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1-حــذف صفرهــا از پــول ملــی را می تــوان یکــی از مهم تریــن مصوبــات هیئــت دولــت در ماه هــای اخیــر دانســت. آیــا بــا دیدگاه
حــذف ایــن صفرهــا، ارزش پــول ملــی افزایــش می یابــد؟ آیــا بــا حــدف صفرهــا از پــول ملــی، تــورم کنتــرل می شــود؟ 
آیــا حــذف صفرهــا از پــول ملــی بــه معنــای پایــان یافتــن مشــکالت عدیــده اقتصــاد ایــران اســت یــا در دهه هــای آتــی 
بــاز هــم بــه اجبــار صفرهایــی از پــول ملــی حــذف خواهنــد شــد و ایــن چرخــه تولیــد و حــذف صفرهــای بــی ارزش ادامــه 

خواهــد یافت؟
ــن  ــد و ای ــرح کرده ان ــوص مط ــن خص ــی را در ای ــق و مخالف ــای مواف ــان، دیدگاه ه ــاد دان ــتمداران و اقتص ــه سیاس اگرچ
تصمیــم را جهــت تســهیل در عملیــات حســابداری و مبــادالت مالــی و بانکــی مفیــد دانســته اند امــا تجــارب مثبــت و منفــی 
سایرکشــورها، بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه حــذف صفــر از پــول ملــی، آخریــن مرحلــه از عملیــات اصالح سیســتم های 
اقتصــادی اســت چــرا کــه ریشــه اصلــی بــی ارزش شــدن صفرهــای پــول رایــج کشــورها در میــزان تــورم آنهــا نهفتــه 
اســت و تــا وقتی کــه تــورم، کنتــرل نشــده باشــد؛ اصــالح ایــن رونــد بــا حــذف صفــر از پــول ملــی بی فایــده خواهــد بــود.

در کشــور مــا نیــز حــذف صفــر از واحــد پــول، ســابقه تاریخــی دارد؛ به طوری کــه اوایــل دوره قاجــار بــه جــای هــزار ســکه 
یــک دینــاری، یــک ســکه هــزار دینــاری بــه نــام »قــران« ضــرب کردنــد و بــه ایــن ترتیــب ســه صفــر از واحد پــول حذف 
شــد. در زمــان ناصرالدیــن شــاه نیــز اســکناس هــزار دینــاری بــه نــام » تومــان« منتشــر شــد کــه بــه معنــای حــذف چهار 

صفــر از پــول قبلــی یعنــی دینــار بود. 
بــه هــر حــال امیدواریــم ایــن پایانــی باشــد بــر حــذف صفــر از واحــد پــول ملــی و بــا اصــالح ســاختارهای اقتصــادی و بــه 

جــای حــذف صفــر از پــول ملــی، شــاهد تقویــت ارزش پــول ملــی کشــور باشــیم.

ــی از  ــترک یک ــای مش ــعه همکاری ه ــدف توس ــا ه ــران ب ــگاهیان و صنعتگ ــان دانش ــترک می ــت مش ــزاری نشس 2-برگ
رایج تریــن جلســات مراکــز علمــی، آموزشــی و پژوهشــی کشــور اســت کــه در ســطوح مختلــف از معاونــت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهــوری و ســطوح مدیریــت ارشــد وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری تــا معاونت هــای پژوهشــی و واحدهــای 
ــای  ــبرد فعالیت ه ــرای پیش ــی ب ــع صنعت ــذب مناب ــرد ج ــا رویک ــاً ب ــف و عموم ــگاه  های مختل ــت دانش ــا صنع ــاط ب ارتب

ــوند. ــزار می ش ــگاه برگ ــی دانش پژوهش
اواخــر تیرمــاه نیــز شــاهد برگــزاری نشســت های مشــابهی در صنعــت نســاجی بودیم کــه با شــعار گســترش همکاری های 
فیمابیــن صاحبــان صنایــع نســاجی کشــور و دانشــکده های مهندســی نســاجی برگــزار شــد امــا نکتــه قابــل تأمل بررســی 
و تحلیــل ایــن ارتبــاط در ســال های گذشــته و ریشــه یابی نقــاط ضعــف و قــوت ایــن ارتبــاط می باشــد. محدودیت هــای 
ــوم و عــدم  ــر وزارت عل ــات و قوانیــن حاکــم ب واحدهــای دانشــگاهی در ارائــه ســرفصل های درســی در چارچــوب مصوب
ــران در  ــور صنعتگ ــذب و حض ــکان ج ــدم ام ــی، ع ــای صنعت ــا نیازه ــگاهی ب ــگان دانش ــدی دانش آموخت ــب توانمن تناس
محیط هــای دانشــگاهی و عــدم فعالیــت اســاتید دانشــگاهی در واحدهــای صنعتــی، فقــدان صنعــت ماشین ســازی و تولیــد 
و توســعه تکنولــوژی در کشــور، نبــود واحدهــای تحقیــق و توســعه و نــوآوری، عــدم بــاور بــه فعالیت هــای پژوهشــی و 
تحقیقاتــی، کمبــود منابــع مالــی و عــدم حمایت هــای جــدی دولــت از تحقیــق و پژوهــش، فقــدان تجربــه و الگــوی موفــق 
ــدت و  ــای کوتاه م ــن و نگاه ه ــرای طرفی ــده ب ــاد ش ــزوده ایج ــت از ارزش اف ــگاه، غفل ــت و دانش ــاط صنع ــوزه ارتب در ح
مقطعــی جهــت کســب منافــع در ســال های گذشــته، ســبب شــده ایــن ارتبــاط در هیــچ ســطحی، شــکل جــدی و واقعــی 

بــه خــود نگیــرد کــه امیدواریــم بــا ریشــه یابی مشــکالت، شــاهد ارتقــای ســطح همکاری هــای طرفیــن باشــیم. 

مدیرمسئول

صنعت و دانشگاه؛  
همچنان به دنبال ارتباط! 

سرمقاله



صنعت  در  فعالیت  آغاز  و  بیوگرافی 
پوشاک

متولد سال 1363 و فارغ  التحصیل مقطع کارشناسی 
و  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  از  نساجی  مهندسی 
کارشناسی ارشد مدیریت تولید پوشاک و منسوجات از 
دانشگاه نیدرن راین آلمان هستم. تولید پوشاک در قالب 
»شرکت کانون تولید ایران« حرفه خانوادگی ماست. 
پدرم- داوود فرد اسماعیل پور - و عمویم - سیاوش 
و  صنعتگران  از  تن  دو  به عنوان  اسماعیل پور-  فرد 
پوشاک کشور  مطرح صنعت  و  معتبر  صادرکنندگان 
شناخته می شوند؛ به همین دلیل از دوران کودکی با این 

صنعت آشنا شده ام.
سال 1385 و پس از اتمام تحصیالت کارشناسی حدود 
یک  سال در شرکت کانون تولید ایران-  که آن زمان 
بر صادرات متمرکز بود- به  عنوان مدیر داخلی مشغول 
فعالیت شدم. سپس جهت ادامه تحصیل به آلمان رفتم 

و چهار سالی است که به کشور بازگشته ام. 
در آلمان به این موضوع فکر می کردم که کسب و کار 
خانوادگی ما، فرصت های بسیاری برای رشد و توسعه 
پیش رو دارد و همیشه ذهنم درگیر کارخانه و تولید 
در ایران بود به همین دلیل لذت چندانی از خرید در 
فروشگا های خارج از کشور نمی بردم و با خود می گفتم 
چرا چنین محصوالتی در کشورم وجود ندارد تا مردم 

بخرند و هنگام سفرهای خارجی، گردش و تفریح را 
کنار بگذارند و تمام وقت و هزینه خود را صرف خرید از 
فروشگا ه های مختلف کنند؟ بعضی محصوالت عرضه 
شده در این فروشگا ه ها، مانند تی شرت یا البسه جین 
که در کشور خودمان هم وجود دارد و تولیدکنندگان 
توانمند و معتبری در این زمینه فعال هستند که در 
بسیاری از کیفیت محصوالتشان با مشابه خارجی، قابل 
برابری است. با چنین طرز تفکری تصمیم گرفتم به 
ایران بازگردم و آموخته هایم را در مسیر رشد و بالندگی 
صنعت پوشاک ایران به کار گیرم. به همراه پسر عمویم 
- سروش فرد اسماعیل پور- برند »سیاوود« را با هدف 
ورود به دنیای خرده  فروشی و ارائه مستقیم محصوالت 

به بازار داخلی راه اندازی کرده ایم.  

ضمن اشاره به سبد محصوالت سیاوود، 
این  شاغل  نیروهای  تعداد  مورد  در 

مجموعه توضیحاتی ارائه نمایید.
حدود 80-70 درصد از محصوالت سیاوود -پارچه های 
سوئیت  اسلش،  شلوار های  تی شرت،  انواع  گردباف، 
پارچه های  از  تهیه  قابل  مانتو و هر محصول   شرت، 
گردباف- است و 20 درصد مابقی را بابت تکمیل سبد 
کاالی برند  از سایر تأمین کنندگان تهیه می کنیم. بخشی 
براساس سفارش  تولید  از محصوالت شرکت کانون 

اشاره:
جوان، تازه نفس، توانمند و سرشار از ایده های 
ناب است. تحصیالت خود را در ایران و آلمان 
یک  از  دوم  نسل  به عنوان  و  کرده  سپری 
به روزی می اندیشد که  تولیدکننده،  خانواده 
تمام ایرانیان با محصوالت سیاوود آشنا شوند. 
مهندس نازنین فرد اسماعیل پور معتقد است : 
نسل  است.  آمده  سر  به  بنکداری ها  »زمان 
جوان، آگاهانه تر خرید می کنند و نوع پوشش، 
طراحی، برند و ... برایشان بسیار مهم است. 
تولیدکنندگان  می شود  باعث  مسائل  همین 
ارتباط  و  خرده  فروشی  سمت  به  پوشاک 
نزدیک با مشتریان روی آورند و به عنوان یک 
استقبال  بسیار  خرده  فروشی  از  تولیدکننده 

می کنم.«
وی ضمن اشاره به سیستم آموزشی در آلمان 
بر  بسیار  آلمان  آموزشی  »سیستم  افزود: 
کارآموزی و کسب مهارت های عملی متکی 
است. در بخشی از دانشگاه ها تاکید بیشتر 
دانشگا ه ها،  از  اما در بعضی  تئوری است  بر 
های  تئوری  یادگیری  بر  عالوه  دانشجویان 
روز باید بیشتر دوره دانشجویی خود را صرف 
آشنایی با مسائل عملی و صنعتی کنند و پس از 
اتمام تحصیالت، آمادگی حضور در عرصه های 
صنعتی را به دست می آورند. دوران کارآموزی 
بسیار جدی است و نمایشگاه های تخصصی 
معتبر  کارخانه های  حضور  با  زمینه  این  در 
از  دانشجویان  تا  می شود  برگزار  مطرح  و 
نزدیک در جریان مسائل صنعتی قرار بگیرند 
فرا  دانشگاه  در  ما  که  دروسی  متأسفانه  اما 
می گیریم، فرسنگ ها با نیاز واحدهای صنعتی 
از  گفت وگو  این  مشروح  است.«  متفاوت 

نظرتان می گذرد:

حرکت 
به سمت
 توسعه 

خرده فروشی 
پوشاک

دیدگاه

گفت وگو با مهندس نازنین فرد اسماعیل پور- مدیر برندینگ شرکت سیاوود
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مشتریان و بخشی دیگر برای سیاوود تولید و عرضه 
می شود.« حدود 50 نفر در بخش تولید و 20 نفر هم 
در بخش طراحی، فروش، بازاریابی و سایر بخش های 

سیاوود به فعالیت می پردازند. 

مواد اولیه را از تولیدکنندگان داخلی تهیه 
می کنید یا وارداتی هستند؟

متأسفانه کیفیت نخ، اکسسوری و پارچه   ای که دهه 80 
برای تولید پوشاک صادراتی مورد استفاده قرار می دادیم،  
به مراتب با کیفیت تر از مواد اولیه فعلی بودند و حدود 
6-7 سالی است که کیفیت مواد اولیه به دالیلی مانند 
ارز، کاهش حاشیه سود و... روند نزولی  افزایش نرخ 
خود را طی می کند، همچنین ثبات کیفیت در مواد اولیه 
کمتر وجود دارد. برای مثال کیفیت پارچه ای که امروز 
تهیه می کنیم با کیفیت پارچه ای که چندماه آینده از 
همان تولیدکننده خریداری می شود، بسیار متغیر است؛ 
هرچند اغلب فعاالن صنایع نساجی و پوشاک خواهان 
ارائه محصول با بهترین کیفیت هستند و تالش خود 
را برای رسیدن به کیفیت باال به عمل می آورند، اما 
مسائل بسیاری خارج از توان و اختیار آنان وجود دارد؛ در 
مجموع باید عنوان نمایم کیفیت مواد اولیه تولید داخل تا 
حدودی پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان پوشاک می باشد.   

و  آلمان  در  تحصیل  اتمام  از  پس 
صنعت  وضعیت  ایران،  به  بازگشت 
پوشاک ایران را چگونه مشاهده کردید؟     
متأسفانه صنعت پوشاک بسیار ضعیف شده بود، مدیران 
ارشد و پرسنل کارخانه ها همان نیروهای قبلی بودند، 
حتی در بخش ماشین آالت نیز نوسازی و بازسازی های 
قابل توجهی انجام شده بود اما کیفیت مواد اولیه از دچار 
افت محسوسی شده اند. هر چند به عنوان تولیدکننده 
هیچ گاه کیفیت را قربانی قیمت مواد اولیه نکردیم و 

همچنان به تولید و ارائه پوشاک باکیفیت ادامه دادیم. 
صنعت،  عرصه  در  ماندن  برای  باشید  مجبور  وقتی 
رنگ های چینی را جایگزین رنگ های تولید شده در 
علی رغم  نمایید  اروپایی  معتبر  و  مطرح  شرکت های 
این که می دانید کیفیت رنگ های چینی قابل مقایسه 
دیگری می توان  کار  آیا  نیست؛  اروپایی  با رنگ های 
انجام داد؟! از سوی دیگر هزینه های تولید مرتب در 
حال افزایش است و مجبوریم در این شرایط، باز هم به 

تالش برای یافتن مواد اولیه مرغوب ادامه دهیم.

کیفیت  افت  باعث  مسأله  این  آیا 
محصوالت نهایی و یا ریزش مشتریان 

شده است؟
خوشبختانه نه تنها ریزش مشتری نداشته ایم بلکه هر 
سال شاهد افزایش مشتریان هستیم و جایگاه ما نزد 
مخاطبان مستحکم تر از پیش شده است . همان طور که 
می دانید کانون تولید ایران طی سال های گذشته، به 
صورت خرده فروشی فعالیت نمی کرد و از سال 1392 
با شکل گیری سیاوود، وارد عرصه خرده فروشی شده 

است. 

به خرده فروشی اشاره کردید. بسیاری 
دنیای  در  که  معتقدند  همکاران شما  از 
و  مشتریان  با  مستقیم  ارتباط  امروز، 
خواسته های  و  نیازها  از  اطالع  کسب 
آنان حرف اول را می زند و بنکداری جای 
خود را به خرده  فروشی و فروشگاه های 
عرضه مستقیم داده است. دیدگاه شما 

در این مورد چیست؟
من نیز با این نکته موافقم و زمان بنکداری ها به سر 
آمده است. نسل جوان، آگاهانه تر خرید می کنند و نوع 
پوشش، طراحی، برند و ... برایشان بسیار مهم است. 
همین مسائل باعث می شود تولیدکنندگان پوشاک به 
سمت خرده  فروشی و ارتباط نزدیک با مشتریان روی 

آورند. به عنوان یک تولیدکننده از خرده  فروشی بسیار 
استقبال می کنم، همیشه هنگام بازدید از فروشگاه های 
چنین  نباید  چرا  می گویم  خود  با  کشور  از  خارج 
فروشگاه های معظم و گسترده ای در کشور ما وجود 
داشته باشد.... متأسفانه از نظر خرده  فروشی پوشاک و 
فروشگاه  داری بسیار عقب هستیم، زیرا سیستم آموزشی 
ما برای چنین ساختاری تدوین نشده است. برای مثال 
هنگام تحصیل در آلمان فرصتی پیش آمد تا در دو 
واحد معتبر تولید پوشاک مردانه، دوره های آموزشی را 
بگذرانم. در این دوره ها به این نتیجه رسیدم که نوع 
و  انسانی  نیروهای  و  ارشد  مدیران  نگرش  ساختار، 
چینش دپارتمان های مختلف این دو شرکت در کشور ما 
هیچ شباهتی با هم ندارند. تولیدکنندگان پوشاک ایران 
به آموزش مستمر نیاز دارند و با وجود تحصیل و کار در 
آلمان و تالش برای به روز رسانی دانش فنی و اطالعات 
تخصصی در صنعت پوشاک، همچنان خود را در این 

زمینه به اصطالح صفر کیلومتر می دانم. 
بیشتر واحدهای تولید پوشاک کشور هنوز در مرحله 
در  نشده اند،  ایده  صاحب  و  دارند  قرار  کپی برداری 
این صنعت  اروپایی صاحب  معتبر  برندهای  حالی که 
هستند و هر روز یک ایده جدید روانه بازار می کنند... 
تصور  این موضوع عقب هستند.  از  نیز  ما  مشتریان 
کنید یک برند ایرانی با سرمایه گذاری های کالن به 
نوآوری و ابتکار در صنعت پوشاک بپردازد اما بازخورد 
چندان مثبتی در بازار کشور مشاهده نخواهد کرد چون 
مشتریان چندان پیشرو نیستند و منتظر می مانند یک 
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طرح یا مدل در بازار مد شود، به مرور جایگاه خود را 
پیدا کند، آنگاه خرید را انجام می دهند! اصواًل اصطالح 
مد برای ایران یک واژه جدید است چون تا 30-20سال 
پیش از نظر فرهنگی یک واژه بسیار مذموم و ناپسند 
بود و به تازگی تالش هایی برای آشنایی مردم با مقوله 

مد در حال انجام است. 
از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز آشنایی چندانی با خرده 
عرصه  این  وارد  عمده فروشی  از  زیرا  ندارند  فروشی 
و  میان خرده  فروشان  عنوان کنم  باید  شده اند حتی 
از  دارد.  وجود  منافع  تضاد  شدت  به  تولیدکنندگان، 
یک سو تولیدکننده خواستار افزایش تیراژ تولید و ساده 
شدن مدل ها برای تولید مقرون به صرفه است از سوی 
دیگر خرده فروشان معتقدند باید مدل های متنوع در تیراژ 
پایین و در قالب مد سریع ) Fast Fashion ( به بازار 

عرضه شود.
باید به این نکته هم اشاره کنم که سبک کاری ما در 
سیاوود مد سریع است و به دلیل تضاد منافعی که اشاره 
شد،  مرتب در حال تغییر ساختار مجموعه هستیم تا 
چرخ تولید را به گردش درآوریم، مدل های متنوع را 
به سرعت به فروش برسانیم و شاهد بازگشت سرمایه 

باشیم.  
   

توزیع محصوالت سیاوود چگونه صورت 
می گیرد؟

فروشگاه  و 3  تهران  در  مستقیم  فروشگاه عرضه   3
نیز در سایر شهرهای کشور مستقر شده اند. بخشی از 
محصوالت نیز به طور مستقیم از طریق سایت سیاوود 
عرضه  اینترنتی  فروشگاه های  توسط  هم  بخشی  و 
می شوند. البته از فروش اینترنتی رضایت چندانی نداریم 
زیرا پیچیدگی های بسیاری دارد و سازماندهی فروش 
آنالین از نظر سرعت عکس برداری از محصوالت، تهیه 
به موقع پوشاک مورد نیاز و ... دشوار و زمان بر می باشد. 
بحث عکس برداری Fashion در ایران برای عکاسان 
مقوله جدیدی است، اغلب آنان یا دیدگاه بسیار هنری 
نسبت به مقوله مد دارند و متأسفانه نگرش صنعتی 
بسیار کم است، عکاسان صنعتی هم با دنیای مد و 
لباس میانه چندانی ندارند و ایجاد هماهنگی میان این 

دو نگرش، سخت است. 
باال بودن آمار پوشاک مرجوعی در فروش آنالین یکی 
دیگر از نقاط منفی است؛ لباس باید توسط مشتری از 

نزدیک لمس و پوشیده شود، هر اندازه در سایت های 
فروش، پیرامون رنگ و سایزبندی پوشاک توضیحات 
اما همچنان در زمینه تن خور  ارائه می دهیم،  مفصل 
فروش  اگرچه  مواجهیم.  متعدد  مشکالت  با  لباس 
اینترنتی در تهران به مراتب وضعیت بهتری نسبت به 
سایر استان های کشور را دارد اما به اعتقاد من هنوز 
راه طوالنی تا فروش آنالین موفق پیش رو داریم و 

زیرساخت های این امر ناکافی به نظر می رسد... 

