتي  بازسازي 
ثبات  از  مي آیند،  بوجود  فني   علمي-   با ضوابط 
همین  در  مي شوند،  برخوردار  ویژه اي  ساختاري 
راستا مجموعه مقررات گمرکي و مالیاتي بازبیني 
و اصالح مي شود و خالصه که ضوابط هدایت و 
نه دخالت دولت تنظیم مي شود و صنعت پیشرفت 
مي کند پس یکي از راه ها این است که براي هر 
رشته صنعتي یک صندوق بازسازي ایجاد مي شود 
وارداتي  تعرفه هاي  تدوین  به  مربوط  وظایف  که 
آزادسازي  طرف  به  صنعت  آن  بازار  که  به نحوي 
به صورت تدریجي ولي ملموس پیش برود در این 
به  مربوط  وظایف  همینطور  و  گیرد  قرار  صندوق 
و  واحدهاي صنعتي  به  تنبیه ها  و  تشویق ها  دادن 
نهایتاً وظیفه جمع آوري رانت تولید، توزیع و واردات 

هم باید در همین صندوق ها متمرکز شود.
این صندوق ها مي توانند تحت پوشش وزارت صنایع 
باشند و بعبارتي کار اصلي وزارت صنایع اداره ي این 
نوسازي  و  بازسازي  ترتیب  بدین  است  صندوق ها 
از  بخشي  که  مي رود  پیش  گونه اي  به  صنعتي 
واحدهاي صنعتي که نمي توانند ارتقاء پیدا کنند و 
خودشان را با شرایط تطبیق دهند،  از بین مي روند 
و بخشي از واحدهاي صنعتي که توان دارند تقویت 
مي شوند و در حقیقت نظم و نسقي که در ابتدا اشاره 

شد، وارد صنعت مي شود.

مسلمًا  نشود  تمهید  راه حل هایي  این چنین  اگر 
مثاًل گفته  اگر  یعني  پیدا مي کند.  ادامه  مشکالت 
در  و  دارد  مشکل  نساجي  صنعت  فعاًل  که  شود 
امر  این  داد،  وام کم بهره  به آن  باید  بحران است 
ممکن است به معني این باشد که بخش عمده اي 
از منابع مالي مورد بحث تلف شود چرا که ممکن 
است واحدهایي این وام ها رادریافت کنند که اساسًا 
بحث  پس  شوند  منحل  باید  و  نیستند  اقتصادي 
داشتن تعصب نسبت به یک رشته خاص صنعتي 
و یا چند واحد صنعتي نیست. بحث یک بازسازي 

عمومي مطرح است. 
وارد  باید  که  کردیم  تاکید  هم  زمینه  این  در 
سازماندهي عملي و اجرایي شد، در بازارهاي سراسر 
انحراف اقتصادي، مطالعه کاربردي و مدل سازي در 

این زمینه جواب نمي دهد. 
نمي دهد.  جواب  زمینه  نزدیک  که  دارید  عنایت 
که  است  سال   5  ،4 نزدیک  که  دارید  عنایت 
در  تولید  نسبي  مزیت  زمینه  در  وزارتخانه ها  تمام 
رشته هاي خاص در ایران براي ورود به بازارهاي 
جهاني مطالعه مي کنند، اما هنوز نتیجه قانع کننده 
بدست نیامده چرا که در شرایطي که همه قیمت ها 
مساله دار هستند،  نمي توان گفت این صنعت و یا آن 
صنعت مزیت دارد یا نه. ولي صندوق هاي بازسازي 
در جریان عمل مشخص مي کنند که کدام صنایع 
بدون  فعالیت ها  این  حال  عین  در  دارند.  مزیت 
مطالعه صورت نمي گیرد ولي مطالعه ومورد بحث 
مطالعه ي خاصي است که مثاًل براي هر صنعتي 
چند  باید ظرف  این صنعت  که  مي کند  مشخص 
سال و چرا قدرت رقابتي پیدا کند، تمهیدات الزم را 
هم پیدا مي کند و بکار مي بندد. یا این صنعت عماًل 
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تالش برای ارتقای 
دانش فنی صنعتگران پوشاک

گزارشی از برگزاری همایش پوشاک شرکت بوریا

ایران  از پخش سرود ملی جمهوری اسالمی  پس 
پژمان  مهندس  مجید،  قرآن  از  آیاتی  تالوت  و 
سالمتی- مدیرعامل شرکت بوریا- سخنرانی خود را 
با خوشامدگویی به میهمانان آغاز کرد و عنوان داشت: 
اطمینان دارم چنین رویدادهایی می تواند سطح دانش 
فنی واحدهای تولید پوشاک را ارتقا داده و فرصت 
کارشناسان  میان  اطالعات  انتقال  جهت  خوبی 
شرکت های معتبر و فعال در صنعت پوشاک را فراهم 

می کند. 
است  سال   15 از  بیش  بوریا  شرکت  افزود:  وی 
سخت افزارهای  و  نرم افزارها  ارائه  زمینه  در  که 
فعالیت  به  پوشاک  و  نساجی  صنعت  تخصصی 
می پردازد. همراهی بیش از هزاران کاربر در زمینه 
محصوالت نرم افزاری در ایران و بیش از 40 کشور 
این شرکت محسوب  افتخارات کم نظیر  از  جهان 

می شوند.

گزارش

اشاره:
حضور  با  بوریا  شرکت  پوشاک  همایش 
و  مد  طراحان  صنعتگران،  تولیدکنندگان، 
هتل  در  پوشاک  صنعت  فعاالن  و  لباس 
اسپیناس تهران برگزار شد و عالوه بر معرفی 
محصوالت جدید نرم افزاری و سخت افزاری 
رونمایی   )X17( جمینی  جدید  ویرایش  از 

شد. 
توسعه  و  ایجاد  زمینه  در  بوریا،  شرکت 
و  رایانه ای  تولید  و  طراحی  راهکارهای 
اتوماسیون صنعتی، ارائه  راهکارهای طراحی 
روبات  فرش،  صنعت  در  رایانه ای  تولید  و 
صنعت  ماشین آالت  تافت،  فرش  تولید 
پوشاک، تکمیل و بسته بندی فرش و موکت، 
صنعتی  سیستم های  و  کف پوش  صنعت 

مدوالر ُرز+کریگر به فعالیت می پردازد.

عرصه  در  حضور  کرد:  تصریح  سالمتی  مهندس 
بین المللی به ما این توانمندی را داده که نیازهای 
بین المللی  اتفافات  همپای  را  خود  داخلی  کاربران 
شناسایی کرده و سعی در برآورده نمودن آنها با تکیه بر 
توان کارشناسان داخلی و با همکاری شرکای خارجی 
خود نماییم. دریافت عنوان کاربردی ترین نرم افزار از 
و همچنین  دیجیتال  رسانه های  پنجمین جشنواره 
دریافت عنوان طرح منتخب از صنایع نوین ایران، 

اثباتی بر مدعای ماست. 
ارائه خدمات و پشتیبانی  بوریا،  به گفته مدیرعامل 
حرفه ای و به موقع در کنار محصول کامل ، مدرن 
و منطبق با دانش روز می تواند ضامن بقا و موفقیت 
یک محصول باشد؛ تالش شرکت بوریا بر این بوده 
که تمام عوامل فوق را در کنار همدیگر جمع نموده و 

به صنعتگران و هنرمندان ارائه نماید. 
وی خطاب به میهمانان حاضر در سالن بیان داشت: 

در همایش امروز با 3 شرکت معتبر و فعال در صنعت 
پوشاک میزبان شما خواهیم بود. شرکت Nebim  از 
ترکیه که در زمره مجموعه های پیشرو در زمینه ارائه 
نرم افزارهای مدیریت یکپارچه فرایندهای تولید، انبار 
و فروشگاه به شمار می آید. این شرکت با همکاری 
با برندهای معتبر و فعال در حوزه پوشاک، جایگاه 
پیدا کرده است. شرکت  این صنعت  کم نظیری در 
لهستانی Allcomp که با ارائه محصوالت حرفه ای 
توانسته جایگاهی مهم در عرصه ماشین آالت برش 
صدها  فروش  با  شرکت  این  کند.  پیدا  اتوماتیک 
دستگاه در اروپا از موفق ترین شرکت ها در این زمینه 

می باشد. 
مهندس سالمتی یادآور شد: همکاری موفق میان 
شرکت Gemini و بوریا در این سال ها، سبب شده 
صدها کاربر از نرم افزار این شرکت در ایران استفاده 
 Gemini نرم افزار  جدید  ویرایش  امروز  که  کنند 
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چنین قدرتي را پیدا مي کند و یا اینکه از صحنه تولید 
بحث  ملموس شدن  براي  هم  باز  مي شود.  خارج 
این صندوق براي صنعت  مثال مي زنیم که فرضاً 
صد  در  صد  امسال  که  مي کند  مشخص  نساجي 
فعلي  کارخانجات  تا  مي دهیم  قرار  وارداتي  تعرفه 
بدون مشکل مهم رقابت خارجي تولید کنند. درآمد 
حاصل از این تعرفه را هم در بخش مي کنیم، 10 
درصد آن را به اعمال حاکمیت دولت مي دهیم و 
بازسازي مي ریزیم.  به صندوق  را  بقیه  90 درصد 
هر  مثاًل  مي کنیم  کم  را  تعرفه  دوم  سال  از  حاال 
سال 10 درصد تا اینکه کاماًل از بین برود و 8 سال 
بعد هرکس بتواند با فقط 10 درصد تعرفه، کاالي 
بازسازي  صندوق  ضمناً  کند.  کشور  وارد  نساجي 
تکنولوژي  و  کیفیت  بازدهي،  ارتقاء  شاخص هاي 
را تعریف و در این واحدها اندازه گیري مي کند. اگر 
یک کارخانه تولید کننده توانست قدرت رقابتش را 
افزایش دهد و مثاًل هزینه تولید را کم کرد از طرف 
دریافت  را  تسهیالتي  متقابل  به طور  هم  صندوق 
مي کند که باعث تقویت مضاعف آن مي شود. ولي 
رشد  نمي تواند  که  داد  نشان  عماًل  واحد  این  اگر 
کند تنها کمکي که دریافت مي کند این است که 
براي تعدیل نیروي انساني از صندوق، بیمه بیکاري 
دیافت کند. چند سالي هم اینگونه تولید کند، اگر 
توانست به شاخص ها دست پیدا کند که نوسازي و 
تقویت مي شود و اگر نتوانست باید مستهلک شود 
قرار  بیکاري  بیمه  آن تحت  کارگران  تدریج  به  و 
گرفته و کارخانه ي دیگري براي کار پیدا کنند و این 

کارخانه باید تعطیل شود. 
کردیم  اشاره  قباًل  که  باغچه اي  مثال  به  اکنون 
برگردید. این نوع بازسازي باعث مي شود که باغچه 
ما که پر بود از شاخ و برگ شکسته و آمیخته به 
علف هاي هرز و درختان بیش از اندازه و ناسالم،  در 
فرایند  در  این وضعیت  در  »پیرایش« شود.  عمل 
تجربه و عمل،  در فرایند جراحي، درخت هاي سالم 
را از علف هاي هرز جدا کردیم، علف هاي هرز را 
حذف و ساقه هاي خوب و مفید را رشد داده ایم و 

حاال باغچه اي شکوفا سرسبز و شادان داریم. 
ایده کلي مطرح شده در فوق مي تواند در طراحي 

از  مرحله  این  در  کشور  صنعتي  توسعه  استراتژي 
فرایند توسعه ایران مورد استفاده قرار گیرد. طبیعتًا 
اگر ما در این مرحله قرار نداشتیم، حمایت ها باید به 

گونه اي دیگري صورت مي گرفت. 
باید تاکید کرد که این صندوق ها به  این نکته را 
تنهایي نمي توانند تمامي مشکالت را حل کنند. پس 
در کنار صندوق ها بایستي به مسائل و مشکالت 
دیگر هم پرداخت. مثاًل دانشگاه ها بایستي کیفیت 
آموزش هاي  بدهند،  ارتقاء  را  خودشان  آموزشي 
پیدا  کیفي  ارتقاء  جدي  خیلي  باید  فني  و  عملي 
کنند. سیاست هاي پولي و بانکي تنظیم و تصحیح 
شود. ... در چنین مجموعه اي است که صندوق هاي 

بازسازي نتیجه بسیار بهتري خواهند داد.

 بحث قاچاق محصوالت را در این فرایند 
چگونه ارزیابي مي کنید؟

از  ایران  در هر کشوري که همانند  قاچاق  مسأله 
یک طرف داراي مرزهاي طوالني و از طرف دیگر 
داراي تعرفه هاي گمرکي باال و باالخره درآمدهاي 
این  در  بنابراین  مي افتد.  اتفاق  است  خوب  ارزي 
مورد بایستي از یک طرف به برخوردهاي مکانیکي 
اجرایي پرداخت و از سوي دیگر مسائل پیشگیري 
و تصمیمات گمرکي را که مي تواند انگیزه قاچاق را 
کم کند مورد توجه قرار داد. مجموع صحبت هایي 
هم که درخصوص صندوق بازسازي شد، در همین 
جهت است که موضوع آزادسازي واردات را به عنوان 
نظر  در  انتهاي مسیر  در  اجتناب ناپذیر  پدیده  یک 

مي گیریم  نظر  در  به گونه اي  را  آینده  و  مي گیریم 
که واردات آزاد مي شود، این آینده را نباید به خیلي 
باید به تدریج به آن نزدیک شد.  بلکه  دورها برد 
بنابراین بحث ممنوع کردن واردات بي معني است. 
یعني اگر بر اثر مطالعه از فالن محصول صد در 
صد عوارض گمرکي دریافت مي شود باید حتماً سال 

آینده آن را پایین بیاورید تا به تدریج از بین برود.
به  شروع  امروز  همین  از  واردات  ترتیب  بدین 
آزادسازي مي  کند منتهي با یک تعرفه منطقي که 
به تدریج کاسته مي شود تا تعرفه به حداقل ممکن 
برسد. طبیعي است که در ابتدا که تعرفه باالست 
مقداري قاچاق خواهید داشت که باید تا حد ممکن 
این  همه   طبیعتاً  البته  و  کرد  مبارزه  آن  ورود  با 
تعرفه  کاهش  با  ولي  رفت  نخواهد  بین  از  قاچاق 
انگیزه قاچاق به تدریج از بین مي رود و ظرف مدت 
کوتاهي مثاًل دو سه سال تعرفه ها به جایي مي رسند 
که قاچاق مقرون به صرفه نباشد و بحث آن منتفي 

شود.
به  اگرچه مطرح است ولي  قاچاق  بنابراین مسأله 
مسأله  نیست.  بحران زا  گفته مي شود  که  معنا  آن 
اصلي این است که ثبات وجود ندارد، نگرش هاي 
ندارد.  وجود  توسعه صنعتي  استراتژي  و  بلندمدت 
لذا مسأله قاچاق در درون صندوق هاي بازسازي به 
راحتي قابل حل است البته نه خیلي بصورت فوري 
ولي در عرض چند سال مسأله قاچاق خود به خود 

قابل حل است. 
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تالش برای ارتقای 
دانش فنی صنعتگران پوشاک

گزارشی از برگزاری همایش پوشاک شرکت بوریا

ایران  از پخش سرود ملی جمهوری اسالمی  پس 
پژمان  مهندس  مجید،  قرآن  از  آیاتی  تالوت  و 
سالمتی- مدیرعامل شرکت بوریا- سخنرانی خود را 
با خوشامدگویی به میهمانان آغاز کرد و عنوان داشت: 
اطمینان دارم چنین رویدادهایی می تواند سطح دانش 
فنی واحدهای تولید پوشاک را ارتقا داده و فرصت 
کارشناسان  میان  اطالعات  انتقال  جهت  خوبی 
شرکت های معتبر و فعال در صنعت پوشاک را فراهم 

می کند. 
است  سال   15 از  بیش  بوریا  شرکت  افزود:  وی 
سخت افزارهای  و  نرم افزارها  ارائه  زمینه  در  که 
فعالیت  به  پوشاک  و  نساجی  صنعت  تخصصی 
می پردازد. همراهی بیش از هزاران کاربر در زمینه 
محصوالت نرم افزاری در ایران و بیش از 40 کشور 
این شرکت محسوب  افتخارات کم نظیر  از  جهان 

می شوند.

گزارش

اشاره:
حضور  با  بوریا  شرکت  پوشاک  همایش 
و  مد  طراحان  صنعتگران،  تولیدکنندگان، 
هتل  در  پوشاک  صنعت  فعاالن  و  لباس 
اسپیناس تهران برگزار شد و عالوه بر معرفی 
محصوالت جدید نرم افزاری و سخت افزاری 
رونمایی   )X17( جمینی  جدید  ویرایش  از 

شد. 
توسعه  و  ایجاد  زمینه  در  بوریا،  شرکت 
و  رایانه ای  تولید  و  طراحی  راهکارهای 
اتوماسیون صنعتی، ارائه  راهکارهای طراحی 
روبات  فرش،  صنعت  در  رایانه ای  تولید  و 
صنعت  ماشین آالت  تافت،  فرش  تولید 
پوشاک، تکمیل و بسته بندی فرش و موکت، 
صنعتی  سیستم های  و  کف پوش  صنعت 

مدوالر ُرز+کریگر به فعالیت می پردازد.

عرصه  در  حضور  کرد:  تصریح  سالمتی  مهندس 
بین المللی به ما این توانمندی را داده که نیازهای 
بین المللی  اتفافات  همپای  را  خود  داخلی  کاربران 
شناسایی کرده و سعی در برآورده نمودن آنها با تکیه بر 
توان کارشناسان داخلی و با همکاری شرکای خارجی 
خود نماییم. دریافت عنوان کاربردی ترین نرم افزار از 
و همچنین  دیجیتال  رسانه های  پنجمین جشنواره 
دریافت عنوان طرح منتخب از صنایع نوین ایران، 

اثباتی بر مدعای ماست. 
ارائه خدمات و پشتیبانی  بوریا،  به گفته مدیرعامل 
حرفه ای و به موقع در کنار محصول کامل ، مدرن 
و منطبق با دانش روز می تواند ضامن بقا و موفقیت 
یک محصول باشد؛ تالش شرکت بوریا بر این بوده 
که تمام عوامل فوق را در کنار همدیگر جمع نموده و 

به صنعتگران و هنرمندان ارائه نماید. 
وی خطاب به میهمانان حاضر در سالن بیان داشت: 

در همایش امروز با 3 شرکت معتبر و فعال در صنعت 
پوشاک میزبان شما خواهیم بود. شرکت Nebim  از 
ترکیه که در زمره مجموعه های پیشرو در زمینه ارائه 
نرم افزارهای مدیریت یکپارچه فرایندهای تولید، انبار 
و فروشگاه به شمار می آید. این شرکت با همکاری 
با برندهای معتبر و فعال در حوزه پوشاک، جایگاه 
پیدا کرده است. شرکت  این صنعت  کم نظیری در 
لهستانی Allcomp که با ارائه محصوالت حرفه ای 
توانسته جایگاهی مهم در عرصه ماشین آالت برش 
صدها  فروش  با  شرکت  این  کند.  پیدا  اتوماتیک 
دستگاه در اروپا از موفق ترین شرکت ها در این زمینه 

می باشد. 
مهندس سالمتی یادآور شد: همکاری موفق میان 
شرکت Gemini و بوریا در این سال ها، سبب شده 
صدها کاربر از نرم افزار این شرکت در ایران استفاده 
 Gemini نرم افزار  جدید  ویرایش  امروز  که  کنند 
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مصرف کننده   ،Gemini برش/پالت  دستگاه 
را بر  الگوی موردنظر خود  یا چیدمان های  الگوها 
روی کاغذ الگو بریده یا پالت نماید. این دستگاه 
پیشرفته شامل میز برش، سیستم تغذیه، سیستم 
مکش هوا به منظور جذب کاغذ و سیستم برش و 
ترسیم الگو می باشد و به کاهش هزینه و افزایش 

دقت و سرعت در امر نمونه گیری منتهی می شود.
قادر  را  مصرف کننده   ، جوهری  پالتر  دستگاه 
می سازد تا الگو یا چیدمان مورد نظر خود را پالت 
بگیرد. با استفاده از این دستگاه می  توان چیدمان 

بهینه الگو را با توجه به عرض کار پالت نمود.
توسط دستگاه پالتر قلمی ، مصرف کننده می تواند 
با  بگیرد.  پالت  را  خود  موردنظر  چیدمان  یا  الگو 

استفاده از این دستگاه می توان چیدمان بهینه الگو 
را که توسط نرم افزار چیدمان الگوی Gemini یا 
سایر نرم افزارهای چیدمان الگو تهیه شده است، با 
توجه به عرض کار خود پالت نمود. در پالتر قلمی 
متداول  قلم های  از  اینکه  به  توجه  با   ،Gemini

بسیار  را  مصرفی  کاالی  هزینه  می شود،  استفاده 
کاهش داده و سبب افزایش سرعت کار می شود.

 ، فتودیجیتایزر  یا  دیجیتایزر  دستگاه  کمک  با 
از  و  کاغذی  الگوهای  می تواند  مصرف کننده 
نرم افزاری  سیستم  به  را  خود  پیش طراحی شده 
ارسال نماید. الگوهای ارسالی توسط این دستگاه، 
آماده سایزبندی یا انجام هرگونه تغییرات متناسب با 

طرح الگوی دلخواه می باشد.

از  استفاده  با  الگو ،  خودکار  چیدمان  نرم افزار  در 
الگوریتم های پیشرفته، بهترین چیدمان ممکن را 
برای مجموعه الگوها پیشنهاد می دهد. با استفاده از 
این نرم افزار، می توان الگوهای جدید را با توجه به 
پارامترهای موردنظر خود به صورتی چیدمان نمود 
که دورریز پارچه حداقل گردد. در نتیجه با کاهش 
دور ریز، بهره وری تولید افزایش و هزینه های تولید 
چندین  می توان  نرم افزار  این  در  می یابد.  کاهش 
باال  با دقت  و  به صورت خودکار  را  الگو  مجموعه 
چیدمان نمود. در پایان ارائه توضیحات فنی عضو 
 X17 ویرایش  Gemini،از  مدیره شرکت   هیأت 
جهت  میهمانان  سپس  و  آمد  عمل  به  رونمایی 

صرف شام به سالن پذیرایی دعوت شدند.  
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آدریان گئورگ

یاتسک  پرژینسکی

تنچل جوشنای

پژمان سالمتی

رونمایی خواهد شود و با قابلیت های جدید آن آشنا 
می شوید.

وی در پایان ابراز امیدواری نمود که این همایش 
مورد استفاده صنعتگران، تولیدکنندگان، هنرمندان 

و عاشقان کشور ایران قرار گیرد. 
Tancel Cosa� (جوشنای تنچل  همایش، ادامه   در 

به   - Nebim مدیر فروش بین المللی شرکت -)nay

جایگاه سخنرانی دعوت شد.
و  ایران  در  حضور  از  خرسندی  ابراز  ضمن  وی 
 1966 سال  در  شرکت  این  گفت:  بوریا  همایش 
حاضر  حال  در  و  است  شده  راه اندازی  ترکیه  در 
مدیریت  بخش  )در  ما  یافته  توسعه  نرم افزار های 
یکپارچه فرایندهای تولید، انبار و فروشگاه( در بیش 

از 40 کشور استفاده می شود.
زیادی  مشتریان  که  مطلب  این  بیان  با  جوشنای 
در زمینه فرش، لوازم منزل و سایر کسب و کارها 
داریم، افزود: از ابتدای خط تولید تا ارائه محصول 
نهایی، نرم افزارهای مورد نیاز را در اختیار مشتریان 
قرار می دهیم و »استفاده بسیار آسان« و »قابلیت 
به روز رسانی سریع« از مهم ترین قابلیت های آن 

است. 

بیان  به  ادامه  در   Nebimبین المللی فروش  مدیر 
نرم افزارهای شرکت  فنی و تخصصی  مشخصات 
مذکور و موارد کاربردی آن در واحدهای تولیدی، 
 ... و  فروشگاه ها  انبارداری،  خرده فروشی،  مراکز 

پرداخت. 
شرکت  معرفی  به  بوریا  همایش  بعدی  بخش 
صنعت  در  آن  فعالیت های  و   Allcomp

یاتسک  توسط  که  داشت  اختصاص  پوشاک 
فروش  مدیر   -)Jacek Prezynski(پرژینسکی 

بین المللی- ارائه شد. وی عنوان داشت: این شرکت 

با 20 سال تجربه در زمینه تولید ماشین آالت برش 
پارچه، دارای شبکه جهانی فروش و مشتریانی از 

سراسر جهان است.
 Allcomp وی ادامه داد: دستگاه تمام اتوماتیک برش
برای برش یکدست، سریع و یکنواخت الگو بر روی 
الیه های پارچه پهن شده مورد استفاده قرار می گیرد 
و با استفاده از تیغ برش ویژه موجود در این دستگاه 
می توان تمامی الگوها را از نظر ابعاد و پیچیدگی به 

سهولت و به سرعت برش زد. 
به گفته پرژینسکی، استفاده از این تکنولوژی باعث 
می شود برش در سراسر الیه های پارچه های پهن 

شده به صورت کاماًل یکنواخت و دقیق انجام شود 
که این نکته کاهش خطای برش و افزایش کیفیت 

الگوی برش خورده را در بر می گیرد.
به گفته مدیر فروش بین المللی از مهم ترین مزایایی 
دستگا ه های Allcomp می توان به مواردی مانند 
راهنمای  سیستم  از  بهره  گیری  با  آسان  کاربری 
به منظور  ویژه  برش  تیغ  دستگاه،  کاربر  پیشرفته 
بر  الگوها  پیچیده ترین  کیفیت  با  و  مؤثر  برش 
روی پارچه های مختلف، طراحی ویژه واحد برش 
سیستم  قطعات،  آسان  و  سریع  تعویض  به منظور 
برش،  مسیر  بهترین  انتخاب  به منظور  هوشمند 
تراز  حذف  به منظور  پارچه  توازی  خودکار  بررسی 

دستی الیه پارچه و ... اشاره کرد.
هیأت  عضو   -) Adrian Gheorghe( گئورگ  آدریان 

آخرین سخنران همایش   -Gemini  مدیره شرکت

 Gemini ابتدا به معرفی شرکت بوریا بود. وی در 
پرداخت و گفت: این شرکِت نرم افزاری، سال 2002 
در رومانی راه اندازی شد و زمینه اصلی فعالیت ما ارائه 
می باشد.   CAM و   CAD از  مختلف  ساختارهای 
»نوآوری« شعار ماست و از تمام راه حل های خالقانه 

برای مشتریان خود استفاده می کنیم. 
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مصرف کننده   ،Gemini برش/پالت  دستگاه 
را بر  الگوی موردنظر خود  یا چیدمان های  الگوها 
روی کاغذ الگو بریده یا پالت نماید. این دستگاه 
پیشرفته شامل میز برش، سیستم تغذیه، سیستم 
مکش هوا به منظور جذب کاغذ و سیستم برش و 
ترسیم الگو می باشد و به کاهش هزینه و افزایش 

دقت و سرعت در امر نمونه گیری منتهی می شود.
قادر  را  مصرف کننده   ، جوهری  پالتر  دستگاه 
می سازد تا الگو یا چیدمان مورد نظر خود را پالت 
بگیرد. با استفاده از این دستگاه می  توان چیدمان 

بهینه الگو را با توجه به عرض کار پالت نمود.
توسط دستگاه پالتر قلمی ، مصرف کننده می تواند 
با  بگیرد.  پالت  را  خود  موردنظر  چیدمان  یا  الگو 

استفاده از این دستگاه می توان چیدمان بهینه الگو 
را که توسط نرم افزار چیدمان الگوی Gemini یا 
سایر نرم افزارهای چیدمان الگو تهیه شده است، با 
توجه به عرض کار خود پالت نمود. در پالتر قلمی 
متداول  قلم های  از  اینکه  به  توجه  با   ،Gemini

بسیار  را  مصرفی  کاالی  هزینه  می شود،  استفاده 
کاهش داده و سبب افزایش سرعت کار می شود.

 ، فتودیجیتایزر  یا  دیجیتایزر  دستگاه  کمک  با 
از  و  کاغذی  الگوهای  می تواند  مصرف کننده 
نرم افزاری  سیستم  به  را  خود  پیش طراحی شده 
ارسال نماید. الگوهای ارسالی توسط این دستگاه، 
آماده سایزبندی یا انجام هرگونه تغییرات متناسب با 

طرح الگوی دلخواه می باشد.

از  استفاده  با  الگو ،  خودکار  چیدمان  نرم افزار  در 
الگوریتم های پیشرفته، بهترین چیدمان ممکن را 
برای مجموعه الگوها پیشنهاد می دهد. با استفاده از 
این نرم افزار، می توان الگوهای جدید را با توجه به 
پارامترهای موردنظر خود به صورتی چیدمان نمود 
که دورریز پارچه حداقل گردد. در نتیجه با کاهش 
دور ریز، بهره وری تولید افزایش و هزینه های تولید 
چندین  می توان  نرم افزار  این  در  می یابد.  کاهش 
باال  با دقت  و  به صورت خودکار  را  الگو  مجموعه 
چیدمان نمود. در پایان ارائه توضیحات فنی عضو 
 X17 ویرایش  Gemini،از  مدیره شرکت   هیأت 
جهت  میهمانان  سپس  و  آمد  عمل  به  رونمایی 

صرف شام به سالن پذیرایی دعوت شدند.  
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زیرا  است  نمایشگاه  این  برگزاری  برای  نامناسبی 
مسافرت  در  خانواده ها  مدارس،  تعطیلی  دلیل  به 
به سر می برند. انجمن صنایع نساجی ایران  بنا به 
در خواست اکثریت قریب به اتفاق تولید کنندگان 
کف پوش  پیشنهاد کرد که برگزاری  این نمایشگاه 
اما  آبان ماه موکول شود  اوایل   یا  اواخر مهرماه  به 
و  نمایشگاه  این  برپایی  نامناسب  زمان  علی رغم 
هم چنین برپایی یک نمایشگاه مشابه در مرداد ماه  
امسال ) شهر آفتاب( استقبال گسترده و خوبی از این 
نمایشگاه به عمل آمد و بسیار متأسف شدم که وزیر 
محترم صنعت یا به دلیل کمبود وقت و یا برنامه های 
از پیش تعیین شده، نتوانستند از غرفه های پررونق 
و جذاب فرش ماشینی ، کف پوش ها ، ماشین آالت و 
صنعت نساجی بازدید به عمل آورند  قطعا  جایگاه 
شایسته این صنعت در این نمایشگاه با مقایسه با 
بهترین نمایشگاه های بین المللی دنیا، اگر به اصطالح 
یک سر و گردن باالتر نباشد، چیزی کمتر نخواهد 
تمام  با  شرکت کنندگان  اغلب  افزود:  وی  داشت. 
توان خود در این نمایشگاه حضور داشتند و به ارائه 
دستاوردهای جدید خود در غرفه های بسیار جذاب، 
چشمگیر و آبرومند پرداختند؛ امیدوارم در سال های 

آینده شاهد بهبود بیشتر امکانات جانبی سالن ها و 
محیط نمایشگاه باشیم.

نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیأت  رئیس  نایب 
ایران در زمینه برگزاری دو نمایشگاه فرش ماشینی 
زمانی  فاصله  با  و  در عرض یک سال  و کف پوش 
کوتاه از همدیگر، ابراز داشت: چندان صحیح نبود 
نمایشگاه  برگزاری  دست اندرکاران  از  نفر  دو  که 
قالب یک  در  قباًل  که  و کف پوش  ماشینی  فرش 
نمایشگاه  در  نمایشگاه  این   برگزاری  به  شرکت 
بین المللی تهران می پرداختند، امسال به هر دلیلی 
متأسفانه خط مشی جداگانه ای پیش گرفتند و دو 
نمایشگاه مجزا  با عنوانی  واحد در شهر آفتاب و 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 
کردند و با تمهیدات مختلف و غیر ضروری ، سعی 
کردند تولیدکنندگان بیشتری را جهت حضور به  در 

نمایشگاه خود سوق دهند. 
وی تصریح کرد: برخی شنیده ها حاکی از استقبال 
فرش  نمایشگاه  از  صنعتگران  گسترده  چندان  نه 
ماشینی و کف پوش شهر آفتاب بود ضمن این که 
امکان حضور برخی از شرکت هایی که طبق روال 
هر سال در نمایشگاه فرش ماشینی تهران حضور 

می یافتند به دلیل شرکت در نمایشگاه شهر آفتاب 
گرفته شد  پس اگر هر دو نمایشگاه با هم ادغام 
شاهد  آبان ماه  اوایل  یا  مهرماه  اواخر  و  می شدند 
برپایی آنها بودیم؛ فعاالن فرش ماشینی و کف پوش 
بسیار موثرتر و پر رنگ تر حضور می یافتند و برای 
بازدیدکنندگان هم فرصت بسیار خوبی برای مشاهده 
آخرین دستاوردهای این صنعت و مذاکرات تجاری 

به وجود می آمد.
و  بازدیدکنندگان  استقبال  نساجی،  صنعتگر  این 
متخصصین را از نمایشگاه، بسیار چشمگیر  دانست 
دلیل  بدون  آنان  که  بود  مشخص  کاماًل  گفت:  و 
و هدف مشخص یا برای گذراندن وقت و گرفتن 
اغلب  نشده اند،  نمایشگاه  راهی  تبلیغاتی  هدایای 

نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
ایران: بسیار متأسف شدم که وزیر محترم صنعت 
یا به دلیل کمبود وقت و یا برنامه های از پیش تعیین 
شده، نتوانستند از غرفه های پررونق و جذاب فرش 
ماشینی ، کف پوش ها ، ماشین آالت و صنعت نساجی 
این  جایگاه شایسته  قطعا   آورند   عمل  به  بازدید 
بهترین  با  مقایسه  با  نمایشگاه  این  در  صنعت 
نمایشگاه های بین المللی دنیا، اگر به اصطالح یک سر 

و گردن باالتر نباشد، چیزی کمتر نخواهد داشت

دکتر علیمردان شیبانی - نایب رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنایع نساجی ایران
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اشاره:
نهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، کف پوش، موکت و صنایع وابسته در سالن های 6، 7، 
a ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 25 و 27 و همچنین فضای باز محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار شد. در این نمایشگاه انواع فرش های ماشینی، صنایع و تجهیزات وابسته، واحد های 
تولید کنندگان نخ، انواع پارکت، واحد های طراحی فرش، دستگاه های خط تولید، انواع کف پوش، 
موکت، قطعات و ماشین آالت مربوطه و مواد اولیه به نمایش گذاشته شد. طرح های متنوع و نقوش 
جذاب، تمرکز و توجه تولیدکنندگان فرش ماشینی به نیاز، سلیقه و خواست مخاطبین یکی از 
نکات بارز این نمایشگاه محسوب می شد اگرچه به نظر می رسید با توجه به تعطیلی عید غدیر و 

سفرهای پایان تابستان اغلب خانواده ها، این نمایشگاه با بازدیدکنندگان کمتری مواجه بود. 

در  دستباف  فرش  ارزشمند  و  کهن  میراث   
نمایشگاه کف پوش و فرش ماشینی تهران   

دکتر علیمردان شیبانی- نایب رئیس هیأت مدیره انجمن 

حال  در  کاشان  داشت:  ایران-  ابراز  نساجی  صنایع 

تبدیل شدن به قطب فرش ماشینی است و بهترین 
و مدرن ترین ماشین آالت دنیا در این شهر نصب و 
راه اندازی شده اند ، مواد اولیه مرغوبی نیز چه از داخل 
کشور و چه از خارج )هر چند با مشکالت فراوان در 
تهیه ( در اختیار داریم لذا امیدوارم دولتمردان دلسوز 
مواد  شده  تمام  تا  هزینه های  بیندیشند  تمهیداتی 
و  برسد  حداقل  به  ندارد  داخلی  تولید  که  اولیه ای 
واردات چنین مواد اولیه  مهم و حیاتی برای واحدهای 
تولیدی با آسان ترین روش، بهترین شرایط و با تعرفه 
صفر انجام گیرد تا بتوانیم به رقابت با سایر کشورها 
از  ماشینی  فرش  در  داشت:  اذعان  وی  بپردازیم. 
میراث کهن و ارزشمند فرش دستباف بهره مندیم که 
هیچ کشوری به چنین میراثی دسترسی ندارد پس 

نباید این مزیت را دست کم گرفت.   
نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیأت  رئیس  نایب 
ایران، زمان برگزاری نمایشگاه  کفپوش را نامناسب 
بسیار  زمان  شهریور،  اواخر  گفت:  و  کرد  توصیف 

گزارش

گزارشی از نهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، کف پوش، موکت و صنایع وابسته
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زیرا  است  نمایشگاه  این  برگزاری  برای  نامناسبی 
مسافرت  در  خانواده ها  مدارس،  تعطیلی  دلیل  به 
به سر می برند. انجمن صنایع نساجی ایران  بنا به 
در خواست اکثریت قریب به اتفاق تولید کنندگان 
کف پوش  پیشنهاد کرد که برگزاری  این نمایشگاه 
اما  آبان ماه موکول شود  اوایل   یا  اواخر مهرماه  به 
و  نمایشگاه  این  برپایی  نامناسب  زمان  علی رغم 
هم چنین برپایی یک نمایشگاه مشابه در مرداد ماه  
امسال ) شهر آفتاب( استقبال گسترده و خوبی از این 
نمایشگاه به عمل آمد و بسیار متأسف شدم که وزیر 
محترم صنعت یا به دلیل کمبود وقت و یا برنامه های 
از پیش تعیین شده، نتوانستند از غرفه های پررونق 
و جذاب فرش ماشینی ، کف پوش ها ، ماشین آالت و 
صنعت نساجی بازدید به عمل آورند  قطعا  جایگاه 
شایسته این صنعت در این نمایشگاه با مقایسه با 
بهترین نمایشگاه های بین المللی دنیا، اگر به اصطالح 
یک سر و گردن باالتر نباشد، چیزی کمتر نخواهد 
تمام  با  شرکت کنندگان  اغلب  افزود:  وی  داشت. 
توان خود در این نمایشگاه حضور داشتند و به ارائه 
دستاوردهای جدید خود در غرفه های بسیار جذاب، 
چشمگیر و آبرومند پرداختند؛ امیدوارم در سال های 

آینده شاهد بهبود بیشتر امکانات جانبی سالن ها و 
محیط نمایشگاه باشیم.

نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیأت  رئیس  نایب 
ایران در زمینه برگزاری دو نمایشگاه فرش ماشینی 
زمانی  فاصله  با  و  در عرض یک سال  و کف پوش 
کوتاه از همدیگر، ابراز داشت: چندان صحیح نبود 
نمایشگاه  برگزاری  دست اندرکاران  از  نفر  دو  که 
قالب یک  در  قباًل  که  و کف پوش  ماشینی  فرش 
نمایشگاه  در  نمایشگاه  این   برگزاری  به  شرکت 
بین المللی تهران می پرداختند، امسال به هر دلیلی 
متأسفانه خط مشی جداگانه ای پیش گرفتند و دو 
نمایشگاه مجزا  با عنوانی  واحد در شهر آفتاب و 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 
کردند و با تمهیدات مختلف و غیر ضروری ، سعی 
کردند تولیدکنندگان بیشتری را جهت حضور به  در 

نمایشگاه خود سوق دهند. 
وی تصریح کرد: برخی شنیده ها حاکی از استقبال 
فرش  نمایشگاه  از  صنعتگران  گسترده  چندان  نه 
ماشینی و کف پوش شهر آفتاب بود ضمن این که 
امکان حضور برخی از شرکت هایی که طبق روال 
هر سال در نمایشگاه فرش ماشینی تهران حضور 

می یافتند به دلیل شرکت در نمایشگاه شهر آفتاب 
گرفته شد  پس اگر هر دو نمایشگاه با هم ادغام 
شاهد  آبان ماه  اوایل  یا  مهرماه  اواخر  و  می شدند 
برپایی آنها بودیم؛ فعاالن فرش ماشینی و کف پوش 
بسیار موثرتر و پر رنگ تر حضور می یافتند و برای 
بازدیدکنندگان هم فرصت بسیار خوبی برای مشاهده 
آخرین دستاوردهای این صنعت و مذاکرات تجاری 

به وجود می آمد.
و  بازدیدکنندگان  استقبال  نساجی،  صنعتگر  این 
متخصصین را از نمایشگاه، بسیار چشمگیر  دانست 
دلیل  بدون  آنان  که  بود  مشخص  کاماًل  گفت:  و 
و هدف مشخص یا برای گذراندن وقت و گرفتن 
اغلب  نشده اند،  نمایشگاه  راهی  تبلیغاتی  هدایای 

نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
ایران: بسیار متأسف شدم که وزیر محترم صنعت 
یا به دلیل کمبود وقت و یا برنامه های از پیش تعیین 
شده، نتوانستند از غرفه های پررونق و جذاب فرش 
ماشینی ، کف پوش ها ، ماشین آالت و صنعت نساجی 
این  جایگاه شایسته  قطعا   آورند   عمل  به  بازدید 
بهترین  با  مقایسه  با  نمایشگاه  این  در  صنعت 
نمایشگاه های بین المللی دنیا، اگر به اصطالح یک سر 

و گردن باالتر نباشد، چیزی کمتر نخواهد داشت

دکتر علیمردان شیبانی - نایب رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنایع نساجی ایران
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فرش  آقای  فعالیت های  مورد  در  فرهی  مهندس 
نیز گفت: آقای فرش در شرایط مناسب و خوبی به 
سر می برد و نسبت به سال های94 و 95، به رشد و 

توسعه مطلوبی دست یافته است.
فرش  عرضه  به  اشاره  با  فرهی  فرش  مدیرعامل 
پشمی توسط این مجموعه گفت: در تولید این فرش 
از صد درصد پشم گوسفند ایرانی استفاده شده که 
از نظز ظاهری، شباهت بسیاری با فرش دستباف 
دارد؛ ثبات رنگرزی آن نیز بسیار باالست و تضمین 
می دهیم تا صد درجه حرارت، رنگش تغییر نخواهد 

کرد. 

 تجدید دیدار با مشتریان قدیمی
زاگرس  فرش  شرکت  مدیرعامل  قندی-  محسن 

کرمانشاه- در مورد نمایشگاه فرش ماشینی امسال 

از  کشور  سراسر  عمده فروشان  از  بسیاری  گفت: 
نمایشگاه بازدید کردند؛ همچنین تجدید دیداری با 
مشتریانی که سال های دور با آنها آشنا بودیم و کار 
می کردیم؛ صورت گرفت که برایمان بسیار ارزشمند 

است.
وی افزود: رفت و آمد بازدیدکنندگان شهرستانی در 

نمایشگاه شهر آفتاب به مراتب آسان تر از نمایشگاه 
تهران است؛ ضمن این که در ساعات پایانی نمایشگاه 
با ترافیک بسیار سنگین درب های نمایشگاه تهران 
نمایشگاه  مدیران  دارد  جا  که  می شویم  مواجه 
آشفتگی  این  از  جلوگیری  برای  موثری  تمهیدات 

بیندیشند.
قندی در ادامه به افتتاح خط تولید فرش 1200 شانه 
شرکت تحت مدیریت خود پرداخت و گفت: با حضور 
معاون وزیر صنعت و هیأت همراه، استاندار و فرماندار 
کرمانشاه، مدیران برخی بانک های عامل و ... خط 
تولید فرش 1200 شانه با تراکم 3600 و عرض 4 
متر افتتاح شد.  این واحد تولیدی در فاز توسعه اقدام 
به تولید ساالنه 175 هزار متر مربع فرش 1200 شانه 
با تراکم 3600 با امکان بافت برجسته کرده است و 
به امید خداوند در آینده، تولید فرش زاگرس به ساالنه 

425 هزار متر مربع خواهد رسید.
مدیرعامل فرش زاگرس کرمانشاه ضمن یادآوری این 
مطلب که تبلیغات، هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری 
است، از تصمیم این واحد تولیدی جهت حضور در 
کلیه نمایشگاه های مرتبط با صنعت فرش ماشینی 
خبر داد و به همکاران خود در این صنعت توصیه 

تولیدکنندگان  سایر  دنباله روی  فقط  و  فقط  کرد 
نباشند، در تولید خالقیت به خرج دهند و ریسک 
ارائه محصوالت جدید و متنوع را بپذیرند تا کاالی 
متفاوتی با دیگران عرضه نمایند و به موفقیت برسند.  

 با نوسان های فراوان بازار مواجهیم
محمود مصلح- مدیرعامل شرکت فرش اکباتان- ابراز 

داشت: پدرم به عنوان یکی از تجار خوش نام و معتبر 
فرش دستباف شناخته می شدند و در ابتدا فعالیت خود 
را با فرش دستباف آغاز کردیم اما از سال1369 به 
همراه برادران، وارد صنعت فرش ماشینی شدیم و در 
حال حاضر به تولید فرش های 1200 شانه 10 رنگ 
با تراکم 3600 ، 1050 شانه با تراکم 3000 و 700 

دو  است  قرار  اگر  فرهی:  فرش  مدیرعامل 
برگزار  ماشینی  فرش  صنعت  در  نمایشگاه 
نماییم )که پتانسیل آن نیز وجود دارد(، حداقل 
شش ماه فاصله زمانی نسبت به یکدیگر داشته 
باشند تا تولیدکنندگان و فعاالن صنعت فرش 
شرایط،  این  از  بتوانند  کف پوش  و  ماشینی 

استفاده بهینه به عمل آورند

محمود مصلح - مدیرعامل فرش اکباتانمحسن قندی - مدیرعامل فرش زاگرس کرمانشاه
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بازدیدکنندگان به بررسی کیفی محصوالت ارائه شده 
می پرداختند و ایده های خود را برای  طرح های جدید 
و بازاریابی بهتر با غرفه داران در میان می گذاشتند. 
و  فهیم  بسیار  بازدیدکنندگان  معتقدم  مجموع  در 
نزدیک  از  و  یافتند  نمایشگاه حضور  در  توانمندی 
دستاوردهای  و  محصوالت  آخرین  جریان  در 
تولیدکنندگان فرش ماشینی و کف پوش قرار گرفتند.
صنایع  انجمن  مدیره  هیأت  رئیس  نایب  گفته  به 
نساجی ایران، از حق نباید بگذریم امکانات عمومی 
نمایشگاه دموتکس، ایتما و ... بسیار فراتر و بهتر از 
نمایشگاه های کشور ماست و حیف است در مورد این 
قبیل مسائل که چندان هزینه  ای هم ندارد، برنامه 
دقیق و منسجمی نداشته باشیم. دشواری رفت و آمد 
نمایشگاه تهران است.  از چالش های عمده   یکی 
در روزهای برگزاری نمایشگاه شاهد ترافیک بسیار 
برگزاری  محل  به  منتهی  خیابان های  در  سنگین 
این رویداد صنعتی هستیم که باید تدابیری برای آن 

اندیشیده شود. 
وی در پایان عنوان داشت: خوشبختانه درایت ، دور 
نگری و توانائی های ویژه جناب آقای دکتر اسفهبدی 
 معاون محترم وزیر  و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 

نمایشگاه های بین المللی  و همکاران سختکوششان 
می تواند نمایشگاه بین المللی تهران را به نمایشگاهی 
بلندآوازه و پر متقاضی تبدیل کند؛ قطعاً در این صورت 
انتظار دور از واقعیتی نخواهد بود که به زودی شاهد 
تقاضا برای برگزاری نمایشگاه بین المللی دموتکس 
در  جهان  کف پوش  نمایشگاه  بزرگترین  به عنوان 

تهران باشیم؛ به امید کسب چنین موفقیتی...  

 پیشتازی فرش ماشینی کالسیک ایران از ترکیه
مهندس علی فرهی- مدیرعامل شرکت فرش فرهی- 

امسال  ماشینی  فرش  نمایشگاه  در  داشت:  عنوان 
شاهد حضور کمتر مراجعه کنندگان موثر ) مشتریان 
داخلی و خارجی( نسبت به سال گذشته بودیم و شاید 
ماشینی  فرش  نمایشگاه  برگزاری  آن  عمده  علت 
شهرآفتاب در مرداد ماه باشد؛کما این که نمایشگاه 
شهر آفتاب نیز می توانست به مراتب بهتر و پربارتر 

برگزار شود.  
وی ادامه داد: به اعتقاد من اگر قرار است دو نمایشگاه 
در صنعت فرش ماشینی برگزار نماییم )که پتانسیل 
آن نیز وجود دارد(، حداقل شش ماه فاصله زمانی 
تا تولیدکنندگان و  نسبت به یکدیگر داشته باشند 

فعاالن صنعت فرش ماشینی و کف پوش بتوانند از 
این شرایط، استفاده بهینه به عمل آورند. 

مدیرعامل فرش فرهی تصریح کرد: شرکت کنندگان 
با  چندانی  تفاوت  کّمی،  نظر  از  امسال  نمایشگاه 
دوره گذشته ندارند و اغلب شرکت کنندگانی که در 
نمایشگاه سال گذشته حضور داشتند، در این دوره نیز 
غرفه دارند و طبعاً با محصوالت باکیفیت تر و جدیدتر 

و ایده های بهتر حاضر شده اند. 
این صنعتگر فرش ماشینی در پاسخ به این سوال 
که آیا رقیب فرش ماشینی ایران، کشور ترکیه است، 
مدرن،  ماشینی  فرش  تولید  زمینه  در  داشت:  بیان 
ماشینی  فرش  در  اما  می زند  را  اول  حرف  ترکیه 

کالسیک، ایران پیشتازتر می باشد. 
به گفته وی، ترکیه در تولید فرش ماشینی مدرن، 
دارای تجربه به مراتب بیشتر از ماست ضمن این که 
در ایران تنوع مواد اولیه تولید فرش ماشینی مدرن 
نسبت به ترکیه بسیار کمتر است و غالباً مواد اولیه ما 
در این بخش وارداتی می باشد به همین دلیل در این 
بخش عقب هستیم؛ البته طی سال های اخیر فاصله 
ما با ترکیه در حوزه تولید فرش ماشینی مدرن کمتر 

شده است.

مهندس علی فرهی - مدیرعامل شرکت فرش فرهی
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فرش  آقای  فعالیت های  مورد  در  فرهی  مهندس 
نیز گفت: آقای فرش در شرایط مناسب و خوبی به 
سر می برد و نسبت به سال های94 و 95، به رشد و 

توسعه مطلوبی دست یافته است.
فرش  عرضه  به  اشاره  با  فرهی  فرش  مدیرعامل 
پشمی توسط این مجموعه گفت: در تولید این فرش 
از صد درصد پشم گوسفند ایرانی استفاده شده که 
از نظز ظاهری، شباهت بسیاری با فرش دستباف 
دارد؛ ثبات رنگرزی آن نیز بسیار باالست و تضمین 
می دهیم تا صد درجه حرارت، رنگش تغییر نخواهد 

کرد. 

 تجدید دیدار با مشتریان قدیمی
زاگرس  فرش  شرکت  مدیرعامل  قندی-  محسن 

کرمانشاه- در مورد نمایشگاه فرش ماشینی امسال 

از  کشور  سراسر  عمده فروشان  از  بسیاری  گفت: 
نمایشگاه بازدید کردند؛ همچنین تجدید دیداری با 
مشتریانی که سال های دور با آنها آشنا بودیم و کار 
می کردیم؛ صورت گرفت که برایمان بسیار ارزشمند 

است.
وی افزود: رفت و آمد بازدیدکنندگان شهرستانی در 

نمایشگاه شهر آفتاب به مراتب آسان تر از نمایشگاه 
تهران است؛ ضمن این که در ساعات پایانی نمایشگاه 
با ترافیک بسیار سنگین درب های نمایشگاه تهران 
نمایشگاه  مدیران  دارد  جا  که  می شویم  مواجه 
آشفتگی  این  از  جلوگیری  برای  موثری  تمهیدات 

بیندیشند.
قندی در ادامه به افتتاح خط تولید فرش 1200 شانه 
شرکت تحت مدیریت خود پرداخت و گفت: با حضور 
معاون وزیر صنعت و هیأت همراه، استاندار و فرماندار 
کرمانشاه، مدیران برخی بانک های عامل و ... خط 
تولید فرش 1200 شانه با تراکم 3600 و عرض 4 
متر افتتاح شد.  این واحد تولیدی در فاز توسعه اقدام 
به تولید ساالنه 175 هزار متر مربع فرش 1200 شانه 
با تراکم 3600 با امکان بافت برجسته کرده است و 
به امید خداوند در آینده، تولید فرش زاگرس به ساالنه 

425 هزار متر مربع خواهد رسید.
مدیرعامل فرش زاگرس کرمانشاه ضمن یادآوری این 
مطلب که تبلیغات، هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری 
است، از تصمیم این واحد تولیدی جهت حضور در 
کلیه نمایشگاه های مرتبط با صنعت فرش ماشینی 
خبر داد و به همکاران خود در این صنعت توصیه 

تولیدکنندگان  سایر  دنباله روی  فقط  و  فقط  کرد 
نباشند، در تولید خالقیت به خرج دهند و ریسک 
ارائه محصوالت جدید و متنوع را بپذیرند تا کاالی 
متفاوتی با دیگران عرضه نمایند و به موفقیت برسند.  

 با نوسان های فراوان بازار مواجهیم
محمود مصلح- مدیرعامل شرکت فرش اکباتان- ابراز 

داشت: پدرم به عنوان یکی از تجار خوش نام و معتبر 
فرش دستباف شناخته می شدند و در ابتدا فعالیت خود 
را با فرش دستباف آغاز کردیم اما از سال1369 به 
همراه برادران، وارد صنعت فرش ماشینی شدیم و در 
حال حاضر به تولید فرش های 1200 شانه 10 رنگ 
با تراکم 3600 ، 1050 شانه با تراکم 3000 و 700 

دو  است  قرار  اگر  فرهی:  فرش  مدیرعامل 
برگزار  ماشینی  فرش  صنعت  در  نمایشگاه 
نماییم )که پتانسیل آن نیز وجود دارد(، حداقل 
شش ماه فاصله زمانی نسبت به یکدیگر داشته 
باشند تا تولیدکنندگان و فعاالن صنعت فرش 
شرایط،  این  از  بتوانند  کف پوش  و  ماشینی 

استفاده بهینه به عمل آورند

محمود مصلح - مدیرعامل فرش اکباتانمحسن قندی - مدیرعامل فرش زاگرس کرمانشاه
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اطمینان خاطر ندارند که آیا سرمایه شان در میدان 
تولید بازخواهد گشت یا خیر! 

»توجه به تنوع محصوالت« و »ابتکار در طراحی« از 
مباحثی بودند که مدیرعامل نساجی آسایش کاشان 
به عنوان نکات مهم و حیاتی در تولید فرش ماشینی 

از آنها یاد کرد. 
نمایشگاه  به  ادامه  در  ماشینی  فرش  این صنعتگر 
فرش ماشینی تهران اشاره کرد و گفت: نمایشگاه 
امسال از نظر کّمی و کیفی بهتر از سال قبل برگزار 
شد و با استقبال خوبی از جانب بازدیدکنندگان روبرو 
شد؛ برخی تصور می کردند برگزاری نمایشگاه شهر 
آفتاب در مرداد ماه بر کاهش تعداد شرکت کنندگان 
و بازدیدکنندگان این نمایشگاه اثرگذار باشد اما به 
اعتقاد من این امر تأثیر چندانی در کاهش استقبال 

مخاطبان نمایشگاه نداشت. 

 گوش شنوایی برای شنیدن مشکالت تولید وجود 
ندارد!

زمینه فعالیت »شرکت سینا تاپ کاشان« به مدیریت 
حسن زرکار چله پیچي و بافت فرش ماشیني و خط 

آهار و تکمیل فرش بود و به تدریج واحد ریسندگی، 

آزمایشگاه کنترل  بافندگی، رنگرزی، هیت  ست و 
کیفیت را به مجموعه خود افزود. این واحد صنعتی، 
 تولیدکننده نخ هاي نمره 18 ،27 و 30 متریک است 
مصنوعی  الیاف  تن   12 روزانه  رنگرزی  توانایی  و 
بوبین و12 هزار  و 4000 کیلو گرم نخ به صورت 
کیلوگرم نخ 18/3 متریک را دارد؛ ضمن این که حدود 
160 نفر نیروی انسانی در این مجموعه مشغول کار 
و  موانع  با  تولیدکننده  داشت:  عنوان  وی  هستند. 
گوش  متأسفانه  اما  روبروست  بسیاری  مشکالت 
شنوایی برای شنیدن این مشکالت وجود ندارد و هر 
چه فریاد می زنیم، کسی به دادمان نمی رسد! با توجه 
به کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن میزان 
درآمد، آنهاترجیح می دهند فرش های خود را دیرتر 
عوض کنند و به این ترتیب میزان تولید کارخانه های 
در  و  اولیه کاهش می یابد  مواد  و  نخ  تولید فرش، 

نهایت با کاهش تولید مواجه می شویم.
به اعتقاد زرکار، در حال حاضر حجم تولید به مراتب 
بیشتر از میران مصرف است؛ بنابراین باید تدابیری 
برای رونق صادرات مدنظر قرار گیرد تا تداوم تولید 
فرش ماشینی برای صنعتگران این بخش مقرون 
اعطای  قالب  در  باید  دولتمردان  شود.  صرفه  به 

تشوق های صادراتی و ... از صنعتگران فرش ماشینی 
حمایت به عمل آورد تا شاهد رشد و توسعه صادرات 

این بخش از صنعت کشور باشیم.  
دشوار  روند  از  انتقاد  ضمن  تاپ،  سینا  مدیرعامل 
و  وام  دریافت  راه  سر  موجود  بروکراسی های  و 
در  افزود:  تولیدی  واحدهای  به  بانکی  تسهیالت 
این شرایط بسیاری از صنعتگران دست از فعالیت 
کشیده اند زیرا انگیزه ای برای بازگشت به میدان تولید 
ندارند و سرمایه خود را در بانک ها سپرده کرده و به 

زندگی ادامه می دهند! 
زرکار تصریح کرد: دولت از شعار کم کند و به حمایت 
واقعی از تولیدکننده )به خصوص در زمینه کاهش 

سود سپرده ها( بپردازد. 

مدیرعامل نساجی آسایش: بازار فرش ماشینی 
لذا  است  شدن  اشباع  حال  در  کشور  داخل 
مسئوالن باید توجه جدی تر و ویژه ای به صادرات 
شرکت های  تا  دهند  نشان  ماشینی  فرش 
دردسر  هیچ گونه  بدون  بتوانند  صادراتی  فعال 
و محدودیتی به صادرات بپردازند و درصدی از 
فرش ماشینی به بازارهای بین المللی صادر شود.

حسن زرکار - مدیرعامل سیناتاپ کاشان
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شانه با تراکم 2550 می پردازیم.
فراوان  نوسان های  با  مجموع  در  داد:  ادامه  وی 
رقابت های  اخیر،  سال های  طی  اما  مواجهیم  بازار 
بسیار شدیدتولیدکنندگان فرش ماشینی، فروش را 
تحت الشعاع خود قرار داده است اگرچه شاهد تنوع 
باالی محصوالت و طرح های متنوع و زیبا نسبت به 
دهه 70هستیم؛ در سال 1371 یک طرح با رنگ و 
نقشه ثابت طی 2 سال به فروش می رفت و خریداران 
خود را داشت اما در حال حاضر باید ماهیانه تغییرات 
متعددی در طرح، نقش و رنگ بندی محصوالت خود 
اعمال کنیم تا از بازار عقب نمانیم در این راستا برای 
مثال فرش 1200 شانه را در 8 رنگ زمینه تولید 
می کنیم اما باز هم برخی مشتریان، سراغ طرح های 

جدیدتر را می گیرند. 
این  مصلح، مقصد صادراتی فرش های 700 شانه 
گفت:  و  کرد  اعالم  عربی  کشورهای  را  شرکت 
صادرکننده ایرانی تحت حمایت های دولتی قرار ندارد 
و صادرات با تکیه بر توان و سرمایه تولیدکنندگان 

انجام می شود. 
مهم ترین  داشت:  اذعان  اکباتان  فرش  مدیرعامل 
رقیب ایران در فرش ماشینی، ترکیه است که با توجه 

به حمایت های همه جانبه دولت ترکیه، قیمت تمام 
شده محصوالت آنان به مراتب پایین تر از کاالهای 
ایرانی است و طبعاً توان رقابت آنان در عرصه های 
بین المللی قابل مقایسه با تولیدکننده ایرانی )که تحت 
حمایت های دولت در بخش بانکی، مالیاتی و ... قرار 
دالیل  به  محصوالتش  شده  تمام  قیمت  و  ندارد 

مختلف باالست( نمی باشد. 
نحوه  از  رضایت  عدم  دلیل  به  داد:  ادامه  مصلح 
تخصیص غرفه و جانمایی چندین دوره در نمایشگاه 
فرش ماشینی تهران حضور پیدا نکردیم اما امسال 
عمدتاً به دلیل عرضه و نمایش فرش 1200 شانه در 
نمایشگاه شرکت کردیم که خوشبختانه با نظر مساعد 

بازدیدکنندگان هم روبرو شدیم.

 لزوم توجه به تنوع محصوالت و ابتکار در طراحی
 1380 سال  در  آسایش« ،  نساجی  مجتمع  »شرکت 

صادرکننده  عنوان  به  دوره  پنج  و  شد  راه اندازی 
نمونه کشوری )ملی( در بخش نساجی و 12 سال 
هم صادرکننده نمونه استانی ) اصفهان( انتخاب شده 
ماشینی  فرش  انواع  تولیدکننده  این شرکت  است. 
1200 شانه، هزار شانه، 700 شانه، فرش کودک ،  

زودی  به  و  است  جاجیم  گلیم  و  گلیم  گبه ،  فریز ، 
آغاز  اکرلیک  ریسندگی  بخش  در  را  خود  فعالیت 
خواهد کرد و به این ترتیب انواع نخ های قابل مصرف 
در دستگاه های جدید بافندگی فرش در دستور کار 

این مجتمع تولیدی قرار می گیرد. 
به گفته محمدتقی رحمانی- مدیرعامل- 250 نیروی 
نساجی  مجتمع  در  مستقیم(  صورت  )به  شاغل 
در  خداوند  لطف  می پردازند.به  فعالیت  به  آسایش 
شرایط نامساعد فعلی اقتصاد، به تولید ادامه می دهیم 
و با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم می کنیم اما 
باید تدابیر عاجل برای رهایی صنعت فرش ماشینی 

از مسائل و مشکالت متعدد اندیشیده شود. 
بازار فرش ماشینی داخل کشور  وی تصریح کرد: 
در حال اشباع شدن است لذا مسئوالن باید توجه 
جدی تر و ویژه ای به صادرات فرش ماشینی نشان 
بدون  بتوانند  صادراتی  فعال  شرکت های  تا  دهند 
هیچ گونه دردسر و محدودیتی به صادرات بپردازند 
و درصدی از فرش ماشینی به بازارهای بین المللی 

صادر شود. 
رحمانی یادآور شد: یکی از مشکالت مهم واحدهای 
مدیران  است.  سرمایه  بازگشت  بحث  تولیدی، 

محمدتقی رحمانی - مدیرعامل شرکت مجتمع نساجی آسایش
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اطمینان خاطر ندارند که آیا سرمایه شان در میدان 
تولید بازخواهد گشت یا خیر! 

»توجه به تنوع محصوالت« و »ابتکار در طراحی« از 
مباحثی بودند که مدیرعامل نساجی آسایش کاشان 
به عنوان نکات مهم و حیاتی در تولید فرش ماشینی 

از آنها یاد کرد. 
نمایشگاه  به  ادامه  در  ماشینی  فرش  این صنعتگر 
فرش ماشینی تهران اشاره کرد و گفت: نمایشگاه 
امسال از نظر کّمی و کیفی بهتر از سال قبل برگزار 
شد و با استقبال خوبی از جانب بازدیدکنندگان روبرو 
شد؛ برخی تصور می کردند برگزاری نمایشگاه شهر 
آفتاب در مرداد ماه بر کاهش تعداد شرکت کنندگان 
و بازدیدکنندگان این نمایشگاه اثرگذار باشد اما به 
اعتقاد من این امر تأثیر چندانی در کاهش استقبال 

مخاطبان نمایشگاه نداشت. 

 گوش شنوایی برای شنیدن مشکالت تولید وجود 
ندارد!

زمینه فعالیت »شرکت سینا تاپ کاشان« به مدیریت 
حسن زرکار چله پیچي و بافت فرش ماشیني و خط 

آهار و تکمیل فرش بود و به تدریج واحد ریسندگی، 

آزمایشگاه کنترل  بافندگی، رنگرزی، هیت  ست و 
کیفیت را به مجموعه خود افزود. این واحد صنعتی، 
 تولیدکننده نخ هاي نمره 18 ،27 و 30 متریک است 
مصنوعی  الیاف  تن   12 روزانه  رنگرزی  توانایی  و 
بوبین و12 هزار  و 4000 کیلو گرم نخ به صورت 
کیلوگرم نخ 18/3 متریک را دارد؛ ضمن این که حدود 
160 نفر نیروی انسانی در این مجموعه مشغول کار 
و  موانع  با  تولیدکننده  داشت:  عنوان  وی  هستند. 
گوش  متأسفانه  اما  روبروست  بسیاری  مشکالت 
شنوایی برای شنیدن این مشکالت وجود ندارد و هر 
چه فریاد می زنیم، کسی به دادمان نمی رسد! با توجه 
به کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن میزان 
درآمد، آنهاترجیح می دهند فرش های خود را دیرتر 
عوض کنند و به این ترتیب میزان تولید کارخانه های 
در  و  اولیه کاهش می یابد  مواد  و  نخ  تولید فرش، 

نهایت با کاهش تولید مواجه می شویم.
به اعتقاد زرکار، در حال حاضر حجم تولید به مراتب 
بیشتر از میران مصرف است؛ بنابراین باید تدابیری 
برای رونق صادرات مدنظر قرار گیرد تا تداوم تولید 
فرش ماشینی برای صنعتگران این بخش مقرون 
اعطای  قالب  در  باید  دولتمردان  شود.  صرفه  به 

تشوق های صادراتی و ... از صنعتگران فرش ماشینی 
حمایت به عمل آورد تا شاهد رشد و توسعه صادرات 

این بخش از صنعت کشور باشیم.  
دشوار  روند  از  انتقاد  ضمن  تاپ،  سینا  مدیرعامل 
و  وام  دریافت  راه  سر  موجود  بروکراسی های  و 
در  افزود:  تولیدی  واحدهای  به  بانکی  تسهیالت 
این شرایط بسیاری از صنعتگران دست از فعالیت 
کشیده اند زیرا انگیزه ای برای بازگشت به میدان تولید 
ندارند و سرمایه خود را در بانک ها سپرده کرده و به 

زندگی ادامه می دهند! 
زرکار تصریح کرد: دولت از شعار کم کند و به حمایت 
واقعی از تولیدکننده )به خصوص در زمینه کاهش 

سود سپرده ها( بپردازد. 

مدیرعامل نساجی آسایش: بازار فرش ماشینی 
لذا  است  شدن  اشباع  حال  در  کشور  داخل 
مسئوالن باید توجه جدی تر و ویژه ای به صادرات 
شرکت های  تا  دهند  نشان  ماشینی  فرش 
دردسر  هیچ گونه  بدون  بتوانند  صادراتی  فعال 
و محدودیتی به صادرات بپردازند و درصدی از 
فرش ماشینی به بازارهای بین المللی صادر شود.

حسن زرکار - مدیرعامل سیناتاپ کاشان
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سال های  اما  بودیم  مواجه  بازار  محسوس  افت 
1355تا 1357 شرایط بازار خوب بود و این روند 
تا اوایل انقالب ادامه داشت، در زمان انقالب هم 
یا  محدود  تولیدی  واحدهای  از  بسیاری  فعالیت 

متوقف شدند. 
شرایط  پوشاک  بازار   ،70 دهه  در  داد:  ادامه  وی 
نسبتاً خوبی را تجربه کرد اما از آن پس تا امروز 

شاهد آشفتگی بازار هستیم.
باالی  شده  تمام  قیمت  دلیل  دشتی،  گفته  به 
که  است  مختلفی  هزینه های  داخلی،  پوشاک 
بیمه،  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  بابت  تولیدکننده 
مالیات، دارایی، شهرداری، آب، برق و گاز، حقوق 
... می پردازد،  و  قانون کار  انسانی، مسائل  نیروی 
در صورتی که یک صنعتگر باید بر ارتقای کیفیت 
بابت  دغدغه ای  و  کند  تمرکز  خود  محصوالت 

مسائل حاشیه ای تولید نداشته باشد.
این تولیدکننده در مورد نمایشگاه ایران مد گفت: 
این  در  چندانی  بازدیدکنندگان  حضور  شاهد 
نمایشگاه نیستیم و رکود بازار و قاچاق پوشاک در 

عدم استقبال از نمایشگاه بی تأثیر نیست. 

* نظارت بیشتر بر تعیین تعرفه واردات مواد اولیه
زمینه  در   1387 سال  در  کارن«  پوشاک  »شرکت 

شد  راه اندازی  نوجوان  و  بچه گانه  پوشاک  تولید 
چاپ،  دوخت،  برش،  شامل  تولید  مراحل  تمام  و 
گلدوزی و بسته بندی در داخل این مجموعه انجام 

می شود. 
از  استفاده  داد:  ادامه  مدیرعامل-  رضاخانی-  پویا 

مرغوب ترین پارچه ها و مواد اولیه، رنگ بندی های 
در  روز  به  و  مدرن  سیستم های  استقرار  متنوع، 
مجموعه  این  قوت  نقاط  از  چاپ  و  برش  بخش 

تولیدی محسوب می شود. 
به گفته وی، یکی از مشکالت اصلی تولیدکننده 
است.  اولیه  مواد  تأمین  و  تهیه  زمینه  در  پوشاک 
 12 کیلویی   93 سال  اواخر  که  نخی  مثال  برای 
 18 به  امروز  می کردیم،  خریداری  تومان  هزار 
تومان رسیده زیرا دولت تعرفه ورود مواد اولیه را 
باال برده است. در حالی که تعرفه واردات مواد اولیه 
باید به نحوی تنظیم شود که قیمت تمام شده واحد 

تولیدی، مقرون به صرفه و توجیه پذیر باشد. 
پرداخت  نیز  مالیات  و  بیمه  موضوع  به  رضاخانی 
را  مبالغی  به عناوین مختلف  تولیدکننده   و گفت: 

بابت بیمه کارگران، مالیات بر ارزش افزوده و ... 
قیمت  افزایش  باعث  موضوع  همین  و  می پردازد 
واردات  دیگر  سوی  از  می شود،  نهایی  محصول 
بی رویه و غیرقانونی پوشاک، مجالی به تولیدکننده 
و  نمی دهد  داخلی  بازار  در   رقابت  جهت  داخلی 
مشتریان نیز ترجیح می دهد محصول ارزان قیمت 

تهیه کنند ولو قاچاق و باکیفیت پایین! 
است  سالی  اولین  شد:  یادآور  کارن  مدیرعامل 
که در نمایشگاه پوشاک تهران به عنوان غرفه دار 
حضور داریم اما بسیاری از همکاران و هم صنفی ها 
از برگزاری این نمایشگاه اطالعی ندارند و به طور 
زمینه  در  تبلیغات  و  اطالع رسانی  ضعف  با  کلی 

برپایی نمایشگاه پوشاک مواجهیم. 

مشکل  بزرگ ترین  تولید؛  از  حمایت  عدم   *
تولیدکنندگان است

فعالیت  که  است  سالی  پنج  »گالری سارا حمیدی« 

خود را به صورت حرفه ای شروع کرده و دو سال 
از راه اندازی فروشگاه های اختصاصی این مجموعه 
در »مرکز خرید پاالدیوم« و سپس »سانا سنتر« 

سپری می شود. 

حسین خماریان - مدیرعامل گروه تولیدی اچ پالس

مدیران گالری سارا حمیدی

سعید دشتی - مدیرعامل شرکت ریواس دشتی

پویا رضاخانی - مدیرعامل پوشاک کارن
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* جلوی قاچاق را بگیرید
پوشاک  تولید  زمینه  در  پالس«  اچ  تولیدی  »گروه 

طور  به  نفر   200 و  می پردازد  فعالیت  به  مردانه 
مجموعه  این  فروش  و  تولید  بخش  در  مستقیم 

مشغول کار هستند. 
حسین خماریان- مدیرعامل- عنوان داشت: به اعتقاد 

من مهم ترین عاملی که به تولیدکنندگان پوشاک 
آسیب جدی وارد می کند، قاچاق است زیرا قیمت  
تمام شده بسیار ارزان پوشاک قاچاق، باعث تحلیل 

و کاهش توان رقابتی صنعتگران شده است.
هر  تولید  بابت  ایرانی  تولیدکننده  داد:  ادامه  وی 
قطعه پوشاک، هزینه های بسیاری از جمله مالیات، 
تمام  قیمت  که  و... می پردازد  کارگران  بیمه  حق 
شده تولیداتش را باال می برد و از این نظر به هیچ 
عنوان قادر به رقابت با پوشاک ارزان قیمت قاچاق 

نیست. 
زمینه  در  ایرانی  تولیدکننده  خماریان،  گفته  به 
تأمین مواد اولیه مرغوب و با قیمت مناسب تحت 

هیچ گونه حمایتی قرار ندارد.     
وی از دولتمردان و متولیان تولید و صنعت کشور 
درخواست کرد تا جلوی واردات غیرقانونی و قاچاق 

اشاره:
با  ایران  پوشاک  المللی  بین  نمایشگاه  پنجمین 
سازمان  رئیس  صمت،  وزارت  مقامات  حضور 
و  انجمن ها  نمایندگان  ایران،  تجارت  توسعه 
دائمی  محل  در  پوشاک  و  نساجی  اتحادیه های 
خلیج  )سالن  تهران  المللی  بین  نمایشگاه های 
فارس( توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین 
المللی ج.ا.ایران برگزار شد و طی آن انواع پوشاک 
زنانه، مردانه و بچگانه، دستگاه ها و تجهیزات تولید 
اهداف  مهم ترین  از  درآمد.  نمایش  به  پوشاک 
برگزاری پنجمین نمایشگاه پوشاک ایران می توان 
به مواردی مانند ایجاد رقابت و تبادل اطالعات بین 
ارتقای  پوشاک،  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
سطح تولید داخلی کشور، علمی کردن طرح تولید 
لباس داخلی، کمک به توسعه اشتغال، بازاریابی 
تولید  بهره وری  افزایش  و  صادرات  افزایش  و 
داخلی اشاره کرد. اگرچه این اهداف بسیار متعالی 
و مطلوب به نظر می رسند اما شنیدن صحبت های 
غرفه داران و صنعتگران در مورد رکود بازار، قاچاق 
پوشاک  باالی  شده  تمام  قیمت  لجام گسیخته، 
را  آنها  نمی توان  که  ... مسائلی هستند  و  ایرانی 
از  نادیده گرفت و به شعارهای رایج در حمایت 

تولید و تولیدکننده داخلی دلخوش کرد!

تولیــد 
یعنـی 

چالـش!

گزارشی از پنجمین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران

کار  این  انجام  با  و  بگیرند  را  کشور  به  پوشاک 
بزرگ ترین حمایت از تولیدکننده داخلی پوشاک به 

عمل خواهد آمد.
که  مطلب  این  بیان  با  پالس  اچ  مدیرعامل 
نمایشگاه  در  به عنوان غرفه دار  بار  برای نخستین 
پوشاک تهران حضور دارد؛ افزود: مهم ترین تفاوت 
نمایشگاه امسال با دوره های گذشته را حضور پر 
رنگ غرفه های ایرانی نسبت به غرفه های خارجی 
تولید  پوشاک  شده  باعث  موضوع  این  که  است 
بازدیدکنندگان  مشاهده  معرض  در  بیشتر  داخل 
قرار گیرد. خماریان از حضور در نمایشگاه پوشاک 

تهران ابراز رضایت نمود.

*آشفتگی بازار تولید و فروش پوشاک
بافندگی،  پارچه،  تولید  زمینه  در  ریواس«  »شرکت 

سعید  مدیریت  تحت  پوشاک،  پخش  و  دوخت 
دشتی به فعالیت می پردازد. 

وی که از سال 1345 تاکنون در صنعت نساجی و 
پوشاک حضور فعال دارد، ابراز داشت: بازار تولید و 
فروش پوشاک در کشور ما نوسان های مختلفی را 
پشت سر گذاشته است. برای مثال سال  1352با 

گزارش
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سال های  اما  بودیم  مواجه  بازار  محسوس  افت 
1355تا 1357 شرایط بازار خوب بود و این روند 
تا اوایل انقالب ادامه داشت، در زمان انقالب هم 
یا  محدود  تولیدی  واحدهای  از  بسیاری  فعالیت 

متوقف شدند. 
شرایط  پوشاک  بازار   ،70 دهه  در  داد:  ادامه  وی 
نسبتاً خوبی را تجربه کرد اما از آن پس تا امروز 

شاهد آشفتگی بازار هستیم.
باالی  شده  تمام  قیمت  دلیل  دشتی،  گفته  به 
که  است  مختلفی  هزینه های  داخلی،  پوشاک 
بیمه،  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  بابت  تولیدکننده 
مالیات، دارایی، شهرداری، آب، برق و گاز، حقوق 
... می پردازد،  و  قانون کار  انسانی، مسائل  نیروی 
در صورتی که یک صنعتگر باید بر ارتقای کیفیت 
بابت  دغدغه ای  و  کند  تمرکز  خود  محصوالت 

مسائل حاشیه ای تولید نداشته باشد.
این تولیدکننده در مورد نمایشگاه ایران مد گفت: 
این  در  چندانی  بازدیدکنندگان  حضور  شاهد 
نمایشگاه نیستیم و رکود بازار و قاچاق پوشاک در 

عدم استقبال از نمایشگاه بی تأثیر نیست. 

* نظارت بیشتر بر تعیین تعرفه واردات مواد اولیه
زمینه  در   1387 سال  در  کارن«  پوشاک  »شرکت 

شد  راه اندازی  نوجوان  و  بچه گانه  پوشاک  تولید 
چاپ،  دوخت،  برش،  شامل  تولید  مراحل  تمام  و 
گلدوزی و بسته بندی در داخل این مجموعه انجام 

می شود. 
از  استفاده  داد:  ادامه  مدیرعامل-  رضاخانی-  پویا 

مرغوب ترین پارچه ها و مواد اولیه، رنگ بندی های 
در  روز  به  و  مدرن  سیستم های  استقرار  متنوع، 
مجموعه  این  قوت  نقاط  از  چاپ  و  برش  بخش 

تولیدی محسوب می شود. 
به گفته وی، یکی از مشکالت اصلی تولیدکننده 
است.  اولیه  مواد  تأمین  و  تهیه  زمینه  در  پوشاک 
 12 کیلویی   93 سال  اواخر  که  نخی  مثال  برای 
 18 به  امروز  می کردیم،  خریداری  تومان  هزار 
تومان رسیده زیرا دولت تعرفه ورود مواد اولیه را 
باال برده است. در حالی که تعرفه واردات مواد اولیه 
باید به نحوی تنظیم شود که قیمت تمام شده واحد 

تولیدی، مقرون به صرفه و توجیه پذیر باشد. 
پرداخت  نیز  مالیات  و  بیمه  موضوع  به  رضاخانی 
را  مبالغی  به عناوین مختلف  تولیدکننده   و گفت: 

بابت بیمه کارگران، مالیات بر ارزش افزوده و ... 
قیمت  افزایش  باعث  موضوع  همین  و  می پردازد 
واردات  دیگر  سوی  از  می شود،  نهایی  محصول 
بی رویه و غیرقانونی پوشاک، مجالی به تولیدکننده 
و  نمی دهد  داخلی  بازار  در   رقابت  جهت  داخلی 
مشتریان نیز ترجیح می دهد محصول ارزان قیمت 

تهیه کنند ولو قاچاق و باکیفیت پایین! 
است  سالی  اولین  شد:  یادآور  کارن  مدیرعامل 
که در نمایشگاه پوشاک تهران به عنوان غرفه دار 
حضور داریم اما بسیاری از همکاران و هم صنفی ها 
از برگزاری این نمایشگاه اطالعی ندارند و به طور 
زمینه  در  تبلیغات  و  اطالع رسانی  ضعف  با  کلی 

برپایی نمایشگاه پوشاک مواجهیم. 

مشکل  بزرگ ترین  تولید؛  از  حمایت  عدم   *
تولیدکنندگان است

فعالیت  که  است  سالی  پنج  »گالری سارا حمیدی« 

خود را به صورت حرفه ای شروع کرده و دو سال 
از راه اندازی فروشگاه های اختصاصی این مجموعه 
در »مرکز خرید پاالدیوم« و سپس »سانا سنتر« 

سپری می شود. 