ممکن است در مورد سیستم آموزشی 
آلمان و سیستم تربیت نیروی متخصص 

توضیحاتی ارائه دهید؟
و کسب  کارآموزی  بر  بسیار  آلمان  آموزشی  سیستم 
مهارت های عملی متکی است. در بخشی از دانشگاه ها 
تاکید بیشتر بر تئوری است اما در بعضی از دانشگا ه ها، 
باید  روز  تئوری های  یادگیری  بر  دانشجویان عالوه 
بیشتر دوره دانشجویی خود را صرف آشنایی با مسائل 
عملی و صنعتی کنند و پس از اتمام تحصیالت، آمادگی 
حضور در عرصه های صنعتی را به دست می آورند. 
نمایشگاه های  و  است  جدی  بسیار  کارآموزی  دوران 
تخصصی در این زمینه با حضور کارخانه های معتبر و 
مطرح برگزار می شود تا دانشجویان از نزدیک در جریان 

مسائل صنعتی قرار بگیرند. 
می گیریم،  فرا  دانشگاه  در  ما  که  دروسی  متأسفانه 
فرسنگ ها با نیاز واحدهای صنعتی متفاوت است. در 
این میان رشته مهندسی پوشاک هم از دور بسیار ساده 
به نظر می رسد اما در واقع ترکیبی میان رشته مهندسی 
نساجی و مهندسی صنایع است که مباحثی مانند کنترل 
کیفیت و ... را در برمی گیرد. جای خالی رشته لجستیک 
نیز در دانشگاه های کشور بسیار مشهود است. متأسفانه 
در دانشگاه به مسائل مربوط به لجستیک، ترابری و 
حمل و نقل توجهی نمی شود در حالی که نحوه توزیع 
محصوالت بین فروشگاه ها، مدیریت مرجوعی ها، نحوه 
بسته بندی لباس ها و ... در علمی به نام لجستیک تجلی 

پیدا می کند.
جالب است بدانید کشوری مانند هلند، به عنوان قطب 
می شود  محسوب  اروپا  پوشاک  برندهای  لجستیک 
دارند  وجود  کشور  این  در  بزرگی  بسیار  انبارهای  و 
که به تأمین پوشاک کشورهای اروپایی، آمریکایی و 
حتی استرالیا می پردازند. پوشاک به صورت آویز  - نه 

بسته بندی های کارتنی-  در داخل تریلی قرار می گیرد و 
مستقیم برای برندهای اروپایی بارگیری می شوند. زمینه 
فعالیت بسیاری از شرکت ها فقط حمل و نقل پوشاک 
میان فروشگاه هاست و در واقع به شرکت اصلی در 

توزیع منظم محصوالتشان کمک می کنند. 

به عنوان یک تولیدکننده پوشاک با چه 
مسائل و مشکالتی مواجه هستید؟

است.  آزاردهنده  بسیار  اولیه  مواد  قیمت  ثبات  عدم 
در حال حاضر تمام قواعد بازار از حالت طبیعی خود 
خارج شده و شرایط به نحوی است که هر روز با یک 
پدیده جدید مواجه می شویم! در سال های گذشته، نخ 
دوخت را بدون هیچ گونه مشکلی تهیه می کردیم اما 
امروز کمبود نخ دوخت به عنوان یکی از معضالت جدی 
تولیدکنندگان پوشاک به شمار می آید و مجبوریم نخ 
دوخت از ترکیه وارد کنیم که فرایند زمان بر ترخیص از 
گمرک را پیش رو دارد، شاید برایتان باورکردنی نباشد 
در مقطعی از زمان نتوانستیم نخ دوخت سرمه ای در بازار 

ایران پیدا کنیم! 
از سوی دیگر می شنویم که قاچاق پوشاک به دلیل باال 
رفتن نرخ ارز، کاهش چشمگیری پیدا کرده است اما 
اگر نرخ دالر همچنان در مسیر سراشیبی قرار بگیرد، 
بار دیگر شاهد افزایش قاچاق خواهیم بود ضمن این که 
کاهش واردات غیرقانونی پوشاک برای فروشگاه های 
بزرگ و برندهای خارجی مشکالت بسیاری به وجود 
آورد و بوتیک ها و فروشگاه های کوچک همچنان به 

عرضه پوشاک قاچاق ادامه می دهند. 
مدتی پیش که نرخ دالر بسیار باال رفت، بسیاری از 
واردکنندگان پوشاک سراغ تولیدکنندگان داخلی رفتند 
و خواهان برقراری ارتباطات مستمر شدند، کسانی که 
حتی تی شرت و شلوار جین هم از خارج وارد می کردند 
اصاًل نمی دانستند کیفیت تی شرت و شلوار جین ایرانی 
در بسیاری از موارد باالتر از نمونه های وارداتی است. اما 
برای ما بسیار جای تعجب است که براساس چه معیار 
و منطقی، تی شرت وارداتی با قیمت 30 هزار تومان 
به فروش می رود! مگر قیمت نخ و پارچه را چه میزان 
محاسبه کرده اند که قیمت تمام شده تی شرت 30 هزار 
تومان است؟ در حالی که قیمت تمام شده تی شرت تولید 
داخل 70-60 هزار تومان است!!! فقط در صورت خرید 
کیلویی پوشاک خارج از فصل ، این رقم منطقی به نظر 
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می رسد که آن هم سود کالنی برای واردکننده در بر 
دارد. 

مشکل دیگر، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و 
ضد تولید است به طوری که هنوز به منطق بسیاری 
از قوانین پی نبرده ام! و بارها به پدرم گفته ام چگونه 
با وجود چنین شرایط دشواری 30 سال به تولید ادامه 
داده اند. به اعتقاد من  سیستم اداری ما دالل محور است 
نه تولیدمحور و شاید در صورت عدم دسترسی به منابع 
نفتی، مانند ترکیه ارزش بیشتری برای صنعت نساجی و 
پوشاک قائل بودیم و امروز به قطب این صنعت در دنیا 

تبدیل می شدیم. 
تولیدکننده، انسان فداکاری است که در شرایط دشوار 
اقتصادی به فکر حفظ اشتغال و تولید است و پرسنل 
را در سود خود شریک می کند در حالی که می توانست 
بدون  و  نماید  پس انداز  بانک  در  را  سرمایه اش 
کوچک ترین دغدغه نسبت به آینده یا برخورد با قوانین 

و مقررات ضد تولید، زندگی آرامی را تجربه کند.

سیاوود یک کسب و کار خانوادگی است 
میدان شده  وارد  نیز  آن  که نسل سوم 
است. این نوع کسب و کار چه مزایا و 

نقاط ضعفی دارد؟
موفقیت در کسب و کار خانوادگی به روابط مستحکم 
روابط  و  کار  میان  تفکیک  قدرت  و  خانواده  اعضای 
خانوادگی بستگی بسیاری دارد. خوشبختانه بنیانگذاران 
مجموعه کانون تولید ایران به خوبی توانسته اند این 
تفکیک را ایجاد نمایند و همان طور که اشاره کردید 

امروز شاهد فعالیت نسل دوم  آن هستیم. 
فعالیت های  مورد  در  شما  دیدگاه 
چیست  پوشاک  و  نساجی  تشکل های 
و فکر می کنید تا چه میزان در انعکاس 
به  صنعت  این  چالش های  و  مشکالت 

دولتمردان موثر عمل می کنند؟
در ابتدا از زبان پدر و عمویم پیرامون فعالیت تشکل های 
نساجی و پوشاک مسائلی می شنیدم و آشنایی چندانی 
با این موضوع نداشتم اما در حال حاضر به عنوان یک 
برندهای  فعال صنعت پوشاک و عضو شورای عالی 
پوشاک ایران با فعالیت تشکلی و به خصوص اقدامات 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران آشنا 
شده ام و معتقدم تالش تشکل های بخش خصوصی 

برای رساندن صدای صنعتگران به گوش مسئوالن و 
سیاستگزاران بسیار موثر بوده است و حداقل در مورد 
قاچاق،  کاهش  و  پوشاک  خارجی  برندهای  فعالیت 
کار را از سطح حرف و شعار به مراحل عملی رساندند 
که بسیار ارزشمند است. در سال های گذشته صدای 
تولیدکنندگان نهایتاً به گوش دفتر صنایع نساجی وزارت 
قوه  وزیران،  امروز هیئت دولت،  اما  صنعت می رسید 
قضائیه و بسیاری از نهادهای دولتی در جریان مسائل و 

مشکالت صنعت پوشاک قرار گرفته اند. 

تعداد مدیران خانم در صنعت پوشاک 
در مقایسه با آقایان، به مراتب کمتر است 
و حتی این دیدگاه وجود دارد که نساجی 
و پوشاک ) در بخش تولید و کارخانه( یک 
صنعت مردانه است. به اعتقاد شما نگاه 
جنسیتی در این صنعت وجود دارد؟ آیا در 
روند فعالیت های خود به دلیل جنسیت، 
با محدودیت یا مشکالت خاصی مواجه 

شده اید؟
و  سنتی  بسیار  پوشاک،  بنکداری  بخش  محیط 
تولیدکننده،  یک  به عنوان  حالی که  در  است  مردانه 
از جنسیت  فارغ  و  ندارم  اطرافیان  به  نگاه جنسیتی 
با انسان ها برخورد می کنم زیرا بر این باورم براساس 
توانمندی و تالش به این سطح از مهارت رسیده ام 
که در یک واحد تولیدی مطرح و خوشنام به فعالیت 
ادامه دهم. متأسفانه بعضی از آقایان هنگام بحث در 

استدالل های  شنیدن  جای  به  کاری،  مسائل  مورد 
منطقی نگاه جنسیتی دارند و پذیرش بسیاری از موارد 
مدیریتی و صنعتی از زبان یک خانم برایشان دشوار 
است، ولی اگر همان مباحث را یک آقا عنوان کند به 

راحتی می پذیرند! 
به عنوان یک خانم نمی توانید در هر ساعتی و در هر 
مکانی حضور یابید و محدودیت هایی در این زمینه ها 
شخصی  زندگی  به  باید  این که  ضمن  دارد،  وجود 
به نحوی  نمایید. فرهنگ جامعه  خود هم رسیدگی 
است که آقایان در برخورد با پرسنل، بنکداران و ... 
مشکالت بسیار کمتری دارند. البته برای بعضی افراد 
موضوع جنسیت حل شده است و به فرد به عنوان یک 
انسان نگاه می کنند نه خانم یا آقا....  نگاه جنسیتی در 
بعضی ادارات دولتی هم وجود دارد و نمی دانم به چه 
دلیل برخی کارمندان به خود اجازه می دهند که باید با 
لحن صمیمانه تر با یک خانم صحبت کنند یا هنگام 
تماس تلفنی علی رغم اطالع از نام کوچکم، مرا به 
هرحال  به  کنند!  خطاب  اسماعیل پور  آقای  عنوان 
چنین مسائل آزاردهنده ای وجود دارند اما به هیچ وجه 
بازدارنده یا مانع جدی برای فعالیتم در صنعت پوشاک 

نمی  شوند. 

مطلب نهایی...
نهایت تالش خود را به عمل می آوریم تا به جای برسیم 
که تمام ایرانی ها، سیاوود را بشناسند و خواهان خرید و 

استفاده از محصوالت ما باشند. 
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تجربه حمایت دولت ترکیه از صنایع 
نساجـی و پوشـاک ایـن کشـور

مهندس احسان سلطانی - پژوهشگر و کارشناس اقتصادی

مقدمه

کشور  پوشاک  و  نساجی  صنایع  توسعه  روند  بررسی 
این  دولت های  اقدامات  و  سیاست گذاری ها  و  ترکیه 
کشور در پشتیبانی و حمایت از این صنایع در حوزه های 
مختلف، ضمن آن که از نقطه نظرهای مطالعات روند 
توسعه صنعتی و بررسی و تبیین نقش و اهمیت دولت 
امکان  دیگر  سوی  از  دارد،  اهمیت  توسعه  روند  در 
استفاده از تجربیات و دستاوردهای ترکیه در اقتصاد و 
به خصوص صنایع نساجی و پوشاک ایران را فراهم 
این گزارش در دو بخش کلی تنظیم شده  می سازد. 
است. بخش اول شامل نگاهی اجمالی به روند توسعه در 
هشت دهه اخیر، چگونگی گسترش و تمرکز منطقه ای، 
سرمایه گذاری کلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 
وضعیت کلی تولید و مصرف مواد اولیه و صادرات و 
تراز تجاری صنایع نساجی و پوشاک ترکیه می باشد. 
در بخش دوم به بررسی روند مشوق ها و حمایت های 
کلی و سرمایه گذاری و مالی، راهبردی و سیاست گذاری، 

برندینگ،  خوشه سازی،  صادراتی   و  خارجی  تجارت 
آموزش و تحقیق و توسعه در صنعت نساجی و پوشاک 

ترکیه پرداخته می شود.

1- روند توسعه صنعت نساجی در ترکیه

و  باز می گردد  به قرن ها پیش  آناتولی  تاریخ نساجی 
کماکان در کاوش های باستان شناسی ابزارهای باستانی 
کشف  منسوجات  تولید  جهت  استفاده  مورد  متعدد 
می شود. در طی قرن های شانزدهم و هفدهم میالدی، 
بخش تولید نساجی پیشرفت کرد و در سراسر کشور 
گسترده شد. در واقع، در پایان امپراطوری، بزرگترین 
صنعت عثمانی نساجی بود که  به وضوج نشان دهنده 

اهمیت فرهنگی و روابط تاریخی این بخش است.
تاسیس بانک دولتی سومر بانک  برای تولید محصوالت 
متنوع نساجی، سنگ بنای مهمی برای توسعه صنعت 
بانک  این  با سرمایه گذاری   . است  ترکیه  در  نساجی 
اولین کارخانه نساجی ترکیه در سال 1935 میالدی 

توسط آتاتورک در کایسری  افتتاح شد. پس از سال 
تولیدی  واحدهای  و  کارخانه ها  همه  میالدی،   1933
کوچک نساجی و پوشاک زیر چتر سومر بانک یک پارچه 
شدند این بانک با سرمایه گذاری و آموزش نیروی کار 
به نیروی پیشران بخش خصوصی، از طریق تسهیم و 
انتشار دانش و فنآوری انباشته شده در سرتاسر بخش 
با حمایت دولت، ظرفیت های  خصوصی، تبدیل شد. 
تولیدی نساجی قابل توجهی در طی سال های 1923 
تا 1962 میالدی در ترکیه ایجاد شد. تولید گسترده پنبه 
در منطقه کوکوروا  به توسعه بخش نساجی در سال های 
بعد کمک کرد و منسوجات پنبه ای به یک منبع مهم 

درآمد اقتصادی برای کشور تبدیل شد )شکل یک(.
مابین سال های 1962 تا 1972 میالدی، در تالش برای 
ایجاد صنایع داخلی، دولت ترکیه سیاست های جایگزینی 
واردات را اجرا کرد. در طول این اولین دوره برنامه توسعه 
اقتصادی کشور، بخش خصوصی تقویت شد و این برنامه 
نقش مهمی در تکوین خوشه های صنعتی ایفا کرد. در 

چکیده

صنایع نساجی و پوشاک ترکیه با تاسیس بانک توسعه دولتی برای ایجاد و گسترش این صنایع در حدود هشت دهه پیش 

پایه گذاری شد. در آن زمان هدف از انتخاب صنایع نساجی و پوشاک ایجاد اشتغال و درآمد اقتصادی برای مردم بود، اما به تدریج این صنعت در حدی رشد پیدا کرد که 

به ستون فقرات اقتصاد ترکیه تبدیل شد. در دهه های هشتاد و نود میالدی صنایع نساجی و پوشاک چهل درصد از درآمد ارزی صادراتی کشور را تامین کرد و هم اکنون نیز 

اولین بخش اقتصادی تامین کننده خالص درآمد ارزی ترکیه به شمار می رود. نه تنها در نیمه دوم قرن بیستم میالدی و دهه اول قرن بیست و یک میالدی صنایع نساجی و 

پوشاک موتور محرکه رشد اقتصادی ترکیه محسوب می شد که در حال حاضر هم به عامل توسعه اقتصادی مناطق جنوبشرقی و شرقی ترکیه مبدل شده است. تجربه موفق 

کشور ترکیه در صنایع نساجی و پوشاک که در کشورهای آسیایی ژاپن، کره جنوبی، تایوان، چین نیز به وقوع پیوست و در کشورهای هند، ویتنام، بنگالدش و پاکستان نیز در 

حال تکرار است، الگویی از انتخاب درست مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی همراه با سیاست گذاری ها و اقدامات اجرایی پشتیبان متناسب محسوب می گردد. موضوع مهم و 

کلیدی در سیاست گذاری ها و اقدامات اجرایی پشتیبان دولت ترکیه از صنایع نساجی و پوشاک، جامعیت، انسجام، استمرار، انطباق و تغییر برنامه ها و عملکردها در طول روند 

توسعه است. حوزه های پشتیبانی و حمایت ترکیه از صنایع نساجی و پوشاک از تخصیص زمین برای احداث کارخانه و مشوق-های سرمایه گذاری تا تولید، نفوذ در بازارهای 

صادراتی، آموزش، بازاریابی و برندینگ را در بر گرفته است. به عبارتی دولت ترکیه حمایت از توسعه صنعتی را به صرف تامین مالی جهت ایجاد کارخانه معطوف نکرده و به 

مراتب بیش از آن بر کمک ها و پشتیبانی های پیشران صنعتی متمرکز شده است. در مجموع ارتباط بین صنایع نساجی و پوشاک و اقتصاد ترکیه رابطه ای دوطرفه می باشد و 

اقتصاد ترکیه به مراتب بیش از آن چه به این صنایع تزریق کرده، از منافع، خروجی های و سرریزهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن بهره مند گردیده است. 

بخش اول

تحلیلی
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سال 1972 میالدی اولین انجمن صنعت نساجی در 
بورسا  به وجود آمد و در همین سال برای اولین بار 
ترکیه به صادرکننده خالص نساجی تبدیل شد. سیاست-

های صادراتی تهاجمی در بین سال های 1980 تا 1989 
میالدی موجب گردید که سهم منسوجات ساخت ترکیه 
در بازارهای خارجی افزایش پیدا کند. در سال 1990 
میالدی، سهم نساجی و پوشاک به 37 درصد از کل 
صادرات و 54 درصد از صادرات تولیدات صنعتی ترکیه 
بالغ گردید. صنعت نساجی و پوشاک ترکیه، از آغاز دهه 
هشتاد میالدی تا اواخر دهه نود میالدی، ستون فقرات 
اقتصاد این کشور محسوب می شد. در طول دهه های 
هشتاد و نود میالدی این صنعت مهم ترین منبع کسب 
درآمد ارزی در اقتصاد ترکیه بود. آزادسازی تجاری و 
و  نساجی  و صادرات  تولید  سیاست های صادرات گرا، 
پوشاک را تحریک کرد و عالوه بر هزینه های پایین 
خام  اولیه  مواد  و  ماهر  کار  نیروی  وجود  کار،  نیروی 
)پنبه( و انعطاف پذیری باال در واحدهای تولیدی رشد 
قابل توجهی را در این بخش صنعتی به وجود آورد. 
قاره های آسیا و اروپا از طریق ترکیه به یکدیگر متصل 
هستند و این موضوع از نقطه نظرهای هزینه حمل و 
نقل و زمان تحویل سریع، مزیت رقابتی حائز اهمیتی در 
برابر بسیاری از رقبا به ارمغان می آورد. نظر به تشکیل 
اتحادیه گمرکی  بین ترکیه و اتحادیه اروپا، ظرفیت های 

تولید صنایع نساجی در طی دهه نود میالدی افزایش 
یافت. در این دهه شرکت ها به شدت درآمدهای خود 
را بر روی تهیه ماشین آالت سرمایه گذاری می کردند. در 
نتیجه ترکیه دارای 7.3 درصد از ظرفیت های ریسندگی 
چرخانه ای پنبه ای، 5 درصد از ظرفیت های ریسندگی 
الیاف بلند و 5.1 درصد از ظرفیت های بافندگی پشمی 
 2006 سال  در  بود.  میالدی   2008 سال  در  جهان، 
میالدی صنایع نساجی و پوشاک 8 درصد از کل تولید 
ناخالص داخلی، 20 درصد از تولید صنعتی، 24 درصد 
از اشتغال صنعتی و 23 درصد از کل درآمدهای ارزی 
صادراتی ترکیه را به خود اختصاص داد. در این سال 
400 هزار تن پوشاک )2 میلیارد قطعه(، 130 هزار تن 
پارچه تریکو و 130 میلیون متر مربع قالی تولید شد. 
نساجی  صادرات  تولیدکننده   7500 حدود  در  امروزه 
عمدتًا  تولیدی  واحدهای  می دهند.  انجام  را  ترکیه  از 
و  کهرامان مارش  بورسا،  دنیزلی،  ازمیر،  استانبول،  در 
قازیان تپ  متمرکز شده اند. هر چند که واحدهای تولیدی 
یکپارچه بزرگ هم فعالیت دارند، اما اکثر این واحدها 
و متوسط هستند. محصوالت  شامل صنایع کوچک 
نساجی پنبه ای مانند الیاف، نخ و پارچه های تاری-پودی 
24 درصد از صادرات نساجی را تشکیل می دهند. اقالم 
نخ های مصنوعی  از  عبارتند  نساجی  اصلی صادراتی 
پارچه های  تاری-پودی،  پنبه ای  پارچه های  یکسره، 

گردباف، قالی و کفپوش ها و پارچه های مخمل. هم 
اکنون با 26 میلیارد دالر صادرات، نساجی و پوشاک 
به یکی از مهم ترین مولفه-های اقتصاد ترکیه تبدیل 
شده است. مهم ترین نقطه عطف برای صنعت نساجی 
توافق نامه  افتاد.  اتفاق  ترکیه در سال 1995 میالدی 
سازمان تجارت جهانی در خصوص نساجی و پوشاک  
مستلزم حذف همه توافق نامه های الیاف چندگانه  و همه 
موانع تجاری بر روی تجارت نساجی و پوشاک تا سال 
2005 میالدی بود. این امر به ظهور چین به عنوان 
یک رقیب بزرگ در صحنه بین المللی نساجی تبدیل 
شد. صنعت نساجی ترکیه که از نظر تاریخی موفق و 
سودآور است، اکنون در حال عبور از یک دوران گذار 
می باشد. رقابت پذیری صنعت نساجی بایستی به صورت 
قابل توجهی ارتقا پیدا کند و برنامه ریزی راهبردی شود، 
از آنجا که فعالیت به عنوان یک تولیدکننده کم هزینه، 
دیگر برای  کسب حجم صادراتی قابل مالحظه کافی 

نیست.

2- تمرکز جغرافیایی صنایع نساجی و پوشاک ترکیه

حجم  و  شرکت ها  تعداد  اشتغال،  میزان  به  توجه  با 
صادرات، تولید پارچه و پوشاک ترکیه به طور عمده در 
سه منطقه جغرافیایی مرمره، اژه و کوکوروا  متمرکز شده 

است )شکل 2(.