حسین خماریان - مدیرعامل گروه تولیدی اچ پالس

مدیران گالری سارا حمیدی

سعید دشتی - مدیرعامل شرکت ریواس دشتی

پویا رضاخانی - مدیرعامل پوشاک کارن
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وجود  به  را  مستقیم  صورت  به  نفر   70 اشتغال 
که  صابر طوسی- مدیرعامل-  شهریار  است.  آورده 
دارد،  پوشاک  صنعت  در  ساله  بیست  سابقه ای 
از  بسیاری  داد:  ادامه  فوق  مطالب  توضیح  ضمن 
تولیدکنندگان نساجی و پوشاک از جمله نخ، الیاف، 
پارچه و ... نسبت به سال های گذشته، چندین قدم 
به جلو رفته اند و به پیشرفت های قابل توجهی در 
هنوز  اگرچه  رسیده اند  خود  تخصصی  بخش های 
فاصله بسیاری با برخی کشورهای توسعه یافته و 
صنعتی داریم اما این فاصله به تدریج کم و کمتر 
خواهد شد و در نهایت دستیابی به رشد و توسعه 

صنعتی دور از ذهن و دسترس نیست.
بهره گیری  نیازمند  که  مطلب  این  اعالم  با  وی 
دنیا  روز  تکنولوژی های  مدرن ترین  و  آخرین  از 
تجارب  از  بهره گیری  کرد:  تصریح  هستیم، 
مفید  بسیار  پوشاک  صنعت  در  موفق  کشورهای 
است و به همکاران توصیه می کنم توجه ویژه  ای 

به این موضوع داشته باشند.
هزینه های  تولید  بخش  در  افزود:  طوسی  صابر 
که  می شود  تحمیل  تولیدکننده  بردوش  بسیاری 

روز  تکنولوژی های  گرفتن  خدمت  به  صورت  در 
دنیا، اطمینان داشته باشید حرف های بسیاری برای 
گفتن در بازارهای داخلی و خارجی خواهیم داشت.
صورت  در  اندیشه،  پوشاک  مدیرعامل  اعتقاد  به 
کیفیت  ارتقای  و  شده  تمام  قیمت  کاهش 
محصوالت، بازار پوشاک داخل کشش بسیار قابل 
توجهی پیدا خواهد کرد؛ ضمن این که فرصتی نیز 
برای صادرات و عرض  اندام در سایر کشورها به 

دست می آوریم.
مالی  منابع  بود  بهتر  داشت:  اذعان  طوسی  صابر 
یارانه ها به جای اختصاص به مردم، جهت حمایت 
از تولید داخل در قالب پرداخت بخشی از حق بیمه 
گرفته  نظر  قبیل  در  این  از  مسائلی  و  کارگران 
می شد تا بخشی از فشارهای تولید برای کارفرما 

کم شود.
بهترین  بهبود شرایط،  یادآور شد: در صورت  وی 
فعالیت اقتصادی، »تولید« است زیرا بسیار سودآور، 
اشتغالزا و عامل رشد صنعتی یک کشور می باشد به 
عبارت بهتر، تولید، هنر خلق و آفرینش محصوالت 

باکیفیت است.

مدیرعامل پوشاک اندیشه گفت: باید اطالع رسانی 
و تبلیغات بیشتری در زمینه نمایشگاه پوشاک انجام 
بازدیدکنندگان  و  غرفه داران  تعداد  تا  می گرفت 
افزایش پیدا می کرد اما متأسفانه با ضعف اطالع 
و  صنعتگران  از  بسیاری  و  بودیم  مواجه  رسانی 
نبودند.  آن  برگزاری  جریان  در  پوشاک  فعاالن 
به اعتقاد من یک سالن، شایسته صنعت پوشاک 
ایران نیست و باید سالن های متعددی به نمایشگاه 
خارجی  غرفه های  ضمناً  یابد.  اختصاص  پوشاک 
نیز باید حضور داشته باشند تا زمینه رقابت سالم 
میان تولیدکننده داخلی و خارجی به وجود آید و 
با  را  ایرانی  تولیدات  خوب  کیفیت  بتوانند  مردم 
نتیجه  این  به  و  کنند  مقایسه  خارجی  نمونه های 
از مشابه  ایرانی، کمتر  پوشاک  برسند که کیفیت 

خارجی نیست. 

تنهایمان  تولید،  مشکالت  و  مسائل  انبوه  در   *
نگذارید

» شرکت چاپ پارچه طاش«  قابلیت چاپ به صورت 

با  پارچه  تکه  و  سانتی متر   160 عرض  با  طاقه 
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کپی برداری  دلیل  علیرضا خداکرمی-مدیرعامل-  به 

رایت  کپی  قانون  رعایت  عدم  و  محصوالت  از 
مستقیم  صورت  به  گرفتیم  تصمیم  کشور  در 
راستا  این  در  و  کنیم  برقرار  ارتباط  مشتریان  با 
از  بخشی  مستقیم،  عرضه  فروشگاه  راه اندازی 

مشکالت ما را حل کرد. 
وی افزود: برای کاهش درگیری با مسائل حاشیه ای 
تولید، محصوالت خود را به صورت برون سپاری 
عرضه می کنیم و در حال حاضر حدود 60 نفر به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم برای این مجموعه 

به فعالیت می پردازند.
زمینی  زیر  تولیدکنندگان  باید  داشت:  بیان  وی 
پوشاک مورد تشویق قرار گیرند تا نسبت به رشد 
و توسعه واحد تولیدی خود و خروج از حالت زیر 
زمینی و زیرپله ای اقدام نمایند. در شرایط فعلی این 
ناشناس  به طور  دارند  تمایل  تولیدکنندگان  قبیل 
و خاموش به فعالیت بپردازند تا کسی از سازمان 
 مالیات، بیمه، دارایی و ... سراغشان نیاید که باعث 
افزایش قیمت تمام شده محصوالت و زیان های 

مالی سنگین شود!  

خداکرمی در ادامه مصاحبه، عدم حمایت از تولید 
تولیدکنندگان اعالم کرد و  را بزرگ ترین مشکل 
ابعاد حمایت از تولید، جلوگیری از  از  گفت: یکی 

ورود کاالهای قاچاق به کشور است. 
عدم هماهنگی سرفصل دروس دانشگاه ها با نیاز 
واحدهای صنعتی، نکته دیگری بود که مورد اشاره 
گفت:  زمینه  این  در  وی  گرفت.  قرار  خداکرمی 
عدیده ای  مشکالت  تولیدی،  واحد  یک  به عنوان 
متخصص  انسانی  نیروی  استخدام  و  جذب  در 
داریم، در حالی که آمارها بیانگر وجود خیل عظیمی 
آنان  از  بسیاری  و  ماست  کشور  در  بیکاران  از 

تحصیلکرده دانشگاه ها هستند.  
مدیرعامل گالری سارا حمیدی تصریح کرد: برای 
استخدام دو فروشنده که حقوق خوبی هم برای آن 
در نظر گرفته ایم، به دفعات آگهی استخدام منتشر 
کرده ایم اما هنوز موفق به جذب نیروی مورد نیاز 
نشده ایم. متأسفانه نهادها و سازمان هایی هم که 
نیروی متخصص به کارفرماها معرفی می نمایند، 
و شناخت  دارند  در کشور  بسیار ضعیفی  عملکرد 
مختلف  بخش های  کارفرمایان  نیاز  از  چندانی 

تولیدی، صنعتی، خدماتی و ... ندارند. 
مد  ایران  نمایشگاه  برگزاری  زمان  خداکرمی، 
هفته  آخر  تعطیالت  گفت:  و  دانست  نامناسب  را 
نمایشگاه  این  برگزاری  با  غدیر  عید  همچنین  و 
مصادف شده اند و به همین دلیل استقبال چندانی 
از آن به عمل نیامده است. بهتر بود در انتخاب ایام 
برپایی نمایشگاه دقت بیشتری صورت می گرفت 
سایر  و  تهران  از  بیشتری  بازدیدکنندگان  تا 

شهرستان ها از غرفه ها بازدید به عمل می آورند. 
نمایشگاه  در  حضور  هزینه های  وی،  اعتقاد  به 
تهران باالست و شاید برای بسیاری از غرفه داران 
با  نمایشگاهی  در  استقرار  و  هزینه  این  تقبل 
بازدیدکنندگان اندک، توجیه پذیر نباشد و به همین 
پوشاک  نمایشگاه  در  حضور  از  آینده  سال  دلیل 

تهران منصرف می شوند.

* دستیابی به رشد و توسعه صنعتی دور از ذهن 
نیست

پوشاک  تولیدکننده  اندیشه«  پوشاک  »شرکت 

زمینه  و  است  زنانه  و  مردانه  اسپورت  و  راحتی 

مدیران چاپ پارچه طاششهریار صابر طوسی - مدیرعامل پوشاک اندیشه
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وجود  به  را  مستقیم  صورت  به  نفر   70 اشتغال 
که  صابر طوسی- مدیرعامل-  شهریار  است.  آورده 
دارد،  پوشاک  صنعت  در  ساله  بیست  سابقه ای 
از  بسیاری  داد:  ادامه  فوق  مطالب  توضیح  ضمن 
تولیدکنندگان نساجی و پوشاک از جمله نخ، الیاف، 
پارچه و ... نسبت به سال های گذشته، چندین قدم 
به جلو رفته اند و به پیشرفت های قابل توجهی در 
هنوز  اگرچه  رسیده اند  خود  تخصصی  بخش های 
فاصله بسیاری با برخی کشورهای توسعه یافته و 
صنعتی داریم اما این فاصله به تدریج کم و کمتر 
خواهد شد و در نهایت دستیابی به رشد و توسعه 

صنعتی دور از ذهن و دسترس نیست.
بهره گیری  نیازمند  که  مطلب  این  اعالم  با  وی 
دنیا  روز  تکنولوژی های  مدرن ترین  و  آخرین  از 
تجارب  از  بهره گیری  کرد:  تصریح  هستیم، 
مفید  بسیار  پوشاک  صنعت  در  موفق  کشورهای 
است و به همکاران توصیه می کنم توجه ویژه  ای 

به این موضوع داشته باشند.
هزینه های  تولید  بخش  در  افزود:  طوسی  صابر 
که  می شود  تحمیل  تولیدکننده  بردوش  بسیاری 

روز  تکنولوژی های  گرفتن  خدمت  به  صورت  در 
دنیا، اطمینان داشته باشید حرف های بسیاری برای 
گفتن در بازارهای داخلی و خارجی خواهیم داشت.
صورت  در  اندیشه،  پوشاک  مدیرعامل  اعتقاد  به 
کیفیت  ارتقای  و  شده  تمام  قیمت  کاهش 
محصوالت، بازار پوشاک داخل کشش بسیار قابل 
توجهی پیدا خواهد کرد؛ ضمن این که فرصتی نیز 
برای صادرات و عرض  اندام در سایر کشورها به 

دست می آوریم.
مالی  منابع  بود  بهتر  داشت:  اذعان  طوسی  صابر 
یارانه ها به جای اختصاص به مردم، جهت حمایت 
از تولید داخل در قالب پرداخت بخشی از حق بیمه 
گرفته  نظر  قبیل  در  این  از  مسائلی  و  کارگران 
می شد تا بخشی از فشارهای تولید برای کارفرما 

کم شود.
بهترین  بهبود شرایط،  یادآور شد: در صورت  وی 
فعالیت اقتصادی، »تولید« است زیرا بسیار سودآور، 
اشتغالزا و عامل رشد صنعتی یک کشور می باشد به 
عبارت بهتر، تولید، هنر خلق و آفرینش محصوالت 

باکیفیت است.

مدیرعامل پوشاک اندیشه گفت: باید اطالع رسانی 
و تبلیغات بیشتری در زمینه نمایشگاه پوشاک انجام 
بازدیدکنندگان  و  غرفه داران  تعداد  تا  می گرفت 
افزایش پیدا می کرد اما متأسفانه با ضعف اطالع 
و  صنعتگران  از  بسیاری  و  بودیم  مواجه  رسانی 
نبودند.  آن  برگزاری  جریان  در  پوشاک  فعاالن 
به اعتقاد من یک سالن، شایسته صنعت پوشاک 
ایران نیست و باید سالن های متعددی به نمایشگاه 
خارجی  غرفه های  ضمناً  یابد.  اختصاص  پوشاک 
نیز باید حضور داشته باشند تا زمینه رقابت سالم 
میان تولیدکننده داخلی و خارجی به وجود آید و 
با  را  ایرانی  تولیدات  خوب  کیفیت  بتوانند  مردم 
نتیجه  این  به  و  کنند  مقایسه  خارجی  نمونه های 
از مشابه  ایرانی، کمتر  پوشاک  برسند که کیفیت 

خارجی نیست. 

تنهایمان  تولید،  مشکالت  و  مسائل  انبوه  در   *
نگذارید

» شرکت چاپ پارچه طاش«  قابلیت چاپ به صورت 

با  پارچه  تکه  و  سانتی متر   160 عرض  با  طاقه 
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تولیدات خود را کاهش می دهند اما سیاست کاری 
مجموعه دوگل را به نحوی ساماندهی کرده ایم که 
همواره به سمت افزایش تولید گام برداریم.  وی 
گفت: موانع و مشکالت تولید فراوان است از جمله 
اما  تولید  به  لطفی های سیستم دولتی نسبت  کم 
سعی می کنیم به توانمندی های خود اتکا کنیم و 
منتظر حمایت دولت نمانیم. انتظار داریم دولت در 
دشوار  وضعیت  بانکی،  سنگین  بهره های  دریافت 
اقتصادی را مدنظر قرار دهند و الاقل در این بخش 
تسهیالتی برای تولیدکنندگان واقعی قائل شوند. 

تمام  در  تقریباً  شد:  یادآور  پوشاک  صنعتگر  این 
دوره های نمایشگاه پوشاک تهران حضور داریم و 
تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاه امسال تغییر چندانی 
اتمام  از  آن پس  بازخورد  و  ندارد  با سال گذشته 

نمایشگاه مشخص خواهد شد. 

* تولید یعنی چالش!      
 15 حدود  الیاف طبیعی تن درست«  پوشاک  »شرکت 

سال است که به تولید پوشاک الیاف طبیعی زنانه 
و مردانه می پردازد.

تولیدات  خاصیت  صدرالعلمایی-مدیرعامل-  مرجان 

از  استفاده  عدم  را  خود  مدیریت  تحت  مجموعه 
مواد شیمیایی دانست و گفت: پارچه های مصرفی 
ما به طور صد درصد  از الیاف پنبه، کتان، پشم، 
کنف بافته می شوند، مدتی رنگرزی گیاهی را مورد 
دست  مدنظر  نتیجه  به  اما  دادیم  قرار  آزمایش 
از جنس چوب  نیافتیم. دکمه های مصرفی عمدتاً 
هستند و تمام تالش خود را به عمل می آ وریم تا 
استفاده از مواد شیمیایی را در محصوالت خود به 

حداقل برسانیم.
وی افزود: سبک کارهای ما سنتی و ایرانی است 
و از اِلمان های غربی در محصوالت خود استفاده 
نمی کنیم. در هر فصلی، کانسپت مشخص مدنظر 
می گیریم که حول محور آن به ارائه محصوالت 
کانسپت  تابستان،  در  مثال  برای  می پردازیم؛ 
تپه های سیلک به مخاطبان عرضه شد. در حال 
به  آنها  در  که  هستیم  فروشگاه   7 حاضر  دارای 
می پردازیم.  خود  محصوالت  مستقیم  عرضه 
و  چالش!  یعنی  تولید  کرد:  تصریح  صدرالعلمایی 
اغلب تولیدکنندگان به امید بهبود شرایط هستند 

اما گویی روز به روز وضعیت تولید و فروش بدتر 
می شود. به هر حال دغدغه و نگرانی  از آینده جزو 
الینفک تولید در کشور ماست و هر اندازه وسعت 
با  می شود،  بیشتر  صنعتی  فعالیت  حجم  و  تولید 
چالش های بزرگ تر و جدی تری مواجه می شویم 
اما عشق به کار و تولید، تمام چالش ها و مشکالت 

را تحت الشعاع قرار می دهد.
به گفته مدیرعامل تن درست، صرف نظر از موانع 
موجود و مشترک برای تمام تولیدکنندگان، مزیت 
برند و محصوالت ما این است که اغلب مشتریان 
عالقه و تعصب خاصی به پوشاک سنتی و ایرانی 
دارند و با خرید خود از روند فعالیت های تن درست 

حمایت می کنند. 
نسبت هزینه هایی که  به  داد:  ادامه  صدرالعلمایی 
برای حضور در نمایشگاه پوشاک صرف می کنیم، 
شدن  جمع  واقع  در  نمی کنیم  دریافت  بازخوردی 
نمایش  و  همدیگر  دور  پوشاک  تولیدکنندگان 
توانمندی ها و تولیدات باکیفیت صنعتگران ایرانی، 
مهم ترین انگیزه حضور ما در نمایشگاه است وگرنه 

تأثیر چندانی بر کسب و کار ما ندارد. 

 31 شماره 178    آبان 96  

روی  بر  شبانه روز  در  متر   5000 بر  بالغ  سرعتی 
انواع پارچه شامل کتان، پلی استر، پنبه و ... را دارد؛  
به  فلورسنت  رنگ های  چاپ  زمینه  در  همچنین 

صورت دیجیتال نیز فعال می باشد.
از سال 1362 وارد رشته  امیر میناپور- مدیرعامل- 

چاپ  کارگاه  اولین  بعد  سال   5 شد،  پارچه  چاپ 
خود را افتتاح کرد و از سال 1380 در دانشگاه های 
شریعتی ، علم و فرهنگ و الزهرا )س( به تدریس 

می پردازد.
میناپور، مشکالت موجود در سیستم بانکی کشور 
را از موانع اصلی رشد واحدهای تولیدی در کشور 
برشمرد و گفت: هر لحظه منتظر ضربه ای از سوی 
بانک ها در قالب تدوین قوانین و مقررات جدید و 
خلق الساعه هستیم تا توان واحدهای تولیدی بیش 
از پیش ضعیف شود! دریافت یک وام ساده برای 
را  تولیدکننده  تولیدی،  آن قدر  تجهیزات  نوسازی 
درگیر پیچ و خم بروکراسی های بانکی می کند که 
عماًل موجب پشیمانی وی می شود! از سوی دیگر 
واردات  متوجه  این که  محض  به  مالیات  سازمان 
آنها  از نصب  پیش  ماشین آالت می شود،  و خرید 

سراغمان می آیند و خواستار دریافت مالیات بیشتر 
هستند! این روند بسیار ناعادالنه و مانند خنجر از 

پشت زدن است. 
واحدهای  داشت:  اذعان  چاپ  صنعت  فعال  این 
تولیدی برای بهبود کیفیت پوشاک ایرانی از دولت 
انتظار دارند مانند یک پدر دلسوز، دستی به سر و 
روی فرزند خود بکشد و آنها را در انبوه مسائل و 
مشکالت تولید تنها نگذارد. به صنعت نساجی و 
کننده  برطرف  زیرا  دهند  بیشتری  بهای  پوشاک 
است  ممکن  انسان هاست.  اساسی  نیاز  دومین 
فردی 40 روز روزه بگیرد و هیچ چیز نخورد و زنده 
جامعه  در  پوشش  بدون  نمی تواند  قطعاً  اما  بماند 
حاضر شود! فکر می کنم یکی از دالیل پیشرفت 
جنوب  آسیای  و  ترکیه  و  چین  مانند  کشورهایی 
شرقی، بها دادن به صنعت نساجی و پوشاک است. 
است  بهتر  من  اعتقاد  به  داشت:  عنوان  میناپور 
جداگانه  صورت  به  پارچه  و  منسوجات  نمایشگاه 
تمام  برگزار شود و  نمایشگاه های مرتبط  از سایر 
نه  باشد  ایرانی  تولیدکنندگان  مختص  غرفه ها 
و  چین  غرفه های  رنگ  پر  حضور  شاهد  این که 

ترکیه باشیم.  
وی مصاحبه خود را با شعری از خیام نیشابوری به 
اتمام رساند » یک چند به کودکی استاد شدیم... 
یک عمر به استادی خود شاد شدیم... پایان سخن 
شنو که ما را چه رسد... از خاک برآمدیم و بر باد 

شدیم.«

* کم لطفی های سیستم دولتی نسبت به تولید
»شرکت پوشاک دوگل« فعالیت خود را سال 1368 

آغاز کرد و با ایجاد تنوع در مواد اولیه ، تکنیک های 
زیر،  لباس  تولید  بر  عالوه  رنگ  تنوع  و  چاپ 
تولید انواع البسه مانند تونیک، بلوز و تی شرت در 
سایز های متفاوت و مدل های گوناگون را در دستور 
کار خود قرار داده است. حدود 70 نفر به صورت 
مستقیم و 400 نفر به صورت غیرمستقیم برای این 

مجموعه به فعالیت می پردازند.
به  توجه  با  داد:  ادامه  غرفه-  مسئول  قمی پور- 

از  بسیاری  برای  تولید  کشور،  اقتصادی  سیستم 
به  آنان  از  بسیاری  است.  شده  دشوار  صنعتگران 
حجم  بازار،  در  آشفتگی  و  افت  مشاهده  محض 

مرجان صدرالعلمایی - مدیرعامل تن درستقمی پور - مسئول غرفه پوشاک دوگل
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تولیدات خود را کاهش می دهند اما سیاست کاری 
مجموعه دوگل را به نحوی ساماندهی کرده ایم که 
همواره به سمت افزایش تولید گام برداریم.  وی 
گفت: موانع و مشکالت تولید فراوان است از جمله 
اما  تولید  به  لطفی های سیستم دولتی نسبت  کم 
سعی می کنیم به توانمندی های خود اتکا کنیم و 
منتظر حمایت دولت نمانیم. انتظار داریم دولت در 
دشوار  وضعیت  بانکی،  سنگین  بهره های  دریافت 
اقتصادی را مدنظر قرار دهند و الاقل در این بخش 
تسهیالتی برای تولیدکنندگان واقعی قائل شوند. 

تمام  در  تقریباً  شد:  یادآور  پوشاک  صنعتگر  این 
دوره های نمایشگاه پوشاک تهران حضور داریم و 
تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاه امسال تغییر چندانی 
اتمام  از  آن پس  بازخورد  و  ندارد  با سال گذشته 

نمایشگاه مشخص خواهد شد. 

* تولید یعنی چالش!      
 15 حدود  الیاف طبیعی تن درست«  پوشاک  »شرکت 

سال است که به تولید پوشاک الیاف طبیعی زنانه 
و مردانه می پردازد.

تولیدات  خاصیت  صدرالعلمایی-مدیرعامل-  مرجان 

از  استفاده  عدم  را  خود  مدیریت  تحت  مجموعه 
مواد شیمیایی دانست و گفت: پارچه های مصرفی 
ما به طور صد درصد  از الیاف پنبه، کتان، پشم، 
کنف بافته می شوند، مدتی رنگرزی گیاهی را مورد 
دست  مدنظر  نتیجه  به  اما  دادیم  قرار  آزمایش 
از جنس چوب  نیافتیم. دکمه های مصرفی عمدتاً 
هستند و تمام تالش خود را به عمل می آ وریم تا 
استفاده از مواد شیمیایی را در محصوالت خود به 

حداقل برسانیم.
وی افزود: سبک کارهای ما سنتی و ایرانی است 
و از اِلمان های غربی در محصوالت خود استفاده 
نمی کنیم. در هر فصلی، کانسپت مشخص مدنظر 
می گیریم که حول محور آن به ارائه محصوالت 
کانسپت  تابستان،  در  مثال  برای  می پردازیم؛ 
تپه های سیلک به مخاطبان عرضه شد. در حال 
به  آنها  در  که  هستیم  فروشگاه   7 حاضر  دارای 
می پردازیم.  خود  محصوالت  مستقیم  عرضه 
و  چالش!  یعنی  تولید  کرد:  تصریح  صدرالعلمایی 
اغلب تولیدکنندگان به امید بهبود شرایط هستند 

اما گویی روز به روز وضعیت تولید و فروش بدتر 
می شود. به هر حال دغدغه و نگرانی  از آینده جزو 
الینفک تولید در کشور ماست و هر اندازه وسعت 
با  می شود،  بیشتر  صنعتی  فعالیت  حجم  و  تولید 
چالش های بزرگ تر و جدی تری مواجه می شویم 
اما عشق به کار و تولید، تمام چالش ها و مشکالت 

را تحت الشعاع قرار می دهد.
به گفته مدیرعامل تن درست، صرف نظر از موانع 
موجود و مشترک برای تمام تولیدکنندگان، مزیت 
برند و محصوالت ما این است که اغلب مشتریان 
عالقه و تعصب خاصی به پوشاک سنتی و ایرانی 
دارند و با خرید خود از روند فعالیت های تن درست 

حمایت می کنند. 
نسبت هزینه هایی که  به  داد:  ادامه  صدرالعلمایی 
برای حضور در نمایشگاه پوشاک صرف می کنیم، 
شدن  جمع  واقع  در  نمی کنیم  دریافت  بازخوردی 
نمایش  و  همدیگر  دور  پوشاک  تولیدکنندگان 
توانمندی ها و تولیدات باکیفیت صنعتگران ایرانی، 
مهم ترین انگیزه حضور ما در نمایشگاه است وگرنه 

تأثیر چندانی بر کسب و کار ما ندارد. 

 31 شماره 178    آبان 96  



چون می بینیم که ادامه روش های جاری امکان پذیر 
نیست. اینجاییم چون انقالب چهارم صنعتی ما را به 
نقطه ای رسانده که داریم منابع تجدیدپذیر و فسیلی را 
بطور کامل مصرف می کنیم. در گذشته، تکنولوژی هایی 
را ابداع کردیم که روش زندگی و کار ما را بکلی متحول 
کرد. همین صنعت نساجی ما بود که یکی از مهم ترین 
محرک های اولین انقالب صنعتی شد؛ اما در آن زمان 
نمی توانستیم پیامدهای این تحوالت را تصور کنیم. 
ادامه  تکنولوژی های جدیدی  به عرضه  آن،  از  پس 
دادیم که منجر به انقالب صنعتی دوم شد اما همچنان 
قادر نبودیم که پیامدهای آنرا ببینیم و متناسب با آن 
پیامدها عمل کنیم. با ارائه تکنولوژی های نوین تر پا به 
عصر انقالب صنعتی سوم گذاشتیم، پیامدهای جدی و 
شدید آنرا تجربه کردیم اما باز هم تغییر نکردیم. از تاریخ 
آموخته بودیم که رها کردن زباله در خیابان ها آفت ها و 
بالیایی به دنبال خود خواهد آورد. با این وجود، در آن 

زمان طبیعت در خطر نبود؛ اما امروز هست.«
او سخنان خود را این گونه ادامه داد: »طی یک قرن 
گذشته، میزان منابعی که استفاده کرده ایم، بیش از 
همه آنچه بوده که بشر تا کنون مصرف کرده است. 
در سال های دهه هشتاد، نسبت ردپای زیست محیطی 
1 بود. بدین معنا که طبیعت می توانست آنچه را که 
مصرف کرده بودیم دوباره تولید کند. در ابتدای قرن 
بیستم این نسبت به 1.5 رسید. این یعنی آنکه میزان 
مصرف ما 50 درصد بیش از توان بازتولید آن طبیعت 
است و با ادامه این روند تخمین زده می شود که تا سال 

2030 نیازمند سیاره دیگری خواهیم بود.«

طبیعت به انسان ها نیاز ندارد؛ این ماییم که محتاج 
طبیعتیم

اما واضح است که سیاره دیگری در کار نیست. انقالب 
صنعتی چهارم با ظهور تکنولوژی های جدید اتوماسیون 
و انتقال داده ها آغاز شده است. به گفته بائومگارنر » 
معضل کنونی، مسئله صنعت مد یا میزان مصرف 
نیست. این مسئله تکنولوژی است که توسط مدل 
رفتاری شدیداً سرمایه داری ایجاد شده است. در حال 
حاضر ما متخصصان شناسایی مشکالتیم؛ اما ضروری 
است که قهرمانان حل مسئله باشیم. وضعیت صنایع 
متاثر از تکنولوژی بیشتر مسئله محور هستند و نه 

راهکار محور. اما ما باید همه این بهم ریختگی را جبران 
و حل کنیم. تا به حال صنایعی را که مالزم نیروی 
کار زیاد و  ایجاد ضایعات فراوان بوده به کشورهای 
صورت  دارد  طبیعت  حاال  کرده ایم.  منتقل  ارزان تر 
حساب هایش را می فرستد و تنها راه حل ما آن است 
که به تولید محصوالت پایدار با کیفیت بهتر روی 
بیاوریم. و اما درباره قیمت: آنچه می بینیم آن است 
که مصرف کنندگان )در انتخاب هایشان(  احمق نیستند 
و نمونه های زیادی ازین دست کاال ها وجود دارد.  اما 
الزم است که همچنان تعداد بیشتری از این کاالهای 
و  مضر  کاالهای  با  رقابت  برای  را  پایدار  باکیفیت 
خطرناک به حال محیط زیست ارائه کنیم. علی رغم 
آنکه در برخی کشورها این اهداف در راستای توسعه 
پایدار به طور واضح تعیین گردیده است، اما ما نمی توانیم 
منتظر سیاستمداران، قوانین و مقررات و گواهینامه ها 
بمانیم. دیگر نمی توانیم صبر کنیم تا استراتژی قیمت 
پایین، درآمدها، منابع، کشورها و طبیعت را نابود کند. 
الزم است که رفتارمان با این سیاره را به شدت تغییر 
دهیم و به نسبت اکولوژیک یک یا کمتر از آن برگردیم. 
برای انجام تغییرات مفید و خوب، پول و سرمایه زیادی 
وجود دارد، بیائید از کنج راحت خارج شویم، با هم کار و 
گفتگو کنیم تا راهکارهای ایجاد تغییر برای انجام درست 

کارها را با روش های شرافتمندانه و صادقانه بیابیم.«

جایزه نوآوری پایدار
در حاشیه این همایش سه روزه ، 9 کاندیدا از کشورهای 

مختلف جهان از برزیل گرفته تا سریالنکا برای دریافت 
جایزه نوآوری پایدار با هم رقابت کردند و در پایان هیات 
داوران شرکت Greenkeepers از سریالنکا را شایسته 
مارلن  پرفسور  توسط  آن  و جایزه  دانست  اول  مقام 
گابریله آرنولد از طرف برگزارکنندگان به بنیانگذار و مدیر 
این شرکت اهدا شد. شرکت Greenkeepers در سال 
2008 در کشور سریالنکا تاسیس شده و تاکنون بیش 
از 25 میلیون کیلوگرم ضایعات نساجی این کشور را 

بازیافت کرده است. 
این کمپانی با توجه به تجربیات موفقش در بکارگیری 
موسسات  به  حاضر  حال  در  پایدار،  روش های 
دولتی و خصوصی درباره استفاده از انرژی های نو و 
زیرساخت های پایدار مشاوره می دهد. این داوری با در 
نظر گرفتن فرایندهای کار، نوع محصول، چرخه حیات، 
مصرف مواد شیمیایی، مواد اولیه و محصوالت جانبی 
انجام گرفت. دانشگاه کمنیتز در نظر دارد تا برگزاری 
این همایش علمی-آموزشی را با تمرکز بر مسائل 
زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی صنعت نساجی 
در سال های آینده نیز ادامه دهد و مطالب مربوطه را از 
طریق یک پلتفرم اینترنتی به شکل آموزش از راه دور 
در اختیار مخاطبان قرار دهد. این رویداد، پروژه مشترک 
دانشگاه صنعتی کمنیز TU Chemnitz و موسسه 
Gherzi Textil است که اولین دوره آن در سپتامبر 

سال جاری با حمایت برندهای مختلف این صنعت، 
آژانس توسعه اقتصادی ایالت ساکسونی و گروه توسعه 

اقتصادی کمنیتز آلمان برگزار گردید.
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با هدف تغییر و اصالح صنعت بزرگ و رو به رشد 
نساجی در راستای انطباق با اهداف توسعه پایدار و 
دستورالعمل های مربوط به آن، نیاز به فعالیت مهندسانی 
وجود دارد که با سراسر زنجیره از استخراج الیاف تا بازیافت 
محصوالت کاماًل آشنا باشند. همچنین الزم است که 
کارآفرینان تنها قیمت خرید را مبنای کلیه محاسبات 
هزینه های خود قرار ندهند، بلکه ردپای زیست محیطی 
را نیز مدنظر داشته باشند. متخصصانی که از بخش های 
مختلف زنجیره تولید نساجی در این رویداد علمی گرد 
هم آمده بودند، عالوه بر طرح پرسش های مهم این 
حوزه، به ارائه راهکارهای عملی، تکنولوژی های اصالح 
شده و مدل های عملیاتی تجاری برای گام برداشتن در 

این مسیر پرداختند.
دستیابی به توسعه پایدار در صنعت نساجی امکان پذیر 
است و در بسیاری از موارد حتی راه حل های آماده ای نیز 
وجود دارد که الزاماً گران تر از روش های سنتی نخواهند 
بود. چه بسا در بیشتر موارد کاماًل برعکس تصور غالب، 
توجه به روش های پایدار مزایای اقتصادی بیشتری را 
نیز در بر دارد. تولید پایدار نساجی امکان پذیر است و 

روی آوردن به آن برای مدیران آینده این دومین صنعت 
بزرگ جهان ضروری و سرنوشت ساز است.

در طول سه روز برگزاری همایش، سخنرانان با طرح 
مسئله های مرتبط با پایداری و مشکالتی که امروز 
صنعت نساجی با آن روبروست، دیدگاه ها، دغدغه ها 
و راه حل های خود را بیان نمودند. علیرغم محدودیت 
زمانی، مطالب ارائه شده و پرسش و پاسخ های پس 
از هر سخنرانی از تنوع چشمگیری برخوردار بود که به 
شکلی اگرچه موجز، اما مفید و فراگیر به اهداف تعیین 
شده همایش پرداختند. در این میان سخنرانی پایانی 
یکی از متخصصان به زیبایی و اختصار جمع بندی 
روشنی از آنچه امروز پیش روی صنعت بزرگ، پیچیده 
و مهم نساجی است، ارائه کرد. لورنز وید-بائومگارنر 
که مدیر و مشاور صنایع نساجی و سایر صنایع در 
اروپا، آمریکا و آسیاست، مجری روز سوم همایش بود. 
او دیدگاه های خود را درباره روند جاری و پیش روی 

صنعتگران اینگونه بیان کرد:
»دلیل گردهمایی ما در اینجا آن است که تداوم درآمد 
و شغل کارکنان این صنعت را تضمین کنیم. اینجاییم 

دستیابى به 
توسعه پایدار در 
صنعت نساجى 
امکان پذیر است

گزارشی از برگزاری همایش صنعتی نساجی پایدار در آلمان 

مترجم: مهندس مینا محمدی خراسانی

اشاره:
با افزایش آگاهی مصرف کنندگان درباره خطرات 
زیست محیطی صنایع و ضرورت تالش برای 
حفظ منابع، فاکتور پایداری محصوالت روزبروز 
برای آنان اهمیت بیشتری پیدا می کند و ازینرو، 
رقابتی  مزیت  به  نزدیک  آینده  در  عامل  این 
تولیدکنندگان برتر صنایع، از جمله صنعت مهم 
نساجی بدل خواهد شد. به همین دلیل، توجه 
این  پایداری  به  متخصصان  و  دانشجویان 
صنعت در مراحل مختلف کار از تولید الیاف تا 

بازیافت و روش های تجاری، حیاتی است. 
در همین راستا، همایش علمی- صنعتی نساجی 
پایدار STS با حضور 137 شرکت کننده از 16 
این  در  شد.  برگزار  کمنیتز  در  جهان  کشور 
همایش ، متخصصین شناخته شده بین المللی از 
دانشگاه ها، موسسات غیرانتفاعی و شرکت های 
نساجی درباره پایداری در سراسر زنجیره تامین 
و تولید نساجی به بحث و تبادل نظر پرداختند.  
این گردهمایی سه روزه در قالب سخنرانی ها و 
مباحث نظری و راه اندازی کارگاه های عملی در 
پنج بخش منابع، تولید پارچه، شیمی نساجی، 
برگزار  ها  گذاری  سیاست  و  تامین  زنجیره 
گردید و  هر یک از بخش های صنعت و زنجیره 
تامین نساجی به طور مجزا و نیز در تعامل با 
مختلف  جنبه های  بر  تمرکز  با  بخش ها  سایر 
اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی آنها مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

گزارش

32   شماره 178    آبان 96      



چون می بینیم که ادامه روش های جاری امکان پذیر 
نیست. اینجاییم چون انقالب چهارم صنعتی ما را به 
نقطه ای رسانده که داریم منابع تجدیدپذیر و فسیلی را 
بطور کامل مصرف می کنیم. در گذشته، تکنولوژی هایی 
را ابداع کردیم که روش زندگی و کار ما را بکلی متحول 
کرد. همین صنعت نساجی ما بود که یکی از مهم ترین 
محرک های اولین انقالب صنعتی شد؛ اما در آن زمان 
نمی توانستیم پیامدهای این تحوالت را تصور کنیم. 
ادامه  تکنولوژی های جدیدی  به عرضه  آن،  از  پس 
دادیم که منجر به انقالب صنعتی دوم شد اما همچنان 
قادر نبودیم که پیامدهای آنرا ببینیم و متناسب با آن 
پیامدها عمل کنیم. با ارائه تکنولوژی های نوین تر پا به 
عصر انقالب صنعتی سوم گذاشتیم، پیامدهای جدی و 
شدید آنرا تجربه کردیم اما باز هم تغییر نکردیم. از تاریخ 
آموخته بودیم که رها کردن زباله در خیابان ها آفت ها و 
بالیایی به دنبال خود خواهد آورد. با این وجود، در آن 

زمان طبیعت در خطر نبود؛ اما امروز هست.«
او سخنان خود را این گونه ادامه داد: »طی یک قرن 
گذشته، میزان منابعی که استفاده کرده ایم، بیش از 
همه آنچه بوده که بشر تا کنون مصرف کرده است. 
در سال های دهه هشتاد، نسبت ردپای زیست محیطی 
1 بود. بدین معنا که طبیعت می توانست آنچه را که 
مصرف کرده بودیم دوباره تولید کند. در ابتدای قرن 
بیستم این نسبت به 1.5 رسید. این یعنی آنکه میزان 
مصرف ما 50 درصد بیش از توان بازتولید آن طبیعت 
است و با ادامه این روند تخمین زده می شود که تا سال 

2030 نیازمند سیاره دیگری خواهیم بود.«

طبیعت به انسان ها نیاز ندارد؛ این ماییم که محتاج 
طبیعتیم

اما واضح است که سیاره دیگری در کار نیست. انقالب 
صنعتی چهارم با ظهور تکنولوژی های جدید اتوماسیون 
و انتقال داده ها آغاز شده است. به گفته بائومگارنر » 
معضل کنونی، مسئله صنعت مد یا میزان مصرف 
نیست. این مسئله تکنولوژی است که توسط مدل 
رفتاری شدیداً سرمایه داری ایجاد شده است. در حال 
حاضر ما متخصصان شناسایی مشکالتیم؛ اما ضروری 
است که قهرمانان حل مسئله باشیم. وضعیت صنایع 
متاثر از تکنولوژی بیشتر مسئله محور هستند و نه 

راهکار محور. اما ما باید همه این بهم ریختگی را جبران 
و حل کنیم. تا به حال صنایعی را که مالزم نیروی 
کار زیاد و  ایجاد ضایعات فراوان بوده به کشورهای 
صورت  دارد  طبیعت  حاال  کرده ایم.  منتقل  ارزان تر 
حساب هایش را می فرستد و تنها راه حل ما آن است 
که به تولید محصوالت پایدار با کیفیت بهتر روی 
بیاوریم. و اما درباره قیمت: آنچه می بینیم آن است 
که مصرف کنندگان )در انتخاب هایشان(  احمق نیستند 
و نمونه های زیادی ازین دست کاال ها وجود دارد.  اما 
الزم است که همچنان تعداد بیشتری از این کاالهای 
و  مضر  کاالهای  با  رقابت  برای  را  پایدار  باکیفیت 
خطرناک به حال محیط زیست ارائه کنیم. علی رغم 
آنکه در برخی کشورها این اهداف در راستای توسعه 
پایدار به طور واضح تعیین گردیده است، اما ما نمی توانیم 
منتظر سیاستمداران، قوانین و مقررات و گواهینامه ها 
بمانیم. دیگر نمی توانیم صبر کنیم تا استراتژی قیمت 
پایین، درآمدها، منابع، کشورها و طبیعت را نابود کند. 
الزم است که رفتارمان با این سیاره را به شدت تغییر 
دهیم و به نسبت اکولوژیک یک یا کمتر از آن برگردیم. 
برای انجام تغییرات مفید و خوب، پول و سرمایه زیادی 
وجود دارد، بیائید از کنج راحت خارج شویم، با هم کار و 
گفتگو کنیم تا راهکارهای ایجاد تغییر برای انجام درست 

کارها را با روش های شرافتمندانه و صادقانه بیابیم.«

جایزه نوآوری پایدار
در حاشیه این همایش سه روزه ، 9 کاندیدا از کشورهای 

مختلف جهان از برزیل گرفته تا سریالنکا برای دریافت 
جایزه نوآوری پایدار با هم رقابت کردند و در پایان هیات 
داوران شرکت Greenkeepers از سریالنکا را شایسته 
مارلن  پرفسور  توسط  آن  و جایزه  دانست  اول  مقام 
گابریله آرنولد از طرف برگزارکنندگان به بنیانگذار و مدیر 
این شرکت اهدا شد. شرکت Greenkeepers در سال 
2008 در کشور سریالنکا تاسیس شده و تاکنون بیش 
از 25 میلیون کیلوگرم ضایعات نساجی این کشور را 

بازیافت کرده است. 
این کمپانی با توجه به تجربیات موفقش در بکارگیری 
موسسات  به  حاضر  حال  در  پایدار،  روش های 
دولتی و خصوصی درباره استفاده از انرژی های نو و 
زیرساخت های پایدار مشاوره می دهد. این داوری با در 
نظر گرفتن فرایندهای کار، نوع محصول، چرخه حیات، 
مصرف مواد شیمیایی، مواد اولیه و محصوالت جانبی 
انجام گرفت. دانشگاه کمنیتز در نظر دارد تا برگزاری 
این همایش علمی-آموزشی را با تمرکز بر مسائل 
زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی صنعت نساجی 
در سال های آینده نیز ادامه دهد و مطالب مربوطه را از 
طریق یک پلتفرم اینترنتی به شکل آموزش از راه دور 
در اختیار مخاطبان قرار دهد. این رویداد، پروژه مشترک 
دانشگاه صنعتی کمنیز TU Chemnitz و موسسه 
Gherzi Textil است که اولین دوره آن در سپتامبر 

سال جاری با حمایت برندهای مختلف این صنعت، 
آژانس توسعه اقتصادی ایالت ساکسونی و گروه توسعه 

اقتصادی کمنیتز آلمان برگزار گردید.
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دیگر سخنرانی رئیس اتاق ایران را تشکیل داد. وی 
در این زمینه گفت: طبق گزارش های بانک مرکزی، 
ارزش کاالهای صادراتی ما 341 دالر در مقابل 1308 
دالر ارزش کاالهای وارداتی است و این یعنی کاالهای 

ایرانی با ارزش افزوده پایین تری صادر می شوند.
وی، سهم ما از صادرات جهانی را 0/34 درصد برشمرد 
و گفت: اگر نفت را جدا کنیم به 0/24 درصد می رسد 
درحالی که با توجه به قابلیت ها و موقعیت هایی که ایران 
از آن برخوردار است، سهم ما از صادرات جهانی می تواند 

در میان مدت به رقم های بسیار باالتری برسد. 
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، صادرات نوک 
پیکان توسعه اقتصادی کشور است که در بند دهم 
سیاست های اقتصاد مقاومتی هم به اهمیت صادرات 
پرداخته شده و صادرات زمانی می تواند موفق باشد که 

تولید کشور پشتوانه قوی داشته باشد.
شافعی به موضوع دیپلماسی اقتصادی نیز پرداخت 
داشته ایم،  خوبی  موقعیت  زمینه  این  در  گفت:  و 
رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و معاون اول به نحو 
احسن بخش خصوصی را در کنار دیپلماسی اقتصادی 
با  اکثر مذاکرات بخش خصوصی  در  و  داده اند  قرار 

موقعیت ویژه خود حضور دارد. 
وی قیمت تمام شده باالی کاالهای تولیدی، عقب 
بودن بخش تولید از نظر تکنولوژیکی در مقایسه با 
تولید دیگر کشورها را از مهم ترین مشکالت پیش روی 
صادرکنندگان برشمرد و افزود: فرسودگی ماشین آالت و 
مصرف باالی انرژی و عدم عضویت در سازمان تجارت 
جهانی، مهم ترین عوامل افزایش قیمت تولیدات ایرانی 

هستند. 
رئیس اتاق ایران به لزوم امضای قراردادهای تجارت 
آزاد و ترجیحی تأکید کرد و گفت: اکثر کشورهای هدف 
ما، قراردادهای تجارت ترجیحی یا آزاد امضا کرده اند و 
امتیازاتی دارند در حالی که ما هنوز با بعضی از کشورهای 

همسایه این قراردادها را نداریم که امیدواریم هر چه 
زودتر این مورد اجرایی شود.

به اعتقاد شافعی، هزینه باال و سرعت پایین حمل  و 
نقل یکی دیگر از مشکالت صادرکنندگان است و برای 
نشستن در جایگاه مناسب نیازمند توجه ویژه به بخش 
صادرات هستیم و باید بر روی رفع مشکالت متمرکز 

شویم. 
مجامع  و  سازمان ها  در  ایران  اتاق  حضور  به  وی 
بین المللی اشاره کرد و گفت: در اتاق بازرگانی حضور 
و استفاده حداکثری از سازمان های بین المللی را مورد 
توجه قرار داده ایم و در سازمان اکو، WCF و اتاق های 
بازرگانی جاده ابریشم حضور داریم که این حضورها به 

توسعه صادرات کمک خواهد کرد.
شافعی در پایان ابراز امیدواری نمود در شرایط هماهنگ، 
با باور به بخش خصوصی به عنوان یک بازیگر اصلی 
از بخش خصوصی در  استفاده  بازی شونده و  نه  و 
تصمیم گیری ها، شرایطی متفاوت از گذشته را برای 

توسعه صادرات فراهم کنیم.

* جوایز صادراتی، مانند دینامیت برای صادرات  است
انجمن  مدیره  هیأت  رئیس  انصاری-  محمدرضا 
خدمات فنی و مهندسی و نایب  رئیس اتاق ایران- 
بیان داشت: می دانیم که مملکت هنوز گرفتار آثار و 
تبعات تحریم است و می دانیم که دولت بار سنگینی بر 
دوش دارد اما برای بیرون آمدن از این گرفتاری، رجوع 

به استعداد عظیم ملی مشکل گشاست. 
امروز،  همایش  در  حاضر  صادرکنندگان  افزود:  وی 
سال های سختی را پشت سر گذشته اند تا در عرصه های 
بین المللی باقی بمانند و اگر چراغ صادرات خاموش 
نشده، به مدد ظرفیت های مردم ماست. ما نشانه های 
زیادی از ظرفیت های بزرگ ملی و استعدادهای قابل 

توجه ملی )چه داخل و چه خارج از کشور( داریم.   

به گفته انصاری، جایگاه ما در صادرات، این نیست که 
االن داریم و نباید به 40 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
دل خوش کنیم. ظرفیت ملی ما باید با کشورهایی مانند 
مالزی مقایسه شود؛ مالزی با 30 میلیون نفر جمعیت 
240 میلیارد دالر صادرات دارد و ما هم با پذیرش بعضی 
ریسک ها می توانیم جایگاه بسیار بهتری در صادرات 

داشته باشیم.
برظرفیت 34  تأکید  ایران، ضمن  اتاق  رئیس  نایب  
میلیاردی صادرات خدمات فنی و مهندسی، ادامه داد: 
34 میلیارد دالر ظرفیت خدمات فنی و مهندسی با 
مالحظه کشورهای هدف و بودجه این کشورها است 
اما موانعی برای اجرایی کردن این هدف وجود دارد که 
روند صدور ضمانت نامه های بانکی یکی از مهم ترین 
موانع این موانع است. اگرچه صدور ضمانت های بانکی 
اسیر مراودات بانکی با دیگر کشورهاست اما بسیاری 
از این ها با مذاکرات دوطرفه با کشورهای هدف حل 

می شوند. 
وی با اشاره به نقش مهم صندوق توسعه ملی اذعان 
داشت: صندوق توسعه ملی بسیار می تواند راهگشا 
باشد  اما در حال حاضر صندوق با احتیاط زیاد از حد 
به جای  صادرکنندگان  به  اگر صندوق  است؛  روبرو 
اعتبار خریدار اعتبار فروشنده بدهد موفق تر است و در 
کل باید گفت صندوق توسعه ملی به بازبینی نیاز دارد.
انصاری به وجود معوقات فراوان بانکی نیز پرداخت و 
گفت: این موضوع باعث شده اعتبارات را نه به اعتبار 
شرکت خدمات فنی و مهندسی بلکه در مقابل وثیقه 
ملکی اعطا کنند و این هم از مشکالتی است که باید 

رفع شود.
انصاری به ضرورت فعال شدن شورای عالی  هماهنگی 
صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و افزود: 
دولت در آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات 
خدمات فنی و مهندسی مصوب 1379، آورده است که 
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بازتعریف نقش سازمان های توسعه ای حوزه صادرات 
ایران  از پخش سرود ملی جمهوری اسالمی  پس 
و تالوت آیاتی از قرآن کریم، مجتبی خسروتاج- 
 رئیس سازمان توسعه تجارت- به جایگاه سخنرانی 
میهمانان  به  خوشامدگویی  وی ضمن  شد.  حاضر 
بخش خصوصی و دولتی حاضر در سالن اجالس 
در  صادرکنندگان   1395 سال  داشت:  ابراز  سران، 
مسابقه ای نابرابر با رقبای خود حضور داشتند که از 
امتیازات و شرایط برابر با سایر رقبای جهانی خود 
برخوردار نبودند و هزینه های تولید و بازاریابی کار را 
در این کارزار بین المللی سخت کرده بود، اما برای نیل 
به ایرانی آباد و سرافراز از هیچ تالشی فروگذار نکردند 

و مشکالت را به جان خریدند. 
وی ادامه داد: از مجموع 680 شرکت ثبت نام کننده 
در این مسابقه ملی در بیش از 70 کارگروه کاالیی و 
خدماتی، کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه )که متشکل 
از نمایندگان 10 وزارتخانه، دستگاه و تشکل های بخش 
خصوصی می باشد و براساس مصوبه هیأت وزیران 
تشکیل می شود( نسبت به انتخاب صادرکنندگان نمونه 

اقدام نمود. 
تحقق  کرد:  تصریح  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
برنامه های راهبردی در صادرات در گروی بازتعریف 
نهادهای موجود و هدایت شان به سمت نهادی مقتدر 

و متشکل از سرمایه انسانی با دانشی کافی است.

خسروتاج تصریح کرد: تالطم های سیاسی بنگاه های 
تولیدی در دنیا، بازارهای هدف شان را با پیچیدگی روبرو 
ساخته است و تغییر نظام بنگاه ها و بین المللی شدن آنها 

نیازمند سرعت بیشتری است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن بیان این مطلب 
که بازیگراِن میدان مسابقات جدید صادراتی، متنوع 
و متعدد هستند، افزود: نقش سازمان های توسعه ای 
حوزه صادرات از جمله سازمان توسعه تجارت باید 
بازتعریف شود. وی اذعان داشت: تحقق برنامه های 
راهبردی در حوزه صادرات و پیشبرد اهداف اقتصاد 
مقاومتی، در گرو بازتعریف نهادهای موجود و توجه 
به قابلیت های کنونی کشور است و باید توجه داشت 
هر چند در طی سه دهه گذشته با تکیه بر مزیت های 
نسبی کشور به خصوص در بخش انرژی و معدن، 
تالش های تولیدی و صادراتی ظرفیت های جدیدی را 
برای صادرات کشور فراهم نموده اما روز به روز میدان 
مسابقات جدیدی از کاال و خدمات در سطح جهانی 
در حال شکل گیری است و رقابت در این میدان ها، 
و  حمایت ها  تمرکز  و  جدی  سیاستگذاری  نیازمند 
خوش آتیه  و  نوظهور  بخش های  روی  به  اقدامات 
در صادرات خدمات و کاال است؛ خلق مزیت های 
مبتنی بر روندهای آتی و همراهی با کاروان شتابان 
فناوری های پیشرفته باید در آینده به امر حیاتی برای 
کشور تبدیل شود و حضور نخبگان و سازمانی مقتدر 

حیاتی  نیازهای  از  یکی  جهانی  تراز  در  مدیرانی  و 
این  بر  مسئول،  مقام  این  گفته  به  است.  صادرات 
اساس همراهی با کاروان پرشتاب فناوری های نوین 
در عرصه صادرات، نیازمند سازمان توسعه ای چابک با 

مدیران برخوردار از دانش روز جهان است.
وی، کشور را نیازمند ساز و کار دانش بنیان و بانشاط 
و  تعمیق  با  باید  می رسد  نظر  گفت:  و  کرد  اعالم 
آینده  تا  کرد  فراهم  را  زمینه ای  گسترش تالش ها 
شدن  کم رمق  با  صادرات  البته  زد،  رقم  را  بهتری 
عزم ملی آسیب می بیند که ضروری است بازتعریف 
نهادهای سازمان های توسعه ای مانند سازمان توسعه 
تجارت با هدف ایجاد اقتدار کافی در مورد آن صورت 

گیرد و از امکانات موجود در این زمینه بهره مند شد.

* صادرات؛ نوک پیکان توسعه اقتصادی است
ملی  روز  مراسم  یکمین  و  بیست  بعدی  سخنران 
صادرات، غالمحسین شافعی- رئیس اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران- بود. 
بخش های  سایر  مانند  صادرات  داشت:  ابراز  وی 
اما آسیب پذیری  با مشکالتی روبرو است  اقتصادی 
بخش صادرات در مواجهه با تالطم های اقتصادی و 
سیاسی و فضای کسب وکار به مراتب بیشتر از سایر 

بخش هاست.
به اعتقاد شافعی، بخش قابل توجهی از حجم صادرات 
کشور به صادرات محصوالت کشاورزی و مواد خام 
و  آب  بحران  مانند  دالیلی  به  دارد  و  تعلق  معدنی 
فشردگی رقابت در عرصه مواد خام باید بدانیم در آینده 
پیشرو در بازار رقابتی این محصوالت توفیق زیادی 
نخواهیم داشت لذا باید با نگاهی تازه و جدید به بخش 
تولید کشور داشته باشیم و توسعه صادرات صنعتی را 

مورد توجه قرار دهیم.
بخش  ایرانی«  محصوالت  صادراتی  »ارزش افزوده 

گزارش صادرات؛ 
تکـرار عـزم ملـی

گزارشی از  برگزاری مراسم روز ملی صادرات

اشاره:
مراسم سالروز ملی صادرات با حضور  معاون اول رئیس جمهور، وزیر صمت، رئیس سازمان توسعه 
تجارت، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان تشکل های بخش خصوصی  و جمعی از مدیران و فعاالن 
صادراتی، صنعتی و اقتصادی در سالن اجالس سران برگزار شد. در بیست و یکمین سالروز ملی صادرات 
با شعار »صادرات؛ تکرار عزم ملی« از صادر کنندگان نمونه کشوری در دو شاخه صادرات کاالیی و خدمات 

فنی و مهندسی تجلیل شد .
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دیگر سخنرانی رئیس اتاق ایران را تشکیل داد. وی 
در این زمینه گفت: طبق گزارش های بانک مرکزی، 
ارزش کاالهای صادراتی ما 341 دالر در مقابل 1308 
دالر ارزش کاالهای وارداتی است و این یعنی کاالهای 

ایرانی با ارزش افزوده پایین تری صادر می شوند.
وی، سهم ما از صادرات جهانی را 0/34 درصد برشمرد 
و گفت: اگر نفت را جدا کنیم به 0/24 درصد می رسد 
درحالی که با توجه به قابلیت ها و موقعیت هایی که ایران 
از آن برخوردار است، سهم ما از صادرات جهانی می تواند 

در میان مدت به رقم های بسیار باالتری برسد. 
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، صادرات نوک 
پیکان توسعه اقتصادی کشور است که در بند دهم 
سیاست های اقتصاد مقاومتی هم به اهمیت صادرات 
پرداخته شده و صادرات زمانی می تواند موفق باشد که 

تولید کشور پشتوانه قوی داشته باشد.
شافعی به موضوع دیپلماسی اقتصادی نیز پرداخت 
داشته ایم،  خوبی  موقعیت  زمینه  این  در  گفت:  و 
رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و معاون اول به نحو 
احسن بخش خصوصی را در کنار دیپلماسی اقتصادی 
با  اکثر مذاکرات بخش خصوصی  در  و  داده اند  قرار 

موقعیت ویژه خود حضور دارد. 
وی قیمت تمام شده باالی کاالهای تولیدی، عقب 
بودن بخش تولید از نظر تکنولوژیکی در مقایسه با 
تولید دیگر کشورها را از مهم ترین مشکالت پیش روی 
صادرکنندگان برشمرد و افزود: فرسودگی ماشین آالت و 
مصرف باالی انرژی و عدم عضویت در سازمان تجارت 
جهانی، مهم ترین عوامل افزایش قیمت تولیدات ایرانی 

هستند. 
رئیس اتاق ایران به لزوم امضای قراردادهای تجارت 
آزاد و ترجیحی تأکید کرد و گفت: اکثر کشورهای هدف 
ما، قراردادهای تجارت ترجیحی یا آزاد امضا کرده اند و 
امتیازاتی دارند در حالی که ما هنوز با بعضی از کشورهای 

همسایه این قراردادها را نداریم که امیدواریم هر چه 
زودتر این مورد اجرایی شود.

به اعتقاد شافعی، هزینه باال و سرعت پایین حمل  و 
نقل یکی دیگر از مشکالت صادرکنندگان است و برای 
نشستن در جایگاه مناسب نیازمند توجه ویژه به بخش 
صادرات هستیم و باید بر روی رفع مشکالت متمرکز 

شویم. 
مجامع  و  سازمان ها  در  ایران  اتاق  حضور  به  وی 
بین المللی اشاره کرد و گفت: در اتاق بازرگانی حضور 
و استفاده حداکثری از سازمان های بین المللی را مورد 
توجه قرار داده ایم و در سازمان اکو، WCF و اتاق های 
بازرگانی جاده ابریشم حضور داریم که این حضورها به 

توسعه صادرات کمک خواهد کرد.
شافعی در پایان ابراز امیدواری نمود در شرایط هماهنگ، 
با باور به بخش خصوصی به عنوان یک بازیگر اصلی 
از بخش خصوصی در  استفاده  بازی شونده و  نه  و 
تصمیم گیری ها، شرایطی متفاوت از گذشته را برای 

توسعه صادرات فراهم کنیم.

* جوایز صادراتی، مانند دینامیت برای صادرات  است
انجمن  مدیره  هیأت  رئیس  انصاری-  محمدرضا 
خدمات فنی و مهندسی و نایب  رئیس اتاق ایران- 
بیان داشت: می دانیم که مملکت هنوز گرفتار آثار و 
تبعات تحریم است و می دانیم که دولت بار سنگینی بر 
دوش دارد اما برای بیرون آمدن از این گرفتاری، رجوع 

به استعداد عظیم ملی مشکل گشاست. 
امروز،  همایش  در  حاضر  صادرکنندگان  افزود:  وی 
سال های سختی را پشت سر گذشته اند تا در عرصه های 
بین المللی باقی بمانند و اگر چراغ صادرات خاموش 
نشده، به مدد ظرفیت های مردم ماست. ما نشانه های 
زیادی از ظرفیت های بزرگ ملی و استعدادهای قابل 

توجه ملی )چه داخل و چه خارج از کشور( داریم.   

به گفته انصاری، جایگاه ما در صادرات، این نیست که 
االن داریم و نباید به 40 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
دل خوش کنیم. ظرفیت ملی ما باید با کشورهایی مانند 
مالزی مقایسه شود؛ مالزی با 30 میلیون نفر جمعیت 
240 میلیارد دالر صادرات دارد و ما هم با پذیرش بعضی 
ریسک ها می توانیم جایگاه بسیار بهتری در صادرات 

داشته باشیم.
برظرفیت 34  تأکید  ایران، ضمن  اتاق  رئیس  نایب  
میلیاردی صادرات خدمات فنی و مهندسی، ادامه داد: 
34 میلیارد دالر ظرفیت خدمات فنی و مهندسی با 
مالحظه کشورهای هدف و بودجه این کشورها است 
اما موانعی برای اجرایی کردن این هدف وجود دارد که 
روند صدور ضمانت نامه های بانکی یکی از مهم ترین 
موانع این موانع است. اگرچه صدور ضمانت های بانکی 
اسیر مراودات بانکی با دیگر کشورهاست اما بسیاری 
از این ها با مذاکرات دوطرفه با کشورهای هدف حل 

می شوند. 
وی با اشاره به نقش مهم صندوق توسعه ملی اذعان 
داشت: صندوق توسعه ملی بسیار می تواند راهگشا 
باشد  اما در حال حاضر صندوق با احتیاط زیاد از حد 
به جای  صادرکنندگان  به  اگر صندوق  است؛  روبرو 
اعتبار خریدار اعتبار فروشنده بدهد موفق تر است و در 
کل باید گفت صندوق توسعه ملی به بازبینی نیاز دارد.
انصاری به وجود معوقات فراوان بانکی نیز پرداخت و 
گفت: این موضوع باعث شده اعتبارات را نه به اعتبار 
شرکت خدمات فنی و مهندسی بلکه در مقابل وثیقه 
ملکی اعطا کنند و این هم از مشکالتی است که باید 

رفع شود.
انصاری به ضرورت فعال شدن شورای عالی  هماهنگی 
صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و افزود: 
دولت در آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات 
خدمات فنی و مهندسی مصوب 1379، آورده است که 
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امیدواریم صادرکنندگان با سرمایه گذاری در این بخش 
نقش مهمی در ایجاد اشتغال با درآمد پایین تر ایفا کنند 
تا بتوان با کمک این دو بخش نقش خود را در اقتصاد 

ملی ایفا کنیم.
مونسان اذعان داشت: طبق آمار سازمان جهانی سفر 
و گردشگری، درآمد حاصل از ورود گردشگر به ایران 
7/1 درصد از کل صادرات کشور است که این عدد بسیار 
پایین می باشد و متناسب با ظرفیت های کشور نیست 
در حالی که بسیاری از کشورهای همسایه )با جغرافیا و 
تمدن کوچک تر( توانسته اند به درآمدهای خوبی در این 

صنعت دست یابند.
مونسان یادآور شد: صنعت گردشگری به عنوان سومین 
صنعت دنیا و حتی در بعضی  کشور ها به عنوان اولین 
صنعت مهم است اما صنعت گردشگری صنعتی پایدار 
با میزان سرمایه گذاری پایین است. ایران در بین 141 
کشور رتبه 93 در گردشگری را دارد، در حالی که این 
رتبه با ظرفیت ها و تاریخ و تمدن کشور همخوان نیست.

رئیس سازمان میراث  فرهنگی ابراز در پایان امیدواری 
نمود با حمایت های دولت، مجلس شورای اسالمی، 
بخش خصوصی و دستگاه های مرتبط در پایان دولت 

رقم مذکور ارتقا یابد.

* عزم ملی برای صادرات وجود ندارد
محمد  صادرات،  ملی  روز  مراسم  بعدی  سخنران 
شریعتمداری- وزیر صنعت، معدن و تجارت- بود. 
وی اعالم کرد: عزم ملی برای صادرات وجود ندارد 
زیرا در این صورت افرادی که برای حضور در مراسم 
روز ملی صادرات، دعوت شده بودند، در همایش امروز 

حضور می یافتند.
توسعه  در  که  مطلب  این  بیان  وزیر صمت ضمن 
صادرات، چالش ها و فرصت های زیادی وجود دارد که 
همه صادرکنندگان از طرح موضوع آن اشباع هستند؛ 

ادامه داد: این سوال کلی مطرح است که چرا علی رغم 
اینکه انباشت تجربه تاریخی یک صد ساله ایرانیان و 
تالش آنها برای دستیابی به بازارهای صادراتی را شاهد 
هستیم، اما شکاف میان داشته ها و خواسته های تجار و 
تولیدکنندگان در عرصه تولید، تجارت و صادرات وجود 

دارد؟
وی، ظرفیت صادراتی ایران را 180 میلیارد دالر برشمرد 
اینکه صادرات  به  باور و وعزم ملی  و گفت: فقدان 
است،  اقتصادی کشور  راه شکوفایی  تنها  غیرنفتی، 
البته در عرصه های  مشکل اصلی به شمار می رود؛ 
گوناگون مشکالتی وجود دارد که همه به آن اشاره 
باور و عزم  این  به  به نظر می رسد که  اما  کرده اند، 
نرسیدیم که باید عزم ملی برای صادرات را به عنوان 
مهمترین ماموریت خود در این عرصه از تاریخ ایران 

بشناسیم.
شریعتمداری اذعان داشت: اهمیت صادرات در ساختار 
اقتصاد ملی ایران، از حیث قدرت ارزآوری و ایجاد امواج 
درآمدی در بخش های گوناگون داخلی باید مورد توجه 

قرار گیرد.
در  ما  کرد:  حضور  خاطرنشان  یازدهم  کابینه  عضو 
بازارهای جهانی، ابعاد سیاسی، امنیتی و مهمی دارد؛ 
ضمن اینکه نیل به اهداف بزرگ اقتصادی بدون توجه 

به صادرات غیرنفتی امکان پذیر نیست. 
به گفته این مقام مسئول، ارزش 10 قلم اول صادراتی 
ایران 23/8 میلیارد دالر است؛ در حالی که 26 سال 
پیش صحبت از تنوع بازارها و کاالهای صادراتی مطرح 
شده بود اما همچنان این مشکل وجود دارد! ضمناً در 
ارقام صادرات غیرنفتی کشور، پروپان و حتی گاز طبیعی 

هم گنجانده شده است.
های  مشوق  دیوار  که  مطلب  این  بیان  وی ضمن 
دولت  در  حالیکه  در  است؛  خوابیده  اکنون  صادراتی 
اصالحات، معادل 8 درصد به صادرات خدمات فنی و 

مهندسی جایزه صادراتی پرداخت می شد و صادرات را به 
شدت رونق داد؛ این در حالی است که این دیوار اکنون 

طاقچه شده است. 
به بیان وزیر صمت،  کل حجم تجارت در کشور ما )با 
احتساب تغییراتی که در سال های گذشته رخ داده(، 45 
میلیارد دالر در نیمه اول امسال بوده اما کیک اقتصاد ما 
همچنان کوچک باقی مانده است و وقتی این کیک 
کوچک باشد، حجم بازار و تولید افزایش قابل مالحظه 
ندارد، پس سهم ما هم در اقتصاد جهانی اندک باقی 
خواهد ماند؛ البته مشکل اساسی برای صادرات امروز، 
باور و عزم ملی برای جهش در امر صادرات در بین 

فعاالن اقتصادی و مردم است. 
شریعتمداری، نوسازی صنعتی را با نرخ های موجود 
غیرممکن برشمرد و گفت: در بودجه عمومی، استفاده از 
منابع به شکل اهرمی برای توسعه فعالیت های صادراتی 
اولویت نخست نیست؛ در حالی  که هیأت امنای صندوق 
توسعه ملی توجه جدی برای حمایت از صادرات ندارد. 

وزیر صمت، پرداخت منابع بودجه ای را به عنوان اهرمی 
برای حمایت از صادرات غیرنفتی کشور بسیار مهم تر از 
پرداخت حقوق، دستمزد و اضافه کار کارمندان دولت 
اعالم کرد و گفت: اگر عزم جدی وجود داشت، پرداخت 
حقوق کارمندان در اولویت اول بودجه های دولتی قرار 

نداشت!  
وی اذعان داشت: در صورتی که نرخ ارز واقعی نشود، 
تنبیه صادرات و تشویق واردات صورت می گیرد؛ پس 
باید تغییرات طبیعی صورت دهیم در غیر این صورت 
باید مشوق صادراتی اختصاص یابد تا مشکالت موجود 
و  قوانین  زمینه اصالح  برطرف شوند؛ همچنین در 

مقررات نیز باید اقدامات موثری صورت گیرد.  
وزیر صمت، عمده بازار هدف صادراتی کشور را عراق 
دانست و گفت: اتفاقی که در اقلیم کردستان رخ داد، 
کسی پیش بینی نکرد، در حالی که باید آن را پیش 

مهندس محمدرضا انصاریدکتر علی اصغر مونسانمهندس غالمحسین شافعی
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عالی  هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی باید 
زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود اما این بند اجر انشد 
و این شورا فعالیتی ندارد در حالی که برای حمایت از 
صادرات خدمات فنی و مهندسی باید این شورا فعال 

شود.
رئیس هیأت مدیره انجمن خدمات فنی و مهندسی به 
برقراری مجدد جایزه های صادراتی تأکید کرد و گفت: 
از سال 81 تا 90 صادرکنندگان جایزه و مشوق های 
صادراتی دریافت می کردند که رشد صادرات خدمات 
فنی و مهندسی در این سال ها از 12 درصد به 45 درصد 
در سال رسید در واقع جوایز صادراتی، مانند دینامیت 
برای صادرات بود که برای حمایت از صادرکنندگان باید 

از سر گرفته شود.

* صادرات غیرنفتی، نقش کلیدی در توسعه پایدار 
دارد

و  رئیس جمهوری  معاون  مونسان-  علی اصغر 
و  دستی  صنایع  میراث فرهنگی،  سازمان  رئیس 
گردشگری- در سخنرانی خود ضمن تأکید بر لزوم 
توجه به صنایع دستی و گردشگری برای توسعه صادرات  
میراث فرهنگی،  سازمان  از  نماینده ای  گفت: حضور 
صنایع دستی و گردشگری در این جمع تأکیدی روشن 
امر  در  گردشگری  و  صنایع دستی  پررنگ  نقش  بر 

صادرات غیر نفتی است.
وی با بیان این نکته که صادرات غیرنفتی، نقش کلیدی 
در توسعه پایدار دارد، افزود: صادراتی که نه صرفاً متکی 
به منابع و داشته های خام زیرزمینی، بلکه برآیند یک 

اقتصاد مبتنی بر تولید و اشتغال است.
به گفته مونسان، بدون شک تنوع بخشی به صادرات 
غیرنفتی عالوه  بر این که وابستگی کشور به صادرات 
تولید  غیرنفتی را کاهش می دهد، موجب گسترش 
و اشتغال نیز می شود و از این مسیر می توان مشکل 

بیکاری و تورم را نیز حل کرد.
بخش دیگر سخنرانی رئیس سازمان میراث  فرهنگی 
و  صادرات  در  آن  نقش  و  صنایع دستی  اهمیت  به 
زمینه  این  در  وی  داشت.  اختصاص  اشتغال  ایجاد 
گفت: صنایع دستی دارای ابعاد اجتماعی و اقتصادی 
است، در بُعد اقتصادی صنایع دستی به ایجاد درآمد در 
کشور، اشتغال، توسعه صادرات و... کمک می کند و در 
بُعد اجتماعی نیز، توزیع عادالنه ثروت را در شهرها و 

روستاها به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: در ایران 370 رشته صنایع دستی به ثبت 
رسیده و 400 هزار نفر فعال حوزه صنایع دستی در کشور 
سامان دهی شده اند اما تعداد فعاالن این حوزه در کشور 
حداقل 2 برابر تعدادی است که سامان دهی شده اند و با 
احتساب خانواده های این افراد، می توان به این نتیجه 
رسید که معیشت حدود چهارمیلیون نفر به صنایع دستی 

گره خورده است.
مونسان به مقام سی  و یکم صادرات صنایع دستی ایران 
در دنیا اشاره کرد و گفت: شمار رشته های صنایع  دستی 
ایران و تنوع آن از جایگاهی به مراتب بهتر از بسیاری 
از کشورهای تولیدکننده صنایع دستی برخوردار است؛ 
اگرچه روند صادرات صنایع دستی در ایران از ابتدای 
دولت یازدهم مثبت بوده و در سال 95 میزان صادرات 

صنایع دستی کشور به 240میلیون دالر رسید.
این مقام مسئول، باال بودن هزینه تمام شده در نتیجه 
ضعف رقابت با محصوالت خارجی را به عنوان یکی 
در  صنایع دستی  بخش  چالش های  مهم ترین  از 
از دیگر مشکالت صادرات  برشمرد و گفت:  کشور 
و  موانع  صادراتی،  مشوق های  فقدان  صنایع دستی، 
مشکالت مربوط به بازاریابی و تبلیغات و کاربردی 

نبودن محصوالت این بخش می باشد.
رئیس سازمان میراث  فرهنگی در بخش دیگر سخنرانی 
خود به برنامه ریزی های سازمان تحت مدیریت خود 
پرداخت تا صنایع دستی بتواند با تکیه بر بازاریابی و 
برندسازی، نقش مهمی را در صادرات، تولید و اشتغال 

ایفا نماید.
به گفته وی، چین رتبه سوم صادرات غیرنفتی دنیا را 
به خود اختصاص داده و دلیل این امر تولید در مقیاس 
بزرگ است )البته منظور تبدیل صنایع دستی به صنعت 
ماشینی نیست بلکه منظور افزایش تیراژ می باشد(. 
ضمن این که استفاده از نیروی جوان، کاربردی بودن 

صنایع دستی چین و متناسب بودن این محصوالت با 
ذائقه مشتری از دیگر مواردی است که چین را در این 

جایگاه قرار داده است.
وی با ابراز تأسف نسبت به عدم توجه کافی به ذائقه 
ادامه  کشور  صنایع دستی  محصوالت  در  مشتری 
داد: باید متناسب با ذائقه مشتری در بازارهای جهانی 
افزایش  ظرفیت  صنایع دستی  و  کنیم  پیدا  حضور 
صادرات به بیش از 2 میلیارد دالر را دارد. در این راستا 
رقم،  این  به  رسیدن  برای  میراث فرهنگی،  سازمان 
برنامه ریزی هایی مدنظر قرار داده و برای دستیابی به این 
اهداف نیازمند کمک دولت، مجلس شورای اسالمی و 

نهادهای مرتبط است.
مزیت های  به  مونسان  سخنرانی  دیگر  بخش 
صنایع دستی اختصاص داشت. وی اعالم کرد: ایجاد 
بزرگ  مزیت های  از جمله  اندک  با سرمایه  اشتغال 
با  ایران  مناطق  از  بسیاری  در  است.  صنایع  دستی 
توجه به ظرفیت های بومی می توان با رقمی حدود 20 
تا 30میلیون تومان در حوزه صنایع دستی شغل ایجاد 
کرد درحالی که این رقم در بسیاری از صنایع 200 تا 

500میلیون تومان و حتی بیشتر است. 
به گفته این مقام مسئول، سازمان میراث فرهنگیدر 
بخش صنایع دستی ایجاد 70هزار شغل در سال و در 
بخش گردشگری نیز همین تعداد را پیش بینی کرده که 
تحقق این آمار نه تنها موجب توسعه اشتغال بومی و رونق 
کسب و کار روستاییان خواهد شد بلکه تأثیراث اجتماعی 
بسیاری را مانند توزیع عادالنه ثروت و کاهش مهاجرت 
به دنبال دارد؛ پس می توان سهم واقعی صنایع دستی و 
گردشگری در صادرات را تحقق بخشید. زیرا کشور در 
بخش گردشگری ظرفیت های مهمی دارد اما متأسفانه 

نتوانسته ایم از این بخش آن طور که باید بهره ببریم.
گردشگری  و  صنایع دستی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
صنایعی بسیار مهم برای توسعه صادرات هستند که 
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امیدواریم صادرکنندگان با سرمایه گذاری در این بخش 
نقش مهمی در ایجاد اشتغال با درآمد پایین تر ایفا کنند 
تا بتوان با کمک این دو بخش نقش خود را در اقتصاد 

ملی ایفا کنیم.
مونسان اذعان داشت: طبق آمار سازمان جهانی سفر 
و گردشگری، درآمد حاصل از ورود گردشگر به ایران 
7/1 درصد از کل صادرات کشور است که این عدد بسیار 
پایین می باشد و متناسب با ظرفیت های کشور نیست 
در حالی که بسیاری از کشورهای همسایه )با جغرافیا و 
تمدن کوچک تر( توانسته اند به درآمدهای خوبی در این 

صنعت دست یابند.
مونسان یادآور شد: صنعت گردشگری به عنوان سومین 
صنعت دنیا و حتی در بعضی  کشور ها به عنوان اولین 
صنعت مهم است اما صنعت گردشگری صنعتی پایدار 
با میزان سرمایه گذاری پایین است. ایران در بین 141 
کشور رتبه 93 در گردشگری را دارد، در حالی که این 
رتبه با ظرفیت ها و تاریخ و تمدن کشور همخوان نیست.
رئیس سازمان میراث  فرهنگی ابراز در پایان امیدواری 
نمود با حمایت های دولت، مجلس شورای اسالمی، 
بخش خصوصی و دستگاه های مرتبط در پایان دولت 

رقم مذکور ارتقا یابد.

* عزم ملی برای صادرات وجود ندارد
محمد  صادرات،  ملی  روز  مراسم  بعدی  سخنران 
شریعتمداری- وزیر صنعت، معدن و تجارت- بود. 
وی اعالم کرد: عزم ملی برای صادرات وجود ندارد 
زیرا در این صورت افرادی که برای حضور در مراسم 
روز ملی صادرات، دعوت شده بودند، در همایش امروز 

حضور می یافتند.
توسعه  در  که  مطلب  این  بیان  وزیر صمت ضمن 
صادرات، چالش ها و فرصت های زیادی وجود دارد که 
همه صادرکنندگان از طرح موضوع آن اشباع هستند؛ 

ادامه داد: این سوال کلی مطرح است که چرا علی رغم 
اینکه انباشت تجربه تاریخی یک صد ساله ایرانیان و 
تالش آنها برای دستیابی به بازارهای صادراتی را شاهد 
هستیم، اما شکاف میان داشته ها و خواسته های تجار و 
تولیدکنندگان در عرصه تولید، تجارت و صادرات وجود 

دارد؟
وی، ظرفیت صادراتی ایران را 180 میلیارد دالر برشمرد 
اینکه صادرات  به  باور و وعزم ملی  و گفت: فقدان 
است،  اقتصادی کشور  راه شکوفایی  تنها  غیرنفتی، 
البته در عرصه های  مشکل اصلی به شمار می رود؛ 
گوناگون مشکالتی وجود دارد که همه به آن اشاره 
باور و عزم  این  به  به نظر می رسد که  اما  کرده اند، 
نرسیدیم که باید عزم ملی برای صادرات را به عنوان 
مهمترین ماموریت خود در این عرصه از تاریخ ایران 

بشناسیم.
شریعتمداری اذعان داشت: اهمیت صادرات در ساختار 
اقتصاد ملی ایران، از حیث قدرت ارزآوری و ایجاد امواج 
درآمدی در بخش های گوناگون داخلی باید مورد توجه 

قرار گیرد.
در  ما  کرد:  حضور  خاطرنشان  یازدهم  کابینه  عضو 
بازارهای جهانی، ابعاد سیاسی، امنیتی و مهمی دارد؛ 
ضمن اینکه نیل به اهداف بزرگ اقتصادی بدون توجه 

به صادرات غیرنفتی امکان پذیر نیست. 
به گفته این مقام مسئول، ارزش 10 قلم اول صادراتی 
ایران 23/8 میلیارد دالر است؛ در حالی که 26 سال 
پیش صحبت از تنوع بازارها و کاالهای صادراتی مطرح 
شده بود اما همچنان این مشکل وجود دارد! ضمناً در 
ارقام صادرات غیرنفتی کشور، پروپان و حتی گاز طبیعی 

هم گنجانده شده است.
های  مشوق  دیوار  که  مطلب  این  بیان  وی ضمن 
دولت  در  حالیکه  در  است؛  خوابیده  اکنون  صادراتی 
اصالحات، معادل 8 درصد به صادرات خدمات فنی و 

مهندسی جایزه صادراتی پرداخت می شد و صادرات را به 
شدت رونق داد؛ این در حالی است که این دیوار اکنون 

طاقچه شده است. 
به بیان وزیر صمت،  کل حجم تجارت در کشور ما )با 
احتساب تغییراتی که در سال های گذشته رخ داده(، 45 
میلیارد دالر در نیمه اول امسال بوده اما کیک اقتصاد ما 
همچنان کوچک باقی مانده است و وقتی این کیک 
کوچک باشد، حجم بازار و تولید افزایش قابل مالحظه 
ندارد، پس سهم ما هم در اقتصاد جهانی اندک باقی 
خواهد ماند؛ البته مشکل اساسی برای صادرات امروز، 
باور و عزم ملی برای جهش در امر صادرات در بین 

فعاالن اقتصادی و مردم است. 
شریعتمداری، نوسازی صنعتی را با نرخ های موجود 
غیرممکن برشمرد و گفت: در بودجه عمومی، استفاده از 
منابع به شکل اهرمی برای توسعه فعالیت های صادراتی 
اولویت نخست نیست؛ در حالی  که هیأت امنای صندوق 
توسعه ملی توجه جدی برای حمایت از صادرات ندارد. 