شکل 1. جدول زمانی تکامل صنایع نساجی ترکیه
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فعالیت های نساجی منطقه مرمره در استان های تکیرداغ، 
مرمره  منطقه  است.  یافته  تمرکز  بورسا  و  استانبول 
بزرگترین خوشه نساجی در اقتصاد ترکیه می باشد که 
56 درصد از کل اشتغال نساجی ترکیه را شامل می شود. 
بر اساس آمار وزارت کار و تامین اجتماعی، این منطقه 
تقریبا 67 درصد از کل تعداد شرکت های نساجی و 71 
درصد از کل صادرات نساجی ترکیه را به خود اختصاص 
داده است. فعالیت های عمده تولیدی نساجی این منطقه 
عبارتند از تولید پوشاک، نخ، گردبافی و تکمیل نساجی. 
منطقه اژه در منسوجات منزل، عمدتاَ حوله و لوازم حمام 
متمرکز شده است. این منطقه دارای سهم 12 درصد 
از اشتغال نساجی، 10 درصد از صادرات نساجی و 11 

درصد از کل تعداد شرکت های نساجی ترکیه می باشد.
در  آدانا  شهر  مرکزیت  با  ترکیه  جنوب شرقی  منطقه 
در  است.  داشته  زیادی  پیشرفت های  اخیر  سال های 
جایی که قبال فقط پنبه کشت می شد، هم اکنون صنایع 
نساجی ایجاد شده و در حال رشد است. منطقه کوکوروا 
دارای سهم اشتغال، صادرات و تعداد بنگاه های به ترتیب 
10، 12 و 5 درصد از کل صنعت نساجی ترکیه است. این 
منطقه در درجه سوم از نظر تمرکز صنایع نساجی قرار 
دارد، اما از سرعت رشد باالتری در هر سه زمینه اشتغال، 
صادرات و تعداد واحدها برخوردار می باشد. محصوالت 

اصلی منطقه کوکوروا عبارتند از فرش ماشینی، گلیم ، 
نخ، بافندگی و تکمیل پارچه های پنبه ای.

 
3- سرمایه گذاری در صنایع نساجی، پوشاک و چرم 

ترکیه

در  سرمایه گذاری  از  توجهی  قابل  بخش  مجموع  در 
صنایع نساجی و پوشاک شامل ماشین آالت و نجهیزات 
تولیدی می شود. صنایع ساخت ماشین آالت نساجی و 
اخیر مقداری رشد کرده  پوشاک ترکیه در چند سال 
است، اما تا قبل از سال 2010 میالدی دارای میزان 
و تنوع تولیدات چندان قابل توجهی نبود. بنابراین روند 
ترکیه  چرم  و  پوشاک  نساجی،  ماشین آالت  واردات 
می تواند به عنوان معیاری نسبتاً دقیق جهت بررسی 

روندهای سرمایه گذاری در این صنعت استفاده شود.
واردات  میالدی،   1972 تا   1962 سال های  طی  در 
ماشین آالت نساجی، پوشاک و چرم ترکیه بین 10 تا 50 
میلیون دالر در سال )متوسط 24 میلیون دالر در سال( 
در نوسان بود. در بین سال های 1972 تا 1983 میالدی، 
واردات این ماشین آالت افزایش یافت و به میانگین 130 
میلیون دالر در سال صعود کرد. از سال 1984 میالدی 
به بعد واردات ماشین آالت نساجی، پوشاک و چرم ترکیه 
به تدریج افزایش یافت و در سال 1993 میالدی به 1.1 

میلیارد دالر و پس از آن در سال 2003 میالدی به 2.35 
میلیارد دالر )مقام دوم جهانی پس از چین با میزان 4.8 

میلیارد دالر( صعود کرد )نمودار یک(. 
به سال 2016 میالدی،  منتهی  بیست سال  در طی 
میانگین واردات ماشین آالت نساجی، پوشاک و چرم 
ترکیه 1.5 میلیارد دالر در سال بود . به عبارتی در دو 
دهه اخیر فقط 30 میلیارد دالر در ماشین آالت وارداتی 
جهت صنایع نساجی سرمایه گذاری شده است که با 
ساختمان،  زمین،  در  شده  انجام  سرمایه گذاری های 
تاسیسات برقی و مکانیکی، اداری و ماشین آالت داخلی، 
نساجی،  صنایع  اخیر  دهه  دو  سرمایه گذاری  مجموع 
پوشاک و چرم ترکیه به مراتب بیش از این مقدار برآورد 
می شود. براساس آمار وزارت توسعه ترکیه، از مجموع 
انجام شده در طول  میلیارد دالر سرمایه گذاری   567
سال های 1990 تا 2011 میالدی، فقط 105 میلیارد 
دالر در زمینه نساجی و پوشاک بود که پس از آن بخش 

حمل و نقل با 91 میلیارد دالر قرار داشت.
در مجموع دوره 15-2001 میالدی سهم کشورهای 
چین، ترکیه، هند و آمریکا از مجموع واردات ماشین آالت 
نساجی و پوشاک جهان، به ترتیب 21، 7، 7 و 5 درصد 
می باشد و پس از چین، ترکیه با سهم کمی بیش از 
هند، دومین سرمایه گذار جهانی در ماشین آالت وارداتی 

شکل 2. تمرکز جغرافیایی صنایع نساجی و پوشاک ترکیه
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نساجی و پوشاک محسوب می گردد )نمودار 2(.  
تولیدکنندگان  جهانی  فدراسیون  داده های  اساس  بر 
نساجی، در سال 2014 میالدی ترکیه با دارا بودن 7.1 
درصد  )سهم 3  کوتاه  الیاف  ریسندگی  میلیون دوک 
بلند  الیاف  از کل جهان(، 775 هزار دوک ریسندگی 
)5.7 درصد از کل جهان( و 720 هزار روتور ریسندگی 
چرخانه ای )8.8 درصد از کل جهان(، پس از چین و هند 
از سومین توان تولیدی جهانی در زمینه ریسندگی انواع 

نخ برخوردار بود. تا پایان سال 2013 میالدی، ترکیه 
دارای ظرفیت های نصب شده 45 هزار ماشین بافندگی 
بی ماکوی پنبه ای )سهم 3.4 درصد از جهان( و 6250 
ماشین بافندگی پشمی )سهم 5.1 درصد از جهان( بود. 
در مجموع دوره 14-2005 میالدی، 10500 ماشین 
گردبافی )سهم 3.5 درصد از جهان( و 13300 ماشین 
از جهان( در ترکیه نصب  تخت بافی )سهم 4 درصد 

گردید )نمودار 3(.

4- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع نساجی 

و پوشاک ترکیه

بر اساس آمار وزارت اقتصاد ترکیه در مجموع دوره 
صنعتی  واحد   679 تعداد  میالدی،   1954-2016
نساجی و پوشاک با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
ترکیه ایجاد گردید که 10.2 درصد از کل تعداد این 
نوع واحدها در صنعت را به خود اختصاص داد. هر چند 
که در طی سال های 2008 تا 2013 میالدی تعداد 
واحدهای صنعتی نساجی و پوشاک با سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی کاهش یافت، اما در طی سال های 

نمودار 2. سهم کشورهای چین، ترکیه، هند و آمریکا از نمودار 1. میزان واردات ساالنه ماشین آالت نساجی و پوشاک ترکیه )میلیارد دالر(
واردات ماشین آالت نساجی و پوشاک جهان

)مجموع دوره 15-2001 میالدی(

نمودار 3. ظرفیت های ریسندگی پنبه ای رینگ و اپن اند نصب شده در ترکیه و کشورهای منتخب )میزان تجمعی در دوره 2011-1992 میالدی(
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2015 و 2016 میالدی با به ترتیب 64 و 70 فقره 
سرمایه گذاری خارجی، صنایع نساجی و پوشاک دارای 
سهم 13.8 و 16.5 درصد از کل صنعت بود )نمودار 
4(. بخش صنعت با 1.7 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
این  کل  از  درصد   25 سهم  و  خارجی  مستقیم 
سرمایه گذاری ها در سال 2016 میالدی از رتبه اول 
در بین بخش های اقتصادی برخوردار بود. هر چند که 
در خصوص جزئیات سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در صنایع نساجی و پوشاک اطالعات چندانی منتشر 
نشده است، اما گزارش شده که شرکت های پوشاک 
ترکیه بین سال های 2005 تا 2015 از 1132 میلیون 

دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برخوردار بودند.

5- صنایع نساجی و پوشاک ترکیه

در طی دهه نود میالدی نساجی و پوشاک بزرگترین 
صنعت ترکیه به شمار می رفت. نرخ رشد متوسط ساالنه 
برابر  دو  از  بیش  درصد،  میزان 12.2  به  این صنعت 
میانگین رشد اقتصادی کشور )5.2 درصد( در دهه نود 
میالدی بود. در سال 2001 میالدی، صنعت نساجی و 
پوشاک سهم 5.5 درصد از تولید ناخالص داخلی، 22.6 
درصد از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و 21 درصد 

از اشتغال صنعتی ترکیه را بر عهده داشت. 
بر اساس آمار موسسه تامین اجتماعی ترکیه، در سال 
نساجی،  صنایع  در  شرکت  هزار   59 میالدی   2016
پوشاک و چرم ترکیه فعال بودند که شامل 16 هزار 

شرکت نساجی و 31 هزار شرکت پوشاک می گردد. کل 
تعداد کارکنان در واحدهای رسمی بالغ بر یک میلیون 
نفر است که برای کل واحدهای رسمی و غیر رسمی 
نساجی و پوشاک و چرم حدود دو میلیون نفر برآورد 
می شود. نظر به اشتغال تقریباً برابر بین واحدهای نساجی 
و پوشاک رسمی و میزان اشتغال 2 تا 3 برابری پوشاک 
نسبت به نساجی، بخش اعظم اشتغال غیررسمی صنایع 
کوچک  و  خرد  واحدهای  شامل  پوشاک  و  نساجی 

پوشاک می گردد )جدول یک(.
 بر اساس داده های اتاق صنایع استانبول، در سپتامبر 
نخ  انواع  تولید  ساالنه  ظرفیت  میالدی   2013 سال 
)پنبه ای، پشمی و ابریشمی( 958 هزار تن، انواع پارچه 
تاری-پودی 1.56 میلیارد متر مربع و ظرفیت تولید انواع 

پارچه های تریکو 1.2 میلیون تن بود.  

6- تولید و مصرف مواد اولیه صنایع نساجی و پوشاک 

ترکیه

نگاهی به رشد مصرف الیاف صنعت نساجی ترکیه به 
اقتصادی  تا بحران مالی و  وضوح نشان می دهد که 
جهانی 9-2007 میالدی، مصرف الیاف به طور مستمر 
از یک میلیون تن در سال 1990 میالدی به حدود 3 
میلیون تن در سال 2005 میالدی افزایش یافت. در 
جریان بحران اقتصادی، در ابتدا مصرف الیاف حدود 
500 هزار تن کاهش یافت و به سطح تقریبی حدود 2.5 
میلیون تن در سال رسید، اما در سال 2010 میالدی با 
افزایش  حدود 250 هزار تن به 2.75 میلیون تن بالغ 
گردید )نمودار 5(. این روند کاهش مصرف الیاف نساجی 
بیش از هر نوع الیاف به پنبه ارتباط داشت، به صورتی 
که مصرف آن از حدود 1.5 میلیون تن در سال 2006 
میالدی به حدود یک میلیون در سال 2009 میالدی 
کاهش یافت. هر چند که در سال های بعد مصرف پنبه 
تا حدود 1.2 میلیون تن افزایش یافت، اما تقریبا در حدود 
300 هزار تن در سطح قبل از بحران اقتصادی قرار دارد.

هر چند که در دوره 15-2005 میالدی مصرف الیاف 
نساجی جهت صادرات با 23 درصد تنزل از 1.65 میلیون 
تن به 1.28 میلیون تن کاهش یافت، اما ارزش صادرات 
نساجی و پوشاک ترکیه 38 درصد افزایش پیدا کرد. این 
موضوع به وضوح نشان دهنده افزایش ارزش افزوده و 

نمودار 4. تعداد تاسیس واحدهای  صنعتی نساجی و پوشاک در ترکیه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی

جدول 1. نمایه صنایع نساجی، پوشاک و چرم ترکیه
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بهای واحد قابل توجه صادرات نساجی و پوشاک ترکیه 
در ده سال اخیر است. در طی دوره 15-2005 میالدی 
مصرف داخلی الیاف نساجی 50 درصد باال رفت که 
حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم ترکیه 
افزایش  با وجود کاهش مصرف صادرات و  می باشد. 
مصرف داخل، ترکیه نزدیک به نیمی از تولیدات نساجی 

و پوشاک خود را صادر می کند.
یکی از عوامل کلیدی موفقیت صنعت نساجی ترکیه، 
اولیه پنبه در ترکیه است. ترکیه پنجمین  تولید ماده 
تولیدکننده پنبه خام با کیفیت خوب در جهان به شمار 
شدید  نوسانات  با  مقابله  خصوص  در  دولت  می رود. 
در قیمت داخلی پنبه خام با صنایع نساجی همکاری 
می کند. در حین اجرای پروژه گپ بخش قابل توجهی 
از سرمایه گذاری های جدید صنایع نساجی در واحدهای 
آناتولی   پنبه، در منطقه طرح جنوب شرقی  ریسندگی 
انجام شد. طرح گپ یکی از جامع ترین پروژه های توسعه 
منطقه ای می باشد که با هزینه 32 میلیارد دالر در ترکیه 
انجام شده است. یکی از اهداف مهم این طرح دو برابر 

کردن تولید پنبه خام ترکیه بود.
تولید پنبه ترکیه در سال 1945 میالدی 54 هزار تن در 
بود که در سال 1955 میالدی به 157 هزار تن و در 
سال 1965 میالدی به 325 هزار تن افزایش یافت. سیر 
صعودی تولید پنبه ترکیه ادامه یافت و در سال 1995 
میالدی به 850 هزار تن بالغ گردید. در طی سال های 
1995 تا 2017 میالدی، میانگین تولید پنبه ترکیه به 
میزان 850 هزار تن در سال بود )نمودار 6(. افزایش 
تولید پنبه ترکیه به میزان باالیی از ارتقای بهره وری 
کشت پنبه حاصل شده است. تا قبل از سال 1955 
میالدی میزان برداشت پنبه در حدود 250 کیلوگرم در 
هکتار بود که در سال 1965 میالدی به نزدیک 500 
کیلوگرم و در دهه نود میالدی به باالی 1000 کیلوگرم 
در هکتار افزایش پیدا کرد. در سال زراعی 2016/17 
میالدی ترکیه با برداشت 1740 کیلوگرم پنبه در هر 
هکتار )میانگین جهانی 790 کیلوگرم در هکتار(، از رتبه 
اول جهانی بهره وری برداشت پنبه برخوردار گردید. در 
این سال ترکیه با تولید 871 هزار تن پنبه، هفتمین 
تولیدکننده جهانی پس از کشورهای هند )6380 هزار 
تن(، چین )5750 هزار تن(، آمریکا )4630 هزار تن(، 

پاکستان )1780 هزار تن(، برزیل )1700 هزار تن( و 
استرالیا )1000 هزار تن( بود. در سال زراعی 2016/17 
تن  میلیون   1.5 ساالنه  مصرف  با  ترکیه  میالدی، 
پنبه، پنجمین مصرف کننده جهانی الیاف پنبه پس از 
کشورهای چین )8710 هزار تن(، هند )5390 هزار تن(، 
پاکستان )2260 هزار تن(، بنگالدش )1570 هزار تن( 
محسوب می شد. نظر به کمبود محصول پنبه داخلی، 

ترکیه نزدیک به نیمی از مصرف داخلی خود را وارد 
می کند که میزان آن در سال زراعی 2016/17 میالدی 

762 هزار تن بود.

7- صادرات صنایع نساجی و پوشاک ترکیه

پوشاک  و  نساجی  میالدی صادرات  در سال 1980 
ترکیه کمتر از 500 میلیون دالر بود که با روند رشد 

نمودار 5. میزان مصرف انواع الیاف در ترکیه

نمودار 6. تولید پنبه در ترکیه )هزار تن(
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مستمری به 10 میلیارد دالر در سال 1997 میالدی صعود کرد. رکود اقتصادی 
جهانی موجب شد که در طی سال های 1997 تا 2001 میالدی صادرات نساجی 
و پوشاک ثابت بماند. در طی سال های 2002 تا 2014 میالدی صادرات نساجی 
و پوشاک ترکیه رشد قابل توجه و مداومی را )به استثنای سال 2009 میالدی( 
تجربه کرد و میزان آن به 29 میلیارد دالر در سال 2014 میالدی بالغ گردید. 
این صادرات در طی سال های 2015 و 2016 میالدی به 26 میلیارد دالر افت 
کرد که البته توام با کاهش صادرات جهانی، اما با شدت کمی بیشتر بود )نمودار 
7(. در طی دهه نود میالدی سهم نساجی از کل صادرات نساجی و پوشاک 
بین 30 تا 35 درصد بود که به تدریج باال رفت و به 44 درصد در سال 2014 
میالدی بالغ گردید. در مجموع بیست سال منتهی به سال 2016 میالدی سهم 

نساجی از کل صادرات نساجی و پوشاک ترکیه 40 درصد بود )نمودار 8(. 
در طی دهه نود میالدی نساجی و پوشاک نزدیک به 40 درصد از کل صادرات 
و بیش از 50 درصد از کل صادرات تولید صنعتی ترکیه را به عهده داشت که 
این نسبت ها برای دهه 2000 میالدی به ترتیب به 24 و 30 درصد و از سال 

2011 میالدی تا کنون به ترتیب به حدود 24 و 18 درصد کاهش یافت.
در طی دو دهه اخیر، در مجموع صادرات نساجی و پوشاک 400 میلیارد دالر 
درآمد ارزی برای دولت ترکیه به همراه داشته است. موضوع قابل توجه در ایجاد 
درآمدهای ارزی، تراز منفی کل تولیدات صنعتی )به استثنای نساجی و پوشاک( به 
میزان میانگین ساالنه 31 میلیارد دالر در بیست سال اخیر و 46.5 میلیارد دالر در 
سال 2016 میالدی می باشد که در خصوص نساجی و پوشاک مثبت 12.8 میلیارد 

دالر در بیست سال اخیر و مثبت 17 میلیارد دالر در سال 2016 میالدی است. 
در سال 2016 میالدی صادرات نساجی و پوشاک کماکان بزرگترین بخش 
اقتصادی تامین کننده ارز خارجی برای کشور ترکیه بود. در این سال تراز تجاری 
بخش های اقتصادی به ترتیب صنایع نساجی و پوشاک )مثبت 17 میلیارد دالر(، 
کل خدمات )مثبت 16.6 میلیارد دالر(، خدمات گردشگری )مثبت 14 میلیارد 
دالر(، مواد غذایی )مثبت 5.3 میلیارد دالر(، خدمات حمل و نقل )مثبت 5.1 
میلیارد دالر(، محصوالت کشاورزی )مثبت 1 میلیارد دالر(، خودرو )منفی 0.7 
میلیارد دالر(، آهن و فوالد )منفی 1.7 میلیارد دالر( و مواد شیمیایی )منفی 19.5 

میلیارد دالر( بود )نمودار 9(.  
در سال 2016 میالدی، )به استثنای چین( صادرات نساجی و پوشاک ترکیه با 
میزان 26 میلیارد دالر، با فاصله نه چندان قابل توجهی پس از کشورهای هند 
)34 میلیارد دالر(، ویتنام )31 میلیارد دالر( و بنگالدش )30 میلیارد دالر( قرار 
داشت. اتحادیه اروپا به طور سنتی بزرگترین بازار ترکیه برای هم نساجی و هم 
پوشاک بود و پس از آن آمریکا قرار داشت، اما در حال حاضر بازارهای منطقه 
خاورمیانه و کشورهای همسایه به دومین بازار بزرگ نساجی و پوشاک ترکیه 

تبدیل شده است.
ادامه دارد...

نمودار 7. روند صادرات نساجی و پوشاک ترکیه )میلیون دالر(

نمودار 8. سهم صادرات نساجی و پوشاک از صادرات تولیدات صنعتی و کل صادرات ترکیه 

نمودار 9. تراز تجاری اقالم مهم کاالها و خدمات و نساجی و پوشاک ترکیه 
درسال 2016 میالدی )میلیارد دالر( 

تحلیلی
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حذف صفر از واحدهای پولی، موضوع جدیدی نیست و 
پیش از این 19 کشور از برزیل گرفته تا هلند و ترکیه آن 
را انجام داده اند. تجربه این کشورها نشان دهنده موفقیت 
در برخی از آنها و شکست در برخی دیگر است. در این 
بین در برخی کشورها صفرها از پول های ملی چندین 
بار حذف شدند؛ همچون برزیل که در شش مرحله 18 
صفر حذف کرد و در برخی از کشورها نیز این اقدام با 
اصالحات ساختاری اقتصادی دیگر جواب داد که این 

مدل مشابهت بیشتری با شرایط اقتصادی ایران دارد.
 حذف صفرها از واحد پولی نخستین بار بعد از جنگ 
جهانی دوم و در کشور آلمان به اجرا درآمد. علت این 
تصمیم هم تورم وحشتناکی بود که این کشور بعد از 
جنگ تجربه کرد. بعد از این برخی دیگر از کشورها هم 
تجربه آلمان را تکرار کردند اما همه آن تجربه ها موفق 

نبود.
بعد از آن هم این طرح در بسیاری از کشورهای دیگر 
انجام شد؛ به طوری که در طول 50 سال گذشته 19 
کشور اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردند. صفرها 
اوکراین،  روسیه،  در  مرتبه،  چهار  تاکنون  آرژانتین  در 
لهستان و بلژیک سه مرتبه و در ترکیه، کره جنوبی و غنا 

یک مرتبه برداشته شده اند.

برزیل رکورددار حذف صفر!
یکی دیگر از کشورهایی که به حذف صفرها عالقه 
زیادی داشته، برزیل است. این کشور در دهه 60 و 70 
را  زمان خود  تورم های  از سنگین ترین  میالدی یکی 
تجربه کرد؛ به طوری که پول ملی این کشور ماهانه 30 

تا 40 درصد ارزش خود را از دست می داد.

در سال 1967 میالدی برای اولین بار سه صفر از پول 
ملی برزیل حذف شد، با این حال برزیل نتوانست در 
کنترل تورم موفق عمل کند و تا سال 1981 تورم این 
کشور بار دیگر به 151 درصد رسید. در این مدت دوباره 
سه صفر از پول ملی برزیل حذف شد اما در سال 1989 
تورم بار دیگر در برزیل افزایش پیدا کرد و به 1431 درصد 

رسید.
در همین زمان برای چندمین بار دولت برزیل اقدام به 
حذف صفرهای بازگشته همراه با تغییر نام پول ملی کرد. 
در سال 1993 زمانی که تورم این کشور در مرز 2000 

درصد قرار داشت باز هم حذف سه صفر اعمال شد.
جالب است بدانیم که از 1930 تاکنون طی شش مرحله 
18 صفر از پول ملی برزیل حذف شده و هشت بار هم 
نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده و با این حال این 

کشور هنوز یکی از گران ترین کشورهاست!

حذف صفرها در هلند کارگر افتاد
بیماری هلندی اصطالحی است که بر اساس اتفاقات رخ 
داده در اقتصاد هلند در سال های دهه 60 به وجود آمد. در 
آن سال ها اقتصاد هلند به دلیل ورود منابع درآمدی غیر 
منتظره از محل استخراج گاز، با تورم فزاینده ای روبرو شد؛ 
به طوری که دولت مجبور به چاپ اسکناس های درشت 
شد تا بتواند پاسخگوی نیازهای تورم 100 درصدی باشد.

این وضعیت در هلند چندان ادامه پیدا نکرد، چرا که دولت 
با اعمال سیاست های شدید انقباضی در سیاست های 
پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به همراه آن 
چهار صفر از اسکناس های این کشور را حذف کند. هلند 
در واقع نمونه برجسته ای از جوابگو بودن سیاست حذف 

صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار با اعمال 
دیگر سیاست های کنترل نقدینگی همراه باشد.

هر دالر آمریکا 5.1 میلیون لیر ترکیه
ترکیه در 2005 به یک باره شش صفر را از پول ملی خود 
حذف کرد. تورم در این کشور از ابتدای دهه 80 آغاز شده 
و با شتاب به پیش رفت؛ به طوری که هر دالر آمریکا که 
در سال 1988 با 1422 لیر قدیم ترکیه مبادله می شد در 

سال 2003 به بیش از 1/5 میلیون لیر قدیم رسید.
به سه  این شرایط قیمت یک ساندویچ در ترکیه  در 
میلیون لیر رسید. از سال 1981 به این سو در ترکیه هر 
دو سال یک بار نیاز به اسکناس های درشت تر احساس 
می شد. در یک چرخه 25 ساله درشت ترین اسکناس 

ترکیه از 5 هزار لیر به یک میلیون لیر تبدیل شد.
تعداد بی شمار صفرها در ارقام اقتصادی و مبادالت که 
گاه تا چند تریلیون لیر می رسید مشکالت فراوانی را در 
مسیر عملیات حسابداری و نگه داری حساب ها به وجود 
آورده بود. از آغاز سال 2005 اسکناس های جدید ترکیه 
با عنوان لیر جدید منتشر شدند. هر لیر جدید حاال معادل 
یک میلیون لیر قدیم است و به این ترتیب ترکیه در یک 

مرحله شش صفر را از اسکناس حذف کرد.
مهار تورم در ترکیه با نظارت و دستورالعمل های صندوق 
بین المللی پول انجام گرفت. این کشور به عنوان یک 
نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین المللی 
معرفی شد. ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها کند 

تورم را به طور کامل مهار کرد.

ترکیه حذف صفرها را با اصالحات بانکی همراه کرد
درباره تجربه کشور ترکیه در حذف صفرها، حسین وکیلی 
-اقتصاددان-  با اشاره به فراگیری حذف چهار صفر از 
پول ملی روی مبادالت اقتصادی، شرط موفقیت این 
عملیات را در اصالحات ساختاری ارزیابی کرد و گفت: 
از  اقتصادی  اصالحات  دیگر  با  ترکیه حذف صفر  در 
ناترازی بانک ها، تغییر در قوانین جذب  جمله اصالح 
گردشگری  فضاهای  توسعه  و  خارجی  سرمایه گذاری 

همراه شد که البته موفقیت آمیز هم بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه حذف صفرها باید در شرایط 
ثبات اقتصادی انجام شود ادامه داد: تا زمانی که ثبات 
قیمت ها شکل نگیرد و حجم روزافزون نقدینگی با تولید 
ملی تناسبی نداشته باشد، حذف صفرها نمی تواند به 

19 کشور سابقه دار حذف صفر از پول ملی
حذف چند صفر جواب می دهد؟!

بازتاب
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تنهایی باعث قدرتمند شدن پول ملی شود.
در ایران هم حذف صفر به تنهایی جواب نمی دهد

وکیلی با تاکید بر اینکه باید زمینه های الزم برای کنترل 
حجم نقدینگی در اقتصاد فراهم شود گفت: این حجم 
نقدینگی در کنار کاهش درآمدهای نفتی باعث می شود 
که تورم در اقتصاد ایران بیشتر از روز قبل باشد که در 
چنین شرایطی حذف چهار صفر از پول ملی به تنهایی 
نمی تواند باعث حل مشکالت اقتصادی یا کاهش تورم 

شود. 
در مورد تجربه ترکیه ذکر این نکته هم ضروری است که 
این کشور ابتدا یک برنامه ریاضتی 16 میلیارد دالری را 
به اجرا گذاشت و پس از آن که نرخ تورمش به 9 درصد 
کاهش پیدا کرد، در سال 2005 اقدام به حذف صفر از 

پول ملی خود کرد.
بعد از این با ایجاد اصالحات ساختاری، قیمت برابری هر 
دالر از یک میلیون و 350 هزار لیر در سال 2004 به نرخ 
معقول خود بازگشت و ثبات نسبی نرخ ارز برای مدت 
طوالنی در این کشور ادامه پیدا کرد و در آخرین معامالت 
ارزی، هر دالر آمریکا به ازای 5.5598 لیر مبادله می شود.

صفرها به تنهایی زورشان به تورم نمی رسد
بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد که 
حذف صفر از پول ملی الزاما به توقف نرخ تورم یا کاهش 

ارزش پول منجر نشده است.
زیمباوه در سال 2009 اقدام به حذف 12 صفر از پول 
ملی خود کرد. به گفته سی ان ان، در آن سال با یک 
اسکناس 100 تریلیون دالری زیمباوه می شد تنها یک 
قرص نان خرید و قیمت هر دالر آمریکا به 300 تریلیون 

دالر زیمباوه رسیده بود.
بدون  پول  از  صفر  حذف  به  اکتفا  تنها  حال  این  با 
در  این کشور  تورم  تا  باعث شد  اصالحات ساختاری 
ژوئن سال 2019 با گذشتن از 175.66 درصد مجددا 

رکوردشکنی کند.
ونزوئال نیز سال گذشته اقدام به حذف پنج صفر از پول 
ملی خود کرد اما تورم آن از 24 هزار و 571 درصد در 
سال گذشته به 815 هزار و 194 درصد در ماه می افزایش 
پیدا کرده است. اقتصاد ونزوئال نیز که سال گذشته طبق 
گفته دویچه وله منفی 18 درصد کوچک شده بود، طبق 
پیش بینی صندوق بین المللی پول امسال را با رشد منفی 

35 درصد سپری خواهد کرد.

تاثیـر حـذف چهـار صفـر از بودجـه
حسـاب های ۵۰ سالـه زیـر و رو می شـود!

در حالی دولت بر حذف چهار صفر از پول ملی اصرار 
این  معتقدند  بودجه نویسی  کارشناسان حوزه  که  دارد 
و  بودجه  زمانی  سری  ریختگی  بهم  موجب  تغییر 
پیچیدگی هایی در این رابطه می شود؛ آن هم در شرایطی 
که تاثیر مثبتی در کاهش هزینه یا مصارف بودجه ای 

نداشته و محدود به آثار روانی خواهد بود.
اخیرا هیات دولت کلیات الیحه حذف چهار صفر از پول 
ملی را تصویب کرد که در نتیجه آن ریال برداشته و 
تومان، واحد پول ملی می شود؛ به طوری که هر 10 هزار 

ریال یک تومان خواهد شد.
در این میان، یکی از بخش هایی که با اعداد و ارقام 
کالن سر و کار دارد و به طور حتم درگیر این تصمیم 
که  است  بودجه ریزی کشور  حوزه  خواهد شد،  دولت 
پرس و جوی ماجرا از برخی مسئوالن و کارشناسان 
مرتبط با بودجه در مورد اینکه حذف چهار صفر چه اثری 
در این زمینه خواهد داشت، با این توضیحات همراه بود 
که با این اقدام، بسیار کار سخت و پیچیده ای پیش روی 
دولت است و باید تمامی اطالعات مربوط به حوزه مالی 
در خزانه و بودجه تغییر کند، چراکه برای محاسبات، 
سری زمانی تمامی اطالعات مورد استفاده باید تغییر کند 
و بر اساس مدل جدیدی که بر مبنای تومان است، تهیه 
شود. به گفته کارشناسان حوزه بودجه ریزی، برای اینکه 
آمار و ارقام قابل مقایسه باشد و سری های زمانی بعد از 
تبدیل ریال به تومان قابل استفاده و قابل قیاس باشند، 
لزوم تغییر تمامی آنها وجود دارد. این در حالی است که 
حساب های مورد نظر از سال 1338 تاکنون وجود داشته 
و باید تمامی آنها تبدیل شود که خود بسیار موضوع 
پیچیده ای خواهد بود، چراکه به هر حال در گذر زمان 

اعداد تغییر کرده و تبدیل آنها کار آسانی نیست.
آنچه در توضیح بودجه ریزان دیده می شود، این است که 
تغییر پول ملی و حذف چهار صفر تغییری در هزینه ها 
ایجاد نخواهد کرد و فقط آثار روانی را به همراه دارد که 

در برخی موارد مثبت و در برخی موارد منفی است.
در مجموع کارشناسان حوزه بودجه ریزی تاکید دارند که 
در شرایط ثبات اقتصادی می توان دست به حذف صفر 
از پول ملی زد، اما اکنون وضعیت اقتصاد ایران در ثبات 
و فضای آرامی قرار ندارد که چنین تصمیمی، عقالنی 

به نظر برسد. از سوی دیگر حتی اگر این موضوع در 
مجلس نیز مصوب شود، بسیار زمان بر بوده و این گونه 
نیست که زیرساخت ها آماده باشد و بالفاصله صفر از 
پول ملی حذف شود. اما اگر چهار صفر از پول ملی حذف 
شود، در رابطه با اعداد و ارقام بودجه باید گفت که در 
حال حاضر سقف کلی بودجه تا 15 صفر دارد. به عنوان 
نمونه برای سال جاری سقف کلی بودجه کشور 1700 
هزار میلیارد تومان است که با حذف چهار صفر به 170 

میلیارد تومان می رسد.
البته به تبع آن در سایر بخش های درآمدی و هزینه ای 
نیز ارقام کاهش می یابد؛ به طوری که 448 هزار میلیارد 
و 800  میلیارد  به 44  بودجه  و مصارف  منابع  تومان 
تغییری  یافت که فقط  میلیون تومان کاهش خواهد 
در ظاهر ارقام و عملیات حسابداری است، نه منابع و 
مصارف. گفتنی است؛ در پی تصویب الیحه حذف چهار 
صفر از پول ملی، کارشناسان و مسئوالن مجموعه های 
بر ضرورت  متفاوتی همراه  اظهارات  اقتصادی کشور 
اصالحات ساختاری پیش از اجرای این امر داشته اند. 
به طوری که بغزیان، یکی از کارشناسان اقتصادی در این 
باره تاکید کرد که برداشتن صفرهای پول ملی باعث به 
وجود آمدن ثبات قیمت و رونق اقتصادی نمی شود. اگر 
هم این موضوعات مقطعی و کوتاه مدت رخ دهد مربوط 
به مسائل روانی است. همچنین این اقدام نه قیمت ها را 
کاهش می دهد و نه اشتغال ایجاد می کند. به اعتقاد وی، 
ثبات نرخ ارز، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه گذاری از 
الزمه های اقتصاد ماست که باید اول به آنها رسیدگی 
شود. این کارشناس نیز تاکید کرد که کلی اطالعات 
آماری داریم که اگر برداشتن صفرهای پول ملی عملی 
شود وقتی یک محقق بخواهد برای تحقیقی آمار و 
ارقام را جمع کند با مشکالتی مواجه می شود. در نتیجه 
تحقیقات اقتصادی با مشکل بر می خورد. در این میان 
کارشناسان دیگر نیز ضمن تایید این موضوع معتقد 
هستند که مرکز آمار، بانک مرکزی و دیگر ارگان ها باید 
بتوانند تمام آمارها را به واحد پول جدید تبدیل و آرشیو 

کنند و سپس این اقدام اجرایی شود.

منبع ایسنا
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گفت وگو با تعدادی از بازدیدکنندگان ایرانی ایتمای بارسلون2019  

اشاره:
در شماره گذشته نساجی امروز، بخش نخست مصاحبه های اختصاصی با تعدادی از صنعتگران و فعاالن صنایع 
نساجی و پوشاک در مورد برگزاری ایتمای 2019 منتشر شد و در این شماره بخش دوم این گفت وگوها از 

نظرتان خواهد گذشت.

گزارش

ایتـما، 
تبلور کاربردی 
علوم نساجی 
است

قسمت دوم

تهیه و تنظیم: مینا بیانی

 نفوذ به بازارهای صادراتی با حضور در نمایشگاه های 
جهانی

»شرکت ماشین سازی راعی« یکی 

ایتمای  در  ایرانی  غرفه داران  از 
کنار  در  توانست  که  بود   2019
جهان،  نساجی  معظم  شرکت های 
عرض اندام نماید و پرچم ایران را با 
افتخار و سربلندی به اهتزاز درآورد اگرچه مسائل اقتصادی 
شرکت  این  برای  بسیاری  محدودیت های  تحریم ها،  و 
خوش نام و بی ادعا در تعامل با بازدیدکنندگان کشورهای 

مختلف به وجود آورده است. 
مهندس محسن راعی- مدیرعامل- با اعالم این مطلب 

که تکنولوژی نانو و پالسما در ماشین آالت و مواد مصرفی 
نسبت به دوره قبل ایتما پیشرفت چشمگیری کرده بود، 
این  باالی محصوالت  بسیار  به کیفیت  توجه  با  گفت: 
شرکت و قیمت رقابتی  و اطمینان خاطر نسبت به نفوذ 
در بازار آسیا، در ایتما حضور یافتیم و استقبال  کم نظیر 
کشورهای هدف از  کلمبیا ، سوریه ، مصر و حتی برخی 

کشورهای اروپایی، برای ما بسیار امیدوارکننده بود. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا حضور غرفه های ایرانی 
در ایتما از نظر اقتصادي و فنون بازاریابي رقابتي مناسب به 
نظر مي رسد، گفت: با توجه به توانایی صنعتگران ایرانی در 

تولید محصوالت با کیفیت و همچنین قیمت های رقابتی ، 
با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی به طور قطع غرفه داران 

ایرانی می توانند نتایج موثری بگیرند.
این صنعتگر نساجی، بهترین و مناسب ترین راه نفوذ به 
بازارهای صادراتی را حضور مستمر در نمایشگاه های معتبر 
بین المللی دانست و افزود: حضور در رویدادهای جهانی 
مانند ایتما، از اهمیت خاصی برای مجموعه ما برخوردار 

است. 
در  کشور   147 از  بیش  داشت:  اذعان  راعی  مهندس 
از  بازدیدکنندگان  اغلب  و  داشتند  نمایشگاه حضور  این 
کشورهایی بودند که برای مذاکره با آنها پیش از برپایی 
توانستیم  این طریق  از  بودیم و  برنامه ریزی کرده  ایتما 
ارتباطات بسیار مثبت و موثر برقرار نماییم اما مانع اصلی 
ما در توسعه روابط بین المللی، گره خوردن مسائل صادراتی 
با تحریم هاست برای مثال با شرکت های مختلف از اقصی 
به دلیل کیفیت باالی  انجام دادیم و  نقاط دنیا مذاکره 
محصوالت ما و همچنین قیمت مناسب و رقابتی آن، به 
انجام معامله و عقد قرارداد تمایل بسیاری داشتند و برخی 
از وجود تحریم ها بسیار ابراز تأسف نمودند اما معامله با 
ایران را به بهبود شرایط سیاسی و بین المللی ایران و رفع 

تحریم ها موکول کردند. 
شرکت  مزیت  و  مثبت  نقطه  کرد:  خاطرنشان  وی 

ماشین سازی راعی ، تولید انواع چله پیچ ها با مشخصات فنی 
متفاوت است و خوشبختانه امسال عالوه بر محصوالت 
مشترک با شرکت سوئیسی مگ ، 6 مدل متفاوت از ماشین 
چله پیچی را در معرض نمایش قرار دادیم که هر یک ، 

جذابیت های فوق العاده ای برای بازدیدکنندگان داشت. 
به گفته مهندس راعی، حمایت های دولت برای حضور 
شرکت های توانمند ایرانی در نمایشگاه های خارجی بسیار 
نام جهت حضور  با توجه ثبت  اندک و ضعیف است و 
در ایتما 4 سال پیش و با نرخ پایین ارز صورت گرفت، 
متأسفانه تسویه حساب طبق نرخ ارز سال 2019 انجام و 
هزینه های سنگینی به مجموعه تحمیل شد اما علی رغم 
تمام مسائل و مشکالت با توکل به خداوند، صد در صد 
در ایتمای 2023 حضور بسیار موفق تر و پررنگ تر خواهیم 

داشت. 

 امیدوار به توسعه بازارهای بین المللی
»شرکت آراز« بعد از معرفی برند ایرانی »جوال« در زمینه 

ماشین های گردبافی و فروش موفق داخلی آن با توجه 
به عناصر کیفیت، بومی سازی ماشین، قیمت اقتصادی و 
خدمات پس از فروش مناسب، با توجه به توان تخصصی 
مهندسان شرکت که همگی از فارغ التحصیالن مدارج 
پیش  سال  چهار  از  هستند،  تهران  دانشگاه های  باالی 
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در حوزه ساخت تجهیزات کنترلی ماشین های بافندگی، 
پروژه های فناورانه ای تعریف نمود که تاکنون 3 محصول 
تجاری دانش بنیان با نام های »سنسور سوزن شکسته 
کارخانه  پایش  و  »کنترل  و  نگار«  »چرخش  جوال«، 
بافندگی از راه دور« از میان این پروژه ها به بازار داخل 
و خارج عرضه شده است. این محصوالت به خصوص 
محصول سنسور سوزن با توجه به دانش و فناوری منحصر 
به فرد، در عرصه بین المللی هم کم نظیر بوده و تنها دارای 

رقبای آلمانی و بلژیکی می باشند. 
چنین محصوالت  باالی صادراتی  پتانسیل  به  توجه  با 
ایرانی جوال در بزرگترین نمایشگاه  دانش محوری، برند 
بارسلون   2019 ایتمای  یعنی  دنیا  نساجی  بین المللی 
مورد  محصوالتش  و  داشت  حضور  غرفه دار  به  عنوان 
استقبال بازدیدکنندگان، بافندگان و ماشین سازان بزرگ 
این حوزه قرار گرفت، اگرچه علی رغم اشتیاق فراوان، یکي 
از نگراني های اکثر بازدیدکنندگان ) به خصوص کشورهای 
اروپایی(، تعامل مالی با ایران و یافتن راهی برای رفع این 
مشکل بود. صنعتگران مصری هم  به دلیل عدم ارتباط 

دیپلماتیک با ایران، دچار چنین مشکلی بودند.