وزیر صمت، پرداخت منابع بودجه ای را به عنوان اهرمی 
برای حمایت از صادرات غیرنفتی کشور بسیار مهم تر از 
پرداخت حقوق، دستمزد و اضافه کار کارمندان دولت 
اعالم کرد و گفت: اگر عزم جدی وجود داشت، پرداخت 
حقوق کارمندان در اولویت اول بودجه های دولتی قرار 

نداشت!  
وی اذعان داشت: در صورتی که نرخ ارز واقعی نشود، 
تنبیه صادرات و تشویق واردات صورت می گیرد؛ پس 
باید تغییرات طبیعی صورت دهیم در غیر این صورت 
باید مشوق صادراتی اختصاص یابد تا مشکالت موجود 
و  قوانین  زمینه اصالح  برطرف شوند؛ همچنین در 

مقررات نیز باید اقدامات موثری صورت گیرد.  
وزیر صمت، عمده بازار هدف صادراتی کشور را عراق 
دانست و گفت: اتفاقی که در اقلیم کردستان رخ داد، 
کسی پیش بینی نکرد، در حالی که باید آن را پیش 
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نیز مثبت می باشد؛ امروز عرضه ارز نسبت به تقاضای آن 
تراز مثبت داشته و هیچ دلیلی وجود ندارد تا اجازه دهیم 

تالطم در نرخ ارز بوجود بیاید.
جهانگیری ضمن اشاره به قانون پیمان سپاری ارزی 
برای صادر کنندگان در ابتدای دولت، گفت: صادر کننده 
باید ارز خود را به قیمت آزاد بفروشد و هیچ پیمانی برای 
آن وجود نداشته باشد اما این در شرایطی است که ارز 
کاالی صادر شده باید به کشور باز گردد زیرا قابل قبول 
نیست که کاالیی صادر شده و ارز آن به کشور باز نگردد.
این مقام مسئول با اشاره به تالش دولت برای رفع 
تالطم از بازار ارز و اینکه نرخ تغییرات ارز برای فعاالن 
اقتصادی نرخی قابل قبول باشد، گفت: باید به نقطه ای 
از تفاهم با دیگر کشورها برسیم که تبادالت تجاری ما 

با کشورهای هدف با پول ملی انجام شود.
وی صدور ضمانت نامه های بانکی برای صادر کنندگان 
خدمات فنی و مهندسی را یکی از مشکالتی دانست 
که باید با تالش مسئوالن برطرف شود و گفت: باید 
با ارتباط گسترده بانک مرکزی با بان  های جهانی 

مشکالت ضمانت نامه ها حل و فصل شود.
جهانگیری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای 
حمایت از بخش خصوصی ایجاد شده است، گفت: 
البته امروز دولت بیش از بخش خصوصی از اعتبارات 
این صندوق استفاده می کند اما این طور نیست که این 

استفاده برای انجام هزینه های جاری باشد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت به دنبال 
افزایش صادرات و حمایت از صادر کنندگان است بر 
ضرورت گفتگوی بخش خصوصی با وزارت خانه های 
صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی تاکید کرد 
و گفت: هر چه تعامل میان دولت و بخش خصوصی 
بیشتر باشد موانع توسعه صادرات با ارائه راهکارها و 

پیشنهادها زودتر برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت توسعه همکاری های مشترک 

بخش خصوصی ایران با سایر کشورها اظهار داشت: 
انجام  برای  ایران  در  خارجی  سرمایه گذاری  جلب 
پروژه های مشترک و صادرات محصوالت آن به خارج 
از کشور از اولویت های دولت در توسعه صادرات غیر 
نفتی است که باید فعاالن اقتصادی در این راستا فعال تر 

از گذشته عمل کرده و فعالیت کنند.
جهانگیری با بیان اینکه باید شرکت های دانش بنیان 
و صادرات تولیدات آنها مورد حمایت همه جانبه قرار 
داشته باشند، گفت: امروز شرکت های دانش بنیان در 
بخش های مختلف فعالیت های چشمگیری دارند و 

محصوالت قابل رقابتی را تولید می کنند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت توسعه 
سرمایه  گسترش  و  اشتغال  ایجاد  در  گردشگری 
گذاری ها گفت: باید در راستای ایجاد زیربناهای توسعه 
گردشگری تالش کرده و بخش خصوصی در این راستا 

حرکت فعالی را داشته باشد.             
وی، اجرای کامل مشوق های صادراتی را در توسعه 
باید  گفت:  و  دانست  اهمیت  حائز  کشور  صادرات 
مشوق های  زمینه  در  دولت  قطعی  سیاست های 
صادراتی از جمله برگشت مالیات بر ارزش افزوده یک 
ماهه به صادر کنندگان اجرایی شود و هیچ کس حق 

تخلف از این سیاست ها را ندارد.
دکتر جهانگیری تصریح کرد: امروز تحرک در تولید 
با اجرای سیاست های تجاری گسترش  تنها  کشور 
می یابد و به این واسطه است که می توان برای مصرف 

داخلی و خارجی بازار ایجاد کرد.
معاون اول رییس جمهور در پایان با اشاره به مشکالت 
دولت در اجرای بودجه و هزینه های باالیی که برای 
دولت وجود دارد گفت: با این حال باید برای حمایت 
از تولید و صادرات اعتبارات الزم در نظر گرفته شده 
و به جایگاه صادر کنندگان توجهی خاص داشته باشیم. 
سازمان توسعه و تجارت وظیفه سنگینی در این راستا بر 

عهده دارد و باید تشکیالت آن متناسب با نیازهای روز 
اقتصاد کشور ساماندهی شود.

*برگزیدگان بیست و یکمین سالروز ملی صادرات
9 صادر کننده ممتاز:

»شرکت های خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی 
ایران دوستان، فرآب، ایران گالب ، صنعتی داداش برادر 
)شونیز(، پاکسان، بازرگانی زعفران اسفدان، بازرگانی 
صنایع شیر ایران، مجتمع صنایع الستیک یزد و یاتا 

اکسپرس« 
51 صادر کننده نمونه ملی :

»شرکت های مهندسی مشاور مهاب قدس، تولید 
و صادرات خشکبار مجتبی بناب، گام اراک، گشت 
ایران  )آیدین(،  برادر  داداش  مکانیک،  تور، جنرال 
کارخانجات  گروه  آزما،  افزار  الکترونیک  ترانسفو، 
شیشه اردکان، خشکبار ایلیا گستر سیرجان، رنگدانه 
سیرجان، زرین غزال، مه پروتئین، گلسار فارس، 
سفال تاج، گروه مپنا، گروه صنعتی معدنی زرمهر 
مارلیک، زعفران بدیعی، باراد گستر الوند، تراکتور 
فوالد  آفتاب،  تجارت  معماران  ایران،  سازی 
خوزستان، مهتا رنگ توس، گلسرای میالد، زرین 
قیطران  فرش  آبیار،  پالست  صنعت  مهرو،  ترنج 
فرزاد،  سرامیک  و  کاشی  صنایع  کاشان،  طالیی 
چرم  گستران  آریا  دلیجان،  ساینا  پلی استر  الیاف 
خاورمیانه، فروسیلیس ایران، پارس حیان، سردخانه 
و مواد غذایی آریا سام، گروه صنعتی بوتان، صنایع 
موسوی،  سعید  بازرگانی  آسیا،  پرلیت  ریخته گری 
مارگارین، موتوژن، سیمان هرمزگان، سیم و کابل 
ستاره یزد، پاالیش قطران ذغالسنگ، آذر پاسیلو، 
پتروشیمی پردیس، آریوژن فارمد، تونل سد آریانا، 
بازرگانی احمد پورعلی، موننکو ایران، موکت نگین 
و  سالمت  سمیران  خادمی،  گستر  لوله  مشهد، 

تعاونی چند منظوره عام نوید نور.«
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بینی می کردیم زیرا بازار آن ، متعلق به ایرانی ها است 
و رقیب ما در اقلیم کردستان و جنوب عراق 4 بانک را 
مستقر کرده است؛ در حالی که خدمات فنی و مهندسی 
ایرانی در بازار عراق با شرایطی مواجه هستند که اگر 
چک دریافتی از کارفرمای خود بدون موجودی باشد، 
دالالن تا 50 درصد پایین تر آن را تنزیل می کنند اما 
برای رقیبی مانند ترکیه، بانک های مستقر این کشور در 

عراق، با نرخ 5 درصدی چک را تنزیل می کنند. 
این مقام مسئول، سازمان توسعه تجارت  اعتقاد  به 
ایران بار دیگر باید به خانه صادرکنندگان تبدیل شود، 
حرف ها و درددل های صادرکنندگان را بشنود و وکیل 
صادرکنندگان شود؛ پس جایگاه سازمان توسعه تجارت 
ایران باید مجدداً احیا گردد. از سوی دیگر اعتبار خریدار 
باید به اعتبار فروشنده تغییر یابد، این در حالی است که 
باید توانمندسازی بنگاه ها را صورت دهد، البته اتاق 
بازرگانی نیز باید در جایگاه واقعی خود عمل کند؛ باید 
اتاق به جایگاه واقعی خود برگردد و به مسئولیت های 
خود عمل نماید.وزیر صمت خاطرنشان کرد: با یادآوری 
منفی  رقابت  جلوی  بازرگانی،  اتاق  که  مطلب  این 
تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای هدف نمی گیرد، 
متذکر شد: اتاق باید فعالیت های خود را به درستی انجام 
دهد تا بتوانیم در کنار همدیگر، مشکالت را حل کنیم. 

* با افتخار از بخش خصوصی دفاع و حمایت کنیم
به گفته دکتر اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس 
جمهور- بازار داخلی کشور یک بازار محدود و محصوری 
نیست که تنها در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار داشته 
باشد و  اگر بخواهیم به مسائل اقتصادی و توسعه کشور 
به طور جدی و اساسی بپردازیم تولیدی ماندگار و قادر 
به ادامه حیات است که بتواند در صحنه های مختلف 

اقتصاد جهانی و رقابت حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور را از اتکاء به 
درآمد نفت کاهش داده و درآمدهای متنوعی به آن وارد 
کنیم، آن درآمدی که می تواند جایگزین درآمد نفتی شده 
و اقتصاد را به سرمنزل مقصود برساند درآمد حاصل از 
صادرات غیر نفتی و کاالهایی است که با کیفیت باال در 

داخل کشور تولید می شود.
به گفته معاون اول رئیس جمهور،باید درآمدهای 
اقتصادی متنوع و صادرات غیر نفتی را گسترش 
دهیم تا اقتصاد در برابر نوسانات ناشی از فشارهای 

اول رییس جمهور  معاون  شود.  مقاوم  المللی  بین 
تصریح کرد: در مسیر اقتصاد ایران راهی طوالنی را طی 
کرده ایم و در این مسیر دستاوردها و اشکاالتی داریم اما 
نباید با روحیه یأس و نومیدی به مسیری که طی شده 
بنگریم بلکه مهم این است که اشکاالت و دستاوردها 
را به خوبی شناسایی کرده و برای رفع مشکالت تالش 

کنیم.
وی، تقدیر و قدردانی از کسانی که در مسیر دشوار 
اقتصاد کشور و در راستای بهبود وضعیت اقتصادی 
تالش کرده اند را ضروری دانست و گفت: با تالش 
سال  در  غیرنفتی  صادرات  میزان  اقتصادی  فعاالن 
جاری حدود 47 میلیارد دالر است که امیدواریم این رقم 

تا پایان سال به 50 میلیارد دالر برسد.
جهانگیری اذعان داشت: در سال جاری دو برابر ارزش 
درآمدهای نفتی توانسته ایم درآمد صادرات غیرنفتی 
داشته باشیم و توسعه فعالیت های بخش خصوصی و 
فعاالن اقتصادی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رفع 
بیکاری در کشور داشته به طوری که امروز در کشور 
حدود 23 میلیون و 800 هزار نفر مشغول به کار هستند 
و بخش عمده ای از این شغل ها توسط فعاالن اقتصادی 

به وجود آمده است.
معاون اول رییس جمهور به لزوم حفاظت و حراست از 
فعالیت های بخش خصوصی کشور تأکید کرد و گفت: 
چگونگی برخورد با بخش خصوصی در داخل کشور 
مشوق حضور فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی 

برای سرمایه گذاری در داخل کشور خواهد بود. 
این مقام مسئول اضافه کرد: قطعاً با اتکا بر توانمندی های 
کشور و ظرفیت های فعاالن اقتصادی می توانیم مسائل 
اقتصاد کشور را به نحو مطلوبی پیش ببریم زیرا امروز 
پس از برجام فضای بسیار خوبی برای فعالیت های 
اقتصادی و همکاری های بین المللی با ایران ایجاد شده 

که باید به بهترین شکل از آن استفاده کنیم.

جهانگیری اضافه کرد: امروز جامعه بین الملل و کشورها 
جهان به خوبی می دانند که ایران کشوری حائز اهمیت 
و تأثیر گذار بوده و سیاست های مثبتی در این کشور 
پیش گرفته شده که امکان همکاری همه جانبه را 
فراهم می کند و ما باید از این فرصت برای گسترش 
مناسبات و همکاری های همه جانبه با کشورهای جهان 
استفاده کنیم؛ البته در این مسیر موانع و مشکالت 
فراوانی وجود دارد اما با وجود این موانع می توانیم با اتکا 

بر دانش و تجربه اقدامات مثبتی را سامان دهیم.
وی با ذکر این نکته که هیچ محدودیتی برای فعالیت ها 
و همکاری های اقتصادی با هیچ کشوری نداریم و تنها 
چند کشور هستند که خود را از این همکاری محروم 
واسطه سیاست های  به  آمریکایی ها  کرده اند؛ گفت: 

خصمانه خود از حضور در اقتصاد ایران محروم شدند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی 
از مهمترین سیاست های دولت می باشد و امروز وزارت 
خارجه با ایجاد ساختار جدید و تشکیل معاونت اقتصادی 
گام مهمی در این راستا برداشته و سفارت خانه های 
ما در کشورهای جهان باید پایه اساسی برای تبلیغ و 

حمایت از کاالهای ایرانی شوند.
وی تصریح کرد: باید با افتخار از بخش خصوصی دفاع 
و حمایت کنیم زیرا فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی 

موتور محرک اقتصاد کشور هستند.
اقتصادی  ثبات  داد:  ادامه  رئیس جمهور  اول  معاون 
فعالیت  و  سرمایه گذاری  برای  نیاز  پیش  مهمترین 
اقتصادی به شمار می رود، شاخص های اقتصادی مهم 
برای فعاالن اقتصادی باید قابل پیش بینی باشد و باید به 
گونه ای برنامه ریزی و مدیریت کنیم تا این شاخص ها از 
جمله نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی برای فعاالن 
اقتصادی قابل پیش بینی بوده و تالطمی در اقتصاد 
بوجود نیاید. وی یادآور شد: امروز حدود 50 میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی در کشور داریم و پشتوانه ارزی کشور 

مجتبی الوانکاریان دکتر بهروز محمدی
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نیز مثبت می باشد؛ امروز عرضه ارز نسبت به تقاضای آن 
تراز مثبت داشته و هیچ دلیلی وجود ندارد تا اجازه دهیم 

تالطم در نرخ ارز بوجود بیاید.
جهانگیری ضمن اشاره به قانون پیمان سپاری ارزی 
برای صادر کنندگان در ابتدای دولت، گفت: صادر کننده 
باید ارز خود را به قیمت آزاد بفروشد و هیچ پیمانی برای 
آن وجود نداشته باشد اما این در شرایطی است که ارز 
کاالی صادر شده باید به کشور باز گردد زیرا قابل قبول 
نیست که کاالیی صادر شده و ارز آن به کشور باز نگردد.
این مقام مسئول با اشاره به تالش دولت برای رفع 
تالطم از بازار ارز و اینکه نرخ تغییرات ارز برای فعاالن 
اقتصادی نرخی قابل قبول باشد، گفت: باید به نقطه ای 
از تفاهم با دیگر کشورها برسیم که تبادالت تجاری ما 

با کشورهای هدف با پول ملی انجام شود.
وی صدور ضمانت نامه های بانکی برای صادر کنندگان 
خدمات فنی و مهندسی را یکی از مشکالتی دانست 
که باید با تالش مسئوالن برطرف شود و گفت: باید 
با ارتباط گسترده بانک مرکزی با بان  های جهانی 

مشکالت ضمانت نامه ها حل و فصل شود.
جهانگیری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای 
حمایت از بخش خصوصی ایجاد شده است، گفت: 
البته امروز دولت بیش از بخش خصوصی از اعتبارات 
این صندوق استفاده می کند اما این طور نیست که این 

استفاده برای انجام هزینه های جاری باشد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت به دنبال 
افزایش صادرات و حمایت از صادر کنندگان است بر 
ضرورت گفتگوی بخش خصوصی با وزارت خانه های 
صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی تاکید کرد 
و گفت: هر چه تعامل میان دولت و بخش خصوصی 
بیشتر باشد موانع توسعه صادرات با ارائه راهکارها و 

پیشنهادها زودتر برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت توسعه همکاری های مشترک 

بخش خصوصی ایران با سایر کشورها اظهار داشت: 
انجام  برای  ایران  در  خارجی  سرمایه گذاری  جلب 
پروژه های مشترک و صادرات محصوالت آن به خارج 
از کشور از اولویت های دولت در توسعه صادرات غیر 
نفتی است که باید فعاالن اقتصادی در این راستا فعال تر 

از گذشته عمل کرده و فعالیت کنند.
جهانگیری با بیان اینکه باید شرکت های دانش بنیان 
و صادرات تولیدات آنها مورد حمایت همه جانبه قرار 
داشته باشند، گفت: امروز شرکت های دانش بنیان در 
بخش های مختلف فعالیت های چشمگیری دارند و 

محصوالت قابل رقابتی را تولید می کنند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت توسعه 
سرمایه  گسترش  و  اشتغال  ایجاد  در  گردشگری 
گذاری ها گفت: باید در راستای ایجاد زیربناهای توسعه 
گردشگری تالش کرده و بخش خصوصی در این راستا 

حرکت فعالی را داشته باشد.             
وی، اجرای کامل مشوق های صادراتی را در توسعه 
باید  گفت:  و  دانست  اهمیت  حائز  کشور  صادرات 
مشوق های  زمینه  در  دولت  قطعی  سیاست های 
صادراتی از جمله برگشت مالیات بر ارزش افزوده یک 
ماهه به صادر کنندگان اجرایی شود و هیچ کس حق 

تخلف از این سیاست ها را ندارد.
دکتر جهانگیری تصریح کرد: امروز تحرک در تولید 
با اجرای سیاست های تجاری گسترش  تنها  کشور 
می یابد و به این واسطه است که می توان برای مصرف 

داخلی و خارجی بازار ایجاد کرد.
معاون اول رییس جمهور در پایان با اشاره به مشکالت 
دولت در اجرای بودجه و هزینه های باالیی که برای 
دولت وجود دارد گفت: با این حال باید برای حمایت 
از تولید و صادرات اعتبارات الزم در نظر گرفته شده 
و به جایگاه صادر کنندگان توجهی خاص داشته باشیم. 
سازمان توسعه و تجارت وظیفه سنگینی در این راستا بر 

عهده دارد و باید تشکیالت آن متناسب با نیازهای روز 
اقتصاد کشور ساماندهی شود.

*برگزیدگان بیست و یکمین سالروز ملی صادرات
9 صادر کننده ممتاز:

»شرکت های خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی 
ایران دوستان، فرآب، ایران گالب ، صنعتی داداش برادر 
)شونیز(، پاکسان، بازرگانی زعفران اسفدان، بازرگانی 
صنایع شیر ایران، مجتمع صنایع الستیک یزد و یاتا 

اکسپرس« 
51 صادر کننده نمونه ملی :

»شرکت های مهندسی مشاور مهاب قدس، تولید 
و صادرات خشکبار مجتبی بناب، گام اراک، گشت 
ایران  )آیدین(،  برادر  داداش  مکانیک،  تور، جنرال 
کارخانجات  گروه  آزما،  افزار  الکترونیک  ترانسفو، 
شیشه اردکان، خشکبار ایلیا گستر سیرجان، رنگدانه 
سیرجان، زرین غزال، مه پروتئین، گلسار فارس، 
سفال تاج، گروه مپنا، گروه صنعتی معدنی زرمهر 
مارلیک، زعفران بدیعی، باراد گستر الوند، تراکتور 
فوالد  آفتاب،  تجارت  معماران  ایران،  سازی 
خوزستان، مهتا رنگ توس، گلسرای میالد، زرین 
قیطران  فرش  آبیار،  پالست  صنعت  مهرو،  ترنج 
فرزاد،  سرامیک  و  کاشی  صنایع  کاشان،  طالیی 
چرم  گستران  آریا  دلیجان،  ساینا  پلی استر  الیاف 
خاورمیانه، فروسیلیس ایران، پارس حیان، سردخانه 
و مواد غذایی آریا سام، گروه صنعتی بوتان، صنایع 
موسوی،  سعید  بازرگانی  آسیا،  پرلیت  ریخته گری 
مارگارین، موتوژن، سیمان هرمزگان، سیم و کابل 
ستاره یزد، پاالیش قطران ذغالسنگ، آذر پاسیلو، 
پتروشیمی پردیس، آریوژن فارمد، تونل سد آریانا، 
بازرگانی احمد پورعلی، موننکو ایران، موکت نگین 
و  سالمت  سمیران  خادمی،  گستر  لوله  مشهد، 

تعاونی چند منظوره عام نوید نور.«

مهندس بابک شایستهغالمعلی رخصتمجتبی زین العابدین زاده
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کار را از این هم فراتر ببرند. به عنوان عضوی از خانواده 
پازیریک شخصاً آرزو دارم این اتفاق بیفتد و نیز بتوانیم 
با همگرایی جامع اصحاب صنفمان اعم از صنعتگران 
و قالیشویان سراغ مباحث حیاتی تری مثل تصفیه آب 
برویم. با این تفسیر باید عرض کنم در دیدگاه ما، قله ای 
مبتنی بر تعبیر شما وجود ندارد. بلکه تمام تالش ها را 
قدم هایی در مسیر پیشرفت می دانیم که دیگران حدی 
از آن را پیموده اند و ما آن را ادامه می دهیم. البته در این 
مسیر اگر موفقیتی حاصل شده آن را خالصانه به پیشگاه 

ایران و دوستداران آن تقدیم می کنیم.
اجازه بدهید به بحث آب برگردیم. اینکه دغدغه ی بحران 
جدی آب در کشور مدت هاست پس زمینه ی فکری ما 
شده و وظیفه می دانیم برای این درد مرهمی بسازیم. 
خدا حفظ کند پرفسور کردوانی -پدر علم کویرشناسی 
ایران- را، ایشان جمله  و هشدار معروفی با این مضمون 
دارند که؛ »در آینده نزدیک بحران آب ایران را خواهد 
بلعید.« ما هم تا اینجای کار در سهم خودمان توانسته ایم 
با تولید ماشین آالت مدرن، مصرف آب را بهینه کنیم اما 
هرگز این را کافی نمی دانیم. در حال حاضر با جدیت 
مشغول تحقیق در خصوص تصفیه آب ارزان برای 
قالیشویی ها هستیم. در همین راستا پیشنهاد داریم سال 
آینده نمایشگاهی مستقل با عنوان »تصفیه و مصرف 
بهینه آب« برگزار شود تا کلیه صنایعی که با مصرف 

زیاد آب سروکار دارند را در بر بگیرند.
عالوه بر این ها، به دلیل مصرف غیر بهینه هفتاد درصد 
آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی تصمیم داریم 
محصوالت  تولید  و  مدرن  کشاورزی  زمینه  در  که 
ارگانیک هم وارد شویم. موضوع آب و سالمت آن 

به عنوان مایه ی حیات آنقدر برای خانواده پازیریک در 
اولویت است که همین روزها هم به عنوان یک فعالیت 
هدف  با  رسانه ای  محصوالت  تولید  مشغول  جنبی 
فرهنگ سازی »زندگی زیبا و سالم« هستیم تا بتوانیم 
برخی از ناهنجاری ها را با پرداخت فرهنگی به صورت 

ریشه ای حل کنیم.

از سر و شکل کارتان برمی آید که گوشه چشمی هم 
به مطرح شدن نام تجاری تان دارید!

البته در وهله ی اول مطرح شدن کیفیت کار برایمان 
باشد  ممتاز  که  کار  کیفیت  معتقدیم  است.  مهم 
خودبه خود مطرح شدن نام و نشان را در پی خواهد 
داشت. نمونه اش حضور خودجوش شما در این غرفه 
است که از عنایت شما به کاالی ایرانی حکایت دارد. 
حاال که به نام توجه کردید، در آینده ی نزدیک هم 
منتظر محصوالت جدیدی با این نام باشید. این ها همه 
در راستای چشم انداز شرکت است که تحت عنوان 

»دستیابی به جهان زیبا و سالم« از آن یاد می کنیم.

*اشاره ای به حضورتان در نمایشگاه تِکسِکر آلمان 
داشتید. توفیقی هم در آنجا کسب کردید؟

از آنجا که تنها نماینده فن آوری نوین ایرانی در آن 
نمایشگاه بودیم و دستاوردهای مهم و بی سابقه ای را هم 
در آنجا رونمایی کردیم مورد استقبال خوبی قرار گرفتیم. 
نمونه این دستاوردها، سریع ترین دستگاه آبگیر فرش در 
دنیا بود که رکورد آبگیری فرش در دو و نیم دقیقه را 
دارد و نیز دستگاه شستشوی ارتعاشی فرش، که نگاه ها 
را به سمت محصول ایرانی جذب کرد. در همان مدت 

کوتاه هم توانستیم فروش های خوبی به قالیشویی های 
دو شهر مهم اروپا یعنی لندن و فرانکفورت داشته باشیم. 
در این زمینه می توانم به تقاضای چند شرکت اروپایی و 
آمریکایی اشاره کنم که خواستار اخذ نمایندگی فروش 
محصوالت مان هستند. با استناد به همین موفقیت ها، 
افتخار مجموعه ی پازیریک این است که با استفاده از 
تمام ظرفیت های ناب ایرانی، در حد و اندازه ی خودش 
توانسته است از مرزهای اقتصاد مقاومتی عبور کند و به 
اقتصاد پیشرو برسد. باز هم حاضریم که خاضعانه تمام 
تجربیات و داشته هایمان را برای اعتالی صنعت کشور 

در اختیار همکاران بگذاریم.

*و حرف آخر؟
حرف ما قبل آخر اینکه؛ شرکت پازیریک در مسیر 
اهدافش تا حدودی تنهاست و دست یاری و همدلی 
خودش را به سمت همه ی دلسوزان کشور اعم از بخش 
خصوصی و مسئولین دولتی دراز کرده است. بنده از این 
تریبون رسماً اعالم می کنم؛ از همه کسانی که آینده 
این سرزمین برایشان مهم است کمک می طلبیم تا 
بتوانیم با تصمیم های به جا و فعالیت های درست، کمک 
شایانی به عبور کشور از اقتصاد مقاومتی و رسیدن به 
از سرمایه های  باشیم. حمایت  داشته  پیشرو  اقتصاد 
انسانی پیش نیاز حفاظت از سرمایه های طبیعی است. 
به عبارت دیگر؛ چنانچه بخواهیم حافظان خوبی برای 
منابع و سرمایه های طبیعی مان داشته باشیم، ناگزیریم 
توجه به نیروهای علمی و دانشگاهی کشور را به عنوان 
یک اصل در دستور کارمان قرار دهیم. این کلید موفقیت 

جوامع پیشرو است.

ویژه
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از انگیزه  اولیه برای شروع کارتان بگوئید.
در ابتدا، فعالیت مان را با هدف ارتقاء فرآیند شستشوی 
فرش در قالیشویی های کشور و تبدیل این کسب وکار 
از شکل سنتی به شکل صنعتی شروع کردیم. اولین 
رویکردمان هم این بود که برای صنعت شستشو افتخار 
آفرینی کنیم. نتیجه این رویکرد را امروز می توانید از زبان 

بازدیدکنندهای نمایشگاه جویا بشوید.

*پشتوانه علمی هم برای کارتان دارید یا به کلی متکی 
به تجربه اید؟

از  همه  پازیریک  شرکت  نیروهای  مرکزی  هسته 
متخصصان خوشنام عرصه های علمی و دانشگاهی 
هستند که بسترهای مطالعاتی دقیقی برای تولید هر 
غنای  واقع  در  کرده اند.  فراهم  محصوالت  از  کدام 
محصوالت ما عالوه بر استفاده از تجربیات پیشکسوتان 
و همکارانمان، متکی بر مطالعات علمی است. با این 
حساب دور از انتظار نیست که پیشرفته ترین تکنولوژی 
شستشو را نه تنها برای کشورمان، بلکه برای دنیا به 
ارمغان بیاوریم. به عنوان مثال فن آوری استفاده شده 
ما، که تحت عنوان  تولیدی  در دستگاه شستشوی 
»شستشوی پازیریکی« از آن یاد می کنیم تلفیقی از چند 
تکنولوژی بدیع به کار رفته در صنایع مختلف است. 
شاید اصطالح »میکرو ویو« یا »ریز ارتعاش« را شنیده 

باشید. این فن آوری تا پیش از این یک فرایند صرفًا 
متکی به الکترونیک بوده که ذاتا آمیخته با ظرافت است 
ولی ما موفق شدیم برای اولین بار آن را به صورت 
مکانیکی در آوریم. دستگاه شستشوی ارتعاشی ما کامال 
متکی به این الگوست و به طور کلی این اتفاق برای 
اولین بار در جهان در صنعت شستشو رخ داده است. 
این ادعای ما، هم سال گذشته در نمایشگاه تِکسِکر در 
فرانکفورت آلمان و هم در این نمایشگاه توسط اهالی 

فن و متخصصان تأیید شد.

گمان می کنید توانسته اید قله ی صنعت شستشوی 
فرش را فتح کنید؟

 بگذارید پاسخ تان را اینطور بدهم؛ نه تنها معتقدیم باالی 
قله ای ایستاده ایم که ارتفاعش به اندازه زحمات تمام 
پیشکسوتانمان هست، بلکه با جرأت می گویم قله را هم 
با اتکای اولیه به داشته های موجود در حوزه شستشو 
ساخته ایم، اما فن آوری هایمان کامال جدید و ابداعی 
است. یعنی تا پیش از این، اصال صنعت شستشوی 
فرش تا این اندازه ارتقاء نداشته است. تاکید می کنم 
که؛ این موفقیت را در درجه اول مدیون تالش های 
همکارانی هستیم که در گذشته در این حوزه دست به 
آفرینش هایی زده اند. البته حاال هم این ظرفیت را در 
همکارانمان می بینیم که ممکن است در آینده کیفیت 

اشاره:
شستشوی  صنعت  نمایشگاه  اولین  ورودی  در 
یکی  پس زمینه   در  گفتگو،  بوستان  در  ایران 
بر  مشتمل  بود  شده  نصب  بنری  غرفه ها  از 
در  قالیشویی  مدیر  پنجاه  حدود  یادداشت های 
توسط  شده  تولید  دستگاه های  کیفیت  مورد 
از  بی تفاوت  نمی شد  پازیریک«.  »پویا  شرکت 

کنارش گذشت. 
قالیشویی  صنف  اصحاب  از  نفر  پنجاه  وقتی 
هر  کار  ابزار  کیفیت  بر  و خارج کشور  داخل  در 
روزه شان قاطعانه گواهی بدهند، می توان به عنوان 
دستمایه ای ناب برای بحث پیرامون کیفیت کاالی 
ایرانی به آن نگاه کرد. بعد از پرس وجویی کوتاه، 

پای بحث با مدیرعاملش نشستیم.
سری پر سودا و ایده هایی تازه دارد. موی زیادی 
سپید نکرده اما به تجربه ای تکیه زده که آن را در 
طول سال های شروع جوانی با مرارت به دست 
تخصص  با  را  تجربه هایش  هم  امروز  آورده. 
آمیخته و طرح هایی  از خودش  گروهی جوان تر 
نو درانداخته است. انرژی سرشار و نگاه عمیق و 
وسیعش آینده ای روشن را مژده می دهد. »علی اکبر 
رضایی« متولد 1359 در یزد، مدیرعامل شرکت 
پویا پازیریک ایساتیس، سازنده  پیشرفته ترین 
ماشین آالت صنعت شستشوی فرش. بخشی از 

گفتگوی بی مقدمه با او را بخوانید؛

از اقتصاد مقاومتی 
عبور کردیم

گفت وگو با علی اکبر رضایی- مدیرعامل شرکت ماشین سازی پویا پازیریک ایساتیس

گزارش ویژه
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کار را از این هم فراتر ببرند. به عنوان عضوی از خانواده 
پازیریک شخصاً آرزو دارم این اتفاق بیفتد و نیز بتوانیم 
با همگرایی جامع اصحاب صنفمان اعم از صنعتگران 
و قالیشویان سراغ مباحث حیاتی تری مثل تصفیه آب 
برویم. با این تفسیر باید عرض کنم در دیدگاه ما، قله ای 
مبتنی بر تعبیر شما وجود ندارد. بلکه تمام تالش ها را 
قدم هایی در مسیر پیشرفت می دانیم که دیگران حدی 
از آن را پیموده اند و ما آن را ادامه می دهیم. البته در این 
مسیر اگر موفقیتی حاصل شده آن را خالصانه به پیشگاه 

ایران و دوستداران آن تقدیم می کنیم.
اجازه بدهید به بحث آب برگردیم. اینکه دغدغه ی بحران 
جدی آب در کشور مدت هاست پس زمینه ی فکری ما 
شده و وظیفه می دانیم برای این درد مرهمی بسازیم. 
خدا حفظ کند پرفسور کردوانی -پدر علم کویرشناسی 
ایران- را، ایشان جمله  و هشدار معروفی با این مضمون 
دارند که؛ »در آینده نزدیک بحران آب ایران را خواهد 
بلعید.« ما هم تا اینجای کار در سهم خودمان توانسته ایم 
با تولید ماشین آالت مدرن، مصرف آب را بهینه کنیم اما 
هرگز این را کافی نمی دانیم. در حال حاضر با جدیت 
مشغول تحقیق در خصوص تصفیه آب ارزان برای 
قالیشویی ها هستیم. در همین راستا پیشنهاد داریم سال 
آینده نمایشگاهی مستقل با عنوان »تصفیه و مصرف 
بهینه آب« برگزار شود تا کلیه صنایعی که با مصرف 

زیاد آب سروکار دارند را در بر بگیرند.
عالوه بر این ها، به دلیل مصرف غیر بهینه هفتاد درصد 
آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی تصمیم داریم 
محصوالت  تولید  و  مدرن  کشاورزی  زمینه  در  که 
ارگانیک هم وارد شویم. موضوع آب و سالمت آن 

به عنوان مایه ی حیات آنقدر برای خانواده پازیریک در 
اولویت است که همین روزها هم به عنوان یک فعالیت 
هدف  با  رسانه ای  محصوالت  تولید  مشغول  جنبی 
فرهنگ سازی »زندگی زیبا و سالم« هستیم تا بتوانیم 
برخی از ناهنجاری ها را با پرداخت فرهنگی به صورت 

ریشه ای حل کنیم.

از سر و شکل کارتان برمی آید که گوشه چشمی هم 
به مطرح شدن نام تجاری تان دارید!

البته در وهله ی اول مطرح شدن کیفیت کار برایمان 
باشد  ممتاز  که  کار  کیفیت  معتقدیم  است.  مهم 
خودبه خود مطرح شدن نام و نشان را در پی خواهد 
داشت. نمونه اش حضور خودجوش شما در این غرفه 
است که از عنایت شما به کاالی ایرانی حکایت دارد. 
حاال که به نام توجه کردید، در آینده ی نزدیک هم 
منتظر محصوالت جدیدی با این نام باشید. این ها همه 
در راستای چشم انداز شرکت است که تحت عنوان 

»دستیابی به جهان زیبا و سالم« از آن یاد می کنیم.

*اشاره ای به حضورتان در نمایشگاه تِکسِکر آلمان 
داشتید. توفیقی هم در آنجا کسب کردید؟

از آنجا که تنها نماینده فن آوری نوین ایرانی در آن 
نمایشگاه بودیم و دستاوردهای مهم و بی سابقه ای را هم 
در آنجا رونمایی کردیم مورد استقبال خوبی قرار گرفتیم. 
نمونه این دستاوردها، سریع ترین دستگاه آبگیر فرش در 
دنیا بود که رکورد آبگیری فرش در دو و نیم دقیقه را 
دارد و نیز دستگاه شستشوی ارتعاشی فرش، که نگاه ها 
را به سمت محصول ایرانی جذب کرد. در همان مدت 

کوتاه هم توانستیم فروش های خوبی به قالیشویی های 
دو شهر مهم اروپا یعنی لندن و فرانکفورت داشته باشیم. 
در این زمینه می توانم به تقاضای چند شرکت اروپایی و 
آمریکایی اشاره کنم که خواستار اخذ نمایندگی فروش 
محصوالت مان هستند. با استناد به همین موفقیت ها، 
افتخار مجموعه ی پازیریک این است که با استفاده از 
تمام ظرفیت های ناب ایرانی، در حد و اندازه ی خودش 
توانسته است از مرزهای اقتصاد مقاومتی عبور کند و به 
اقتصاد پیشرو برسد. باز هم حاضریم که خاضعانه تمام 
تجربیات و داشته هایمان را برای اعتالی صنعت کشور 

در اختیار همکاران بگذاریم.

*و حرف آخر؟
حرف ما قبل آخر اینکه؛ شرکت پازیریک در مسیر 
اهدافش تا حدودی تنهاست و دست یاری و همدلی 
خودش را به سمت همه ی دلسوزان کشور اعم از بخش 
خصوصی و مسئولین دولتی دراز کرده است. بنده از این 
تریبون رسماً اعالم می کنم؛ از همه کسانی که آینده 
این سرزمین برایشان مهم است کمک می طلبیم تا 
بتوانیم با تصمیم های به جا و فعالیت های درست، کمک 
شایانی به عبور کشور از اقتصاد مقاومتی و رسیدن به 
از سرمایه های  باشیم. حمایت  داشته  پیشرو  اقتصاد 
انسانی پیش نیاز حفاظت از سرمایه های طبیعی است. 
به عبارت دیگر؛ چنانچه بخواهیم حافظان خوبی برای 
منابع و سرمایه های طبیعی مان داشته باشیم، ناگزیریم 
توجه به نیروهای علمی و دانشگاهی کشور را به عنوان 
یک اصل در دستور کارمان قرار دهیم. این کلید موفقیت 

جوامع پیشرو است.

ویژه
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نساجی دیگران

معرفی  بیشتر  را  آندریتز  صنعتی  گروه   
کنید.

گروه صنعتی آندریتز یکی از بزرگترین مجموعه های 
ماشین سازی دنیا می باشد که با بیش از 25 هزار نفر 
پرسنل دارای 250 دفتر و کارخانه تولیدی در اقصی 
نقاط دنیا بوده و دفتر مرکزی این شرکت در شهر 
گروه  این  مالی  گردش  دارد.  قرار  اتریش  گراتس 
صنعتی بیش از 6 میلیارد یورو بوده و عمده فعالیت 

آن مربوط به 4 حوزه اصلی زیر می باشد:
ANDRITZ Pulp & Pa- آندریتز پالپ اند پِیپِر -

per: تجهیزات تولید خمیر چوب، کاغذ، تیشو و ...

- آندریتز هایدرو ANDRITZ Hydro: تجهیزات 
نیروگاه های برق آبی، توربین، پمپ و ...

پرس های   :ANDRITZ Metal ِمتال  آندریتز   -
تولید  فلزی،  ورق های  به  شکل دهی  عظیم  بسیار 

نوارهای فلزی و ...
 :ANDRITZ Separation ِسپِِریِشن  آندریتز   -
تجهیزات تصفیه و جداسازی جامدات از فاضالب، 

ماشین آالت تولید غذای دام و ... 
با توجه به سابقه و شهرت بسیار زیاد این شرکت در 
صنایع کاغذسازی و تشابه بسیار زیاد این صنعت به 
صنایع تولید منسوجات بی بافت همچنین پیش بینی 

آینده درخشان حوزه منسوجات بی بافت، این گروه 
عظیم در اوایل قرن بیست و یکم در یک برنامه ریزی 
استراتژیک تصمیم به ورود به عرصه تولید ماشین آالت 
منسوجات بی بافت نیز گرفت و بدین ترتیب اقدام به 
گزینش و خریداری بهترین و معتبرترین کارخانجات 
تولید ماشین آالت منسوجات بی بافت در اروپا گرفت. 
As- در راستای این سیاست شرکت آسالن -تیبو

selin–Thibeau فرانسه در حوزه تولید ماشین آالت 

کاردینگ، کراس الپر، درافتر، سوزن زن و ...، شرکت 
پرفوجت Perfojet فرانسه در حوزه تولید ماشین آالت 
و  لیث  اسپان  روش  به  بی بافت  منسوجات  تولید 
درگیرسازی به وسیله جت آب و همچنین خشک  کن 
و شرکت Kusters آلمان در حوزه تولید ماشین آالت 
کالندر و طرح زنی منسوجات بی بافت و همچنین 
تکمیل سایر انواع منسوجات را خریداری نمود و بدین 
ترتیب خود را به عنوان بزرگ ترین سازنده ماشین آالت 

منسوجات بی بافت دنیا مطرح نمود.
از شرکت های صاحبنام  این مجموعه  خریداری  با 
عنوان  به  اتریش  آندریتز  گروه  هم اکنون  جهانی، 
یکی از بزرگ ترین سازندگان خطوط تولید منسوجات 
بی بافت آمادگی پاسخگویی به کلیه نیازهای مشتریان 

این حوزه از صنعت نساجی را دارد.

گفت وگو با کریستوف برائرز¹ - مدیر فروش منطقه اى شرکت آندریتز² 

اشاره:
گروه صنعتی آندریتز به عنوان یکی از بزرگ ترین 
سازندگان خطوط تولید منسوجات بی بافت در 
از 25  بیش  دارای  که  می شود  شناخته  جهان 
هزار نفر پرسنل، 250 دفتر و کارخانه تولیدی در 
کشورهای مختلف می باشد و دفتر مرکزی آن در 

شهر گراتس اتریش قرار دارد.
کریستوف برائرز- مدیر فروش منطقه ای- که 
داشت،  حضور  تهران  نساجی  نمایشگاه  در 
مهم ترین معضل صنایع ایران را مشکل بودن 
و   دانست  آزاد  تجارت  دنیای  با  آنها  برقراری 
گفت: هرچند قسمت اعظمی از صنایع نساجی 
ایران قدیمی بوده و نیازمند نوسازی هستند، اما 
ایران  به روز  و  اندک کارخانجات مدرن  همین 
نیز توانایی رقابت در عرصه جهانی را ندارند و 
هزینه های جانبی آنها که عمدتاً مربوط به امور 

بانکی و مالی می باشد بایستی کاهش یابند. 
وی اذعان داشت: کشور ایران با توجه به منابع 
نفتی خود در بسیاری از زمینه ها نظیر تولید الیاف، 
نخهای مصنوعی و منسوجات بی بافت دارای 
مزیت می باشد و با رونق گرفتن کشت پنبه در 
آن می توان این مزیت را نیز در عرصه ریسندگی 
نیز شاهد بود، ولی متاسفانه در شرایط فعلی از 
این مزیت ها در صنعت ایران استفاده نمی شود. 

متن کامل این مصاحبه از نظرتان می گذرد:

مزیت هایى 
که استفاده 
نمى شوند!
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سرعت پیش نخواهد رفت؛ متأسفانه هنوز موانع بزرگ 
بانکی و مالی میان ایران و اروپا وجود دارد و همین امر 
باعث شده تا پروژه های بسیاری به کندی پیش بروند. 

*آیا در مدت اقامت در ایران، از کارخانه های 
فکر  کردید؟  بازدید  کشور  این  نساجی 
کارخانه های  قوت  و  ضعف  نقاط  می کنید 

نساجی ایران چیست؟
بله از برخی کارخانه های اصفهان و تهران بازدید به 
عمل آوردم. به اعتقاد من نیروهای انسانی فعال در 
واحدهای نساجی ایران، مهارت و دانش باالیی در کار 
خود دارند و به خوبی می دانند چگونه از ماشین آالت 
خطوط تولید استفاده کنند اما درعین حال متوجه شدم 
که در بسیاری از موارد، تکنولوژی های مورد استفاده 
کارخانه های ایران، قدیمی و نه چندان به روز هستند. 
در نهایت پس از بازدید کارخانه های مختلف به این 
نتیجه رسیدم که اگر مدیران واحدهای نساجی ایران، 
تکنولوژی خطوط تولید خود را به روز کند، سود و منفعت 
به مراتب بیشتری کسب می کنند تا زمانی که به استفاده 

از ماشین آالت قدیمی در تولید ادامه دهند.

*نظر شما در مورد نمایشگاه نساجی تهران 
چیست؟

مذاکرات متعددی با مشتریان انجام دادیم و حضور در 
نمایشگاه نساجی تهران فرصت خوبی بود تا جدیدترین 
معرفی  ایرانی  به صنعتگران  را  تکنولوژی های خود 

نماییم. 
1- Markus Hauser

*دیدگاه شما در مورد بازار نساجی ایران 
چیست؟ 

در ایران بازار رو به رشدی داریم زیرا پتانسیل های بازار 
ایران ماشین های  را به خوبی می شناسیم. در  ایران 
قدیمی و مستهلک فراوانی در بخش چاپ پارچه وجود 
دارند که نیازمند نوسازی و بازسازی هستند و به همین 
دلیل بازار خوبی برای دستگاه های چاپ پارچه وجود 
دارد؛ کما این که چندین دستگاه چاپ را در ایران نصب 

و طی 3-2ماه آینده راه اندازی خواهیم کرد. 

*استراتژی بازاریابی و فروش MHMS در 
ایران با سایر کشورها تفاوت دارد؟

خیر در واقع رویکرد ما در ایران همان روندی است که 
در سایر کشورها دنبال می کنیم. آقای مهندس وحید 
حیدری- مدیرعامل شرکت هیراد کارا ماشین- نماینده 
ایران شناخته می شود و مسئولیت  ما در  انحصاری 
معرفی، عرضه و ترویج محصوالت MHMS در ایران 

را به عهده دارند.

*نظرتان در خصوص تحریم های بین المللی 
علیه ایران چیست و چه تاثیری بر روابط 

تجاری MHMS با ایران داذد؟
دو سال قبل که تحریم ها برداشته شد، این تصور شکل 
گرفت که تأثیر سریعی بر روابط تجاری با ایران با اروپا 
خواهد گذارد؛ اما به تدریج متوجه شدیم که این تأثیرات 
تدریجی و آهسته اند و برخالف پیش بینی و انتظارات ما، 
تعامالت تجاری، صنعتی، اقتصادی و فنی طرفین به 

MHMS mechatronic solutions گفت وگو با مارکوس هاوسر1- مدیرعامل شرکت

شرکت  تولیدات  و  فعالیت ها  مورد  *در 
MHMS توضیحاتی ارائه نمایید.

کننده  ارائه  عنوان  به  مه 2003  ماه  در   MHMS
از جمله صنایع نساجی  خدمات به صنایع مختلف 
در شهر تیرول اتریش راه اندازی شد. فعالیت خود در 
زمینه مکاترونیک )که تلفیقی از مهندسی مکانیک و 
الکترونیک محسوب می شود( را از سال 1990 شروع 
و در 2003 همکاری با شرکت MHMS آغاز کردم. 
در ابتدا به تأمین خدمات برای صنعت نساجی متمرکز 
بودیم، برای مثال به ارائه خدمات در زمینه ماشین آالت 
چاپ قدیمی می پرداختیم  اما با توجه به رابطه طوالنی 
تیم فنی شرکت با صنعت چاپ پارچه، MHMS مدل 
پیشرفته دستگاه روتاری را به نام ERA  12در ایتمای 
2011 بارسلونا در معرض نمایش قرار داد.  سیاست ما 
تولید محصوالت با شرکای محلی است و با توجه به 
استانداردهای کیفیت و ایمنی اروپا و توجه به نیازهای 
و خواسته های مشتریان بین المللی، افتخار می کنیم 
که در بیش از 25 کشور جهان از جمله ایران حضور 
فعال داریم. در حال حاضر به تولید ماشین های چاپ 

برای پارچه های  کشباف و ساده نیز می پردازیم.   
برای ما »خدمات پس از فروش« فقط یک عبارت 
و جمله ساده نیست بلکه تعهدات و چالش هایی را 
در برمی گیرد که عالقه بسیاری به رفع آنها داریم. 
شرکت ما  برای دومین بار توانست جایزه صادرات 
اتریش 2016 در جشنواره در وین را از وزیر اقتصاد 
در  تعامل  و  موفقیت  برای  اتریش  بازرگانی  اتاق  و 

بازارهای خارجی، دریافت نماید.

نیاز صنعت نساجى ایران
 به نوسازى و بازسازى خطوط تولید 

گفت وگو با مارکوس هاوسر

صنعت نساجى ایران نیاز
 به نوسازى و بازسازى خطوط تولید 

اشاره:
شرکت اتریشی MHMS  در زمینه تولید ماشین آالت چاپ پارچه به فعالیت می پردازد 
و یکی از میهمانان خارجی بود که در نمایشگاه نساجی تهران توسط شرکت هیرادکارا 
ماشین- نماینده انحصاری خود در ایران- به معرفی تکنولوژی ها و دستاوردهای خود در 
بخش چاپ پارچه پرداخت. به اعتقاد مدیرعامل جوان این شرکت، نساجی ایران نیازمند 
نوسازی و بازسازی خطوط تولید خود در بخش های مختلف است که در این صورت با 

داشتن نیروهای انسانی متخصص و توانمند می تواند به رشد و توسعه دست یابد. 

نساجی 
دیگران 
نساجی 
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نساجی دیگران

معرفی  بیشتر  را  آندریتز  صنعتی  گروه   
کنید.

گروه صنعتی آندریتز یکی از بزرگترین مجموعه های 
ماشین سازی دنیا می باشد که با بیش از 25 هزار نفر 
پرسنل دارای 250 دفتر و کارخانه تولیدی در اقصی 
نقاط دنیا بوده و دفتر مرکزی این شرکت در شهر 
گروه  این  مالی  گردش  دارد.  قرار  اتریش  گراتس 
صنعتی بیش از 6 میلیارد یورو بوده و عمده فعالیت 

آن مربوط به 4 حوزه اصلی زیر می باشد:
ANDRITZ Pulp & Pa- آندریتز پالپ اند پِیپِر -

per: تجهیزات تولید خمیر چوب، کاغذ، تیشو و ...

- آندریتز هایدرو ANDRITZ Hydro: تجهیزات 
نیروگاه های برق آبی، توربین، پمپ و ...

پرس های   :ANDRITZ Metal ِمتال  آندریتز   -
تولید  فلزی،  ورق های  به  شکل دهی  عظیم  بسیار 

نوارهای فلزی و ...
 :ANDRITZ Separation ِسپِِریِشن  آندریتز   -
تجهیزات تصفیه و جداسازی جامدات از فاضالب، 

ماشین آالت تولید غذای دام و ... 
با توجه به سابقه و شهرت بسیار زیاد این شرکت در 
صنایع کاغذسازی و تشابه بسیار زیاد این صنعت به 
صنایع تولید منسوجات بی بافت همچنین پیش بینی 

آینده درخشان حوزه منسوجات بی بافت، این گروه 
عظیم در اوایل قرن بیست و یکم در یک برنامه ریزی 
استراتژیک تصمیم به ورود به عرصه تولید ماشین آالت 
منسوجات بی بافت نیز گرفت و بدین ترتیب اقدام به 
گزینش و خریداری بهترین و معتبرترین کارخانجات 
تولید ماشین آالت منسوجات بی بافت در اروپا گرفت. 
As- در راستای این سیاست شرکت آسالن -تیبو

selin–Thibeau فرانسه در حوزه تولید ماشین آالت 

کاردینگ، کراس الپر، درافتر، سوزن زن و ...، شرکت 
پرفوجت Perfojet فرانسه در حوزه تولید ماشین آالت 
و  لیث  اسپان  روش  به  بی بافت  منسوجات  تولید 
درگیرسازی به وسیله جت آب و همچنین خشک  کن 
و شرکت Kusters آلمان در حوزه تولید ماشین آالت 
کالندر و طرح زنی منسوجات بی بافت و همچنین 
تکمیل سایر انواع منسوجات را خریداری نمود و بدین 
ترتیب خود را به عنوان بزرگ ترین سازنده ماشین آالت 

منسوجات بی بافت دنیا مطرح نمود.
از شرکت های صاحبنام  این مجموعه  خریداری  با 
عنوان  به  اتریش  آندریتز  گروه  هم اکنون  جهانی، 
یکی از بزرگ ترین سازندگان خطوط تولید منسوجات 
بی بافت آمادگی پاسخگویی به کلیه نیازهای مشتریان 

این حوزه از صنعت نساجی را دارد.

گفت وگو با کریستوف برائرز¹ - مدیر فروش منطقه اى شرکت آندریتز² 

اشاره:
گروه صنعتی آندریتز به عنوان یکی از بزرگ ترین 
سازندگان خطوط تولید منسوجات بی بافت در 
از 25  بیش  دارای  که  می شود  شناخته  جهان 
هزار نفر پرسنل، 250 دفتر و کارخانه تولیدی در 
کشورهای مختلف می باشد و دفتر مرکزی آن در 

شهر گراتس اتریش قرار دارد.
کریستوف برائرز- مدیر فروش منطقه ای- که 
داشت،  حضور  تهران  نساجی  نمایشگاه  در 
مهم ترین معضل صنایع ایران را مشکل بودن 
و   دانست  آزاد  تجارت  دنیای  با  آنها  برقراری 
گفت: هرچند قسمت اعظمی از صنایع نساجی 
ایران قدیمی بوده و نیازمند نوسازی هستند، اما 
ایران  به روز  و  اندک کارخانجات مدرن  همین 
نیز توانایی رقابت در عرصه جهانی را ندارند و 
هزینه های جانبی آنها که عمدتاً مربوط به امور 

بانکی و مالی می باشد بایستی کاهش یابند. 
وی اذعان داشت: کشور ایران با توجه به منابع 
نفتی خود در بسیاری از زمینه ها نظیر تولید الیاف، 
نخهای مصنوعی و منسوجات بی بافت دارای 
مزیت می باشد و با رونق گرفتن کشت پنبه در 
آن می توان این مزیت را نیز در عرصه ریسندگی 
نیز شاهد بود، ولی متاسفانه در شرایط فعلی از 
این مزیت ها در صنعت ایران استفاده نمی شود. 

متن کامل این مصاحبه از نظرتان می گذرد:

مزیت هایى 
که استفاده 
نمى شوند!
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ساله برگزار می شود و یا نمایشگاه ITM ترکیه در 
ماشین آالت  نمایشگاه  یا  و  ساله   3 زمانی  فواصل 
بی بافت INDEX سوئیس در فواصل زمانی 3 ساله 
و ... بدیهی است که در عرصه ساخت ماشین آالت 
و  تحول  و  تغییر  انتظار  هرسال  نمی توان  نساجی 
ترتیب  بدین  داشت،  جدید  ماشین آالت  عرضه 
می توان پیشنهاد داد که یک سال در میان نمایشگاه 
منسوجات و نمایشگاه ماشین آالت نساجی و رنگ و 
مواد شیمیایی را می توان از هم تفکیک نمود تا بدین 
ترتیب به گونه ای دیگر به تخصصی شدن نمایشگاه 

کمک کرد.
قطعات،  نمایشگاه  خاص  صرفاً  موضوع  این  البته 
آن  تفکیک  و  نساجی  کمکی  مواد  و  ماشین آالت 
نمایشگاه محصوالت نساجی است و نظری در  از 
خصوص برگزاری همزمان آن با نمایشگاه فرش و 

پوشاک ندارم.
یکی دیگر از چالش های برگزاری نمایشگاه با این 
حجم عدم وجود اتاق های کافی در هتل های درجه 
یک اطراف نمایشگاه می باشد که مسلماً توجه بیشتری 
از جانب سرمایه گذاران فعال در این عرصه را می طلبد. 
عالوه بر این بایستی به عدم تناسب شرایط سالن ها 
از قبیل زیرسازی، موکت، سرویس های بهداشتی و ... 
با قیمت بسیار گزاف اجاره غرفه را مطرح نمود که به 
نظر من یکی از عوامل بازدارنده شرکت های خارجی 
در نمایش و عرضه ماشین آالت می باشد. با توجه به 
اینکه غرفه برای شرکت های خارجی و نمایندگان 
آنها از لحاظ قیمتی بیش از 10 برابر شرکت کنندگان 
داخلی است این امر منجر به درخواست حداقل متراژ 
غرفه از سوی شرکت های خارجی می شود و مسلمًا 
این موضوع در تضاد با مفاهیم بین المللی نمایشگاه 
از صنایع  ایران  دولت  منکر حمایت  البته  می باشد. 
نیستیم ولی  تولیدکنندگان خارجی  قبال  در  داخلی 
بایستی توجه داشته باشیم که در حوزه ماشین آالت 
نساجی ایران صرفاً یک کشور واردکننده است و حجم 
ساخت ماشین آالت نساجی در آن بسیار ناچیز می 

باشد.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در این نمایشگاه نحوه 
بلیط فروشی آن می باشد. اصواًل در همه جای دنیا 

آمار و شناسایی مخاطبان رخدادهایی نظیر نمایشگاه 
بسیار حائز اهمیت است، اما در نمایشگاه تهران به 
این موضوع اصاًل توجه نمی شود. با این نحوه ورود 
زمان  تداخل  و  سالن ها  و  نمایشگاه  محوطه  به 
محوطه  در  که  کنسرت هایی  با  نمایشگاه  خاتمه 
نمایشگاه برگزار می شود آیا می توان آماری از تعداد 
اقشار  برحسب  می توان  آیا  داشت؟  بازدیدکنندگان 
شدن  پربارتر  جهت  به  ریزی  برنامه  بازدیدکننده 

نمایشگاه در سال های آتی داشت ؟
شهرهایی  در  نساجی  صنعت  اینکه  به  توجه  با 
 ... و  تبریز  مشهد،  کاشان،  اصفهان،  یزد،  نظیر 
آماری  مطالعه  حسب  بر  است  متمرکز  بسیار 
بازدیدکنندگان می توان قضاوت نمود که کدام شهر 
و در چه حوزه ای برای برگزاری نمایشگاه مناسب 
است؟ و البته مسلم است که ارزش اطالعات آماری 
به اندازه ای است که از آن می توان در جهت بسیاری 
موارد دیگر نیز بهره برد که متأسفانه برگزارکننده 
نمایشگاه نساجی تهران از آن غافل می باشد و به 
نظر فضایی است که تشکل های فعال در این حوزه 

می توانند در آن وارد عمل شوند.

 دیدگاه شما در مورد وضعیت فعلی صنعت 
نساجی ایران چیست؟ 

مهم ترین معضل صنعت نساجی و البته کل صنایع 
تجارت  دنیای  با  آنها  برقراری  بودن  مشکل  ایران 
آزاد می باشد، همانگونه که اشاره شد مسائل بانکی 
قسمت  هرچند  است؛  نشده  حل  ایران  در  هنوز 
اعظمی از صنایع نساجی ایران قدیمی بوده و نیازمند 
نوسازی هستند، اما همین اندک کارخانجات مدرن 
و به روز ایران نیز توانایی رقابت در عرصه جهانی 
را ندارند و هزینه های جانبی آنها که عمدتاً مربوط 
به امور بانکی و مالی می باشد بایستی کاهش یابند. تا 
زمانی که صادرکنندگان ایرانی به راحتی به پول خود 
دسترسی پیدا نکنند و فروشندگان اروپایی نیز بدون 
اضافه هزینه های نظیر بیمه های گرانقیمت و ... نتوانند 
محصوالت خود را به بازار بزرگ ایران عرضه کنند 
نمی توان انتظار رونق زیادی از این صنعت در مقیاس 

جهانی داشت.

نفتی خود در  منابع  به  با توجه  ایران  کشور  مسلماً 
بسیاری از زمینه ها نظیر تولید الیاف، نخهای مصنوعی 
و منسوجات بی بافت دارای مزیت می باشد و با رونق 
گرفتن کشت پنبه در آن می توان این مزیت را نیز در 
عرصه ریسندگی نیز شاهد بود، ولی متاسفانه در شرایط 
فعلی از این مزیت ها در صنعت ایران استفاده نمی شود.

 آیا برجام بهبودی روند تعامالت تجاری 
و صنعتی ایران و سایر کشورها به وجود 

آورده است؟ 
در  شرکت  این  فعالیت  روی  بر  ایران  تحریم های 
بازار ایران تاثیر بسیار زیادی گذاشته است. متاسفانه 
به دلیل رقم نسبتاً زیاد ماشین آالت تولید منسوجات 
بی بافت هنوز هیچ بانک اروپایی درجه یکی حاضر 
به قبول اعتبار اسنادی مستقیم از ایران نبوده و به 
همین دلیل هزینه مراودات بانکی بین این شرکت 
و مشتریان بالقوه ایرانی را تا حد بسیار زیادی افزایش 

داده و حتی در بعضی موارد غیرممکن نموده است.
بانک های بزرگ اروپایی با توجه به تهدیدات مداوم 
آمریکا هنوز ترجیح بر عدم همکاری با ایران را دارند 
بانک های  با  تنها می توانند  نیز  ایرانی  بانک های  و 
توان  کنند که مسلماً  کار  اروپا  و محلی  منطقه ای 
مالی این بانک ها محدود بوده و از عهده پشتیبانی 
طرح های چند میلیون یورویی بر نمی آیند، به همین 
دلیل امیدواریم در آینده این مشکل نیز برطرف شود. 
در خاتمه از شما و همکارانتان که در جهت رونق 
فضای تبادل شفاف اطالعات فعالیت می نمایید تشکر 

می نماییم.

1- Christoph Brauers 
2- ANDRITZ 

نساجی دیگران

قسمت اعظمی از صنایع نساجی ایران قدیمی 
بوده و نیازمند نوسازی هستند، اما همین اندک 
توانایی  نیز  ایران  به روز  و  کارخانجات مدرن 
رقابت در عرصه جهانی را ندارند و هزینه های 
جانبی آنها که عمدتاً مربوط به امور بانکی و مالی 

می باشد بایستی کاهش یابند
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 دیدگاه شما در مورد سطح کّمي و کیفي 
برگزاری نمایشگاه نساجي امسال چیست؟
نماینده  همراه  به  نیز  گذشته  سال  در  این شرکت 
رسمی خود در بازار ایران )شرکت پارسیان پلی تکس( 
در سال  نمود.  تهران شرکت  نساجی  نمایشگاه  در 
گذشته علی رغم کمتر بودن تعداد شرکت های اروپایی 
حاضر در نمایشگاه، میزان بازدیدکنندگان و استقبال از 

نمایشگاه به مراتب بهتر از امسال بود.
امسال با وجود اینکه بسیاری از شرکتهای اروپایی پس 
از مدتها در قالب پاویون کشورهای آلمان، سوئیس، 
ایتالیا، اسپانیا و ... در نمایشگاه حاضر بودند، اما به 
وضوح خلوتی راهروها به چشم می آمد. در صحبت 
با سایر همکاران و دوستانی که در قالب پاویون در 
ایران حضور دارند آنها نیز مکرراً به این موضوع اشاره 
داشتند، حتی یکی از شرکت های آلمانی که به صورت 
مستقل و بدون نماینده در این نمایشگاه حاضر شده 
بود در کل زمان نمایشگاه 3 بازدیدکننده تخصصی 
داشت که با توجه به هزینه نسبتاً باالی اجاره غرفه از 

این موضوع شدیداً شاکی بود.

و  شرکت ها  حضور  از  شما  ارزیابي   
نمایشگاه  در  خارجي  بازدیدکنندگان 

چیست؟
در  صاحب نام  اروپایی  شرکت  تعداد  این  حضور 
بوده  اهمیت  حائز  بسیار  تهران  نساجی  نمایشگاه 
و حاکی از عالقمندی آنها به حضور در بازار رو به 
رشد ایران است، اما همان گونه که مشخص است 
هنوز مسائل و مشکالت بانکی مهمترین معضل در 
برقراری ارتباط بین شرکتهای ایرانی و اروپایی می 

باشد. متأسفانه به دلیل نیاز به حضور تمام وقت در 
غرفه فرصتی برای بازدید از سالن شرکت های ایرانی 
حضور  )همزمانی  مسأله  این  البته  که  نشد  فراهم 
ماشین سازان صنعت نساجی و شرکت های تولیدکننده 
محصوالت نساجی( را می توان مهم ترین نقطه ضعف 

این نمایشگاه دانست.

 بازدیدکنندگان بیشتر چه طیفي را تشکیل 
مي دادند؟ 

در نمایشگاه امسال به وضوح نسبت به سال گذشته 
بازدیدکننده کمتری در سالن ها داشتیم اما خوشحالیم 
که همین تعداد کم بازدیدکننده به صورت تخصصی 
از غرفه بازدید کردند و جلسات خوبی را با آنها برگزار 
بازدیدکنندگان غرفه ما در دو حوزه  کردیم. اصواًل 
منسوجات بی بافت و منسوجات متداول قرار می گیرند. 
در حوزه منسوجات بی بافت مشتریان قدیمی، ما را 
در حوزه  و  تیبو می شناسند   – آسالن  نام  به  هنوز 
منسوجات متداول بعید می دانم که فعالی در صنعت 
نام غلطکهای  باشد که  ایران وجود داشته  نساجی 
کالندر کوسترز را نشنیده باشد. به همین دلیل عمده 
جلسات ما با دوستانی بود که از قبل با آنها آشنا بودیم 

و به دعوت شخصی ما از غرفه بازدید نمودند.

نمایشگاه  در  حضور  از  آندریتز  هدف   
به  نساجي تهران چه بود و تا چه میزان 

اهداف خود دست یافت؟
مهمترین هدف ما حفظ ارتباط با مشتریان قدیمی 
و گسترش طیف مشتریان جدید بود که متأسفانه به 
دلیل برنامه ریزی غیرمعمول برگزارکننده نمایشگاه 
خیلی در راستای جذب مشتری جدید موفق نبودیم 
و اصواًل افراد زیادی از راهرو عبور نمی کردند، اما 
تعدادی از مشتریان قدیمی از غرفه ما بازدید کردند که 

از دیدار مجدد آنها خوشحال شدیم!!!

 پیشنهادات شما برای برگزاری نمایشگاه 
موفق، پربار و بین المللی نساجی در ایران 

چیست؟
همانگونه که گفته شد اصواًل در هیچ کجای دنیا 

نخ،  )الیاف،  نساجی  صنعت  محصوالت  نمایشگاه 
پارچه و ...( را به صورت همزمان با نمایشگاه قطعات 
و ماشین آالت صنعت نساجی برگزار نمی کنند و از این 
حیث می توان نمایشگاه نساجی تهران را یک نمونه 

منحصر به فرد دانست.
نساجی  شرکتهای  متخصصان  و  مدیران  اصواًل 
مواد  و  ماشین آالت  بخش  بازدیدکننده  مهمترین 
شیمیایی و کمکی می باشند، حال اگر این طیف از 
افراد خود به صورت همزمان در گوشه ای دیگر از 
از  نمی توان  باشند  غرفه های خود  درگیر  نمایشگاه 
آنها انتظار داشت که با صرف وقت اقدام به بازدید از 

غرفه های ماشین آالت و قطعات بپردازند.
متأسفانه در نمایشگاه نساجی تهران این معضل به 
از  بسیاری  اینکه  با وجود  به چشم می آمد.  وضوح 
مشتریان قدیمی و یا بالقوه ما در نمایشگاه حضور 
داشتند، اما به دلیل مشغولیت آنها در غرفه های خود 
موفق به دیدار آنها نشدیم و به دلیل فرصت کم 4 
روزه برگزاری نمایشگاه امکان بازدید ما از غرفه های 

آنها نیز فراهم نشد.
از طرف دیگر همزمان با نمایشگاه نساجی تهران، 
نمایشگاه  عنوان  با  مرتبط  تخصصی  نمایشگاه   2
برگزار  نیز  کفپوش  و  فرش  نمایشگاه  و  پوشاک 
می شود که شاید در یک نگاه منجر به شلوغ شدن 
نمایشگاه شود، ولی از سمت دیگر به دلیل محدود 
بودن فضای نمایشگاه و یا شاید بهتر بگوییم محدود 
بودن سالن های مرغوب نمایشگاهی شاید منجر به 
از  تعدادی  توسط  غرفه گذاری  فرصت  ایجاد  عدم 

صنعتگران شود.
نمایشگاه  برگزارکننده  به  موضوع  این  به  توجه  با 
از  را  منسوجات  نمایشگاه  حتماً  می کنم  پیشنهاد 
نمایشگاه ماشین آالت، رنگ و مواد کمکی نساجی 
تفکیک نماید تا بدین ترتیب شرکت های خارجی که 
با صرف هزینه بسیار هنگفت ) که با بهترین نمایشگاه 
اروپایی در فرانکفورت و هانوفر برابری می کند( برای 

سال های آتی نیز رغبتی به حضور داشته باشند.
نیز  دیگر  گونه ای  به  می توان  را  موضوع  این  البته 
نگاه کرد. اصواًل نمایشگاه ایتما به عنوان معتبرترین 
 4 زمانی  فاصله  در  نساجی  ماشین آالت  نمایشگاه 

اصوالً مدیران و متخصصان شرکتهای نساجی 
مهمترین بازدیدکننده بخش ماشین آالت و مواد 
شیمیایی و کمکی می باشند، حال اگر این طیف 
افراد خود به صورت همزمان در گوشه ای  از 
دیگر از نمایشگاه درگیر غرفه های خود باشند 
نمی توان از آنها انتظار داشت که با صرف وقت 
و  ماشین آالت  غرفه های  از  بازدید  به  اقدام 

قطعات بپردازند
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ساله برگزار می شود و یا نمایشگاه ITM ترکیه در 
ماشین آالت  نمایشگاه  یا  و  ساله   3 زمانی  فواصل 
بی بافت INDEX سوئیس در فواصل زمانی 3 ساله 
و ... بدیهی است که در عرصه ساخت ماشین آالت 
و  تحول  و  تغییر  انتظار  هرسال  نمی توان  نساجی 
ترتیب  بدین  داشت،  جدید  ماشین آالت  عرضه 
می توان پیشنهاد داد که یک سال در میان نمایشگاه 
منسوجات و نمایشگاه ماشین آالت نساجی و رنگ و 
مواد شیمیایی را می توان از هم تفکیک نمود تا بدین 
ترتیب به گونه ای دیگر به تخصصی شدن نمایشگاه 

کمک کرد.
قطعات،  نمایشگاه  خاص  صرفاً  موضوع  این  البته 
آن  تفکیک  و  نساجی  کمکی  مواد  و  ماشین آالت 
نمایشگاه محصوالت نساجی است و نظری در  از 
خصوص برگزاری همزمان آن با نمایشگاه فرش و 

پوشاک ندارم.
یکی دیگر از چالش های برگزاری نمایشگاه با این 
حجم عدم وجود اتاق های کافی در هتل های درجه 
یک اطراف نمایشگاه می باشد که مسلماً توجه بیشتری 
از جانب سرمایه گذاران فعال در این عرصه را می طلبد. 
عالوه بر این بایستی به عدم تناسب شرایط سالن ها 
از قبیل زیرسازی، موکت، سرویس های بهداشتی و ... 
با قیمت بسیار گزاف اجاره غرفه را مطرح نمود که به 
نظر من یکی از عوامل بازدارنده شرکت های خارجی 
در نمایش و عرضه ماشین آالت می باشد. با توجه به 
اینکه غرفه برای شرکت های خارجی و نمایندگان 
آنها از لحاظ قیمتی بیش از 10 برابر شرکت کنندگان 
داخلی است این امر منجر به درخواست حداقل متراژ 
غرفه از سوی شرکت های خارجی می شود و مسلمًا 
این موضوع در تضاد با مفاهیم بین المللی نمایشگاه 
از صنایع  ایران  دولت  منکر حمایت  البته  می باشد. 
نیستیم ولی  تولیدکنندگان خارجی  قبال  در  داخلی 
بایستی توجه داشته باشیم که در حوزه ماشین آالت 
نساجی ایران صرفاً یک کشور واردکننده است و حجم 
ساخت ماشین آالت نساجی در آن بسیار ناچیز می 

باشد.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در این نمایشگاه نحوه 
بلیط فروشی آن می باشد. اصواًل در همه جای دنیا 

آمار و شناسایی مخاطبان رخدادهایی نظیر نمایشگاه 
بسیار حائز اهمیت است، اما در نمایشگاه تهران به 
این موضوع اصاًل توجه نمی شود. با این نحوه ورود 
زمان  تداخل  و  سالن ها  و  نمایشگاه  محوطه  به 
محوطه  در  که  کنسرت هایی  با  نمایشگاه  خاتمه 
نمایشگاه برگزار می شود آیا می توان آماری از تعداد 
اقشار  برحسب  می توان  آیا  داشت؟  بازدیدکنندگان 
شدن  پربارتر  جهت  به  ریزی  برنامه  بازدیدکننده 

نمایشگاه در سال های آتی داشت ؟
شهرهایی  در  نساجی  صنعت  اینکه  به  توجه  با 
 ... و  تبریز  مشهد،  کاشان،  اصفهان،  یزد،  نظیر 
آماری  مطالعه  حسب  بر  است  متمرکز  بسیار 
بازدیدکنندگان می توان قضاوت نمود که کدام شهر 
و در چه حوزه ای برای برگزاری نمایشگاه مناسب 
است؟ و البته مسلم است که ارزش اطالعات آماری 
به اندازه ای است که از آن می توان در جهت بسیاری 
موارد دیگر نیز بهره برد که متأسفانه برگزارکننده 
نمایشگاه نساجی تهران از آن غافل می باشد و به 
نظر فضایی است که تشکل های فعال در این حوزه 

می توانند در آن وارد عمل شوند.

 دیدگاه شما در مورد وضعیت فعلی صنعت 
نساجی ایران چیست؟ 

مهم ترین معضل صنعت نساجی و البته کل صنایع 
تجارت  دنیای  با  آنها  برقراری  بودن  مشکل  ایران 
آزاد می باشد، همانگونه که اشاره شد مسائل بانکی 
قسمت  هرچند  است؛  نشده  حل  ایران  در  هنوز 
اعظمی از صنایع نساجی ایران قدیمی بوده و نیازمند 
نوسازی هستند، اما همین اندک کارخانجات مدرن 
و به روز ایران نیز توانایی رقابت در عرصه جهانی 
را ندارند و هزینه های جانبی آنها که عمدتاً مربوط 
به امور بانکی و مالی می باشد بایستی کاهش یابند. تا 
زمانی که صادرکنندگان ایرانی به راحتی به پول خود 
دسترسی پیدا نکنند و فروشندگان اروپایی نیز بدون 
اضافه هزینه های نظیر بیمه های گرانقیمت و ... نتوانند 
محصوالت خود را به بازار بزرگ ایران عرضه کنند 
نمی توان انتظار رونق زیادی از این صنعت در مقیاس 

جهانی داشت.

نفتی خود در  منابع  به  با توجه  ایران  کشور  مسلماً 
بسیاری از زمینه ها نظیر تولید الیاف، نخهای مصنوعی 
و منسوجات بی بافت دارای مزیت می باشد و با رونق 
گرفتن کشت پنبه در آن می توان این مزیت را نیز در 
عرصه ریسندگی نیز شاهد بود، ولی متاسفانه در شرایط 
فعلی از این مزیت ها در صنعت ایران استفاده نمی شود.

 آیا برجام بهبودی روند تعامالت تجاری 
و صنعتی ایران و سایر کشورها به وجود 

آورده است؟ 
در  شرکت  این  فعالیت  روی  بر  ایران  تحریم های 
بازار ایران تاثیر بسیار زیادی گذاشته است. متاسفانه 
به دلیل رقم نسبتاً زیاد ماشین آالت تولید منسوجات 
بی بافت هنوز هیچ بانک اروپایی درجه یکی حاضر 
به قبول اعتبار اسنادی مستقیم از ایران نبوده و به 
همین دلیل هزینه مراودات بانکی بین این شرکت 
و مشتریان بالقوه ایرانی را تا حد بسیار زیادی افزایش 

داده و حتی در بعضی موارد غیرممکن نموده است.
بانک های بزرگ اروپایی با توجه به تهدیدات مداوم 
آمریکا هنوز ترجیح بر عدم همکاری با ایران را دارند 
بانک های  با  تنها می توانند  نیز  ایرانی  بانک های  و 
توان  کنند که مسلماً  کار  اروپا  و محلی  منطقه ای 
مالی این بانک ها محدود بوده و از عهده پشتیبانی 
طرح های چند میلیون یورویی بر نمی آیند، به همین 
دلیل امیدواریم در آینده این مشکل نیز برطرف شود. 
در خاتمه از شما و همکارانتان که در جهت رونق 
فضای تبادل شفاف اطالعات فعالیت می نمایید تشکر 

می نماییم.

1- Christoph Brauers 
2- ANDRITZ 

نساجی دیگران

قسمت اعظمی از صنایع نساجی ایران قدیمی 
بوده و نیازمند نوسازی هستند، اما همین اندک 
توانایی  نیز  ایران  به روز  و  کارخانجات مدرن 
رقابت در عرصه جهانی را ندارند و هزینه های 
جانبی آنها که عمدتاً مربوط به امور بانکی و مالی 

می باشد بایستی کاهش یابند
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نساجی 
دیگران 
نساجی 

*ضمن معرفی بیشتر خود، در مورد فعالیت ها و 
تولیدات شرکت مگ توضیحاتی ارائه نمایید.

دانش  آموخته رشته مهندس مکانیک و 25 سالی است 
که در شرکت سوئیس مگ به فعالیت می پردازم. در 
واقع پنجمین نسل در این مجموعه محسوب می شویم. 
شرکت مگ درسال 1875 در سوئیس راه اندازی شد. 
در ابتدا  فعالیت خود را با صنعت ابریشم شروع کرد 
و سپس بر تولید نهایی نساجی متمرکز شد. شرکت 
مگ تولید کننده پیشرو پمپ های دنده ای، سیستم های 
پلت فرم سازی و فیلتراسیون و همچنین پودر برای 
کاربردهای پیچیده در صنایع شیمیایی، پتروشیمی، 
دارویی و صنایع غذایی است. همچنین تمام فرایند های 
مکانیکی صنعت نساجی از جمله رول کردن پارچه، تا 
کردن پارچه، بسته بندی، و انبار کردن آن را نیز انجام 
نساجی  واحدهای  می دانید  که  همان طور  می دهد 
متعددی در سوئیس وجود ندارند اما یکی از کشورهای 

پیشرو در صنعت ماشین آالت محسوب می شویم.
این شرکت دارای دفاتر فروش در سوئیس، آلمان، ایتالیا، 
ایاالت متحده آمریکا، چین، فرانسه، سنگاپور، تایوان، 

مالزی، هند، تایلند و برزیل و دارای بیش از 1000 
کارمند می باشد؛همچنین سرمایه گذاری مشترکی در 
هند انجام داده و یک سرمایه گذار نیز در آمریکا دارد اما 

کارخانه آن در سوئیس مستقر می باشد. 

ایران  نساجی  صنعت  مورد  در  شما  *دیدگاه 
چیست و تاکنون از کارخانه های این صنعت در 

ایران بازدید کرده اید؟
در دهه  های 60 و 70 میالدی با ایران ارتباطات تجاری 
داشتیم اما بعدها به دالیل مختلف بر بازار ایران متمرکز 
نشدیم. در حال حاضر فکر می کنیم زمان مناسب برای 
از سر گرفتن روابط تجاری، فنی و اقتصادی با ایران فرا 
رسیده است زیرا  تعداد مشتریان ایرانی در حال افزایش 
هستند و کارخانه های نساجی ایران نیازمند به روز رسانی 
خطوط تولید و ماشین آالت خود در بخش های مختلف 

هستند. 

*اصوالً بازار ایران برای شرکت شما مهم است 
یا نه؟

برای شرکت مگ، بازار ایران یک بازار متوسط و رو به 
رشد است. 

*بازار کدام کشور برای شما اهمیت دارد؟
ترجیح می دهم نگویم »کشور« و اساساً حوزه اتوماتیک 
برای ما بسیارمهم است. البته بازارهای مثل ایران و 

بازارهای آینده را هم در نظرداریم. 

*در مورد استراتژی فروش محصوالت مگ در 
کشورهای مختلف توصیح دهید. آیا استراتژی 
فروش در بازار کشورهای مختلف متفاوت است 

یا از یک سیاست کلی پیروی می کنید؟ 
ماشین آالت خود را به بخش خاصی از صنعت در حوزه 
اتوماتیک و حوزه فلزات می فروشیم. دربازار دیگری مثل 
ایران ما به دنبال مشارکت هستیم تا بتوانیم ماشین آالت 
خود را با تلفیقی از تکنولوژی سوییس و یک تولید کننده 
معتبر محلی تولید نماییم؛ به همین منظور دو سال از 
همکاری موثر ما با شرکت ماشین سازی راعی و آقای 
مهندس راعی- مدیرعامل- در ایران می گذرد و چنانچه 
شرایط به نحو مطلوب پیش برود این همکاری بهتر هم 

خواهد شد.

*سوال بعدی ما در مورد تحریم های بین المللی 
بر  این تحریم ها چه میزان  ایران است.  علیه 

ارتباطات شما با مشتریان ایرانی اثرگذار بود؟ 
سوال سختی است! به هر حال مشکالت متعددی در 
سیستم بانکی وجود دارند و به دشواری می توان پاسخ 
قاطعانه داد که آیا این روند ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر... 
بهتر است این سوال را از سیاستمداران واشنگتن بپرسید! 

* هدف از حضور شما در ایران چیست؟ 
برای بررسی شرایط بازار ایران به این کشور سفر کرده ام 
ضمن این که محصول مشترکی با شرکت ماشین سازی 
راعی تولید کرده ایم. به اعتقاد من مردم ایران برخورد 
بسیار دوستانه ای با میهمانان خارجی دارند و به همین 
دلیل تجربه بسیار خوبی از سفر به ایران در ذهنم نقش 

بسته است.  

1-Felix Maag
2-Maag

گفت وگو با فلیکس مگ1- مدیرعامل شرکت مگ2

اشاره:
پمپ های  پیشرو  تولید کننده  مگ،  سوئیسی  شرکت 
و  فیلتراسیون  و  فرم سازی  پلت  سیستم های  دنده ای، 
همچنین پودر برای کاربردهای پیچیده در صنایع شیمیایی، 
پتروشیمی، دارویی و صنایع غذایی است. همچنین تمام 
فرایند های مکانیکی صنعت نساجی از جمله رول کردن 
پارچه، تا کردن پارچه، بسته بندی، و انبار کردن آن را 
نیز انجام می دهد. فلیکس مگ که در نمایشگاه نساجی 
تهران، به عنوان شریک و همکار شرکت ماشین سازی 
تعداد  که  کرد  اعالم  می شد،  شناخته  ایران  در  راعی 
مشتریان ایرانی در حال افزایش هستند و کارخانه های 
و  تولید  خطوط  رسانی  روز  به  نیازمند  ایران  نساجی 
ماشین آالت خود در بخش های مختلف هستند. متن کامل 

این مصاحبه از نظرتان می گذرد:

زمان مناسب براى احیاى روابط تجارى، 
فنى و اقتصادى با ایران

نساجی دیگران
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 ضمن معرفی خود، در مورد فعالیت های شرکت 
Erhardt+Leimer توضیحاتی ارائه دهید.

18 سال است که در شرکت Erhardt+Leimer  به فعالیت 
آلمان  باواریای  ایالت  این شرکِت خانوادگی در  می پردازم. 
قرار دارد ، حدود صدسال از راه اندازی آن سپری می شود و  
در زمینه توسعه، تولید، بازاریابی و خدمات محصول برای 
اتوماسیون و بازرسی جابجایی شبکه های متحرک در پارچه، 
کاغذ، چاپ، بسته بندی، کارتن، فیلم، تایر، صنایع الستیک و 
منسوجات بی بافت تخصص دارد. کارکنان ما یکی از منابع 
کلیدی شرکت به شمار می آیند و به همین دلیل، آن را به 
عنوان یک عامل کلیدی برای موفقیت خود می دانیم. این 
شرکت اولویت باالیی برای حفاظت از محیط زیست، حفاظت 
از سالمتی و ایمنی در محیط کار دارد و با رعایت تمام قوانین 
و مقررات، به بهبود ایمنی در محل کار و حفاظت از محیط 
زیست توجه خاصی نشان می دهد. این شرکت 16شعبه در 
سراسر جهان دارد و عالوه بر آلمان توانسته دفاتری در ایتالیا، 
فرانسه، انگلستان، برزیل، مکزیک، ایاالت متحده امریکا، 
تایوان، ژاپن، هند و چین نیز داشته باشد. در سال 2016، 
1،600 نفر در سراسر جهان برای این مجموعه کار می کرد و 

حجم معامالت آنها 175 میلیون یورو بود.

 در ایران چطور؟
خیر. شعبه ای در ایران نداریم.

 به  دلیل تحریم های بین المللی؟
خیر ارتباطی با تحریم ها ندارد. تصور می کنم کسب و کار 
چندان گسترده ای در ایران نداریم و به همین دلیل نیازی به 
راه اندازی شعبه در این کشورهنوز وجود ندارد. شعبه جدید ما 
در تایلند تأسیس شده که منطقه جنوب شرقی آسیا را تحت 
پوشش قرار می دهد  و تا پیش از این اقدام، شعبه کره جنوبی 
بسیار فعال و پویا کار می کرد زیرا چون بازار کره جنوبی در 
حال رشد و توسعه فزاینده می باشد. ضمناً همان طور که اشاره 
شد تولیدات ما فقط به صنعت نساجی محدود نمی شود و در 
شاخه های متعددی کار می کنیم ) البته نساجی عمده ترین آنها 
به شمار می آید.(الزم به ذکر است که نماینده ما در ایران، 

شرکت هیرادکارا ماشین می باشد.

 نظر شما در مورد صنعت نساجی ایران چیست؟
صنعت نساجی ایران بسیار امید بخش می باشد اما اغلب 
بسیار  دیده ام،  مختلف  کارخانه های  در  که  ماشین هایی 

تهیه و تنظیم: 
گفت وگو با  گابریل آله ساندرو پزوتا¹ 
Erhardt+Leimer مدیر فروش شرکت

در بازار ایران 
مى مانیم

کهنه هستند و نیازمند به روز شدن و تجهیز با جدیدترین 
تکنولوژی های دنیا هستند. هم چنین تجربه زیاد و توانمندی 
قابل توجهی در نساجی ایران می بینیم. بازار ایران اهمیت 
فراوانی برای ما دارد و یک بازار بکر، جدید و رو به گسترش 
است اگرچه حرکت نساجی ایران، تدریجی  و آهسته است اما 
به عنوان یک تولیدکننده معتبر اروپایی، تصمیم داریم در بازار 
این کشور به فعالیت بپردازیم و بمانیم. اگر بخواهم میان بازار 
نساجی ایران و کشورهای همسایه مقایسه ای انجام دهم، باید 
بگویم بازار ترکیه به بلوغ بیشتری دست یافته و چین و هند 
هم دارای بازارهای به مراتب بزرگ تری از ایران هستند ولی 
کشور شما هنوز در آغاز مسیر رشد و توسعه صنعتی قراردارد.

  تحریم های بین المللی علیه ایران چه تأثیراتی بر 
ارتباط شرکت شما با ایران گذاشت؟ 

به نظر من روابط میان مردم دو کشور آلمان و ایران که بسیار 
خوب است اما تبادالت مالی و روابط بانکی به دلیل تحریم ها، 
دچار مشکالتی شد و در واقع سبب توقف تجارت گردید  
درحالی که از نظر تکنیکی و حتی مسائل مالی مشکل خاصی 
میان دو کشور مشاهده نمی شود. خارج از ایران، این تصور 
وجود دارد که ایران کشوری امن نیست در حالی که کاماًل 
با این تصور مخالفم . به کشورهای زیادی مثل بنگالدش، 
پاکستان، کشورهای آفریقایی و سرزمین هایی سفرکرده ام که 
امنیت آنها بسیار پایین است. ایران کشوری امن، با مردمانی 
مهربان و صمیمی است که از پتانسیل رشد و توسعه صنعتی 

بهره مند می باشد.

 نقاط قوت و ضعف صنایع نساجی را در چه 
مواردی می دانید؟

ماشین آالت  وجود  نساجی،  کارخانه های  نقطه  بزرگترین 
کهنه و مستهلک در خطوط تولید است و نیاز به به روز 
رسانی تکنولوژی تولید در واحدهای نساجی بیش از هر زمان 
دیگری احساس می شود البته من در جایگاهی نیستم که 
دالیل استفاده از ماشین های قدیمی در ایران را مورد قضاوت 

قرار دهم. 

 نمایشگاه نساجی تهران را چگونه ارزیابی می کنید؟
نمایشگاه بسیار خوبی بود و بهتر هم خواهد شد، اگر بخواهم 
به این نمایشگاه امتیاز بدهم و با نمایشگاه دیگری در آسیا 
مقایسه کنم؛ باید بگویم نمایشگاه نساجی تهران به مراتب 

فراتر از تصور و انتظارات ما بود.

اشاره:
شرکت  فروش  مدیر  گفته  به 
نساجی  صنعت   Erhardt+Leimer

اغلب  اما  است  بخش  امید  بسیار  ایران 
مختلف  کارخانه های  در  که  ماشین هایی 
دیده، بسیار کهنه هستند و نیازمند به روز 
شدن و تجهیز با جدیدترین تکنولوژی های 
و  زیاد  تجربه  هم چنین  هستند.  دنیا 
ایران  نساجی  در  توجهی  قابل  توانمندی 

مشاهده می شود.
فراوانی  اهمیت  ایران  بازار  داد:  ادامه  وی 
برای ما دارد و یک بازار بکر، جدید و رو 
به گسترش است اگرچه حرکت نساجی 
ایران، تدریجی  و آهسته است اما به عنوان 
یک تولیدکننده معتبر اروایی، تصمیم داریم 
بپردازیم و  به فعالیت  این کشور  بازار  در 
نظرتان  از  مصاحبه  این  مشروح  بمانیم. 

می گذرد:

1-Gabriele Alessandro Pezzotta
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نساجی 
دیگران 
نساجی 

*ضمن معرفی بیشتر خود، در مورد فعالیت ها و 
تولیدات شرکت مگ توضیحاتی ارائه نمایید.

دانش  آموخته رشته مهندس مکانیک و 25 سالی است 
که در شرکت سوئیس مگ به فعالیت می پردازم. در 
واقع پنجمین نسل در این مجموعه محسوب می شویم. 
شرکت مگ درسال 1875 در سوئیس راه اندازی شد. 
در ابتدا  فعالیت خود را با صنعت ابریشم شروع کرد 
و سپس بر تولید نهایی نساجی متمرکز شد. شرکت 
مگ تولید کننده پیشرو پمپ های دنده ای، سیستم های 
پلت فرم سازی و فیلتراسیون و همچنین پودر برای 
کاربردهای پیچیده در صنایع شیمیایی، پتروشیمی، 
دارویی و صنایع غذایی است. همچنین تمام فرایند های 
مکانیکی صنعت نساجی از جمله رول کردن پارچه، تا 
کردن پارچه، بسته بندی، و انبار کردن آن را نیز انجام 
نساجی  واحدهای  می دانید  که  همان طور  می دهد 
متعددی در سوئیس وجود ندارند اما یکی از کشورهای 

پیشرو در صنعت ماشین آالت محسوب می شویم.
این شرکت دارای دفاتر فروش در سوئیس، آلمان، ایتالیا، 
ایاالت متحده آمریکا، چین، فرانسه، سنگاپور، تایوان، 

مالزی، هند، تایلند و برزیل و دارای بیش از 1000 
کارمند می باشد؛همچنین سرمایه گذاری مشترکی در 
هند انجام داده و یک سرمایه گذار نیز در آمریکا دارد اما 

کارخانه آن در سوئیس مستقر می باشد. 

ایران  نساجی  صنعت  مورد  در  شما  *دیدگاه 
چیست و تاکنون از کارخانه های این صنعت در 

ایران بازدید کرده اید؟
در دهه  های 60 و 70 میالدی با ایران ارتباطات تجاری 
داشتیم اما بعدها به دالیل مختلف بر بازار ایران متمرکز 
نشدیم. در حال حاضر فکر می کنیم زمان مناسب برای 
از سر گرفتن روابط تجاری، فنی و اقتصادی با ایران فرا 
رسیده است زیرا  تعداد مشتریان ایرانی در حال افزایش 
هستند و کارخانه های نساجی ایران نیازمند به روز رسانی 
خطوط تولید و ماشین آالت خود در بخش های مختلف 

هستند. 

*اصوالً بازار ایران برای شرکت شما مهم است 
یا نه؟

برای شرکت مگ، بازار ایران یک بازار متوسط و رو به 
رشد است. 

*بازار کدام کشور برای شما اهمیت دارد؟
ترجیح می دهم نگویم »کشور« و اساساً حوزه اتوماتیک 
برای ما بسیارمهم است. البته بازارهای مثل ایران و 

بازارهای آینده را هم در نظرداریم. 

*در مورد استراتژی فروش محصوالت مگ در 
کشورهای مختلف توصیح دهید. آیا استراتژی 
فروش در بازار کشورهای مختلف متفاوت است 

یا از یک سیاست کلی پیروی می کنید؟ 
ماشین آالت خود را به بخش خاصی از صنعت در حوزه 
اتوماتیک و حوزه فلزات می فروشیم. دربازار دیگری مثل 
ایران ما به دنبال مشارکت هستیم تا بتوانیم ماشین آالت 
خود را با تلفیقی از تکنولوژی سوییس و یک تولید کننده 
معتبر محلی تولید نماییم؛ به همین منظور دو سال از 
همکاری موثر ما با شرکت ماشین سازی راعی و آقای 
مهندس راعی- مدیرعامل- در ایران می گذرد و چنانچه 
شرایط به نحو مطلوب پیش برود این همکاری بهتر هم 

خواهد شد.

*سوال بعدی ما در مورد تحریم های بین المللی 
بر  این تحریم ها چه میزان  ایران است.  علیه 

ارتباطات شما با مشتریان ایرانی اثرگذار بود؟ 
سوال سختی است! به هر حال مشکالت متعددی در 
سیستم بانکی وجود دارند و به دشواری می توان پاسخ 
قاطعانه داد که آیا این روند ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر... 
بهتر است این سوال را از سیاستمداران واشنگتن بپرسید! 

* هدف از حضور شما در ایران چیست؟ 
برای بررسی شرایط بازار ایران به این کشور سفر کرده ام 
ضمن این که محصول مشترکی با شرکت ماشین سازی 
راعی تولید کرده ایم. به اعتقاد من مردم ایران برخورد 
بسیار دوستانه ای با میهمانان خارجی دارند و به همین 
دلیل تجربه بسیار خوبی از سفر به ایران در ذهنم نقش 

بسته است.  

1-Felix Maag
2-Maag

گفت وگو با فلیکس مگ1- مدیرعامل شرکت مگ2

اشاره:
پمپ های  پیشرو  تولید کننده  مگ،  سوئیسی  شرکت 
و  فیلتراسیون  و  فرم سازی  پلت  سیستم های  دنده ای، 
همچنین پودر برای کاربردهای پیچیده در صنایع شیمیایی، 
پتروشیمی، دارویی و صنایع غذایی است. همچنین تمام 
فرایند های مکانیکی صنعت نساجی از جمله رول کردن 
پارچه، تا کردن پارچه، بسته بندی، و انبار کردن آن را 
نیز انجام می دهد. فلیکس مگ که در نمایشگاه نساجی 
تهران، به عنوان شریک و همکار شرکت ماشین سازی 
تعداد  که  کرد  اعالم  می شد،  شناخته  ایران  در  راعی 
مشتریان ایرانی در حال افزایش هستند و کارخانه های 
و  تولید  خطوط  رسانی  روز  به  نیازمند  ایران  نساجی 
ماشین آالت خود در بخش های مختلف هستند. متن کامل 

این مصاحبه از نظرتان می گذرد:

زمان مناسب براى احیاى روابط تجارى، 
فنى و اقتصادى با ایران

نساجی دیگران
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به چشم می خورد.
ب: آنچه دولت باید انجام دهد

آنچه دولت در امر تسهیل صادرات باید انجام دهد 
را مي توان در دو بخش داخلي و بین المللي تشریح 
نمود. البته پیش شرط تمامی این امور تالش جهت 
لغو تحریم های غیر عادالنه از سیستم بانکی کشور و 

برقراری مجدد این ارتباطات میباشد.
ب-1- بخش داخلي

به  قیمت  ارزان  و  مناسب  تسهیالت  ارائه   -1
صادرکنندگان در ازاي ال سی های صادراتی و حتی 
قراردادهاي صادراتي تا تولیدکنندگان بتوانند با استفاده 
اقدام  خود  کاالي  تولید  به  نسبت  امکانات  این  از 
نمایند. ارائه تسهیالت صادراتي با نرخ حداقل پنجاه 
درصد نرخ عقود مشارکتي مي تواند کمک شایاني به 
تولید کاالهاي صادراتي بنماید. ضمن اینکه در قانون 
هدفمندي یارانه ها نیز پیش بیني شده تا بخشي از منابع 
حاصل از اجراي این قانون به امر توسعه صادرات تعلق 
گیرد؛ همچنین تسهیل در قوانین و تضامین مربوط 
به ورود موقت کاال برای تولید محصوالت صادراتی 

بسیار ضروری می باشد.
2- ارائه مشوق هاي صادراتي: 

در شرایط رکود فعلي و نیاز عرضه تولیدات داخلي در 
بازارهاي جهاني ارائه مشوق هاي صادراتي به صورت 
نقدي و یا غیرنقدي هدفمند مي تواند بسیار کارگشا 

باشد.
به طور مثال مي توان براي افرادي که ماشین آالت و یا 
مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدي خود را با استفاده از 
ارز حاصل از صادرات  وارد مي کنند، تخفیفاتي تا سقف 
نظر  پنجاه درصد در میزان حقوق ورودي کاال در 
گرفت. در این حالت است که ارز حاصل از صادرات 
غیرنفتي ارزش بیشتري خواهد گرفت و منافعي را 
براي صاحبان آن در پي خواهد داشت که خود منجر 

به ایجاد انگیزه بیشتر برای انجام صادرات می باشد.
 ، اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  خصوص  در   -3
همانگونه که همگان اطالع دارند این مناطق با هدف 
ایجاد ارزش افزوده بر روی مواد اولیه وارداتی و توسعه 
صادرات ایجاد و گسترش پیدا نمود و هدف اولیه این 
بود که مواد اولیه و واسطه ای با حقوق ورودی صفر 
درصد به این مناطق وارد و پس از فراوری و ایجاد 
ارزش افزوده بر روی آن مجددا به خارج از کشور صادر 

گردد . البته همین کاالهای فراوری شده می توانست 
ارزش  میزان  به  بستگی  که  تعرفه ای  تخفیفات  با 
افزوده اکتسابی این کاال ها دارد به داخل کشور نیز 
وارد گردد که در حال حاضر این جنبه موضوع پر رنگ 
تر بوده و بیشتر کاالهای وارد شده به این مناطق پس 
از کسب ارزش افزوده در واحدهای صنعتی موجود 
در این مناطق به جای صادرات و با کسب تخفیفات 
تعرفه ای وارد کشور می شود . جا دارد مسئولین مربوطه 
با تدوین قوانین تکمیلی راه واردات این قبیل کاالها را 
از مناطق ویژه اقتصادی به داخل کشور سخت تر کرده 
و در عوض در جهت تعریف تسهیالت صادراتی برای  

سرمایه گذاران این مناطق  اقدام نمایند.
ب-2- بخش بین المللي

1- توسعه روابط تجاري با سایر کشورها در قالب عقد 
 Preferred Trade( ترجیحي  تجارت  قراردادهاي 
 Free Trade( آزاد  تجارت  یا  و   )Agreement
کشور  با  اخیراً  که  توافقي  همانند   )Agreement
ترکیه انجام شده است و بسط آن به سایر کشورها 
بسیار  کشورهاي عضو CIS مي تواند  و مخصوصاً 

راه گشا باشد. 
و  منطقه اي  تجاري  اتحادیه هاي  در  عضویت   -2
 .)WTO( جهاني و مخصوصًا  سازمان توسعه تجارت
اتحادیه هاي  قالب  در  تجاري  ارتباطات  این  هرچه 
منطقه اي و جهاني گسترده تر و عمیق تر باشد، عالوه 
بر منافع مادي براي کشور، امکان وضع تحریم های 

مجدد را نیز بشدت  کاهش مي دهد.
3- جذب سرمایه گذاری خارجی که از اهم واجبات در 
امر رشد اقتصادی و رشد صادرات است و بنگاه های 
پیوند می دهد سرمایه گذار  برند های جهانی  به  مارا 
علم  همچنین  ارزي  مالي  منابع  کنار  در  خارجي 
مدیریت،  تکنولوژي، برند، ارزش افزوده و اشتغال را 
براي ما به ارمغان مي آورد و واحدهاي صنعتي ما را به 
تجارت جهاني پیوند مي زند و در نهایت موجب رشد 

اقتصادي و رشد صادرات کشور مي شود.
تخمین زده مي شود که براي رسیدن به اهداف سند 
بیست ساله در افق 1404 ، رشد اقتصادي سالیانه 
حداقل یازده درصد و برای تحقق برنامه ششم توسعه ، 
رشد سالیانه هشت درصدی مورد نیاز مي باشد و این 
جز با جذب سرمایه گذاري خارجي و ارتباط گسترده با 

بازارهاي جهاني میسر نخواهد شد.

در این ارتباط دولت مي باید امنیت سرمایه گذاری را 
تضمین و زمینه و بستر حضور سرمایه گذاران خارجي 
به کشور را فراهم نماید و قوانین و مقررات مربوط 
به خروج سود و درآمد حاصل از فعالیت این قبیل 

سرمایه گذاران را شفاف و تسهیل نماید.
4- هدف گذاري صادراتي: 

غیر  میلیارد دالر صادرات  رقم 43  به  در سال 95 
نفتی با احتساب صادرات میعانات نفتی دست پیدا 
کردیم و امسال هدفگذاری انجام شده برای صادرات 
50 میلیارد دالر می باشد ، هرچند که هنوز با رکورد 

صادرات 53 میلیارد دالری سال 93 فاصله داریم. 
به عبارت دیگر 3 سال است که علی رغم شعارهای 
تبلیغاتی فراوان در این شاخصه اصلی اقتصاد کشور 

در جا می زنیم.
علي رغم اینکه هدف گذاري کلي اقتصادی کشور و 
همچنین بخش صنعت در امر صادرات براي سال 
قبل   سالهای  همانند  اما   است  شده  اعالم  جاري 
اعالم  صنعتي  مختلف  رشته هاي  صادراتي  اهداف 
نشده است تا بتوان فعالیت هاي صادراتي هر بخش 
صنعتي را با اهداف آن ارزیابي و مقایسه نمود و میزان 
موفقیت آن را بررسي نمود. به عنوان مثال مشخص 
نیست هدف صادراتي سال جاري در حوزه نساجي و 
پوشاک چه مقدار است، نسبت به سال قبل چقدر رشد 
را تجربه خواهد کرد و براي رسیدن به این هدف چه 
برنامه هایي در دست اجرا داریم و به چه میزان سرمایه 
گذاری نیاز داریم. وجود و اعالم برنامه ها و اهداف 
تولیدي و صادراتي در هر رشته صنعتي در ابتداي هر 
سال باعث مي شود تا همگان با اهداف کالن آن حوزه 
آشنا شده و بتوانند فعالیت هاي آن مجموعه را رصد 
نموده و با اهداف آن مقایسه نمایند و این امکان وجود 
داشته باشد تا در پایان دوره دالیل موفقیت و شکست 
برنامه ارزیابي شده و زمینه موفقیت هاي بیشتر در 
ارزیابي  امکان  اینکه  گردد. ضمن  فراهم  بعد  سال 
توانایي ها و قابلیت هاي مدیر و یا رئیس مربوطه نیز 

مهیا مي گردد.
در هرحال و با توجه به موارد فوق االشاره که البته از 
چشم مسئولین کشور نیز دور نمی باشد؛ امیدواریم تا با 
الحاق کامل کشورمان به جامعه تجاری بین المللی ، 
شاهد تحولی کیفی در امر صادرات و توسعه صنعتی و 

اقتصادی میهن عزیزمان باشیم.
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) به بهانه روز ملی صادرات (
رشد و توسعه صادرات )غیرنفتي( همواره به عنوان یکي از 
ابزارهاي توسعه مطرح بوده و خواهد بود و از الزامات هر 
اقتصادي با هر حجم و اندازه اي مي باشد. در کشور ما اما این 
الزام حیاتي تر و ضروري تر نیز مي باشد زیرا که در شرایط رکود 
در اقتصاد به سر مي بریم و بازارهاي داخلي رونقي نداشته و 
براي اینکه واحدهاي صنعتي و تولیدي بتوانند گردش مناسبي 
از نظر مالي داشته باشند چاره اي به جز عرضه کاالهاي خود 
به بازارهاي جهاني ندارند و این لزوم توجه به صادرات را دو 
چندان مي کند. در شرایط کنوني که تأمین نقدینگي مشکل 
اصلي واحدهاي صنعتي عنوان مي شود، با فرض اینکه این 
نقدینگی که بالغ بر حدود دویست  هزار میلیارد تومان براورد 
میشود نیز تأمین گردد، چنانچه این بنگاه ها نتوانند کاالي تولید 
شده خود را در بازارهاي داخلي و یا خارجي به فروش رسانند، 
مشکل چنداني حل نشده و همچنان رکود دامن تولید را رها 
نکرده و انبارهاي کارخانجات به محلي براي حبس نقدینگي 

بدل خواهدشد و با واحدهایی بدهکارتر روبرو خواهیم بود.
طبیعی است  براي اینکه بتوانیم به یک توسعه پایدار در بخش 
صادرات )غیرنفتي( برسیم، مي باید ابتدا زیرساخت ها و فضاي 
مناسب برای آن را تأمین نماییم، از روزمرگي خارج شویم و با 
تدوین سیاست هاي زیربنایي و اصولي،  پایه هاي صادرات را 
پي ریزي نماییم تا هم در شرایط رکود فعلي کمک حال کشور 
باشد و هم پس از گذر از دوران رکود و بازگشت به دوران رونق 
زمینه ساز رشد مطلوب اقتصادی باشد.هر چند که بنا بر اعالم 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در روز ملی صادرات ، فقط 5 
درصد از مجموع واحدهای صنعتی در کشور ، تولیدی صادرات 
محور دارند. اما این پیش شرط هارا مي توان در دو بخش کلي 

دسته بندي کرد.
الف: آنچه مالکین بنگاه هاي تولیدي صادراتي باید انجام دهند

1- تولید کاالي با کیفیت:
از مهم ترین ابزارهاي حضور پایدار در بازارهاي هدف صادراتي 
پایبندي به تولید کاالي با کیفیت و حفظ و استمرار آن مي باشد. 
توجه به این اصل مي تواند در درازمدت منافع صادرکننده را 
حفظ کرده و باعث خوشنامي و ظهور یک برند موفق در بین 

مصرف کنندگان گردد.
به دلیل عدم پایبندی برخی از صادرکنندگان به این اصل بود 
که بسیاری از بازارهای خود در کشورهای آسیای میانه و حتی 

عراق و افغانستان را از دست داده ایم.
2- قیمت مناسب:

 تالش جهت کاهش قیمت تمام شده که نهایتًا  منجر به 

استقبال  در  مي تواند  مي گردد  فروش  قیمت هاي  کاهش 
عمومي از کاالهاي صادراتي نقش عمده اي ایفا نماید. افزایش 
بهره وري، کاهش ضایعات، استفاده از ماشین آالت مدرن و با 
سرعت  تولید باال و مدیریت منابع مالي و انساني مي تواند نقش 
موثري در کاهش قیمت تمام شده بازي نماید. مثال روشن 
این موضوع، تسخیر بازارهاي داخلي ایران و اکثر کشورهاي 

شبیه ایران توسط کاالهاي ارزان قیمت چیني مي باشد.
3- پایبندي به تعهدات: 

صادرکننده  یک  اساسي  ملزومات  از  تعهدات  به  پایبندی 
مي باشد. تحویل به موقع کاال بر اساس کیفیت توافق شده 
و زمان تعیین شده مي تواند به خوشنامي صادرکننده کمک 
نموده و اطمینان خریدار از تأمین به موقع کاال با کیفیت مورد 

نظر را جلب نماید.
4- بسته بندي مناسب: 

در صورتي که کاالي صادر شده کاالي نهایي مي باشد، بسیار 
ضروري است که از بسته بندي مناسبي برخوردار باشد تا ضمن 
اینکه براي خریدار جذابیت داشته باشد در عین حال به صورت 

سالم نیز به مقصد برسد.
5- شناسایی بازارهای هدف :

شناسایی  صادرتی  های  بنگاه  وظائف  ترین  مهم  از  یکی 
بازارهای هدف و سالیق و عالیق مخاطبین خود می باشد. 
هر واحد صادراتی باید به خوبی بداند که برای چه طیفی از 
افراد جامعه هدف و با چه سالیقی و با چه توان مالی و درامد 

سرانه ای چه نوع کاالیی را تولید می نماید.
و  ورود   ، صادراتی  هدف  بازارهای  از  کافی  شناخت  عدم 
ماندگاری صادر کننده در بازار های بدست آورده را با مخاطرات 

جدی روبرو می سازد.
رایزنان بازرگانی و وابستگان تجاری کشور در سفارتخانه ها 
می توانند نقش موثری در شناساندن نیازها و سالیق بازار های 

هدف صادراتی به صادرکنندگان کشور ایفا نمایند. 
6-ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی:

یکی دیگر از باید های تجاری و صادراتی کشور ایجاد تنوع 
در بازارهای هدف صادراتی میباشد. در حال حاضر به دالیل 
گوناگون منجمله آثار بجا مانده از تحریم های بین المللی قبلی ، 
مناسبات تجاری ما محدود به چند کشور خاص شده است که 
این امر اقتصاد و صادرات ما را به شدت تهدید می کند.  بسیار 
الزم است تا تالشی مضاعف در جهت گسترش و تنوع در 
بازارهای صادراتی و نفوذ به بازارهای اقتصاد های پیشرفته 
منجمله اتحادیه اروپا داشته باشیم که اتفاقاً اقبال و پذیرش 
خوبی نیز از سوی این قبیل کشورها نسبت به کاالهای ایرانی 

ت برای توسعه 
 عزم دول

ت غیر نفتی
صادرا

تهیه و تنظیم: 
علیرضا حائری

دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران 
و کارشناس صنعت 

بازتاب
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به چشم می خورد.
ب: آنچه دولت باید انجام دهد

آنچه دولت در امر تسهیل صادرات باید انجام دهد 
را مي توان در دو بخش داخلي و بین المللي تشریح 
نمود. البته پیش شرط تمامی این امور تالش جهت 
لغو تحریم های غیر عادالنه از سیستم بانکی کشور و 

برقراری مجدد این ارتباطات میباشد.
ب-1- بخش داخلي

به  قیمت  ارزان  و  مناسب  تسهیالت  ارائه   -1
صادرکنندگان در ازاي ال سی های صادراتی و حتی 
قراردادهاي صادراتي تا تولیدکنندگان بتوانند با استفاده 
اقدام  خود  کاالي  تولید  به  نسبت  امکانات  این  از 
نمایند. ارائه تسهیالت صادراتي با نرخ حداقل پنجاه 
درصد نرخ عقود مشارکتي مي تواند کمک شایاني به 
تولید کاالهاي صادراتي بنماید. ضمن اینکه در قانون 
هدفمندي یارانه ها نیز پیش بیني شده تا بخشي از منابع 
حاصل از اجراي این قانون به امر توسعه صادرات تعلق 
گیرد؛ همچنین تسهیل در قوانین و تضامین مربوط 
به ورود موقت کاال برای تولید محصوالت صادراتی 

بسیار ضروری می باشد.
2- ارائه مشوق هاي صادراتي: 

در شرایط رکود فعلي و نیاز عرضه تولیدات داخلي در 
بازارهاي جهاني ارائه مشوق هاي صادراتي به صورت 
نقدي و یا غیرنقدي هدفمند مي تواند بسیار کارگشا 

باشد.
به طور مثال مي توان براي افرادي که ماشین آالت و یا 
مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدي خود را با استفاده از 
ارز حاصل از صادرات  وارد مي کنند، تخفیفاتي تا سقف 
نظر  پنجاه درصد در میزان حقوق ورودي کاال در 
گرفت. در این حالت است که ارز حاصل از صادرات 
غیرنفتي ارزش بیشتري خواهد گرفت و منافعي را 
براي صاحبان آن در پي خواهد داشت که خود منجر 

به ایجاد انگیزه بیشتر برای انجام صادرات می باشد.
 ، اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  خصوص  در   -3
همانگونه که همگان اطالع دارند این مناطق با هدف 
ایجاد ارزش افزوده بر روی مواد اولیه وارداتی و توسعه 
صادرات ایجاد و گسترش پیدا نمود و هدف اولیه این 
بود که مواد اولیه و واسطه ای با حقوق ورودی صفر 
درصد به این مناطق وارد و پس از فراوری و ایجاد 
ارزش افزوده بر روی آن مجددا به خارج از کشور صادر 

گردد . البته همین کاالهای فراوری شده می توانست 
ارزش  میزان  به  بستگی  که  تعرفه ای  تخفیفات  با 
افزوده اکتسابی این کاال ها دارد به داخل کشور نیز 
وارد گردد که در حال حاضر این جنبه موضوع پر رنگ 
تر بوده و بیشتر کاالهای وارد شده به این مناطق پس 
از کسب ارزش افزوده در واحدهای صنعتی موجود 
در این مناطق به جای صادرات و با کسب تخفیفات 
تعرفه ای وارد کشور می شود . جا دارد مسئولین مربوطه 
با تدوین قوانین تکمیلی راه واردات این قبیل کاالها را 
از مناطق ویژه اقتصادی به داخل کشور سخت تر کرده 
و در عوض در جهت تعریف تسهیالت صادراتی برای  

سرمایه گذاران این مناطق  اقدام نمایند.
ب-2- بخش بین المللي

1- توسعه روابط تجاري با سایر کشورها در قالب عقد 
 Preferred Trade( ترجیحي  تجارت  قراردادهاي 
 Free Trade( آزاد  تجارت  یا  و   )Agreement
کشور  با  اخیراً  که  توافقي  همانند   )Agreement
ترکیه انجام شده است و بسط آن به سایر کشورها 
بسیار  کشورهاي عضو CIS مي تواند  و مخصوصاً 

راه گشا باشد. 
و  منطقه اي  تجاري  اتحادیه هاي  در  عضویت   -2
 .)WTO( جهاني و مخصوصًا  سازمان توسعه تجارت
اتحادیه هاي  قالب  در  تجاري  ارتباطات  این  هرچه 
منطقه اي و جهاني گسترده تر و عمیق تر باشد، عالوه 
بر منافع مادي براي کشور، امکان وضع تحریم های 

مجدد را نیز بشدت  کاهش مي دهد.
3- جذب سرمایه گذاری خارجی که از اهم واجبات در 
امر رشد اقتصادی و رشد صادرات است و بنگاه های 
پیوند می دهد سرمایه گذار  برند های جهانی  به  مارا 
علم  همچنین  ارزي  مالي  منابع  کنار  در  خارجي 
مدیریت،  تکنولوژي، برند، ارزش افزوده و اشتغال را 
براي ما به ارمغان مي آورد و واحدهاي صنعتي ما را به 
تجارت جهاني پیوند مي زند و در نهایت موجب رشد 

اقتصادي و رشد صادرات کشور مي شود.
تخمین زده مي شود که براي رسیدن به اهداف سند 
بیست ساله در افق 1404 ، رشد اقتصادي سالیانه 
حداقل یازده درصد و برای تحقق برنامه ششم توسعه ، 
رشد سالیانه هشت درصدی مورد نیاز مي باشد و این 
جز با جذب سرمایه گذاري خارجي و ارتباط گسترده با 

بازارهاي جهاني میسر نخواهد شد.

در این ارتباط دولت مي باید امنیت سرمایه گذاری را 
تضمین و زمینه و بستر حضور سرمایه گذاران خارجي 
به کشور را فراهم نماید و قوانین و مقررات مربوط 
به خروج سود و درآمد حاصل از فعالیت این قبیل 

سرمایه گذاران را شفاف و تسهیل نماید.
4- هدف گذاري صادراتي: 

غیر  میلیارد دالر صادرات  رقم 43  به  در سال 95 
نفتی با احتساب صادرات میعانات نفتی دست پیدا 
کردیم و امسال هدفگذاری انجام شده برای صادرات 
50 میلیارد دالر می باشد ، هرچند که هنوز با رکورد 

صادرات 53 میلیارد دالری سال 93 فاصله داریم. 
به عبارت دیگر 3 سال است که علی رغم شعارهای 
تبلیغاتی فراوان در این شاخصه اصلی اقتصاد کشور 

در جا می زنیم.
علي رغم اینکه هدف گذاري کلي اقتصادی کشور و 
همچنین بخش صنعت در امر صادرات براي سال 
قبل   سالهای  همانند  اما   است  شده  اعالم  جاري 
اعالم  صنعتي  مختلف  رشته هاي  صادراتي  اهداف 
نشده است تا بتوان فعالیت هاي صادراتي هر بخش 
صنعتي را با اهداف آن ارزیابي و مقایسه نمود و میزان 
موفقیت آن را بررسي نمود. به عنوان مثال مشخص 
نیست هدف صادراتي سال جاري در حوزه نساجي و 
پوشاک چه مقدار است، نسبت به سال قبل چقدر رشد 
را تجربه خواهد کرد و براي رسیدن به این هدف چه 
برنامه هایي در دست اجرا داریم و به چه میزان سرمایه 
گذاری نیاز داریم. وجود و اعالم برنامه ها و اهداف 
تولیدي و صادراتي در هر رشته صنعتي در ابتداي هر 
سال باعث مي شود تا همگان با اهداف کالن آن حوزه 
آشنا شده و بتوانند فعالیت هاي آن مجموعه را رصد 
نموده و با اهداف آن مقایسه نمایند و این امکان وجود 
داشته باشد تا در پایان دوره دالیل موفقیت و شکست 
برنامه ارزیابي شده و زمینه موفقیت هاي بیشتر در 
ارزیابي  امکان  اینکه  گردد. ضمن  فراهم  بعد  سال 
توانایي ها و قابلیت هاي مدیر و یا رئیس مربوطه نیز 

مهیا مي گردد.
در هرحال و با توجه به موارد فوق االشاره که البته از 
چشم مسئولین کشور نیز دور نمی باشد؛ امیدواریم تا با 
الحاق کامل کشورمان به جامعه تجاری بین المللی ، 
شاهد تحولی کیفی در امر صادرات و توسعه صنعتی و 

اقتصادی میهن عزیزمان باشیم.
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تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش نهم

دوره شاه صفی: 
بر  صفوي  عهد  مطالب  محتواي  از  همانطوري که 
صفویان،  پیدایش  تا  ساسانیان  ظهور  از  مي آید؛ 
دولت هاي ملوک الطوایف که هرکدام در گوشه اي دم 
از استقالل مي زدند؛ توانستند قسمت بزرگي از ایران 
قدیم را تحت فرمان واحد درآوردند و یک دولت کاماًل 
ایراني به جاي دولت هاي غیرایراني که مدت ها بر 
ایران حکومت مي کردند در سراسر این خطه به وجود 
آورند؛ لذا از این دیدگاه بحث درباره این دولت هرچند 
هم که تاکنون درباره اش کتاب ها و آثاري نوشته اند باز 
هم نکات مبهم در همه زمینه هاي تاریخي، سیاسي، 
مذهبي این سلسله باقي مانده که الزم است محققان 
تاریخ صفوي بکوشند گوشه هاي تاریک این سلسله را 
براي عالقه مندان تاریخ روشن سازند. از طرف دیگر 
ظهور این دولت در حساس ترین شرایط تاریخ جهان 
بعضي نهضت هایي پروتستان و رنسانس و تهاجم 
استعمار قرار گرفت که دنباله آن به دوره معاصر کشیده 
شد و همچون طوفاني بزرگ تاریخ شرق را رقم زد. لذا 
از این دیدگاه نیز تحقیق در تاریخ این سلسله بازنگري 
به زوایاي تاریک آن است که مي تواند نقاط ضعف و 
قوت آن را بازگو کند تا تجربه تاریخي براي نسل 

حاضر باشد.

 
شاه عباس طي فرماني به غیاث الدین یزدي، سفارش 
تولید پارچه هاي قلمکار که نوع دیگرش را از کشورهاي 
آسیایي به ایران آورده بودند؛ داد. پارچه هاي پنبه اي 
مذکور را طرح هاي درهم تولید مي کردند و بازارهاي 
خوبي در آسیا داشت و مناسب مردم کم بضاعت ایران 
به نظر می رسید ولي در زمان سلطنت شاه صفي به 

مرحله اجرا و تولید قرار گرفت. ابتدا در کنار مسجد 
جامع اصفهان و اول بازار قدیم بازاري را به نام »بازار 
ریسمان« تعین کردند و در غرفه ها و حجره هاي دو 
طبقه این بازار، تعدادي مغازه به نام حالجي پنبه شروع 

به کار نمود. 

تصویر شماره 2- کارگاه پنبه زنی

تصویر شماره 2، یک کارگاه حالجي یا پنبه زني را 
نشان مي دهد که دو نفر در حال از هم جدا کردن 
تخم پنبه از پنبه ها براي مرحله بعدي یعنی تابندگی 
از این مغازه ها  و تبدیل آن به نخ هستند. تعدادي 
در بازار ریسمان مشغول چنین کاري بودند. تعدادي 

تصویر شماره 1- اثری از رضا عباسی 
در زمان سلطنت شاه صفی
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کارخانه بافت بلوچ تا چند سال پیش تمام سهم سیستان 
و بلوچستان از صنعت در ایران بود. بافت بلوچ که بیش 
از 40 سال سابقه فعالیت دارد در سال های نخستین 

تولید شاهد اشتغالزایی 2 هزار و 400 نفر بوده است.
بلوچ  بافت  کارخانه  صنعت،  گسترش  گزارش  به   
ایرانشهر در سال 55 در شهرستان ایرانشهر راه اندازی 
شد و در زمان اوج فعالیت حدود 2 هزار و 400 نیرو 
در آن مشغول به فعالیت بودند. این کارخانه در سال 
به  آن  ریسندگی  واحدهای  و  آتش سوزی  دچار   87
طور کامل تعطیل و فعالیت بافندگی و رنگ آمیزی آن 

محدود شد.
و  شده  فعال  آن  ریسندگی  94واحدهای  سال  از 
هم اکنون حدود 400نفر در آن مشغول کارند. ایرانشهر 
کارخانه و صنعت دیگری در وسعت بافت بلوچ ندارد و 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می تواند در 
مناطق محروم با هدف ایجاد اشتغال و واگذاری کارخانه 
به بخش خصوصی سرمایه گذاری کند. با احتساب این 
موارد قرار شد پروژه نوسازی بافت بلوچ به ایدرو واگذار 
شود؛ پروژه ای که راه اندازی دوباره آن بدون شک طرح 
خنده ای بر صورت بلوچ هایی که به دلیل نبود تعادل 
در ساختار توسعه بیکار هستند، خواهد کشید. چندی 
پیش منصور معظمی در این باره گفت: ماشین آالت 
جدید ریسندگی و بافندگی که با فناوری روز دنیا پس 
از گشایش های بین المللی که از ناحیه توافقنامه برجام 

اتفاق افتاده بود سریع سفارش داده و تهیه شده و در حال 
انتقال برای استقرار در کارخانه بافت بلوچ است. معظمی 
با بیان اینکه بافت بلوچ یکی از پروژه های بزرگ سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران در راستای ماموریت 
نوسازی و احیای صنایع فرسوده است، توضیح داد: 
احیای دوباره این واحد نساجی عالوه بر ایجاد اشتغال 
نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی منطقه و مردم 
جدید  ریسندگی  ایجاد خط  دارد.   ایرانشهر  محروم 
جایگزین خطوط ریسندگی شده که در آتش سوزی 
سال 87 از بین رفته بود و این خط می تواند محصوالتی 
تولید کند که به کشورهای منطقه صادر شود همچنین 
بازسازی سالن چاپ و تکثیر و طرح سالن بافندگی جدید 
سهم قابل توجهی از صنایع نساجی را به خود اختصاص 
می دهد.  معظمی گفت: مجوز انبار اختصاصی گمرک به 
منظور ضد عفونی کردن پنبه های وارداتی هم دریافت 
شده است. درحال حاضر 124 نفر در کارخانه بافت بلوچ 
فعالیت می کنند که با راه اندازی خط ریسندگی 200 تا 

250 نفر به این تعداد افزوده می شود.
 وی در ادامه توجه به بازارهای منطقه ای را در اشتغال 
جوانان یادآوری کرد و گفت: صنعت نساجی اگرچه 
امروز در کشور ما با مشکالت فراوان روبه رو است و از 
گذشته پرافتخار خود فاصله گرفته ولی با وجود صنایع 
پتروشیمی در کشور و زمینه های تولید پنبه می تواند 
یکی از سریع ترین صنایعی باشد که برای جوانان اشتغال 

بیافریند به شرطی که حلقه های تولید آن را خیلی زود در 
داخل تکمیل کنیم.

 در حالی که گفته های معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت امید بسیاری را در دل پر درد بلوچ ها به وجود 
آورد اما هنوز خبری از ماشین آالتی که وعده آن داده 
شده بود، نیست. معظمی گفته بود ماشین آالت مورد 
نیاز سفارش داده شده و به کارخانه می آید. با این حال 
در روزهای گذشته خبر از توقف ماشین آالت بافت بلوچ 
در گمرک کشور آمد. به عبارتی این بار مسئوالن وعده 
خود را عملی کردند اما کار در جای دیگری به دست 

دیگری معطل شده است.
 نماینده مردم ایرانشهر در این باره گفت: روزنه امیدی 
برای بهبود وضعیت کارخانه بافت بلوچ و حل بحران 
اگر دولت  دارد که  این شهرستان وجود  بیکاری در 

حمایت های خود را انجام ندهد، از بین می رود.
 محمدنعیم امینی فر درباره وضعیت کارخانه صنایع بلوچ 
به ایلنا گفت: ضعف مدیریتی و همچنین مشکالت 
سریالی صنعت نساجی ایران باعث شد که کارخانه 
بافت بلوچ از رسالت اصلی خود یعنی ایجاد اشتغال پایدار 

در استان سیستان و بلوچستان بازبماند. 
او ادامه داد: در نگاه کالن باید گفت که متاسفانه برای 
بهبود وضعیت نساجی ایران هیچ برنامه مدونی نداریم 
و با تخصیص سرمایه های نامناسب و تزریق پول های 
بدون برنامه وضعیت موجود را نامناسب تر می کنیم 
در صورتی که می توان با یک برنامه ریزی بلندمدت 
وضعیت را بهبود بخشید. در کارخانه بافت بلوچ زمانی 
حدود 3 هزار کارگر فعالیت می کردند اما اکنون با کمتر 
از 200 کارگر فعالیت می کند و این یعنی در وضعیت 

مناسبی نیستیم.
 امینی فر راه برون رفت بافت بلوچ از وضعیت فعلی را 
مدیریت یکپارچه خوانده و افزود: با توجه به وضعیت 
کنونی کارخانه بافت بلوچ مسئوالن استانی در دیدار 
برای  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  مسئوالن  با 
برون رفت از وضعیت کنونی کارگران برنامه ریزی هایی 
را انجام داده اند و در آینده در صورت حمایت دولت 
می توان به مدیریت یکپارچه کارخانه دست پیدا کرد. 
کاشت پنبه در مزارع اطراف کارخانه می تواند نخستین 
گام در بهبود وضعیت کنونی باشد اما قبل از آن باید 
دستگاه های ریسندگی که مدتی است در کمرگ مانده 

در اختیار کارخانه قرار بگیرد.

سهم بلوچ ها 
از صنعت پشت درهای گمرک

بازتاب
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تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش نهم

دوره شاه صفی: 
بر  صفوي  عهد  مطالب  محتواي  از  همانطوري که 
صفویان،  پیدایش  تا  ساسانیان  ظهور  از  مي آید؛ 
دولت هاي ملوک الطوایف که هرکدام در گوشه اي دم 
از استقالل مي زدند؛ توانستند قسمت بزرگي از ایران 
قدیم را تحت فرمان واحد درآوردند و یک دولت کاماًل 
ایراني به جاي دولت هاي غیرایراني که مدت ها بر 
ایران حکومت مي کردند در سراسر این خطه به وجود 
آورند؛ لذا از این دیدگاه بحث درباره این دولت هرچند 
هم که تاکنون درباره اش کتاب ها و آثاري نوشته اند باز 
هم نکات مبهم در همه زمینه هاي تاریخي، سیاسي، 
مذهبي این سلسله باقي مانده که الزم است محققان 
تاریخ صفوي بکوشند گوشه هاي تاریک این سلسله را 
براي عالقه مندان تاریخ روشن سازند. از طرف دیگر 
ظهور این دولت در حساس ترین شرایط تاریخ جهان 
بعضي نهضت هایي پروتستان و رنسانس و تهاجم 
استعمار قرار گرفت که دنباله آن به دوره معاصر کشیده 
شد و همچون طوفاني بزرگ تاریخ شرق را رقم زد. لذا 
از این دیدگاه نیز تحقیق در تاریخ این سلسله بازنگري 
به زوایاي تاریک آن است که مي تواند نقاط ضعف و 
قوت آن را بازگو کند تا تجربه تاریخي براي نسل 

حاضر باشد.

 
شاه عباس طي فرماني به غیاث الدین یزدي، سفارش 
تولید پارچه هاي قلمکار که نوع دیگرش را از کشورهاي 
آسیایي به ایران آورده بودند؛ داد. پارچه هاي پنبه اي 
مذکور را طرح هاي درهم تولید مي کردند و بازارهاي 
خوبي در آسیا داشت و مناسب مردم کم بضاعت ایران 
به نظر می رسید ولي در زمان سلطنت شاه صفي به 

مرحله اجرا و تولید قرار گرفت. ابتدا در کنار مسجد 
جامع اصفهان و اول بازار قدیم بازاري را به نام »بازار 
ریسمان« تعین کردند و در غرفه ها و حجره هاي دو 
طبقه این بازار، تعدادي مغازه به نام حالجي پنبه شروع 

به کار نمود. 

تصویر شماره 2- کارگاه پنبه زنی

تصویر شماره 2، یک کارگاه حالجي یا پنبه زني را 
نشان مي دهد که دو نفر در حال از هم جدا کردن 
تخم پنبه از پنبه ها براي مرحله بعدي یعنی تابندگی 
از این مغازه ها  و تبدیل آن به نخ هستند. تعدادي 
در بازار ریسمان مشغول چنین کاري بودند. تعدادي 

تصویر شماره 1- اثری از رضا عباسی 
در زمان سلطنت شاه صفی
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طرح زیبا و قاب هاي منظم و طرح هاي اسلیمي و 
تداخل نقش هاي بسیار بدیع و جالب مشاهده می شود. 
براي طرح پارچه هاي قلمکار از طرح درختان،جانواران 
ظریف و گل هاي نسبتاً معمولي و نقوش دیگر استفاده 
می شد و به رنگ هاي سبز تیره و قرمز روشن و دو 
نوع بنفش )بعضي اوقات بستگي به مهارت استاد تا 8 
رنگ مختلف در طرح( به کار می رفت. شکل درخت ها 
و جانواران و شیوه رنگ آمیزي کاماًل به سبک هندي 
است اما نظیر آن را در آثار دیگر هنري با آنکه نمونه 

پارچه هاي نخي آن فراوان است؛ قابل انکار نیست. 
تعریف قلمکار از نظر سیاحان: پارچه دیگري هم در 
ایران درست مي کنند که به »قلمکار« موسوم است. 
براي ساختن قلمکار، صنعتگران در روي پارچه هاي 
پنبه اي سفید با قلم یا قالب نقش هاي مطلوبي به 
وجود مي آورند. )معني لغت قلمکار و قلمکارسازي در 
فرهنگ فارسي آقاي دکتر معین چنین آمده است. 
قلمکار: نقاش و آن که بر روي برنج و نقره و طال 
حکاکي کنند )قلمکاري( پارچه ساده اي از کرباس و 
کتان و غیره است که بر آن به وسیله قالب و مهر 
نقوشي تصویر کرده اند و آن را به اشکال پرده و سفره 

و رومیزي و غیره درآورند. 
هر  براي  قلمکارسازي  در  استادکار  قلمکارسازي: 
اگر  و  مي زند  قالب  پارچه  روي  بر  یک بار  رنگي، 
پارچه اي چهار رنگ بخواهد ناگزیر چهار بار زیر دست 
استاد قلمکار  ساز رود. رنگ هایي که بیش از همه در 
قلمکارسازي به کار می رود به ترتیب عبارتند از سیاه، 
قرمز، آبي و زرد. علت این ترتیب، آن است که رنگ 
براي سنگ هاي عمده و اساس نقوش  سیاه قرمز 
قلمکار است و براي این که رنگ ها ثابت بماند حاجت 
به بعضي از عملیات است و در صورت ثابت شدن این 
دو رنگ، رنگ هاي بعدي یعني آبي و زرد نیز ثابت 

خواهد ماند.
لحاف،  رویه  سفره،  پرده،  براي  قلمکار  پارچه هاي 
لباس و زینت خانه ها به کار مي رفتند. اغلب قلمکارها 
قالیچه ها  و  قالي  در  که  نقش هایي  همان  داراي 
دیده مي شوند؛ بودند. اکنون کارهاي قلمي متروک 
شده و نقش ها را با قالب هاي چوبي در روي پارچه 
مي اندازند. طول این قالب ها 21 سانتي متر و عرض 

آن ها 15 سانتي متر است. قلمکارسازي در شهرهاي 
یزد، همدان و اصفهان معمول است. مخصوصاً شهر 
اصفهان که مرکز عمده قلمکار سازي است. در این 
شهر بازار مخصوصی به نام بازار چیت سازها وجود 
ساختن  مشغول  آن  در  زیادي  صنعتگران  که  دارد 
پارچه هاي قلمکار و قلمکار یزدي که با پارچه هاي 
کرباسي درست مي شود؛ هستند که از حیث لطافت و 
خوش نمایي به پاي قلمکارهاي اصفهاني نمي رسد، 
عرض آن ها کم است و غالباً دو پارچه کم عرض 
را در پهلوي هم قرار مي دهند و مي دوزند تا قلمکار 
عریض شود. در قرن هیجدهم از پارچه هاي ابریشمي 
قلمکار مي بافتند. این نوع قلمکارهاي قدیمي بسیار 

کمیاب هستند. 
شوم  رسم  به  بنا  صفي  شاه  اقدامات  نخستین  از 
تلقین هاي برخي مقربان  القائات و  با  نیز  جدش و 
مفسدش، توجه یا توهم او درمورد خطرات ناشي از 
وجود شاهزادگان صفوي و برخي منسوبان آنان بود. 
به این ترتیب در چهار سال نخست پادشاهي شاه 
صفي، تقریباً نسل شاهزادگان ذکور صفوي و اعم از 
نوه هاي پسري یا دختري شاه عباس و حتي دختر 
زادگان شاهان برافتاد و چون زمان شاه عباس دوم 
رشته شاهي یکتا شد که گمان مي کردند محکم تر 
مي شود. عیسي خان قورچي باشي شیخاوند که داماد 
شاه عباس بود و از این وصلت صاحب پسراني چند 
بود،  همه کشته شدند. خلیفه سلطان اعتمادالدوله هم 
که داماد دیگر آن پادشاه بود از مقام وزارت دیوان اعلي 

کناره گرفت. 
پسران صدرها و صدرزاده هاي دیگر منتسب به مادران 
صفوي را نیز نابینا کردند. منتسباني را که در شهرهاي 
مشهد، قم و ساوه بودند به فرمان شاه کشتند، امامقلي 
خان بیگلربیگي بزرگترین سردار فارس و حاکم مقتدر 
جنوب ایران را هم که در خانه اش پسري از شاه عباس 
داشت و برادرش داودخان در آشفتگي هاي گرجستان 

و قراباغ متهم بود با سه پسرش کشتند.
در تصویر شماره 6، امامقلي خان، امیراالمراي فارس 
مشاهده می شود که تحت تاثیر بدبیني و حسادت به 
همراه پسرانش کشته شد. نکته قابل توجه این که 
برانگیختن  کساني مانند چراغ  خان زاهدي که در 

برخي از این خون ریزي ها دست داشت و قبل از کشته 
شدن عیسي خان صاحب مقام قورچي باشیگري و 
لوازم و اسباب آن شده بود خود چندان نپائید و به 

زودي گرفتار خشم شاه شد. 

شاه صفي در جمادي الثاني 1043 صاحب پسري شد 
که سلطان محمد میرزا نام گرفت )شاه عباس دوم 
بعدي( گهواره گوهرنشان این شاهزاده را پیشاپیش 
امامقلي خان ترتیب داده بود که پاداش آن را با نابودي 
دودمان خود دریافت کرد! بدگماني و خشم شاه خرمن 
زندگي بسیاري از رجال برکشیده  شاه عباس یا خود 
قرباني  اغلب  وزرا  و  امرا  این  را سوزاند.  شاه صفي 
غرور، حماقت، گستاخي، رقابت ها و حسادت هاي رایج 

درباري شدند. 
چون در اصفهان بازار ریسمان به وجود آمد و تعداد 
پنبه ای  نخ  تولید  شد،  زیاد  بسیار  آن  کارگاه هاي 
به  راه  این  زیادي در  به حدی رسید که کارگران 
با گسترده شدن نخ هاي دوال  و  کار گرفته شدند 
به  زیادي  چله هاي  نخ ها،  این گونه  شده  تابیده  و 
و  پنبه اي  پارچه هاي  تولیدکنندگان  و  آمد  دست 
و  کارگران  لباس  براي  که  داشت  آن  بر  را  نخي 
کشاورزان لباس هایي از جنس پنبه با پارچه هایي 
و  گوناگو  رنگ هاي  و  مختلف  صورت هاي  به 
را  بازار  را گسترش داده و  پنبه  راه  راه  پارچه هاي 

قبضه نمایند. 

تصویر شماره 6- امامقلی خان-امیراالمرای فارس 
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دیگر نیز مشغول تهیه نخ با دوک هاي مخصوص 
تاب دهنده بودند. کارگران، نخ هاي تابیده شده را به 
روي ماسوره هاي حامل نخ ریسیده انتقال مي دادند و 
تعداد زیادي ماسوره حامل نخ آماده را در ظرف هاي 
مخصوص نگهداري مي نمودند. تعدادي دیگر نخ هاي 
یک ال را به روی ماسوره  ها تاب مي دادند و نخ دوال 
تابیده مخصوص نخ تار پارچه را تهیه مي کردند و در 
آخر، بازار کارگاه تهیه چله نخ هاي تار وجود داشت. 40 
ماسوره را که روي میزي قرار داشت به طور منظم 
بازکرده و بر روي چله گردان انتقال مي دادند و با متراژ 
معین براي چله آماده مي نمودند و سپس به پشت 
بافندگي  دستگاه  برده،  بافندگي  دستگاه  یا  ماشین 
را چله گذاري کرده و آماده بافت پارچه هاي پنبه اي 
مي نمودند، سپس پارچه پنبه اي به دست آمده را به 

کارگاه چاپ قلم کاري هدایت مي نمودند. 
در اصفهان بازاري را براي قلمکاري اختصاص داده 
بودند که آن را چیت سازها و قلمکارها نامگذاري کرده 

بودند.

تصویر شماره 3- بازار چیت سازها و قلمکارهای اصفهان

 
تصویر شماره 3، بازار چیت سازها )قیصریه( را نشان 
می دهد که در ضلع میدان نقش جهان اصفهان درست 
مقابل مسجد شاه اصفهان قرار داشت. در باالی سر 
نقاشي علیرضا عباسي  اثر  بازار زیباترین  این  درب 
نقاش معروف دوره شاه عباس و شاه صفي ترسیم 
شده است. در قسمت همکف این بازار، مغازه های 
که  مي شود  دیده  وفور  به  قلمکار  کارهاي  فروش 
مصارف  براي  طرح هاي  با  را  قلمکار  پارچه هاي 
گوناگون به معرض دیده خریداران قرار مي دهند و 
در طبقه باالي آن ها کارگاه هاي چاپ قلمکار مشغول 

به کار مي باشند. 

تصویر شماره 4- زنان ایرانی هنگام صرف غذا

 
تصویر شماره 4، تصویر زنان ایراني هنگام غذاخوردن 
را نشان می دهد در حالي که جلوي یک پرده قلمکار 
زیبا با طرح بته جقه )از شاهکارهاي طراحي و چاپ 
پارچه( مي باشد به صرف غذا می پردازند.  این نوع 
پرده ها در تمام منازل براي جلوی درب مصرف داشته 
است و با رنگ هاي ثابت و طرح هاي زیبا به ابعاد 
گوناگون چاپ و تولید مي شد. شاه صفي از سال 1038 
هجري قمري تا سال 1052 سلطنت کرد. جانشینان 
شاه عباس اول بر اثر عدم کفایت و سست حالي و نیز 
به واسطه غفلت از کار سپاهي و مهم تر از همه افراط 
در باده گساري، موجبات ضعف و ناتواني مملکت را 
فراهم کردند که البته تا حدي مي توان شاه عباس دوم 

را از این اتهامات مستثني دانست. 
شاه عباس در آخرین سفر مازندران در 1038 قمري 
که بیمار بود، نوه 18 ساله اش سام میرزا پسر محمد 
بود  اصفهان  در  که  را  مقتول  میرزاي  )صفي(  باقر 
به جانشیني برگزید. اما براي آوردنش به اردو بنا بر 
استخاره موالنا مراد مازندراني صبر کرد. از این تصمیم 
شاه کسي بیرون از دایره مقربان نزدیک آگاه نشد. 
چون شاه در شب پنجشنبه 24 جمادي االول 1038 
هنگام طلوع صبح صادق درگذشت، ارکان حاضر در 
پایه سلطنت به مصلحت اندیشي زینب  بیگم عمه شاه 
و شخصیت متنفذ حرم، خبر فوت شاه را به مخفی 
داشته و از قول شاه به داروغه اصفهان خسرو میرزاي 
گرجي )رستم خان قوللر آقاسي( نوشتند که سام میرزا 
پسر صفي میرزا و نجف قلي میرزا پسر امامقلي میرزا 
را به درون دولتخانه آورد و محافظت کند. آنگه به 
از علما  نفر  رفیع محمد صدر و چند  میرزا  واسطه 
به کار تجهیز و تکفین جسد شاه پرداختند. چون با 

گذشت دو سه روز از ماجرا، پنهان داشتن آن دیگر 
ممکن نمي شد؛ همان ارکان به صالحدید زینب بیگم 
با استناد به وصیت شاه متوفي و موافقت استخاره 
و مساعد بودن ساعت اتفاق بر پادشاهي سام میرزا 
حاصل شد و به مهر همه وزراء، امراء، یوزباشیان و 
عساکر حاضر در بلده اشرف رسید و همراه محبعلي 
بیک با نامه اي محبت آمیز به اصفهان به خسرو میرزا 
فرستادند که تا ورود اردوي کیهان پوي در خدمت 
سام میرزا باشد اما ترتیب جلوس ندهد. آنگاه اردو هم 
به آهستگي به راه افتاد و جنازه را در آستانه امامزاده 
حبیب ابن موسي )ع( در کاشان به امانت گذاشتند. 
اما در اصفهان، خسروخان روز بعد از ورود محبعلي 
بیک شاملو یعني در شب دوشنبه چهارم جمادي الثاني 
20ژانویه 1629 با مصلحت دیدن تقدم جلوس شاه 
جدید بر سوگواري شاه در گذشته، با استناد به گفته 
منجمان که تا شش ماه دیگر ساعتي سعدتر براي 
جلوس پادشاهي یافت نمي شود، در عمارت عالي قاپو 
داد.  ترتیب  میرزا  براي شاهزاده سام  بساط جلوس 
فرداي آن روز یک بار دیگر شاه جدید را به وسیله 
مجتهد زمان میر محمد باقر داماد بر اورنگ سلطنت 
نشاندند و شاه جدید دست به بذل و بخشش گشود. 
روز جمعه بعد در مسجد جامع شاهي جدید )مسجد 
شاه اصفهان( میرداماد خطبه اي در نهایت فصاحت و 
کمال بالغت به اسم شاه صفي ایراد کرد و روز بعد 

سکه سلطنت به نام وي زده شد.

تصویر شماره 5- پرده قلمکار 

در تصویر شماره 5، پرده قلمکار مرکب از چندین 
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طرح زیبا و قاب هاي منظم و طرح هاي اسلیمي و 
تداخل نقش هاي بسیار بدیع و جالب مشاهده می شود. 
براي طرح پارچه هاي قلمکار از طرح درختان،جانواران 
ظریف و گل هاي نسبتاً معمولي و نقوش دیگر استفاده 
می شد و به رنگ هاي سبز تیره و قرمز روشن و دو 
نوع بنفش )بعضي اوقات بستگي به مهارت استاد تا 8 
رنگ مختلف در طرح( به کار می رفت. شکل درخت ها 
و جانواران و شیوه رنگ آمیزي کاماًل به سبک هندي 
است اما نظیر آن را در آثار دیگر هنري با آنکه نمونه 

پارچه هاي نخي آن فراوان است؛ قابل انکار نیست. 
تعریف قلمکار از نظر سیاحان: پارچه دیگري هم در 
ایران درست مي کنند که به »قلمکار« موسوم است. 
براي ساختن قلمکار، صنعتگران در روي پارچه هاي 
پنبه اي سفید با قلم یا قالب نقش هاي مطلوبي به 
وجود مي آورند. )معني لغت قلمکار و قلمکارسازي در 
فرهنگ فارسي آقاي دکتر معین چنین آمده است. 
قلمکار: نقاش و آن که بر روي برنج و نقره و طال 
حکاکي کنند )قلمکاري( پارچه ساده اي از کرباس و 
کتان و غیره است که بر آن به وسیله قالب و مهر 
نقوشي تصویر کرده اند و آن را به اشکال پرده و سفره 

و رومیزي و غیره درآورند. 
هر  براي  قلمکارسازي  در  استادکار  قلمکارسازي: 
اگر  و  مي زند  قالب  پارچه  روي  بر  یک بار  رنگي، 
پارچه اي چهار رنگ بخواهد ناگزیر چهار بار زیر دست 
استاد قلمکار  ساز رود. رنگ هایي که بیش از همه در 
قلمکارسازي به کار می رود به ترتیب عبارتند از سیاه، 
قرمز، آبي و زرد. علت این ترتیب، آن است که رنگ 
براي سنگ هاي عمده و اساس نقوش  سیاه قرمز 
قلمکار است و براي این که رنگ ها ثابت بماند حاجت 
به بعضي از عملیات است و در صورت ثابت شدن این 
دو رنگ، رنگ هاي بعدي یعني آبي و زرد نیز ثابت 

خواهد ماند.
لحاف،  رویه  سفره،  پرده،  براي  قلمکار  پارچه هاي 
لباس و زینت خانه ها به کار مي رفتند. اغلب قلمکارها 
قالیچه ها  و  قالي  در  که  نقش هایي  همان  داراي 
دیده مي شوند؛ بودند. اکنون کارهاي قلمي متروک 
شده و نقش ها را با قالب هاي چوبي در روي پارچه 
مي اندازند. طول این قالب ها 21 سانتي متر و عرض 

آن ها 15 سانتي متر است. قلمکارسازي در شهرهاي 
یزد، همدان و اصفهان معمول است. مخصوصاً شهر 
اصفهان که مرکز عمده قلمکار سازي است. در این 
شهر بازار مخصوصی به نام بازار چیت سازها وجود 
ساختن  مشغول  آن  در  زیادي  صنعتگران  که  دارد 
پارچه هاي قلمکار و قلمکار یزدي که با پارچه هاي 
کرباسي درست مي شود؛ هستند که از حیث لطافت و 
خوش نمایي به پاي قلمکارهاي اصفهاني نمي رسد، 
عرض آن ها کم است و غالباً دو پارچه کم عرض 
را در پهلوي هم قرار مي دهند و مي دوزند تا قلمکار 
عریض شود. در قرن هیجدهم از پارچه هاي ابریشمي 
قلمکار مي بافتند. این نوع قلمکارهاي قدیمي بسیار 

کمیاب هستند. 
شوم  رسم  به  بنا  صفي  شاه  اقدامات  نخستین  از 
تلقین هاي برخي مقربان  القائات و  با  نیز  جدش و 
مفسدش، توجه یا توهم او درمورد خطرات ناشي از 
وجود شاهزادگان صفوي و برخي منسوبان آنان بود. 
به این ترتیب در چهار سال نخست پادشاهي شاه 
صفي، تقریباً نسل شاهزادگان ذکور صفوي و اعم از 
نوه هاي پسري یا دختري شاه عباس و حتي دختر 
زادگان شاهان برافتاد و چون زمان شاه عباس دوم 
رشته شاهي یکتا شد که گمان مي کردند محکم تر 
مي شود. عیسي خان قورچي باشي شیخاوند که داماد 
شاه عباس بود و از این وصلت صاحب پسراني چند 
بود،  همه کشته شدند. خلیفه سلطان اعتمادالدوله هم 
که داماد دیگر آن پادشاه بود از مقام وزارت دیوان اعلي 

کناره گرفت. 
پسران صدرها و صدرزاده هاي دیگر منتسب به مادران 
صفوي را نیز نابینا کردند. منتسباني را که در شهرهاي 
مشهد، قم و ساوه بودند به فرمان شاه کشتند، امامقلي 
خان بیگلربیگي بزرگترین سردار فارس و حاکم مقتدر 
جنوب ایران را هم که در خانه اش پسري از شاه عباس 
داشت و برادرش داودخان در آشفتگي هاي گرجستان 

و قراباغ متهم بود با سه پسرش کشتند.
در تصویر شماره 6، امامقلي خان، امیراالمراي فارس 
مشاهده می شود که تحت تاثیر بدبیني و حسادت به 
همراه پسرانش کشته شد. نکته قابل توجه این که 
برانگیختن  کساني مانند چراغ  خان زاهدي که در 

برخي از این خون ریزي ها دست داشت و قبل از کشته 
شدن عیسي خان صاحب مقام قورچي باشیگري و 
لوازم و اسباب آن شده بود خود چندان نپائید و به 

زودي گرفتار خشم شاه شد. 

شاه صفي در جمادي الثاني 1043 صاحب پسري شد 
که سلطان محمد میرزا نام گرفت )شاه عباس دوم 
بعدي( گهواره گوهرنشان این شاهزاده را پیشاپیش 
امامقلي خان ترتیب داده بود که پاداش آن را با نابودي 
دودمان خود دریافت کرد! بدگماني و خشم شاه خرمن 
زندگي بسیاري از رجال برکشیده  شاه عباس یا خود 
قرباني  اغلب  وزرا  و  امرا  این  را سوزاند.  شاه صفي 
غرور، حماقت، گستاخي، رقابت ها و حسادت هاي رایج 

درباري شدند. 
چون در اصفهان بازار ریسمان به وجود آمد و تعداد 
پنبه ای  نخ  تولید  شد،  زیاد  بسیار  آن  کارگاه هاي 
به  راه  این  زیادي در  به حدی رسید که کارگران 
با گسترده شدن نخ هاي دوال  و  کار گرفته شدند 
به  زیادي  چله هاي  نخ ها،  این گونه  شده  تابیده  و 
و  پنبه اي  پارچه هاي  تولیدکنندگان  و  آمد  دست 
و  کارگران  لباس  براي  که  داشت  آن  بر  را  نخي 
کشاورزان لباس هایي از جنس پنبه با پارچه هایي 
و  گوناگو  رنگ هاي  و  مختلف  صورت هاي  به 
را  بازار  را گسترش داده و  پنبه  راه  راه  پارچه هاي 

قبضه نمایند. 

تصویر شماره 6- امامقلی خان-امیراالمرای فارس 
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تصویر شماره 7- مغازه زرگری

تصویر شماره 7 یک کارگاه زرگري در آن دوره را 
نشان می دهد مي باشد. لباس  تمام کارکنان از جنس 
پنبه و به رنگ هاي مختلف است حتي پرده پشت سر 

آن ها نیز از جنس پنبه بافته شده می باشد. 
برداشت  و  وفور کشت  حد  به  ایران  در  پنبه  چون 
مي شد و با قیمت ارزان در دسترس بود و با سرمایه 
کمي مي شد یک کارگاه پارچه بافي نخي راه انداخت 
حتي در شهرهاي دور دست نیز مردم مبادرت به تولید 
پارچه هاي پنبه اي نمودند و  سرعت تولید این پارچه ها 
نسبت به پارچه هاي پشمي و ابریشمي افزایش یافت. 

در تصویر شماره 8 ، تعدادی کارگر را نشان مي دهد 
متفاوت  دوخت هاي  با  پنبه اي  لباس  همگي  که 
با  چون  را  پارچه ها  نوع  این  پوشیده اند.  مختلف 
دقیق  مي شد  ساخته  ني  از  که  چوبي  شانه هاي 

مي زدند و محکم فشرده مي گشت، در مقابل کشش 
و تنش بسیار مقاوم و در دسترس قرار مي گرفت 
و به راحتي شسته و تمیز مي شد. طراحان پارچه 
پارچه ها را هم مانند  این نوع  سعي مي کردند که 
پارچه هاي پشمي با طرح هاي گوناگون و نخ هاي 
بدن  روي  تا  نمایند  بازار  عرضه  متفاوت  رنگي 

جلوه اي خاص داشته باشد. 

تصویر شماره 9- بازار جلفا 

تصویر شماره 9 بازار محلي واقع در جلفاي اصفهان را 
نشان می دهد. لباس کلیه اشخاص، از پنبه تهیه شده 
و شرایط دوخت آن ها متفاوت است که نشان از حالت 

محلي دارد. 
زنان نیز در استفاده از پارچه هاي پنبه اي از مردان عقب 
نماندند و با ابتکارات خود پارچه هاي پنبه اي را به طرز 

زیبایي دوخته و بر تن مي کردند.

در تصویر شماره )10( یک زن ارمني مشاهده می شود 
که از چیت گلدار و روپوش پنبه اي استفاده کرده است. 
و  داشتند  پارچه شرکت  بافندگي  و  تولید  در  ارامنه 
تولیدات زیبا و خاصي را در جلفاي اصفهان به معرض 
اوقات تولیدات  تولید و نمایش مي گذارند و بعضي 
خود را به اصفهان آورده و به فروش مي رسانیدند که 

خریداران بسیاري را جلب مي نمودند. 

در تصویر شماره 11 پوشش دو زن مشاهده می شود. 
روسري آنها از جنس پنبه و هر دو گلدار می باشد. 

در تصویر شماره 12، شش نفر کارگر و استاد کار نجار 
را در حال کار کردن نشان مي دهد که همگي داراي 

لباس پنبه اي هستند. 
تصویر شماره 10- پوشش زن ایرانی در 

زمان شاه صفی

تصویر شماره 8- تعدادی کارگر 

تصویر شماره 12- نجاران

تصویر شماره 11- پوشش دو زن ایرانی 
در زمان شاه صفی
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انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان با انتقاد بر اینکه  دبیر 
کشورهای خارجی از تولید پارچه چادری سود خوبی حاصل می کنند، گفت: سود 

واردات پارچه چادر مشکی، مانع از تولید آن در کشور شده است.
مظفر چلمقانی با اشاره به اینکه امروز در صنعت نساجی بیشتر واردکننده هستیم، 
اظهار داشت: با سودده بودن صنعت نساجی به دلیل بی توجهی در ارائه مواد اولیه 
به کارخانه ها امروز واردات مصنوعات نساجی با قوت بیشتری در کشور انجام 
می شود.  وی همچنین به گفته دبیر اسبق انجمن نساجی ایران اشاره کرد و بیان 

داشت: به گفته حائری، 95 درصد چادر مشکی مصرفی کشور وارداتی است.
 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان با ابراز تاسف از اینکه 
با پتانسیل باالی صنعت نساجی در کشور به جای صادرات؛ بیشتر واردکننده 
مصنوعات قاچاق به کشور هستیم، تصریح کرد: کشورهای ترکیه، چین و 

هندوستان رقبای نساجی ایران هستند.
 وی پیرامون گرایش مردم به خرید مصنوعات نساجی وارداتی، گفت: متاسفانه 
این موضوع ریشه فرهنگی دارد، چرا که در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان 
داخل، با مارک خارجی اجناس خود را به فروش می رسانند در حالی که همین 

اجناس با مارک داخلی در کشور خریدار ندارد.
چلمقانی با اشاره به اینکه مقرر شده بود، تولید پارچه چادری به عنوان پارچه ملی 
ایرانی در کشور صورت بگیرد، افزود: زمان زیادی از این رخداد گذشته است و 
تاکنون هیچگونه بسترسازی و حمایت از تولیدکنندگان برای تولید این نوع پارچه 
صورت نگرفته است.  وی اضافه کرد: همچنان این کشورهای خارجی هستند 

که از تولید پارچه چادری سود خوبی حاصل می کنند.
 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان بیان داشت: اصفهان از 

دیرباز قطب صنعت نساجی ایران بوده و تولید انواع پارچه در این استان انجام 
می گیرد، اما تولید پارچه چادرمشکی که سالیانه به میزان زیادی به کشور وارد 
می شود و با قیمتی بسیار نازل تر از پارچه داخلی به دست مصرف کننده می رسد، 
برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست و مصرف کنندگان هم اقبالی به 
آن ندارند.  وی تصریح کرد: اولین گام پیش از تولید پارچه مشکی در داخل 
کشور، جلوگیری از قاچاق این نوع پارچه و واردات آن به داخل کشور است و 
سپس یاری دولت به تولیدکنندگان در راستای تولید پارچه چادر مشکی و کاهش 
هزینه های تولید است. چلمقانی گفت: دولتمردان باید متوجه باشد که با عدم 
واردات پارچه چادر مشکی به کشور و تولید آن در داخل چه میزان شکوفایی 

اقتصادی حاصل می شود و چه تعداد از جوانان به اشتغال گماشته می شوند.

 وی با بیان اینکه کارخانه هایی در کشور برای تولید پارچه چادری احداث شدند، 
اما هرگز نتوانستند به تولید خود ادامه دهند، اظهار داشت: افزایش هزینه های 
منابع انرژی، ثابت نبودن نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده و اعطای وام های 
پربهره و دیگر موانع باعث شدند تا فعاالن صنعت نساجی در سال های اخیر 
نتوانند به فعالیت خود به خوبی ادامه دهند و بسیاری از کارخانجات معتبر در این 

زمینه به مرحله ورشکستگی رسیدند.
 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان حمایت دولت از صنعت 
نساجی داخلی را بسیاری ضروری دانست و افزود: رونق کارخانه های نساجی که 
محصوالتشان به راحتی می تواند مهم ترین کاالهای صادراتی غیرنفتی کشور 
باشد، باید بیش از پیش مدنظر مسئوالن و دولتمردان قرار بگیرد، چراکه با کمی 
توجه به این صنعت می توان آن را از لبه پرتگاه نابودی به قله رشد و ترقی کشاند 

و از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری کرد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان انتقاد کرد: 
سود واردات پارچه چادر مشکی در جیب خارجی ها
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معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک  های صنعتی ایران 
گفت: طرح تولید پوشاک برای طبقه متوسط جامعه در 5 استان به صورت پایلوت 
اجرا شد که بعد از استخراج نتایج و رفع اشکاالت تا اواخر سال 97 این طرح در 

سایر استان های کشور اجرا می شود.
غالمرضا سلیمانی در پاسخ به این پرسش که برخی از تولیدکنندگان به 
نام فست فشن) Fast Fashion( یا تولید سریع و ارزان در بازار فعالیت 

دارند که معمواًل کاالهای بی کیفیت را روانه بازار می کنند برای ساماندهی 
این تولید کنندگان چه برنامه ای دارید، بیان کرد: این طرح که در ذیل سند 
پوشاک کشور لحاظ شده درواقع تولید پوشاک برای طبقه متوسط جامعه 

است.  
به گزارش پایگاه خبری گسترش، وی افزود: تولید کنندگان فست فشن باید 

محصول رقابتی و متناسب با مد روز را تولید کنند. 
برای افزایش کیفیت محصول این تولیدکنندگان، انجمن پوشاک ایران شرکتی 
را برای فعالیت در حوزه های آموزش، بازاریابی و فروش ایجاد کرد و  5 استان 

کشور به عنوان پایلوت انتخاب شدند. 
سلیمانی تصریح کرد: البته انتخاب این 5 استان بر اساس شرایطی بوده است 
به گونه ای که 20 کارخانه در شهرک هایی که زیر 10 هزار نفر اشتغال در 
مناطق روستایی داشتند انتخاب شدند تا کار دوخت و دوز در این شهرک ها 

انجام شود. 
درواقع شرکتی که زیر نظر انجمن پوشاک ایران ایجادشده است طرح و مد 
لباس را به این تولیدکنندگان ارائه می دهد و تولید کنندگان فقط وظیفه دوخت 
و دوز آن را به عهده خواهند داشت و درنهایت محصوالت در فروشگاه ها 

توزیع می شوند.