عنوان داشت:   مهندس میثم جواهري پور- مدیرعامل- 

نمایشگاه  برگزاری  و  شرکت  بودن  جوان  به  توجه  با 
ایتما در دوره های چهارساله، این اولین دوره شرکت ما 
در این نمایشگاه بود و لذا از منظر مقایسه ای اظهار نظر 
ما بالموضوع است اما در مقایسه با نمایشگاه های دیگر 
تخصصی نساجی دنیا، هم از لحاظ تنوع و هم از لحاظ به 
کارگیری فناوری  و معرفی محصوالت جدید، بسیار قابل 

توجه و ارزشمند بود.
 IOT ،وی افزود: در ایتمای2019، ورود فناوری های پیشرو
و اینترنت اشیا به صنعت نساجی  و به نوعی امیخته شدن 
علوم کامپیوتر و الکترونیک در این نمایشگاه برای شرکت 
ما که در این حوزه دارای تخصص است، جالب توجه بود. 
نتیجه این آمیختگی، عالوه بر ظرفیت بخشی به مدیریت 
یکپارچه کارخانه های نساجی و افزایش بازدهی کارخانه، در 
ارتقاء تک تک قطعات جانبی و اصلی ماشین اعم از واحد 
پردازشگر ماشین و ماشین های نساجی قابل برنامه ریزی 

کاماًل مشهود بود. 
به گفته مهندس جواهری پور، خوشبختانه شرکت آراز در 
 KnitNet این زمینه همگام با تحوالت جهانی، محصول

خود را در این نمایشگاه رونمایی کرد. این محصول با 
نصب شدن روی ماشین های نساجی و شبکه سازی آنها، 
قابلیت کنترل وضعیت آنالین ماشین آالت و همچنین 
را برای  بازدهی هر ماشین  گزارشات دوره ای فعالیت و 
مدیران کارخانه از طریق بستر اینترنت فراهم می نماید که 

خوشبختانه بسیار مورد توجه قرار گرفت.
مدیرعامل آراز تصریح کرد: با توجه به فرسودگی بسیاری 
از ماشین آالت صنعت نساجی در ایران و همچنین ذوق و 
سلیقه صنعتگران ایرانی، بهره گیری از تکنولوژی های مدرن 
و به روز دنیا باعث یک جهش بزرگ خواهد شد اما وقتی 
با تفکر سیستمی به موضوع نگاه کنیم در کوتاه مدت و تا 
زمانی که نگرش های کالن سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
کشور دچار اصالح و بازنگری نگردد، این مدرن سازی در 

توسعه بهره وری چندان موثر واقع نخواهد شد. 
دکتر حمید رحیم پور - مدیر تکنولوژي-  در پاسخ به این 

سوال که بیشترین غرفه در ایتما متعلق به چه کشورهایی 
بود؛ گفت: هم از نظر تعداد غرفه و هم )تقریباً( از نظر 
صدر  در  اختالف  با  آلمان  شده،  ارائه  محصوالت  تنوع 
کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه قرار داشت و اکثر 

غرفه شرکت آراز محسن راعی - مدیرعامل ماشین سازی راعی
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بازدید کنندگان را می توان به دو دسته اصلی بافندگان و 
نمایندگان فروش تقسیم کرد. بافنده ها به دنبال مشاهده 
و آشنایی با آخرین تحوالت و تکنولوژی های عرضه شده 
این صنعت و شاید به کارگیری برخی از آنها در واحدهای 
تولیدی خود بودند، نمایندگان فروش هم بیشتر بر توسعه 
کسب و کار و تجارت متمرکز بودند، ضمن اینکه گروه های 
دانشجویی و کسب و کارهای جانبی نیز در این نمایشگاه 

در زمره بازدیدکنندگان قرار داشتند. 
دکتر رحیم پور، هدف شرکت آراز از حضور و اخذ غرفه در 
ایتمای بارسلون،  »جایگاه سازی و معرفی برند جوال در 
سطح بین المللی«، »توسعه بازار فروش )و جذب نمایندگان 
محلی بدین منظور( «، »مذاکره و همکاری با شرکت های 
بزرگ سازنده ماشین« و »آشنایی با محصوالت و ایده های 
جدید در این حوزه« برشمرد و افزود: استقباِل فراتر از حد 
انتظار کارخانجات بافندگی و همچنین مذاکرات اولیه با 
شرکت های بزرگ و پیشرو ماشین ساز اروپایی همچون 
مایر و تروت، ماشین سازان تایوانی و چینی در خصوص 
ماشین هایشان،  در  ما  محصول  از  استفاده  و  همکاری 
می تواند نشانه-های روشنی از دستیابی به این اهداف  باشد 
و ما را به ادامه مذاکرات و پیگیری های تجاری امیدوار 

نموده است. 

 دشواری واردات ماشین آالت نساجی
شهریاری-  بهرام  مهندس 

مدیرعامل شرکت طرح بافت رایان 

و نماینده شرکت شیما سیکی ژاپن 

تاکنون   1998 سال  از  ایران-  در 

به عنوان  ایتما  دوره های  تمام  در 
بازدیدکننده حضور پیدا کرده است. وی عنوان داشت: در 
ایتمای بارسلون، شاهد توسعه و پیشرفت چاپ دیجیتال 
بودیم و پرازدحام ترین و جذاب ترین سالن نمایشگاه به این 

بخش اختصاص داشت.
وی گفت: تمام برندهای معتبر و مطرح در زمینه ماشین های 
تخت باف حضور داشتند و شرکت شیما سیکی به عنوان 
یکی از پیشتازان تولید ماشین های تخت باف، یک مدل 
ماشین جدید عرضه کرده بود که با توجه به شرایط فعلی، 

واردات آن به کشور دشوار است.
مهندس شهریاری ضمن اشاره به حضور پررنگ شرکت های 
اروپایی در ایتما گفت: تعداد غرفه داران کشورهای آسیایی در 

مقایسه با کشورهای اروپایی به مراتب کمتر بود. 
وی ضمن تأیید این دیدگاه که سهم صنعتگران ایرانی از 
حضور در ایتما فقط مشاهده ماشین آالت است و امکان 
ارزی،  مشکالت  دلیل  به  گفت:  ندارد؛  وجود  آنها  خرید 

تخصیص ارز برای واردات ماشین آالت نساجی و همچنین 
انتقال پول بسیار سخت است و به نظر می رسد نتوانیم مانند 
سال های گذشته، تکنولوژی های مدرن و ماشین آالت به 
روز را وارد صنعت نساجی کشور نماییم، این موضوع بسیار 
خطرناک است و متأسفانه باعث می شود در طوالنی مدت 

بازار خود را از دست بدهیم. 
مدیرعامل طرح بافت رایان، حضور بازدیدکنندگان ایرانی 
در ایتمای بارسلون را به دلیل سخت گیری های سفارت 
اسپانیا در صدور ویزا بسیار کمرنگ توصیف کرد و گفت: 
جای تأسف فراوان است که صنعتگران ایرانی نتوانستند از 

تکنولوژی های روز اطالعات جامع و کامل کسب کنند. 

 فقدان حمایت های دولتی و بانکی از صنعت نساجی
ساالردینی-  افشین  مهندس 

با اشاره به  مدیرعامل حریر الوان- 

این مطلب که از سال 1992 هر چهار 
سال  یک بار در نمایشگاه های ایتما 
شرکت کرده ام، گفت: در بخش های 
بافت و رنگرزی تقریباً شرایط همیشگی حکمفرما بود اما  
چاپ  در  محصوالت  کیفیت  ارتقای  و  سرعت  افزایش 
دیجیتال بسیار شگفت  آور بود و به نظر می رسد طی چهار 

سعید آذری - مدیرعامل سولتکس ایرانافشین ساالردینی - مدیرعامل حریر الوانبهرام شهریاری - مدیرعامل طرح بافت رایان
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سال آینده، شاهد پیشرفت فوق العاده این بخش در صنعت 
نساجی و همین طور حرکت به سوی تولید انبوه خواهیم بود.

وی یادآور شد: حضور شرکت های آلمانی و ایتالیایی در 
ایتمای این دوره به مراتب محسوس تر و بیشتر از سایر 
کشورها بود، شرکت های چینی نیز حضور مطلوبی داشتند 
و نکته جالب سرعت چشمگیر شرکت های ترکیه به سمت 
تولید ماشین آالت نساجی )تحت حمایت دولت این کشور ( 

بود.
مشکالت  بزرگ ترین  از  یکی  الوان،  حریر  مدیرعامل 
بازسازی  و  نوسازی  امکان  عدم  را  نساجی  صنعتگران 
بانکی  و  فقدان حمایت های دولتی  و  تولیدی  واحدهای 
در این بخش اعالم کرد و گفت: نساجی، صنعتی است 
که باید به طور مستمر به روز شود و هر چند سال یک بار 
ماشین آالت جدید و مدرن جایگزین ماشین آالت قدیمی 

شود.  
مهندس ساالردینی ضمن ابراز خرسندی از حضور غرفه های 
ایرانی در این نمایشگاه بین المللی گفت: شاید حسرت بزرگ 
فعاالن نساجی و پوشاک کشور این باشد که چرا نمی توانند 

حضور موثرتر و پررنگ تری در ایتما داشته باشند.... 
وی به مشکالت خرید و واردات ماشین آالت مدرن عرضه 
داشت: یک شرکت  اذعان  و  پرداخت  نیز  ایتما  در  شده 

بهترین ماشین آالت چاپ، هنگام  ایتالیایی عرضه کننده 
مستقیم  به صورت  نمی توانیم  کرد  اعالم  ما  با  مذاکره 
دستگاهی به ایران بفروشیم. سایرکشورهای غیرآسیایی 
نیز با مشکل فروش به ایران مواجه بودند و به صراحت 
نداریم  پول  انتقال  و  اعتبار  گشایش  »امکان  می گفتند: 
داریم.«  ایران  با  معامله  برای  بسیاری  و محدودیت های 
حسرت من به دلیل نخریدن ماشین آالت موجود در ایتما 
نیست از این موضوع بسیار آزرده خاطر هستم که چرا مانند 
کشورهای دیگر نمی توانیم به آسانی و بدون دغدغه و 
محدودیت، ماشین آالت و تکنولوژی های روز دنیا را بخریم 
و به کشور منتقل نماییم. چرا باید از طریق کشورهای ثالث 

و صرف هزینه های گزاف، واردات انجام شود؟! 
این صنعتگر نساجی تصریح کرد: رشد و توسعه در دنیا 
متوقف نمی شود، امیدوارم در دوره بعدی ایتما، محدودیت ها 
و موانع اقتصادی و سیاسی از بین برود تا صنعتگران ایرانی 
بتوانند با تهیه ماشین آالت مدرن و تکنولوژی های پیشرفته، 

خطوط تولید را مورد نوسازی و بازسازی قرار دهند.

 عدم اطمینان صنعتگران و سرمایه گذاران به آینده  
صنعت نساجی

مدیرعامل  آذری-  سعید  مهندس 

شرکت سولتکس ایران - که از سال 

تاکنون  پاریس-  ایتمای   -  1987
در ایتما حضور داشته ، عنوان داشت: 
در نمایشگاه ایتمای این دوره، گروه 
ITEMA  ماشینی تحت عنوان »دیسکاوری« عرضه کرد 

که سیستم پودگذاری آن مانند پروژکتایل،  انعطاف پذیری 
آن مانند راپیر و سادگی مانند ایرجت است؛ البته هنوز هیچ 
قیمتی برای این ماشین تعیین نشده و فقط برای مشاهده 
بازدیدکنندگان نمایش داده شده بود. همچنین ماشین آالت 
تولید دنیم، راپیر و ایرجت های نسل دو را نیز در ایتمای 

امسال عرضه کرد. 
شرکت  خرید  از  ایران،  در    ITEMA گروه  نماینده 
ITE� توسط این گروه صنعتی- تحت عنوان PANTER

به گفته مهندس آذری، حضور  خبر داد.   MA�TECH

بازدیدکنندگان آسیایی  ) به خصوص هند، چین و پاکستان( 
در ایتمای امسال بسیار چشمگیر اما تعداد بازدیدکنندگان 

ایرانی نسبت به قبل بسیار کمتر بود.
کلی  طور  به  کرد:  تصریح  ایران  سولتکس  مدیرعامل 
ایرانی ها به ندرت در ایتما، قرارداد خرید ماشین آالت منعقد 

می نمایند و امسال نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، این روند با 
شدت بیشتری در جریان بود اگرچه گروه ITEMA  هیچ 
مشکلی در زمینه فروش ماشین آالت نساجی به ایران ندارد. 
وی از مهم ترین مشکالت فعلی صنعتگران و سرمایه گذاران 
را عدم اطمینان به آینده صنعت نساجی، مسائل ارزی و 

چالش های نقل و انتقال بانکی دانست.

 مشکالتی مانند تحریم ماندگار نخواهند ماند
کویر  شرکت  فنی  دفتر  مدیر  فرزاد-  خشایار  مهندس 

جین سمنان- برای چهارمین مرتبه 

داشت.  حضور  ایتما  نمایشگاه  در 
دستاوردهای  و  نوآوری ها  وی، 
عرضه شده شرکت های نساجی در 
ایتمای امسال را کمتر از دوره های 
گذشته )علی الخصوص ایتمای میالن( دانست و گفت: 
و  تحقیق  مرحله  در  شده  عرضه  ماشین آالت  از  برخی 
توسعه تکنولوژی قرار داشتند و بیشتر به صورت مفهومی 
ارائه شده بود و هنوز آماده فروش نبودند اما چند مورد در 
بخش ریسندگی بسیار جالب توجه بود؛ برای مثال یکی از 
شرکت های اسپانیایی مدعی بود که بدون تغییر و افزایش 
دور بر دقیقه ماشین ریسندگی با استفاده از تکنیک خاصی 

می تواند تولید ماشین را تا 30 درصد افزایش دهد. 
وی ادامه داد: یک شرکت بافندگی نیز سیستم دابی را 
حذف و حرکت وردها را با استفاده از موتور الکتریکی انجام 
می داد که امکان مانور تولیدکننده را در طراحی های پیچیده 
افزایش داده بود. شرکتی هم یک دستگاه ماشین بافندگی 
جدید معرفی کرده بود که سیستم پودگذاری آن ترکیبی از 
راپیر و پروجکتایل بود. به گفته مهندس فرزاد، بخش عمده 
شرکت کنندگان در بخش مواد شیمیایی و رنگ، مدعی 
ارائه محصوالت با کیفیت باال با توجه به رعایت کلیه موارد 
زیست محیطی بودند به طوری که به محیط زیست آسیب 

وارد نمی کند و آب کمتری نیز به مصرف می رسد.  
اروپایی  به کشورهای  غرفه  ها  اغلب  داشت:  عنوان  وی 
اختصاص داشت و فکر می کنم تعداد شرکت های چینی و 
هندی نسبت به ایتمای میالن کمتر بود. از ایران نیز شرکت 
ماشین سازی راعی، رنگدانه سیرجان و مجالت نساجی 

موفق و صنعت کهن حضور داشتند.
به گفته مهندس فرزاد، به جز شرکت لوا )LUWA(که 
تمایلی به مذاکره با مشتریان ایرانی نداشت، سایر شرکت ها 
علی رغم وجود مشکالتی در ارسال قطعات و دریافت پول 

 19 شماره 198   مرداد  98  



از ایران، همچنان تمایل خود را در تعامل با بازار ایران حفظ 
کرده بودند زیرا به عنوان فروشنده تکنولوژی و ماشین آالت، 
دنبال کسب درآمد هستند و می دانند مشکالتی مانند تحریم 
و ... ماندگار نخواهند ماند به همین دلیل ارتباطات خود را با 

بازار ایران به طور کامل متوقف نمی کنند.
مدیر دفتر فنی شرکت کویر جین سمنان اذعان داشت: 
مدیران برگزارکننده ایتما باید تدابیر جدی برای تسهیل 
صدور ویزا برای بازدیدکنندگان و غرفه داران در کشور اسپانیا 
بیندیشند زیرا مشکل عدم صدور ویزا مختص ایرانیان نبود و 
شنیده می شد که ازبک ها، پاکستانی ها و حتی پرسنل بعضی 
شرکت های ترکیه نیز با این مسأله مواجه شده بودند، وجود 
چنین مسائل حاشیه ای در شأن نمایشگاه معتبر و مهمی 

مانند ایتما نیست. 

 رشد و توسعه فزاینده  صنایع نساجی دنیا 
مدیر عامل شرکت  عباس موالیی- 

که  صنعت-  کیمیا  پویان  بهینه 

انحصاری  نماینده  به عنوان 
زمینه  در  آلمان  لوتز  شرکت های 
تیغ های صنعتی، جک مونت اسپانیا 
در زمینه هارنیش و کمبربرد و بوبوتکس آلمان در زمینه 

روکش های غلطک های کشش، جهت تأمین قطعات و 
ملزومات ماشین آالت صنایع نساجی در ایران در نمایشگاه 
ایتما حضور داشت، گفت: شرکت  کنندگان ایتما تمام تالش 
خود را به عمل آورده بودند تا مدرن ترین و پیشرفته ترین 
دستگاه های خود را به نمایش بگذارند و از دستگاه هایی با 

توان تولید متنوع نیز رونمایی شد.
وی ضمن اشاره رونمایی شرکت وندویل از دستگاه بسیار 
مدرن تولید موکت تافتینگ، خاطرنشان کرد: کشورهای 
اروپایی بیشترین غرفه ها را به خود اختصاص داده بودند اما 
از چین، هند و ایاالت متحده نیز حضور چشمگیری داشتند.
در  ایرانی حاضر  بازدیدکنندگان  اغلب  موالیی،  گفته  به 
ایتما، صاحبان صنایع و کارخانجات بودند که بیشتر پیگیر 
تکنولوژی های روز دنیا و ارتقاء خطوط تولید واحدهای خود 

بودند.
مدیرعامل کیمیا صنعت، هدف از حضور در ایتما را معرفی 
نساجی  و صاحبان صنایع  به هموطنان  ارائه خدمات  و 
حاضر در ایتما، ترغیب شرکت های اروپایی جهت همکاری 
به  محصوالت  و  خدمات  ارائه  و  ایرانی  صنعتگران  با 

تولیدکنندگان کشور برشمرد. 
موالیی داشت: در حال حاضر صنایع نساجی دنیا با سرعت 
بسیار باالیی در حال رشد و توسعه است و هر روز شاهد 

تولید تکنولوژی های جدید هستیم اما متأسفانه ایران کمی 
از این قافله عقب تر است و صاحبان صنایع با توجه به رکود 
اقتصادی موجود در بازار کنونی ایران،  کمتر سرمایه های خود 
را صرف ارتقای تکنولوژی می کنند )شاید منطقی باشد (؛  
البته در چندسال اخیر شاهد پیشرفت هایی هم بوده ایم که 
حاصل تفکر تعداد معدودی از صنعتگران و تالش شخصی 

آنها بوده است.

 ایتمای بارسلون، یک نمایشگاه جامع و کامل
و  فروش  مدیر  عبدالرزاقی-  احمد 

بازاریابی شرکت الیاف گستر یزد- 

به عنوان یکی از بازدیدکنندگان این 
ابراز داشت:  ایتما  نمایشگاه  از  دوره 
نمایشگاهی  بارسلون،  ایتمای 
بسیار جامع و کامل بود، در آن طیف وسیعی از خدمات، 
نمایش  به  نساجی  صنعت  جانبی  لوازم  و   ماشین آالت 
گذاشته شد و فرصت بسیار خوبی برای کسب اطالعات از 

تکنولوژی های مدرن صنعت نساجی به شمار می آمد.  
وی ادامه داد: سه شرکت معتبر و مطرح بخش ریسندگی 
بر  منطبق  مدرن  ماشین آالت  ساویو(  و  زاورر  )ریتر، 
تکنولوژی های پیشرفته با سرعت و بهره وری بسیار باال 

احمد عبدالرزاقی - مدیر فروش و بازاریابی الیاف گستر یزدعباس موالیی - مدیر عامل بهینه پویان کیمیا صنعت )سمت راست(خشایار فرزاد - مدیر دفتر فنی کویر جین سمنان )سمت راست(
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عرضه کرده بودند. البته فروش اغلب سازندگان ماشین آالت 
ریسندگی در اروپا بر کشورهای آسیایی متمرکز شده اند به 
همین دلیل بهترین بازار برای صادرات الیاف ایران، بازار 

ترکیه و کشورهای آسیای میانه است.  
چینی  غرفه های  حضور  یزد،  گستر  الیاف  فروش  مدیر 
در ایتمای بارسلون را چشمگیر اعالم کرد و گفت: تعداد 

شرکت های ترکیه و هند نیز قابل توجه بود. 
عبدالرزاقی در پاسخ به این سوال که آیا خرید ماشین آالت 
نساجی در ایتما امکان پذیر بود، به عدم اختصاص ارز دولتی 
برای واردات ماشین آالت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
برای بسیاری از صنعتگران، خرید ماشین آالت نساجی - 
اروپایی- مقرون به صرفه نیست، از سوی دیگر  عمدتاً 
تحریم ها نیز مانع جدی برای نقل و انتقال پول محسوب 

می شود.
وی هدف از حضور در ایتما را »کسب تجربه«، »مشاهده 
تکنولوژی و ماشین آالت روز دنیا« و »بازاریابی در زمینه 
صادرات الیاف به آسیای میانه و ترکیه« اعالم و آن را 

رضایت بخش توصیف کرد. 
در  ایرانی  بازدیدکنندگان  داشت: حضور  ابراز  عبدالرزاقی 
ایتمای امسال به دلیل سخت گیری بی دلیل سفارت اسپانیا 

در صدور ویزا ، اندک و کم رونق بود.  

 ایتمای تغییرات و تحوالت اساسی!
مشاور  حقیقی-  سعید  مهندس 

در  که  نساجی-  ریسندگی  خطوط 

ادوار مختلف نمایشگاه ایتما موفق به 
بازدید از این رویداد جهانی شده است، 
گفت: در مقایسه با سه دوره گذشته ، 
در ایتمای امسال تقریباً تمام ماشین آالت به روز شده بودند 
و تغییر و تحوالت اساسی در اغلب شرکت های مطرح بسیار 

چشمگیر بود. 
وی ادامه داد: در بخش ریسندگی الیاف بلند، شاهد تغییرات 
شرکت  بودیم،   )Seydel( سایدل  شرکت   تکنولوژیکی 
سنت آندره آ )Sant’Andrea( نیز به روی پاساژهای خود 
تغییرات قابل توجهی انجام داده بود در گذشته اتولولر به 
صورت الکترومکانیکی بود و امروز به شکل الکترومگنتی و 
کاماًل بدون تماس فیزیکی عرضه می شود؛ همچنین برای 
اولین بار ، فینیشر عمودی 28 هد را به بازار عرضه کرده بود 
در حالی که تا پیش از این تمام فینشرهای موجود در بازار 
24 هد بود؛ این امر در فعال شدن ظرفیت های نهفته تولید 
نقش موثری ایفا می نماید. شرکت های سوپربا و وندویل 
نیز تحوالت شگرفی به روی ماشین آالت خود اعمال کرده 

بودند.  
به گفته مهندس حقیقی، شرکت های زینسر و اشالفهورث 
نیز تغییرات قابل توجهی روی رینگ  و اتوکنر انجام داده 
بودند و افزایش چندبرابری سرعت عملکرد دستگاه را به 
همراه داشت، به طور کلی می توان از ایتمای 2019 به عنوان 

نمایشگاه تغییرات و تحوالت اساسی یاد کرد.   
این مشاور خطوط ریسندگی یادآور شد: کشورهای اروپایی 
حضور به مراتب پر رنگ تری در ایتما داشتند و هنوز تغییرات 
اروپا عرضه  در  ابتدا  نساجی جهان  تکنولوژیکی  و  فنی 

می شود. 
وی هدف از حضور در ایتما را مشاهده تغییرات تکنولوژیکی 
اعالم کرد و گفت: به برخی از فعاالن بخش ریسندگی 
دقت  و  افزایش سرعت  برای  که  کردم  پیشنهاد  کشور 
تولید، حداقل یک دستگاه پاساژ خریداری نمایند اما پس 
از محاسبه ساده متوجه شدیم قیمت آن حدود 2 میلیارد 
و 210 میلیون تومان است که در شرایط فعلی تقبل چنین 
هزینه ای به هیچ وجه منطقی و مقرون به صرفه نیست. 
ناتوانی در تهیه تکنولوژی های مدرن و عدم تخصیص وام 
جهت واردات ماشین آالت ، یک زنگ خطر جدی برای 

صنایع نساجی ایران است.