»فست فشن« تامین کننده پوشاک طبقه متوسط

اساس  بر  که  داد  هشدار  پوشاک  فروشندگان  به  تهران  پوشاک  اتحادیه 
ارز خرید، فروش، عرضه، حمل و  با قاچاق کاال و  قانون مبارزه  ماده 18 
نگهداری کاالی خارجی که بدون مدارک قانونی وارد کشور شده قاچاق 

محسوب می شود. اتحادیه صنف تولید کنندکان و فروشندگان پوشاک تهران 
با صدور اطالعیه ای برای متصدیان واحدهای صنفی فروشندگان پوشاک 
درباره ضبط کاال و مجازات فروشندگان پوشاک خارجی بدون مدارک قانونی 

واردات هشدار داد.
 به گزارش تسنیم، در این اطالعیه آمده است:»بر اساس ماده 18 قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز خرید، فروش، عرضه، حمل و نگهداری کاالی 
محسوب  قاچاق  است،  شده  کشور  وارد  قانونی  مدارک  بدون  که  خارجی 
می شود و برابر قانون عالوه بر ضبط کاال، مرتکبین نیز مجازات خواهند 
شد. در این راستا طرح تشدید مبارزه با کاالی قاچاق انواع البسه و پوشاک 
از صبح روز شنبه مورخ 29 مهر سال جاری با همکاری تمامی دستگاههای 

نظارتی اجرا خواهد شد.
 از تمامی متصدیان واحدهای صنفی پوشاک انتظار دارد تا همکاری الزم 
را معمول نموده و از عرضه و نگهداری کاالهای و اقالم غیرمجاز، اجتناب 

نمایند.«

هشدار اتحادیه پوشاک به فروشندگان کاالی قاچاق
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انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان با انتقاد بر اینکه  دبیر 
کشورهای خارجی از تولید پارچه چادری سود خوبی حاصل می کنند، گفت: سود 

واردات پارچه چادر مشکی، مانع از تولید آن در کشور شده است.
مظفر چلمقانی با اشاره به اینکه امروز در صنعت نساجی بیشتر واردکننده هستیم، 
اظهار داشت: با سودده بودن صنعت نساجی به دلیل بی توجهی در ارائه مواد اولیه 
به کارخانه ها امروز واردات مصنوعات نساجی با قوت بیشتری در کشور انجام 
می شود.  وی همچنین به گفته دبیر اسبق انجمن نساجی ایران اشاره کرد و بیان 

داشت: به گفته حائری، 95 درصد چادر مشکی مصرفی کشور وارداتی است.
 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان با ابراز تاسف از اینکه 
با پتانسیل باالی صنعت نساجی در کشور به جای صادرات؛ بیشتر واردکننده 
مصنوعات قاچاق به کشور هستیم، تصریح کرد: کشورهای ترکیه، چین و 

هندوستان رقبای نساجی ایران هستند.
 وی پیرامون گرایش مردم به خرید مصنوعات نساجی وارداتی، گفت: متاسفانه 
این موضوع ریشه فرهنگی دارد، چرا که در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان 
داخل، با مارک خارجی اجناس خود را به فروش می رسانند در حالی که همین 

اجناس با مارک داخلی در کشور خریدار ندارد.
چلمقانی با اشاره به اینکه مقرر شده بود، تولید پارچه چادری به عنوان پارچه ملی 
ایرانی در کشور صورت بگیرد، افزود: زمان زیادی از این رخداد گذشته است و 
تاکنون هیچگونه بسترسازی و حمایت از تولیدکنندگان برای تولید این نوع پارچه 
صورت نگرفته است.  وی اضافه کرد: همچنان این کشورهای خارجی هستند 

که از تولید پارچه چادری سود خوبی حاصل می کنند.
 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان بیان داشت: اصفهان از 

دیرباز قطب صنعت نساجی ایران بوده و تولید انواع پارچه در این استان انجام 
می گیرد، اما تولید پارچه چادرمشکی که سالیانه به میزان زیادی به کشور وارد 
می شود و با قیمتی بسیار نازل تر از پارچه داخلی به دست مصرف کننده می رسد، 
برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست و مصرف کنندگان هم اقبالی به 
آن ندارند.  وی تصریح کرد: اولین گام پیش از تولید پارچه مشکی در داخل 
کشور، جلوگیری از قاچاق این نوع پارچه و واردات آن به داخل کشور است و 
سپس یاری دولت به تولیدکنندگان در راستای تولید پارچه چادر مشکی و کاهش 
هزینه های تولید است. چلمقانی گفت: دولتمردان باید متوجه باشد که با عدم 
واردات پارچه چادر مشکی به کشور و تولید آن در داخل چه میزان شکوفایی 

اقتصادی حاصل می شود و چه تعداد از جوانان به اشتغال گماشته می شوند.

 وی با بیان اینکه کارخانه هایی در کشور برای تولید پارچه چادری احداث شدند، 
اما هرگز نتوانستند به تولید خود ادامه دهند، اظهار داشت: افزایش هزینه های 
منابع انرژی، ثابت نبودن نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده و اعطای وام های 
پربهره و دیگر موانع باعث شدند تا فعاالن صنعت نساجی در سال های اخیر 
نتوانند به فعالیت خود به خوبی ادامه دهند و بسیاری از کارخانجات معتبر در این 

زمینه به مرحله ورشکستگی رسیدند.
 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان حمایت دولت از صنعت 
نساجی داخلی را بسیاری ضروری دانست و افزود: رونق کارخانه های نساجی که 
محصوالتشان به راحتی می تواند مهم ترین کاالهای صادراتی غیرنفتی کشور 
باشد، باید بیش از پیش مدنظر مسئوالن و دولتمردان قرار بگیرد، چراکه با کمی 
توجه به این صنعت می توان آن را از لبه پرتگاه نابودی به قله رشد و ترقی کشاند 

و از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری کرد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان انتقاد کرد: 
سود واردات پارچه چادر مشکی در جیب خارجی ها
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اتحادیه پوشاک گفت: در حال حاضر فقط برخی از برندهای  نایب رئیس 
پوشاک خارجی که دستورالعمل سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در 

رابطه با ساماندهی واردات پوشاک را اجرا کرده اند امکان واردات پوشاک دارند
 کامبیز مروتیان در مورد وضعیت واردات رسمی پوشاک و نصب کد شناسه واردات 
پوشاک، گفت: در حال حاضر فقط برخی از برندهای پوشاک خارجی که دستورالعمل 
سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ساماندهی واردات پوشاک 
را اجرا کرده اند امکان واردات پوشاک دارند و هیچ فرد و شرکت دیگری اجازه 
واردات پوشاک رسمی را ندارد.  به گزارش مشرق، نایب رئیس اتحادیه پوشاک 
تهران با بیان اینکه هرگونه پوشاکی که به صورت رسمی وارد می شود دارای کد 
شناسه کاال است، گفت: اما دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک که سال گذشته 
توسط وزارت صنعت ابالغ شد مشکالتی را برای خرده فروشان پوشاک بوجود 
آورده، به طوریکه دیگر این عرضه کنندگان پوشاک قادر به عرضه پوشاک وارداتی 
و خارجی نیستند و فعالیت تجاری آنها محدود شده است. مروتیان بیان داشت: 
اعضای اتحادیه پوشاک قبال برحسب نیاز و میزان فروش خود، اقدام به واردات 
پوشاک از بین برندهای گوناگون می کردند که پس از ابالغ دستورالعمل ساماندهی 
پوشاک توسط وزارت صنعت، این اعضا دیگر اجازه واردات پوشاک را ندارند و حتی 
برخی از اعضا که پیش از  ابالغ دستورالعمل اقدام به ثبت سفارش پوشاک کرده 
بودند و اجناس آنها در مسیر آمدن به گمرکات کشور بوده امکان واردات پوشاک را 

ندارند و اجناس آنها در گمرک مانده است.
 وی افزود: پیش از دستورالعمل وزارت صنعت اعضای اتحادیه پوشاک خود اقدام 
به واردات پوشاک می کردند و به صورت قانونی پوشاک خود را از گمرکات وارد 
کشور می کردند، در بازرسی ها هم برگ سبز گمرک را ارائه می کردند و به راحتی 
اجناس خود را عرضه و بفروش می رساندند اما اکنون هرگونه کاالی خارجی را که 

در فروشگاه های خود عرضه کنند قاچاق محسوب می شود. 
 مروتیان با انتقاد از دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک که سال گذشته توسط 
وزارت صنعت ابالغ شد، گفت: نمی دانم این چه سیاستی است که وزارت صنعت 

برای واردات پوشاک در پیش گرفته که فقط چند برند خارجی اجازه واردات پوشاک 
را داشته باشند؟! 

 نایب رئیس اتحادیه پوشاک تهران اظهار داشت: برخی از برندهای واردکننده 
پوشاک که براساس دستورالعمل ساماندهی وزارت صنعت مجاز به واردات پوشاک 
هستند جزء برندهای درجه 3 و 4 و حتی برندهای منسوخ شده هستند  که مقبولیتی 

در بین مصرف کنندگان کشور خود ندارند. 
 مروتیان گفت: اگر قیمت تمام شده یک شلوار گاباردین زنانه برای تولیدکننده 
داخلی 60 هزار تومان است این برندها همان شلوار را با کیفیت نامناسب با قیمت 
60 هزار تومان عرضه می کنند و به این ترتیب قدرت رقابت تولیدکننده داخلی از 
بین می رود.  نایب رئیس اتحادیه پوشاک تهران اظهار داشت:قیمت تمام شده 
یک شلوار گاباردین برای تولید کننده داخلی با پرداخت عوارض، بیمه و ارزش 
افزوده است در حالی که تولید کننده برند ترک با معافیت های مالیاتی و مشوق های 
صادراتی و امتیازات دیگر کاالی خود را عرضه می کند و قطعا پوشاک تولیدی آنها 
به مراتب قیمت تمام شده پایین تری نسبت به پوشاک تولید ایرانی دارد.  وی با 
بیان اینکه با دریافت ارزش افزود، مالیات ، بیمه بدون توجه به وضعیت تولید، تولید 
پوشاک ایرانی در حال نابودی است، گفت: در همه جای دنیا برای تولیدکننده 
امکانات می گذارند اما در کشور ما از تولیدکننده ای که ارزش افزوده ایجاد می کند 

ارزش افزوده اخذ می شود. 
 وی افزود: هر خرده فروشی که بخواهد پوشاک یک برند وارداتی را عرضه کند 
باید تابلوی آن برند را نصب کند که بابت آن هم باید هزینه  حدود 150 میلیون 
تومان و حتی بیشتر بپردازد و از طرفی عرضه پوشاک هم باید مطابق با سود تعیین 

شده نمایندگی باشد.
نایب رئیس اتحادیه پوشاک تهران در پاسخ به این سؤال که خرده فروشان با توجه 
به ممنوعیت واردات پوشاک چه کاالهایی را در فروشگاه های خود عرضه می کنند، 
گفت: با این شرایط باید پوشاک ایرانی عرضه کنند و یا پوشاک خارجی که به 
صورت غیرمجاز وارد شده است.  وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان عرضه 
پوشاک خارجی قاچاق )غیرمجاز( در سطح خرده فروشی پوشاک وجود دارد، گفت: 
قطعا برای عرضه پوشاک غیر مجاز در سطح خرده فروشی با آنها برخورد می شود 
زیرا اتحادیه به شدت با این موارد برخورد می کند اما از طرفی هم می دانیم که با 
توجه به شرایط واردات پوشاک در حق این عرضه کنندگان اجحاف شده است.  
مروتیان اظهار داشت: تقاضای ما تولیدکنندگان از تصمیم گیران و مسئوالن دولتی 
این است که اجازه واردات رسمی پوشاک در کنار نمایندگی های ثبت شده به سایر 
دست اندرکاران صنف پوشاک هم داده شود تا دیگر افرادی که در این صنف حضور 
دارند بتوانند به کسب خود ادامه دهند.  نایب رئیس اتحادیه پوشاک گفت: واردات 
پوشاک با برندهای مختلف توسط اعضای اتحادیه در کنار برندهای معروف و 
نمایندگی های مجاز باعث رقابت می شود و به این ترتیب چند وارد کننده محدود 

نمی توانند تعیین کننده شرایط بازار باشند. 

چه کسانی اجازه واردات پوشاک را دارند؟
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روزهای سختی بر تولید کنندگان پوشاک داخلی می گذرد. از یک سو سیل بنیان 
کن لباس های خارجی بصورت رسمی و قاچاق وارد کشور میشود، و از سوی 
دیگر عدم توانایی تولید کنندگان داخلی در کاهش قیمت تمام شده البسه و 
رعایت کیفیت مناسب و تنوع قدرت رقابت آنها را با البسه خارجی کاهش میدهد.
 حاال در این رکود کار و شرایط سخت، 17 برند خارجی در خراسان رضوی اجازه 
عرضه پوشاک گرفته اند. اگر چه پوشاک خارجی قیمت ها و مشتریان خاص خود 

را دارند، اما عاقبت سهم قابل توجهی از بازار پوشاک داخلی را می گیرند.
 به گزارش عصراقتصاد،اما حاال باید از تولید کنندگان داخلی سوال کرد که چرا 
با تولیدات نامناسب بازار داخلی خود را به محصوالت خارجی واگذار میکنند؟ 
بسیاری از مصرف کنندگان تولیدات داخلی را بخاطر عدم کیفیت دوخت و برش، 

عدم تنوع رنگ و طرح یا عدم کیفیت مواد اولیه نمی خرند.
نظارت  و  بازرسی  اداره  مسئول  کارشناس  مشکالت  این  کنار  در  حاال   
اساس  بر  است:  گفته  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت، 
دستورالعمل مرکز اصناف و بازرگانان ایران و پایش های انجام گرفته طی 6 ماه 
گذشته، مجوز این مرکز برای فروش 17 برند خارجی در عرصه پوشاک در این 

استان صادر شده است.
 مهدی مقدسی  افزود: دستورالعمل ساماندهی برندها از سوی مرکز اصناف و 
بازرگانان ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال ابالغ و خراسان رضوی 

پیشخوان اجرای آن شد.
 وی ادامه داد: یکی از مهمترین بخشهای این دستورالعمل واردات قانونی همه 
برندهای خارجی توسط فروشندگان در صورت اخذ مجوز از مرکز اصناف و 
بازرگانان و ثبت نمایندگی است. بر این اساس فروشندگان مجوزدار برندهای 
خارجی موظف بودند ضمن پرداخت حق و حقوق دولت 20 درصد از فروش 

پوشاک خود را به محصوالت داخلی اختصاص دهند.

 کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی گفت: در صورتی که فروشندگان مجوزدار 20 درصد عرضه 

پوشاک داخلی را رعایت نکنند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
 وی افزود: از ابتدای صدور این دستورالعمل پایشهای الزم در خصوص 50 برند 
خارجی پوشاک که در خراسان رضوی به فروش می رسید انجام گرفت و با 
ساماندهی آنها مجوز فروش برای 17 برند توسط فروشندگان و تولیدکنندگان 

پوشاک صادر و بقیه آنها حذف شدند.
 مقدسی ادامه داد: ظرف 6 ماهه گذشته دارندگان مجوز فروش برندهای خارجی 

پوشاک چهار قرارداد بین المللی با دو برند مشهور ترکیه و ایتالیا منعقد کرده اند.
 وی همچنین گفت: در این مدت 12 میلیارد ریال پوشاک قاچاق با عنوان برند 
در خراسان رضوی جمع آوری شد. بازرسی از فروش برندهای خارجی پوشاک 
بر اساس دستورالعمل مرکز اصناف و بازرگانان از ابتدای مهر جاری ماه در استان 
تشدید شده و در این چارچوب هفته پیش چهار واحد صنفی در مشهد که مدعی 

فروش برند خارجی پوشاک بودند متخلف شناخته شدند.
تجارت  و  معدن  نظارت سازمان صنعت،  و  بازرسی  اداره   کارشناس مسئول 
خراسان رضوی افزود: سایر نمایندگیهای فروش برند خارجی پوشاک در صورت 
عدم رعایت فروش 20 درصد پوشاک داخلی و دریافت مجوز، تابلوهایشان در 

سطح شهر و برندهای پوشاک از سطح فروشگاه جمع آوری می شود.
 وی ادامه داد: اگر 20 درصد مذکور از سوی فروشندگان صاحب برندخارجی 
رعایت نشود مجوز نمایندگی فروش برند آنها لغو و با پوشاک خارجی آنها به 

عنوان کاالی قاچاق برخورد می شود.
با کاالی کیفی  تولیدکنندگان مطرح  دارای   مقدسی گفت: خراسان رضوی 
مطلوب در حوزه پوشاک است و کیفیت آنها در حدی است که نمونه تقلبی آنها 

از سوی برخی کشورها تولید می شود لذا باید به تولید داخلی بها داد.
 165 هزار و 807 واحد صنفی دارای پروانه کسب و پنج هزار و 745 واحد 
صنعتی با سرمایه گذاری 110 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای 185 
هزار نفر در خراسان رضوی فعالیت دارند. همچنین 362 واحد تولیدی در زمینه 
صنعت نساجی، پوشاک و چرم در این استان زمینه اشتغال 17 هزار نفر را فراهم 
کرده  و این واحدها با سرمایه گذاری پنج هزار و 185 میلیارد ریال توسط بخش 

خصوصی ایجاد شده اند.
 صنایع نساجی، پوشاک و چرم خراسان رضوی 6.6 درصد تعداد واحدهای 
تولیدی، 5.8 درصد میزان سرمایه گذاری و 10 درصد اشتغال بخش صنعت این 

استان را تشکیل می دهند.

چرا تولید کنندگان پوشاک داخلی بازار خود را به البسه خارجی دادند؟
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اتحادیه پوشاک گفت: در حال حاضر فقط برخی از برندهای  نایب رئیس 
پوشاک خارجی که دستورالعمل سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در 

رابطه با ساماندهی واردات پوشاک را اجرا کرده اند امکان واردات پوشاک دارند
 کامبیز مروتیان در مورد وضعیت واردات رسمی پوشاک و نصب کد شناسه واردات 
پوشاک، گفت: در حال حاضر فقط برخی از برندهای پوشاک خارجی که دستورالعمل 
سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ساماندهی واردات پوشاک 
را اجرا کرده اند امکان واردات پوشاک دارند و هیچ فرد و شرکت دیگری اجازه 
واردات پوشاک رسمی را ندارد.  به گزارش مشرق، نایب رئیس اتحادیه پوشاک 
تهران با بیان اینکه هرگونه پوشاکی که به صورت رسمی وارد می شود دارای کد 
شناسه کاال است، گفت: اما دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک که سال گذشته 
توسط وزارت صنعت ابالغ شد مشکالتی را برای خرده فروشان پوشاک بوجود 
آورده، به طوریکه دیگر این عرضه کنندگان پوشاک قادر به عرضه پوشاک وارداتی 
و خارجی نیستند و فعالیت تجاری آنها محدود شده است. مروتیان بیان داشت: 
اعضای اتحادیه پوشاک قبال برحسب نیاز و میزان فروش خود، اقدام به واردات 
پوشاک از بین برندهای گوناگون می کردند که پس از ابالغ دستورالعمل ساماندهی 
پوشاک توسط وزارت صنعت، این اعضا دیگر اجازه واردات پوشاک را ندارند و حتی 
برخی از اعضا که پیش از  ابالغ دستورالعمل اقدام به ثبت سفارش پوشاک کرده 
بودند و اجناس آنها در مسیر آمدن به گمرکات کشور بوده امکان واردات پوشاک را 

ندارند و اجناس آنها در گمرک مانده است.
 وی افزود: پیش از دستورالعمل وزارت صنعت اعضای اتحادیه پوشاک خود اقدام 
به واردات پوشاک می کردند و به صورت قانونی پوشاک خود را از گمرکات وارد 
کشور می کردند، در بازرسی ها هم برگ سبز گمرک را ارائه می کردند و به راحتی 
اجناس خود را عرضه و بفروش می رساندند اما اکنون هرگونه کاالی خارجی را که 

در فروشگاه های خود عرضه کنند قاچاق محسوب می شود. 
 مروتیان با انتقاد از دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک که سال گذشته توسط 
وزارت صنعت ابالغ شد، گفت: نمی دانم این چه سیاستی است که وزارت صنعت 

برای واردات پوشاک در پیش گرفته که فقط چند برند خارجی اجازه واردات پوشاک 
را داشته باشند؟! 

 نایب رئیس اتحادیه پوشاک تهران اظهار داشت: برخی از برندهای واردکننده 
پوشاک که براساس دستورالعمل ساماندهی وزارت صنعت مجاز به واردات پوشاک 
هستند جزء برندهای درجه 3 و 4 و حتی برندهای منسوخ شده هستند  که مقبولیتی 

در بین مصرف کنندگان کشور خود ندارند. 
 مروتیان گفت: اگر قیمت تمام شده یک شلوار گاباردین زنانه برای تولیدکننده 
داخلی 60 هزار تومان است این برندها همان شلوار را با کیفیت نامناسب با قیمت 
60 هزار تومان عرضه می کنند و به این ترتیب قدرت رقابت تولیدکننده داخلی از 
بین می رود.  نایب رئیس اتحادیه پوشاک تهران اظهار داشت:قیمت تمام شده 
یک شلوار گاباردین برای تولید کننده داخلی با پرداخت عوارض، بیمه و ارزش 
افزوده است در حالی که تولید کننده برند ترک با معافیت های مالیاتی و مشوق های 
صادراتی و امتیازات دیگر کاالی خود را عرضه می کند و قطعا پوشاک تولیدی آنها 
به مراتب قیمت تمام شده پایین تری نسبت به پوشاک تولید ایرانی دارد.  وی با 
بیان اینکه با دریافت ارزش افزود، مالیات ، بیمه بدون توجه به وضعیت تولید، تولید 
پوشاک ایرانی در حال نابودی است، گفت: در همه جای دنیا برای تولیدکننده 
امکانات می گذارند اما در کشور ما از تولیدکننده ای که ارزش افزوده ایجاد می کند 

ارزش افزوده اخذ می شود. 
 وی افزود: هر خرده فروشی که بخواهد پوشاک یک برند وارداتی را عرضه کند 
باید تابلوی آن برند را نصب کند که بابت آن هم باید هزینه  حدود 150 میلیون 
تومان و حتی بیشتر بپردازد و از طرفی عرضه پوشاک هم باید مطابق با سود تعیین 

شده نمایندگی باشد.
نایب رئیس اتحادیه پوشاک تهران در پاسخ به این سؤال که خرده فروشان با توجه 
به ممنوعیت واردات پوشاک چه کاالهایی را در فروشگاه های خود عرضه می کنند، 
گفت: با این شرایط باید پوشاک ایرانی عرضه کنند و یا پوشاک خارجی که به 
صورت غیرمجاز وارد شده است.  وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان عرضه 
پوشاک خارجی قاچاق )غیرمجاز( در سطح خرده فروشی پوشاک وجود دارد، گفت: 
قطعا برای عرضه پوشاک غیر مجاز در سطح خرده فروشی با آنها برخورد می شود 
زیرا اتحادیه به شدت با این موارد برخورد می کند اما از طرفی هم می دانیم که با 
توجه به شرایط واردات پوشاک در حق این عرضه کنندگان اجحاف شده است.  
مروتیان اظهار داشت: تقاضای ما تولیدکنندگان از تصمیم گیران و مسئوالن دولتی 
این است که اجازه واردات رسمی پوشاک در کنار نمایندگی های ثبت شده به سایر 
دست اندرکاران صنف پوشاک هم داده شود تا دیگر افرادی که در این صنف حضور 
دارند بتوانند به کسب خود ادامه دهند.  نایب رئیس اتحادیه پوشاک گفت: واردات 
پوشاک با برندهای مختلف توسط اعضای اتحادیه در کنار برندهای معروف و 
نمایندگی های مجاز باعث رقابت می شود و به این ترتیب چند وارد کننده محدود 

نمی توانند تعیین کننده شرایط بازار باشند. 

چه کسانی اجازه واردات پوشاک را دارند؟
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این موضع گیری های خصمانه ترامپ بود که تحقق دستاوردهای بانکی برجام 
را به تعویق انداخت و بانک های بزرگ دنیا را از همکاری با شبکه بانکی ایران 
ترساند. خروج آمریکا از برجام شرایط ایران را در ارتباط اقتصادی با آمریکا به 

خطر نخواهد انداخت یا دست کم اوضاع را بدتر نمی کند.
افزایش نرخ دالر بیشتر یک شوک سیاسی و ناشی از موضع گیری رئیس جمهور 
آمریکا درباره برجام است. جو روانی ناشی از  تصمیم آتی ترامپ درباره ماندن یا 
رفتن آمریکا از دایره کشورهای طرف ایران در برجام بازارها را تحت تأثیر قرار 
داده است و به نظر می رسد وزن عامل روانی در افزایش قیمت ارز بیش از عوامل 
داخلی باشد.  به گزارش اتاق تهران، به طورکلی بحث های برجامی نوساناتی در 
بازارهای مختلف ازجمله سرمایه و طال ایجاد می کند و نمی توان افزایش نرخ 
دالر به بیش از چهارهزارتومان را بدون اثرپذیری از این تحول سیاسی در نظر 
گرفت.  تا 23 مهرماه یعنی روز اعالم تصمیم ترامپ در مورد خروج ایاالت متحده 
آمریکا از برجام کمتر از یک هفته باقی است. به نظر من باید پیش بینی اینکه آیا 

ترامپ از برجام خارج می شود یا نه را به سیاسیون سپرد اما در فضای اقتصادی 
باید به این سؤال مهم پاسخ داد که خروج آمریکایی ها از برجام و برهم زدن 
توافق هسته ای تا چه اندازه بر اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت؟ به نظر می رسد 

بانک ها هنوز از وضعیت تحریم به وضعیت پساتحریم نرسیده اند.
 در زمینه استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و حضور بانک های خارجی در 
ایران در وضعیت گذشته به سر می بریم. از یک منظر این موضع گیری های 
خصمانه ترامپ بود که تحقق دستاوردهای بانکی برجام را به تعویق انداخت و 

بانک های بزرگ دنیا را از همکاری با شبکه بانکی ایران ترساند.
 به نظر من خروج آمریکا از برجام شرایط ایران را در ارتباط اقتصادی با آمریکا 
به خطر نخواهد انداخت یا دست کم اوضاع را بدتر نمی کند. از منظر دیگر آمریکا 
به دلیل موافقت اروپا با برجام و تعهد کامل به آن پس از خروج از برجام منزوی 
خواهد شد درنتیجه این اقدام کمتر از ایران به ضرر خود آمریکایی هاست. نکته 
سوم اینکه برجام یک توافق دوطرفه نیست بلکه برنامه ای است که از سوی 
کشورهای دیگری غیر از ایران و آمریکا هم به تفاهم رسیده است. آمریکا یک 

عامل نیست پس نباید نسبت به خروج آن از برجام نگران بود.
 نقش همیشگی دولت در بازار ارز را نمی توان از نظر دور داشت. برنامه ریزی 
دولت در زمینه نرخ ارز یک امر دوجانبه است. افزایش نرخ ارز به طور حتم از سوی 
صادرکنندگان مورد استقبال قرار می گیرد اما در زمینه بازرگانی این واردکنندگان اند 
که از نرخ پایین ارز سود می برند و از افزایش آن نگران خواهند شد. دولت باید این 
شمشیر دو لبه را خوب بچرخاند یعنی به درستی فضا را مدیریت کند تا نرخ دالر 
با توجه به واقعیت های اقتصاد کشور در یک میزان منطقی بایستد.  قدرت خرید 
مردم و وضعیت بازار دو مسئله اساسی است که دولت باید در مدیریت ارز به آن 
توجه کند و البته رشد تقاضای شرکت ها  واحدهای صنعتی ضلع دیگر ذوزنقه 

تعیین نرخ ارز است که به افزایش نرخ ارز خواهد انجامید.

احمد صادقیان، عضو هیئت نمایندگان تهران: نگاهی به سهم سیاست در گرانی ارز

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 5 ماهه نخست سال 1396 ، قریب به 
214 تن انواع جوراب زنانه ، از کشور صادر شده است.

صادرات  میزان  این  دالری  ارزش  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش   به   
2133107 و ارزش ریالی آن 69408579175 بوده است.

لیست کشورهایی که بانوانشان جوراب ایرانی می پوشند
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شرکت های صادراتی برتر صنایع نساجی و پوشاک در مراسم تقدیر از برترین های 
حوزه فناوری و صنعت نانو معرفی شدند.

به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، در مراسم تقدیر از برترین های 
حوزه فناوری و صنعت نانوکه در سالن کنفرانس خلیج فارس با حضور مسئوالن، 
کارشناسان، مدیران و فعاالن فناوری نانو برگزار شد ، شرکت پوشاک نانو مهیار-
صادرکننده انواع پوشاک آنتی باکتریال به مدیریت آقای محمود ضرابی و شرکت 
فرش فرهی- صادرکننده انواع فرش آنتی باکتریال- به مدیریت آقای مهندس 
علی فرهی به عنوان شرکت های صادراتی برتر صنایع نساجی و پوشاک دهمین 
جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو انتخاب شدند. دهمین نمایشگاه و جشنواره نانو 
به همت ستاد توسعه فناوری های نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی برگزار شد.

معرفی شرکت های پوشاک نانو مهیار و فرش فرهی در مراسم 
تقدیر از برترین های حوزه فناوری و صنعت نانو

این برند با بیش از 25 سال سابقه در تولید و ارائه خدمات به مشتریان به عنوان 
 Ingredient(با برند سواروسکی ایرانی توانست قرارداد همکاری  برند  اولین 
branding partner( را به امضا برساند. این رخداد بی سابقه که پس از یک 

سال مذاکره موفق و ممیزی های گسترده به وقوع پیوست، شرایطی فراهم 
خواهد نمود تا از تراشه های کریستالی ارزشمند و خیره کننده سواروسکی در 
محصوالت برند بین المللی گروه درسا استفاده شود، این محصوالت دارای کد 

رهگیری منحصر به فرد و ثبت شده در وب سایت سواروسکی می باشند.
 به گزارش روابط عمومی گروه درسا، این قرارداد ویژه در دنیا با تعداد حدود 1000 
برند معروف از جمله بنز ،  مایکل کورس و برندهای معروف و مورد اعتماد جهانی 
شکل گرفته، برای اولین بار در سطح خاورمیانه با برند درسا به عنوان برند فاخر 

چرمی به انجام رسیده که موفقیتی ملی به حساب می آید.
همکاری استراتژیک این دو برند بین المللی نتایج مثبتی از قبیل افزایش تولید، 
اشتغال زایی، در صنعت داخلی و افزایش سهم کاالهای ایرانی در بازارهای 
جهانی را در پی خواهد داشت.  درسا که اکنون به عنوان برندی فاخر در عرصه 
)کیف، کفش و  نظیرچرم درسا  برندهایی  با  باشد  پیشرو می  زندگی  سبک 
اکسسوری های چرمی مردانه و زنانه(، تاج درسا )دستبندهای چرم و طال(، خانه 
درسا)مبلمان و لوازم دکوراتیو منزل( و کافه درسا )طعم زندگی به سبک درسا( 
می کوشد تا حضور خود را بیش از پیش به عنوان برندی ارزشمند در سطح 

جهان تثبیت نماید.

عقد قرارداد همکاری درسا با سواروسکی و ورود قدرتمند درسا به عرصه بین الملل
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این موضع گیری های خصمانه ترامپ بود که تحقق دستاوردهای بانکی برجام 
را به تعویق انداخت و بانک های بزرگ دنیا را از همکاری با شبکه بانکی ایران 
ترساند. خروج آمریکا از برجام شرایط ایران را در ارتباط اقتصادی با آمریکا به 

خطر نخواهد انداخت یا دست کم اوضاع را بدتر نمی کند.
افزایش نرخ دالر بیشتر یک شوک سیاسی و ناشی از موضع گیری رئیس جمهور 
آمریکا درباره برجام است. جو روانی ناشی از  تصمیم آتی ترامپ درباره ماندن یا 
رفتن آمریکا از دایره کشورهای طرف ایران در برجام بازارها را تحت تأثیر قرار 
داده است و به نظر می رسد وزن عامل روانی در افزایش قیمت ارز بیش از عوامل 
داخلی باشد.  به گزارش اتاق تهران، به طورکلی بحث های برجامی نوساناتی در 
بازارهای مختلف ازجمله سرمایه و طال ایجاد می کند و نمی توان افزایش نرخ 
دالر به بیش از چهارهزارتومان را بدون اثرپذیری از این تحول سیاسی در نظر 
گرفت.  تا 23 مهرماه یعنی روز اعالم تصمیم ترامپ در مورد خروج ایاالت متحده 
آمریکا از برجام کمتر از یک هفته باقی است. به نظر من باید پیش بینی اینکه آیا 

ترامپ از برجام خارج می شود یا نه را به سیاسیون سپرد اما در فضای اقتصادی 
باید به این سؤال مهم پاسخ داد که خروج آمریکایی ها از برجام و برهم زدن 
توافق هسته ای تا چه اندازه بر اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت؟ به نظر می رسد 

بانک ها هنوز از وضعیت تحریم به وضعیت پساتحریم نرسیده اند.
 در زمینه استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و حضور بانک های خارجی در 
ایران در وضعیت گذشته به سر می بریم. از یک منظر این موضع گیری های 
خصمانه ترامپ بود که تحقق دستاوردهای بانکی برجام را به تعویق انداخت و 

بانک های بزرگ دنیا را از همکاری با شبکه بانکی ایران ترساند.
 به نظر من خروج آمریکا از برجام شرایط ایران را در ارتباط اقتصادی با آمریکا 
به خطر نخواهد انداخت یا دست کم اوضاع را بدتر نمی کند. از منظر دیگر آمریکا 
به دلیل موافقت اروپا با برجام و تعهد کامل به آن پس از خروج از برجام منزوی 
خواهد شد درنتیجه این اقدام کمتر از ایران به ضرر خود آمریکایی هاست. نکته 
سوم اینکه برجام یک توافق دوطرفه نیست بلکه برنامه ای است که از سوی 
کشورهای دیگری غیر از ایران و آمریکا هم به تفاهم رسیده است. آمریکا یک 

عامل نیست پس نباید نسبت به خروج آن از برجام نگران بود.
 نقش همیشگی دولت در بازار ارز را نمی توان از نظر دور داشت. برنامه ریزی 
دولت در زمینه نرخ ارز یک امر دوجانبه است. افزایش نرخ ارز به طور حتم از سوی 
صادرکنندگان مورد استقبال قرار می گیرد اما در زمینه بازرگانی این واردکنندگان اند 
که از نرخ پایین ارز سود می برند و از افزایش آن نگران خواهند شد. دولت باید این 
شمشیر دو لبه را خوب بچرخاند یعنی به درستی فضا را مدیریت کند تا نرخ دالر 
با توجه به واقعیت های اقتصاد کشور در یک میزان منطقی بایستد.  قدرت خرید 
مردم و وضعیت بازار دو مسئله اساسی است که دولت باید در مدیریت ارز به آن 
توجه کند و البته رشد تقاضای شرکت ها  واحدهای صنعتی ضلع دیگر ذوزنقه 

تعیین نرخ ارز است که به افزایش نرخ ارز خواهد انجامید.

احمد صادقیان، عضو هیئت نمایندگان تهران: نگاهی به سهم سیاست در گرانی ارز

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 5 ماهه نخست سال 1396 ، قریب به 
214 تن انواع جوراب زنانه ، از کشور صادر شده است.

صادرات  میزان  این  دالری  ارزش  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش   به   
2133107 و ارزش ریالی آن 69408579175 بوده است.

لیست کشورهایی که بانوانشان جوراب ایرانی می پوشند
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بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می دهد، در نیمه نخست سال 
جاری در حالی واردات رسمی پوشاک با کاهش رو به رو شده،که صادرات 

پوشاک با افزایش 24 درصدی رو به رو شده است.
 بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور، در 6 ماهه اول سال جاری واردات 

پوشاک 24/2 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.
 به گزارش تسنیم، در مدت یادشده 20 میلیون و 779 هزار دالر انواع پوشاک 
وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24/2 درصد کاهش 
داشته است. واردات پوشاک در 6 ماهه ابتدای سال گذشته به میزان 21 

میلیون و 256 هزار دالر بود.
 همچنین حجم پوشاک وارداتی نیز در 6 ماهه ابتدای سال جاری در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل 5/43 درصد کاهش داشته است.
انواع پوشاک در سیستم طبقه بندی   براساس مقررات صادرات و واردات، 
یا  کشباف  لباس،  متفرعات  و  لباس  عنوان  با   61 فصل  دو  در  کاالیی 
قالب باف و در فصل 62 با عنوان لباس و متفرعات لباس غیرکشباف یا غیر 

قالب باف طبقه بندی می شود.
 حقوق ورودی واردات پوشاک در تمامی ردیف های تعرفه ای دو فصل 61 و 
62 کتاب مقررات صادرات و واردات به میزان 55 درصد است که عالوه بر 
این واردکنندگان باید 9 درصد ارزش افزوده و 4 درصد مالیات علی الحساب 

هم پرداخت کنند.
واردات انواع پوشاک پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت امکان پذیر است که در حال حاضر مجوز ثبت سفارش صرفاً برای 

دارندگان نمایندگی رسمی پوشاک صادر می گردد.
جلسه  برگزاری  از  پس  گمرکات  در  وارداتی  پوشاک  ارزش گذاری  نحوه 
کیلویی  هم  و  عددی  صورت  به  هم  پوشاک  تولیدکنندگان  اتحادیه  با 

ارزش گذاری می شود. دلیل اینکه کیلویی هم ارزش گذاری می شود این است 
که با توجه به سبک بودن برخی پوشاک وارداتی پس از شمارش عددی یک 
میانگین ارزش برحسب وزن نیز گذاشته شده تا ارزش گذاری پوشاک وارداتی 

در چارچوب نرخ های مصوب صورت پذیرد.
 هم اکنون ارزش پوشاک در سامانه ارزش گمرک موجود بوده و در صورت 
دریافت هرگونه پیشنهاد از سوی تولیدکنندگان گمرک ایران آماده است نرخ 

ارزش پیشنهادی را در سامانه آنالین ارزش در نظر بگیرد.

 
همچنین با توجه به اینکه واردات انواع پارچه و پوشاک در مسیر قرمز قرار 
کاال  دو  این  واردات  امکان  محموله ها  فیزیکی  ارزیابی  از  پس  می گیرد، 
امکان پذیر است و عالوه بر آن واردات پارچه مشمول اخذ مجوز استاندارد 
است. لذا امکان اظهار پوشاک در ردیف پارچه وجود ندارد و گمرک ایران 
ثبت  اطالعات  براساس  تخلفی  گزارش  هرگونه  صورت  در  است  آماده 
شده در سامانه جامع گمرکی و مستندات سریعتاً اقدام نماید. ضمن اینکه 
خرده فروشی پوشاک برای مسافران در مناطق آزاد انزلی، ماکو، ارس )جلفا(، 
اروند )خرمشهر و آبادان(، قشم، کیش و چابهار وفق قانون و مقررات مشمول 

معافیت است.
بنابر این گزارش در مدت یادشده 22 میلیون و 748 هزار دالر انواع پوشاک 
به کشورهای مختلف صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
24 درصد افزایش داشته است. واردات پوشاک در 6 ماهه ابتدای سال گذشته 

به میزان 18 میلیون و 381 هزار دالر بود.
این گزارش حاکی است حجم پوشاک صادراتی در 6 ماهه ابتدای سال جاری 
به یک هزار و 840 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر 

حجمی نیز 20 درصد افزایش را نشان می دهد.

واردات رسمی پوشاک کاهش، صادرات افزایش یافت
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از  را  تندیس روز ملی صادرات  امسال که  برتر  از میان صادرکنندگان 
و  نساجی  صنعتگر  نفر  پنج  کردند،  دریافت  جمهور  رئیس  اول  معاون 

پوشاک بودند.
به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز،برگزیدگان صنعت نساجی 

و پوشاک در روز ملی صادرات به شرح زیر هستند:
*شرکت رنگدانه سیرجان. به مدیریت آقای بابک شایسته

*شرکت مهتا رنگ توس- به مدیریت آقای غالمعلی رخصت
*شرکت الیاف ساینا دلیجان- به مدیریت آقای دکتر بهروز محمدی

*شرکت فرش قیطران- به مدیریت آقای مجتبی الوانکاریان
*شرکت موکت نگین مشهد- به مدیریت آقای مجتبی زین العابدین زاده

صادرکنندگان برتر صنایع نساجی و پوشاک ایران معرفی شدند

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
ارسال درخواست این وزارتخانه با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی به هیات 

دولت جهت کاهش تعرفه واردات پنبه از 10 به پنج درصد خبر داد.
افسانه محرابی با اشاره به این که پنبه یکی از مهم ترین مواد اولیه مورد 
مواد  از مهم ترین  یکی  پنبه  اظهار کرد:  است،  نساجی  در صنعت  استفاده 
اولیه ای است که باید در زمان مناسب و به مقدار الزم تهیه شده و مورد 
استفاده قرار گیرد، بنابراین درخواستی در راستای کاهش پنج درصدی تعرفه 
واردات پنبه به هیات دولت ارسال شده تا بتوانیم بخشی از مسائل موجود 
در حوزه پوشاک را در کاهش قیمت تمام شده از این طریق برطرف سازیم.

 به گزارش تجارت  نیوز،  وی با اشاره به این که در حال حاضر تعرفه واردات 
پنبه 10 درصد است و با مشکالت عدیده ای در تامین این ماده اولیه روبرو 
هستیم، گفت: اخیرا با امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت و با موافقت 
وزارت جهاد کشاورزی درخواستی به هیات دولت ارسال شده تا تعرفه واردات 

پنبه از 10 به پنج درصد کاهش یابد.
تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  پوشاک  و  نساجی  دفتر صنایع  مدیرکل   
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  هماهنگی  با  درخواست  این  داد:  ادامه 
از سوی  موافقت سایر دستگاه های مرتبط صورت گرفته و درخواست آن 
محمد شریعتمداری به معاون اول رئیس جمهوری ارسال شده و تنها در انتظار 

مصوبه هیات دولت است.
 محرابی در ادامه با تاکید بر این که کشوری همانند ترکیه علی رغم تولید پنبه 
تعرفه واردات یک سنتی برای این ماده اولیه در نظر گرفته است، خاطرنشان 
کرد: ترکیه یکی از رقبای ما در مقوله پوشاک به حساب می آید اما مالحظه 
می کنید علی رغم تولید پنبه در این کشور تعرفه بسیار پایینی برای آن جهت 

حمایت از تولیدشان نظر گرفته است.
 وی با اشاره به این که یکی از مشکالت اصلی در صنعت پوشاک کشور 
مقوله پنبه به عنوان ماده اولیه است، گفت: به دنبال این هستیم که بتوانیم 
واحدهای  که  برسانیم، هرچند  درصد  پنج  به  از 10  را  پنبه  واردات  تعرفه 

تولیدی نظرشان این است که این تعرفه به حداقل ممکن برسد.

درخواست وزارت صنعت از هیات دولت برای کاهش تعرفه واردات پنبه
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بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می دهد، در نیمه نخست سال 
جاری در حالی واردات رسمی پوشاک با کاهش رو به رو شده،که صادرات 

پوشاک با افزایش 24 درصدی رو به رو شده است.
 بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور، در 6 ماهه اول سال جاری واردات 

پوشاک 24/2 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.
 به گزارش تسنیم، در مدت یادشده 20 میلیون و 779 هزار دالر انواع پوشاک 
وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24/2 درصد کاهش 
داشته است. واردات پوشاک در 6 ماهه ابتدای سال گذشته به میزان 21 

میلیون و 256 هزار دالر بود.
 همچنین حجم پوشاک وارداتی نیز در 6 ماهه ابتدای سال جاری در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل 5/43 درصد کاهش داشته است.
انواع پوشاک در سیستم طبقه بندی   براساس مقررات صادرات و واردات، 
یا  کشباف  لباس،  متفرعات  و  لباس  عنوان  با   61 فصل  دو  در  کاالیی 
قالب باف و در فصل 62 با عنوان لباس و متفرعات لباس غیرکشباف یا غیر 

قالب باف طبقه بندی می شود.
 حقوق ورودی واردات پوشاک در تمامی ردیف های تعرفه ای دو فصل 61 و 
62 کتاب مقررات صادرات و واردات به میزان 55 درصد است که عالوه بر 
این واردکنندگان باید 9 درصد ارزش افزوده و 4 درصد مالیات علی الحساب 

هم پرداخت کنند.
واردات انواع پوشاک پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت امکان پذیر است که در حال حاضر مجوز ثبت سفارش صرفاً برای 

دارندگان نمایندگی رسمی پوشاک صادر می گردد.
جلسه  برگزاری  از  پس  گمرکات  در  وارداتی  پوشاک  ارزش گذاری  نحوه 
کیلویی  هم  و  عددی  صورت  به  هم  پوشاک  تولیدکنندگان  اتحادیه  با 

ارزش گذاری می شود. دلیل اینکه کیلویی هم ارزش گذاری می شود این است 
که با توجه به سبک بودن برخی پوشاک وارداتی پس از شمارش عددی یک 
میانگین ارزش برحسب وزن نیز گذاشته شده تا ارزش گذاری پوشاک وارداتی 

در چارچوب نرخ های مصوب صورت پذیرد.
 هم اکنون ارزش پوشاک در سامانه ارزش گمرک موجود بوده و در صورت 
دریافت هرگونه پیشنهاد از سوی تولیدکنندگان گمرک ایران آماده است نرخ 

ارزش پیشنهادی را در سامانه آنالین ارزش در نظر بگیرد.

 
همچنین با توجه به اینکه واردات انواع پارچه و پوشاک در مسیر قرمز قرار 
کاال  دو  این  واردات  امکان  محموله ها  فیزیکی  ارزیابی  از  پس  می گیرد، 
امکان پذیر است و عالوه بر آن واردات پارچه مشمول اخذ مجوز استاندارد 
است. لذا امکان اظهار پوشاک در ردیف پارچه وجود ندارد و گمرک ایران 
ثبت  اطالعات  براساس  تخلفی  گزارش  هرگونه  صورت  در  است  آماده 
شده در سامانه جامع گمرکی و مستندات سریعتاً اقدام نماید. ضمن اینکه 
خرده فروشی پوشاک برای مسافران در مناطق آزاد انزلی، ماکو، ارس )جلفا(، 
اروند )خرمشهر و آبادان(، قشم، کیش و چابهار وفق قانون و مقررات مشمول 

معافیت است.
بنابر این گزارش در مدت یادشده 22 میلیون و 748 هزار دالر انواع پوشاک 
به کشورهای مختلف صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
24 درصد افزایش داشته است. واردات پوشاک در 6 ماهه ابتدای سال گذشته 

به میزان 18 میلیون و 381 هزار دالر بود.
این گزارش حاکی است حجم پوشاک صادراتی در 6 ماهه ابتدای سال جاری 
به یک هزار و 840 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر 

حجمی نیز 20 درصد افزایش را نشان می دهد.

واردات رسمی پوشاک کاهش، صادرات افزایش یافت
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نانو کامپوزیت پلیمری قوی تر از کوالر

 
چگونه می توان نانو کامپوزیت پلیمری با خصوصیاتی منحصر به فرد ایجاد 
کرد؟ دو الوار بزرگ و مستحکم را در نظر بگیرید که به گونه ای نسبت به 
هم قرارگرفته اند که آب را در یک راستای مشخص هدایت می کنند؛ اما 
از سختی مشابه آن ها  الوارها،  از میان  تصور کنید که آب در حین عبور 

برخوردار می شد. 
توسط  هدایت شده  هم گذاری  روش  در  که  است  چیزی  دقیقًا  پدیده  این 
دکتر ماریلین ماینوس، استادیار دانشکده مکانیک و مهندسی صنعتی در 

دانشگاه Northeastern اتفاق می افتد.
دکتر ماینوس به جای الوارها، از نانولوله های کربنی بسیار کوچک و به جای 
آب از یک محلول پلیمری استفاده کرد. او با استفاده از این روش تاکنون 
موفق به تولید نانو کامپوزیت پلیمری شده است که از کوالر مستحکم تر، 
پلیمر  اشاره شد،  پیش ازاین  که  مثالی  همانند  و سبک تر هستند.  ارزان تر 
نه تنها از راستای ایجادشده توسط نانولوله های کربن بلکه از خصوصیات 

منحصربه فرد آن ها نیز پیروی می کند.
با حمایت مالی بنیاد ملی علوم آمریکا، در حال حاضر دکتر ماینوس گستره ی 
تحقیقاتش را با پلیمرهای مختلف و مواد ضد آتش و مولکول های زیستی 

توسعه داده است.
و  پلیمری کندسوز  نانو کامپوزیت  ماینوس می گوید: »برای ساخت  دکتر 
باوجود مواد مقاوم در برابر شعله، ما به پلیمرهای نیاز داریم که در دمای 
مانند  الزامًا  ولی  باشند  کربن  نانولوله های  با  گرمایی  تعامل  به  قادر  باال 

نانولوله ها عمل نکنند«. 
اساسًا، او می خواهد با این روش دو ماده با یکدیگر ارتباط گرمایی برقرار 
کنند که این امر موجب افزایش آستانه تحمل دمای جزء کند سوز شده و 

زمان پایداری نانو کامپوزیت پلیمری را افزایش دهد.
نانو مواد قادر به جذب و هدایت گرما هستند که این خاصیت باعث می شود 

که پلیمر به سرعت نسوزد. پلیمری که از آن استفاده می شود، می تواند تا 
دمای باالیی از خود مقاومت نشان دهد. در این تحقیق افزایش مقاومت 

حرارتی پلیمر، موردنظر بوده است.

نانو کامپوزیت پلیمری زیستی
در مورد کالژن-اولین مولکول زیستی که دکتر ماینوس روش خود را بر 
روی آن به کار گرفته است- دکتر ماینوس امیدوار بود که در این روش 
نانولوله ها سفتی سیستم را تأمین کنند. در داخل بدن، مولکول های کالژن 
خود را به شکل یک ماتریس پیچیده آرایش می دهند که ساختار هر یک 
از سلول های بدن را می سازند؛ اما در خارج از بدن، محققان با چالش های 

بزرگی برای ساخت مطمئن این ماتریس مواجه هستند.
ماینوس می گوید: اگر دانشمندان بتوانند کالژن را در خارج از بدن به عملی 
مشابه آنچه در بدن انجام می دهد وادار کنند، پلت فرم ارزشمندی را برای 
آزمایش دارو، درک چگونگی کار نسوج بدن و حتی مشخص کردن علت 

بسیاری از بیماری ها فراهم خواهند کرد.

بر اساس تحقیقات قبلی، او نشان داده است که کلید موفقیت این روش 
در تطبیق اندازه و هندسه نانو ذرات کربنی است که وی در پلیمر از آن 
استفاده می کند. به عنوان مثال، مولکول های کالژن در حدود 300 نانومتر 
نانولوله ای نیاز دارد که در  طول و 1/5 نانومتر قطر دارند، بنابراین او به 
این ابعاد باشد. او همچنین می خواهد به جای دیگر شکل های کربنی که در 
اختیار او است مانند گرافن، گرافیت، فولرن و یا حتی نانو ذرات کوچک تر، 
کند که هر یک خواص  استفاده  کارکرد  این  برای  نانولوله های کربن  از 
منحصربه فردی را از خود نشان می دهند. ماینوس در ادامه تحقیقاتش در 
پی تغییر بی نظمی مولکولی در این سیستم است تا پلیمرها پیرامون نانو 

مواد خود را سازمان دهی کنند.

Nano Textile  شبکه نانو نساجی )ستاد ویژه توسعه فناوری نانو(
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الیاف چندمنظوره قابل کاشت در مغز برای تحریک و ثبت رفتار عصبی و انتقال دارو

 
پژوهشگران موسسه فناوری ماساچوست )MIT( الیاف چندمنظوره پیچیده ای 
را با قابلیت رساندن مستقیم دارو و سیگنال های نوری به مغز تولید کرده اند. 
این الیاف همچنین از قابلیت پایش پیوسته اثر ورودی های متعدد از طریق 
خروجی های الکتریکی هم زمان برخوردارند. این الیاف را می توان با قطری 

نازک تر از قطر موی انسان تولید نمود.
بسیار  هم زمان،  دهی  سیگنال  متعدد  روش های  و  ابعاد  ازنظر  انسان  مغز 
پیچیده است. اگرچه پویشگرهای عصبی استاندارد توانایی ثبت سیگنال ها 
را دارند ولیکن از محدودیت میزان ثبت اطالعات حاصل از مغز در یک زمان 
مشخص برخوردارند، اما با استفاده از نتایج این پژوهش روشی جدید برای 

رفع این محدودیت ارائه شده است.
 Nature در مجله MIT دستاورد تحقیقاتی پولینا آنیکیوا و 10 محقق دیگر در
Biotechnology منتشرشده است. فناوری به کاررفته شده در این پژوهش 

مشابه روشی است که در مقاله قبلی این گروه تحقیقاتی منتشرشده بود.
در این پژوهش از پلیمرهایی برای تولید الیاف چندمنظوره استفاده شده است 
که از خصوصیاتی مشابه نسوج عصبی برخوردارند. این الیاف انواع مختلفی 
از سیگنال ها را منتقل کرده و در بدن به مدت طوالنی و بدون اثرگذاری بر 

بافت های ظریف پیرامون خود باقی می مانند.
فرایند تولید الیاف چندمنظوره با قابلیت کاشت در مغز

به منظور دستیابی به این هدف، این گروه تحقیقاتی از فناوری جدیدی برای 
تولید الیاف چندمنظوره بهره گرفته است که توسط دکتر یئول فینک، استاد 
علوم مواد MIT و همکارانش ارائه شده بود. این فناوری برای کاربردهای 

مختلف ازجمله فوتونیک قابل استفاده است.
الیاف پلیمری تولیدشده نرم و انعطاف پذیر بوده و بسیار شبیه به عصب های 
طبیعی هستند. پیش ازاین، از فلزات، شیشه و مواد نیمه رسانای مختلف برای 
را  قابلیت ضبط عملکرد عصبی و تحریکات مغزی  ساخت دستگاهی که 
به  اثر حرکات روزمره  این تجهیزات در  استفاده می شد. ولی  باشد،  داشته 

بافت های کناری آسیب وارد می کنند؛ که این مسئله مشکل بزرگی در تولید 
اعصاب مصنوعی به شمار می آید. این تجهیزات سفت و تیز هستند، بنابراین 
هنگامی که فرد راه می رود و اعصاب حرکت می کنند، نسوج کناری به مرور 

دچار آسیب می شوند.
نکته حائز اهمیت در سامانه جدید تولیدشده با الیاف چندمنظوره ، امکان 
الیاف در  از  با آرایشمندی کانال عصبی با استفاده  ایجاد یک پیش شکل 

حالت موردنظر است. 
این پیش شکل ها یک نمونه در مقیاس بزرگ تر هستند. کانال های مختلف 
الکتریکی،  سیگنال های  انتقال  برای  رسانا  الکترودهای  شامل  الیاف  در 
موج برهای نوری برای انتقال نور و لوله های توخالی برای حمل دارو هستند. 
مواد پلیمری را می توان با گرمادهی نرم کرده و آن ها را برای ایجاد الیاف 
نازک کشید. در این فرایند آرایشمندی به نحوی که از قبل طراحی شده است 

باقی می ماند.
سطح مقطع این مواد با یک کشش ساده تا 200 برابر کاهش می یابد. تکرار 
این فرایند امکان تولید الیاف نازک تر و حتی تولید الیاف نانومقیاس را ممکن 
می سازد؛ بنابراین خصوصیاتی که قباًل در مقیاس اینچ وجود داشت با این 

روش در مقیاس نانومتری ایجاد می شود.
فرایند تولید الیاف چند منظوره از پیش شکل تا الیاف)a(،تصویر نحوه کشیده 
شدن پیش شکل برای تولید الیاف)b(،سطح مقطع الیاف )c,d(، پویشگر ، 

سوزن های پویشگر  چند منظوره)e(، طیف انتقالی الیاف
با ترکیبی از کانال های متفاوت در یک لیف تکی، امکان نقشه برداری دقیق 
از فعالیت های عصبی تسهیل شده است. کاری که با استفاده از پویشگرهای 

عصبی تک عاملِی میسر نبوده است.
زمانی که نور از طریق کانال های نوری منتقل می شود، با تحریک عصبی 
اپتوژنیک و الکترودهای جاسازی شده، امکان پایش اثرات عصبی به وجود 
می آید. همچنین به طور هم زمان داروهای موجود در کانال های توخالی به 
مغز تزریق می شود. ازآنجایی که سیگنال های الکتریکی که در اعصاب به 
وجود می آیند در لحظه ثبت شده و می توان از آن ها برای بررسی اثر دقیق 

داروی تزریق شده استفاده کرد.
برای این کار یک پیش شکل که می تواند متشکل از دو رشته لیفی به طول 
چندین اینچ باشد تا صدها فوت کشیده می شود. باید توجه داشت که مواد 
مختلفی که در پیش شکل استفاده می شوند باید از نرمی و دمای کشش 
مشابه برخوردار باشند. از این الیاف می توان درنهایت برای نقشه برداری دقیق 
از پاسخ های نواحی مختلف مغز یا نخاع استفاده کرد. از این فناوری می توان 
پارکینسون  نظیر  بیماری هایی  درمان  برای  بادوام  تجهیزات  تولید  برای 

استفاده کرد.

www.nanotexnet.ir
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نانو کامپوزیت پلیمری قوی تر از کوالر

 
چگونه می توان نانو کامپوزیت پلیمری با خصوصیاتی منحصر به فرد ایجاد 
کرد؟ دو الوار بزرگ و مستحکم را در نظر بگیرید که به گونه ای نسبت به 
هم قرارگرفته اند که آب را در یک راستای مشخص هدایت می کنند؛ اما 
از سختی مشابه آن ها  الوارها،  از میان  تصور کنید که آب در حین عبور 

برخوردار می شد. 
توسط  هدایت شده  هم گذاری  روش  در  که  است  چیزی  دقیقًا  پدیده  این 
دکتر ماریلین ماینوس، استادیار دانشکده مکانیک و مهندسی صنعتی در 

دانشگاه Northeastern اتفاق می افتد.
دکتر ماینوس به جای الوارها، از نانولوله های کربنی بسیار کوچک و به جای 
آب از یک محلول پلیمری استفاده کرد. او با استفاده از این روش تاکنون 
موفق به تولید نانو کامپوزیت پلیمری شده است که از کوالر مستحکم تر، 
پلیمر  اشاره شد،  پیش ازاین  که  مثالی  همانند  و سبک تر هستند.  ارزان تر 
نه تنها از راستای ایجادشده توسط نانولوله های کربن بلکه از خصوصیات 

منحصربه فرد آن ها نیز پیروی می کند.
با حمایت مالی بنیاد ملی علوم آمریکا، در حال حاضر دکتر ماینوس گستره ی 
تحقیقاتش را با پلیمرهای مختلف و مواد ضد آتش و مولکول های زیستی 

توسعه داده است.
و  پلیمری کندسوز  نانو کامپوزیت  ماینوس می گوید: »برای ساخت  دکتر 
باوجود مواد مقاوم در برابر شعله، ما به پلیمرهای نیاز داریم که در دمای 
مانند  الزامًا  ولی  باشند  کربن  نانولوله های  با  گرمایی  تعامل  به  قادر  باال 

نانولوله ها عمل نکنند«. 
اساسًا، او می خواهد با این روش دو ماده با یکدیگر ارتباط گرمایی برقرار 
کنند که این امر موجب افزایش آستانه تحمل دمای جزء کند سوز شده و 

زمان پایداری نانو کامپوزیت پلیمری را افزایش دهد.
نانو مواد قادر به جذب و هدایت گرما هستند که این خاصیت باعث می شود 

که پلیمر به سرعت نسوزد. پلیمری که از آن استفاده می شود، می تواند تا 
دمای باالیی از خود مقاومت نشان دهد. در این تحقیق افزایش مقاومت 

حرارتی پلیمر، موردنظر بوده است.

نانو کامپوزیت پلیمری زیستی
در مورد کالژن-اولین مولکول زیستی که دکتر ماینوس روش خود را بر 
روی آن به کار گرفته است- دکتر ماینوس امیدوار بود که در این روش 
نانولوله ها سفتی سیستم را تأمین کنند. در داخل بدن، مولکول های کالژن 
خود را به شکل یک ماتریس پیچیده آرایش می دهند که ساختار هر یک 
از سلول های بدن را می سازند؛ اما در خارج از بدن، محققان با چالش های 

بزرگی برای ساخت مطمئن این ماتریس مواجه هستند.
ماینوس می گوید: اگر دانشمندان بتوانند کالژن را در خارج از بدن به عملی 
مشابه آنچه در بدن انجام می دهد وادار کنند، پلت فرم ارزشمندی را برای 
آزمایش دارو، درک چگونگی کار نسوج بدن و حتی مشخص کردن علت 

بسیاری از بیماری ها فراهم خواهند کرد.

بر اساس تحقیقات قبلی، او نشان داده است که کلید موفقیت این روش 
در تطبیق اندازه و هندسه نانو ذرات کربنی است که وی در پلیمر از آن 
استفاده می کند. به عنوان مثال، مولکول های کالژن در حدود 300 نانومتر 
نانولوله ای نیاز دارد که در  طول و 1/5 نانومتر قطر دارند، بنابراین او به 
این ابعاد باشد. او همچنین می خواهد به جای دیگر شکل های کربنی که در 
اختیار او است مانند گرافن، گرافیت، فولرن و یا حتی نانو ذرات کوچک تر، 
کند که هر یک خواص  استفاده  کارکرد  این  برای  نانولوله های کربن  از 
منحصربه فردی را از خود نشان می دهند. ماینوس در ادامه تحقیقاتش در 
پی تغییر بی نظمی مولکولی در این سیستم است تا پلیمرها پیرامون نانو 

مواد خود را سازمان دهی کنند.

Nano Textile  شبکه نانو نساجی )ستاد ویژه توسعه فناوری نانو(
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Nano Textile  شبکه نانو نساجی )ستاد ویژه توسعه فناوری نانو(

آیا محققان اردنی پیش از ما به فناوری ساخت منسوجات الکترونیکی 
دست پیدا خواهند کرد؟

در سالهای اخیر منسوجات الکترونیکی مورد توجه محققان زیادی از سراسر 
دنیا قرار گرفته است. شرکت های بزرگ از اپل تا مایکروسافت به شدت در پی 
ایجاد بازار جدیدی برای منسوجات الکترونیکی و به خصوص رایانه های قابل 
پوشیدن هستند. از سال 2012 تاکنون، شرکت اپل پژوهش هایش را درزمینٔه 
توسعه منسوجات الکترونیکی دو برابر کرده است. بخشی از پژوهش های اخیر 
این شرکت منجر به ساخت ساعت هوشمند اپل در سال 2015 شده است. 
شاید در آینده نزدیک ارائه فناوری منسوجات الکترونیکی در فروشگاه های 
نباشد، ولیکن حضور این محصوالت در  الکترونیکی SWiSH امکان پذیر 

بخش های بیمارستان غیرممکن نیست. 
و  اردن  کشور  پژوهشگران  از  هولی  الهال  عالءالدین  دکتر  زمینه  این  در 
Technische Uni-  اندریاس دیتزل از موسسه فناوری میکرو در دانشگاه

از  استفاده  درزمینه ی  پژوهش مشترکی  آلمان   versität Braunschweig

این  داده اند.  انجام  پزشکی  الکترونیکی  تولید منسوجات  برای  نانو  فناوری 
پروژه از سوی حامی مالی تحقیقات علمی در اردن حمایت شده است.

دکتر الهال هولی که درزمینٔه زیست حس گرها، نانو و میکرو دستگاه های 
نرم تحقیق می کند و دانشیار مهندس  بر روی سطح  الکترونیکی و چاپ 
مکاترونیک در دانشگاه اردنی آلمانی است، دراین باره گفت که این فناوری 
به خودی خود چیز جدیدی نیست. در حال حاضر با استفاده از یک گیره بر 
انگشت بیمار، ضربان قلب و غلظت اکسیژن اندازه گیری می شود. گیره های 
متداول مشکالتی را برای بیمار ایجاد می کنند. ازجمله اینکه برخی از بیماران 
هنگام وصل کردن این گیره به انگشت خود، احساس ناراحتی می کنند و 
هنگامی که بیمار حرکت نامنظم داشته باشد یا دستش را تکان دهد، دقت 

اندازه گیری این دستگاه کاهش می یابد. 
او پیش بینی می کند که با قرار دادن سیم ها، ترانزیستورها و دیودهای بسیار 
ظریف بر روی باند یا بخشی از لباس بیمار، امکان انتقال داده های پزشکی به 

رایانه دیگری که توسط پزشک بررسی می شود، به وجود خواهد آمد.

چالش های موجود در مسیر ساخت منسوجات الکترونیکی
یکی از چالش های موجود در مسیر ساخت منسوجات الکترونیکی، دستیابی 
به شبکه ای از اجزای متصل است که از قابلیت کشسانی برخوردار بوده و در 
حین حرکت و یا خمش نه تنها اتصال بلکه دقت و کارایی خود را از دست 

ندهند.
امکان  و  هستند  منعطف  غیر  و  سخت  الکترونیکی  مدارهای  بوردهای 
لحیم کردن اجزا به این بوردها وجود دارد؛ اما هنگامی که یک سطح نرم 
و انعطاف پذیر به عنوان بستر کار در نظر گرفته می شود، کار کمی مشکل 

می شود و هریک از اجزای ممکن است به راحتی از الیه اصلی جدا شود.
هرچند بررسی موارد دیگر برای رفع این چالش امکان پذیر است، لیکن این 
امر در بازه محدود زمانی سه سال که برای این پروژه در نظر گرفته شده بود، 

امکان پذیر نبوده است.
اندریاس دیتزل دراین باره گفت: چالش اصلی در  این پروژه،  همکار دیگر 
مدت این سه سال، ساخت نمونه اولیه ای بود با نمایش کارایی برای توجیه 

شرکت های سرمایه گذار مناسب باشد.
برای ساخت یک نمونه واقعی، این پژوهشگران به نانو حسگرهای مختلف، 
کابل های بسیار ظریف و تقویت کننده های ریز نیازمند بودند. این گروه از یک 
دستگاه برای چاپ اجزای الکترونیکی استفاده کردند و مهم ترین مشکل در 

این مسیر حفظ انسجام این اجزا در یک سامانه واحد بود.
ایشان از تراشه های بسیار کوچک استفاده کردند که می بایست به صورت 
پیوسته به یکدیگر متصل می شدند که در این پروژه تالش بر آن بود تا 
اجزای مدار الکترونیکی در شرایط مختلف ماهیت خود را حفظ کند؛ که این 

امر مستلزم فرایند حس و خطای طوالنی بود.
دستیابی به فناوری تجهیزات الکترونیکی قابل پوشیدن با استفاده از مواد 
صحیح امکان پذیر است؛ اما در این موارد به منابع انرژی و اتصاالت الکتریکی 
باثباتی نیاز است که در اثر کشش ناشی از حرکت دست فرد گسسته نشوند.
راهکار ارائه شده استفاده از چاپ سه بعدی نانو مواد بر بستر منسوج بود که 
برای  ارزان قیمت  از مواد  استفاده  ارزان و قدرتمند به شمار می آید.  روشی 
افزایش تمایل مصرف کنندگانی نظیر کاربران بیمارستانی و تولید انبوه این 

نمونه اولیه مؤثر خواهد بود.
دکتر دیتزل با قاطعیت کامل کارایی این محصول برای اندازه گیری میزان 

فشارخون و غلظت اکسیژن اعالم کرده است.
عرب  جهان  برای   ، شود  موفق  مسیر  این  در  هولی  الهال  دکتر  چنانچه 
درزمینه ی دستیابی به فناوری  کارآمد برای دنیای فردا افتخار بزرگی کسب 

خواهد کرد.
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استفاده از داربست های سه بعدی نانولیفی در دامپزشکی

 MediVet خط تولید نانوفناورانه ی داربست های سه بعدی نانولیفی در شرکت
به منظور استفاده در مهندسی بافت و پزشکی  ترمیمی راه اندازی شده است. 
داربست های زیستی مذکور از مواد مصنوعی ساخته شده است که 100% مورد 

تائید سازمان غذا و داروی آمریکا هستند.
با توجه به اینکه کارایی بی نقص برای محصوالتی که به منظور درمان حیوانات 
به کار می رود، موردنظر نیست، لذا این شرکت از این داربست های سه بعدی 
نانولیفی در کاربردهای مختلف پزشکی و درمانی برای حیوانات استفاده می کند. 
محدوده قطری نانو الیاف مورداستفاده که از میکرون تا نانومتر است که این امر 
به داربست های سه بعدی نانولیفی امکان می دهد تا ماتریس های خارج سلولی را 
بازسازی نمایند. ماتریس های خارج سلولی در بافت های متشکل از چندین سلول، 
مسئولیت نگهداری و حمایت از بافت را ایفا می کند. این فناوری رشد بافت های 
سلولی را هدایت کرده و سبب تکثیر سلول ها در داخل بدن و تشکیل بافت با 
کارایی باال می شود. زیست تخریب پذیری یک فرایند پیشرفته در علم مهندسی 
است که می تواند هم زمان با عملیات سوخت وساز بدن انجام شود و درنتیجه 

سبب جذب داربست در بدن و جایگزین بافت طبیعی شود.
MediVet انواع داربست های سه بعدی نانولیفی شرکت

Nanocare-V زخم پوش
Nanomesh مش جراحی

Nano-I ایمپلنت  با طراحی ویژه
 Nanocare-V نوآوری در بهبود زخم

Nanocare-V برای دامپزشکان جایگزین جدیدی برای بهبود زخم هایی است 

که قابل بسته شدن و بخیه زدن نیستند. این محصول را می توان در ابعاد موردنیاز 
برای بیمار خریداری کرد و حتی می توان آن را نگهداری کرده و مدتی بعد 

استفاده نمود. عمر مفید این برچسب ها 2 سال است. این برچسب ها را می توان 
مستقیماً روی زخم قرارداد اما در مواردی که زاویه و پیچ وخم زخم زیاد باشد 

می توان از بخیه استفاده کرد. 
Nanomesh یک پیوند مصنوعی نانولیفی از جنس پلیمرهایی است که مورد 

تائید سازمان غذایی و دارویی آمریکا قرار دارد و برای استفاده به عنوان مش 
جراحی موقت در درمان فتق و ترمیم دیگر بافت های نرم، طراحی شده است. 
مش های نانولیفی برای استفاده در کاربردهای جراحی و ترمیم استحکام کافی 
دارند و درعین حال نرم و منعطف هستند و این خصوصیات سبب احساس 
راحتی بیمار می شود. این نانو الیاف میزان چسبندگی سلول و تکثیر آن را ارتقا 
می بخشند، به همان خوبی که رسوب کالژن و بازسازی را انجام می دهند. این 
الیاف اتصاالت زخم را تقویت می کنند و احتمال بازگشت به حالت اولیه )عود( 
را کاهش می دهند. جذب این نانو الیاف توسط بدن حدود 9 ماه طول می کشد.

 Nano-I: آینده مهندسی نساجی در گرو نانو الیاف و پزشکی ترمیمی
Nano-I یا ایمپلنت های نانویی می تواند برای بیماری ها و مصدومیت های خاص 

مورداستفاده قرار گیرد. این ایمپلنت ها به طور 100% از پلیمرهای مورد تائید 
سازمان غذا و داروی آمریکا ساخته شده اند و از آن ها به عنوان بافت اصلی بدن 
بیمار بدون ایجاد واکنش تهاجمی از سوی سیستم عصبی و گلبول های سفید 

استفاده می شود. 
در حال حاضر داربست های سه بعدی نانولیفی زیست تخریب پذیر این شرکت 
در ابعاد مختلف و برای حیوانات کوچک و بزرگ تولید می شود . داربست های 
پزشکی نانولیفی برای درمان ضایعات تاندون، رباط، عروق، بافت های اندوتلیال، 

غضروف و دیسک های چشمی در حیوانات توسط این شرکت تولیدشده است.
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آیا محققان اردنی پیش از ما به فناوری ساخت منسوجات الکترونیکی 
دست پیدا خواهند کرد؟

در سالهای اخیر منسوجات الکترونیکی مورد توجه محققان زیادی از سراسر 
دنیا قرار گرفته است. شرکت های بزرگ از اپل تا مایکروسافت به شدت در پی 
ایجاد بازار جدیدی برای منسوجات الکترونیکی و به خصوص رایانه های قابل 
پوشیدن هستند. از سال 2012 تاکنون، شرکت اپل پژوهش هایش را درزمینٔه 
توسعه منسوجات الکترونیکی دو برابر کرده است. بخشی از پژوهش های اخیر 
این شرکت منجر به ساخت ساعت هوشمند اپل در سال 2015 شده است. 
شاید در آینده نزدیک ارائه فناوری منسوجات الکترونیکی در فروشگاه های 
نباشد، ولیکن حضور این محصوالت در  الکترونیکی SWiSH امکان پذیر 

بخش های بیمارستان غیرممکن نیست. 
و  اردن  کشور  پژوهشگران  از  هولی  الهال  عالءالدین  دکتر  زمینه  این  در 
Technische Uni-  اندریاس دیتزل از موسسه فناوری میکرو در دانشگاه

از  استفاده  درزمینه ی  پژوهش مشترکی  آلمان   versität Braunschweig

این  داده اند.  انجام  پزشکی  الکترونیکی  تولید منسوجات  برای  نانو  فناوری 
پروژه از سوی حامی مالی تحقیقات علمی در اردن حمایت شده است.

دکتر الهال هولی که درزمینٔه زیست حس گرها، نانو و میکرو دستگاه های 
نرم تحقیق می کند و دانشیار مهندس  بر روی سطح  الکترونیکی و چاپ 
مکاترونیک در دانشگاه اردنی آلمانی است، دراین باره گفت که این فناوری 
به خودی خود چیز جدیدی نیست. در حال حاضر با استفاده از یک گیره بر 
انگشت بیمار، ضربان قلب و غلظت اکسیژن اندازه گیری می شود. گیره های 
متداول مشکالتی را برای بیمار ایجاد می کنند. ازجمله اینکه برخی از بیماران 
هنگام وصل کردن این گیره به انگشت خود، احساس ناراحتی می کنند و 
هنگامی که بیمار حرکت نامنظم داشته باشد یا دستش را تکان دهد، دقت 

اندازه گیری این دستگاه کاهش می یابد. 
او پیش بینی می کند که با قرار دادن سیم ها، ترانزیستورها و دیودهای بسیار 
ظریف بر روی باند یا بخشی از لباس بیمار، امکان انتقال داده های پزشکی به 

رایانه دیگری که توسط پزشک بررسی می شود، به وجود خواهد آمد.

چالش های موجود در مسیر ساخت منسوجات الکترونیکی
یکی از چالش های موجود در مسیر ساخت منسوجات الکترونیکی، دستیابی 
به شبکه ای از اجزای متصل است که از قابلیت کشسانی برخوردار بوده و در 
حین حرکت و یا خمش نه تنها اتصال بلکه دقت و کارایی خود را از دست 

ندهند.
امکان  و  هستند  منعطف  غیر  و  سخت  الکترونیکی  مدارهای  بوردهای 
لحیم کردن اجزا به این بوردها وجود دارد؛ اما هنگامی که یک سطح نرم 
و انعطاف پذیر به عنوان بستر کار در نظر گرفته می شود، کار کمی مشکل 

می شود و هریک از اجزای ممکن است به راحتی از الیه اصلی جدا شود.
هرچند بررسی موارد دیگر برای رفع این چالش امکان پذیر است، لیکن این 
امر در بازه محدود زمانی سه سال که برای این پروژه در نظر گرفته شده بود، 

امکان پذیر نبوده است.
اندریاس دیتزل دراین باره گفت: چالش اصلی در  این پروژه،  همکار دیگر 
مدت این سه سال، ساخت نمونه اولیه ای بود با نمایش کارایی برای توجیه 

شرکت های سرمایه گذار مناسب باشد.
برای ساخت یک نمونه واقعی، این پژوهشگران به نانو حسگرهای مختلف، 
کابل های بسیار ظریف و تقویت کننده های ریز نیازمند بودند. این گروه از یک 
دستگاه برای چاپ اجزای الکترونیکی استفاده کردند و مهم ترین مشکل در 

این مسیر حفظ انسجام این اجزا در یک سامانه واحد بود.
ایشان از تراشه های بسیار کوچک استفاده کردند که می بایست به صورت 
پیوسته به یکدیگر متصل می شدند که در این پروژه تالش بر آن بود تا 
اجزای مدار الکترونیکی در شرایط مختلف ماهیت خود را حفظ کند؛ که این 

امر مستلزم فرایند حس و خطای طوالنی بود.
دستیابی به فناوری تجهیزات الکترونیکی قابل پوشیدن با استفاده از مواد 
صحیح امکان پذیر است؛ اما در این موارد به منابع انرژی و اتصاالت الکتریکی 
باثباتی نیاز است که در اثر کشش ناشی از حرکت دست فرد گسسته نشوند.
راهکار ارائه شده استفاده از چاپ سه بعدی نانو مواد بر بستر منسوج بود که 
برای  ارزان قیمت  از مواد  استفاده  ارزان و قدرتمند به شمار می آید.  روشی 
افزایش تمایل مصرف کنندگانی نظیر کاربران بیمارستانی و تولید انبوه این 

نمونه اولیه مؤثر خواهد بود.
دکتر دیتزل با قاطعیت کامل کارایی این محصول برای اندازه گیری میزان 

فشارخون و غلظت اکسیژن اعالم کرده است.
عرب  جهان  برای   ، شود  موفق  مسیر  این  در  هولی  الهال  دکتر  چنانچه 
درزمینه ی دستیابی به فناوری  کارآمد برای دنیای فردا افتخار بزرگی کسب 

خواهد کرد.
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ساخت داربست نانو الیاف برای ترمیم پوست آسیب دیده 
توسط محققان دانشگاه پیام نور تبریز

داربست نانو الیاف چند جزئی در مقیاس آزمایشگاهی توسط محققان ایرانی در 
دانشگاه پیام نور تبریز ابداع شده است که می تواند پوست، استخوان و بافت های 
عصبی آسیب دیده را ترمیم کند. اعضای این گروه تحقیقاتی عبارت اند از دکتر 
بخشعلی معصومی از دانشکده شیمی دانشگاه پیام نور تبریز، رعنا سروری و مهدی 
جای مند دانشجویان مقطع دکتری این دانشگاه، دکتر یونس بیگی خسروشاهی 
از دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شهید مدنی تبریز و دکتر مهدی عبدالهی از 

دانشکده مهندسی واکنش های پلیمری دانشگاه تربیت مدرس.
در دهه های اخیر تالش تحقیقاتی زیادی بر طراحی و توسعه مواد زیستی برای 
بازسازی یا جایگزینی بافت های آسیب دیده صورت گرفته است. یکی از الزامات 
اولیه در مهندسی بافت طراحی و تولید داربست های مناسبی است که سلول ها در 
آن ها قرار داده شوند. داربست های زیستی قادر به شبیه سازی و حمایت از ساختار 
سه بعدی نسوج اصلی هستند. هرچه ساختار داربست ها مشابه بافت های اطراف 

ناحیه کشت باشد، امکان بازسازی و بهبود بافت های آسیب دیده به صورت کمی و 
کیفی افزایش می یابد. ز سوی دیگر انتقال پیام در نورون ها )سلول های پیام رسان 
عصبی( نیازمند یک سیستم رسانای پیچیده است که ارتباط مستقیمی با تغییرات 
در پتانسیل ولتامتری در غشا سلول های عصبی دارد. این ویژگی منحصربه فرد 
از سلول های عصبی، منجر به ترغیب محققان به طراحی و توسعه داربست های 
پلیمری زیست تخریب پذیر و رسانای الکتریکی با سیگنال های فیزیکی مناسب، 

برای بازسازی سلول های عصبی شده است.
هدف از این مطالعه ساخت داربست نانو الیاف سه بعدی، رسانا، زیست سازگار، 
متخلخل و منعطف متشکل از پلی استرهای آلیفاتیک شاخه دار )HAPs(، پلی 
آنیلین )PANI( و پلی ε- کاپروالکتون )PCL( برای کاربردهای مهندسی بافت 
بوده است. دکتر معصومی دراین باره گفت: داربست نانو الیاف تولیدشده زیست 
سازگار و زیست تخریب پذیر بوده و از خواص مکانیکی و رئولوژیکی مناسبی 
برخوردار است. هم چنین رسانش الکتریکی این پلیمرها سبب می شود در پوست، 
استخوان و بافت های عصبی که نیازمند سیگنال های الکتریکی هستند، عملکرد 

بهتری داشته باشند.

مراحل تولید داربست نانو الیاف
در مرحله ی اول پلی استر پر شاخه سنتز شد و با استفاده از آنترانیلیک اسید عامل 
دار گردید. سپس پلی آنیلین از این پلی استر رشد داده شد. در گام بعد، مخلوط 
پلیمر سنتز شده با پلی کاپروالکتون، با استفاده از دستگاه الکتروریسی به نانو 
الیاف تبدیل شد. درنهایت خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی داربست نانو الیاف 
سنتز شده بررسی شده و قابل استفاده بودن آن ها در مهندسی بافت پوست مورد 

ارزیابی قرار گرفت.
نتایج حاصل از این پژوهش در مجله RCS Advances، جلد 6، شماره 32 در 

صفحات 19451-19347 در سال 2016 به چاپ رسیده است.

از  یکی  بودن،  و غیر سمی  بی اثر  آسان،  ارزانی، دسترسی  دلیل  به  سلولز 
رایج ترین مواد برای تولید انواع مختلف فیلتر به شمار می رود. سلولز همچنین 
ازلحاظ مکانیکی قوی بوده و آب دوست است و در PHهای مختلف پایدار 
است و حتی در برابر فرایند اتوکالو )استریل کردن( مقاوم است. فیلترهای 
قرار می گیرند،  استفاده  کاربردهای شیمیایی مورد  در  کاغذی معمولی که 

دارای منافذ بزرگی هستند که برای حذف ویروس مناسب نیست.
این دستاورد نتیجه یک دهه تحقیق بر روی مواد نانو سلولزی بوده است که 
درنهایت محققان را قادر ساخت تا بتوانند منافذ فیلترهای کاغذی متشکل 

از نانو الیاف سلولز  را به گونه ای تعبیه و توزیع کنند که مانع از عبور ویروس 
و حذف آن ها شود.

فیلترهای ساخته شده از نانو الیاف سلولز و حذف کننده ویروس بر اساس 
فعل وانفعاالت الکترواستاتیکی با ویروس عمل کرده و نسبت به PH و غلظت 
نمک حساس هستند. درحالی که فیلترهای حذف کننده ویروس ساخته شده 
از پلیمرهای مصنوعی از طریق فرآیندهای چندمرحله ای شامل استفاده از 

محلول های خطرناک و فرآیند تثبیت منافذ بسیار کوچک، عمل می کنند.
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کتاب مرجع نانو مواد کربنی توسط انتشارات CRC PRess منتشر شد

 کالوس ساتلر استاد فیزیک و نجوم دانشگاه هاوایی شهر مانوا، در یک طرح 
جامع اولین کتاب مرجع نانو مواد کربنی را تهیه و تنظیم کرده است که این 
کتاب منعکس کننده تمامی دستاوردهای موجود در حوزه مواد نانو کربنی در 
رشته های مختلف علمی است. کتاب مواد نانو کربنی در دو جلد و متشکل از 
Carbon Nanomateri-  1324 صفحه، 799 تصویر در 53 فصل است. کتاب
als Sourcebook در آوریل 2016 توسط انتشارات CRC Press منتشرشده 

است. گستره مباحث کتاب مرجع نانو مواد کربنی از خواص بنیادی، مکانیک های 
رشد و فرآیندهای تولید نانو کربن ها آغاز و به تجهیزات الکترونیکی، ذخیره 
انرژی و کاربردهای پزشکی و محیط زیست ختم می شود. این مباحث طیف بسیار 

گسترده ای از علوم مختلف تا مهندسی را در برمی گیرد.
عالوه بر مرور آخرین پیشرفت های این حوزه، کتاب مرجع نانو مواد کربنی با 
استفاده از یک روش منحصربه فرد و به صورت آموزشی/علمی نوشته شده است 
و اطالعات بنیادی را با استفاده از معادالت ریاضی پایه، جداول و تصاویر ارائه 
می دهد. این کتاب اطالعات و ابزارهای الزم، برای درک پیشرفت های آینده و 

حال حاضر فناوری در این حوزه را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

مطالب کتاب مرجع نانو مواد کربنی
نویسنده در جلد نخست کتاب مرجع نانو 
مواد کربنی به گرافن، فلورن ها، نانولوله ها 
و نانو الماس ها و در جلد دوم به نانو ذرات، 
نانو کپسول ها، نانو الیاف، نانو ساختارهای 
متخلخل و نانو کامپوزیت ها پرداخته است.

استفاده از این کتاب به عنوان یک منبع 

جدید، برای آموزش و معرفی این حوزه جذاب به استادان و برای تحقیق به 
پژوهشگران پیشنهاد می شود. با توجه به پیشرفت فناوری نانو و استفاده از 
نانو مواد کربنی در کاربردهای مختلف، این کتاب مرجع مناسبی برای استفاده 
مخاطبین این حوزه به شمار می رود. در حال حاضر گروه تحقیقاتی ساتلر در 
دانشگاه هاوایی شهر مانو بر مطالعات تلفیقی و بنیادی در مورد نانو فوم های 
کربنی، تمرکزیافته است. فوم های کربنی بسیار سبک، توسط یک داربست 

گرافنی سه بعدی پیچیده ساخته شده است.

کاربردهای نانو مواد کربنی
نانو مواد کربنی دارای خواص الکترونیکی، نوری، حرارتی، مکانیکی و شیمیایی 
منحصربه فردی هستند. به طور خاص نانولوله های کربنی، نانو الماس و نانو 
ساختار های کربنی مزوپور گروهی از مواد جدید هستند. از ذره های کوچک 
کربنی فلورسنت می توان برای نشانه گذاری سلول های سرطانی و داروهای 
نانویی استفاده کرد. اخیراً محققان بر روی تولید نانو مواد کربنی با عملکرد خاص 
تمرکز کرده اند. از ابر خازن های با عملکرد باال، تجهیزات الکترونیکی منعطف، 
ذخیره کننده انرژی و حساس کننده سلول های خورشیدی گرفته تا تشخیص 

سرطان و رهایش هدف دار دارو.

فیلتر کاغذی متشکل از نانو الیاف سلولز با قابلیت حذف ویروس

محققان بخش فناوری نانو و مواد کاربردی دانشگاه اوپساال در سوئد موفق به ساخت یک فیلتر کاغذی شده اند 
که می تواند با بازدهی در حد بهترین فیلترهای صنعتی، ویروس ها را از آب حذف کند. این فیلتر کاغذی به طور 
کامل متشکل از نانو الیاف سلولز با درصد خلوص باال است که به طور مستقیم از طبیعت به دست آمده است. این 
پژوهش با همکاری ویروس شناسان از دانشگاه علوم کشاورزی و موسسه ملی دامپزشکی سوئد انجام شده و 

نتایج حاصل از این پژوهش در Advanced Healthcare Materials journal منتشرشده است.
ذرات ویروس بسیار کوچک )1000 بار کوچک تر از موی انسان( و درعین حال بسیار قدرتمند و عجیب هستند. 
ویروس ها فقط می توانند در سلول های زنده تکثیر شوند، اما به محض آن که سلول ها به ویروس آلوده شوند به 
عوامل بیماری زا تبدیل می شوند. ویروس فعال می تواند به خودی خود و یا با تبدیل سلول های سالم به تومورهای 

بدخیم سبب ایجاد بیماری شوند.

68   شماره 178    آبان 96      



Nano Textile  شبکه نانو نساجی )ستاد ویژه توسعه فناوری نانو(

ساخت داربست نانو الیاف برای ترمیم پوست آسیب دیده 
توسط محققان دانشگاه پیام نور تبریز

داربست نانو الیاف چند جزئی در مقیاس آزمایشگاهی توسط محققان ایرانی در 
دانشگاه پیام نور تبریز ابداع شده است که می تواند پوست، استخوان و بافت های 
عصبی آسیب دیده را ترمیم کند. اعضای این گروه تحقیقاتی عبارت اند از دکتر 
بخشعلی معصومی از دانشکده شیمی دانشگاه پیام نور تبریز، رعنا سروری و مهدی 
جای مند دانشجویان مقطع دکتری این دانشگاه، دکتر یونس بیگی خسروشاهی 
از دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شهید مدنی تبریز و دکتر مهدی عبدالهی از 

دانشکده مهندسی واکنش های پلیمری دانشگاه تربیت مدرس.
در دهه های اخیر تالش تحقیقاتی زیادی بر طراحی و توسعه مواد زیستی برای 
بازسازی یا جایگزینی بافت های آسیب دیده صورت گرفته است. یکی از الزامات 
اولیه در مهندسی بافت طراحی و تولید داربست های مناسبی است که سلول ها در 
آن ها قرار داده شوند. داربست های زیستی قادر به شبیه سازی و حمایت از ساختار 
سه بعدی نسوج اصلی هستند. هرچه ساختار داربست ها مشابه بافت های اطراف 

ناحیه کشت باشد، امکان بازسازی و بهبود بافت های آسیب دیده به صورت کمی و 
کیفی افزایش می یابد. ز سوی دیگر انتقال پیام در نورون ها )سلول های پیام رسان 
عصبی( نیازمند یک سیستم رسانای پیچیده است که ارتباط مستقیمی با تغییرات 
در پتانسیل ولتامتری در غشا سلول های عصبی دارد. این ویژگی منحصربه فرد 
از سلول های عصبی، منجر به ترغیب محققان به طراحی و توسعه داربست های 
پلیمری زیست تخریب پذیر و رسانای الکتریکی با سیگنال های فیزیکی مناسب، 

برای بازسازی سلول های عصبی شده است.
هدف از این مطالعه ساخت داربست نانو الیاف سه بعدی، رسانا، زیست سازگار، 
متخلخل و منعطف متشکل از پلی استرهای آلیفاتیک شاخه دار )HAPs(، پلی 
آنیلین )PANI( و پلی ε- کاپروالکتون )PCL( برای کاربردهای مهندسی بافت 
بوده است. دکتر معصومی دراین باره گفت: داربست نانو الیاف تولیدشده زیست 
سازگار و زیست تخریب پذیر بوده و از خواص مکانیکی و رئولوژیکی مناسبی 
برخوردار است. هم چنین رسانش الکتریکی این پلیمرها سبب می شود در پوست، 
استخوان و بافت های عصبی که نیازمند سیگنال های الکتریکی هستند، عملکرد 

بهتری داشته باشند.

مراحل تولید داربست نانو الیاف
در مرحله ی اول پلی استر پر شاخه سنتز شد و با استفاده از آنترانیلیک اسید عامل 
دار گردید. سپس پلی آنیلین از این پلی استر رشد داده شد. در گام بعد، مخلوط 
پلیمر سنتز شده با پلی کاپروالکتون، با استفاده از دستگاه الکتروریسی به نانو 
الیاف تبدیل شد. درنهایت خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی داربست نانو الیاف 
سنتز شده بررسی شده و قابل استفاده بودن آن ها در مهندسی بافت پوست مورد 

ارزیابی قرار گرفت.
نتایج حاصل از این پژوهش در مجله RCS Advances، جلد 6، شماره 32 در 

صفحات 19451-19347 در سال 2016 به چاپ رسیده است.

از  یکی  بودن،  و غیر سمی  بی اثر  آسان،  ارزانی، دسترسی  دلیل  به  سلولز 
رایج ترین مواد برای تولید انواع مختلف فیلتر به شمار می رود. سلولز همچنین 
ازلحاظ مکانیکی قوی بوده و آب دوست است و در PHهای مختلف پایدار 
است و حتی در برابر فرایند اتوکالو )استریل کردن( مقاوم است. فیلترهای 
قرار می گیرند،  استفاده  کاربردهای شیمیایی مورد  در  کاغذی معمولی که 

دارای منافذ بزرگی هستند که برای حذف ویروس مناسب نیست.
این دستاورد نتیجه یک دهه تحقیق بر روی مواد نانو سلولزی بوده است که 
درنهایت محققان را قادر ساخت تا بتوانند منافذ فیلترهای کاغذی متشکل 

از نانو الیاف سلولز  را به گونه ای تعبیه و توزیع کنند که مانع از عبور ویروس 
و حذف آن ها شود.

فیلترهای ساخته شده از نانو الیاف سلولز و حذف کننده ویروس بر اساس 
فعل وانفعاالت الکترواستاتیکی با ویروس عمل کرده و نسبت به PH و غلظت 
نمک حساس هستند. درحالی که فیلترهای حذف کننده ویروس ساخته شده 
از پلیمرهای مصنوعی از طریق فرآیندهای چندمرحله ای شامل استفاده از 

محلول های خطرناک و فرآیند تثبیت منافذ بسیار کوچک، عمل می کنند.
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 شرکت صنایع حمید فرش راوند کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/12/18، سرمايه شرکت از مبلغ يک ميليارد و 

2 ميليون ريال به مبلغ 15 ميليارد ريال افزايش يافت. 

 شرکت خدمات قالیبافان ماشیني کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/12/4، محمود توالئي به نمايندگي شرکت مجتمع 
صنعتي کشاورزي صالحين به عنوان رئيس هيئت مديره، احمد فرهي به نمايندگي شرکت 
فرش فرخ سپهر به عنوان نايب رئيس هيئت مديره، خليل اله افشاري به سمت مديرعامل، 
سيد احمد پيامبرپور  و اصغر نوبختي  به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه 
و حســاب سود و زيان سال منتهي به پايان اسفند 1394 به تصويب رسيد. روزنامه آفرينش 

جهت درج اطاعيه ها و آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت رنگرزي مشهد )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/12/9، رضا حميدي ازغدي به سمت 
رييس هيئت مديره ، علي بهزاديان  به سمت نايب رييس هيئت مديره و حامد حميدي 

ازغدي به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت فرش مشهد )سهامي خاص(
طبــق صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 95/11/20، ســرمايه شــرکت مبلــغ 

456/300/000/000 مي باشد. 

 شرکت ورت باف ایران )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/20،  بي بي 
آغا حسيني، فريبا معجل و عليرضا معجل به عنوان اعضای اصلي هيئت مديره و فيروزه 
معجل و مصطفي معجل به عنوان اعضاء علي البدل هيئت مديره انتخاب شدند. روزنامه 

اطاعات جهت درج آگهی هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت آهنگ فرش بیدگل )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/12/19، سرمايه شرکت از مبلغ18/000/000  

ريال به مبلغ  040/000/000/ 5 ريال افزايش يافت.   

 شرکت تولیدي نرمینه نخ سمنان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/10/20، نام شرکت به» توليدي 
صنعتي نرمينه سمنان« تغيير يافت. موضوع شرکت نيز  به شرح ذيل تغيير يافت:» ت 
وليد در زمينه انواع پرده و نخ پتو با سيستم ريسندگي پشمي ، نخ اکريليک ، انواع واالن و 
پرده دوخته شده، پرده کرکره پارچه اي، پرده عمودي پارچه اي، پرده کرکره فلزي، پرده 
نمايــش موتو ردار)پرده ويديو پروژکتور( و کليه مواد و کاالهاي مجاز مربوطه، تمامًا با 
رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسامي ايران و پس از اخذ مجوزهاي الزم.« مهدي 
مســعود فر به عنوان نايب رئيس هيئت مديره ، فرشاد حيدري فر به عنوان مديرعامل، 
ســينا اعتماد نژاد به سمت بازرس اصلي و مهدي محمدي به سمت بازرس علي البدل  

انتخاب شدند.
 

 شرکت صنایع نساجي نخ تاب البرز )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/7/11، حميد 
افشــارمنش به ســمت  مديرعامل،  مجيد افشارمنش  به ســمت رييس هيئت مديره، 
خديجه انصاپور به ســمت نايب رييس هيئت مديره،  موسسه حسابرسي ارمان  راهبرد 
عنوان بــازرس اصلي و مژگان عظيمــي به عنوان بازرس  علي البدل انتخاب شــدند. 

صورت هاي مالي عملکرد سال مالي 94 مورد تصويب قرارگرفت.

 شرکت سیلک فرش کویر )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العــاده مورخ95/12/15، نام شــرکت به 
»ريســندگي بافندگي زر ريس ابريشم کاشان « تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصاح شد.

 شرکت پرنیان نساج سپاهان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/12/3، مريم موذنــي به عنوان رئيس هيات 
مديره، حســين نجفي بــه عنوان نائب رئيس هيــات مديره و علــي نجفي به عنوان 

مديرعامل انتخاب شدند. 

 شرکت آوا نخ سمنان ) بامسئولیت محدود(
پيرو صورتجلســه مجمــع عمومي فوق العاده مورخ95/11/20، نام شــرکت از» آوا نخ 

سمنان« به » رويش راه نوين« تغيير يافت. 

 شرکت صنایع نساجي فرزانگان نجف آباد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/1/23، شرکت مذکور در تاريخ 
فوق منحل اعام شــد. محل شــرکت در حال تصفيه اصفهان، نجف آباد، کيلومتر ده 
جاده تيران نجف آباد ، منطقه صنعتي روســتايي همت آباد، مي باشد. علي پورشعبان به 

سمت مدير تصفيه به مدت دوسال تعيين شد. 

 شرکت تولیدي نخ البرز )سهامي عام(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/11/16، ترازنامه وحساب سود 
و زيان منتهي به 95/6/31به تصويب رسيد. مؤسسه حسابرسي اصول  انديشه به سمت 
بازرس اصلي و موسســه حسابرسي و خدمات مديريت اصول نگر آريا به سمت بازرس 

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

 شرکت آذر دوخت نوین جامه )با مسئولیت محدود(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مــورخ95/12/14، عليرضا 
رستگار به سمت رئيس هيئت مديره و اعظم برکاتي به سمت مديرعامل انتخاب شدند. 
ســکينه لطيفي  با دريافت  کليه ســهم الشرکه خود از رديف شــرکاء خارج و سرمايه 

شرکت از مبلغ  7/500/000/000 ريال به مبلغ  ريال کاهش500/000/000 يافت. 

 شرکت ریسندگي و بافندگي پاکریس )سهامي عام(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/3، عملکرد 
هيأت تصفيه منتهي94/9/3 به تصويب رســيد. حميد فرض عليان ، مسعود صفاري و 
کوروش صالحي به عنوان مديران تصفيه و  مؤسســه حسابرسي مفيد راهبر بهه عنوان 

ناظر تصفيه انتخاب شدند.

 شرکت پارسیلون )سهامي عام(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي ســاليانه مورخ95/11/30، ترازنامه و حساب 
سود و زيان شرکت منتهي به ســال مالي 1394 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسي 
آزمون پردازان ايران مشهود  به سمت بازرس اصلي و محسن کريمي به عنوان بازرس 

 لبدل انتخاب شدند. روزنامه اطاعات جهت درج آگهي های شرکت تعيين شد.

 شرکت الیاف ترمه اسپادانا )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع  عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/12/9، محمد 
رجالي به ســمت رئيس هيات مديره و مديرعامل و آزاده ســاوج به سمت نايب رئيس 

هيئت مديره انتخاب شدند. 
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 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت تولیدی صنعتي رسول اصفهان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/13، موسســه 
حسابرسي آگاه تدبير به عنوان بازرس اصلي و سعيد بهزادنيا به عنوان بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي و صنعتي پرز الیاف یزد )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي فوق  العاده مورخ 94/2/26، شــعبه شرکت در تهران، 

چهار راه گلوبندک، ساختمان 999  ، طبقه همکف در تاريخ فوق منحل شد.

 شرکت نساجي مه پود آسیا )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيأت مديره مورخ 94/9/20، کاظم ظفر واحديان به ســمت رييس 

هيأت مديره و  عيسي جوان طرقي به سمت مدير عامل انتخاب شدند. 

 شرکت هالل کویر آران )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده94/12/25، موسسه آروين 
باســتان محاســب و احمد ارباب به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شــدند. 

روزنامه نسل فردا براي چاپ آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت فرش نگین کاخ کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/12/7، زهرا ميرزائي 
به ســمت رئيس هيئت مديره، جابر طهراني به سمت نائب رئيس هيئت مديره، حسين 
طهراني به سمت مديرعامل، مؤسسه حسابرسي تلفيق نگار حسابداران رسمي به سمت 
بازرس اصلي و فاطمه امجديان به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه 
جمهوري اســامي جهت نشر آگهي هاي شــرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و 

زيان سالي مالي1394 شرکت به تصويب رسيد.

 شرکت ریسندگي و بافندگي زرین نجف آباد )سهامي خاص(
پيــرو صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 95/11/27، ســرمايه شــرکت از مبلغ  

1/050/000/000ريال به مبلغ  7/350/000/000 ريال افزايش يافت.

 شرکت رنگدانه سیرجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/11/30،  به موضوع شرکت پيمانکاري 
و اجراي پروژه هاي نفت BTO ،EPC گاز پتروشيمي و راه و ترابري و ساختمان و مشارکت و 

بهره برداري و تامين و اجرا الحاق و در نتيجه ماده 2 اساسنامه اصاح شد.

 شرکت لیا نخ قزوین )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/19، بهروز 
رزم آزمــا به عنوان بازرس اصلي و جعفر فيضي بــه عنوان بازرس علي البدل انتخاب 

شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت آریا بي بافت کاسپین )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/11/13، ابراهيم گنجه سوقه به سمت رئيس 
هيئت مديره ، اعظم سلطاني به سمت نايب رئيس هيئت مديره و حامد گنجه به سمت 

مديرعامل تعيين شدند.

 شرکت تولیدي شاد بافت زنجان )سهامي خاص(تهیه و تنظیم : مینا بیانی
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/12/5، ابراهيم 
شــرفي به سمت بازرس اصلي و غامرضا شاهقلي به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 کارخانجات ریسندگي و بافندگي فومنات )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/11/20،  سرمايه شرکت از مبلغ  

17/500/000/000 ريال به مبلغ 343/600/000/000 ريال افزايش يافت. 

 شرکت تولیدي و صادراتي فردوس باف )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور  فوق العاده مورخ95/9/13، محمدحسين 
اشــرفي به سمت مديرعامل، فرخ اشرفي به ســمت رئيس هيئت مديره، علي اصغر به 
ســمت نائب رئيس هيئت مديره، ســيدمياد ديباجي به عنوان بازرس اصلي و عباس 
ابراهيم پورطارمســري به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه جمهوري 

اسامي جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت نساجي مشهد ترمه )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديــره مورخ 95/8/23، مهدي اصغر زاده به ســمت رييس 
هيئــت مديره، طاهره عليرضائيان به ســمت نايب رييس هيئت مديره،  حســين اصغر 
زاده به ســمت مديرعامل،  علي گرمرودي به سمت بازرس اصلي و شهره ميرزايي به 
سمت بازرس علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت 

تعيين شد.  

 شرکت نساجي ریس آرا کویر )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه هيئت مديره مورخ 94/1/22، شبان قمصري آراني به سمت رئيس 
هيئت مديره و مديرعامل و حســين حســيني پور به ســمت نائب رئيس هيئت مديره 

انتخاب شدند.

 شرکت همباف )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/10/18، موسسه 
حسابرســي و خدمات مالي آتيه نگر به عنــوان بازرس اصلي و آناهيتا ايزدي به عنوان 
بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه اطاعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين 

شد.  ترازنامه و حساب سود و زيان منتهي به94/12/29به تصويب رسيد. 

 شرکت رنگین نخ تبریز )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/11/13، آدرس شعبه دو شرکت 
به تهران، خيابان فلســطين، پايين تر از خيابــان انقاب، پاک 237تغيير يافت و احمد 

سهرابي فر به عنوان مديرشعبه انتخاب شد.

 شرکت حریر نخ اصفهان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/10/24،سرمايه شرکت از مبلغ 15 ميلياردريال 

به مبلغ 30 ميليارد ريال افزايش يافت.

 شرکت نساج کاال )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مــورخ95/12/7، تراز 
نامه و حســاب ســود و زيان ســال مالي منتهي به 1394 به تصويب رسيد. موسسه 
حسابرســي رئوف انديش امين به ســمت بازرس اصلي و علي اکبر شعباني به سمت 

بازرس علي  البدل انتخاب شدند.

70   شماره 178    آبان 96      



 شرکت صنایع حمید فرش راوند کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/12/18، سرمايه شرکت از مبلغ يک ميليارد و 

2 ميليون ريال به مبلغ 15 ميليارد ريال افزايش يافت. 

 شرکت خدمات قالیبافان ماشیني کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/12/4، محمود توالئي به نمايندگي شرکت مجتمع 
صنعتي کشاورزي صالحين به عنوان رئيس هيئت مديره، احمد فرهي به نمايندگي شرکت 
فرش فرخ سپهر به عنوان نايب رئيس هيئت مديره، خليل اله افشاري به سمت مديرعامل، 
سيد احمد پيامبرپور  و اصغر نوبختي  به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه 
و حســاب سود و زيان سال منتهي به پايان اسفند 1394 به تصويب رسيد. روزنامه آفرينش 

جهت درج اطاعيه ها و آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت رنگرزي مشهد )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/12/9، رضا حميدي ازغدي به سمت 
رييس هيئت مديره ، علي بهزاديان  به سمت نايب رييس هيئت مديره و حامد حميدي 

ازغدي به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت فرش مشهد )سهامي خاص(
طبــق صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 95/11/20، ســرمايه شــرکت مبلــغ 

456/300/000/000 مي باشد. 

 شرکت ورت باف ایران )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/20،  بي بي 
آغا حسيني، فريبا معجل و عليرضا معجل به عنوان اعضای اصلي هيئت مديره و فيروزه 
معجل و مصطفي معجل به عنوان اعضاء علي البدل هيئت مديره انتخاب شدند. روزنامه 

اطاعات جهت درج آگهی هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت آهنگ فرش بیدگل )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/12/19، سرمايه شرکت از مبلغ18/000/000  

ريال به مبلغ  040/000/000/ 5 ريال افزايش يافت.   

 شرکت تولیدي نرمینه نخ سمنان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/10/20، نام شرکت به» توليدي 
صنعتي نرمينه سمنان« تغيير يافت. موضوع شرکت نيز  به شرح ذيل تغيير يافت:» ت 
وليد در زمينه انواع پرده و نخ پتو با سيستم ريسندگي پشمي ، نخ اکريليک ، انواع واالن و 
پرده دوخته شده، پرده کرکره پارچه اي، پرده عمودي پارچه اي، پرده کرکره فلزي، پرده 
نمايــش موتو ردار)پرده ويديو پروژکتور( و کليه مواد و کاالهاي مجاز مربوطه، تمامًا با 
رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسامي ايران و پس از اخذ مجوزهاي الزم.« مهدي 
مســعود فر به عنوان نايب رئيس هيئت مديره ، فرشاد حيدري فر به عنوان مديرعامل، 
ســينا اعتماد نژاد به سمت بازرس اصلي و مهدي محمدي به سمت بازرس علي البدل  

انتخاب شدند.
 

 شرکت صنایع نساجي نخ تاب البرز )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/7/11، حميد 
افشــارمنش به ســمت  مديرعامل،  مجيد افشارمنش  به ســمت رييس هيئت مديره، 
خديجه انصاپور به ســمت نايب رييس هيئت مديره،  موسسه حسابرسي ارمان  راهبرد 
عنوان بــازرس اصلي و مژگان عظيمــي به عنوان بازرس  علي البدل انتخاب شــدند. 

صورت هاي مالي عملکرد سال مالي 94 مورد تصويب قرارگرفت.

 شرکت سیلک فرش کویر )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العــاده مورخ95/12/15، نام شــرکت به 
»ريســندگي بافندگي زر ريس ابريشم کاشان « تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصاح شد.

 شرکت پرنیان نساج سپاهان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/12/3، مريم موذنــي به عنوان رئيس هيات 
مديره، حســين نجفي بــه عنوان نائب رئيس هيــات مديره و علــي نجفي به عنوان 

مديرعامل انتخاب شدند. 

 شرکت آوا نخ سمنان ) بامسئولیت محدود(
پيرو صورتجلســه مجمــع عمومي فوق العاده مورخ95/11/20، نام شــرکت از» آوا نخ 

سمنان« به » رويش راه نوين« تغيير يافت. 

 شرکت صنایع نساجي فرزانگان نجف آباد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/1/23، شرکت مذکور در تاريخ 
فوق منحل اعام شــد. محل شــرکت در حال تصفيه اصفهان، نجف آباد، کيلومتر ده 
جاده تيران نجف آباد ، منطقه صنعتي روســتايي همت آباد، مي باشد. علي پورشعبان به 

سمت مدير تصفيه به مدت دوسال تعيين شد. 

 شرکت تولیدي نخ البرز )سهامي عام(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/11/16، ترازنامه وحساب سود 
و زيان منتهي به 95/6/31به تصويب رسيد. مؤسسه حسابرسي اصول  انديشه به سمت 
بازرس اصلي و موسســه حسابرسي و خدمات مديريت اصول نگر آريا به سمت بازرس 

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

 شرکت آذر دوخت نوین جامه )با مسئولیت محدود(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مــورخ95/12/14، عليرضا 
رستگار به سمت رئيس هيئت مديره و اعظم برکاتي به سمت مديرعامل انتخاب شدند. 
ســکينه لطيفي  با دريافت  کليه ســهم الشرکه خود از رديف شــرکاء خارج و سرمايه 

شرکت از مبلغ  7/500/000/000 ريال به مبلغ  ريال کاهش500/000/000 يافت. 

 شرکت ریسندگي و بافندگي پاکریس )سهامي عام(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/3، عملکرد 
هيأت تصفيه منتهي94/9/3 به تصويب رســيد. حميد فرض عليان ، مسعود صفاري و 
کوروش صالحي به عنوان مديران تصفيه و  مؤسســه حسابرسي مفيد راهبر بهه عنوان 

ناظر تصفيه انتخاب شدند.

 شرکت پارسیلون )سهامي عام(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي ســاليانه مورخ95/11/30، ترازنامه و حساب 
سود و زيان شرکت منتهي به ســال مالي 1394 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسي 
آزمون پردازان ايران مشهود  به سمت بازرس اصلي و محسن کريمي به عنوان بازرس 

 لبدل انتخاب شدند. روزنامه اطاعات جهت درج آگهي های شرکت تعيين شد.

 شرکت الیاف ترمه اسپادانا )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع  عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/12/9، محمد 
رجالي به ســمت رئيس هيات مديره و مديرعامل و آزاده ســاوج به سمت نايب رئيس 

هيئت مديره انتخاب شدند. 
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 شرکت وقار پوشان آذر جامه  )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/10/18، زين العابدين هاشــم پور به سمت 
مديرعامــل و رئيس هيئت مديره، برزين مهرابي به ســمت نائب رئيس هيئت مديره، 
وحيــد فريد اصل و ثريا ارســان به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شــدند. 
روزنامه طرح نو براي درج آگهي هاي شــرکت تعيين شــد. پس از نقل و انتقال سهام 

تعداد اعضاي هيئت مديره به 3 نفر افزايش يافت.

شرکت صنایع پوشاک اکوان پوش  )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العــاده مورخ95/10/8، محمد تقي 

روحي به سمت مدير تصفيه انتخاب شد.

شرکت همباف )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/12/8، سرمايه شرکت از مبلغ10/200/000/000 

ريال به مبلغ  30/000/000/000ريال  افزايش يافت. 

 شرکت ابریشم بافت لوتوس  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/12/1، محل شرکت به 
اشــتهارد،  بلوار آيت الــه خامنه اي، خيابان ايپک، پــاک 20، طبقه همکف  انتقال 

يافت.

 شرکت تولیدي آران گستر  )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/12/1، ســرمايه شرکت از مبلغ 

100/010/000/000ريال به مبلغ 16/016/000/000 ريال افزايش يافت.

شرکت ریسندگي خاور  )سهامي عام(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/11/30، سرمايه شرکت از مبلغ 

6/000/000/000 ريال به مبلغ 376/000/000/000 ريال افزايش يافت.

 شرکت تعاوني آذر نگین فرش عزت آباد سیرجان
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/12/1، رضا عزت آبادي پور به سمت رئيس 
هيئــت مديره، زينب خدري به به ســمت نايب رئيس هيئت مديــره، کبري معتمدي 
پور به ســمت مديرعامل، غامرضــا خدري به عنوان بازرس اصلــي و معصومه بني 
اســدي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند.  اساسنامه جديد مشتمل بر 52 ماده 
و 29 تبصره به تصويب رســيد.  ســرمايه شــرکت از مبلغ  4/000/000 ريال به مبلغ 
4/500/000 ريــال افزايش يافت. ترازنامه منتهي به پايان ســال 1394 مورد تصويب 

قرار گرفت. 

 شرکت ریسندگي و بافندگي زرین نخ شمال  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/10/9، حسن 
شــرکت خبازي و عبدالحميــد غفوري به عنوان بازرس اصلــي و علي البدل انتخاب 

شدند.

 شرکت تعاوني پوشاک گلنار نقش خوزستان شرکت
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/8/21، مرکز اصلي شــرکت به 
اســتان البرز، فرديس، جاده مارد، خيابان صاحب الزمان )گلســتان 56 (، نبش بلوار 

طالقاني، پاک 100انتقال يافت.

 شرکت فرسا شیمي  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/8/24، محل شرکت به تهران، 
خيابان قيطريه، نرسيده به بلوار اندرزگو، نبش خيابان سليماني شرقي،  پاک 70 ، طبقه 
ســوم تغيير يافت. محمود نجفي اصل به سمت رئيس هيئت مديره، قاسم نجفي اصل 

به سمت نايب رئيس هيئت مديره و  علي شکوهي به سمت مديرعامل تعيين شدند.

 شرکت نوبران رنگینه  )سهامي خاص(
از  شــرکت  95/12/15،  ســرمايه  مــورخ  مديــره  هيئــت  صورتجلســه  برابــر 

مبلغ2/000/000/000ريال به مبلغ 28/000/000/000ريال افزايش يافت.

 شرکت صنایع پارچه بافي آذربایجان  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/3/3، روزنامه 
اطاعات جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. محمد جعفر مدرس به عنوان بازرس 

اصلي و محمود دمالي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت پشمبافي آسیا  )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/11/6، محل شرکت به تهران، بلوار کشاورز،  
خيابان شهيد عليرضا دائمي، خيابان دکتر فاطمي،  پاک 178،  طبقه پنجم، واحد 10  

منتقل شد.

 شرکت تعاوني شیک پوشان صدرا جنوب
طبق صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ 95/2/4، محل شــرکت به اهواز، 
خيابان سي متري، خيابان شريف زاده،  نبش ادهم منتقل شد. اساسنامه جديد مشتمل 
بر 52 ماده و 34 تبصره به تصويب  رســيد. امل حرگاني به عنوان رئيس هيئت مديره، 
ليــا حرگاني به عنوان مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديــره، کوثر حرگاني به عنوان 

بازرس اصلي و علي سواري به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.  

 شرکت محب پلي استر خاوران  )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/11/25، نام شرکت به »تروشيمي 

محب پلي استر خاوران« تغيير يافت.

 شرکت فرش البرز راوند کاشان  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/12/9، محمد 
نورالديني ســاري به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل، حسين نورالديني ساري به 
ســمت نائب رئيس هيئت مديره، عباس ساوري به سمت بازرس اصلي و الهه اميني به 
سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه جمهوري اسامي جهت نشر آگهي هاي 

شرکت تعيين شد.

 شرکت صنایع فرش مونا گل کاشان  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/11/2، ســيد محمود شريفيان به سمت 
رئيس هيئت مديره، سيد عبداله شريفيان بسمت نائب رئيس هيئت مديره، سيدعليرضا 
شــريفيان آراني به سمت مديرعامل، محســن ابراهيمي به سمت بازرس اصلي و سيد 
علي موســوي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. تراز مالي سال 1392 و 1393 

و 1394 به تصويب رسيد. روزنامه رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت فرش درخشان قمصر کاشان )سهامي خاص( 
به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/12/2، سرمايه شرکت از مبلغ 5 ميليارد 

ريال به مبلغ 20 ميليارد ريال افزايش يافت. 
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 شرکت نیکو نساج )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/12/9، موسســه 
حسابرســي آوا تدبير تراز به ســمت بــازرس اصلي و مريم حّري به  ســمت بازرس 

علي البدل انتخاب شدند. 

 شرکت صنایع ذوب ریسي چهلستون )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/12/15، ســرمايه شرکت از مبلغ 

400/000/000/000ريال به4/000/000/000ريال  کاهش يافت.

 شرکت تولیدي و بازرگاني کیمیا نسج کاشان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/11/25 محسن پوران به سمت رئيس هيئت 
مديره و مديرعامل، مهدي اســداله زاده به سمت نايب رئيس هيئت مديره،  علي حاجي 
بيگي به عنوان بازرس اصلي و محسن غامي فرد به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب سود و زيان سال هاي مالي 1391 الي 1394 به تصويب رسيد. 

روزنامه آفرينش براي درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت تولید صنعتي ریسندگي ابریشم کیاشهر )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/10/20، جمشيد 
ناصح به ســمت رييس هيئت مديره و مديرعامل، مريم پور رفيع به سمت نائب رييس 
هيئت مديره، رضا پاک مهر  به ســمت بازرس اصلي و ســيده مينا قريشــي به سمت 
بازرس علي البدل انتخاب شــدند. سرمايه شــرکت از مبلغ 1/000/000 ريال به مبلغ 

801/000/000ريال  افزايش يافت.
 

 شرکت تعاوني ریسندگي تابناز اصفهان
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/12/18، آخرين 

رقم سرمايه مبلغ 4 ميليارد ريال گزارش شد.

 شرکت صنایع نساج پلیمر بابلسر )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/12/21، به موضوع شرکت 
توليد کليه محصوالت نســاجي و پليمري و پاســتيکي براي مصارف مختلف از جمله 
ســايزهاي مختلف جعبه ابزار، سبد تاشو، آويزهاي پاســتيکي انواع صندلي و مبلمان 
پاستيکي و پادري پاستيکي الحاق شد و در نتيجه موضوع شرکت به شرح ذيل است: 
»احداث واحد صنعتي جهت توليد کليه محصوالت نساجي و پليمري و پاستيکي براي 
مصارف مختلف از جمله ســايزهاي مختلف جعبه ابزار، سبد تاشو، آويزهاي پاستيکي 
انواع صندلي و مبلمان پاستيکي و پادري پاستيکي و توليد کفپوش پليمري و موکتي 
خودرو و قطعات تزئيني داخل خودرو براي انواع خودروها ، تهيه ماشــين آالت و ابزار 
آالت الزم و همچنيــن تهيه مواد اوليه مورد نياز شــرکت از داخل يا خارج از کشــور ، 
مشــارکت با شــرکت هاي ديگر  خريد سهام شــرکت هاي مشــابه، اخذ نمايندگي از 
شــرکت هاي توليدي و کارخانجات توليدي داخل يا خارج از کشور،  اعطاي نمايندگي 
به اشــخاص حقيقي و حقوقي ،اخذ تسهيات بانکي از بانک هاي دولتي و خصوصي و 
صندوق هاي قرض الحسنه،  شــرکت در مناقصات و مزايدات، صادرات و واردات کليه 
کاالهاي مجاز از جمله محصوالت شــرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع 

ذي صاح.«  

 شرکت نوید بافت چهلستون  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ94/6/24، محمد 
عصارزادگان و مريم پور اشــراقي به ســمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. 

روزنامه نسل فرداجهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد.

 شرکت ستاره طالئي ملت )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومــي عادي به طور فوق العاده مورخ95/12/3، موسســه 
غيرتجاري پايش پرگاس کاردان به سمت بازرس اصلي و موسسه حسابرسي آگاه تدبير 
بسمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. صورت هاي مالي منتهي94/12/29به تصويب 

رسيد. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهي ها و دعوت نامه هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت نساجي الماس ریس آریا)سهامي خاص(  
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/12/3، موسسه پايش 
پرگاس کاردان به سمت بازرس اصلي و موسسه حسابرسي آگاه تدبير به سمت بازرس 
علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه نســل فردا جهت نشــر آگهي ها و دعوت نامه هاي 

شرکت تعيين شد.

 شرکت تعاوني گوهر فرش سیرجان 
پيرو صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/11/25 مهدي روح االميني به ســمت رئيس 
هيات مديره و مديرعامل و ســاره ســاجدي به سمت نايب رئيس هيات مديره انتخاب 
شــدند. گزارش عملکرد هيئت مديره و بازرس منتهي به پايان سال 1394 قرائت و به 
اســتماع مجمع رسيد. صورت هاي مالي ســال 1394 شامل تراز نامه و صورت حساب 

سود و زيان تصويب شد. 

 شرکت نساجي سنگتاب )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/2، حميد 
رضا رضائي به ســمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و روح انگيز رضائي به ســمت 
نائب رئيس هيئت مديره انتخاب شــدند. روزنامه کيهان جهت درج آگهي هاي شرکت 

تعيين شد.

 شرکت تعاوني تولید حوله گل بابونه 
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/10/15، رضوان نوري زاده به عنوان مديرعامل، 
سکينه داود آبادي به عنوان رئيس هيئت مديره، فرشته يگاه به عنوان نائب رئيس هيئت 
مديره، مريم يگاه به سمت بازرس اصلي و ثريا معتمدي پور به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.صورت هاي مالي مورخ 94/11/4 به تصويب رسيد.

 شرکت زر بافت آریا )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/11/1، پيمان 
پهلوانــي به ســمت مديرعامل، علي محمد پهلواني به ســمت رييــس هيئت مديره، 
پريســاپهلواني به ســمت نايب رييس هيئت مديره، احمدرضا صالح آبادي به ســمت 
بازرس اصلي و علي صالح آبادي به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه 

جمهوري اسامي جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت پارسیان لیف دلیجان )سهامي خاص( 
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/12/5، محمد جالي به ســمت مديرعامل و 
رئيس هيئت مديره، ســيد هومن جالي به ســمت نائب رئيس هيئت مديره ، مؤسسه 
حسابرســي آوا تدبير تــراز به عنوان بــازرس اصلي و علي جالي به ســمت بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.
  

 شرکت تعاوني تولیدي صنعتي گسترش روان ریس
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/7/2، محمدرضا کارگران به سمت مديرعامل، 
اکبر فطانت به سمت نايب رييس هيات مديره و عباس کارگران به سمت رييس هيات 

مديره تعيين شدند. 
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 شرکت وقار پوشان آذر جامه  )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/10/18، زين العابدين هاشــم پور به سمت 
مديرعامــل و رئيس هيئت مديره، برزين مهرابي به ســمت نائب رئيس هيئت مديره، 
وحيــد فريد اصل و ثريا ارســان به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شــدند. 
روزنامه طرح نو براي درج آگهي هاي شــرکت تعيين شــد. پس از نقل و انتقال سهام 

تعداد اعضاي هيئت مديره به 3 نفر افزايش يافت.

شرکت صنایع پوشاک اکوان پوش  )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العــاده مورخ95/10/8، محمد تقي 

روحي به سمت مدير تصفيه انتخاب شد.

شرکت همباف )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/12/8، سرمايه شرکت از مبلغ10/200/000/000 

ريال به مبلغ  30/000/000/000ريال  افزايش يافت. 

 شرکت ابریشم بافت لوتوس  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/12/1، محل شرکت به 
اشــتهارد،  بلوار آيت الــه خامنه اي، خيابان ايپک، پــاک 20، طبقه همکف  انتقال 

يافت.

 شرکت تولیدي آران گستر  )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/12/1، ســرمايه شرکت از مبلغ 

100/010/000/000ريال به مبلغ 16/016/000/000 ريال افزايش يافت.

شرکت ریسندگي خاور  )سهامي عام(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/11/30، سرمايه شرکت از مبلغ 

6/000/000/000 ريال به مبلغ 376/000/000/000 ريال افزايش يافت.

 شرکت تعاوني آذر نگین فرش عزت آباد سیرجان
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/12/1، رضا عزت آبادي پور به سمت رئيس 
هيئــت مديره، زينب خدري به به ســمت نايب رئيس هيئت مديــره، کبري معتمدي 
پور به ســمت مديرعامل، غامرضــا خدري به عنوان بازرس اصلــي و معصومه بني 
اســدي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند.  اساسنامه جديد مشتمل بر 52 ماده 
و 29 تبصره به تصويب رســيد.  ســرمايه شــرکت از مبلغ  4/000/000 ريال به مبلغ 
4/500/000 ريــال افزايش يافت. ترازنامه منتهي به پايان ســال 1394 مورد تصويب 

قرار گرفت. 

 شرکت ریسندگي و بافندگي زرین نخ شمال  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/10/9، حسن 
شــرکت خبازي و عبدالحميــد غفوري به عنوان بازرس اصلــي و علي البدل انتخاب 

شدند.

 شرکت تعاوني پوشاک گلنار نقش خوزستان شرکت
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/8/21، مرکز اصلي شــرکت به 
اســتان البرز، فرديس، جاده مارد، خيابان صاحب الزمان )گلســتان 56 (، نبش بلوار 

طالقاني، پاک 100انتقال يافت.

 شرکت فرسا شیمي  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/8/24، محل شرکت به تهران، 
خيابان قيطريه، نرسيده به بلوار اندرزگو، نبش خيابان سليماني شرقي،  پاک 70 ، طبقه 
ســوم تغيير يافت. محمود نجفي اصل به سمت رئيس هيئت مديره، قاسم نجفي اصل 

به سمت نايب رئيس هيئت مديره و  علي شکوهي به سمت مديرعامل تعيين شدند.

 شرکت نوبران رنگینه  )سهامي خاص(
از  شــرکت  95/12/15،  ســرمايه  مــورخ  مديــره  هيئــت  صورتجلســه  برابــر 

مبلغ2/000/000/000ريال به مبلغ 28/000/000/000ريال افزايش يافت.

 شرکت صنایع پارچه بافي آذربایجان  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/3/3، روزنامه 
اطاعات جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. محمد جعفر مدرس به عنوان بازرس 

اصلي و محمود دمالي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت پشمبافي آسیا  )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/11/6، محل شرکت به تهران، بلوار کشاورز،  
خيابان شهيد عليرضا دائمي، خيابان دکتر فاطمي،  پاک 178،  طبقه پنجم، واحد 10  

منتقل شد.

 شرکت تعاوني شیک پوشان صدرا جنوب
طبق صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ 95/2/4، محل شــرکت به اهواز، 
خيابان سي متري، خيابان شريف زاده،  نبش ادهم منتقل شد. اساسنامه جديد مشتمل 
بر 52 ماده و 34 تبصره به تصويب  رســيد. امل حرگاني به عنوان رئيس هيئت مديره، 
ليــا حرگاني به عنوان مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديــره، کوثر حرگاني به عنوان 

بازرس اصلي و علي سواري به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.  

 شرکت محب پلي استر خاوران  )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/11/25، نام شرکت به »تروشيمي 

محب پلي استر خاوران« تغيير يافت.

 شرکت فرش البرز راوند کاشان  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/12/9، محمد 
نورالديني ســاري به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل، حسين نورالديني ساري به 
ســمت نائب رئيس هيئت مديره، عباس ساوري به سمت بازرس اصلي و الهه اميني به 
سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه جمهوري اسامي جهت نشر آگهي هاي 

شرکت تعيين شد.

 شرکت صنایع فرش مونا گل کاشان  )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/11/2، ســيد محمود شريفيان به سمت 
رئيس هيئت مديره، سيد عبداله شريفيان بسمت نائب رئيس هيئت مديره، سيدعليرضا 
شــريفيان آراني به سمت مديرعامل، محســن ابراهيمي به سمت بازرس اصلي و سيد 
علي موســوي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. تراز مالي سال 1392 و 1393 

و 1394 به تصويب رسيد. روزنامه رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت فرش درخشان قمصر کاشان )سهامي خاص( 
به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/12/2، سرمايه شرکت از مبلغ 5 ميليارد 

ريال به مبلغ 20 ميليارد ريال افزايش يافت. 
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مقدمه
یکی از مشکالت موجود در الیاف مصنوعی و به ویژه الیاف پلی استر، پایین بودن 
عمق رنگ حاصل از رنگرزی در مقایسه با الیاف طبیعی است. برای مثال، رنگرزی 
پارچه پلی استر با رنگ مشکی حتی با استفاده از مقدار رنگ زای زیاد منجر به ایجاد 
رنگ مشکی تیره نمی شود و حتی افزایش مقدار رنگ زا منجر به برنزه شدن و ثبات 
سایشی پایین می شود. محققان به این نتیجه رسیده اند همانند زمانی که پارچه با 
آب )دارای ضریب شکست 1/33( خیس می شود و عمق رنگ پارچه افزایش 
می یابد )شکل 1( می توان پارچه را با موادی که دارای ضریب شکست پایین هستند 
تکمیل کرد و عمق رنگ را افزایش داد. دلیل این امر کاهش انعکاس سطح توسط 

این عملیات است [1. 2]. 

 

شکل 1. افزایش عمق رنگی پارچه خیس شده با آب [3]

پدیده شکست نور
هرگاه پرتو نوری به طور مایل به سطح جدایی دو  محیط شفاف تابیده شود هنگام 
گذر از سطح جدایی دو محیط به دلیل تغییر سرعت نور در دو محیط شکسته 
می شود که به این پدیده شکست نور گفته می شود. ضریب شکست محیط شفاف 
)N=C/V(  درواقع برابر با نسبت سرعت نور در هوا یا خأل به سرعت نور در محیط 
شفاف است. C سرعت نور در هوا )V ،)3×108 m/s سرعت نور در محیط شفاف 

و N ضریب شکست محیط شفاف است.
I زاویه بین پرتوی تابش و خط عمود را زاویه تابش و r زاویه بین پرتوی شکست 
و خط عمود را زاویه شکست می نامند. زاویه بین امتداد پرتوی تابش و پرتوی 

شکست را زاویه انحراف D می نامند )شکل 2 الف(.
اگر پرتو نور از محیط رقیق )ضریب شکست پایین( به محیط غلیظ )ضریب 
شکست باال( وارد شود به خط عمود نزدیک می شود و زاویه انحراف برابر است با 
D= i-r )شکل 2 ب( و اگر پرتو نور از محیط غلیظ به رقیق وارد شود از خط عمود 

دور می شود و زاویه انحراف برابر است با D= r- i )شکل 2 ج(.
     

)الف(

)ب(

)ج(

شکل 2. زاویه تابش و شکست سطح جدایی دو محیط

نسبت سینوس زاویه تابش به سینوس زاویه شکست، برای پرتوهایی که از یک 
محیط شفاف به محیط شفاف دیگر وارد می شوند، مقدار ثابتی است )معادله 1-1، 

قانون راسل(. این مقدار ثابت ضریب شکست محیط 2 به محیط 1 است.

مرورى کوتاه بر مواد عمق دهنده رنگ
دکتر مقداد کمالی مقدم *

شیمی 
نساجی 
شیمی 
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 شرکت تعاوني ظریف دوز اطلس 
اين شرکت توليدکننده انواع پوشاک است و به مديريت ايمان شريفي با سرمايه يکصد و 
پنج ميليون ريال اداره می شود. مرکز اصلی آن در ايذه ،خيابان حافظ جنوبي، جنب مسجد 

صاحب الزمان قرار دارد.

 شرکت تک مدیره بهنوش سورین )با مسئولیت محدود(
توليــد و دوخت و عرضــه انواع پوشــاک )گان( يکبار مصرف پزشــکي زمينه فعاليت، 
1/000/000/000 ريال ســرمايه و البرز، کرج، شهر صنعتي، خيابان شهيد صمد نقدي، 

بلوار شهداي کاميوندار، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است. 

شرکت سهامي خاص اطلس جامه آریا ) سهامي خاص(
توليد و توزيع، خريد و فروش، صادرات و واردات اقام مربوط به نساجي شامل انواع الياف، 
نخ، منسوجات، رنگ، مواد تعاوني و شيميايي زمينه فعاليت اين شرکت به مديريت محمد 
شهرياري با ســرمايه 1/000/000 ريال می باشــد. مرکز اصلی آن در اصفهان، شهرک 

صنعتي جي، فرعي دوم، پاک 25 قرار دارد.

 شرکت الوند جامع خوش پوش )با مسئولیت محدود(
تهيه ، توليد، بســته بندي، پخش انواع لباس،کيف و کفش هاي ورزشــي ، زنانه، مردانه و 
بچه گانه زمينه فعاليت اين شرکت تحت مديريت فاطمه وحيدي با سرمايه500/000/000 
ريال می باشــد. مرکز اصلی آن در  تهران، خيابــان نارمک، خيابان فرجام،  پاک 790،  

طبقه دوم قرار دارد.

 شرکت پیشگامان آریا تجارت اروند )با مسئولیت محدود(
واردات قطعات و مونتاژ ماشــين آالت صنعتي و ماشين آالت نساجي در داخل کشور، 
واردات مواد اوليه صنعت نســاجي و توليد و توزيع نخ و پارچه و منســوجات و پوشاک 
زمينه فعاليت، محمدحسين جعفرزاده مديرعامل، 2/000/000 ريال سرمايه و خرمشهر، 
خيابان امام خميني )ســاحلي(، کوچه نظامي، ساختمان ملک نيا، طبقه 4، مرکز اصلی 

شرکت است. 

 شرکت پیشرو مبتکران فرتاک )با مسئولیت محدود(
توليد و بسته بندي و خريد و فروش و حمل و نقل درون شهري و خدمات پس از فروش 
کليه منسوجات و گلدوزي زمينه فعاليت، تهران خيابان جمهوري، خيابان لبافي نژاد، ما بين 
خيابان 12 فروردين و خيابان منيري جاويد، پاک 234،  طبقه اول مرکز اصلی، احمدرضا 

خيرآبادي مديرعامل و 500/000/000 ريال سرمايه شرکت است. 

 شرکت نساجي گلبهار پسند سپاهان )سهامي خاص(
اين شــرکت با مديريت جعفر گرجي به تاســيس، راه اندازي و بهره برداري کارخانه توليد 
انواع پارچه، برش، چاپ، رنگ و تکميل، بخار زدن و بسته بندي کار، انجام کليه خدمات 
در زمينه پوشــاک اعم از طراحي و ساخت، توليد و دوخت و دوز، توليد و بسته بندي انواع 
منسوجات و محصوالت کاالي خواب، لحاف، بالشت، تشک، روتختي، روبالشتي، ملحفه، 
الياف و محصوالت مرتبط و مواد اوليه آن می پردازد. 35/000/000/000 ريال سرمايه و 
اصفهان، علويجه، شهرک صنعتي علويجه،  خيابان مهارت ، خيابان صنعت 4 ، پاک 4،  

طبقه همکف  مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت تعاوني آتیه توانمندان امید 
توليد انواع پوشــاک، فرم مدارس،البسه بيمارستاني و لباس کار زمينه فعاليت، محسن تکلو 
مديرعامل، 147/000/000 ريال ســرمايه و کرمان ، خانوک ، کوچه سيدي 2، بلوار سيدي ، 

طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است. 

 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت اطلس نخ کاشان)سهامي خاص(
احداث کارخانجات ريسندگي و بافندگي و توليد انواع نخ  زمينه فعاليت، اصفهان، کاشان،  
شــهرک صنعتي فتح المبين  ، بلوار سرو، خيابان الله چهارم ، پاک 252،  طبقه همکف  

مرکز اصلی و 10/000/000 ريال سرمايه شرکت است. 

 شرکت پرتو طلوع کیان ) سهامي خاص(
انجــام کليه امــور مربوط به خريد، فــروش ، واردات، صادرات، توليد و توزيع پوشــاک، 
منســوجات و پارچه زمينه فعاليت اين شــرکت به مديريت  محمد جال پور و ســرمايه 
10/000/000 ريال می باشــد. مرکز اصلی آن در تهران،  رسالت،  خيابان کرمان، خيابان 

شهيد احمد شادکي، پاک 76، طبقه اول قرار دارد.

 شرکت نوآوران پوشاک رونیکا )با مسئولیت محدود(
توليــد، پخــش و فــروش پوشــاک مردانــه، زمينــه فعاليــت، ســعيد پورنعمــان 
مديرعامل،100/000/000 ريال سرمايه و تهران، خيابان فردوسي، خيابان ارباب جمشيد، 

بن بست ليقوان ، پاک 3، طبقه سوم، واحد 8 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت نقش انداز پارسین ) سهامي خاص(
تاســيس و اداره کارخانجات توليدي محصوالت نســاجي اعم از ريسندگي، پارچه بافي، 
توليــد و توزيع پارچه پرده اي، تار پود فيامنت، پارچه رومبلي، پوشــاک، آهار و تکميل 
محصوالت نساجي، واردات و صادرات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني از قبيل مواد اوليه و 
منسوجات، الياف و نخ مصنوعي و طبيعي انواع الياف پلي استر، پنبه و پلي پروپيلن، ارائه 
خدمات تابندگي، نخ تابي، چله پيچي، مواد اوليه، البسه و پارچه هاي تکميل شده مرتبط 
با نساجي زمينه فعاليت، 10/000/000 ريال سرمايه، سيد هاشم زين العابديني مديرعامل 
و رشــت،  شهرک صنعتي ســفيد رود،  ميدان دوم، سمت چپ،  نبش اولين فرعي مرکز 

اصلی شرکت است.  

 شرکت سهامي خاص دنیاي فرش نوآور کاشان ) سهامي خاص(
اين شرکت به خريد و فروش انواع فرش ماشيني، گليم، جاجيم، پادري و کليه منسوجات 
تحت مديريت محمدرضا فهيميان با سرمايه 10/000/000 ريال می پردازد. مرکز اصلی 

آن در آران و بيدگل، نوش آباد، بلوار معلم، کوچه شهيد عباس زاده قرار دارد.

 شرکت ماکان پوشان اروند )با مسئولیت محدود(
توليد پوشــاک زنانه، مردانه، کودکانه، لباس کار، لباس فرم مدارس زمينه فعاليت، سيده 
ايدا چنعان مديرعامل، آبادان، کفيشــه، کوي رســالت، رديــف4، پاک 7 مرکز اصلی و 

1/000/000 ريال سرمايه شرکت است.

 شرکت تام تجهیز امیدان )با مسئولیت محدود(
انجام کليه امورمربوط به تهيه و تامين ماشــين آالت ريسندگي و بافندگي، خريد، نصب، 
فروش و راه اندازي ماشين آالت ريســندگي و بافندگي زمينه فعاليت، سيدسجاد شريفي 
مديرعامل، 10/000/000 ريال و تهران، انتهاي بازار بزرگ عباس آباد، خيابان کربائي، 

خيابان مهدوي، پاساژ تنديس، طبقه 2 ، واحد 4مرکز اصلی شرکت است.  

 شرکت تعاوني مهسا پوش افالک 
توليد و فروش پوشاک و البسه زنانه زمينه فعاليت، مهديه احمدي مديرعامل، 10/500/000 
ريال ســرمايه، لرســتان،  خرم آباد، کوي جهاد گران ، خيابان کوثر،  کوچه شهيد ابراهيم 

قاسمي مرکز اصلی شرکت است. 
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مقدمه
یکی از مشکالت موجود در الیاف مصنوعی و به ویژه الیاف پلی استر، پایین بودن 
عمق رنگ حاصل از رنگرزی در مقایسه با الیاف طبیعی است. برای مثال، رنگرزی 
پارچه پلی استر با رنگ مشکی حتی با استفاده از مقدار رنگ زای زیاد منجر به ایجاد 
رنگ مشکی تیره نمی شود و حتی افزایش مقدار رنگ زا منجر به برنزه شدن و ثبات 
سایشی پایین می شود. محققان به این نتیجه رسیده اند همانند زمانی که پارچه با 
آب )دارای ضریب شکست 1/33( خیس می شود و عمق رنگ پارچه افزایش 
می یابد )شکل 1( می توان پارچه را با موادی که دارای ضریب شکست پایین هستند 
تکمیل کرد و عمق رنگ را افزایش داد. دلیل این امر کاهش انعکاس سطح توسط 

این عملیات است [1. 2]. 

 

شکل 1. افزایش عمق رنگی پارچه خیس شده با آب [3]

پدیده شکست نور
هرگاه پرتو نوری به طور مایل به سطح جدایی دو  محیط شفاف تابیده شود هنگام 
گذر از سطح جدایی دو محیط به دلیل تغییر سرعت نور در دو محیط شکسته 
می شود که به این پدیده شکست نور گفته می شود. ضریب شکست محیط شفاف 
)N=C/V(  درواقع برابر با نسبت سرعت نور در هوا یا خأل به سرعت نور در محیط 
شفاف است. C سرعت نور در هوا )V ،)3×108 m/s سرعت نور در محیط شفاف 

و N ضریب شکست محیط شفاف است.
I زاویه بین پرتوی تابش و خط عمود را زاویه تابش و r زاویه بین پرتوی شکست 
و خط عمود را زاویه شکست می نامند. زاویه بین امتداد پرتوی تابش و پرتوی 

شکست را زاویه انحراف D می نامند )شکل 2 الف(.
اگر پرتو نور از محیط رقیق )ضریب شکست پایین( به محیط غلیظ )ضریب 
شکست باال( وارد شود به خط عمود نزدیک می شود و زاویه انحراف برابر است با 
D= i-r )شکل 2 ب( و اگر پرتو نور از محیط غلیظ به رقیق وارد شود از خط عمود 

دور می شود و زاویه انحراف برابر است با D= r- i )شکل 2 ج(.
     

)الف(

)ب(

)ج(

شکل 2. زاویه تابش و شکست سطح جدایی دو محیط

نسبت سینوس زاویه تابش به سینوس زاویه شکست، برای پرتوهایی که از یک 
محیط شفاف به محیط شفاف دیگر وارد می شوند، مقدار ثابتی است )معادله 1-1، 

قانون راسل(. این مقدار ثابت ضریب شکست محیط 2 به محیط 1 است.

مرورى کوتاه بر مواد عمق دهنده رنگ
دکتر مقداد کمالی مقدم *

شیمی 
نساجی 
شیمی 
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مواد عمق دهنده 
پارچه پلی استر رنگرزی شده با رنگ دیسپرس عموماً ظاهری براق و روشن دارد 
و افزایش غلظت رنگ به منظور افزایش عمق رنگی چاره ساز نمی باشد.  کاهش 
عمق رنگ در الیاف پلی استر ناشی از دو عامل سطح مقطع و ضریب شکست است: 
)الف( سطح مقطع لیف پلی استر مدور است؛ لذا انعکاس نور منظم و روشنایی بیشتر 
می باشد به همین دلیل رنگ روشن تر به نظر می رسد. )ب( ضریب شکست لیف 
پلی استر نسبت به سایر الیاف بیشتر است )جدول1(. هر چه ضریب شکست باالتر 
باشد انعکاس نیز بیشتر خواهد بود [7]. لذا برای مشکی تر شدن رنگ باید ضریب 

شکست را کاهش داد.

جدول 1. ضریب شکست نوری الیاف [5]

ضریب شکست نور در مواد با استفاده از رابطه تجربی Snell به صورت نسبت 
سینوس زاویه تابش به سینوس زاویه شکست نور تعریف می شود و بر اساس 
نظریه امواج الکترومغناطیس ضریب شکست عبارت از نسبت سرعت نور در خأل 
به سرعت آن درون ماده است. از طرفی ضریب شکست مضاعف با اختالف ضریب 

شکست در جهت موازی و عمودی بر محور لیف برابر است [5]. 
این اعتقاد وجود دارد که رنگ زرد در ظاهر، روشنایی را تلقی می کند و رنگ آبی 
تیرگی را در ذهن ایجاد می کند. برای مثال، رنگ زرد تداعی گر 75% روشنایی و 
25% تیرگی، رنگ قرمز تداعی کننده 50% روشنایی و 50% تیرگی و رنگ آبی 

تداعی کننده 25% روشنایی و 75% تیرگی است. 
از دید غیرمسلح )چشم انسان(، رنگ کاماًل مشکی )Jet black، تیره ترین شید از 
رنگ مشکی( باید *L حدود 9-10 داشته باشد و مقدار *L حدود 11 نیز به نظر 

مشکی نمی رسد [6].
مواد عمق دهنده یا شدت دهنده رنگ   موادی هستند که با تغییر زاویه انعکاس نور 
از سطح منسوج موجب می شوند که رنگ منسوج پررنگ تر دیده شود. ماده عمق 
دهنده  طی فرایندی می تواند طیف انعکاسی رنگ زا را به سمت طول موج باالتر 
منتقل کند و با ایجاد اثر هایپرکرومیک موجب افزایش شدت جذب رنگ زا شود. 
موادی نظیر رزین فلوئور، رزین استر آکریلیک اسید، رزین پلیمر وینیل یا سیلیکون 
دارای ضریب شکست کمتر از 1/45 هستند و می توانند به عنوان مواد سازنده عمق 
دهنده استفاده شوند[1]. ضریب شکست برخی از رزین های پلیمری در جدول 2 

نشان داده شده است [8]. 
چنانچه ویژگی آنیونی ماده عمق دهنده با رنگ به کاررفته یکسان باشد می توان 
این ماده را در فرایند رنگرزی هم زمان با رنگ استفاده کرد. اصواًل ماده عمق 
دهنده کاتیونی برای الیافی نظیر پلی استر که در محیط آبی ترکیبی آنیونی ایجاد 

می کنند مناسب است؛ هرچند که ماده عمق دهنده آنیونی نیز قابل استفاده است 
 .[1]

جدول 2. ضریب شکست رزین های پلیمری

مکانیسم فرایند 
محققان مکانیسم عملکرد ماده عمق دهنده روی منسوجات را به دو بخش تقسیم 

کرده اند:
)الف( مرحله ی جذب: عمدتاً به علت نیروهای الکترواستاتیکی بین ماده عمق دهنده 
و لیف، عمق دهنده روی لیف جذب می شود. زمانی که الیاف نظیر الیاف پلی استر در 
آب دارای بار منفی هستند، می توان از یک عمق دهنده با بار مثبت استفاده کرد تا 
ماده به طور یکنواخت روی الیاف بچسبد. بااین حال، زمانی که بار مثبت ماده خیلی 

زیاد باشد، پایداری آن نیز در آب افزایش یافته و مانع از جذب کامل می شود [2].
)ب( مرحله ی تشکیل فیلم: اجزای عمق دهنده رنگ که روی لیف جذب سطحی 
شده اند، طی مرحله ی خشک کردن باهم ترکیب می شوند تا یک فیلم تشکیل 
دهند. در این مرحله عمدتاً ضریب شکست پایین است. محققان دریافتند موادی 
که دارای ضریب شکست پایین و دمای انتقال شیشه ای باال هستند بعد از مرحله 
خشک کردن، ساختاری را روی مواد لیفی می سازند که اثر عمق دهندگی خوبی 
ارائه می دهند. مواد عمق دهنده  بر اساس روش پلیمریزاسیون به دودسته تقسیم 

می شوند [2]:
1.سنتز عمق دهنده به روش پلیمریزاسیون امولسیونی

یکی از مواد عمق دهنده بر پایه رزین پلی یورتان می باشد. این عمق دهنده شامل 
یک ترکیب رزین آبی است که با پلیمریزه کردن یک منومر دارای پیوند غیراشباع 
در حضور یک امولسیون پلی یورتانی تولید می-شود به گونه ای که فیلم خشک این 

رزین دارای ضریب شکست 1/5 و یا کمتر است [2].
2.سنتز عمق دهنده به روش کوپلیمریزاسیون گرافت )شاخه ای(

نوع دیگر عمق دهنده شامل یک رزین آبی حاصل از پلیمریزه کردن1- یک منومر 
دارای باند غیراشباع در حضور امولسیون پلی یورتانی و 2- حداقل یک ترکیب 
سیلیکونی و یا فلوئوری می باشد. ضریب شکست فیلم خشک این رزین کمتر از 
1/5 است. به هرحال، اعتقاد بر این است که تغییرات ساختار یا نظم مولکولی فیلم 
رزین تشکیل شده روی سطح الیاف، اثرات مفیدی روی کاهش ضریب شکست 
رزین خواهد داشت و وقتی ترکیب رزین آبی از ماده ای با دمای انتقال شیشه ای 
باال تشکیل می شود فیلم حاصل از رزین ترک می خورد و سطوح محدب و مقعری 
را می سازد، که به وسیله ی آن پرتو ورودی روی فیلم رزین جذب شده یا وارد الیاف 
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)1-1(

اگر پرتو نوری از محیط غلیظ به رقیق تابیده شود از خط عمود دور می شود. 
اگر زاویه تابش در محیط غلیظ به حدی باشد که زاویه شکست در محیط 
رقیق 90 درجه شود )یا پرتوی شکست مماس بر سطح جدایی خارج شود( 
این زاویه تابش را زاویه حد گویند )شکل 3(. زاویه حد را با ic نشان می دهند 

)معادله 2-1(. 

 
شکل 3. زاویه حد

 )2-1(
 

اگر پرتوی نوری از محیط غلیظ وارد محیط رقیق شود درصورتی که زاویه تابش 
در محیط غلیظ از زاویه حد بیش تر باشد سطح جدایی دو محیط مانند آینه عمل 
نموده و پرتوی نور را به محیط غلیظ بازتاب می کند که به این پدیده بازتاب کلی 

گفته می شود )شکل 4(.

 
شکل 4. بازتاب کلی

بر مبنای تئوری فرسنل، شدت نسبی انعکاس نور با افزایش ضریب شکست جسم 
و زاویه برخورد افزایش می یابد. بر مبنای همین تئوری، الیافی که ضریب شکست 
نوری آن ها باال باشد شدت نسبی انعکاس نور آن ها نیز باالتر است. از طرفی هر 

چه زاویه تابش بیشتر باشد این انعکاس نیز بیشتر خواهد بود )شکل 5(.

شکل5 . تأثیر تغییر ضریب شکست برشدت انعکاس 

نور مورداستفاده پالریزه نیست و دارای دو مؤلفه عمود بر هم است )مؤلفه عمودی 
و موازی( که از متوسط این دو مؤلفه می توان شدت انعکاس نور را محاسبه کرد 

)معادله 3-1(.

  )3-1(

چنانچه از زاویه تابش صرف نظر شود رابطه ضریب انعکاس و ضریب شکست 
به صورت زیر خواهد بود:

)4-1(

با توجه به معادله 1-4 می توان اثر افزایش عمق رنگ منسوج خیس شده را تفسیر 
نمود. اگر پارچه پلی استر خشک در معرض تابش نور قرار گیرد ضریب انعکاس آن 
برابر با 0/071 خواهد بود اما چنانچه این پارچه خیس شود ضریب انعکاس سطح 
برابر با 0/036 خواهد بود که نشان دهنده ضریب شکست کمتر پارچه خیس شده 

نسبت به پارچه خشک  و درنتیجه عمق رنگی بیشتر است )شکل 6(. 

شکل 6. افزایش عمق رنگی پارچه خیس شده

از طرفی، اگر پارچه پلی استر با رزین های اکریالتی و سیلیکونی تکمیل شود عمق 
رنگی مشاهده شده افزایش خواهد یافت. همان طور که در شکل 7 مشاهده می شود 
استفاده از دوالیه رزین منجر به افزایش عمق رنگی بیشتری نسبت به تک الیه 
رزین شده است. به عبارتی تکمیل دومرحله ای پارچه با رزین های مختلف منجر 

به افزایش عمق رنگی بیشتر پارچه در مقایسه با تکمیل تک مرحله ای می شود. 

 

شکل 7. افزایش عمق رنگی پارچه تکمیل شده با رزین
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مواد عمق دهنده 
پارچه پلی استر رنگرزی شده با رنگ دیسپرس عموماً ظاهری براق و روشن دارد 
و افزایش غلظت رنگ به منظور افزایش عمق رنگی چاره ساز نمی باشد.  کاهش 
عمق رنگ در الیاف پلی استر ناشی از دو عامل سطح مقطع و ضریب شکست است: 
)الف( سطح مقطع لیف پلی استر مدور است؛ لذا انعکاس نور منظم و روشنایی بیشتر 
می باشد به همین دلیل رنگ روشن تر به نظر می رسد. )ب( ضریب شکست لیف 
پلی استر نسبت به سایر الیاف بیشتر است )جدول1(. هر چه ضریب شکست باالتر 
باشد انعکاس نیز بیشتر خواهد بود [7]. لذا برای مشکی تر شدن رنگ باید ضریب 

شکست را کاهش داد.

جدول 1. ضریب شکست نوری الیاف [5]

ضریب شکست نور در مواد با استفاده از رابطه تجربی Snell به صورت نسبت 
سینوس زاویه تابش به سینوس زاویه شکست نور تعریف می شود و بر اساس 
نظریه امواج الکترومغناطیس ضریب شکست عبارت از نسبت سرعت نور در خأل 
به سرعت آن درون ماده است. از طرفی ضریب شکست مضاعف با اختالف ضریب 

شکست در جهت موازی و عمودی بر محور لیف برابر است [5]. 
این اعتقاد وجود دارد که رنگ زرد در ظاهر، روشنایی را تلقی می کند و رنگ آبی 
تیرگی را در ذهن ایجاد می کند. برای مثال، رنگ زرد تداعی گر 75% روشنایی و 
25% تیرگی، رنگ قرمز تداعی کننده 50% روشنایی و 50% تیرگی و رنگ آبی 

تداعی کننده 25% روشنایی و 75% تیرگی است. 
از دید غیرمسلح )چشم انسان(، رنگ کاماًل مشکی )Jet black، تیره ترین شید از 
رنگ مشکی( باید *L حدود 9-10 داشته باشد و مقدار *L حدود 11 نیز به نظر 

مشکی نمی رسد [6].
مواد عمق دهنده یا شدت دهنده رنگ   موادی هستند که با تغییر زاویه انعکاس نور 
از سطح منسوج موجب می شوند که رنگ منسوج پررنگ تر دیده شود. ماده عمق 
دهنده  طی فرایندی می تواند طیف انعکاسی رنگ زا را به سمت طول موج باالتر 
منتقل کند و با ایجاد اثر هایپرکرومیک موجب افزایش شدت جذب رنگ زا شود. 
موادی نظیر رزین فلوئور، رزین استر آکریلیک اسید، رزین پلیمر وینیل یا سیلیکون 
دارای ضریب شکست کمتر از 1/45 هستند و می توانند به عنوان مواد سازنده عمق 
دهنده استفاده شوند[1]. ضریب شکست برخی از رزین های پلیمری در جدول 2 

نشان داده شده است [8]. 
چنانچه ویژگی آنیونی ماده عمق دهنده با رنگ به کاررفته یکسان باشد می توان 
این ماده را در فرایند رنگرزی هم زمان با رنگ استفاده کرد. اصواًل ماده عمق 
دهنده کاتیونی برای الیافی نظیر پلی استر که در محیط آبی ترکیبی آنیونی ایجاد 

می کنند مناسب است؛ هرچند که ماده عمق دهنده آنیونی نیز قابل استفاده است 
 .[1]

جدول 2. ضریب شکست رزین های پلیمری

مکانیسم فرایند 
محققان مکانیسم عملکرد ماده عمق دهنده روی منسوجات را به دو بخش تقسیم 

کرده اند:
)الف( مرحله ی جذب: عمدتاً به علت نیروهای الکترواستاتیکی بین ماده عمق دهنده 
و لیف، عمق دهنده روی لیف جذب می شود. زمانی که الیاف نظیر الیاف پلی استر در 
آب دارای بار منفی هستند، می توان از یک عمق دهنده با بار مثبت استفاده کرد تا 
ماده به طور یکنواخت روی الیاف بچسبد. بااین حال، زمانی که بار مثبت ماده خیلی 

زیاد باشد، پایداری آن نیز در آب افزایش یافته و مانع از جذب کامل می شود [2].
)ب( مرحله ی تشکیل فیلم: اجزای عمق دهنده رنگ که روی لیف جذب سطحی 
شده اند، طی مرحله ی خشک کردن باهم ترکیب می شوند تا یک فیلم تشکیل 
دهند. در این مرحله عمدتاً ضریب شکست پایین است. محققان دریافتند موادی 
که دارای ضریب شکست پایین و دمای انتقال شیشه ای باال هستند بعد از مرحله 
خشک کردن، ساختاری را روی مواد لیفی می سازند که اثر عمق دهندگی خوبی 
ارائه می دهند. مواد عمق دهنده  بر اساس روش پلیمریزاسیون به دودسته تقسیم 

می شوند [2]:
1.سنتز عمق دهنده به روش پلیمریزاسیون امولسیونی

یکی از مواد عمق دهنده بر پایه رزین پلی یورتان می باشد. این عمق دهنده شامل 
یک ترکیب رزین آبی است که با پلیمریزه کردن یک منومر دارای پیوند غیراشباع 
در حضور یک امولسیون پلی یورتانی تولید می-شود به گونه ای که فیلم خشک این 

رزین دارای ضریب شکست 1/5 و یا کمتر است [2].
2.سنتز عمق دهنده به روش کوپلیمریزاسیون گرافت )شاخه ای(

نوع دیگر عمق دهنده شامل یک رزین آبی حاصل از پلیمریزه کردن1- یک منومر 
دارای باند غیراشباع در حضور امولسیون پلی یورتانی و 2- حداقل یک ترکیب 
سیلیکونی و یا فلوئوری می باشد. ضریب شکست فیلم خشک این رزین کمتر از 
1/5 است. به هرحال، اعتقاد بر این است که تغییرات ساختار یا نظم مولکولی فیلم 
رزین تشکیل شده روی سطح الیاف، اثرات مفیدی روی کاهش ضریب شکست 
رزین خواهد داشت و وقتی ترکیب رزین آبی از ماده ای با دمای انتقال شیشه ای 
باال تشکیل می شود فیلم حاصل از رزین ترک می خورد و سطوح محدب و مقعری 
را می سازد، که به وسیله ی آن پرتو ورودی روی فیلم رزین جذب شده یا وارد الیاف 
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محصول شرکت Nicca کره جنوبی برای افزایش عمق رنگی رنگ های مشکی 
مختلف را بررسی کردند. نتایج K/S پارچه پلی استر رنگرزی شده بارنگ های 
مختلف در جدول 5 و مقدار *L آن در شکل  12 نشان داده شده است [15]. 
نتایج حاکی از آن است که رنگ Dianix deep black plus بیشترین مقدار 
K/S و کمترین مقدار *L را ایجاد کرده است. این تحقیق نیز نشان می دهد که 

در افزایش عمق رنگی پارچه، عالوه بر اهمیت انتخاب نوع ماده عمق دهنده، 
انتخاب نوع رنگ دیسپرس نیز حائز اهمیت است.

جدول 5. مقادیر k/s پارچه پلی استر رنگرزی شده بارنگ های مختلف [15]

 

در سال 2009 محققان چینی نشان دادند که استفاده از دوالیه رزین آکریلیکی و 
رزین سیلیکونی حاوی نانو ذرات می تواند عمق رنگی رنگ مشکی الیاف پلی استر 
را به شدت افزایش دهد به طوری که *L زیر 9 نیز قابل دستیابی است. در این تحقیق 
نشان داده شد که نانو ذرات سیلیکا اصالح شده با آمینو پروپیل تری متوکسی 
سیالن به خوبی درون رزین آکریلیکی پراکنده می شود و یک الیه ناهموار روی 

سطح ایجاد می کند [17].

شکل11. تأثیر غلظت رزین بر پارامتر روشنایی لیف رنگرزی شده با 7 نوع رنگ 
[14] DsP ب( رزین( و T-101 رزین )دیسپرس، الف

همان گونه که در شکل 13 مشاهده می شود فرایند دومرحله ای منجر به کسب 
*L حدود 7/3 می شود درحالی که این پارامتر برای پارچه بدون عملیات تکمیلی 

پارچه  انعکاس متفاوت روی  با ضریب  این حالت دوالیه  14/2 می باشد. در 
ایجاد می شود. 

پرتو نور تابیده شده از طریق دوالیه روی سطح پارچه دو بار منعکس می شود و 
سبب افزایش جذب نور می شود. سطح ناهموار روی سطح پارچه ناشی از پودر 

نانو ذرات در الیه اول سبب افزایش انعکاس پراکنده نور می شود [17].

[17] L* شکل 13. رابطه میان فرایند و پارامتر 

محققان در سال 2014 تأثیر ماده عمق دهنده را روی پارچه پلی استر بافته شده 
رزین  که  دریافتند  محققان  این  کردند.  بررسی   ITY 135D/72F نخ  از 
سیلیکون، عمق رنگی باالتری نسبت به رزین آکریلیک ایجاد می کند. بهینه 

مقدار ماده رزین 4% وزنی محلول است [16]. 
در سال 2015 محققان چینی نوآوری با موضوع ماده تکمیل عمق دهنده رنگ 
منتشر کردند. نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به عنوان مواد جامد و میکروامولسیون 
آمینو اصالح شده با پلی ارگانوسیلوکسان برای ایجاد ماده عمق دهنده استفاده 

شد [18]. 
در همین سال، محققان کره ای ماده عمق دهنده یک مرحله ای را برای افزایش 
عمق رنگی پارچه به ثبت رساندند. داده های کالریمتری نشان داد که با عمل 
نمودن پارچه رنگرزی شده با این ماده می توان *L پارچه مشکی را از مقدار 12 

به زیر 9 کاهش داد. 