مهندس حقیقی اذعان داشت: اغلب غرفه داران ایتما تمایل 
به فروش ماشین آالت به ایران داشتند اما بسیاری از آنان 
یا شرکای آمریکایی دارند و یا ماشین آالتشان می تواند مورد 
استفاده دوگانه قرار گیرد به همین دلیل یک شرکت واسط 
را معرفی می کردند و موردی وجود نداشت که از فروش به 
ایران استنکاف نمایند، البته شرکت های ژاپنی از این موضوع 
مستثنی هستند زیرا همیشه سخت گیرانه تر و محتاط تر از 
اروپا و امریکا عمل می نمایند و به همین دلیل سال های 
متمادی است شرکت هایی مانند موارتا، تویوتا )ماشین  آالت 

بافندگی( و... بازار ایران را ترک کرده اند.
 

خطوط  بهره وری  و  ماشین آالت  سرعت  افزایش   
تولید

رئیس  عابدیان-  امیر  مهندس 

هیئت مدیره شرکت یکتا الیاف- در 

مورد ایتمای 2019 گفت: در زمینه 
پلی استر،  الیاف  تولید  ماشین آالت 
شرکت های نیومگ و بارمگ حضور 
داشتند اما با توجه به نرخ فعلی ارز ، به هیچ عنوان خرید 

ماشین آالت از چنین شرکت هایی، توجیه اقتصادی ندارد. 
وی افزود: در این بخش )ماشین آالت تولید الیاف پلی استر(، 
تکنولوژی جدید و خاصی عرضه نشده بود و صرفاً سرعت 

ماشین آالت و بهره وری آنان باال رفته بود. 
به گفته مهندس عابدیان، شرکت های مطرح در بخش های 
چاپ و تکمیل پارچه، ریسندگی و بافندگی در ایتمای امسال 

بسیار قدرتمند ظاهر شده بودند.
رئیس هیئت مدیره یکتا الیاف، اغلب غرفه های ایتما را متعلق 
به آلمان، ایتالیا و اسپانیا دانست و افزود: در میان کشورهای 
آسیایی، چین بیشترین غرفه  را به خود اختصاص داده بود. 
انتقال پول« پرسش مشترک  و  نقل  افزود: »نحوه  وی 
تمام غرفه هایی بود که از آنها بازدید به عمل آوردیم و به 
نظر می رسید غرفه داران ) شرکت های اروپایی بسیار بیشتر 
از شرکت های آسیایی( تمایل چندانی به تعامل با ایران 
نداشتند. این صنعتگر نساجی تصریح کرد: پیش از حضور 
در ایتما، به خوبی  می دانستیم اکثر شرکت های اروپایی با 
ماشین آالت گران قیمت در نمایشگاه غرفه خواهند داشت 
و در  این راستا،  ایده برداری جهت افزودن مجموعه های 
جدید در آینده و آشنایی با تکنولوژی های جدید و روز دنیا را 
به عنوان اهداف اصلی بازدید از ایتمای بارسلون قرار دادیم 
و تصمیمی برای خرید ماشین آالت و انعقاد قرارداد نداشتیم. 

سعید حقیقی -  مشاور خطوط ریسندگی نساجی )سمت راست(
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مهندس عابدیان خاطرنشان کرد: با توجه به نرخ باالی ارز، 
رکود صنعت و کاهش سود و ارزش افزوده نساجی در ایران، 
اگر شاهد تغییرات مثبت و سازنده  نباشیم، خرید ماشین آالت  
و خطوط تولید از کشورهای توسعه یافته صنعتی مانند 
آلمان و ایتالیا، بسیار دشوار و فاقد توجیه اقتصادی خواهد 
بود، در نتیجه صرفاً می توان از نمایشگاه های معتبری مانند 
ایتما ایده گرفت و سراغ کشورهایی مانند چین برویم و 
ماشین آالت با کیفیت )  تحت لیسانس شرکت های اروپایی( 
از آنان بخواهیم که قیمتی بین یک پنجم تا  یک دهم 

کشورهای اروپایی دارند.

 تولید دستگاه های کامالً هوشمند و انقالب بزرگ در 
صنعت نساجی دنیا

مهندس بهرام حریری- مدیرعامل 

شرکت مانا نسج- که تجربه شش 

مرتبه حضور در نمایشگاه های ایتما 
را دارد، ابراز داشت: در زمینه تکمیل 
قبل،  دوره های  به  نسبت  نساجی 
تغییرات قابل مالحظه ای مشاهده شد و نکته قابل توجه، 
  Fashion و  مد  سمت  به  ماشین آالت  سازندگان  سوق 
بیشتر از افزایش میزان تولید در ماشین آالت بود و آن نیز 

به تمایل مصرف کنندگان و تغییر نگاه مصرف  کنندگان و 
هم چنین تأثیر مد در جوامع می باشد. در زمینه چاپ پارچه به 

روش دیجیتال نیز رشد چشمگیری انجام شده بود.
به  دوره  این  ایتمای  غرفه های  بیشترین  داد:  ادامه  وی 
کشورهای ایتالیا، چین، آلمان، هند و ترکیه اختصاص داشت 
و نکته قابل توجه ، رشد سازندگان ماشین آالت در ترکیه 
نسبت به ایتمای دوره پیش می باشد و این امر نشان دهنده 
انتقال تکنولوژی ماشین آالت از کشورهای اروپایی به ترکیه 
است. به اعتقاد مهندس حریری، با توجه به چهار ساالنه 
بودن ایتما و نام گذاری آن به عنوان المپیک صنایع نساجی، 
تمام فعاالن بخش های مختلف صنعت نساجی در این 
رویداد جهانی حضور می یابند اما متأسفانه امسال به دلیل 
عدم صدور ویزا برای بسیاری از صنعتگران ایرانی و بعضی 
کشورها، باعث شد تعدادی از فعاالن و افراد مرتبط با صنایع 

نساجی و پوشاک از حضور در ایتما محروم شوند. 
تکنولوژیکی  تغییرات  با  آشنایی  نسج،  مانا  مدیرعامل 
سازندگان و پیگیری موارد مرتبط در نمایشگاه را هدف 

اصلی حضور در ایتمای 2019 اعالم کرد. 
این صنعتگر نساجی خاطر نشان کرد: در ایتمای دوره بعد، 
شاهد تولید دستگاه های کاماًل هوشمند و همچنین فرایند 
تولید هوشمند خواهیم بود و به اعتقاد من، انقالب بزرگی در 

صنعت نساجی از لحاظ ساختار فرایند تولید طی چهار سال 
آینده در دنیا اتفاق خواهد افتاد. وی گفت: نگاه به اتوماسیون 
در کشور ما طی سال های گذشته،  پیچیده و دور از ذهن به 
شمار می رفت اما در حال حاضر تولیدکنندگان ، دستگاه های 
به روز و منطبق با تکنولوژی های پیشرفته را برای ارائه 
محصوالت باکیفیت، نصب و راه اندازی کرده اند و همگام 
با رقیبان خارجی ، محصوالت باکیفیت و کمیت باال را ارائه 
می نمایند؛ لذا بر این باورم که در صورت رفع مشکالت 
کالن صنعت نساجی ) به خصوص در بخش تحریم ها( ، با 
توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب و همچنین دانش باالی 
صنعتگران و متخصصین ایرانی، شاهد رشد قابل توجه 

صنایع نساجی و پوشاک کشور خواهیم بود. 

 حضور گسترده سازندگان ماشین آالت بافندگی در 
ایتمای 2019

اسماعیل پور  فرد  نازنین  مهندس 

سیاوود-  برندینگ شرکت  مدیر   -

و  تغییرات  سرعت  داشت:  عنوان 
تحوالت تکنولوژیکی آن قدر افزایش 
نمایشگاهی  در  با حضور  که  یافته 
ضرورت  به  مدرن  ماشین آالت  مشاهده  و  ایتما  مانند 

شهرام شاه بابایی- مدیرعامل شیمی فرایند مهر آریا )سمت راست(مهندس بهرام حریری- مدیرعامل مانا نسج )سمت چپ(امیر عابدیان- رئیس هیئت مدیره یکتا الیاف
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بازسازی خطوط تولید پی می بریم اما خرید ماشین آالت 
یعنی تقبل میلیون های دالر ضمن این که به دلیل تحریم، 
افزایش نرخ ارز و .... خرید ماشین آالت اروپایی به سادگی 
امکان پذیر نیست... وی ادامه داد: هنگام بازدید از غرفه های 
مختلف در ایتمای بارسلون، فقط حسرت می خوردیم چه 
امکانات و تکنولژوی های پیشرفته ای در دنیا وجود دارد 
که قادر به  انتقال آنها به ایران نیستیم. ضمن این که تعداد 
بازدیدکنندگان ایرانی به دلیل سخت گیری  سفارت اسپانیا در 
صدور ویزا و هزینه های باالی سفر به اروپا بسیار اندک بود، 
البته بسیاری از مدیران هم به دلیل مشغله فراوان ترجیح 
دادند به ایتما نروند. مهندس فرد اسماعیل پور ضمن اشاره 
به حضور گسترده سازندگان ماشین آالت بافندگی افزود: در 
بخش تکنولوژی های دوخت نکته خاصی مشاهده نکردم 
تخت باف  ماشین های  توسط  کفش  رویه های  تولید  اما 
و همچنین تکنولوژی تولید لباس بدون درز بسیار جالب 
توجه بود. چاپ دیجیتال هم که مورد استقبال فوق العاده  
بازدیدکنندگان قرار گرفت. ماشین هایی که کمتر از دو دقیقه 

می توانست چاپ روی تیشرت را انجام بدهد. 
این فعال صنعت پوشاک تصریح کرد: حضور شرکت های 
ترکیه -به خصوص در بخش رنگرزی- در ایتمای امسال 
به مراتب چشمگیرتر از دوره های پیش بود و نکته جالب 

نمایشگاه  تبلیغات  از  مملو  بارسلون،  این که سطح شهر 
ITMترکیه بود! 3-2سالن هم فقط به شرکت های آلمانی 

اختصاص داشت و باید گفت هنوز اروپا، پرچمدار صنعت 
نساجی دنیاست.

تبادل دانش و اطالعات؛یک پلتفرم در صنایع نساجی
شاه بابایی-  شهرام  مهندس 

فرایند  شیمی  شرکت  مدیرعامل 

مهر آریا- که برای سومین بار موفق 

به بازدید از نمایشگاه ایتما شده بود، 
گفت: در ایتمای 2019، 1717 غرفه 
وجود داشت که از این نظر در میان ایتماهای گذشته، رکورد 
دار است. وی افزود: این دوره نمایشگاه در وسعت 114500 
متر مربع به صورت فضای خالص نمایشگاهی برگزار شد که 
این فضا در قالب 9 سالن طراحی و اجرا شد. تعداد غرفه ها و 
مساحت برگزاری، افزایش 9 درصدی نسبت به دوره گذشته 

یعنی سال 2015 را در برداشته است.
به گفته مهندس شاه  بابایی، تقریباً نیمی از شرکت کنندگان 
ایتمای امسال از کشورهای غیر اروپایی بودند و همین امر 
بیانگر رشد و توسعه تکنولوژی در صنایع نساجی کشورهای 
غیر اروپایی است. وی ضمن بیان این مطلب که تبادل دانش 
و اطالعات به عنوان یک پلتفرم در صنایع نساجی استفاده 
می شود، افزود: یکی از بهترین راه ها برای تبادل دانش و 
فن آوری حضور در ایتماست زیرا این نمایشگاه معتبر ، رقابتی 
همچون جام جهانی در سطح بین المللی برای صنایع نساجی 
به شمار می آید که تمام شرکت کنندگان نهایت تالش خود 
را برای حضور پربار و موفق در  این رویداد جهانی به عمل 
می آورند. مدیرعامل شیمی فرایند، محسوس ترین تغییر 
صورت گرفته در صنعت نساجی طی چند سال اخیر را در 
بخش »چاپ« دانست و گفت: تغییرات بسیار چشمگیر در 
سالن چاپ ایتمای امسال کاماًل مشهود بود و از رشد 38 
درصدی خبر می داد.  همچنین دیجیتال سازی، گرایش به 
مدرنیزه شدن، حرکت به سمت استفاده از الیاف و پارچه های 
هوشمند از پایه های بنیادین در این نمایشگاه به شمار می آمد.

وی گفت: ایتالیا با 364 غرفه  به عنوان فعال ترین و دارنده 
بیشترین غرفه های ایتمای2019 محسوب می شد و چین با 
276  غرفه،  آلمان با 222غرفه،  هند با   169غرفه و ترکیه 
با 164  غرفه در ایتمای 2019 حضور داشتند. در بخش 
تکمیل 325 غرفه، بخش ریسندگی 281 غرفه، بخش 
بافندگی 281 غرفه و بخش چاپ 157 غرفه وجود داشت. 

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در پاسخ 
به این سوال که بازدیدکنندگان بیشتر چه طیفي را تشکیل 
مي دادند،گفت: مانند سال های گذشته شرکت های برند و 
صاحب نام نساجی مانند ریتر، پیکانول و ... از محصوالت 
جدید در این نمایشگاه رونمایی کردند و یا تغییرات و به 
روزرسانی سیستم های تولیدی خود را در معرض مشاهده 
عالقه مندان قرار داده بودند. بازدید کنندگان اغلب متعلق به 
دو طیف صاحبان صنعت ) مدیران صنایع نساجی کشورهای 
مختلف( و پژوهشگران و عالقه مندان صنعت نساجی بودند 
که هر دو طیف با هدف به روز رسانی دانش فنی و اطالعات 
تخصصی خود و آشنایی با ماشین آالت مدرن و جدید در ایتما 

حضور یافته بودند.  
مهندس شاه بابایی اظهار داشت: در نمایشگاه امسال، با 
هدف حمایت از نوآوری در صنعت، غرفه های پژوهشی 
شامل دانشگاه ها ، انستیتوهای پژوهشی نساجی ، شرکت ها و 
موسسات پژوهشی آزمایشگاهی به ارائه تحقیقات و ابداعات 
نوین خود پرداختند. در بخش دیگر نمایشگاه، همایش هایی 
جهت ارائه اطالعات و دانش روز برگزار شد که محققان و 
مبتکران به ارائه دستاوردهای علمی و صنعتی خود پرداختند و 
در نهایت مباحث ارائه شده توسط هیئت داوران مورد بررسی 
قرار گرفت و به برترین ها جوائزی اهدا شد؛ همین امر باعث 
افزایش انگیزه و رقابت در بخش های علمی و نوآوری در 
صنعت می شود. به این مورد هم باید اشاره کنم در ایتمای 
2019 مسائلی مانند  بهره گیری از مواد اولیه نوآورانه و ارتقای  
تکنولوژی تولید، نوآوری در کسب و کار از طریق اتوماسیون 
و دیجیتالی کردن، اِعمال نوآوری های فنی و توجه به صنعت 
پاک در راستای حفظ محیط زیست مورد توجه خاصی قرار 
داشت. وی تأکید کرد: به نظر می رسد دیجیتالی شدن و 
بهره گیری از تکنولوژی های نوین مانند هوش مصنوعی، به 
زودی صنعت نساجی را با انقالب جدیدی روبرو خواهد کرد 

و راه گریزی هم نخواهد بود. 
وی عنوان داشت: بسیاری از کشورهای توسعه یافته در 
زمینه تولید پارچه های هوشمند سرمایه  گذاری های کالن 
انجام داده اند و در این میان، ما نیز -علی رغم شرایط دشوار 
تحریم- چاره ای جز پیشرفت نداریم. همکاری صنعت و 
دانشگاه در بخش طراحی و ساخت ماشین آالت و تولید 
نرم افزارهای کاربردی صنعت نساجی و پوشاک، را به عنوان 
یک فرصت ارزشمند دانست و افزود: به این موضوع  می توان 
به عنوان یک چشم انداز استراتژیک برای برداشتن گام های 

بلند در توسعه صنعت نساجی ایران نگریست.
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پس از پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران و 
تالوت آیاتی از قرآن مجید، هیئت رئیسه مجمع با 
) به عنوان  محمد جعفر شهالیی  مهندس  آقایان  حضور 
رئیس مجمع(، علی زینالو )به عنوان نایب رئیس مجمع ( 

 ، مهندس حسن نیلفروش زاده ) به عنوان منشی مجمع ( 

غالمرضا نخ باف و سیدجعفر حسینی  )به عنوان ناظرین 

مجمع (  تشکیل شد. 

مهندس شهالیی -رئیس هیئت مدیره انجمن- اذعان 

افتخار کرده ام که نساج  داشت: همیشه در زندگی 
هستم و بیشتر افتخار کردم وقتی بین جامعه نساج ها 

قرار گرفتم. 
وی خود را »شیفته صنعت نساجی« اعالم کرد و 
گفت: مایه افتخار است در جمعی حضور دارم که در 
اقصی نقاط ایران سرمایه گذاری کرده اند، اشتغال ایجاد 

کرده اند و حتی به صادرات قابل توجه می پردازند.
مهندس شهالیی ضمن یادآوری این نکته که در 
یک سال اخیر، تالش خود را جهت همگرایی بیشتر 
میان تمام اعضای انجمن به عمل آوردیم، تصریح 
تفضلی و الجوردی ها، صنعت  مانند  بزرگانی  کرد: 
نساجی نوین را در کشور پایه گذاری کردند اما اکثر 
کارخانه های نساجی به دلیل شرایط خاص انقالب، 
مصادره و ضربات سنگینی بر آنان وارد شد. علی رغم 
به  نساجی  صنعت  بخش خصوصی  صدمات،  این 
رشد و توسعه ادامه داد و در کنار درختانی که قطع 
شدند -کارخانجات معظم نساجی پیش از انقالب- ، 
درختان  به  کدام  هر  امروز  که  روئیدند  جوانه هایی 
تنومند صنعت تبدیل شده اند و مسلماً این راه ادامه 

خواهد یافت.

به گفته وی، صنعت نساجی به راستی مظلوم واقع 
شده و با حداقل امکانات، حداکثر اشتغال را به وجود 

می آورد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ابراز 
داشت: در سال گذشته طبق آمار وزارت صنعت و گفته 
شخص وزیر، بیشترین رشد صنایع کشور متعلق به 
صنعت نساجی بوده و این موفقیت حاصل نمی شد 
مگر با دستان توانمند و پرتالش مدیران و صنعتگران 

نساجی کشور.
وی ضمن تقدیر از همکاری و همراهی مهندس افسانه 
محرابی - مدیرکل دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت 

صنعت- عنوان کرد: طی یک سال اخیر هیئت مدیره 

انجمن تالش کرد تا ارتباطات موثر و مستمری با تمام 
تصمیم گیران برای حل مشکل صنایع نساجی برقرار 

گزارشی از برگزاری پنجاه و هشتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنایع نساجی ایران

اشاره:
پنجاه و هشتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن 
صنایع نساجی ایران با حضور تولیدکنندگان، صنعتگران 
و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی نساجی و تحت 
نظارت آقایان اسکندری- نماینده وزارت کار، تعاون 
بازرگانی  اتاق  -نماینده  سلیمانی  و  اجتماعی  رفاه  و 
ایران- در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی ایران برگزار شد. 

طرحی برای پایـش 
صنعت نساجی

گزارش

تهیه و تنظیم: مینا بیانی
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نماید. مهندس شهالیی از انجام »پروژه پایش صنعت 
نساجی« در انجمن صنایع نساجی خبر داد و گفت: 
در این پروژه، نیازهای جمعیتی کشور به منسوجات 
)کاالی خواب، موکت، فرش ماشینی و ...( برحسب 
سن و جنسیت و همچنین میزان تولید کارخانه های 
نساجی استخراج می شود که در صورت همکاری تمام 
واحدهای فعال صنایع نساجی سراسر کشور، پروژه 
مذکور می تواند برای 50 سال آینده به عنوان یک منبع 
مورد اعتماد و قابل برنامه ریزی دقیق مدنظر قرار گیرد. 
وی بیان داشت: در انجمن، کارگروه های تخصصی 
مانند کارگروه نخ پنبه ای، نخ اکرلیک، فرش ماشینی، 
چاپ و تکمیل، صادرات و ... تشکیل شده و هیئت 
کارگروه ها،  این  تصمیمات  برآیند  از  انجمن  مدیره 

تصمیم گیری های نهایی را انجام می دهد. 