منابع در دفتر مجله موجود است.

)الف(

)ب(

شکل 12. مقدار *L پارچه پلی استر رنگرزی شده با
[15] %owf 5 رنگ های مشکی مختلف در غلظت
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می شود تا انعکاس عمقی را کاهش دهد و برای چنین اثری یک ماده با ضریب 
شکست پایین نظیر ترکیب سیلیکونی و یا ترکیب فلوئوری به رزین افزوده می شود 
که به وسیله ی آن اثر عمق دهنده به طور هماهنگ افزایش می یابد. همچنین اعتقاد 
بر این است که حتی اگر یک ترکیب رزین آبی از ماده ای با دمای انتقال شیشه ای 
پایین تشکیل شده باشد و فیلم ترک نخورد و سطوح محدب و مقعر نسازد، تغییر 
ساختار یا نظم مولکولی فیلم رزین تشکیل شده روی سطح الیاف سهم بزرگی 
برای افزایش اثر عمق دهنده دارد [2]. افزودن ذرات به مواد عمق دهنده می تواند 
سبب بهبود عمق رنگ شود. این ماده عمق دهنده از طریق دو مکانیسم جذب 
نور و پالریزه کردن نور موجب افزایش عمق رنگی می شود )شکل 8(. زمانی که 
نور به ذرات کوچک این ماده برخورد می کند به دلیل اینکه ابعاد ذرات از طول موج 
نور کوچک تر است در تمام جهات پراکنده می شود. این پراکنش االستیک به نام 
پراکنش ریلی مشهور است و به دلیل انعکاس کمتر نور به سمت مشاهده کننده 
سبب افزایش عمق رنگی می شود [9]. این پدیده با پالریزه کردن نور ناشی از 

آرایش یافتگی دقیق ساختار پلیمری نیز بهبود می یابد. 

 
شکل 8. مکانیسم عملکرد ماده عمق دهنده حاوی ذرات

به طورکلی،  مواد عمق دهنده دارای pH اسیدی هستند و به همین دلیل در فرایند 
تکمیل پارچه با این مواد باید محیط عملیات اسیدی ضعیف یا خنثی باشد. قلیایی 
بودن حمام تکمیل سبب ناپایداری امولسیون ماده عمق دهنده می شود و موجب 
می شود که نقاط و لکه های سفیدرنگ و حتی کاهش اثر عمق دهندگی روی 
پارچه اتفاق بیفتد. طی فرایند عمق دهندگی رنگ، هیچ گونه ماده قلیایی نباید روی 
منسوج رنگی باشد [11]. ازآنجاکه ماده عمق دهنده اصواًل به صورت امولسیون به 
بازار عرضه می شود لذا پایداری آن در طی مصرف حائز اهمیت است. نگهداری 
این ماده باید در جای سرد و به دوراز تابش آفتاب باشد.  دمای نگهداری نباید فراتر 
از 35 درجه باشد. به منظور جلوگیری از تماس ماده با هوا و رطوبت طی انبارداری 

الزم است که درب ظرف کاماًل بسته باشد.  

پیشینه تحقیقات 
محققان ژاپنی در سال 1990 ماده عمق دهنده با استفاده از ترکیب دو رزین با 
ضریب شکست مختلف اختراع کردند. در این نوآوری، از رزین با میل جذبی کمتر 
به لیف و ضریب شکست 1/37-1/48 )برای مثال، رزین سیلیکون با ضریب 
شکست 1/41( و رزین با میل جذبی باالتر نسبت به لیف با ضریب شکست 
1/40-1/60 )برای مثال رزین پلی اتر- استر با ضریب شکست 1/48( استفاده 

شد[8]. شکل 9 ارتباط مقدار روشنایی )*L( با نسبت اختالط دو رزین در تشکیل 
الیه و مقدار ماده افزوده شده را نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود 
افزایش درصد ماده عمق دهنده منجر به کاهش پارامتر روشنایی و درنتیجه افزایش 

عمق رنگی شده است.

  

)الف(

)ب(

محققان کره ای در سال 1999 نشان دادند که الیه رزین می تواند تأثیر متفاوتی 
بر رنگ های دیسپرس مختلف داشته باشد. این محققان در مطالعه خود از 7 رنگ 
مشکی و 2 نوع رزین استفاده کردند. نتایج این تحقیق در شکل های 10 و 11 
رنگی  بر عمق  رزین  متفاوت  تأثیر  اهمیت  حائز  نشان داده شده است. نکته 
لیف رنگرزی شده بارنگ های مختلف است به طوری که در برخی از رنگ ها،  
افزایش غلظت رزین  منجر به کاهش مقدار روشنایی با شیب بیشتری شده 
است. این نشان می دهد که تأثیر رزین عمق دهنده بر رنگ های دیسپرس 
متفاوت است. نتایج حاکی از آن است که رزین Jet black نسبت به رزین 

DSP دارای اثرگذاری بیشتر است [14] .

شکل10 . پارامتر روشنایی الیاف پلی استر رنگرزی شده با 7 نوع رنگ دیسپرس [14]

 NKR Black S-15 در سال 2007، محققان کره ای تأثیر  ماده عمق دهنده

شکل 9. )الف(  تأثیر نسبت اختالط دو /رزین بر پارامتر L و )ب(  تأثیر مقدار ماده 
L افزوده شده بر پارامتر
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محصول شرکت Nicca کره جنوبی برای افزایش عمق رنگی رنگ های مشکی 
مختلف را بررسی کردند. نتایج K/S پارچه پلی استر رنگرزی شده بارنگ های 
مختلف در جدول 5 و مقدار *L آن در شکل  12 نشان داده شده است [15]. 
نتایج حاکی از آن است که رنگ Dianix deep black plus بیشترین مقدار 
K/S و کمترین مقدار *L را ایجاد کرده است. این تحقیق نیز نشان می دهد که 

در افزایش عمق رنگی پارچه، عالوه بر اهمیت انتخاب نوع ماده عمق دهنده، 
انتخاب نوع رنگ دیسپرس نیز حائز اهمیت است.

جدول 5. مقادیر k/s پارچه پلی استر رنگرزی شده بارنگ های مختلف [15]

 

در سال 2009 محققان چینی نشان دادند که استفاده از دوالیه رزین آکریلیکی و 
رزین سیلیکونی حاوی نانو ذرات می تواند عمق رنگی رنگ مشکی الیاف پلی استر 
را به شدت افزایش دهد به طوری که *L زیر 9 نیز قابل دستیابی است. در این تحقیق 
نشان داده شد که نانو ذرات سیلیکا اصالح شده با آمینو پروپیل تری متوکسی 
سیالن به خوبی درون رزین آکریلیکی پراکنده می شود و یک الیه ناهموار روی 

سطح ایجاد می کند [17].

شکل11. تأثیر غلظت رزین بر پارامتر روشنایی لیف رنگرزی شده با 7 نوع رنگ 
[14] DsP ب( رزین( و T-101 رزین )دیسپرس، الف

همان گونه که در شکل 13 مشاهده می شود فرایند دومرحله ای منجر به کسب 
*L حدود 7/3 می شود درحالی که این پارامتر برای پارچه بدون عملیات تکمیلی 

پارچه  انعکاس متفاوت روی  با ضریب  این حالت دوالیه  14/2 می باشد. در 
ایجاد می شود. 

پرتو نور تابیده شده از طریق دوالیه روی سطح پارچه دو بار منعکس می شود و 
سبب افزایش جذب نور می شود. سطح ناهموار روی سطح پارچه ناشی از پودر 

نانو ذرات در الیه اول سبب افزایش انعکاس پراکنده نور می شود [17].

[17] L* شکل 13. رابطه میان فرایند و پارامتر 

محققان در سال 2014 تأثیر ماده عمق دهنده را روی پارچه پلی استر بافته شده 
رزین  که  دریافتند  محققان  این  کردند.  بررسی   ITY 135D/72F نخ  از 
سیلیکون، عمق رنگی باالتری نسبت به رزین آکریلیک ایجاد می کند. بهینه 

مقدار ماده رزین 4% وزنی محلول است [16]. 
در سال 2015 محققان چینی نوآوری با موضوع ماده تکمیل عمق دهنده رنگ 
منتشر کردند. نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به عنوان مواد جامد و میکروامولسیون 
آمینو اصالح شده با پلی ارگانوسیلوکسان برای ایجاد ماده عمق دهنده استفاده 

شد [18]. 
در همین سال، محققان کره ای ماده عمق دهنده یک مرحله ای را برای افزایش 
عمق رنگی پارچه به ثبت رساندند. داده های کالریمتری نشان داد که با عمل 
نمودن پارچه رنگرزی شده با این ماده می توان *L پارچه مشکی را از مقدار 12 

به زیر 9 کاهش داد. 

منابع در دفتر مجله موجود است.

)الف(

)ب(

شکل 12. مقدار *L پارچه پلی استر رنگرزی شده با
[15] %owf 5 رنگ های مشکی مختلف در غلظت
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روش انجام آزمایش 
افزايش طول ، اتاف تنش و تســت ضربه توســط دستگاهی که در شکل نشان1 
داده شده است اندازه گيری شده . اين دستگاه برای نشان دادن تغيير در تنش زه ها با 
گذشــت زمان و تکرار ضربات طراحی شده است ، زمانی که گيره رها می شود طول 

زه ثابت شده است.
 

شکل 1 : دستگاه طراحی شده برای محاسبه تنش و جا به جایی زه در زمان ضربه چکش

زه ها در فک های فلزی ، با فاصله mm 320  قبل از کشيده شدن ، محکم نگه داشته 
شده اند و بعد تا تنش N( 20 kg 196 ( برای چند ثانيه ، برای اندازه گيری افزايش طول، 
کشيده شده اند . تنش با پيچاندن يک مهره به وسيله آچار ، به صورت دستی ، تنظيم 
می شود . افزايش طول زه به وسيله عامت گذاری به وسيله خودکار و اندازه گيری با 
خط کش ســنجيده می شود . اين اندازه گيری خيلی دقيق نيست ، به اين علت که به 
ميزان کشيده شدن زه بستگی دارد . اما امکان مقايسه بين زه های مختلف را فراهم 
 100 kg و يک شاخص الکترونيکی که تا load cell می کند . تنش به وســيله يک
مدرج شــده با دقت kg 0/01 ، با تنظيم اتوماتيک صفر اندازه گيری می شود . عاوه 
بر بازخوانی ديجيتالی ، شاخص دارای يک خروجی آنالوگ V 0 - 10 است که به يک 

اسيلوسکوپ و يک سيستم فراگير  اطاعات متصل است. 
بعد از ضبط کردن ميزان افزايش طول در kg 20 ، تنش تا kg 28 زياد شــده و برای 
s 10 با تنظيم دســتی نگه داشته می شود . اين شبيه سازی روشی است که زمان زه 

کردن راکت معمول است ، وقتی که زه ها برای s 10 ، قبل از اينکه توسط گيره در جای 
خود قرار گيرند ، تحت تنش قرار می گيرند . برای زه هايی که به آرامی تنش از دست 
می دهند ، افزايش طول به آرامی اتفاق می افتد تا تنش ثابتی را حفظ کنند . بعضی زه ها 
به سرعت تنش از دست می دهند ، در اين صورت بايد زه ها سريع تر کشيده شوند تا 
تنش را در kg 28 حفظ کنند . بعد از اين فاصله زمانی 10 ثانيه ای ، هيچ تنظيم ديگری 

 1000 s توسط پيچ تنظيم کننده تنش انجام نمی شود و اجازه داده می شود تنش برای
)16/7 دقيقه( کاهش يابد . در اين مدت افزايش طول kg 28 اندازه گيری می شود تا 
با افزايش طول در kg 20 و با تنش ثبت شده در سيستم فراگير در بازه های زمانی 1 
ثانيه مقايسه شود .  در تست های قبلی روی چند زه مشاهده شد ، تغيير تنش نسبت به 
لگاريتم زمان بعد از  s 100 اول ، حتی بعد از چند روز ، به صورت خطی است . اگرچه در 

اين از آزمايش مدت آزمايش تا s 1000 برای 90 زه کاهش يافته است . 
در تست هايی که قبًا انجام شده فک ها دو سر زه را نگه داشته بودند . برای به حداقل 
رساندن آسيب در محل فک های فلزی ، هر سر زه به وسيله يک اليه پاستيکی 
محافظت می شود . اما مشــخص شد که در خود پاستيک ها مقداری خزش اتفاق 
می افتد . بنابراين اين روش ممنون شد . گيره های زه های تجاری نيز امتحان شد ولی 
به اندازه کافی نمی توانست زه ها را محکم نگه دارد . گيره های زه هيچ اثری روی زه 
به جا نمی گذارد و برای استفاده به صورت نرمال ) برای زه کشی نرمال( مناسب اند ولی 
زه بين  گيره ها حدود mm 1 در تنش kg 28 در نقطه ی ورود کشيده شده )ولی نه 
در نقطه ی خروج( و mm 1 هم در تســت ضربه کشيده شده است. گيره های مورد 
استفاده در اين مقاله از سوهان نرم ساخته شده است . با طول mm 38 بريده شده و 
محکم زه ها را با يک پيچ در هر گوشه نگه می دارد . بعد از جدا کردن زه ها از گيره ها 
زه کمی له شــده و به وسيله دندانه های گيره برجسته شده . اگر چه آسيب وارد شده 
به زه تاثيری روی نتايج نداشت . محکم کردن گيره ها به اندازه کافی مشخص کرد ، 
نتايج افزايش طول و اتاف تنش قابل برگشت هستند و مستقل از  نيروی نگه دارنده 
زه توسط گيره ها می باشند . به عاوه نتاج به دست آمده مشابه اندازه های راکت کامل 
زه شده بود . در نمونه اخير ، تنش زه در دو زه افقی توسط گذراندن زه از يک آداپتور 
خارجی متصل شده به قاب )فريم ( راکت و  load cell اندازه گيری شده . بعد از اينکه 
به زه ها s 1000 اجازه اســتراحت داده شد ، در معرض 10 ضربه در مرکز زه توسط 
يک چکش با سرعت m.s -1 2/63 و زاويه °90 قرار گرفت . همانطور که در شکل 1 
نشان داده شده است ، دو ميله استوانه ای شکل دو طرف هر فک ، برای محدود کردن 
حــرکات عرضی زه تا mm 300 بين ميله ها ، قرار گرفته اســت . با اين کار اطمينان 
حاصل می شــود که تنش وارد شده به load cell در اين محور قرار می گيرد و اين 

عمل همچنين امکان آسيب به زه ها در نقطه ورود به فک را به حداقل می رساند . 
چکش شامل يک بلوک سربی g 292  نصب شده به انتهای يک ميله چوبی سبک 
اســت . چکش اجازه نوســان به طرف زه ، با زاويه ثابت ، به صورت يک آونگ را 
دارد . در شرايط نرمال زه های راکت بيشترين نيروی عرضی را در  N 1500 تجربه 
می کند. اين نيرو که توســط توپ g 57 در زمان ms 5 وارد می شود ، امکان تغيير 
ســرعت از m.s -1 30+ بــه m.s -1 30- را فراهم می کند . نيرو بين همه زه ها توزيع 
شــده است اما اگر فرض شود ضربه بيشتر بين 5 زه عمودی و 5 زه افقی تقسيم 
شــده است ، در اين صورت بيشــترين نيروی وارد شده به هر زه N 150 است . در 
 ، 292 kg دستگاه نشان داده شده در شکل 3-1 کل تاثير وزن موثر  بلوک سربی
ميله چوبی و شبکه نوری اضافه شده، kg 0/45 است. چکش سرعت خودش را در 
 120 N 2/63- می رساند ، بيشينه نيروی بين m.s -1 2/63+ به m.s -1 30 از ms مدت

تا N 200 که به زه ها وارد شود ،  بستگی به سختی آنها دارد . 
از آنجايی که يک زه تکی سختی عرضی کم تری نسبت به راکت زه کشی شده دارد، 
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بررسي استاندارد زه راكت تنيس
منسوجات
ورزشی

تهیهوتنظیم:دکترفرنازنایبمراد

بررسی استاندارد در زه
هيچ تســت و تعريف استاندارد يا قانون مشخصی مربوط به خواص زه راکت تنيس 
و جود ندارد. زه از نظر ITF می تواند نازک يا کلفت، نرم و ســخت و يا کشســان 
باشد. به همين علت صدها نوع زه مختلف در بازار موجود است و هيچ روش اثبات 
شــده ای برای مقايســه آنها با هم وجود ندارد. تنها راه برای شناخت خواص زه ها 
بــه جز گزارش های مربوط به مجات معروف و نتايج آزمايشــاتی که اخيرا انجام 
شده، رده بندی هايی است که توسط توليد کنندگان تهيه می شود . جای هيچ تعجبی 
نيست که تقريباً همه ی زه ها امتياز 10 از 10 برای قابليت بازی و توانايی اجرا را به 
خود اختصاص دهند. از ديد علمی و مهندســی، از آنجايی که روش انجام تست ها 
توضيح داده نشده و نتايج، توانايی توضيح در واحد SI را ندارد، اين رتبه بندی ها اساسًا 
بی ارزش هستند. در اينجا تعدادی روش انجام تست و نتايج توضيح داده شده است و 

نتايج آزمايش 90 زه مختلف آورده شده است.
خواص آزمايش شده زه ها شامل نکات زير است:

1. توانايی کشيده شدن به عنوان تابعی از تنش زه 
2. سختی ديناميکی

3. از دست دادن تنش به عنوان تابعی از زمان و ضربات مکرر
4. از دست دادن انرژی در زمان ضربه 

5. ضريب اصطکاک بين زه های راکت و سطح توپ 
همه زه های مورد آزمايش دارای ابعاد اســمی مشخص بوده اند ، ) mm 1/29 ، اندازه 

16( ولی ابعاد واقعی آنها از mm 1/25 تا mm 1/40 متغير بوده اســت. تغيير ابعاد 
زه ها نيز به صورت معمول mm 0/01± بوده است. يک خواصيت معمول که در اين 

مطالعه اندازه گيری نشده است، پايداری و دوام زه است . 
تحت نيروی ثابت استاتيکی، طول زه با گذشت زمان زياد می شود. اين پديده خزش 
نام دارد. ميزان خزش با گذشت زمان کم می شود. اما طول دائماً در حال افزايش است. 
به اين نوع مواد ويسکواالستيک گفته می شود. به اين معنا که اين مواد هم ويسکوز و 
هم االستيک هستند. بنابراين نمودار تنش-کرنش به ميزان و نحوه استفاده تنش يا 
mm/ 300 با ميزان N کرنش وابسته است. برای مثال يک زه ممکن است با نيروی
min 100، 10% کشــيده شود و با همان نيرو با ميزان mm/min 200، 8% کشيده 

شــود. در شرايط واقعی بازی، زمانی که توپ با زه ها برخورد می کند در مدتی حدود 
 ms 5 ميزان کشش معموالً  mm/min 40000 است. برای يک همچين ضربه کوتاه 
مدتی ميزان خزش نســبتاً کم است و کشش بستگی چندانی به مدت زمان ضربه 
ندارد. به هر حال ميزان کمی خزش حتی در يک ضربه کوتاه مدت هم اتفاق می افتد  . 
مخصوصاً در زهی که قبًا کشيده نشده باشد. در نتيجه زه ها بعد از هر ضربه ، تنش 

از دست می دهند ، مخصوصاً در ضربات اوليه در راکتی که تازه زه کشی شده باشد .
در اين آزمايش کشيدگی طول زه برای زه هايی که قبًا کشيده نشده اند ، در شرايط 
ديناميکی برای  ضربه در مدت ms 30 محاســبه شده . همه زه ها در شرايط يکسان 
آزمايش شــده اند . اتفاقی مشابه خزش که هنگام زه کشی راکت در دستگاهی که با 
آن راکت را زه می کنيم  ، رخ می دهد اين است که ، اگر زه کشيده شده باشد و با طول 
افزايش يافته درون گيره دستگاه قرار بگيرد ، تنش به سرعت کاهش می يابد که ناشی 
از شکسته شدن تدريجی پيوند های بين مولکول های بلند است . اين اثر با عنوان تنش 
اســتراحت شناخته می شود . ميزان از دست دادن تنش توسط زه با گذشت زمان کم 
می شود ولی تنش دائماً در حال کم شدن است. ميزان اين اثر بيشتر از چيزی است 
که انتظار می رود . برای مثال اگر راکتی با تنش kg  28 زه کشی شده باشد معمواًل در 
20 دقيقه اول تنش آن تا kg 24 افت می کند ، که تقريباً معادل زمانی است که طول 
می کشد تا يک راکت زه کشی شود . بعد از 24 ساعت تنش معمواًل به kg 20 می رسد . 
بعد از يک يا دو ست استفاده از راکت تنش بيشتر از يک يا دو کيلوگرم در اکثر زه ها 
کم می شود که ناشی از کشيده شدن زه ها به دفعات در هنگام زدن ضربه با تنشی 
بيشتر از kg 28 است . تنش زه ها ممکن است تحت تاثير تغيير شکل راکت در زمان 
زه کشی نيز قرار گيرد و تنش در همه زه ها ممکن است شبيه به هم نباشد که اين امر 

به علت اصطکاک بين زه ها و سوراخ های راکت است. 
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روش انجام آزمایش 
افزايش طول ، اتاف تنش و تســت ضربه توســط دستگاهی که در شکل نشان1 
داده شده است اندازه گيری شده . اين دستگاه برای نشان دادن تغيير در تنش زه ها با 
گذشــت زمان و تکرار ضربات طراحی شده است ، زمانی که گيره رها می شود طول 

زه ثابت شده است.
 

شکل 1 : دستگاه طراحی شده برای محاسبه تنش و جا به جایی زه در زمان ضربه چکش

زه ها در فک های فلزی ، با فاصله mm 320  قبل از کشيده شدن ، محکم نگه داشته 
شده اند و بعد تا تنش N( 20 kg 196 ( برای چند ثانيه ، برای اندازه گيری افزايش طول، 
کشيده شده اند . تنش با پيچاندن يک مهره به وسيله آچار ، به صورت دستی ، تنظيم 
می شود . افزايش طول زه به وسيله عامت گذاری به وسيله خودکار و اندازه گيری با 
خط کش ســنجيده می شود . اين اندازه گيری خيلی دقيق نيست ، به اين علت که به 
ميزان کشيده شدن زه بستگی دارد . اما امکان مقايسه بين زه های مختلف را فراهم 
 100 kg و يک شاخص الکترونيکی که تا load cell می کند . تنش به وســيله يک
مدرج شــده با دقت kg 0/01 ، با تنظيم اتوماتيک صفر اندازه گيری می شود . عاوه 
بر بازخوانی ديجيتالی ، شاخص دارای يک خروجی آنالوگ V 0 - 10 است که به يک 

اسيلوسکوپ و يک سيستم فراگير  اطاعات متصل است. 
بعد از ضبط کردن ميزان افزايش طول در kg 20 ، تنش تا kg 28 زياد شــده و برای 
s 10 با تنظيم دســتی نگه داشته می شود . اين شبيه سازی روشی است که زمان زه 

کردن راکت معمول است ، وقتی که زه ها برای s 10 ، قبل از اينکه توسط گيره در جای 
خود قرار گيرند ، تحت تنش قرار می گيرند . برای زه هايی که به آرامی تنش از دست 
می دهند ، افزايش طول به آرامی اتفاق می افتد تا تنش ثابتی را حفظ کنند . بعضی زه ها 
به سرعت تنش از دست می دهند ، در اين صورت بايد زه ها سريع تر کشيده شوند تا 
تنش را در kg 28 حفظ کنند . بعد از اين فاصله زمانی 10 ثانيه ای ، هيچ تنظيم ديگری 

 1000 s توسط پيچ تنظيم کننده تنش انجام نمی شود و اجازه داده می شود تنش برای
)16/7 دقيقه( کاهش يابد . در اين مدت افزايش طول kg 28 اندازه گيری می شود تا 
با افزايش طول در kg 20 و با تنش ثبت شده در سيستم فراگير در بازه های زمانی 1 
ثانيه مقايسه شود .  در تست های قبلی روی چند زه مشاهده شد ، تغيير تنش نسبت به 
لگاريتم زمان بعد از  s 100 اول ، حتی بعد از چند روز ، به صورت خطی است . اگرچه در 

اين از آزمايش مدت آزمايش تا s 1000 برای 90 زه کاهش يافته است . 
در تست هايی که قبًا انجام شده فک ها دو سر زه را نگه داشته بودند . برای به حداقل 
رساندن آسيب در محل فک های فلزی ، هر سر زه به وسيله يک اليه پاستيکی 
محافظت می شود . اما مشــخص شد که در خود پاستيک ها مقداری خزش اتفاق 
می افتد . بنابراين اين روش ممنون شد . گيره های زه های تجاری نيز امتحان شد ولی 
به اندازه کافی نمی توانست زه ها را محکم نگه دارد . گيره های زه هيچ اثری روی زه 
به جا نمی گذارد و برای استفاده به صورت نرمال ) برای زه کشی نرمال( مناسب اند ولی 
زه بين  گيره ها حدود mm 1 در تنش kg 28 در نقطه ی ورود کشيده شده )ولی نه 
در نقطه ی خروج( و mm 1 هم در تســت ضربه کشيده شده است. گيره های مورد 
استفاده در اين مقاله از سوهان نرم ساخته شده است . با طول mm 38 بريده شده و 
محکم زه ها را با يک پيچ در هر گوشه نگه می دارد . بعد از جدا کردن زه ها از گيره ها 
زه کمی له شــده و به وسيله دندانه های گيره برجسته شده . اگر چه آسيب وارد شده 
به زه تاثيری روی نتايج نداشت . محکم کردن گيره ها به اندازه کافی مشخص کرد ، 
نتايج افزايش طول و اتاف تنش قابل برگشت هستند و مستقل از  نيروی نگه دارنده 
زه توسط گيره ها می باشند . به عاوه نتاج به دست آمده مشابه اندازه های راکت کامل 
زه شده بود . در نمونه اخير ، تنش زه در دو زه افقی توسط گذراندن زه از يک آداپتور 
خارجی متصل شده به قاب )فريم ( راکت و  load cell اندازه گيری شده . بعد از اينکه 
به زه ها s 1000 اجازه اســتراحت داده شد ، در معرض 10 ضربه در مرکز زه توسط 
يک چکش با سرعت m.s -1 2/63 و زاويه °90 قرار گرفت . همانطور که در شکل 1 
نشان داده شده است ، دو ميله استوانه ای شکل دو طرف هر فک ، برای محدود کردن 
حــرکات عرضی زه تا mm 300 بين ميله ها ، قرار گرفته اســت . با اين کار اطمينان 
حاصل می شــود که تنش وارد شده به load cell در اين محور قرار می گيرد و اين 

عمل همچنين امکان آسيب به زه ها در نقطه ورود به فک را به حداقل می رساند . 
چکش شامل يک بلوک سربی g 292  نصب شده به انتهای يک ميله چوبی سبک 
اســت . چکش اجازه نوســان به طرف زه ، با زاويه ثابت ، به صورت يک آونگ را 
دارد . در شرايط نرمال زه های راکت بيشترين نيروی عرضی را در  N 1500 تجربه 
می کند. اين نيرو که توســط توپ g 57 در زمان ms 5 وارد می شود ، امکان تغيير 
ســرعت از m.s -1 30+ بــه m.s -1 30- را فراهم می کند . نيرو بين همه زه ها توزيع 
شــده است اما اگر فرض شود ضربه بيشتر بين 5 زه عمودی و 5 زه افقی تقسيم 
شــده است ، در اين صورت بيشــترين نيروی وارد شده به هر زه N 150 است . در 
 ، 292 kg دستگاه نشان داده شده در شکل 3-1 کل تاثير وزن موثر  بلوک سربی
ميله چوبی و شبکه نوری اضافه شده، kg 0/45 است. چکش سرعت خودش را در 
 120 N 2/63- می رساند ، بيشينه نيروی بين m.s -1 2/63+ به m.s -1 30 از ms مدت

تا N 200 که به زه ها وارد شود ،  بستگی به سختی آنها دارد . 
از آنجايی که يک زه تکی سختی عرضی کم تری نسبت به راکت زه کشی شده دارد، 
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آنالیز ضربات انتخاب شده
آناليز داده ها در شــکل 3-5 مقدار کمی انحراف از رفتار ايده آل را نشــان می دهد. 
)منظور از رفتار ايده آل ، رفتار زهی اســت که اصًا تنش از دســت نمی دهد (. مثال 
نشــان داده شده در شکل 5 ، از دست دادن تنش نسبتاً زياد در زمان ضربه تا حدی 

غيرمعمول است . 

در نتيجه ، مقدار از دســت دادن انرژی در زمان ضربه قابل اندازه گيری اســت ، که 
می توان از طرح F بر اســاس y که در شــکل 7 نشــان داده شده تخمين زد . موج 
2T sinӨ=  4Ty/L  از معادله y آزمايش شــده در شــکل 6  و موج T از مقدار F

= F  استخراج شده است. انتگرال ʃfdy از y=0 تا ماکزيمم مقدار y نشان دهنده کار 

انجام شده روی چکش تا به استراحت در آمدن آن است و بنابراين مساوی است با 
MV1. مقدار اين انتگرال برای همه ضربه ها J 0/002±1/63 و ســرعت 

معادله 2/2
 »M« 1/63 بود که نشان می دهد جرم موثر چکش m/s چکش برای همه ضربه ها
kg 0/45بوده است . مقدار انتگرال ʃfdy در مدت زمان برگشت معرف مقدار انرژی 

MV2 است. انتگرال در بقيه مدت زمان ضربه معرف قسمت محصور 
برگشــتی 2/2

شده به وسيله حلقه پسماند است و مساوی است با مقدار انرژی تلف شده در زه . در 
شــکل 7 ناحيه حلقه J 0/183  است و V2/V1 بايد 0/94 باشد ، اگر انرژی از طريق 
ديگری تلف نشده باشــد . در واقع مقدار 0/94 نشاند دهنده اين است که مقداری از 
انرژی به علت لرزش چکش و ساختار محافظ آن تلف شده است . اين مقدار همچنين 

 .)b(7 ، متناظر است وارد کردن 10 ضربه برای زه طبيعی
در زه واقعی درصد کشــيدگی نشان دهنده ی مقدار پسماند هم هست ، مثل شکل 8  
در نتيجه ثابت فنر )k( هم نشان دهنده پسماند است . اين اثر تنها در چند ضربه اول 
مهم اســت ، وقتی که از دست دادن تنش نسبتاً زياد است . در بقيه ضربه ها و حتی 
ضربات اوليه ، ميانگين k می تواند به وسيله بيشترين تنش و بيشترين کشيدگی طول 
يا بيشــترين مقدار جابجايی y از معادله )T=T0 + k)L – L0 تعريف شود . به روش 
ديگر اگر کسی از روش تقريبی  معادله )k ┴ ~ )4 / L0()T0 +  2ky2  /  L0( استفاده کند، 
k = L0 DT/2y02  که DT مقدار ماکزيمم افزايش تنش در زمان ضربه و y0 مقدار 

حداکثر جا به جايی y است. 

تغيير مقدار k از اولين تا دهمين ضربه معمواًل کم تر از %  3 بود. نتيجتاً مقدار ديناميکی 
k که در زير داده شده ، مقدار ميانگين آن در 10 ضربه است. همين طور  حداکثر  نيرو 
)f0(  در زمان هر ضربه با تقريب خوبی به وسيله )f  0 = 4 )T 0 + DT)y 0 /L 0 داده شده 
است . مقدار حداکثر نيرو هم کم تر از % 3 در 10 ضربه تغيير کرده که مقدار ميانگين 

آن داده شده است .

شکل 10و 11 می توانند با محاسبات تئوری در شکل 9 مقايسه شوند . پراکندگی در 
خاصه داده ها می تواند ناشی از اين باشد که تنش اوليه T0 برای همه زه ها يا ضربه ها 
يکسان نبوده است . علت ديگر اين پراکندگی استفاده از مقدار ميانگين k ،y ،DT در 

10 ضربه بوده است . 
ميزان قابل توجه همپوشــانی در داده های با k = 40 - 30 kN/m به اين علت است 
که بيشتر حجم زه های آزمايش شــده نايلون بوده است که مقدار k در آنها مشابه 
اســت . فقط دو زه طبيعی آزمايش شده که در هر دو k ~20kN/m است . در بيشتر 
پلی استرها k ~ 40 - 60 kN/m و در زه های کوالر k ~140 - 90 kN/m است . افزايش 
طول زه های طبيعی و نايلون با تنش kg 28 تقريباً %7-15، پلی اســتر %4 و زه های 

شکل 5: تنش بر حسب زمان برای زه پلی استر در 10 ضربه اول . سیگنال لیزر برای 
اندازه گیری سرعت چکش و میزان جا به جایی زه ها نیز  نشان داده شده است . 

شکل 6 : زه خمیده شده به اندازه y در مرکز

شکل F : 7  بر حسب y برای  )a( ضربه نشان داده شده در شکل 5 و  )b( زه طبیعی

شکل 8 : افزایش درصد طول e ∆ ، بر T برای ضربه نشان داده شده در شکل 5
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شبيه سازی شــرايط ضربه در حالت نرمال مشکل است . برای رسيدن به بيشترين 
سرعت و مدت مشابه توپ تنيس ، ضربه بايد با جرمی بسيار کم تر از جرم توپ تنيس 
و با سرعت باالتری نسبت به توپ تنيس معمولی ضربه وارد شود . همچنين می شود 
چکش با جرم بيشــتر از جرم توپ و با سرعت کم تر عمل کند . در اين مورد ، زمان 
ضربه بيشتر از حد نرمال است . مزيت اين کار ، شبيه سازی اثر تجمعی تعدادی ضربه 
است که هر کدام ms 5  طول می کشد . اندازه گيری سرعت چکش و جابجايی عرضی 
به وسيله ی گذر از پرتو ليزر در شبکه نوری متصل شده به چکش است ، همانطور که 
در شکل 1نشان داده شده است . به علت اينکه ابعاد پرتو کمی بيشتر از mm 1 است ، 

سيگنال های شناسايی شده حاوی حاشيه های سينوسی است . 
شــکل 2 نشان می دهد برای زه پلی استر و زه طبيعی ، که تنش تابعی از کم تری از 
دست می دهند . در حالی که زه های پلی استر به سرعت تنش از دست می دهند . ميزان 
از دست دادن تنش در زه را می توان با نگه داشتن تنش آن باالی kg 20 برای مدت 
s 30 و يا اعمال کردن کشش يک بار يا بيشتر روی زه قبل از وارد کردن تنش اصلی، 

کــم کرد. البته اين کار يک راه کار عملی نيســت و به عنوان يک راه حل جايگزين 
می توان تنش اوليه بيشتری به زه وارد کرد تا از دادن تنش بعد از زه کشی جبران شود. 
تاثير کشيدن زه تا   kg 28 در بازه های زمانی متفاوت قبل از فيکس کردن زه در شکل  
3 نشان داده شده است . تاثير آن قابل توجه است و همچنين روی از دست دادن تنش 

در زمان بعد از وارد شدن ضربه موثر است . 

 

 

تاثيرات 10 بار چکش زدن در شــکل 4 آمده است . تنش در زمان هر ضربه زيادتر 

می شود که به ميزان االستيسيته زه وابسته است . تنش برای زه طبيعی kg 9 ، برای 
نايلون kg 18، برای پلی استر kg 22 و برای کوالر kg 45 افزايش يافته است . تاثير آن 
مشابه افزايش تنش به صورت استاتيکی بوده است ، که در آن تنش سريعاً بعد از زياد 
شدن شروع به کاهش می کند . در نتيجه تنش بعد از ضربه کم تر از تنش قبل از ضربه 
است ، مخصوصاً بعد از اولين ضربه . ضربات متوالی باعث می شود دائماً مقدار کمتری 
از تنش کاهش يابد . بنابر اين کم شدن تنش بعد از هر ضربه به آنچه قبًا برای زه 
اتفاق افتاده است و همچنين ميزان ضربه ، وابسته است . اگر با چکش سبک تر يا با 
سرعت کمتر ضربه زده شده بود ، در آن صورت کم شدن تنش بعد از 10 ضربه کمتر 

خواهد بود . برعکس کاهش تنش با چکش سنگين تر ، بيشتر است .
اتفاق جالبی که در بين ضربات رخ می دهد اين است که در بيشتر زه ها  ترميم تنش 
آهســته ای رخ می دهد . )در بين ضربات مقداری از تنش از دست رفته جبران شده 
و افزايش می يابد .( اين تاثير را در شــکل 4می توان ديد . کاهش تنش را می توان به 
وسيله شکسته شدن پيوندهای مولکولی توضيح داد . افزايش تنش احتمااًل ناشی از 

تشکيل پيوند های جديد است . 
به زبان ديگر می توان گفت زه دارای حافظه اســت . اگر تنش در kg 28 برای چند 
دقيقه نگه داشته شده باشد و بعد به سرعت به kg 15 کاهش يابد و سپس فيکس 
شود ، مشاهده می شود که تنش شروع به زياد شدن می کند . وقتی که ميزان پيوند های 
جديد با پيوند های قديمی شکســته شده باالنس شــد ، تنش در يک مقداری ثابت 

 . 18 kg می شود ، حدود

ميزان افزايش تنش در زمان ضربه و ســيگنال ليزر متناظر با آن ، ميزان جابجايی 
زه را نشــان می دهد ، در شکل 5 نشــان داده شده است . هر حاشيه جديد متناظر 
اســت با mm 2 جابه جايی در جهت y . جابه جايی در جهت y می تواند با شمارش 
حاشيه های کوچک 0/1 ميليمتری اندازه گيری شود . تنش تا زمانی که زه ها حداقل 

3 تا 4 ميليمتر منحرف نشوند ، افزايش نمی يابد . 
چند ميلی ثانيه قبل از اينکه زه به حداکثر ميزان جابه جايی خود برســد ، تنش به 
حداکثر ميزان خود می رســد . چون ميزانی که تنش در آن افت می کند ناشــی از 
شکستن پيوند مولکول هاست ، زمانی که تنش افزايش می يابد ناشی از کشيده شدن 
بيش از حد زه است . اين اتفاق قابل توجه است مخصوصاً در چند ضربه اول و در 

زه پلی استر که پيوند ها به آسانی می شکنند . 

شکل 2 : تنش برحسب لوگاریتم زمان برای دو زه متفاوت که قبل از محکم کردن آنها 
در گیره ، با تنش kg 28 به مدت s 10 کشیده شده اند . 

شکل 3: تنش برحسب لوگاریتم زمان . کشیده شدن زه تا تنش kg 28 با فاصله 
زمانی های متفاوت قبل از محکم کردن آنها در گیره .

شکل 4: تاثیر 10 بار ضربه چکش به زه با تنش برای آنچه در شکل 2 نمایش داده شد. 
شکل 4 ادامه شکل 2 است . اولین ضربه در t=1020  شروع شد 

) که در اینجا به عنوان t=0 معرفی شده است ( 

82   شماره 178    آبان 96      



 

آنالیز ضربات انتخاب شده
آناليز داده ها در شــکل 3-5 مقدار کمی انحراف از رفتار ايده آل را نشــان می دهد. 
)منظور از رفتار ايده آل ، رفتار زهی اســت که اصًا تنش از دســت نمی دهد (. مثال 
نشــان داده شده در شکل 5 ، از دست دادن تنش نسبتاً زياد در زمان ضربه تا حدی 

غيرمعمول است . 

در نتيجه ، مقدار از دســت دادن انرژی در زمان ضربه قابل اندازه گيری اســت ، که 
می توان از طرح F بر اســاس y که در شــکل 7 نشــان داده شده تخمين زد . موج 
2T sinӨ=  4Ty/L  از معادله y آزمايش شــده در شــکل 6  و موج T از مقدار F

= F  استخراج شده است. انتگرال ʃfdy از y=0 تا ماکزيمم مقدار y نشان دهنده کار 

انجام شده روی چکش تا به استراحت در آمدن آن است و بنابراين مساوی است با 
MV1. مقدار اين انتگرال برای همه ضربه ها J 0/002±1/63 و ســرعت 

معادله 2/2
 »M« 1/63 بود که نشان می دهد جرم موثر چکش m/s چکش برای همه ضربه ها
kg 0/45بوده است . مقدار انتگرال ʃfdy در مدت زمان برگشت معرف مقدار انرژی 

MV2 است. انتگرال در بقيه مدت زمان ضربه معرف قسمت محصور 
برگشــتی 2/2

شده به وسيله حلقه پسماند است و مساوی است با مقدار انرژی تلف شده در زه . در 
شــکل 7 ناحيه حلقه J 0/183  است و V2/V1 بايد 0/94 باشد ، اگر انرژی از طريق 
ديگری تلف نشده باشــد . در واقع مقدار 0/94 نشاند دهنده اين است که مقداری از 
انرژی به علت لرزش چکش و ساختار محافظ آن تلف شده است . اين مقدار همچنين 

 .)b(7 ، متناظر است وارد کردن 10 ضربه برای زه طبيعی
در زه واقعی درصد کشــيدگی نشان دهنده ی مقدار پسماند هم هست ، مثل شکل 8  
در نتيجه ثابت فنر )k( هم نشان دهنده پسماند است . اين اثر تنها در چند ضربه اول 
مهم اســت ، وقتی که از دست دادن تنش نسبتاً زياد است . در بقيه ضربه ها و حتی 
ضربات اوليه ، ميانگين k می تواند به وسيله بيشترين تنش و بيشترين کشيدگی طول 
يا بيشــترين مقدار جابجايی y از معادله )T=T0 + k)L – L0 تعريف شود . به روش 
ديگر اگر کسی از روش تقريبی  معادله )k ┴ ~ )4 / L0()T0 +  2ky2  /  L0( استفاده کند، 
k = L0 DT/2y02  که DT مقدار ماکزيمم افزايش تنش در زمان ضربه و y0 مقدار 

حداکثر جا به جايی y است. 

تغيير مقدار k از اولين تا دهمين ضربه معمواًل کم تر از %  3 بود. نتيجتاً مقدار ديناميکی 
k که در زير داده شده ، مقدار ميانگين آن در 10 ضربه است. همين طور  حداکثر  نيرو 
)f0(  در زمان هر ضربه با تقريب خوبی به وسيله )f  0 = 4 )T 0 + DT)y 0 /L 0 داده شده 
است . مقدار حداکثر نيرو هم کم تر از % 3 در 10 ضربه تغيير کرده که مقدار ميانگين 

آن داده شده است .

شکل 10و 11 می توانند با محاسبات تئوری در شکل 9 مقايسه شوند . پراکندگی در 
خاصه داده ها می تواند ناشی از اين باشد که تنش اوليه T0 برای همه زه ها يا ضربه ها 
يکسان نبوده است . علت ديگر اين پراکندگی استفاده از مقدار ميانگين k ،y ،DT در 

10 ضربه بوده است . 
ميزان قابل توجه همپوشــانی در داده های با k = 40 - 30 kN/m به اين علت است 
که بيشتر حجم زه های آزمايش شــده نايلون بوده است که مقدار k در آنها مشابه 
اســت . فقط دو زه طبيعی آزمايش شده که در هر دو k ~20kN/m است . در بيشتر 
پلی استرها k ~ 40 - 60 kN/m و در زه های کوالر k ~140 - 90 kN/m است . افزايش 
طول زه های طبيعی و نايلون با تنش kg 28 تقريباً %7-15، پلی اســتر %4 و زه های 

شکل 5: تنش بر حسب زمان برای زه پلی استر در 10 ضربه اول . سیگنال لیزر برای 
اندازه گیری سرعت چکش و میزان جا به جایی زه ها نیز  نشان داده شده است . 

شکل 6 : زه خمیده شده به اندازه y در مرکز

شکل F : 7  بر حسب y برای  )a( ضربه نشان داده شده در شکل 5 و  )b( زه طبیعی

شکل 8 : افزایش درصد طول e ∆ ، بر T برای ضربه نشان داده شده در شکل 5
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ارزیابی مقایسه اي ترکیبات مختلف 
ضدمیکروبی مورد استفاده در منسوجات

نانو تكنولوژي

منتشر شده توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو   |  مترجم: فاطمه مرتضوی مقدم

بخش پایانی

سالمتي انسان
به منظور ارزيابي ايمني ترکيبات ضدميکروبي براي انسان، بايد به راه هايي که انسان 
در معرض اين مواد قرار مي گيرد، همچنين به اثرات بالقوهي موثر در بهداشت توجه 
نمود. بايد عواملي مانند نوع ماده فعال )فرم آزاد يا پيوند شده(، غلظت ماده فعال در 
محصول، راه هاي مواجهه و ميزان اســتفاده را در نظر گرفت تا بتوان تعيين کرد که 
انســان تا چه حد در معرض ترکيبات ضدميکروبي موجود در محصوالت نســاجي 
قرار دارد. مي توان مســيرهاي در معــرض قرار گرفتن ترکيبات ضدميکروبي مانند 
نقــره، نانونقره، تريکلوزان، QAC - Si و ZnPT را با يکديگر مقايســه نمود. اين 
ترکيبات ممکن است براي محصوالتي استفاده شوند که در ارتباط مستقيم با پوست 
هستند يا اينکه انسان به صورت بالقوه مي تواند از طريق مسير پوستي يا خوراکي و 
يا استنشــاقي در معرض اين مواد قرار بگيرد. به پارامترهايي از جمله حساس شدن 
پوســت و خارش، اختال در اکولوژي پوست، جهش زايي، سرطان و تراتوژن به دو 
حالت حاد و مزمن، جهت ارزيابي و تعيين مشخصات سميت يک ماده ضد ميکروبي 

بايد دقت و توجه نمود. 
خواص ضد ميکروبي مواد به طور خاص جهت هدف گيري ميکروارگانيسم ها طراحي 
شده اســت. اما بسياري از آنها در صورت استفاده به صورت خوراکي، سميت نسبتًا 
 LD50 کمي را ايجاد مي کنند. براي نشــان دادن ميزان سميت از پارامتري به نام
اســتفاده مي شود. LD50 به ميزان دوز کشندهاي از ماده گفته مي شود که موجب 
مرگ 50 درصد از حيوانات مورد آزمايش شــود. LD50 اندازه گيري شده در موش 
براي ZnPT معادل 92 و براي نقره و Si-QAC بيش از 5000 ميلي گرم بر کيلوگرم 

است.
حساس شدن پوست و مسموميت مزمن از پارامترهاي اصلي ارزيابي ايمني ترکيبات 
ضدميکروبي در منسوجات محسوب مي شود و حتي به عنوان پارامترهاي اصلي در 
مقايسه اثرات خطرناک مواد مختلف هم مورداستفاده قرار مي گيرند. بر اساس گزارش 

USEPA در سال 1992، نگراني در مورد حساسيت پوستي نسبت به فرم توده نقره 

وجود ندارد. بر اساس گزارش Christensen و همکاران در سال 2010، نگراني در 
مورد حساســيت پوستي به فرم نانونقره وجود ندارد. اما در مورد حساسيت پوست به 
ZnPT نگراني هاي محدودي وجود دارد. همچنين شواهدي براي حساسيت پوست 

نسبت به Si-QAC و تريکلوزان گزارش شده است. 
هدف مطالعات مسموميت مزمن، شناسايي پارامترهاي NOAEL )بدون مشاهده 
ميزان اثر نامطلوب( و  NOEL )بدون مشاهده ميزان اثر( جهت تعيين دوز مضر مزمن 
از ماده است. مطالعات به بررسي تعيين مقدار NOAEL در ترکيبات ضدميکروبي 
مختلف پرداخته اند. نتايج اين تحقيقات مقدار NOAEL در مورد ZnPT را در صورت 
ورود بــه فرم خوراکي در موش 0,5 و در مورد تريکلوزان40 ميليگرم بر کيلوگرم در 
روز تعييــن کرده اند. مقدار NOAEL براي نانونقــره 30 و براي Si-QAC 240 و 
براي نقره به فرم توده 63,5 ميلي گرم بر کيلوگرم در روز تعيين شده است. براي تمام 
ترکيبات ضدميکروبي مورد بحث در اين مقاله مروري، سؤاالتي درباره سميت اين 
مواد و اثرات آنها بر سامت انسان باقي مي ماند که با تحقيقات بيشتر مي توان پاسخ 
آنها را پيدا کرد. به عنوان مثال نقره مادهاي نســبتاً غير سمي براي انسان محسوب 
مي شود. اما اخيراً مشاهده شده که تحقيقات بسياري به نانونقره اختصاص داده شده 
اســت. بايد توجه داشت که داده هاي تاريخي و تجربه هاي حاصل از زندگي واقعي 
با نانوذرات نقره )از جمله نقره کلوئيدي( نشــان مي دهد که سميت نانونقره اختاف 
معني داري با نقره به فرم توده و يا نقره به فرم غيرمحلول ندارد. اخيراً در مطالعه اي 
اين موضوع تاييد شده است که اثر ضدميکروبي نانونقره کامًا به رهايش يون هاي 
نقره مربوط است و اين اثرات ارتباط خاصي با خود ذرات ندارند. اثرات و مسموميت 
تريکلوزان با اين نگراني هرماه اســت که اين مــاده به صورت يک مختل کننده و 
قطع کننده فعاليت غدد درون ريز عمل مي کند و مشــاهده شــده که در بافت هاي 

انساني توزيع مي شود. 
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کوالر تنها %1-2 است . مقدار افزايش طول با نتايج k ديناميکی ، ثابت کيفی است ، اما 
مقايسه مستقيم بی معنی خواهد بود . چون نمودار افزايش طول نسبت به هر دو تابع 
زمان )به علت خزش( و تنش زه  غير خطی است . به علت پديده خزش ، تخمين های 
شبه استاتيکی k در هر تنشی ، حداقل در زه تازه که قبًا کشيده نشده است ، فاکتوری 

بين 1/5 تا 2 بار کمتر از اندازه ديناميکی k است . 

 

)τ( و زمان ضربه )F( بيشينه مقدار نيرو )DT( )b( و افزايش در تنش زه y ماکزيمم مقدار خم شدن )a(

 

شکل 12 ميزان از دســت دادن تنش شبکه )زه ها(  به علت 10 ضربه را به عنوان 
تابعی از تنش، s 1000 بعد از در گيره قرار گرفتن زه ها نشان می دهد . اين امر منطقی  
به نظر می رسد ، که زه با پيوند قوی تر ، تنش را چه در اثر ضربه و چه در طول زمان 
آهسته تر از دست بدهد . بيشتر زه ها شامل اين موضوع می شوند اما زه کوالر استثناء 
است . زه های کوالر در زمان به صورت آهسته تنش از دست می دهند اما بعد از هر 
ضربه تنش بيشتری نسبت به بقيه زه ها از دست می دهند . از دست دادن کم تنش با 
گذشت زمان ، در تنش های تا kg 28 مشاهده شده است . تلف شدن زياد تنش ناشی 
از هر ضربه ، به افزايش تنش در مدت هر ضربه )DT( وابسته است ، که در اين مورد 

)کوالر( بسيار بيشتر از بقيه زه ها است . 
آزمايش با ســرعت کم تر چکش نشان داد ، برای هر سرعت چکش ، از دست دادن 
تنش بر اثر ضربه در زه کوالر هميشــه بيشتر از بقيه زه ها است ، که ميزان از دست 

دادن تنش تقريباً متناسب است با سرعت چکش . 
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ادامه مطالب مربوط به راکت تنیس در شماره بعدی

dy به صورت عددی برای
2/dt

2= �F/M = �4Ty/)ML( شکل9 : جواب معادله
V1 = 2/63 m/s ،L0=0/3 ، M=45 ،T0=15 ، 20 ، 25 kg 

شکل10: نتایج ماکزیمم مقدار خم شدن y و افزایش تنش DT بر حسب سختی 
دینامیکی، k ، برای 90 زه مختلف که 10 بار توسط چکش به آنها ضربه وارد شده است . 

مقدار میانگین y ،k ،DT برای 10 آورده شده است .
 

 ، F ، و مقدار نیروی محاسبه شده τ ، شکل 11 : نتایج اندازه گیری شده در مدت زمان ضربه
برای ضربات مشابه در شکل 3-10 . مقدار میانگین τ و F در 10 ضربه آورده شده است . 
τ برای تمامی عرض نمودار T بر حسب t  در شکل 5 اندازه گیری شده است . نمودار کل 

عرض y بر حسب t به صورت معمول ms 2 است . 

 1000 s شکل 12 : کاهش کلی تنش در اثر وارد شدن 10 ضربه ، برای تنشی که بعد از
کاهش یافته است . برای همان ضرباتی که در شکل10 نشان داده شده است . به همه زه ها 

تنش s10 ، 28 kg ثانیه قبل از محکم شدن ، وارد شده است . 
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ارزیابی مقایسه اي ترکیبات مختلف 
ضدمیکروبی مورد استفاده در منسوجات

نانو تكنولوژي

منتشر شده توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو   |  مترجم: فاطمه مرتضوی مقدم

بخش پایانی

سالمتي انسان
به منظور ارزيابي ايمني ترکيبات ضدميکروبي براي انسان، بايد به راه هايي که انسان 
در معرض اين مواد قرار مي گيرد، همچنين به اثرات بالقوهي موثر در بهداشت توجه 
نمود. بايد عواملي مانند نوع ماده فعال )فرم آزاد يا پيوند شده(، غلظت ماده فعال در 
محصول، راه هاي مواجهه و ميزان اســتفاده را در نظر گرفت تا بتوان تعيين کرد که 
انســان تا چه حد در معرض ترکيبات ضدميکروبي موجود در محصوالت نســاجي 
قرار دارد. مي توان مســيرهاي در معــرض قرار گرفتن ترکيبات ضدميکروبي مانند 
نقــره، نانونقره، تريکلوزان، QAC - Si و ZnPT را با يکديگر مقايســه نمود. اين 
ترکيبات ممکن است براي محصوالتي استفاده شوند که در ارتباط مستقيم با پوست 
هستند يا اينکه انسان به صورت بالقوه مي تواند از طريق مسير پوستي يا خوراکي و 
يا استنشــاقي در معرض اين مواد قرار بگيرد. به پارامترهايي از جمله حساس شدن 
پوســت و خارش، اختال در اکولوژي پوست، جهش زايي، سرطان و تراتوژن به دو 
حالت حاد و مزمن، جهت ارزيابي و تعيين مشخصات سميت يک ماده ضد ميکروبي 

بايد دقت و توجه نمود. 
خواص ضد ميکروبي مواد به طور خاص جهت هدف گيري ميکروارگانيسم ها طراحي 
شده اســت. اما بسياري از آنها در صورت استفاده به صورت خوراکي، سميت نسبتًا 
 LD50 کمي را ايجاد مي کنند. براي نشــان دادن ميزان سميت از پارامتري به نام
اســتفاده مي شود. LD50 به ميزان دوز کشندهاي از ماده گفته مي شود که موجب 
مرگ 50 درصد از حيوانات مورد آزمايش شــود. LD50 اندازه گيري شده در موش 
براي ZnPT معادل 92 و براي نقره و Si-QAC بيش از 5000 ميلي گرم بر کيلوگرم 

است.
حساس شدن پوست و مسموميت مزمن از پارامترهاي اصلي ارزيابي ايمني ترکيبات 
ضدميکروبي در منسوجات محسوب مي شود و حتي به عنوان پارامترهاي اصلي در 
مقايسه اثرات خطرناک مواد مختلف هم مورداستفاده قرار مي گيرند. بر اساس گزارش 

USEPA در سال 1992، نگراني در مورد حساسيت پوستي نسبت به فرم توده نقره 

وجود ندارد. بر اساس گزارش Christensen و همکاران در سال 2010، نگراني در 
مورد حساســيت پوستي به فرم نانونقره وجود ندارد. اما در مورد حساسيت پوست به 
ZnPT نگراني هاي محدودي وجود دارد. همچنين شواهدي براي حساسيت پوست 

نسبت به Si-QAC و تريکلوزان گزارش شده است. 
هدف مطالعات مسموميت مزمن، شناسايي پارامترهاي NOAEL )بدون مشاهده 
ميزان اثر نامطلوب( و  NOEL )بدون مشاهده ميزان اثر( جهت تعيين دوز مضر مزمن 
از ماده است. مطالعات به بررسي تعيين مقدار NOAEL در ترکيبات ضدميکروبي 
مختلف پرداخته اند. نتايج اين تحقيقات مقدار NOAEL در مورد ZnPT را در صورت 
ورود بــه فرم خوراکي در موش 0,5 و در مورد تريکلوزان40 ميليگرم بر کيلوگرم در 
روز تعييــن کرده اند. مقدار NOAEL براي نانونقــره 30 و براي Si-QAC 240 و 
براي نقره به فرم توده 63,5 ميلي گرم بر کيلوگرم در روز تعيين شده است. براي تمام 
ترکيبات ضدميکروبي مورد بحث در اين مقاله مروري، سؤاالتي درباره سميت اين 
مواد و اثرات آنها بر سامت انسان باقي مي ماند که با تحقيقات بيشتر مي توان پاسخ 
آنها را پيدا کرد. به عنوان مثال نقره مادهاي نســبتاً غير سمي براي انسان محسوب 
مي شود. اما اخيراً مشاهده شده که تحقيقات بسياري به نانونقره اختصاص داده شده 
اســت. بايد توجه داشت که داده هاي تاريخي و تجربه هاي حاصل از زندگي واقعي 
با نانوذرات نقره )از جمله نقره کلوئيدي( نشــان مي دهد که سميت نانونقره اختاف 
معني داري با نقره به فرم توده و يا نقره به فرم غيرمحلول ندارد. اخيراً در مطالعه اي 
اين موضوع تاييد شده است که اثر ضدميکروبي نانونقره کامًا به رهايش يون هاي 
نقره مربوط است و اين اثرات ارتباط خاصي با خود ذرات ندارند. اثرات و مسموميت 
تريکلوزان با اين نگراني هرماه اســت که اين مــاده به صورت يک مختل کننده و 
قطع کننده فعاليت غدد درون ريز عمل مي کند و مشــاهده شــده که در بافت هاي 

انساني توزيع مي شود. 
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 نتیجه گیري
حجم تولید مواد ضدمیکروبي

عدم اطمينان در مورد حجم واقعي مصرف و همچنين منابع اطاعاتي مختلف که 
تعداد زيادي از مواد را به عنوان بيوســايد، مــواد ضدميکروبي و مواد فعال معرفي 
مي کنند، باعث شده تا اطاعات به روز بازار در مورد منسوجات ضدميکروبي بسيار 
کم باشد. با اين وجود داده هاي مورد بررسي سهم باارزشي در تخمين ميزان استفاده 
ترکيبات ضدميکروبي ايفا مي کنند. ترکيبات آلي مصنوعي به وضوح حجم غالب بازار 
ترکيبات ضدميکروبي منسوجات را به خود اختصاص داده اند )1300 تا1400 تن در 

 .)ZnPT و QAC- Si ،کل براي تريکلوزان
ترکيبات ساخته شده مبتني بر نقره تنها کسر کوچکي از بازار، معادل 9 الي 45 تن را 
به خود اختصاص داده اند. در صورتي که اگر بخواهيم برآوردي واقع گرايانه در مورد 
ترکيبات ضدميکروبي منسوجات داشته باشيم بايد به تمام مواد ضدميکروبي متنوع 

موجود دقت کنيم.
در مورد برآورد مصرف نانونقره در منسوجات بايد به اين نکته توجه کرد که استفاده 
از فرم هاي مختلف نقره در پارچه داراي طيف وســيعي معادل 1,2 الي 40 تن بوده 
و نانونقره سهمي در اين طيف دارد. حتي در مورد خود نانونقره هم بايد اين مورد را 
در نظر داشت که ممکن است نقره در ابعاد نانو، شامل نمک هاي نقره و يا نانوذرات 

فلزي باشد.

ارزیابي مقررات تنظیم شده در مورد ترکیبات ضدمیکروبي 
ترکيبات ضدميکروبي در کاس مواد شيميايي مربوطه داراي کامل ترين مجموعه 
مقررات تنظيم شــده است. تغييرات در مقررات مي تواند تأثير بسيار مهمي در تغيير 
الگوهاي اســتفاده از مواد ضدميکروبي و ميزان سهم اســتفاده از هر کدام از مواد 
ضدميکروبي به خصوص در بازار داشته باشد. در صورتي که منسوجات و صنايع نساجي 
را مصرف کننده عمده بعضي ترکيبات به خصوص ضدميکروبي در نظر بگيريم، تغيير 
الگوي مصرف ترکيبات ضدميکروبي در منسوجات باعث کاهش معني دار رهايش 
مواد ضدميکروبي در طبيعت خواهد شــد. به عنوان مثال صنايع نساجي اصلي ترين 
سهم را در ميزان کل استفاده تريکلوزان دارد، اما سهم صنعت نساجي در ميزان کل 

استفاده QAC جزئي است. 
از اين رو ضروري است که قوانين تنظيم شده تمام جوانب، از جمله الگوهاي مصرف 
ترکيبات ضدميکروبي را مدنظر قرار بدهد. همچنين تمرکز نامتناسب در مورد يک 
ماده به خصوص و يا وجود تناقضات در ارزيابي فرآيند ترکيبات فعال مختلف، مي تواند 
منجر به جايگزيني ماده ضدميکروبي نامناسب گشته و باعث رهايش مقدار بيشتري 
از ترکيبات ضدميکروبي در محيط زيســت گردد. بــه عنوان مثال ميتوان 210 تن 
تريکلوزان مورد استفاده در توليد منسوجات ضدميکروبي را با 2 تن نانونقره و يا 180 

تن Si-QAC جايگزين نمود. 
جهت تنظيم مقــررات ارزيابي مربوط به يک ماده ضدميکروبي به خصوص، بايد با 
ديدگاه وســيع تري به موضوع پرداخت. بايد عواملي همچون تعادل بين خطرات و 
مزاياي اســتفاده از آن ترکيب و همچنين سنجيدن پارامترهاي مختلف در صورت 

پيشنهاد ماده به عنوان جايگزين ماده ديگر در نظر گرفته شود.

ارزیابي کلي مواد ضدمیکروبي
مقايســه کلي مواد ضدميکروبي بر اساس معيارهاي انتخاب ذکر شده در اين مقاله 
مروري در جدول شماره 6 نشان داده شده است. سه زمينه اصلي تجزيه و تحليل در 

جدول شماره 6 ذکر شده است: 
1. معيارهاي تکنيکي مانند؛ حجم مصرف در منسوجات، نرخ و ميزان کاربرد و دوام.

2. معيارهاي زيســتمحيطي مانند؛ پايداري در محيط، حذف بهوســيلهي گياهان 
مخصوص در فاضاب، تجمع و غلظت در محيط زيست.

3. معيارهاي مرتبط به سامت انسان از قبيل حساسيت و مسموميت مزمن.
 ارزيابي اشــکال مختلف نقره به صورت افتراقي انجام شده است. اطاعات مربوط 
به ذرات فلزي نقره يــا نمک هاي نقره در محدوده مقياس نانو در گروه »نانونقره« 
گنجانده شده اســت و دادههايي که در آنها به تبادل يوني نقره و نقره به فرم توده 

)مانند سيم هاي نقره( اشاره شده است، در گروه نقره به فرم توده قرار گرفته است.
اطاعات ذکر شــده در جدول از مقاالت مروري اســتخراج شده است. دايرههاي 
مشکي نشان دهنده مقدار استفاده و ميزان قرارگيري در معرض هر کدام از ترکيبات 
ضدميکروبي بهخصوص )بررســي با معيارهاي فني و تکنيکي( است و همچنين 
نشان دهنده اين است که کدام رفتار و يا تأثير يک ترکيب در نظر گرفته شده، بايد 
مهم تلقي شود )بررسي با معيارهاي محيط زيست و سامت انسان(. تأثير پيشبيني 
شده پائين با يک دايره مشکي نشــان داده شده است. تعداد دايره هاي سياه بيشتر 
نشــان دهنده تأثير بيشتر و باالتر است. قرار گرفتن دايره هاي مشکي داخل براکت 

نشان دهنده احتمال تأثير )عدم قطعيت( است.
نســبت مواد ضدميکروبي مورد استفاده در صنايع نساجي، نسبت به کل مصرف در 
مورد QAC پايينترين ميزان را داشــته و اين نسبت در مورد نانونقره باالترين مقدار 
است. اما در مورد نانونقره بايد به اين مورد دقت کنيم که فرم نقره مورد استفاده در 
طيف وسيعي از محصوالت مشخص نشده است. مطلوبترين نرخ و ميزان استفاده 
جهت تيمار ضدميکروبي منسوجات )پايين ترين سطح دوز( براي نانونقره مشخص 
شــد، برخاف نانونقره، براي توليد محصوالت با نقره به فرم توده )مانند رشته هاي 
نقره يا الياف پوشيده شده با نقره( نياز به نرخ استفاده بسيار باالتري جهت رسيدن به 

عملکرد مد نظر، داريم. 
اســتفاده از ترکيباتي با پيچيدگي و غلظت کمتر مانند نانونقره و نانوکلريد نقره که 
نســبت به ديگر ترکيبات ضدميکروبي با طبيعت سازگارتر هستند و در نتيجه فشار 
زيســت محيطي کمتري را به علت حضور در طبيعت ايجاد مي کنند.  فناوري هاي 
مختلف توليد منسوجات ضدميکروبي نيز مي تواند بر مدت زمان ماندگاري خاصيت 

ضدميکروبي تأثيرگذار  باشد.
ارزيابــي دوام خاصيت ضدميکروبي را مي توان براي الياف مصنوعي که تحت تيمار 
موضعــي مواد ضدميکروبي قرار گرفته اند، نيز انجام داد. ماندگاري و دوام ZnPT در 
مقايســه با ترکيبات نقره کمتر ارزيابي و طبقه بندي شده است. ارزيابي نسبي تداوم 
ترکيبات در محيط نشان داد که ترکيبات مصنوعي آلي ضدميکروبي مانند تريکلوزان، 
تا مدت ها ساختارشــان را حفظ مي کنند، اما، نقره به سرعت به فرم هاي ديگر تغيير 
شکل مي دهد. با اين وجود بايد اين نکته را در نظر بگيريم که نقره مادهاي معدني بوده 
و تخريب نمي شود و همچنين از محيط زيست حذف نمي شود. داده ها نشان داد که 
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Dan و Hontela )2011( تريکلــوزان را به عنوان مادهاي ايمن در نظر مي گيرند، 

اما تأکيد مي کنند که تحقيقات بيشتري جهت شناسايي و حذف عوارض جانبي الزم 
اســت. اگر چه Si-QAC  جزء مواد شيميايي خورنده اســت، اما، USEPA هيچ 
عوارض شديدي بر اثر استفاده از آن بر سامت انسان ذکر نکرده و متصور نيست. 
ZnPT ممکن است داراي پتانسيل ايجاد برخي خطرات براي رشد و نمو و سيستم 

 .)USEPA, a2008( .عصبي باشد

افزایش مقاومت میکروارگانیسم ها به ترکیبات ضدمیکروبي
براي هر ماده اي که براي مقابله با ميکروارگانيسم ها استفاده مي شود، بايد پتانسيل 
ايجــاد مقاومــت در برابر آنها را در نظر گرفت. گرايش بــه القا و ايجاد مقاومت در 
ميکروارگانيسم بستگي به ماهيت شيميايي ماده، خصوصيات ميکروارگانيسم هدف و 
شرايط زيست محيطي ميکروارگانيسم موردنظر دارد. عامل مهمي که باعث افزايش 
خطر مقاومت ميکروارگانيسم ها نسبت به ترکيبات ضدميکروبي مي شود، نحوه عمل 
يکسان ماده در برابر ميکروارگانيسم هدف است. بهخصوص اگر اين سازوکار عمل با 

آنتي بيوتيک هاي مورد استفاده در محيط هاي باليني مشابه باشد.
به صورت کلي مواد ضدميکروبي که با حالت ها و سازوکارهاي مختلف عمل مي کنند 
باعث کاهش خطر مقاومت ميکروارگانيسم ها به ترکيبات ضدميکروبي مي شوند. تأثير 
اين عوامل بر خطر توسعه مقاومت گسترده و سازگار با محيط زيست، نيازمند ارزيابي 

دقيق است. 
در مطالعات تأثير بســياري از مواد ضدميکروبي مانند تريکلوزان، Si-QAC، نقره و 
ZnPT بر روي برخي از ميکروارگانيسم ها تحت شرايط آزمايشگاهي ايده آل انجام 

شده و توسعه مقاومت ميکروارگانيسم ها مشاهده شده است. 
تحقيقات علمي مربوط به بررســي پتانسيل ايجاد مقاومت در ميکروارگانيسم ها به 
صورت کامل در مورد تريکلوزان انجام شــده است. در گزارش کميته علمي ايمني 
مصرف کننده )SCCS، 2010( ذکر شده که به علت حضور تريکلوزان با غلظت باال 
در محيط، از لحاظ نظري و تئوري اين مقدار غلظت، منتهي به القا و افزايش مقاومت 
ميکروارگانيسم ها مي شود. اما، در مورد زندگي واقعي با عدم وجود شواهد کافي براي 
نتيجه گيري روبه رو هستيم. در مورد نقره نيز بررسي گستردهاي بر روي مقاومت در 
بعضي از استرين هاي باکتري هاي وحشي انجام شده است و شواهدي از مقاومت در 

برابر نقره نشان داده شد. 
Percival و همکاران. )2005( تأکيد کردند که علي رغم ســابقه طوالني استفاده 

انســان از نقره و رها شدن اين ماده با غلظت هاي مختلف در محيط زيست، ايجاد 
مقاومت گسترده در محيط زيست مشاهده نشده است. 

با توجه به فقدان اطاعات در مورد ايجاد مقاومت بالقوه در ميکروارگانيسم ها نسبت 
به ترکيبات ضدميکروبي ســازگار با شرايط محيط زيست، همچنين مشکاتي که 
در زمينه بررسي همه استرين هاي باکتري وجود دارد، نمي توان نتيجه گيري قطعي 
راجــع به تک تک مواد ضدميکروبي و پتانســيل آنها در القــاء و افزايش مقاومت 
ميکروارگانيسم ها داشت. جهت درک اصول سازوکارهاي مقاومت ميکروارگانيسم ها 
پژوهش هاي بيشــتري در زمينه ميکروبيولوژي مورد نياز است. به نظر مي رسد که 
فاصله زيادي بين مطالعات آزمايشگاهي ايدهال و تئوري هاي واقع گرايانه بروز خطر 

مقاومت سازگار با محيط زيست وجود دارد.
بايد توجه داشت که الگوي مصرف ترکيبات ضدميکروبي مورد استفاده در منسوجات، 
جزئي از مصرف طوالني مدت و گسترده مواد ضدميکروبي است و بايد هرگونه تجزيه 
و تحليل بروز خطر، شــامل تمام کاربردهاي اين مواد در بخش هاي مختلف باشد. 
با توجه به موارد ذکر شــده، در نهايت ماده ضدميکروبي که داراي حالت هاي عمل 

مختلف، دوام و ماندگاري باال در منسوجات تيمار شده باشد، ترجيح داده مي شود.

دیدگاه هاي مربوط به استفاده از ترکیبات ضدمیکروبي در چرخه زندگي
استفاده از منسوجات تيمارشده با ترکيبات ضدميکروبي داراي مزاياي مهمي است و 
در حفظ محيط زيست نقش اساسي دارد. مواد ضدميکروبي کارآمد که با دوز پائين 
جهت اعمال تيمار مصرف شده و دوام و عملکرد مطلوب نيز داشته باشند، ترجيح داده 
مي شوند. اثرات زيست محيطي يک ماده ضدميکروبي ناشي از ماده خام استفاده شده 
در فرآوري توليد ماده ضدميکروبي، مراحل و فرآيند تيمار منسوجات بوده و يا اينکه 

در نتيجه مصرف و دفع محصول ايجاد مي شود.
والســر و همکاران در ســال 2011 اولين مطالعه علمي درباره بررسي هزينه هاي 
زيست محيطي مربوط به محصوالت نساجي ضدميکروبي مختلف را منتشر کرده اند. 
اين مطالعه به ارزيابي و مقايسه تأثيرات يک پيراهن معمولي با يک پيراهن تيمار شده 

با تريکلوزان و نانونقره در محيط زيست پرداخته است.
نويسندگان اين مقاله نشان دادند که ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي از پيراهن تيمار 
شده با تريکلوزان، ناچيز بوده و غير معني دار است. Blackburn در سال 2004 اظهار 
داشــت که منابع مورداستفاده در تيمار ضدميکروبي در مقايسه با مزاياي حاصله در 

حفظ محيط زيست ناچيز است. 
Walser و همــکاران در ســال 2011 بيان کردند که تأثير زيســت محيطي تيمار 

ضدميکروبي نانونقره وابســته به فناوري توليد نانونقره است. با اين وجود مطالعات 
متعدد توافق دارند، مراحلي که جهت نگهداري و تميز نگاه داشــتن لباس ها مانند 
مراحل شست وشو، خشــک کردن و اطو کردن انجام مي شود به شدت تحت تأثير 
عملکرد ضدميکروبي پارچه بوده و هر چه اين مراحل نگاه داري کمتر باشد تأثيرات 
سوء زيست محيطي کمتري ايجاد خواهد شد. مزاياي حاصل از استفاده از منسوجات 
ضدميکروبي عبارتند از کاهش مصرف انرژي، کاهش مصرف آب و کاهش آزادسازي 

مواد شوينده شيميايي به محيط زيست.
با توجه به اينکه ميلياردها نفر از مردم روي کره زمين به طور متوسط 10 کيلوگرم 
پارچه در سال استفاده مي کنند، مزاياي بالقوه استفاده از منسوجات ضدميکروبي به 
جهت کاهش بار زيســت محيطي را نمي توان ناديده گرفت. در حالي که تأثير بالقوه 
مثبت استفاده از منسوجات ضدميکروبي بر روي محيط زيست واضح و روشن است، 
اما تحقيقات بيشتر جهت بررسي شيوه هاي مراقبت مصرف کنندگان از اين پارچه ها و 

تأثيرات آن بر روي محيط زيست ارزشمند خواهد بود.
اتخاذ چشم انداز وســيع تري که به بررسي جنبه هاي مختلف فناوري ضدميکروبي 
در صنايع نســاجي مي پردازد، امري اجتناب ناپذير اســت. بايد به مزاياي تجاري و 
زيســت محيطي دقت شود و با اســتفاده از اين فناوري باالترين سود را همراه با به 
حداقل رساندن خطرات زيست محيطي و خطرات براي سامتي انسان به دست آورد.
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 نتیجه گیري
حجم تولید مواد ضدمیکروبي

عدم اطمينان در مورد حجم واقعي مصرف و همچنين منابع اطاعاتي مختلف که 
تعداد زيادي از مواد را به عنوان بيوســايد، مــواد ضدميکروبي و مواد فعال معرفي 
مي کنند، باعث شده تا اطاعات به روز بازار در مورد منسوجات ضدميکروبي بسيار 
کم باشد. با اين وجود داده هاي مورد بررسي سهم باارزشي در تخمين ميزان استفاده 
ترکيبات ضدميکروبي ايفا مي کنند. ترکيبات آلي مصنوعي به وضوح حجم غالب بازار 
ترکيبات ضدميکروبي منسوجات را به خود اختصاص داده اند )1300 تا1400 تن در 

 .)ZnPT و QAC- Si ،کل براي تريکلوزان
ترکيبات ساخته شده مبتني بر نقره تنها کسر کوچکي از بازار، معادل 9 الي 45 تن را 
به خود اختصاص داده اند. در صورتي که اگر بخواهيم برآوردي واقع گرايانه در مورد 
ترکيبات ضدميکروبي منسوجات داشته باشيم بايد به تمام مواد ضدميکروبي متنوع 

موجود دقت کنيم.
در مورد برآورد مصرف نانونقره در منسوجات بايد به اين نکته توجه کرد که استفاده 
از فرم هاي مختلف نقره در پارچه داراي طيف وســيعي معادل 1,2 الي 40 تن بوده 
و نانونقره سهمي در اين طيف دارد. حتي در مورد خود نانونقره هم بايد اين مورد را 
در نظر داشت که ممکن است نقره در ابعاد نانو، شامل نمک هاي نقره و يا نانوذرات 

فلزي باشد.

ارزیابي مقررات تنظیم شده در مورد ترکیبات ضدمیکروبي 
ترکيبات ضدميکروبي در کاس مواد شيميايي مربوطه داراي کامل ترين مجموعه 
مقررات تنظيم شــده است. تغييرات در مقررات مي تواند تأثير بسيار مهمي در تغيير 
الگوهاي اســتفاده از مواد ضدميکروبي و ميزان سهم اســتفاده از هر کدام از مواد 
ضدميکروبي به خصوص در بازار داشته باشد. در صورتي که منسوجات و صنايع نساجي 
را مصرف کننده عمده بعضي ترکيبات به خصوص ضدميکروبي در نظر بگيريم، تغيير 
الگوي مصرف ترکيبات ضدميکروبي در منسوجات باعث کاهش معني دار رهايش 
مواد ضدميکروبي در طبيعت خواهد شــد. به عنوان مثال صنايع نساجي اصلي ترين 
سهم را در ميزان کل استفاده تريکلوزان دارد، اما سهم صنعت نساجي در ميزان کل 

استفاده QAC جزئي است. 
از اين رو ضروري است که قوانين تنظيم شده تمام جوانب، از جمله الگوهاي مصرف 
ترکيبات ضدميکروبي را مدنظر قرار بدهد. همچنين تمرکز نامتناسب در مورد يک 
ماده به خصوص و يا وجود تناقضات در ارزيابي فرآيند ترکيبات فعال مختلف، مي تواند 
منجر به جايگزيني ماده ضدميکروبي نامناسب گشته و باعث رهايش مقدار بيشتري 
از ترکيبات ضدميکروبي در محيط زيســت گردد. بــه عنوان مثال ميتوان 210 تن 
تريکلوزان مورد استفاده در توليد منسوجات ضدميکروبي را با 2 تن نانونقره و يا 180 

تن Si-QAC جايگزين نمود. 
جهت تنظيم مقــررات ارزيابي مربوط به يک ماده ضدميکروبي به خصوص، بايد با 
ديدگاه وســيع تري به موضوع پرداخت. بايد عواملي همچون تعادل بين خطرات و 
مزاياي اســتفاده از آن ترکيب و همچنين سنجيدن پارامترهاي مختلف در صورت 

پيشنهاد ماده به عنوان جايگزين ماده ديگر در نظر گرفته شود.

ارزیابي کلي مواد ضدمیکروبي
مقايســه کلي مواد ضدميکروبي بر اساس معيارهاي انتخاب ذکر شده در اين مقاله 
مروري در جدول شماره 6 نشان داده شده است. سه زمينه اصلي تجزيه و تحليل در 

جدول شماره 6 ذکر شده است: 
1. معيارهاي تکنيکي مانند؛ حجم مصرف در منسوجات، نرخ و ميزان کاربرد و دوام.

2. معيارهاي زيســتمحيطي مانند؛ پايداري در محيط، حذف بهوســيلهي گياهان 
مخصوص در فاضاب، تجمع و غلظت در محيط زيست.

3. معيارهاي مرتبط به سامت انسان از قبيل حساسيت و مسموميت مزمن.
 ارزيابي اشــکال مختلف نقره به صورت افتراقي انجام شده است. اطاعات مربوط 
به ذرات فلزي نقره يــا نمک هاي نقره در محدوده مقياس نانو در گروه »نانونقره« 
گنجانده شده اســت و دادههايي که در آنها به تبادل يوني نقره و نقره به فرم توده 

)مانند سيم هاي نقره( اشاره شده است، در گروه نقره به فرم توده قرار گرفته است.
اطاعات ذکر شــده در جدول از مقاالت مروري اســتخراج شده است. دايرههاي 
مشکي نشان دهنده مقدار استفاده و ميزان قرارگيري در معرض هر کدام از ترکيبات 
ضدميکروبي بهخصوص )بررســي با معيارهاي فني و تکنيکي( است و همچنين 
نشان دهنده اين است که کدام رفتار و يا تأثير يک ترکيب در نظر گرفته شده، بايد 
مهم تلقي شود )بررسي با معيارهاي محيط زيست و سامت انسان(. تأثير پيشبيني 
شده پائين با يک دايره مشکي نشــان داده شده است. تعداد دايره هاي سياه بيشتر 
نشــان دهنده تأثير بيشتر و باالتر است. قرار گرفتن دايره هاي مشکي داخل براکت 

نشان دهنده احتمال تأثير )عدم قطعيت( است.
نســبت مواد ضدميکروبي مورد استفاده در صنايع نساجي، نسبت به کل مصرف در 
مورد QAC پايينترين ميزان را داشــته و اين نسبت در مورد نانونقره باالترين مقدار 
است. اما در مورد نانونقره بايد به اين مورد دقت کنيم که فرم نقره مورد استفاده در 
طيف وسيعي از محصوالت مشخص نشده است. مطلوبترين نرخ و ميزان استفاده 
جهت تيمار ضدميکروبي منسوجات )پايين ترين سطح دوز( براي نانونقره مشخص 
شــد، برخاف نانونقره، براي توليد محصوالت با نقره به فرم توده )مانند رشته هاي 
نقره يا الياف پوشيده شده با نقره( نياز به نرخ استفاده بسيار باالتري جهت رسيدن به 

عملکرد مد نظر، داريم. 
اســتفاده از ترکيباتي با پيچيدگي و غلظت کمتر مانند نانونقره و نانوکلريد نقره که 
نســبت به ديگر ترکيبات ضدميکروبي با طبيعت سازگارتر هستند و در نتيجه فشار 
زيســت محيطي کمتري را به علت حضور در طبيعت ايجاد مي کنند.  فناوري هاي 
مختلف توليد منسوجات ضدميکروبي نيز مي تواند بر مدت زمان ماندگاري خاصيت 

ضدميکروبي تأثيرگذار  باشد.
ارزيابــي دوام خاصيت ضدميکروبي را مي توان براي الياف مصنوعي که تحت تيمار 
موضعــي مواد ضدميکروبي قرار گرفته اند، نيز انجام داد. ماندگاري و دوام ZnPT در 
مقايســه با ترکيبات نقره کمتر ارزيابي و طبقه بندي شده است. ارزيابي نسبي تداوم 
ترکيبات در محيط نشان داد که ترکيبات مصنوعي آلي ضدميکروبي مانند تريکلوزان، 
تا مدت ها ساختارشــان را حفظ مي کنند، اما، نقره به سرعت به فرم هاي ديگر تغيير 
شکل مي دهد. با اين وجود بايد اين نکته را در نظر بگيريم که نقره مادهاي معدني بوده 
و تخريب نمي شود و همچنين از محيط زيست حذف نمي شود. داده ها نشان داد که 
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ایمنـی آب آشامیدنـی بـا 
استفاده از بی بافت ها

ترجمه: آزاده موحد

با توجه به این که 900 میلیون نفر از جمعیت کره زمین به آب آشامیدنی سالم 
دسترسی ندارند و پیش بینی این که در کمتر از 10 سال آینده نیمی از جمعیت 
زمین در شرایط بحرانی از نظر تامین آب آشامیدنی به سر خواهند برد، نیاز مبرم 
به وجود فیلترهای بی بافت مقرون به صرفه و موثر در این زمان بیشتر از هر 

زمان دیگری احساس می شود.
بحران آب بحران سالمت است و به نوبه خود چالش های جدی اقتصادی را 
به دنبال خواهد داشت. آمار به دست آمده از سازمان بهداشت جهانی و سازمان 
ملل نشان می دهد که حدود یک میلیون نفر در سال به دلیل ابتال به عفونت 
درمان  و  بهداشت  و  ناسالم  آب  نوشیدن  نتیجه  که  اسهال  و  ای  روده  های 
نامناسب است، جان خود را از دست می دهند. از این تعداد بیشتر از 360000 
نفر کودکان زیر 5 سال هستند. هر 90 ثانیه یک کودک به دلیل مشکالت 
بهداشتی مربوط به آب آلوده از بین می رود و حدود 240 میلیون نفر از راه کرم 
های انگلی که در تماس با آب آلوده قرار گرفته اند به بیماری تب حلزونی که 

هم به صورت حاد و هم مزمن وجود دارد، مبتال می شوند.
آمار به دست آمده از سازمان بهداشت جهانی در ژوییه امسال نشان می دهد 
که 159 میلیون نفر هنوز از آب های سطحی تاالب ها ، دریاچه ها و رودخانه 
ها می نوشند و 2 میلیارد نفر در جهان نیز از منابع آب آشامیدنی آلوده به مدفوع 

استفاده می کنند.
زمان کاری از دست رفته به دلیل مشکالت مربوط به بیماری، جمع آوری آب 
توسط زنان و کودکان که مانع از ورود زنان به چرخه کاری و حضور تمام وقت 
کودکان در مدرسه ها و تاثیر مادام العمر آن بر یادگیری و کسب مهارت های 
بیشتر برای از بین بردن چرخه فقر می شود، همه و همه از عوامل غیر قابل 
اجتناب عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم هستند که آژانس های بین المللی 

برچسب قیمت نجومی 260 میلیارد دالری به آن زده اند.
در نتیجه تقاضا برای فناوری های بر پایه منسوجات بی بافت که بتوانند به 

آب  منابع  به  ها  پساب  تبدیل  امکان  و  کرده  آب کمک  بازیابی  و  تخلیص 
آشامیدنی را فراهم کنند، در حال افزایش است.

تحقیقات بازار
در گزارش نوامبر 2016 نانوون فیلتر مدیا آمده است: در سال 1396 بازار جهانی 
فیلتراسیون بی بافت در مجموع )همراه با فیلترهای هوا( به 4/3 میلیارد دالر 

رسید که 904 میلیون دالر آن به طور خاص مربوط به فیلترهای آب بود.
برآورد می شود که این ارقام تا سال 2021 به ترتیب به حدود 6/5 و 1/45 
میلیارد دالر افزایش پیدا کند. این بدان معناست که استفاده از فیلتراسیون آبی 
22/4 درصد بازار فیلتراسیون بی بافت ها را به خود اختصاص خواهد داد. دو 
سال پیش که بیش از 900000 تن فیلتر بی بافت در سراسر جهان به فروش 

می رسید، سهم فیلترهای آبی به سختی 11 درصد کل بازار بی بافت ها بود.
بر اساس گزارش دیگری که توسط مشاوران گرند ویو ریسرچ در سانفرانسیسکو 
در ماه اوت سال گذشته به چاپ رسیده بود، پیش بینی می شود بازار جهانی 
فیلترهای بی بافت از جمله فیلترهای آب تا سال 2024 به 8/32 میلیارد دالر 
برسد. برگزار کنندگان مجمع و نمایشگاه بین المللی بی بافت های چین در 
تابستان امسال می گویند که چین همچنان بزرگ ترین تولیدکننده، صادرکننده 
و مصرف کننده ی پارچه های بی بافت در جهان است و رشد این سه عرصه 
در طول دهه گذشته با توجه به الزامات قانونی برای آب و هوای پاکیزه تر که 

باعث رشد بخش فیلتراسیون شده، بسیار سریع بوده است.
درصد سهم  تا سال 2020، 47/1  از سال 2016  آسیا  بینی می شود  پیش 
مصرف بازار جهانی را به خود اختصاص دهد. 77 درصد مصرف بی بافت ها 
مربوط به کشورهای آسیایی چین، هند و ژاپن می باشد و سهم چین به تنهایی 

از این بازار حدود 57 درصد است.
در گزارش بی سی سی ریسرچ آمده است: »این مگاترندها همچنان تاثیر خود را 

اطالع رسانی
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تمام مواد ضدميکروبي به جز ZnPT را مي توان به آساني با گياهان مورد استفاده در 
تصفيه فاضاب حذف نمود و از رهايش آنها در محيط زيست جلوگيري به عمل آورد. 
پتانسيل باالي تجمع تريکلوزان در بافت هاي زيستي، نکته اي است که بايد مورد توجه 
قرار بگيرد. در يکي از متون علمي، غلظت نقره به فرم توده در محيط زيســت بسيار 
زياد گزارش شده، اما بايد اين نکته را در نظر گرفت که نقره مادهاي معدني بوده و به 
صورت طبيعي در محيط زيست وجود دارد. عاوه بر اين، نقره قرن ها به وسيله ي بشر 
استفاده شده است و سابقه مصرف تاريخي دارد. حساسيت پوستي مخصوصاً نسبت 
به تريکلوزان و Si-QAC بايد مورد توجه قرار بگيرد. در مقايسه هاي پتانسيل نسبي، 
سميت ZnPT باالترين مقدار را به خود اختصاص داد. با توجه به عدم وجود متون و 
شواهد علمي کافي، نمي توان تمايز و تفاوتي در ترکيبات مختلف ضدميکروبي بحث 

شده در اين مقاله را از نظر ايجاد و القاء مقاومت در ميکروارگانيسم ها قائل شد.
نتايج حاصل از اين ارزيابي مقايســه اي نشــان مي دهد کــه جهت ايجاد خاصيت 
ضدميکروبي در منســوجات با استفاده از تريکلوزان و نقره به فرم توده )نقره فلزي 
و الياف پوشش داده شده با نقره( نياز به نرخ مصرف باالي اين ترکيبات وجود دارد. 
نانوذرات نقره و نمک هاي نقره در نرخ مصرف بســيار پائين، خاصيت ضدميکروبي 
را در منســوجات ايجاد مي کنند. نتايج اين ارزيابي بايد به عنوان نقطه آغازي براي 

ارزيابي هاي علمي بيشتر در رابطه با ترکيبات ضدميکروبي در منسوجات باشد.
داده هاي متنوع منتشر شده در مورد ترکيبات مورد نظر، مقايسه بين مواد را پيچيده 
کرده اســت. طراحي و انجام آزمايشــات راجع به ماندگاري ترکيبات ضدميکروبي 

مختلف تحت شرايط کنترل شــده جهت بررسي و تعيين قطعي ماندگارترين و با 
دوامترين ترکيب ضدميکروبي و بررسي پارامترهاي مختلف تيمارهاي ضدميکروبي 
و شناسايي مهم ترين و اصلي ترين پارامتر موثر بر ماندگاري امري اجتناب ناپذير است. 
همچنين افزايش اطاعات راجع به رفتارهاي زيست محيطي ترکيبات ضدميکروبي 
و غلظت هاي اين ترکيبات در بخش هاي مختلف محيط زيست به ارزيابي مقايسه اي 
مناســب تر کمک شــاياني خواهد نمود. به عاوه در ارزيابي مقايسه اي بايد در نظر 
گرفت که اســتفاده از تيمارهاي ضدميکروبي نقش بســيار مهمي در کاهش تعداد 
دفعات شست وشــو و همچنين شدت شست وشو ايفا مي کند. اين موضوع پتانسيل 
اين نوع منســوجات را در صرفه جويي آب و انرژي و ترکيبات شــيميايي شوينده و 
نگاهدارنده منسوجات نشان مي دهد. مزاياي ترکيبات ضدميکروبي به خصوص بايد 
در کنار خطرات و ريسک هاي استفاده از آن قرار بگيرد تا بتوان مادهاي متناسب با 
فناوري در دســترس و همچنين متناسب با قوانين وضع شده به وسيله ي نهادهاي 
نظارتــي، جهت جلوگيري از ايجاد تأثيرات ســوء و معکوس بر محيط زيســت و 
مصرف کنندگان انتخاب نمود. سعي شــده تا اين تعادل در مورد مواد ضدميکروبي 
که امروزه در دســترس هستند، برقرار باشد به عاوه بايد تمرکز بيشتري بر توسعه 

محصوالت مطلوب و مناسب از هر حيث در آينده ايجاد شود.

منبع:
Windler, L., Height, M., & Nowack, B. , Comparative evaluation of antimicrobials 
for textile applications. Environment International, 53, 62–73 (2013)

جدول شماره 6. ارزیابي مقایسه اي ترکیبات ضدمیکروبي با توجه به معیارهاي تکنیکي، زیست محیطي و سالمت انسان
توضیحاتSi�QACZnPTتریکلوزاننقره به فرم تودهbنانونقرهaمعیارها

تکنيکي و فني

سهم کلي استفاده در 
اين رديف نشان دهنده سهم کوچک )●( يا بزرگ )●●●( مصرف ماده در صنعت ●●●●●●●[●●]●منسوجات

نساجي نسبت به مصرف کل ماده

متوسط ميزان توصيه شده جهت محصوالت نساجي )●( کم و يا )●●●( زياد●●●●●●●●●●ميزان استفاده

توليد منسوجات با ماندگاري باال با اين ترکيب ضدميکروبي: از لحاظ تکنيکي امکان ●●●●●●●●ماندگاري عملکرد
استفاده وجود دارد )●( از لحاظ تکنيکي چالش برانگيز است )●●(.

محيط زيست

پايداري در محيط 
زيست

c●c●●●●●تخريب يا تغيير فرم سريع )●(، تخريب محدود )●●( تحت شرايط زيست محيطي

حذف به وسيله فرآيند 
حذف موثر طي فرآيند تصفيه فاضاب )●( که نتيجه آن رهايش کمتر a. n●●●●تصفيه فاضاب

ماده ضدميکروبي در محيط زيست است.

پتانسيل تجمع در 
پتانسيل تجمع زيستي کم )●( تا زياد )●●●( ●●●●●●●●بافتهاي زيستي و زنده

غلظت محاسبه شده يا پيش بيني شده در محيط زيست پائين تر )●( يا باالتر )●●●( ●●●●●●●●●●غلظت در محيط زيست
از غلظت پيش بيني شده بياثر بر محيط زيست

سامت انسان

پتانسيل حساسيت 
پوستي

پتانسيل ايجاد حساسيت پوستي بر اساس مطالعات علمي انجام شده، ●●●●●●●
کم )●( تا متوسط )●●( 

سميت مزمن با 
سميت مزمن غيرمحتمل )●( يا محتمل )●●( در غلظت هاي پايين، ●●●●●●غلظت هاي پائين

بر اساس بررسي هاي علمي منتشر شده

-d 14532-رتبه بندي نسبي

a.n: داده اي در دسترس نيست.
a: نانوذرات نقره: شامل نانوذرات نقره به فرم فلزي و ذرات نمک.

b: نقره به فرم توده: نقره فلزي به شکل نخ، الياف پوشيده شده با نقره و افزودني ها بر اساس يون و منابع قابل توجه نقره که به صورت رايج وجود دارد.
c: نقره يک ماده معدني بوده و تخريب نمي شود. اين ماده هنگامي که تحت شرايط زيست محيطي قرار مي گيرد، به سرعت به فرم هاي بي خطر )مانند سولفيد نقره( تغيير فرم مي دهد.

d: رتبه بندي از 1 )پائين ترين تأثير( تا 5 )باالترين تأثير( بر اساس جمع تعداد دايره ها )تعداد دايره هاي کمتر معادل تأثير کمتر( انجام شده است.

88   شماره 178    آبان 96      



ایمنـی آب آشامیدنـی بـا 
استفاده از بی بافت ها

ترجمه: آزاده موحد

با توجه به این که 900 میلیون نفر از جمعیت کره زمین به آب آشامیدنی سالم 
دسترسی ندارند و پیش بینی این که در کمتر از 10 سال آینده نیمی از جمعیت 
زمین در شرایط بحرانی از نظر تامین آب آشامیدنی به سر خواهند برد، نیاز مبرم 
به وجود فیلترهای بی بافت مقرون به صرفه و موثر در این زمان بیشتر از هر 

زمان دیگری احساس می شود.
بحران آب بحران سالمت است و به نوبه خود چالش های جدی اقتصادی را 
به دنبال خواهد داشت. آمار به دست آمده از سازمان بهداشت جهانی و سازمان 
ملل نشان می دهد که حدود یک میلیون نفر در سال به دلیل ابتال به عفونت 
درمان  و  بهداشت  و  ناسالم  آب  نوشیدن  نتیجه  که  اسهال  و  ای  روده  های 
نامناسب است، جان خود را از دست می دهند. از این تعداد بیشتر از 360000 
نفر کودکان زیر 5 سال هستند. هر 90 ثانیه یک کودک به دلیل مشکالت 
بهداشتی مربوط به آب آلوده از بین می رود و حدود 240 میلیون نفر از راه کرم 
های انگلی که در تماس با آب آلوده قرار گرفته اند به بیماری تب حلزونی که 

هم به صورت حاد و هم مزمن وجود دارد، مبتال می شوند.
آمار به دست آمده از سازمان بهداشت جهانی در ژوییه امسال نشان می دهد 
که 159 میلیون نفر هنوز از آب های سطحی تاالب ها ، دریاچه ها و رودخانه 
ها می نوشند و 2 میلیارد نفر در جهان نیز از منابع آب آشامیدنی آلوده به مدفوع 

استفاده می کنند.
زمان کاری از دست رفته به دلیل مشکالت مربوط به بیماری، جمع آوری آب 
توسط زنان و کودکان که مانع از ورود زنان به چرخه کاری و حضور تمام وقت 
کودکان در مدرسه ها و تاثیر مادام العمر آن بر یادگیری و کسب مهارت های 
بیشتر برای از بین بردن چرخه فقر می شود، همه و همه از عوامل غیر قابل 
اجتناب عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم هستند که آژانس های بین المللی 

برچسب قیمت نجومی 260 میلیارد دالری به آن زده اند.
در نتیجه تقاضا برای فناوری های بر پایه منسوجات بی بافت که بتوانند به 

آب  منابع  به  ها  پساب  تبدیل  امکان  و  کرده  آب کمک  بازیابی  و  تخلیص 
آشامیدنی را فراهم کنند، در حال افزایش است.

تحقیقات بازار
در گزارش نوامبر 2016 نانوون فیلتر مدیا آمده است: در سال 1396 بازار جهانی 
فیلتراسیون بی بافت در مجموع )همراه با فیلترهای هوا( به 4/3 میلیارد دالر 

رسید که 904 میلیون دالر آن به طور خاص مربوط به فیلترهای آب بود.
برآورد می شود که این ارقام تا سال 2021 به ترتیب به حدود 6/5 و 1/45 
میلیارد دالر افزایش پیدا کند. این بدان معناست که استفاده از فیلتراسیون آبی 
22/4 درصد بازار فیلتراسیون بی بافت ها را به خود اختصاص خواهد داد. دو 
سال پیش که بیش از 900000 تن فیلتر بی بافت در سراسر جهان به فروش 

می رسید، سهم فیلترهای آبی به سختی 11 درصد کل بازار بی بافت ها بود.
بر اساس گزارش دیگری که توسط مشاوران گرند ویو ریسرچ در سانفرانسیسکو 
در ماه اوت سال گذشته به چاپ رسیده بود، پیش بینی می شود بازار جهانی 
فیلترهای بی بافت از جمله فیلترهای آب تا سال 2024 به 8/32 میلیارد دالر 
برسد. برگزار کنندگان مجمع و نمایشگاه بین المللی بی بافت های چین در 
تابستان امسال می گویند که چین همچنان بزرگ ترین تولیدکننده، صادرکننده 
و مصرف کننده ی پارچه های بی بافت در جهان است و رشد این سه عرصه 
در طول دهه گذشته با توجه به الزامات قانونی برای آب و هوای پاکیزه تر که 

باعث رشد بخش فیلتراسیون شده، بسیار سریع بوده است.
درصد سهم  تا سال 2020، 47/1  از سال 2016  آسیا  بینی می شود  پیش 
مصرف بازار جهانی را به خود اختصاص دهد. 77 درصد مصرف بی بافت ها 
مربوط به کشورهای آسیایی چین، هند و ژاپن می باشد و سهم چین به تنهایی 

از این بازار حدود 57 درصد است.
در گزارش بی سی سی ریسرچ آمده است: »این مگاترندها همچنان تاثیر خود را 

اطالع رسانی
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Disruptor اشاره کرد.

این بی بافت ها به روش وت لید تولید شده و هنگام خیس شدن بار مثبت 
ایجاد می کنند. سایز منافذ این فیلترها حدود 1/5 میکرون بوده و محدوده 
میدان الکتریکی نشان می دهد که تمام فضاهای خالی به طور کامل پوشش 

داده شده است.

یکی از سخنگویان کمپانی سوئدی آلستروم گفت: "هر ذره برای عبور از یک 
سمت محیط به سمت دیگر آن باید از یک مسیر سخت متشکل از حدود 400 
الیه از الیاف/منافذ بگذرد. بیشتر ذرات ارگانیک و غیر ارگانیک موجود در آب 
با ابعاد کمتر ازمیکرون و PH بین 6/2 تا 8 تا حدی دارای بار سطحی منفی 

هستند، در نتیجه توسط بار مثبت فیلتراسیون Disruptor حذف می شوند."
آب ابتدا وارد بازترین ذرات محیط فیلتراسیون می شود و آن ها همان منافذی 
هستند که در ابتدا توسط مواد آالینده مسدود شده اند. سپس آب به سراغ مسیر 
باز بعدی رفته تا وقتی که تمام منافذ بسته شوند. این فیلترها از عبور مواد 
آالینده حل نشدنی نظیر کادمیوم، آهن و اشکال مشخصی از روی و ارسنیک 

که از فیلترهای مکانیکی عبور می کردند، جلوگیری می کنند.
Disrup- وقتی که آالینده ها جذب فیلتر«  سخنگوی آلستروم ادامه می دهد:

tor شدند، به طور دایمی در آن جا نگه داشته می شوند. آالینده های جاذب 

الکتریکی با فرایندهای تمیز کردن معمولی از بین نمی روند. فیلتر ما به طور 
خاص برای کاهش آالینده ها تا بیشترین حد ممکن با انتهای بسته و قابل 
تعویض طراحی شده است. فیلتر پس از تحمل فشار بیش از حد برای به دست 
آوردن آب فیلتر شده باید دور ریخته شود تا بهترین نتیجه حاصل گردد. این 

یعنی فیلتر کار خود را برای تامین آب خالص و سالم انجام داده است.«
کمپانی آلستروم فیلترهای جدید را به صورت رول های بی بافت تولید کرده و 
آن را به تولیدکنندگان سیستم های فیلتراسیون برای نیروگاه های هسته ای، 
 AquaSure یخچال ها و بطری های آب می فروشد. دستگاه تصفیه آب جدید
از کمپانی Eureka Forbes فناوری آلستروم را برای حذف هر سه نوع آالینده 
فیزیکی، شیمیایی و میکروبی از آب بدون استفاده از مواد شیمیایی به کار می 
گیرد و در نتیجه آب قابل شرب به دست آمده سالم تر است. از این دستگاه به 

طور گسترده ای در هند استفاده می شود.
افزایش قوانین مربوط به محیط زیست و رقابت بر سر منابع آبی منجر به 
افزایش فرایندهای احیا و بازیابی آب در بسیاری از صنایع تولیدی شده است. 
پارچه های بی بافت از جمله پارچه های مورد استفاده در بیوراکتورهای غشایی 
به حذف ذرات از فاضالب های خانگی و صنعتی که می تواند محتوی مواد 
معطر، صابون، چربی و روغن باشد، کمک و ویروس هایی نظیر سالمونال، 
اشریشیا کلی، لژیونال، فلزات سنگین و نیتروژن را با خود حمل می کند و باعث 
افزایش بازیابی آب در مناطقی نظیر مناطق خشک ایاالت متحده آمریکا که 
سطح استانداردهای نظارتی در آن جا باالست و مسووالن مایل به حفظ پایایی 

و کاهش هزینه های اسقاط هستند، می شود.
مقرارت زیست محیطی مربوط به محدودسازی ذرات جامد موجود در آب تخلیه 

شده در محیط زیست، الهام بخش ایجاد نوآوری در میان تولید کنندگان می 
شود چون فعالیت های صنعتی نیز به منظور جلوگیری از مجازات های مدنی 

در راستای بهبود کیفیت پساب ها می باشد.
برای مثال هوایی که فاضالب های شهری برای تبدیل شدن به لجن فاضالب 
در معرض آن قرار می گیرند، باید برای جلوگیری از سمی شدن و بوی بد فیلتر 
شود. از توری های بی بافت تولید شده توسط کمپانی هایی نظیر GKD در 
آلمان برای کاهش رطوبت لجن فاضالب و کمک به کاهش انرژی مصرفی و 
هزینه های اسقاط استفاده می شود و در نتیجه کارایی را افزایش می دهد. این 
توری های همچنین تمیز کردن را آسان کرده و مصرف آب را کاهش می دهد 

و باعث زیست سازگارتر شدن چنین فرایندهایی می شود.
کمپانی آلمانی فناوری های فیلتراسیون فریندنبرگ موفق به عرضه محیط 
فیلتراسیون سبز Viledon Hydrotexx ECO با استفاده از پلی استر بازیافتی 
شده است. پلی استر بازیافتی از تبدیل بطری های پلی استری مورد استفاده به 
مواد اولیه خام و استفاده از آن در فرایند تولیدی به دست می آید. این بطری ها 
در کارخانه ی بازیافت واقع در کارولینای شمالی خرد شده و سپس با استفاده از 

فناوری اسپان لید به منسوج بی بافت پلی استری تبدیل می شوند.
کریس مورای، مدیر عامل کمپانی فریندنبرگ می گوید: "هیدروتکس اکو در 
پاسخ به نیاز مشتریان دوستدار محیط زیست در عرصه محصوالت مربوط به 
استخر و اسپا تولید شده است. کمپانی Meissner Manufacturing دارای 
برند تجاری Unicel بزرگ ترین تولید کننده ی فیلترهای کارتریجی تعویضی 

بازار استخر و اسپا در آمریکای شمالی می باشد."

طبقه بندی نیازهای بازار
بر طبق گزارش بی سی سی، مواد اولیه اسپان باند تقریبا بیش از نیمی از بازار 
جهانی محیط های فیلتری بی بافت مورد استفاده در صنایع فیلتراسیون آب 

را به خود اختصاص می دهند؛ 488 میلیون دالر یا 54 درصد در سال 2015.
سهم سایر منسوجات بی بافت در بازار فیلتراسیون آب به این صورت است: 
ملت بالون 208 میلیون دالر)23 درصد(، وت لید 91 میلیون دالر )10 درصد(، 

درای لید 81 میلیون دالر )9 درصد(.
سخنگوی انجمن صنایع بی بافت اروپا گفت: "آب الزمه ی حیات است. به 
منظور بهبود سالمت جمعی و کیفیت زندگی الزم است تا تمامی آالینده ها از 
آب نوشیدنی حذف شوند. منسوجات بی بافت این امکان را برای ما فراهم می 
کنند. امروزه میلیون ها نفر هنوز از بیماری های ناشی از نوشیدن آب آلوده رنج 
می برند و می میرند؛ مشکلی که به آسانی قابل پیشگیری می باشد. منسوجات 
بی بافت با ارائه راهکارهای موثر، انعطاف پذیر و اقتصادی می توانند نقش 

مهمی در تغییر این رویه و در اختیار داشتن آب سالم ایفا کنند."

مرجع:
Sarah Gibbons, “Making drinking water safe with nonwo-
vens”, WTiN
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بر صنایع جهانی فیلتراسیون خواهند گذاشت به ویژه این که تقاضا برای هوای 
تمیزتر و آب سالم تر تبدیل به دو الزام مهم قانونی شده است. فیلتراسیون آب 
تا سال 2021 تبدیل به بزرگ ترین بخش خواهد شد و همچنان نیز فرصت 

های زیادی برای رشد این بازار وجود دارد.«
بر اساس گزارش فوق صنایع بی بافت ها گام بزرگی در راستای تولید محیط 
های کاراتر برای فیلتراسیون آب به ویژه از طریق به کارگیری نانوالیاف در 

ساختارهای شبکه ای پیچیده، برداشته است.
حجم باالیی از بازار فیلتراسیون بر پایه ی فروش مواد اولیه اسپان باند مورد 
استفاده در موارد پشتیبانی غشاهاست که باعث می شود استفاده از آن ها در 
تولید آب آشامیدنی یا قابل شرب بهبود پیدا کند. در گزارش آمده است: "یکی 
از برجسته ترین ویژگی های این فناوری این است که بر خالف روش های 
سنتی تصفیه آب، فیلتراسیون غشایی می تواند صرف نظر از منبع آب، آبی با 

کیفیت باال تولید کند."
غشاهای مورد استفاده در مقایسه با نسل های قبلی آن در برابر سایش مقاوم 
تر هستند و هزینه های انرژی برای راه اندازی سیستم ها نیز پایین تر است. در 
نتیجه هزینه های کلی کاهش پیدا کرده و رقابت پذیری سیستم های جدید در 

مقایسه با سیستم های فیلتراسیون صنعتی متداول بیشتر می شود. 
حدود سه میلیون نفر از مردم جهان آب مورد نیاز خود را از دریا تامین می کنند 
و در گزارش بی سی سی ریسرچ آمده است که با تاسیس کارخانجات نمک 
زدایی یا آب شیرین کن می توان 13 میلیارد گالن آب به منابع موجود اضافه 

کرد.

ابتکارات علمی
پیش بینی می شود با ارائه ی فناوری جدید برای بهبود فرایند نمک زدایی 

با هزینه ی کمتر، نقش منسوجات بی بافت در این فرایندها پررنگ تر شود.
برای جداسازی نمک معمولی از آب، غشاهای اکسید گرافن تولید شده است. 
منسوجات بی بافت تهیه شده با استفاده از نسخه قدیمی تر این فناوری به 
خوبی تمام ذرات ریز نمک را غربال نمی کردند اما با طراحی جدید، آب نمک 

زدایی شده هم سالم تر است و هم خوشمزه تر.
تیم مطالعاتی موسسه ملی گرافن در دانشگاه منچستر انگلیس موفق به تولید 
غشاهایی شده اند که قابلیت فیلتر کردن نانوذرات، ملکول های ارگانیک و 

نمک های بزرگ را دارد.
اما تحقیقات بعدی نشان داد که غشای اکسید گرافن هنگام غوطه ور شدن در 
آب تا حدی متورم شده و ذرات کوچک تر نمک از راه منافذ باز شده ی غشا 

وارد آب می شوند.
تحقیقات بیشتر به تولید فیلترهای بر پایه گرافن انجامید که متورم نمی شد و 

مشکالت باال را نداشت.
تیم تحقیقاتی دریافت که زمانی که ذرات کوچک نمک در معرض آب قرار 
ملکول های  اطراف  در  ملکول های آب  از  بیرونی  گیرند، یک پوشش  می 
نمک تشکیل می شود و غشاهای اکسید گرافن می توانند مسیر عبور آن ها 

را مسدود کنند.
پروفسور رائول راویندران، یکی از محققان این پروژه تحقیقاتی گفت: «ایجاد 
غشاهای مقیاس پذیر که دارای منافذی با اندازه یکسان و در مقیاس اتمی 
باشند، گامی مهم و رو به جلو است و فرصت های جدیدی را برای بهبود کارایی 

فناوری های مربوط به نمک زدایی آب ایجاد خواهد کرد.
این نخستین تجربه روشن و واضح بوده است. ما همچنین نشان دادیم که 
امکان استفاده از این روش در مقیاس های بزرگ تر و تولید انبوه غشاهای بر 

پایه گرافن با سایز غربال مورد نیاز وجود دارد.
جیجو آبراهام، یکی از نویسندگان این مقاله تحقیقاتی می گوید: »غشاهای 
تولید شده نه تنها برای نمک زدایی آب کاربرد دارند بلکه قابلیت آن ها در 
تطابق با اندازه اتمی منافذ، امکان ساخت غشاهایی با قابلیت فیلتراسیون »بر 

حسب تقاضا« و فیلتر کردن یون ها بر حسب سایزشان را فراهم می کند.«
تیم تحقیقاتی امیدوار است که با کمک یک شریک تجاری بتواند بر روی 
ساخت سیستم هایی با مقیاس کوچک کار کرده و آن را تبدیل به یک فناوری 
بودجه  تامین  توانایی  کند که  فقیری  برای کشورهای  مناسب  و  قابل خرید 

ساخت کارخانجات بزرگ شیرین کردن آب را ندارند.
محققان دانشگاه بن گوریون و دانشگاه ایلینوی اربانا-شمپین نیز موفق به تولید 
غشاهای اولترا فیلتراسیون شده اند. این غشاها به حذف ویروس ها از پساب 
های شهری تصفیه شده کمک می کند و برای شهرهایی که با بحران آب 

روبرو هستند، مناسب است.
برای حذف  زیاد  انرژی  نیازمند صرف  فیلتراسیون غشایی  فعلی  روش های 
است.  کلرین  نظیر  شیمیایی  مواد  از  استفاده  بدون  زا  بیماری  های  ویروس 

فیلترها راه حل ارزان تری هستند.
محققان می گویند: "این یک موضوع مهم برای امنیت عمومی است. برای 
مثال حذف ناقص آدنوویروس های انسانی از پساب های شهری به عنوان یک 

عامل آالینده در منابع آب آشامیدنی آمریکا شناخته شده است."
پروفسور موشه هرزبرگ از دپارتمان نمک زدایی و تصفیه آب موسسه تحقیقات 
آب زوکربرگ در دانشگاه بن گوریون و گروهش یک پوشش ویژه هیدروژلی 
را به غشای اولترافیلتراسیون پیوند زدند. این "هیدروژل پلیمری زویتریون" 
بارهای مثبت و منفی هم توان  به دلیل وجود  )زویتریون ملکولی است که 
دارای بار الکتریکی خنثی می باشد-مترجم( ویروس ها را هنگام نزدیک شدن 

و عبور از غشا دفع می کند.
به گفته تیم تحقیقاتی، پلیمریزاسیون پیوندی غشاهای تجاری شده برای حذف 
تمام و کمال ویروس ها یک پیشرفت نوید بخش در مسیر کنترل فیلتراسیون 

عوامل بیماری زا از آب آشامیدنی می باشد.

فعالیت های صنعتی
به طور حتم فناوری های مربوط به فیلتراسیون با منسوجات بی بافت نیز توسط 
شرکت های تجاری توسعه پیدا کرده است.در این رابطه می توان به فناوری 
 Ahlstrom-Munksjö خالص سازی آب توسط بی بافت جاذب الکتریکی
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Disruptor اشاره کرد.

این بی بافت ها به روش وت لید تولید شده و هنگام خیس شدن بار مثبت 
ایجاد می کنند. سایز منافذ این فیلترها حدود 1/5 میکرون بوده و محدوده 
میدان الکتریکی نشان می دهد که تمام فضاهای خالی به طور کامل پوشش 

داده شده است.

یکی از سخنگویان کمپانی سوئدی آلستروم گفت: "هر ذره برای عبور از یک 
سمت محیط به سمت دیگر آن باید از یک مسیر سخت متشکل از حدود 400 
الیه از الیاف/منافذ بگذرد. بیشتر ذرات ارگانیک و غیر ارگانیک موجود در آب 
با ابعاد کمتر ازمیکرون و PH بین 6/2 تا 8 تا حدی دارای بار سطحی منفی 

هستند، در نتیجه توسط بار مثبت فیلتراسیون Disruptor حذف می شوند."
آب ابتدا وارد بازترین ذرات محیط فیلتراسیون می شود و آن ها همان منافذی 
هستند که در ابتدا توسط مواد آالینده مسدود شده اند. سپس آب به سراغ مسیر 
باز بعدی رفته تا وقتی که تمام منافذ بسته شوند. این فیلترها از عبور مواد 
آالینده حل نشدنی نظیر کادمیوم، آهن و اشکال مشخصی از روی و ارسنیک 

که از فیلترهای مکانیکی عبور می کردند، جلوگیری می کنند.
Disrup- وقتی که آالینده ها جذب فیلتر«  سخنگوی آلستروم ادامه می دهد:

tor شدند، به طور دایمی در آن جا نگه داشته می شوند. آالینده های جاذب 

الکتریکی با فرایندهای تمیز کردن معمولی از بین نمی روند. فیلتر ما به طور 
خاص برای کاهش آالینده ها تا بیشترین حد ممکن با انتهای بسته و قابل 
تعویض طراحی شده است. فیلتر پس از تحمل فشار بیش از حد برای به دست 
آوردن آب فیلتر شده باید دور ریخته شود تا بهترین نتیجه حاصل گردد. این 

یعنی فیلتر کار خود را برای تامین آب خالص و سالم انجام داده است.«
کمپانی آلستروم فیلترهای جدید را به صورت رول های بی بافت تولید کرده و 
آن را به تولیدکنندگان سیستم های فیلتراسیون برای نیروگاه های هسته ای، 
 AquaSure یخچال ها و بطری های آب می فروشد. دستگاه تصفیه آب جدید
از کمپانی Eureka Forbes فناوری آلستروم را برای حذف هر سه نوع آالینده 
فیزیکی، شیمیایی و میکروبی از آب بدون استفاده از مواد شیمیایی به کار می 
گیرد و در نتیجه آب قابل شرب به دست آمده سالم تر است. از این دستگاه به 

طور گسترده ای در هند استفاده می شود.
افزایش قوانین مربوط به محیط زیست و رقابت بر سر منابع آبی منجر به 
افزایش فرایندهای احیا و بازیابی آب در بسیاری از صنایع تولیدی شده است. 
پارچه های بی بافت از جمله پارچه های مورد استفاده در بیوراکتورهای غشایی 
به حذف ذرات از فاضالب های خانگی و صنعتی که می تواند محتوی مواد 
معطر، صابون، چربی و روغن باشد، کمک و ویروس هایی نظیر سالمونال، 
اشریشیا کلی، لژیونال، فلزات سنگین و نیتروژن را با خود حمل می کند و باعث 
افزایش بازیابی آب در مناطقی نظیر مناطق خشک ایاالت متحده آمریکا که 
سطح استانداردهای نظارتی در آن جا باالست و مسووالن مایل به حفظ پایایی 

و کاهش هزینه های اسقاط هستند، می شود.
مقرارت زیست محیطی مربوط به محدودسازی ذرات جامد موجود در آب تخلیه 

شده در محیط زیست، الهام بخش ایجاد نوآوری در میان تولید کنندگان می 
شود چون فعالیت های صنعتی نیز به منظور جلوگیری از مجازات های مدنی 

در راستای بهبود کیفیت پساب ها می باشد.
برای مثال هوایی که فاضالب های شهری برای تبدیل شدن به لجن فاضالب 
در معرض آن قرار می گیرند، باید برای جلوگیری از سمی شدن و بوی بد فیلتر 
شود. از توری های بی بافت تولید شده توسط کمپانی هایی نظیر GKD در 
آلمان برای کاهش رطوبت لجن فاضالب و کمک به کاهش انرژی مصرفی و 
هزینه های اسقاط استفاده می شود و در نتیجه کارایی را افزایش می دهد. این 
توری های همچنین تمیز کردن را آسان کرده و مصرف آب را کاهش می دهد 

و باعث زیست سازگارتر شدن چنین فرایندهایی می شود.
کمپانی آلمانی فناوری های فیلتراسیون فریندنبرگ موفق به عرضه محیط 
فیلتراسیون سبز Viledon Hydrotexx ECO با استفاده از پلی استر بازیافتی 
شده است. پلی استر بازیافتی از تبدیل بطری های پلی استری مورد استفاده به 
مواد اولیه خام و استفاده از آن در فرایند تولیدی به دست می آید. این بطری ها 
در کارخانه ی بازیافت واقع در کارولینای شمالی خرد شده و سپس با استفاده از 

فناوری اسپان لید به منسوج بی بافت پلی استری تبدیل می شوند.
کریس مورای، مدیر عامل کمپانی فریندنبرگ می گوید: "هیدروتکس اکو در 
پاسخ به نیاز مشتریان دوستدار محیط زیست در عرصه محصوالت مربوط به 
استخر و اسپا تولید شده است. کمپانی Meissner Manufacturing دارای 
برند تجاری Unicel بزرگ ترین تولید کننده ی فیلترهای کارتریجی تعویضی 

بازار استخر و اسپا در آمریکای شمالی می باشد."

طبقه بندی نیازهای بازار
بر طبق گزارش بی سی سی، مواد اولیه اسپان باند تقریبا بیش از نیمی از بازار 
جهانی محیط های فیلتری بی بافت مورد استفاده در صنایع فیلتراسیون آب 

را به خود اختصاص می دهند؛ 488 میلیون دالر یا 54 درصد در سال 2015.
سهم سایر منسوجات بی بافت در بازار فیلتراسیون آب به این صورت است: 
ملت بالون 208 میلیون دالر)23 درصد(، وت لید 91 میلیون دالر )10 درصد(، 

درای لید 81 میلیون دالر )9 درصد(.
سخنگوی انجمن صنایع بی بافت اروپا گفت: "آب الزمه ی حیات است. به 
منظور بهبود سالمت جمعی و کیفیت زندگی الزم است تا تمامی آالینده ها از 
آب نوشیدنی حذف شوند. منسوجات بی بافت این امکان را برای ما فراهم می 
کنند. امروزه میلیون ها نفر هنوز از بیماری های ناشی از نوشیدن آب آلوده رنج 
می برند و می میرند؛ مشکلی که به آسانی قابل پیشگیری می باشد. منسوجات 
بی بافت با ارائه راهکارهای موثر، انعطاف پذیر و اقتصادی می توانند نقش 

مهمی در تغییر این رویه و در اختیار داشتن آب سالم ایفا کنند."

مرجع:
Sarah Gibbons, “Making drinking water safe with nonwo-
vens”, WTiN
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رییس فدراســیون اتاق صنایــع و بازرگانی 
پاکستان، عبدالرئوف علم طی صحبتی که با 
سفیر لبنان در پاکستان، مونا ال تنیر داشت از 
انجمن بازرگانی پاکستان خواست تا پتانسیل 

بکر تجارت در بازار لبنان را کشف کند.
عبدالرئــوف همچنین از دولت خواســت تا 
تدابیــر الزم را برای همکاری های اقتصادی 

بیشتر به کار بگیرد که باعث نزدیکی بیشتر 
مردم دو کشور هم می شود.

وی همچنین ســفیر لبنــان را از عملکرد 
انجمن های تجاری پاکســتان آگاه کرد. او 
عقیده دارد که برای روابط تجاری دو جانبه 
بین پاکســتان و لبنان پتانسیل زیادی وجو 
داشــت اما هر دو کشــور تا کنون قادر به 
کشف این پتانسیل بکر نبودند. سفیر لبنان 
در نشســت فوق عنوان کرد که کشورش از 
لحاظ تولیــد زیتون و روغن زیتون مطرح و 
شناخته شده اســت. پاکستان وارد کننده ی 
زیتــون، ژنراتور و بعضی اقالم دیگر از لبنان 
است در حالی که منسوجات، صنایع دستی 
و فرش پاکســتانی در لبنان بسیار محبوب 
و رایج می باشــد. در نتیجــه روابط تجاری 

دوجانبه بین دو کشور قابل پیشرفت و بهبود 
است. تجار پاکستانی می توانند از فرصتی که 
بــرای فروش محصوالت آن ها در بازار لبنان 
پیش آمده بهره مند شــوند؛ سفارت لبنان 
برای پاکستانی هایی که خواهان شرکت در 
سخنرانی ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی 
در زمینه ی پزشــکی، داروســازی، فناوری 
اطالعــات و نرم افزار هســتند، روادید صادر 
می کند. به گفته ی خانم ســفیر، پاکســتان 
همواره در هر موقعیت بحرانی و به هر شکلی 

به لبنان کمک کرده است.
تجار و بازرگانان مطرح نیز در نشســت فوق 
حاضــر بودند و در مور       د راه و روش های 
گسترش بیشتر روابط تجاری بین دو کشور 

به بحث و بررسی پرداختند.

بازار لبنان فرصتی برای صنایع نساجی و فرش پاکستان

محصول پنبه پاکستان در فصل 2016-17 
از مجموع محصول در فصل گذشته پیشی 
گرفته است. بنا بر گزارش انجمن پنبه پاک 
کنی پاکســتان )PCGA(، پنبه پاک کن ها 
در پاکستان تا اول دســامبر 2016، 9/778 
میلیون عدل پنبه دریافت کرده اند در حالی 
که مجمــوع دریافتی ها در فصل گذشــته 
9/768 میلیون عدل بوده است. بنا بر گزارش 
دو هفته ای در رابطه با پنبه دریافتی، میزان 
پنبه دریافتی در کارخانجات پنبه پاک کنی 

پاکستان تا اول دسامبر 2016 نشان دهنده ی 
رشد 13/28 درصدی نسبت به دوره مشابه 
فصل قبل )8/631 میلیون عدل( می باشــد. 
ایــن گزارش با همــکاری انجمن پنبه پاک 
کنی پاکستان و انجمن کارخانجات نساجی 
پاکستان )APTMA( و انجمن پنبه کراچی 
)KCA( تهیه شده است. بر اساس داده های 
به دســت آمده مجموع محصــول پنبه در 
استان پنجاب که از مناطق مهم کشت پنبه 
می باشد، با افزایش 20/69 درصدی نسبت به 
دوره مشابه فصل قبل به 6/158 میلیون عدل 
رسیده است. میزان محصول در استان سند 
در اول دسامبر 2016  با رشد 2/57 درصدی 

به 3/619 میلیون عدل رسیده است.
از مجمــوع 9/778 میلیون عــدل دریافتی 
در کارخانجات مختلف پنبــه پاک کنی در 
پاکســتان، 8/900 میلیون عــدل آن مورد 
عملیات پنبه پاک کنی قرار گرفت که از آن 

میان 7/768 میلیون عدل فروخته و 1/031 
میلیون عدل فروش نرفته انبار شد.

بر اســاس داده های به دست آمده، مصرف 
پنبه کارخانجات نســاجی پاکستان 7/683 
میلیون عدل بوده است و 184944 میلیون 
عدل دیگر به صادرکنندگان فروخته شــده 
است. بنگاه تجارت پاکستان )TCP( در این 
فصل و تا کنون هیچ عدل پنبه ای خریداری 
نکرده اســت. مجموع کارخانجات پنبه پاک 
کنی فعال در پنجاب تا اول دســامبر ، 566 
و در دوره مشــابه فصل قبل 691 عدد بوده 
اســت. در استان سند نیز تعداد کارخانجات 
پنبه پاک کنی فعال تا اول دســامبر، 222 و 
در دوره مشــابه فصل قبــل 228 عدد بوده 
است. محصول پنبه پاکستان در فصل پنبه 
16-2015، 34/28 درصد کاهش یافت و از 
14/871 میلیون عدل در فصل گذشــته به 

9/768 میلیون عدل رسید.

افزایش محصول پنبه 2016/17 پاکستان نسبت به فصل گذشته
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اطالع رساني

اخبار نساجي
ترجمه: مهندس آزاده موحد

بنــا بر گفته وزیــر اتحادیه نســاجی هند، 
ســمریتی ایرانی، سیاســت های نســاجی 
قریب الوقوع در هند و وجود پتانســیل زیاد 
برای رشد بخش منسوجات فنی، این بخش 
را به یکی از اولویت های جدید تبدیل خواهد 
کــرد. او همچنین اضافه کــرد که می توان 
خادی )لباس ســنتی هنــد( را با گیاهان 
دارویــی آیورودا عمل کرد تا به ارزش لباس 
اضافه شود که این کار در کشورها غربی رایج 

است.
ایرانی در جلسه ای که تحت عنوان »نساجی: 
امروز و فــردا« در اتاق صنایــع و بازرگانی 
گجرات در احمدآباد برگزار شده بود، گفت: 
برای رونق یافتن منسوجات فنی در هند باید 
با شرکت های متنوعی از کشورهای مختلف 

نظیر ژاپن و آلمان همکاری کرد. 

در بخش ژئوتکستایل ها و آگروتکستایل ها 
پتانســیل زیادی وجــود دارد کــه به نفع 

کشاورزان داخلی نیز هست.
ایرانی در پاســخ به تقاضای فعاالن نساجی 
در ایالت گجرات مبنی بر این که منسوجات 
و پوشــاک تحت برنامه پیشنهادی مالیات 
خدمــات و کاالهــا )GST( در پایین ترین 
جایگاه قرار بگیرند گفت که نیازهای اساسی 
غذایی، لباســی و خانگی اولویت های دولت 

بودند.
او گفت در زمان طوالنی انتظار برای توافقنامه 
تجاری آزاد با اتحادیــه اروپا که بر صادرات 
هند تاثیر داشت و در آن زمان هم تعرفه های 
ترجیحی باعث ارتقای صادرات شرکت های 
بنگالدشی شده بود، مذاکراتی در جریان بوده 
که در تمام آنها منافع صنایع نساجی هند در 
نظر گرفته شده است. البته او زمانی را برای 
نهایی و اجرایی شدن توافقنامه تعیین نکرده 

است.
او با توجه به فصلی بودن اشتغال در صنایع 
پوشاک هند گفت که در حال حاضر بسته 
پوشــاک 6000 کرور روپیه ای عملی شده 
است و تحت پوشش این بسته دولت مزایای 
مختلفی را برای کارگران در نظر گرفته است 

که در نتیجه آن شرکت ها از زیر بار یکسری 
از مســئولیت هایی که در قبال این کارگران 

داشتند، رهایی پیدا می کنند.
او همچنین بیــان کرد: برنامه بودجه به روز 
رســانی تکنولوژی )TUFS( برای کســانی 
طراحی شــده است که خودشان سرمایه ای 
ندارند و آنها کســانی هستند که به چنین 

کمک هزینه هایی نیاز دارند.
وزیر اتحادیه نســاجی اضافه کرد که وظیفه  
انجمن های مختلف نساجی و پوشاک نظیر 
GCCI این اســت که شرکت های کوچک 

و متوســط مختلفی که در بخش نساجی و 
پوشــاک وجود دارد را از مزایای پیشنهادی 

بسته فوق آگاه کنند.
ایرانی همچنین پیشــنهاد همــکاری بین 
سهامداران بخش های مختلف زنجیره ارزش 
نساجی در ایالت گجرات نظیر پنبه پاک کنی، 
ریســندگی، بافندگی، تکمیل و همچنین 
پوشــاک را داده است تا با ایجاد یک بخش 
یکپارچه اطمینان حاصل شود که پنبه خام 
تولید شده در ایالت در همین جا مورد فرایند 
قــرار می گیــرد و در آن ارزش افزوده ایجاد 

می شود.

منسوجات فنی، اولویت برتر در سیاست جدید هند
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رییس فدراســیون اتاق صنایــع و بازرگانی 
پاکستان، عبدالرئوف علم طی صحبتی که با 
سفیر لبنان در پاکستان، مونا ال تنیر داشت از 
انجمن بازرگانی پاکستان خواست تا پتانسیل 

بکر تجارت در بازار لبنان را کشف کند.
عبدالرئــوف همچنین از دولت خواســت تا 
تدابیــر الزم را برای همکاری های اقتصادی 

بیشتر به کار بگیرد که باعث نزدیکی بیشتر 
مردم دو کشور هم می شود.

وی همچنین ســفیر لبنــان را از عملکرد 
انجمن های تجاری پاکســتان آگاه کرد. او 
عقیده دارد که برای روابط تجاری دو جانبه 
بین پاکســتان و لبنان پتانسیل زیادی وجو 
داشــت اما هر دو کشــور تا کنون قادر به 
کشف این پتانسیل بکر نبودند. سفیر لبنان 
در نشســت فوق عنوان کرد که کشورش از 
لحاظ تولیــد زیتون و روغن زیتون مطرح و 
شناخته شده اســت. پاکستان وارد کننده ی 
زیتــون، ژنراتور و بعضی اقالم دیگر از لبنان 
است در حالی که منسوجات، صنایع دستی 
و فرش پاکســتانی در لبنان بسیار محبوب 
و رایج می باشــد. در نتیجــه روابط تجاری 

دوجانبه بین دو کشور قابل پیشرفت و بهبود 
است. تجار پاکستانی می توانند از فرصتی که 
بــرای فروش محصوالت آن ها در بازار لبنان 
پیش آمده بهره مند شــوند؛ سفارت لبنان 
برای پاکستانی هایی که خواهان شرکت در 
سخنرانی ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی 
در زمینه ی پزشــکی، داروســازی، فناوری 
اطالعــات و نرم افزار هســتند، روادید صادر 
می کند. به گفته ی خانم ســفیر، پاکســتان 
همواره در هر موقعیت بحرانی و به هر شکلی 

به لبنان کمک کرده است.
تجار و بازرگانان مطرح نیز در نشســت فوق 
حاضــر بودند و در مور       د راه و روش های 
گسترش بیشتر روابط تجاری بین دو کشور 

به بحث و بررسی پرداختند.

بازار لبنان فرصتی برای صنایع نساجی و فرش پاکستان

محصول پنبه پاکستان در فصل 2016-17 
از مجموع محصول در فصل گذشته پیشی 
گرفته است. بنا بر گزارش انجمن پنبه پاک 
کنی پاکســتان )PCGA(، پنبه پاک کن ها 
در پاکستان تا اول دســامبر 2016، 9/778 
میلیون عدل پنبه دریافت کرده اند در حالی 
که مجمــوع دریافتی ها در فصل گذشــته 
9/768 میلیون عدل بوده است. بنا بر گزارش 
دو هفته ای در رابطه با پنبه دریافتی، میزان 
پنبه دریافتی در کارخانجات پنبه پاک کنی 

پاکستان تا اول دسامبر 2016 نشان دهنده ی 
رشد 13/28 درصدی نسبت به دوره مشابه 
فصل قبل )8/631 میلیون عدل( می باشــد. 
ایــن گزارش با همــکاری انجمن پنبه پاک 
کنی پاکستان و انجمن کارخانجات نساجی 
پاکستان )APTMA( و انجمن پنبه کراچی 
)KCA( تهیه شده است. بر اساس داده های 
به دســت آمده مجموع محصــول پنبه در 
استان پنجاب که از مناطق مهم کشت پنبه 
می باشد، با افزایش 20/69 درصدی نسبت به 
دوره مشابه فصل قبل به 6/158 میلیون عدل 
رسیده است. میزان محصول در استان سند 
در اول دسامبر 2016  با رشد 2/57 درصدی 

به 3/619 میلیون عدل رسیده است.
از مجمــوع 9/778 میلیون عــدل دریافتی 
در کارخانجات مختلف پنبــه پاک کنی در 
پاکســتان، 8/900 میلیون عــدل آن مورد 
عملیات پنبه پاک کنی قرار گرفت که از آن 

میان 7/768 میلیون عدل فروخته و 1/031 
میلیون عدل فروش نرفته انبار شد.

بر اســاس داده های به دست آمده، مصرف 
پنبه کارخانجات نســاجی پاکستان 7/683 
میلیون عدل بوده است و 184944 میلیون 
عدل دیگر به صادرکنندگان فروخته شــده 
است. بنگاه تجارت پاکستان )TCP( در این 
فصل و تا کنون هیچ عدل پنبه ای خریداری 
نکرده اســت. مجموع کارخانجات پنبه پاک 
کنی فعال در پنجاب تا اول دســامبر ، 566 
و در دوره مشــابه فصل قبل 691 عدد بوده 
اســت. در استان سند نیز تعداد کارخانجات 
پنبه پاک کنی فعال تا اول دســامبر، 222 و 
در دوره مشــابه فصل قبــل 228 عدد بوده 
است. محصول پنبه پاکستان در فصل پنبه 
16-2015، 34/28 درصد کاهش یافت و از 
14/871 میلیون عدل در فصل گذشــته به 

9/768 میلیون عدل رسید.

افزایش محصول پنبه 2016/17 پاکستان نسبت به فصل گذشته
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ماهنامه خبري،آموزشی،اطالع رسانی

دولــت ســریالنکا در بودجه ســال 2017 
پیشــنهاداتی را به منظور حمایت از صنایع 
پوشاک کشور ارائه کرده است نظیر تشکیل 
خوشه نســاجی و برنامه هایی برای افزایش 
تعداد کارگران ماهر.کلید ایجاد خوشه نساجی 
که شــامل واحدهای آهارگیری، رنگرزی و 
تکمیل می شود، سرمایه گذاری های جدید 

از جانب بخش خصوصی می باشد.
در حالی که ارزش صادرات نساجی و پوشاک 
سریالنکا در ســال 2015، 4/8 میلیون دالر 
بوده ، میزان واردات پارچه کشــور در همین 
سال به 2/3 میلیون دالر رسیده است. به گفته 

وزیر اقتصاد، راوی کارونانایاک، یکپارچه سازی 
وارونه در این شرایط حیاتی است.

بودجه سال 2017 سریالنکا بر تقویت اقتصاد 
کشور متمرکز بوده و در آن تعدادی از مزایای 

بخش نساجی و پوشاک آورده شده است.
صادرکنندگان پوشاک اجازه دارند تا محصوالت 
دارای برند را برای ایجاد تغییر و به روز کردن 
آن ها وارد کرده و تحت قوانین قطب تجاری 
فعالیت کنند. این پوشاک سپس به کشورهایی 

صادر می شوند که فاقد این امکانات هستند.
دولت همچنین به شرکت های تولید کننده ی 
پوشاک اجازه می دهد که در نهادهای خارجی 
که در زمینه طراحی و تولید پوشاک فعالیت 
می کنند تا 5 درصــد گردش مالی صادرات 
خود در طول سه سال قبل از هر زمانی که مد 
نظر آن هاست، سرمایه گذاری کنند. هر گونه 
ســود یا درآمدی که از شرکت ثبت شده در 
خارج از کشور حاصل شود به شرکت سرمایه 

گذار در سریالنکا می رسد.
وزیر همچنین به نیاز فوری به نیروی کار ماهر 

در صنایع پوشاک اشاره کرد و از بخش های 
خصوصی دعوت کرد تا برای جوان تر ها که 
بعدا در همین بخش مشغول به کار خواهند 
شــد، دوره های آموزشی برگزار کنند. دولت 
هم برای کمک به هر کارآموز 10000 روپیه 
سریالنکا معادل 67/5 دالر در ماه به مدت سه 

ماه به آن ها دستمزد می دهد.
دولت در راســتای نیاز به نیــروی کار ماهر 
پیشنهاد تغییر اساسی در چارچوب سیاست 
آموزش های شــغلی را داده است و برای هر 
کسی که مایل به گذراندن دوره های آموزشی 
شغلی در یک موسسه دولتی باشد، بدون هیچ 
هزینه ای بورسیه در نظر می گیرد و برای این 
کار 300 میلیون روپیه سریالنکا اختصاص داده 
است. دولت همچنین مشتاق است تا صنعت 
بافندگی دســتی را احیا کند و هیات توسعه 
صنعتی )IDB( زیرساخت ها و آموزش های 
الزم را در ایــن رابطه فراهم می نماید. دولت 
مبلغ 500 میلیون روپیه سریالنکا را نیز به این 

موضوع اختصاص می دهد.

بودجه جدید سریالنکا با هدف رونق صنایع نساجی

پیش بینی می شود در این دوره از نمایشگاه 
کلمبیاتکس که از تاریــخ 24 تا 26 ژانویه 
2017 در شهر مدیین کلمبیا برگزار می شود 
سازندگان ماشین آالت نساجی ایتالیا با دارا 
بودن 20 کمپانی برتر غرفه گذار که برپایی 
آن هــا بر عهده  آژانــس بازرگانــی ایتالیا و 

آچیمیت است، باز هم بدرخشند.

اعضــای آچیمیت نیز در کنار ســازندگان 
ایتالیایی در نمایشگاه حضور خواهند داشت 
 Biancalani ، BTSR ، Cogne جملــه  از 
 ، Caru Fadis ، FK Group ، Itema ، Laip،
Mactc Mcs ، Monti-Mac ، Nexia ، Nose-

 da ، Ratti ، Reggiani ، Srs ، Tecnorama،
.Ugolini و Testa

حضور احتماالً پررنگ سازندگان ایتالیایی در 
کلمبیاتکس تایید می کند که بازار کلمبیا تا 
چه حد به ســازندگان ماشین آالت نساجی 
ایتالیایی توجه نشان می دهد. رییس آچیمیت، 
رافائال کارابلی می گوید:»کلمبیا کشوری است 
که صنایع نساجی و پوشاک آن در سال های 
اخیر رشد چشمگیری داشته است. صنعت مد 
در این کشور به لطف چشم انداز پویا و اصالت 

آن بر کل قاره تاثیرگذار بوده اســت. صنایع 
ماشین آالت نســاجی ایتالیا برای بار دوم در 
کلمبیاتکس به صورت جمعی ارائه خواهد شد 
که گواه مســلم ارزشی است که این رویداد و 
بازار کلمبیا در طول سال ها برای ماشین آالت 
ایتالیایی قایل شده اند.« صادرات ایتالیا در سال 
2015 بالغ بر 10 میلیون یورو بوده اســت. 
فروش ماشین آالت نســاجی ایتالیا در بازار 
کلمبیا در هشت ماه اول سال 2016 نسبت به 
دوره مشابه سال قبل 63 درصد افزایش داشته 
است. ماشــین آالتی که بیشترین محبوبیت 
را در میان تولیدکنندگان نساجی کلمبیایی 
دارند عبارتند از ماشین آالت تکمیل و کشبافی 

با دارا بودن به ترتیب 50% و 18% از کل.

نقش اساسی ماشین آالت نساجی ایتالیا در نمایشگاه کلمبیاتکس
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New nonwoven for cleanroom apparel 
protection

Ahlstrom-Munksjö, a leader in fibre-based materials, has 
announced the launch of Ahlstrom-Munksjö PureArmor, a 
breathable impervious fabric for blood borne pathogen and 
cleanroom apparel protection.
“PureArmor eliminates the need to choose between 
comfort and protection. It offers the highest possible level of 
protection for sensitive environments without sacrificing the 
wearer's comfort, which is unique when compared to fabrics 
frequently used in cleanroom apparel,” said Lionel Bonte, Vice 
President, Medical, Ahlstrom-Munksjö.
Tri-laminate nonwoven
The new PureArmor fabric is a next generation tri-laminate 
nonwoven that has extremely low lint, making it suitable for 
applications that are sensitive to particle contamination. “By 
leveraging patent pending Ahlstrom-Munksjö technology, 
our product development engineers achieved PureArmor’s 
extremely low levels of lint. The patent pending manufacturing 
process welds bicomponent spunbond fibres together which 
makes the fabric less prone to shedding without sacrificing 
softness,” the company explains.
The barrier film layer at the centre of the tri-laminate fabric 
is a membrane, which has a nonporous monolithic structure 
that provides an impervious barrier, thus blocking the passage 
of viruses, bacteria, fluids and particles. The structure of the 
film is said to allow moisture vapor to pass through, allowing 
the wearer to remain comfortable while providing the highest 
level of protection.
Monolithic film design
Most nonwoven fabrics available for cleanroom applications 
have particle filtration efficiency between 94 – 98% meaning 
that the fabric is allows hundreds of thousands of particles to 
be released into the cleanroom environment in addition to 
potential blood borne pathogens.  PureArmor’s monolithic 
film design is said to stop 100% of the particles and potential 
blood borne pathogens, according to the manufacturer.
“PureArmor is an example of how Ahlstrom-Munksjo is 
leveraging our experience in manufacturing high protection 
surgical fabrics into products for other sensitive environments 
that require high levels of protection,” commented Jason 
Beard, platform leader, High Performance Medical, Ahlstrom-
Munksjö.

Ahlstrom-Munksjö’s product portfolio of fabrics within the 
medical segment also includes fabrics for use in many types of 
protective apparel, surgical drapes, gowns and sterile barrier 
systems meeting demanding performance needs.

Around 100 Uzbek companies showcase textile 
products at int’l fair

Around 100 Uzbek companies, producing textile and sewing 
products, are taking part in the 13th International Uzbek 
Cotton and Textile Fair this year, O'zbekYengilSanoat JSC 
(Uzbek Light Industry Company) said.
So, a wide range of products, such as cotton yarn and fabrics, 
dyed and mixed yarn, knitted fabric, ready-made knitted 
products, hosiery, special fabrics, home textiles, overalls, 
uniforms and other products of light industry were showcased 
at the exhibition.
During the fair, a fashion show was organized by the design 
center under O'zbekYengilSanoat company, where seven new 
collections were showcased.
Today, O'zbekYengilSanoat company includes more than 
450 textile enterprises. There are more than 3,000 textile 
enterprises in the country.
During the years of independence, investments worth over 
$2.5 billion were drawn into the country's light industry. Over 
this period, more than 300 big modern textile enterprises 
were put into operation.
Today, Uzbek enterprises supply domestic textile products to 
more than 50 countries. The annual volume of exports is more 
than $1 billion. More than 100,000 people work at the textile 
enterprises operating throughout the country.
Among the priorities of the country’s light industry is the 
accelerated creation of production capacities for the 
processing of cotton fiber into cotton yarn at a level of at least 
80 percent of the country's fiber production.
More than 150 projects with a total cost of over $1 billion are 
planned to be implemented in the light industry until 2019.
The production capacity of semi-finished and finished textile 
products will increase by 2 times and the export potential of 
the country's textile and knitwear industries will increase by 
more than 2 times as a result of the implementation of those 
projects.
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EU4Business to study Armenian textile, apparel 
industry

The EU4Business Support to Small and Medium Enterprises 
(SMEs) Development in Armenia (SMEDA) project has 
invited applications from companies, experts or consortia 
for a sectoral study of the textile, apparel, leather, shoes, and 
fashion design businesses in Armenia. The study will comprise 
mapping, analyses and roundtables and workshops with 
stakeholders. 
The deadline for applications is November 8, according to a 
press release from EU4Business. 
The European Union’s EU4Business initiative helps SMEs 
with finance, support and training with assistance from 
organisations, such as the European Bank for Reconstruction 
and Development and the European Investment Bank. 
The textile and apparel industry is one of the 11 strategic 
export-oriented sectors in Armenia. However, SMEs in that 
sector operate far below capacities and their products lack 
competitiveness in regional and international markets. The 
Armenian Government considers the revival of the sector as a 
priority. The study will improve the strategy of the sector and 
strengthen cooperation among companies by establishing a 
cluster.

Mayer & Cie bags award as resource efficient 
firm

Mayer & Cie, circular knitting machine manufacturer from 

Germany, has announced that the company has got an 
award from Bade-Wurttemberg for the energy-related 
renovation of its building services. Franz Untersteller, 
minister for the environment, climate protection and the 
energy sector, named Mayer & Cie. one of the state’s 100 
resource efficient companies. 
Since Mayer & Cie. moved to its corporate headquarters 
on the outskirts of Albstadt-Tailfingen in the 1950s, the 
buildings on the site have repeatedly been extended, 
including many local and separate energy centres. This 
led to a disproportionately high use of energy. That was 
why, in 2014, Mayer & Cie. began to renovate its cold-
water network. As a result, a third of the existing cooling 
plant became superfluous to requirements. Today’s 
cooling management now harnesses the Swabian Alb 
region’s bracing climate and switches off more cooling 
machineryduring the five cold winter months. 
In 2015 Mayer & Cie. went on, to upgrade its water 
pipes and renovate two heating plants. Last year, new 
compressors helped generate compressed air. This year 
the company was able to connect all consumers and install 
load profile management. Plans for the combined heat, 
power and cooling concept were also completed and a 
cooperation agreement was concluded with the Neckar-
Alb Virtual Power Station, a pilot project undertaken in 
collaboration with the University of Reutlingen. 
Heiko Hämmerle, Mayer & Cie.’s head of plant technology, 
who has been in charge of the project for over four 
years, will take the project further forward in 2018. 
Implementation of the heat, power and cooling concept 
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will then be on the agenda, including the installation of a 
combined heat and power unit and many other lines. 
In 2013, the ministry for the environment, climate 
protection and the energy sector, launched jointly with 
various industry associations in Baden-Württemberg, the 
Alliance for Greater Resource Efficiency. The Alliance has 
sought to identify 100 examples of excellence in Baden-
Württemberg to demonstrate by means of specific projects 
the potential for savings in energy and material resources. 
The organisers are interested in both the approach and 
the implementation of measures. The Alliance for Greater 
Resource Efficiency feels that imitators stand to benefit 
most from projects at the operational level.

Shima Seiki to partake in Premiere Vision 
expo, Istanbul

Leading computerized flat knitting machine manufacturer, 
Shima Seiki Mfg., Ltd. of Japan, wass set to participate in 
the Première Vision exhibition in Istanbul, Turkey, the 
premium hub for Middle East and Eastern Europe fashion, 
held from October 18 to 20, 2017, in booth A12 B11. 
Taking center stage at the expo was the company’s SDS-
ONE APEX3 3D design system. At the core of Shima Seiki’s 
“Total Fashion System” concept, APEX3 integrates all 
stages of apparel production into one smooth and efficient 
workflow from planning and design to production and 
sales promotion. 
Representing the production aspect of the total fashion 
system at Première Vision Istanbul was the MACH2XS 
flagship Wholegarment knitting machine. Featuring Shima 
Seiki’s original SlideNeedle on four needle beds as well as 
the patented spring-type sinker system, MACH2XS offers 
great flexibility for knitting beautiful and sophisticated, 
high-quality Wholegarment products with a seemingly 
endless variety of knit patterns at very high speed and 
efficiency, all while minimizing dependence upon labour-
intensive sewing and linking. 
Shima Seiki also exhibited knitwear produced on its latest 
line of computerized knitting machines. Besides seam-
free Wholegarment knitwear that features superior fit, 
comfort and draping characteristics, samples knitted on 
the SRY series and SVR series machines feature hybrid 
knit-weave structures.

Global Yarn and Fabric Output Increased in 
Second Quarter, Led by Brazil and Asia

Global yarn production and fabric output increased in the 
second quarter and is expected to stay stable in the third, 
increasing in the last three months of the year, according 
to the International Textile Manufacturers Federation 
quarterly report.
Global yarn production rose 11 percent in the second 
quarter compared to the previous three months, led by 
a 12 percent gain in Asia and an 11 percent increase in 
Brazil. Yarn production decreased 10 percent in the U.S. 
and 18 percent in Africa in the same period. Overall, global 
yarn production was slightly higher than year-ago levels, 
ITMF said.
Global fabric production improved nearly 9 percent in the 
quarter, with a 10.4% increase in Brazil, a 9.8% gain in Asia 
and a 9.2% hike in Africa. Overall, global fabric output rose 
4 percent compared to the second quarter of 2016.
Global yarn stocks fell 1 percent in the quarter, as Asia, 
Europe and Brazil saw their yarn inventories increase 
0.7%, 2.3%, and 11.5%, respectively, but the world 
average was driven down by a 12 percent decrease of yarn 
stocks in Egypt. The stocks’ improvement of 13 percent in 
comparison to the year-ago period included declines of 
40 percent in Brazil and 3 percent in Europe, balanced by 
increases of 10 percent in Asia and 112 percent in Egypt.
Worldwide fabric stocks rose 3.3% in the period, driven by 
a 23 percent increase in Brazil. Global fabric inventories 
in the quarter decreased 8 percent compared to a year 
earlier, with Brazil falling 30 percent, Europe rising 7 
percent and Asia and the U.S. fairly stable.
European yarn orders fell 7 in the period from the first 
quarter, with reductions of 6 percent and 4 percent 
recorded in Brazil and Asia, respectively.
A 9 percent increase in global fabric orders quarter to 
quarter was driven by a 13 percent gain in Brazil and 16 
percent rise in Egypt. During the quarter, fabric orders 
were stable in Asia and down slightly in Europe.
ITMF said estimates for the third quarter “indicate a stable 
trend in both global yarn and fabric production,” while 
for the fourth quarter “the global outlook for both yarn 
production and fabric output signal further rise.”
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Turkish Clothing Brand Uses Iran as Production 
Hub

Turkish company LC Waikiki, otherwise known as LCW, has 
become the first major foreign apparel manufacturer to 
officially start cooperation with domestic garment players.
Turkish company has been in negotiation with Iran’s Ministry 
of Cooperatives, Labor and Social Welfare and the Ministry of 
Industries, Mining and Trade for the past eight months and 
the Turkish side has so far surveyed over 70 apparel factories 
and manufacturing units in Iran.
Iranian clothing company Ronak Jean has been shortlisted. 
LCW has already placed order and the Iranian company’s 
production line has been making clothes for the Turkish brand 
labeled “Made in Iran” tags for the past few months.
Most of the apparel ordered by LC Waikiki are produced [in 
Iran] for export purposes and only a small share has been 
considered for distribution in domestic stores.
The first phase of the collaboration will see LCW place orders 
with selected Iranian apparel makers worth around €20 
million in the next year and a half.
All the exports will be done under the parent company’s 
supervision and management. The apparel, labeled “Made 
in Iran” under LC Waikiki brand, will be exported to LCW 
branches in other countries.This project is expected to create 
about 5,000 jobs in Iran.
The ministry has decided that foreign brands willing to sell 
their products in the Iranian market are required to directly 
apply for permits to acquire representative sales outlet in Iran 
without taking recourse to middlemen.
In addition, the representatives are required that 20% of the 

value of their imports (in rial terms) be produced inside Iran 
during the first two years of their business activities. After two 
years, the authorized representatives are obliged to export 
50% of the apparel produced domestically.

Mayer & Cie targets Iranian market

For the first time in many years Mayer & Cie. (MCT), has 
exhibited at the Irantex trade fair, which ran from 4 to 7 
September 2017 in Teheran, together with its Iranian trading 
partner Iranstrick.
As an all-round trade fair for textile machines and textile 
products Irantex mainly attracts Iranian textile industry 
customers.
“After the easing of economic sanctions in January last year 
we experienced a significant surge in demand from Iran, so 
that is why we want to be back in the local market for our 
customers,” commented Timo Schramm, regional sales 
manager at Mayer & Cie. On the decision to take part.
After years of trade restrictions that made it almost impossible 
to import machinery or even spare parts from the EU, 
machinery manufacturers are aware that there is a great deal 
of pent-up demand in Iran.
As Timo Schramm knows from experience, it mainly benefits 
German manufacturers because ‘Made in Germany’ enjoys a 
very high overall reputation. Germany is Iran’s largest trading 
partner in the EU and German-Iranian foreign trade increased 
by 22% on the previous year in 2016 (auswärtiges-amt.de).
For Mayer & Cie., the popularity of German machines mainly 
comes into its own in the high-quality segment. Fully electronic 
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jacquard machines for both mattress covers and other home 
textiles as well as finely knitted jacquard fabrics for fashion are 
very popular with the company’s customers. “Furthermore, 
our relative technology is popular in Iran”, Timo Schramm 
reports. Only recently Mayer & Cie. shipped several Relanit 
3.2 HS machines to customers in Iran.
The machine on show at Irantex was chosen in line with 
customer preferences. It was an OVJA 1.6 EE with a 38-inch 
diameter on an industrial frame. This extremely productive 
machine features electronic single needle selection in the 
cylinder and on the rib dial and thus offers a wide range of 
patterns.
It is suitable for use in both the mattress and the fashion 
sector and Irantex trade visitors showed keen interest in this 
Mayer & Cie. Machine, the company reports. “We received 
very good feedback on both our decision to exhibit in Teheran 
once more and our entire portfolio of machines,” said Timo 
Schramm, summarising the company’s Irantex experience.
“So, we are planning to exhibit in Teheran regularly again,” Mr 
Schramm concluded.

Santex Rimar Group retraces Silk Road in Iran

According to the manufacturer, the aim of Future Textile Road 
is to build an innovative platform for the future development 
of the global textiles industry and the long-term construction 
of the cooperation between countries.
Agreement with Yazd University
During the event, Santex Rimar Group signed an agreement 
with Yazd University for supplying a SMIT rapier weaving 
machine with the purpose to train students on the latest 
textile technologies and do research jointly.
Presenting at the event were Aliasghar Alamdar-Yazdi and 
Dr Seyed Abbas Mir Jalili, from the Textile Engineering 
Department of Yazd University, Mr Kamalian, from the Sanat 
va Maadan Bank - Mine & Industries Bank, Federico Businaro, 
General Manager of Santex Rimar Italy, and Enrico Valsecchi, 
Sales Head of SMIT, as well as Giancarlo Grandesso, from Gi.Vi.
Co, SMIT agent in Iran, who has been a strategic partner for 
the organisation of the event.
Contents shifted from the relationship between University 
and local textiles companies to the financial tools for Iranian 
entrepreneurs who want to buy equipment – from the latest 
developments of SMIT to the trends of fabrics design of 
Spring/Summer 2018.

Unique opportunity
The event represented a unique opportunity to the attendees 
to visit the factory of SMIT customer Reza Soltani: with more 
than 36 years of experience, he begun weaving traditional 
fabrics before focusing mainly on upholstery fabrics, which are 
among the best products of SMIT rapier weaving machines.
“Long before Islam, Yazd has had a very effective role in 
production of gold cloth and at the time of the Mughal and 
the Safavid Yazd people had been one of the main weavers 
and producers of fabric in our country and these products can 
be seen in the great museums of the world. SMIT has been 
present in the country for 40 years and today counts more 
than 3,000 installed machines – 1,000 in Yazd area only,” he 
said. Once again Future Textile Road investigated the theme of 
osmosis between East and West, between the Persian textiles 
trends and Italian technology.

Iranian artisans to promote skills, arts at Milan 
festival

A cluster of Iranian craftspeople will demonstrate their skills 
at the Artigiano in Fiera International Crafts Selling Exhibition, 
which will be held in Milan, Italy, from December 2 to 10.
Iran will be a guest of honor for the prestigious event. The 
country’s pavilion, measuring 980 square meters, will be set 
up jointly by the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts 
Organization and the national touring and automobile club 
in collaboration with several domestic handicraft businesses.
Iran’s offerings will touch upon woodwork, illuminated 
manuscript, miniature, textile printing, enamel, leatherwork, 
handwoven products, calligraphy, traditional musical 
instruments, embroidery, metalwork, and marquetry, 
amongst a lavish patchwork of other skills.
It will also show off various souvenirs, handwoven rugs and 
carpets, indigenous dishes along with live performances 
and workshops which hint as its rich historical heritage and 
tourism attractions. 
Exhibitors, craftsmen, buyers, retailers as well as import and 
export companies from 115 countries will attend the event at 
the Fiera Milano Group and Milan Convention Centre.
Over the past couple of years, dozens of Iranian handicrafts 
have been honored with the UNESCO Seal of Excellence. A 
total of 65 crafts on various themes including enamel, tile, 
metalwork, leatherwork, wood carving received the privilege 
in 2010.
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In its report titled, The Future of Digital Textile Printing to 2021, Smithers Pira valued the digital textile printing 
market at €1.17 billion in 2016 and has forecast grsowth at an annual average of 12.3% between 2016 and 2021. 
It’s no wonder that this is an exciting and rapidly developing market. The FESPA Print Census 2015 identified textile 
printing as a dominant growth application among respondents, 27% of whom were already involved in garment 
printing, with 81% seeing growth in this segment, the highest of any growth application. 
Textile printing equipment also featured prominently among print service providers’ investment plans, with 21% 
of respondents specifically focussing spend in this area, supported by 12% planning to acquire thermal transfer 
equipment. 
The Turkish market has a significant head start here as garment and textile are already among the largest and 
best-performing sectors of the Turkish economy, accounting for around 7% of GDP (2013) and comprising 56,000 
textile and clothing companies operating in the country.
The Turkish textile and clothing industry is one of the major players in the world market. In 2015 Turkey exported 
US$ 27.6 billion of textile and clothing products, which equated to almost one fifth of Turkey’s total exports.
As one of the leading producers of textile, inevitably Turkey has an active textile printing market. However, where 
traditionally screen and rotary printing were the dominant processes, digital textile printing is rapidly expanding 
due to the change from mass production to personalisation. Quick turnaround times are also a benefit of digital 
printing and are an increasing priority for the fashion industry due to changing seasons and limited edition 
garments. 
For printers with textile expertise, there are also interesting opportunities beyond garment, for applications such 
as flags and banners, interior décor items, and for consumer products such as mobile and tablet covers. 
Decorative and industrial textile applications featured heavily in the FESPA Print Census findings, with 78% 
surveyed reporting growth in textile for décor applications. This includes products such as towels, bedding, 
curtains, upholstery, cushions, table linens etc. This is a blossoming textile market globally and, as one of the 
world leaders due to its wide range of products and superior quality in home textile production. Turkey plays a 
significant role in this market. 
Turkey not only serves the domestic home textile sector but also exports 60% of its production, with the biggest 
export products in 2015 being towels, bathrobes, dressing gowns, curtain fabrics and bedding. Turkey’s main 
export country for home textiles is Germany, with USA, UK, France, Russia and the Netherlands also major export 
markets for Turkish producers. Soft signage also presents major opportunities in digital textile printing. According 
to the FESPA Print Census, textile substrates are making significant inroads in the signage and graphics space, 
with 67% of PSPs observing sustained growth in soft signage. In the visual communications sector, the increased 
interest in printing on textile seems to stem from two key considerations - aesthetics and economics. 
As an alternative to PVC vinyl and rigid materials, printed textile is versatile and appeals strongly to commercial 
customers, who typically find the softer, sleeker look and feel more natural, and the fluid movement of textile is 
more aesthetically appealing. Economic drivers are of course also influential. Textile substrates can be less costly 
to store and transport, and can lend themselves more readily to re-use than rigid materials. 
The growth in textile printing is a trend we’re witnessing globally at our shows. At our global print expo in Hamburg 
in May 2017 we saw an increase of 23% in textile printing exhibitors. Looking ahead, textile printing will have 
a substantial presence at FESPA Eurasia 2017 as 40% of exhibitors taking part in Istanbul for FESPA Eurasia are 
showcasing textile printing solutions for fashion, home textiles and soft signage. Visitors looking to see the latest 
textile printing solutions, both screen and digital, can attend FESPA Eurasia 2017 in Istanbul free-of-charge if they 
register using code: EURM705.

CONTINUED GROWTH FOR 
TURKISH TEXTILE PRINTING
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