در ادامه مهندس حسن نیلفروش زاده - دبیر انجمن- به 
ارائه گزارش عملکرد یک ساله انجمن پرداخت. وی 
ابتدا از میهمانان خواست برای شادی روح زنده یادان 
مهندس غالمرضا علیمردانی - با سابقه دوازده دوره 
عضویت در هیئت مدیره انجمن- ، محسن آهن چی 
و  انجمن-  مجمع  ریاست  دوره  چندین  سابقه  - با 
مهندس محمدکاظم عمید - کارشناس فنی انجمن- 

که مدتی پیش از دنیا رفته اند، صلواتی قرائت نمایند.
وی افزود: قریب یک سال از عمر هیئت مدیره جدید 
انجمن می گذرد و در این مدت، هیئت مدیره کوشیده 
تا با رویکرد جدید، برنامه های مختلفی را برای انجمن 
برنامه ریزی و راهبری نماید و حصول این مهم جز با 

همکاری و حمایت جدی اعضا، میسر نمی شد. 
دبیر انجمن نساجی، یکی از برنامه های مهم هیئت 

مدیره جدید را » بررسی و اصالح اساسنامه انجمن« 
برشمرد و گفت: این امر پس از بررسی کارشناسی، 
طرح موضوع در هیئت مدیره و اخذ نظرات اصالحی 
وزارت کار، به زودی برای تصویب در مجمع عمومی 
فوق العاده ارائه خواهد شد که امیدواریم این اصالحات، 
و  بیشتر  شفافیت  ایجاد  به  توجهی  شایان  کمک 

همچنین رفع ابهامات قانونی اساسنامه قبلی نماید.
فعال سازی  و  »بازنگری  از  نیلفروش زاده  مهندس 
و  کارگروه(  )یازده  تخصصی  کارگروه های 
دبیر  و  رئیس  انتخاب  طریق  از  آنها  کارآمدسازی 
دبیران  و  روساء  از  مستمر  »دعوت  و  تخصصی« 
کمیته  های تخصصی برای حضور در جلسات هیئت 
مدیره« به عنوان سایر برنامه های هیئت مدیره یاد 
کرد که نقش بسزایی در فعال سازی کارگروه های 

محمدجعفر شهالیی - رئیس هیأت مدیره

سیدرضا الجوردی - خزانه دار

حسن نیلفروش زاده - دبیر انجمن 

محمدعلی مقدم - بازرس
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تخصصی انجمن داشته است. خوشبختانه جلسات 
قابل توجهی تشکیل  با جمعیت  اغلب کارگرو ه ها 
مشکالت  و  مسائل  بررسی  آن  هدف  و  می شود 
بخش های مختلف صنعت نساجی توسط فعاالن 

هر بخش است.
از  یکی  را  نساجی«  پایش صنعت  »طرح  نیز  وی 
مهم ترین پروژه های در حال پیگیری انجمن دانست 
که با هدف جمع آوری آمار و اطالعات تولید، مصرف، 
واردات و صادرات این صنعت، کار خود را آغاز کرده 
آمارهای  » راستی  آزمایی  آن  دستاورد  مهم ترین  و 
الیاف  تولید  واحدهای  جمع آوری شده در خصوص 
مصرف کنندگان محصوالت پتروشیمی« بود که در 
نهایت منجر به اِعمال اصالحات در سایت بهین یاب 

وزارت صنعت شد.

مهندس نیلفروش زاده تأکید کرد: با اعمال اصالحات 
فوق، تولیدکنندگان واقعی قادر به تأمین مواد اولیه 
گام  در  می شوند.  بورس  طریق  از  خود  نیاز  مورد 
نخست انجام این پروژه، آمارهای مربوط به تعداد و 
ظرفیت ماشین آالت و میزان تولید واحدها از طرق 
مختلف مانند مراجعه حضوری و همکاری و مشارکت 
جدی انجمن نساجی تخصصی استان ها و همچنین 
ارسال فرم های خوداظهاری برای واحدها اخذ شد و 
در گام بعدی نسبت به راستی آزمایی این آمارها اقدام 

می گردد.
بتواند  پروژه  این  نتایج  تا  نمود  امیدواری  ابراز  وی 
تأثیرات موثر و مفیدی در تحلیل نقاط ضعف و قوت، 
فرصت ها و تهدیدهای صنعت نساجی کشور داشته 

باشد. 

دبیر انجمن نساجی ضمن بیان این نکته که 80 
و  شده  انجام  نساجی  صنعت  پایش  طرح  درصد 
کار همچنان با جدیت ادامه دارد، »ارائه نظرات و 
مشاوره تخصصی و فنی به وزارتخانه ها، ادارات کل 
و سازمان های مرتبط با صنعت نساجی« ، »اعمال 
تغییرات در تعرفه های گمرکی و اصالح نرخ های 
صادراتی«، »حل مشکل کسر تخلیه« ، »پیگیری 
مابه التفاوت  پرداخت  در  واحدها  عدیده  مشکالت 
نرخ ارز برای خرید ماشین آالت«، » مکاتبات فراوان 
جهت حمایت از تولید داخل و تهیه مواد اولیه مورد 
نیاز صنعت« ، »تأمین ارز و تسهیالت واحدها برای 
ارشد  مدیران  از  »دعوت  خام« ،  اولیه  مواد  تهیه 
سازمان ها و نمایندگان مجلس«، »برقراری ارتباط 
فعال با سایر تشکل های تخصصی و استانی صنعت 
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منافع  تأمین  جهت  تالش  و  پوشاک  و  نساجی 
جشن  برگزاری   « و  صنعت«  این  تولید  زنجیره 
هزارمین جلسه هیئت مدیره «را از سایر فعالیت های 

انجمن طی یک سال اخیر عنوان کرد. 
نساجی  نمایشگاه  برگزاری  در  مشارکت  به  وی 
تهران، اخذ مجوز برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی 
همزمان  برگزاری  برای  تالش  و  آفتاب  شهر  در 
نمایشگاه فرش ماشینی و فرش دستباف ) به عنوان 
ماشینی  فرش  کمیته  مهم  خواسته های  از  یکی 
نیلفروش زاده  مهندس  نمود.  اشاره  نیز  انجمن( 
و  مقررات  دستورالعمل  ها،  بخشنامه ها،  گفت: 
قرار  انجمن  تلگرام  کانال  و  در وب سایت  ضوابط 
می گیرد، همچنین بولتن هفتگی رشته ها و بافته ها 
به صورت منظم منتشر و به اعضاء، سازمان ها و 

نهادهای مختلف ارسال می شود. دبیر انجمن نساجی 
در پایان ابراز داشت: در صورت افزایش تعداد اعضاء، 
صدای صنایع نساجی ایران بلندتر و تأثیرگذارتر به 
گوش مسئوالن امر خواهد رسید که قطعاً این امر در 
سیاستگزاری های حاکمیت، دولت و وزارتخانه موثر 

خواهد بود. 
ارائه  جهت  خزانه دار-  الجوردی-  سیدرضا  ادامه،  در 
گزارش مالی انجمن به جایگاه سخنرانی دعوت شد. 
طبق این گزارش، تعداد اعضای انجمن تا پایان سال 
97 را 326 عضو اعالم کرد و 57 عضو جدید در سال 

97 به این تشکل کارفرمایی پیوسته اند.  
محمدعلی مقدم - بازرس انجمن- تراز نامه سال مالی 

منتهی به 29 اسفند 97 ، صورت های مالی و گزارش 
فعالیت هیئت مدیره انجمن را مورد تأیید قرار داد که 

به تصویب مجمع رسید. 
پس از تعیین روزنامه اطالعات جهت درج آگهی ها 
و دعوت نامه های انجمن، با تأیید اعضای حاضر در 
مجمع، محمدعلی مقدم به عنوان بازرس اصلی و سعید 
دبستانی به عنوان بازرس علی البدل در سمت های خود  

ابقاء شدند.
همچنین با توجه به تورم 40 درصدی سال گذشته، 
افزایش هزینه های اداره انجمن به خصوص در زمینه 
اجرای طرح پایش صنعت نساجی ) تاکنون حدود 200 
میلیون تومان( ، مجمع به هیئت مدیره اختیار داد تا در 

مورد افزایش حق عضویت تصمیم گیری نماید. 
اتمام مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن  از  پس 
صنایع نساجی ایران، میهمانان جهت صرف شام به 

سالن غذاخوری دعوت شدند. 
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رئیسه  هیئت  کریم،  قرآن  از  آیاتی  تالوت  از  پس 
مجمع با انتخاب آقایان محمود ثالثی ) به عنوان رئیس 
مجمع(، محمود نبوی )به عنوان ناظر(، دکتر شاهین فاطمی 

)به عنوان ناظر( و محمد اتابکی )منشی( تشکیل و به این 

ترتیب مجمع اتحادیه به طور رسمی شروع شد. سپس 
مهرداد زکی پور- رئیس هیئت مدیره- به ارائه گزارش 

عملکرد هیئت مدیره پرداخت. 
وی عنوان داشت: پس از برگزاری مجمع عمومی سال 
95 و انتخابات هیئت مدیره، اعضای جدید آن دوره 
آقایان مهرداد زکی پور، وحید حریری، بهرام شهریاری، 
احمد صادقی، منصور الیاسی، مجید نامی، محمود ضرابی، 

به عنوان  انصاریان  علی  و  جعفری  فرهی، شاهرخ  علی 

شاه بختی  سینا  و  اسماعیل پور  حامد  و  اصلی  اعضای 

به عنوان اعضای علی البدل و مسعود شاه  بختی به عنوان 

بازرس اصلی انتخاب شدند. 

پس از اعالم انصراف آقایان فرهی، انصاریان و سینا 
شاه بختی و در پی انتخابات ترمیمی، هیئت مدیره 

اتحادیه، آقایان افشین ساالردینی و حامد اسماعیل پور 
کبیری  عماد الدین  آقایان  و  اصلی  اعضای  به عنوان 

علی البدل  اعضای  به عنوان  رضایی  پور  محمدرضا  و 

جایگزین شدند. زکی پور تصریح کرد: از پانزدهم آذر 
95 تا هجده تیر98، 54 جلسه هیئت مدیره برگزار شد 
و هم اکنون تعداد 240 شرکت در اتحادیه عضویت 
دوره، حدود 130  ابتدای  به  نسبت  دارند که  معتبر 

درصد شاهد افزایش تعداد اعضا هستیم.
وی سپس به کمیته های تخصصی اتحادیه که هدف 
پیشبرد امور تشکیل شده اند؛ اشاره کرد که عبارتند از: 

* صادرات
* پوشاک

* آموزش و پژوهش
* نمایشگاه و توسعه فروش

* گردباف
* استارتاپ

* برند )تحت عنوان شورای عالی برندهای پوشاک 
ایران(

سایر کمیته های تخصصی ذیل کمیته پوشاک فعالیت 
می نمایند و برخی کمیته های جدید در حال راه اندازی 

هستند.
فراخور  به  شد:  یادآور  اتحادیه  مدیره  هیئت  رئیس 
ساختار و نوع حضور اعضاء در کمیته های مختلف و 

نوک قله مراکز خرید خواهیم ایستاد 
اشاره:

تولید  اتحادیه  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
با حضور  ایران  پوشاک  و  نساجی  و صادرات 
صنایع  فعاالن  و  صنعتگران  تولیدکنندگان، 
آقای  نظارت  تحت  و  پوشاک  و  نساجی 
سلیمانی- نماینده اتاق ایران- در طبقه هشتم 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
برگزار شد و طی آن اعضای هیئت مدیره جدید 
)اصلی، علی البدل و بازرس( پس از انتخابات 

معرفی شدند. 
اعضای حاضر در مجمع، تداوم فعالیت شورای 
از 45  )متشکل  ایران  برندهای پوشاک  عالی 
در  گذشته  سال  آذر  که  پوشاک(  مطرح  برند 
نمایشگاه ایران مد تشکیل شد را مورد تأیید 
قرار دادند. یک از اهداف شورای عالی برندهای 
به گفته دکتر شاهین فاطمی-  ایران  پوشاک 
مدیرعامل شرکت صنایع چرم درسا- مذاکره 
با مراکز خرید و ارتقای حضور برندهای ایرانی 
است تا این بار نه انتهای صِف برندهای خارجی 

بلکه در نوک قله مراکز خرید قرار بگیرند.  

گزارشی از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

گزارش

تهیه و تنظیم: سیدامیرحسین امامی رئوف
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همچنین مطرح بودن مسائل به هر کمیته در شرایط 
خاص، کمیته  های مذکور از میزان فعالیت باالتر و 

پایین تری برخوردار بودند.
فعالیت های  اهم  به  زکی پور  گزارش  دیگر  بخش 
اتحادیه اختصاص داشت که شامل موارد زیر هستند: 
* عضویت در هیئت موسس و دبیرخانه مشترک 
تشکل های صنفی و صنعتی پوشاک که در ابتدا با 
هفت تشکل و هم اکنون با هفده تشکل سراسری و 
استانی نقش بسیار مهمی در پیگیری مبارزه با قاچاق 
منسوجات و پوشاک و مشکالت صنایع نساجی ایفا 

می کند
* تشکیل کمیته برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران 
مد که در سال 96 با حضور انجمن صنایع پوشاک 
ایران، در سال 97 با حضور انجمن صنایع پوشاک 
ایران و اتحادیه صنف پوشاک تهران و در سال 98 
با اضافه شدن اتحادیه کشباف، عالوه بر دو تشکل 

مذکور، توسط این اتحادیه راهبری شده  است 
*برگزاری پنجمین و ششمین دوره نمایشگاه پوشاک 
برگزاری  از  پس  دوره  این  طی  مد(  ) ایران  ایران 
متر مربع ،   400 و  هزار   3 در   ،95 سال  نمایشگاه 
نمایشگاه 96 در 4 هزار و 200 متر مربع و نمایشگاه 
سال 97 در 5 هزار و 500 متر مربع فضای مفید برگزار 

شد.

* برنامه ریزی و تأمین هزینه دعوت از هیئت های 
تجاری از کشورهای عراق، افغانستان، ارمنستان و 

قطر در نمایشگاه ایران مد سال 97
امور  وزیر  با  همراه  تجاری  سفرهای  در  حضور   *

خارجه کشور به پاکستان، عراق و سوریه
وی یکی از هدف های مهم اتحادیه را مبارزه با قاچاق 
پوشاک اعالم کرد و افزود: در این راستا سه همایش 
با حضور مسئوالن  آذر 97  آذر 96 و  اسفند95،  در 
و  نساجی  صنایع  مدیران  و  کارآفرینان  ذی ربط، 
پوشاک برگزار شد که پس از همایش سال گذشته 
و فعالیت های رسانه  ای گسترده، مرحله اول برخورد با 

برندهای محرز پوشاک قاچاق آغاز شد. 
* پیگیری مستمر و فعالیت اتحادیه در مورد مبارزه با 
قاچاق پوشاک که با هدف ریشه کنی این ناهنجاری 
اجتماعی از آذر 95 به طور جدی آغاز شد و همواره 

یکی از فعالیت های ثابت ما محسوب می شود.
* حضور فعال و موثر در کارگروه دستورالعمل ثبت 
نمایندگی  برندهای خارجی در وزارت صمت ) که در 
بیش از 37 جلسه رسمی کارگروه نماینده اتحادیه 
حضور ثابت داشته و جلسات بسیاری بابت همفکری و 
هم اندیشی با تشکل های دیگر از جمله انجمن صنایع 

پوشاک ایران و مدیران این صنعت، برپا شده است.(
دستورالعمل  کارگروه  در  مستمر  و  فعال  حضور   *

کاالیی  گروه  برای  رهگیری  و  شناسه  کدهای 
عضو  به عنوان  اتحادیه  که  پوشاک  و  منسوجات 
و  رسمی  جلسه   54 در  مذکور،  کارگروه  رسمی 
حاشیه ای آن حضور داشته که ماحصل آن تدوین 
دستورالعمل اجرایی ماده 13 و آئین نامه اجرایی ماده 
7 این دستورالعمل با اولویت پوشاک وارداتی است که 
به صورت قانون در دستور کار مجریان قرار گرفت. 
عرضه کنندگان  می شود  موجب  قانون  این  اعمال 
شناسه  اخذ  به  نسبت  شوند  ملزم  وارداتی  پوشاک 
کاال هنگام ثبت سفارش اقدام نمایند و در صورتی که 
باشد، حتی در صورت  فاقد شناسه  وارداتی  کاالی 
قاچاق  به عنوان کاالی  قانونی،  مدارک  سایر  وجود 
شناسایی خواهد شد؛ با اجرایی شدن این قانون راه 

برای پلمب مراکز عرضه پوشاک قاچاق هموار شد. 
* برگزاری جلسات متعدد با سایر نهادهای نظارتی 
با متخلفان  برخورد  زمینه  در  وزارت صمت  از  غیر 
عرضه کننده و واردکننده پوشاک اعم از ستاد مبارزه با 
قاچاق، قوه قضائیه، سازمان تعزیرات، مجلس شورای 
اسالمی، کمیسیون های صنایع و اقتصاد و حقوقی 
مجلس، سازمان حمایت و وزارت کشور که جلسات 
بسیار مهم، وقت گیر و انرژی بری بودند که درکنار 

سایر تشکل ها برگزار شد.
* پیگیری، پایش و نظارت مستمر بر نحوه برخورد 
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با برندهای متخلف پوشاک در سطح عرضه که در 
حال حاضر با همکاری اعضای اتحادیه و در سطح 
مجتمع های تجاری به صورت مستمر در حال انجام 

است.
سند  پیاده سازی  و  تدوین  کارگروه  در  عضویت   *
راهبردی پوشاک و پیگیری جلسات مربوطه )این سند 
نتیجه زحمات آقای هاکوپیان بوده و ما سعی کردیم 

در ادامه راه، کنار ایشان باشیم.(
* عضویت در کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت 
ارشاد، کمیسیون تسهیل تجارت، کنفدراسیون صادرات 
همکاری  تشکل(،  این  بازرس  کرسی  داشتن  )و 
نزدیک با دانشکده های نساجی به خصوص دانشکده 
مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر و دانشکده شریعتی
و  امیرکبیر  دانشگاه  با  مشترک  دوره  برگزاری   *
موسسه مد آرت فرانسه و مشارکت در برگزاری دوره 
مدیریت طراحی در این دانشگاه و اعزام دانشجویان 

به فرانسه 
نوآوری های  تخصص های  مرکز  با  همکاری   *
با  همکاری  و  امیرکبیر  دانشگاه  نساجی  دانشکده 
دانشکده شریعتی جهت راه اندازی خط تولید پوشاک 

برای مصارف خیریه با هدف تقویت نیروی انسانی
* حضور مستمر در فعالیت های اجتماعی، کمک های 

انسان دوستانه به زلزله زدگان کرمانشاه، تأمین پوشاک 
خیریه  موسسات  پوشش  تحت  کودکان  عید  شب 
معتبر، ارسال کمک های اعضا به صورت سازمان دهی 
شده به سیل زدگان جنوب کشور و تقویت قابل توجه 
تشکل های صنعت  سایر  با  تشکیالتی  و  سازمانی 

نساجی
* ارتباط فعال و موثر با اتاق بازرگانی تهران، حضور 
فعال در انتخابات هیئت نمایندگان اتاق تهران، استفاده 
موثر از تخصص و تجربه اعضا در ارتباط با جلسات 

خارج از اتحادیه 
تأمین  زمینه  در  استارت آپی  رویداد  دو  برگزاری   *
و  نانو  ستاد  همکاری  با  پوشاک  و  نساجی  صنایع 

صندوق نوآوری و شکوفایی
و صادرات  تولید  اتحادیه  آینده  برنامه های  زکی پور 

نساجی و پوشاک را به این شرح برشمرد:
* پیگیری، تثبیت و اداره امور اجرایی دستورالعمل 
و تالش  خارجی  پوشاک  برندهای  نمایندگی  ثبت 
جهت اجرای این دستورالعمل و عمل به قانون... تا 
زمانی که این دستورالعمل وجود دارد، تمامی عوامل 
حامی قاچاق پوشاک سعی در ابطال آن دارند و ما 
با همکاری مجلس و سایر تشکل ها به دنبال تبدیل 

دستورالعمل مذکور به قانون هستیم.

* پیگیری اجرای مرحله دوم برخورد با قاچاق پوشاک 
در سطح عرضه )که عمدتاً خارج از برندهای گروه 
یک هستند.( اصل قاچاق اینجاست چون در مرحله 
اول با 110 برند متخلف که مقابل چشم و در دسترس 
و در منطقه یک تهران هستند، برخورد شد اما اصل 
این قضیه که پوشاک قاچاق )عمدتاً بدون برند( از 
چین وارد می شود و از میانه تهران تا جنوب شهر  را 
تحت پوشش قرار می دهد در مرحله دوم کار قرار دارد.
*برنامه ریزی جهت تشکیل تعاونی تأمین نیاز مواد 

اولیه و نیازهای تدارکاتی اعضا
*تدوین اطالعات توانمندی برندها و تولیدکنندگان و 

تهیه پایگاه داده نساجی کشور 
در  اعضا  حضور  جهت  جامع  *برنامه ریزی 

نمایشگاه های کشورهای همسایه
به  خصوص  )به  پوشاک  و  منسوجات  *صادرات 
درصد  حاضر 85  حال  در  که  کشورهای همسایه( 
این محدوده  در  غیرنفتی کشور  صادرات کاالهای 

است.
*افزایش تعداد اعضا تا پایان سال 98 به 300 عضو

رتبه بندی تشکل ها توسط اتاق ایران
نادر سیف - معاونت تشکل های اتاق ایران- که سال ها 

بهرام شهریاری- عضو هیئت مدیره

شاهین فاطمی-مدیرعامل چرم درسا

مهرداد زکی پور- عضو هیئت مدیره

سومبات هاکوپیان-رئیس هیئت مدیره انجمن پوشاک ایران

شاهرخ جعفری- عضو هیئت مدیره

نادر سیف-معاونت تشکل های اتاق ایران
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پیش به عنوان دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
پوشاک به فعالیت می پرداخت، یکی از میهمانان ویژه 
این مراسم بود. وی ضمن بیان این مطلب که در این 
جمع خود را میهمان نمی دانم؛ افزود: بدون اغراق از 
بین حدود 200 تشکل ملی، همیشه این اتحادیه یکی 
از مجامع پر شور و مثال زدنی خود را داشته و این امر 
نتیجه حضور و همراهی اعضا و درایت و تالش های 

هیئت مدیره است.
توسط  تشکل ها  رتبه بندی  به  اشاره  ضمن  سیف 
اتاق ایران، ادامه داد: موضوعاتی مانند تنظیم گری، 
تشکل(،  هر  اداره  مطلوب  اداره  حکمرانی)شیوه 
عضویت ) افزایش تعداد، ارائه خدمات به اعضا و ...(، 
داشتن یک دبیرخانه ساختارمند و انجام تکالیف قانونی 
که هم نهاد باالدستی ) اتاق ایران( و هم اساسنامه 
تکلیف نموده،  از معیارهای اصلی این رتبه بندی و 
به  با توجه  ارزیابی تشکل ها محسوب می شود که 
گزارش جامع و کامل آقای زکی پور، تمام معیارها و 
شاخص های موثر در این ارزیابی، به خوبی مدنظر قرار 

گرفته است.
ایران، در مجمع  اتاق  به گفته معاونت تشکل های 
امروز حضور افراد باتجربه و توانمند عرصه نساجی و 
پوشاک در کنار جوانان مستعد و پرانرژی،  قابل تقدیر 

و کم نظیر است. 
صادرات  و  تولید  گفت:اتحادیه  مسئول  مقام  این 
نساجی و پوشاک جزو نخستین تشکل های کشور 
به شمار می آید که در زمینه پیشگام و موفق بوده 
به طوری که اوایل دهه 80، بحث رسیدگی به جوایز 
صادراتی توسط دولت بر عهده این تشکل نهاده شد و 

خوشبختانه به خوبی از عهده انجام آن برآمد.

و  بودجه  تصویب  بازرس،  و  خزانه دار  گزارش 
افزایش حق عضویت

ارائه  به  مقدم- خزانه دار -  امین  ادامه  مهندس  در 
گزارش مالی اتحادیه پرداخت. وی با توجه به شرایط 
اقتصادی فعلی و افزایش هزینه های اداره اتحادیه، 
پیشنهاد افزایش حق عضویت را مطرح نمود که مورد 

تصویب قرار گرفت.
داشت:  اظهار  نیز  بازرس-  شاه بختی-  مسعود 
گزارش هیئت مدیره اتحادیه مربوط به عملکرد سال 
97 و صورت های مالی شامل ترازنامه مورخ 29 اسفند 
97 و صورت درآمد هزینه منتهی به 29 اسفند 97، 

مالحظه و بررسی شد. 
وی گفت: حساب های اتحادیه طبق اصول و موازین 
متداول حسابداری ثبت و ضبط شده و صورت های 

مالی و ترازنامه حساب ها که به تأیید و تصویب هیئت 
مدیره رسید، صحت عملیات دوره عملکرد سال مالی 
97 را منعکس می نماید. در سال مالی 97، مفاد مواد 

129 و 132 قانون تجارت رعایت شده است.  
سپس عملکرد مالی سال 97 توسط مجمع تصویب و 
روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی ها و 

دعوت نامه های اتحادیه تعیین شد. 

قدرت برندسازی در دنیا
دکتر شاهین فاطمی - عضو شورای عالی برندهای 
چرم  صنایع  شرکت  مدیرعامل  و  ایران  پوشاک 
آنچه  که  است  این  واقعیت  داشت:  بیان  درسا- 
کشورهای دنیا را از هم متفاوت می کند، برندهای آن 
کشورها هستند. به بسیاری از کشورهای دنیا نرفته ایم 
و شناخت چندانی از آنها نداریم اما از طریق برندهای 

این کشورها با فرهنگ و تمدن آنها آشنا می شویم. 
به گفته وی، قدرت برندسازی در دنیا به اندازه ای است 
که بر زندگی انسان ها اثر می گذارد و شاید در دنیای 
آینده شاهد جنگ برندها باشیم.  مجموع برندهایی 
ارزش  اقتصاد،  دانش،  می  گیرند،  شکل  دنیا  در  که 
افزوده و اشتغال ایجاد می کند. دکتر فاطمی اذعان 
داشت: متأسفانه طی سال های اخیر در کشور کمتر 

 افشین ساالر دینی- عضو هیئت مدیره

مجید  نامی -عضو هیئت مدیره

عماد الدین  کبیری -عضو هیئت مدیره

 منصور الیاسی -عضو هیئت مدیره

امین مقدم -عضو هیئت مدیره

عباس  سرشار زاده -عضو هیئت مدیره
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به برندسازی )به خصوص در بخش پوشاک( توجه 
کرده ایم. به گفته عضو شورای عالی برندهای پوشاک 
ایران، یکی از مهم ترین ارکان جهت افزایش توسعه 
صنعتی ،  پیشرفته  کشورهای  در  اقتصادی   بخش 
مزایایی  تمام  بر  عالوه  که  است  پوشاک  صنعت 
که به وجود می آورد دارای سه مزیت ویژه »ارزش 
اقتصادی«، »اشتغالزایی« و »توسعه فرهنگ« است. 
پوشش  و  زندگی  سبک  طریق  از  بهتر  عبارت  به 
خود؛ فرهنگ ، تمدن، شعر و موسیقی خود را به دنیا 
می فروشد که ما سال ها از این امر مهم غافل بوده ایم 

و به حوزه های دیگر پرداخته ایم.
مدیرعامل چرم درسا ابراز خشنودی نمود این امر مهم 
در میان مردم، صنعت و دولت به یک امر واجب تبدیل 

شده است. 
دکتر فاطمی سپس به بیان جایگاه جغرافیایی ممتاز 
و استراتژیک ایران پرداخت و گفت: از نظر جغرافیایی 
یکی از مهم ترین کشورهای منطقه و رابط بین تمدن 
شرق و غرب هستیم. از نظر سطح انرژی بیش از 4 
درصد منابع کل دنیا، زیِر زمین ما قرار دارد و فقط یک 
درصد جمعیت دنیا را در اختیار داریم. در بخش حمل 
و نقل یکی از بهترین کشورها برای حمل و نقل و 

صادرات پوشاک محسوب می شویم. 
معادل  تقریباً  پوشاک  صنعت  در  دستمزد  نرخ 

کشورهایی مانند چین، هند و بنگالدش بود که به 
دلیل افزایش نرخ ارز، نزول پیدا کرده است. اگرچه این 
موضوع برای اقتصاد کشور، تهدید است اما در عین 
حال می تواند یک فرصت برای صنعت پوشاک به 
شمار آید. عضو شورای عالی برندهای پوشاک ایران، 
برای صنایع  این که سال ها  جای  به  داشت:  اذعان 
باالدستی و پایین دستی هزینه کنیم باید به برندسازی 

توجه ویژه نشان دهیم. 
جلسات  در  کرد:  خاطرنشان  درسا  چرم  مدیرعامل 
مختلف بارها به وزرا و مسئولین دولتی اعالم کرده ام 
میلیاردها تومان در بخش باالدستی و پایین دستی 
مهم  بخش  این  در  هیچ گاه  اما  کرده اید  هزینه 
سرمایه گذاری نشد و ارزش ویژه برند که  باعث توسعه 
تمدن و اشتغال و ارزش افزوده است، نادیده گرفته 
رئیسه  دلیل طی دعوت هیئت  به همین  می شود، 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران از 
برندهای ایرانی در نمایشگاه پوشاک )ایران  مد- آذر 
سال 97(، 45 برند پوشاک ثبت نام کردند و توسط 
شورای سیاستگذاری این مجموعه که داوطلبانه دور 
هم جمع شده بودند، » شورای عالی برندهای پوشاک 
ایران« به وجود آمد که هدفی جز توسعه، ارتقا، افزایش 

و بهبود برندهای ایران ندارد.  
دکتر فاطمی تأکید کرد: شورای سیاستگذاری از نظر 

تشکیالتی، به طور مستقیم و طبق اساسنامه زیرنظر 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران فعال 

و تاکنون 10 جلسه برگزار کرده است. 
زنجیره  ایران،  پوشاک  برندهای  شورای عالی  عضو 
توزیع، فروش و برندسازی را مهم ترین، درآمدزاترین و 
پر ارزش افزوده ترین بخش صنعت در دنیا نام برد و در 
این راستا یکی از اهداف شورای عالی برندهای پوشاک 
ایران را پژوهش در حوزه برندسازی اعالم کرد و ادامه 
داد: متأسفانه مقوله »آموزش« در برندسازی کمتر 
مورد توجه قرار گرفته و آموزش های موجود نیز در حد 
حوزه های عملیاتی است در حالی که برای برندسازی 
باید در سه حوزه »مدیرعاملی« ، »مدیر هنری« و 
»توسعه کّمی برندها« به آموزش نیروهای انسانی 
تالش  با  داشت:  ابراز  صنعتی  فعال  این  بپردازیم. 
تشکل های پوشاک تا حدوی جلوی ورود کاالهای 
) که  دالر  نرخ  افزایش  دلیل  به  گرفته شده  قاچاق 
هم تهدید و هم فرصت برای کشور بود( می توانیم 
کاالی ایرانی تولید کنیم و آن را توسعه دهیم؛ از سوی 
دیگر میلیون ها متر مربع مرکز خرید در کشور ایجاد 
شد که نه برندهای ایرانی را می شناختند و نه آنها را 
قبول داشتند اما در دوره ای کوتاه، مشاهده کردیم که 
برندهای خوب ایرانی در مراکزی مانند بام لند و ... 

حضور موفق و چشمگیر داشته باشند. 

اکرم عیوض خانی- عضو  علی البدل دوم 

احمد  صادقی قهرود ی- عضو هیئت مدیره

مسعود شابختی-  بازرس اول 

واحیده  سلیمی -عضو هیئت مدیره

 علیرضا ملک پوری- بازرس دوم

حامد فرد اسماعیل پور-عضو  علی البدل اول
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یک از اهداف شورای عالی برندهای پوشاک ایران به 
گفته دکتر فاطمی، مذاکره با مراکز خرید و ارتقای 
انتهای  نه  بار  این  تا  است  ایرانی  برندهای  حضور 
صِف برندهای خارجی بلکه در نوک قله مراکز خرید 
از دولت و  قرار بگیرند. وی اضافه کرد: » مطالبات 
سازمان های دولتی« جزو وظایف اصلی تمام تشکل ها 
و اتحادیه هاست که در شورای عالی برندهای پوشاک 

ایران نیز مورد توجه جدی قرار دارد. 
مدیرعامل چرم درسا گفت: اگر ندانیم چرا باید کاالی 
ایرانی بخریم یا تصور کنیم خرید کاالی ایرانی فقط 
یک ارزش افزوده دویست هزار تومانی ایجاد می کند، 
فرهنگ برندسازی در کشور شکل نخواهد گرفت و 

نمی توانیم به توسعه برندهای ایرانی بپردازیم. 
ضمن  ایران،  پوشاک  برندهای  شورای عالی  عضو 
اعالم این مطلب که در تمام دنیا هنگام برندسازی 
ابتدا در حوزه فرهنگ سازی، اقدامات اساسی انجام 
دادند، گفت: این باور را در مردم به وجود آورند که 
ایجاد برند فقط اشتغال را در برنمی گیرد و به معنای 

توسعه پایدار در کشور است. 
اگر ما هم بتوانیم این مهم را در کشور نهادینه نماییم، 
خواهیم دید چگونه برندهای ایرانی رشد خواهند کرد.

دارایی های  حوزه  در  متأسفانه  گفت:  فاطمی  دکتر 
مشهود و نامشهود، برندهای ایران را نمی پذیریم و به 

این ترتیب انگیزه برندسازی در کشور کمرنگ می شود 
و یکی دیگر از اهداف شورای عالی صادرات ایران این 
است که برندسازی و داشتن برند را به عنوان یک 

دارایی مشهود و نامشهود بقبوالنیم. 
مدیرعامل درسا در پایان تصریح کرد: در حال حاضر 
150 برند در بخش پوشاک، کیف، کفش،کاله، عینک 
و متعلقات وجود دارد که یا شناخته شده نیستند یا 
نمی دانند چگونه خود را معرفی نمایند اما 45 برندی 
که در شورای عالی برندهای پوشاک ایران ثبت نام 
کرده اند، دارای بیش از هزار شعبه هستند، صد هزار 
متر مربع فضای خرده فروشی وجود دارد، در بخش 
تولید  بخش  در  نفر،  هزار   4 فروشگاهی  شاغلین 
مستقیم پنج هزار نفر و در بخش تولید غیرمستقیم 
چهار هزار و پانصد نفر مشغول کار هستند، به عبارت 
بهتر 45 برند مذکور، برای 15 هزار نفر به طور مستقیم 
و غیرمستقیم اشتغال زایی کرده اند، صدهزار متر فضای 
فروشگاهی دارند و هزار تابلوی ایرانی را باال برده اند. 
با کمک همدیگر روزی  حال تصور کنید می توان 

حداقل چند صد برند قوی ایرانی داشته باشیم... 
پس از اتمام سخنرانی دکتر فاطمی، اعضای حاضر در 
مجمع که خواهان تداوم فعالیت این شورا در جهت 
توسعه برندهای ایرانی بودند، دستان خود را به نشان 
تأیید این موضوع باال بردند. سپس نامزدهای عضویت 

در هیئت مدیره  )اصلی و علی البدل( و بازرس ) اصلی 
شغلی  و  تحصیلی  سوابق  معرفی  به  علی البدل(  و 
خود پرداختند. پس از اتمام رأی گیری و شمارش آرا، 
اعضای هیئت مدیره جدید اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک به ترتیب تعداد آرای کسب شده 

به این شرح اعالم شدند: )آقایان و خانم ها(
1- بهرام شهریاری با 130 رأی
2- مهرداد زکی پور  با 125 رأی
3- شاهرخ جعفری  با 118 رأی

4- مجید  نامی با 112 رأی
5-  منصور الیاسی با 108 رأی

6- عباس  سرشار زاده با 101 رأی
7-  افشین ساالر دینی  با 99 رأی
8- عماد الدین  کبیری با 96 رأی 

9- امین مقدم  با 88 رأی
10- احمد  صادقی قهرود ی  با 87 رأی

11- واحیده  سلیمی  با 61 رأی
علی البدل:

1- حامد فرد اسماعیل پور  با 53 رأی علی البدل اول
2- اکرم عیوض خانی با 50 رأی علی البدل دوم 

بازرس:
1 -  مسعود شابختی با 116 رأی  بازرس اول 

2 - علیرضا ملک پوری  با 11 رأی بازرس دوم
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پس از تالوت آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود 
ملی جمهوری اسالمی ایران، هیئت رئیسه مجمع با 
حضور آقایان مهندس علیرضا حائری )به عنوان رئیس(، 
رئیس(،  نایب  )به عنوان  فیضی  عبدالحمید  مهندس 

مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف )به عنوان ناظر(، 

مهندس مجید نامی )به عنوان منشی( و دکتر علیمردان 

شیبانی )به عنوان میهمان ویژه( تشکیل شد.

سپس مهندس سیدمحمد مقدسی- رئیس هیئت مدیره 
جامعه- جهت ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره در 

سال 97 به جایگاه سخنرانی دعوت شد. وی ضمن 
خوشامدگویی به میهمانان و نماینده وزارت کشور- 
آقای پیش بین- و اشاره به شعار جامعه یعنی  »با 
با  و  پیشرفت  ماندن  هم  با  است،  آغاز  بودن  هم 
هم کار کردن موفقیت است« عنوان داشت: حدود 
هجده سال پیش این شعار در تیم اولیه ای که برای 
شکل گیری جامعه متخصصین دور هم جمع شده 
بودند، تعریف و تالش شد برنامه های جامعه طی 
و  تدوین  شعار  این  اساس  بر  مختلف  دوره های 

اجرایی گردند.
هیئت  اعضای  معرفی  به  مقدسی سپس  مهندس 
از  عبارتند  که  پرداخت  جامعه  ششم  دوره  مدیره 
آقایان و خانم ها مهندس سیما کاظمی -نایب رئیس-، 

مهندس کامیار صفی نژاد -خزانه دار-، مهندس علیرضا 

مهندس  دانایی،  تقی  میرمحمد  مهندس  حائری، 

مهندس  فرزاد،  خشایار  مهندس  عمید،  محمدکاظم 

شهرام شاه بابایی، مهندس پژمان سالمتی، دکتر سیما 

حبیبی، دکتر مهدی صفی و مهندس سیدمحمد مقدسی 

قدیری  جاللی  مهندس سعید  مدیره-،  هیئت  -رئیس 

-بازرس اصلی- و مهندس اشکان ستار زاده -بازرس 

علی البدل-

به  دانایی  مهندس  از حضور  متأسفانه  افزود:  وی   
دلیل ابتال به بیماری )که همچنان در حال درمان 
آن هستند(، نتوانستیم بهره مند شویم، ایشان بارها 
استعفای خود را از حضور در هیئت مدیره اعالم کردند 
در  دانایی  مهندس  این که سالمتی  به  توجه  با  اما 
اولویت نخست قرار دارد، استعفای ایشان را پذیرفتیم 
اما مقرر شد به عنوان مشاور عالی هیئت مدیره جامعه 
همچنان در کنار ما حضور داشته باشند؛ به این ترتیب 

بـا هـم می مانیـم

اشاره:
اولین مجمع عمومی دوره ششم جامعه متخصصین نساجی ایران با نظارت نماینده وزارت کشور در سالن 
امین الضرب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. در این مجمع ضمن تعیین روزنامه 
کثیراالنتشار جهت درج آگهی  های جامعه و تعیین حق عضویت، انتخابات ترمیمی هیئت مدیره نیز انجام شد 
که در نهایت خانم مهندس شهال تلیکانی- مدیرعامل روین شیمی- ، آقایان دکتر محمد میرجلیلی-عضو 
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد- و مهندس اشکان ستارزاده- کارشناس بازرگانی- به عنوان 

اعضای علی البدل انتخاب شدند. 

گزارشی از برگزاری مجمع عمومی دوره ششم جامعه متخصصین نساجی ایران

گزارش

تهیه و تنظیم: اشرف سادات امامی رئوف
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یکی از اعضای علی البدل هیئت مدیره یعنی خانم 
دکتر سیما حبیبی جایگزین ایشان شدند. 

رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران 
سپس به زنده یاد مهندس محمدکاظم عمید -خزانه دار- 
نیز اشاره کرد که به دلیل بیماری دارفانی را وداع گفتند 
و از میهمانان خواستند فاتحه ای برای شادی روح آن 
مرحوم قرائت نمایند. مسئولیت خزانه داری جامعه به 
آقای مهندس کامیار صفی نژاد واگذار شد و آقای دکتر 

مهدی صفی جایگزین زنده یاد عمید شدند. همچنین 

خانم مهندس فیروزه بَِدر -عضو علی البدل- به دالیلی 

عماًل در جلسات هیئت مدیره جامعه حضور نداشتند 
و با توجه به مهاجرت ایشان به خارج از کشور، استعفا 
دادند؛ به این ترتیب انتخابات ترمیمی برای تعیین سه 
عضو علی البدل هیئت مدیره امروز انجام خواهد شد. 
مهندس مقدسی سپس به حضور جامعه در جلسات 
شرح  این  به  آنها  عمده ترین  که  پرداخت  مختلف 
هیئت  مدیریت صنعتی،  سازمان  با  جلسه  هستند: 
و  نساجی  صنایع  پوشاک  و  تولید  اتحادیه  رئیسه 
پوشاک، انجمن صنایع نساجی ایران، مدیرکل دفتر 
صنعت  وزارت  سلولزی  و  پوشاک  نساجی،  صنایع 
-خانم مهندس محرابی-، دبیر و عضو هیئت مدیره 
هم اندیشی  جلسه  تهران،  معدن  و  صنعت  خانه 
تشکل ها در وزارت صمت، جلسه دبیرخانه مشترک 
اتحادیه های صنفی و صنعتی پوشاک، جلسه صندوق 
نوآوری و شکوفایی ریاست جهموری، جلسه اتاق فکر 
نساجی وزارت صمت، جلسه با معاونت تشکل های 
اتاق بازرگانی ایران، جلسه با دبیر نشریه اتاق بازرگانی 
به دعوت  ایران، جلسه تشکل های صنایع نساجی 

انجمن نساجی استان اصفهان و ... 
تالش  کرد:  تصریح  جامعه  مدیره  هیئت  رئیس 
 می کنیم در جلسات هیئت مدیره تعدادی از دوستان 
را به عنوان میهمان دعوت نماییم. اولویت ما اعضای 
اثرگذار جامعه هستند تا از افکار، اندیشه ها و حتی 
توان اجرایی  آنان در بهبود عملکرد جامعه بهره مند 
شویم. از شاخص ترین میهمانان جامعه در جلسات 
-مدیرعامل  مرادی  علی  آقایان  به  می توان  مذکور 
نساجی  نمایشگاه   برگزاری  مجری  نوین  پاد  سامع 

تهران-، داود کاشفی-مجری برگزاری نمایشگاه فرش 

ماشینی و کف پوش تهران-، مهندس سیدشجاع الدین 

امامی رئوف- مدیرمسئول ماهنامه نساجی امروز، دکتر 

موفق-،  نساجی  ماهنامه  مفتاحی-مدیرمسئول  امین 

مهندس  مهیار- ،  جوراب  ضرابی-مدیرعامل   محمود 

ستاد  در  نساجی  حوزه  مسئول  عسگری-  محسن 

توسعه فناوری نانو-، دکتر علیرضا شیرمحمدی -مدیر 

نمایشگاه صادرات و فرصت های سرمایه گذاری ایران-، 

کارشناسان بورس سامان و ... اشاره کرد. 

کارگروه های  معرفی  به  ادامه  در  مقدسی  مهندس 
تخصصی جامعه پرداخت:

و  رفاهی  امور  )کارگروه  رفانما  کارگروه   *
نمایشگاهی(: بیمه تکمیلی اعضاء، برگزاری اولین 
سالگرد  جشن  و  افطاری  مراسم  نوروزی،  نشست 
تأسیس جامعه ) نهم مرداد( ، برپایی جشنواره نساجی 
نیازمند حمایت و مشارکت جدی تشکل های  )که 
نساجی و پوشاک از جمله انجمن صنایع نساجی ایران 

و ... است.(  
*کارگروه آموزش و پژوهش )آپ( 

)ارسات(:  تبلیغات  و  رسانه  ارتباطات،  *کارگروه 
همکاری با ماهنامه های نساجی )»نساجی امروز« و 
»صنعت نساجی و پوشاک«( جهت انعکاس مطالب 
و رویدادهای جامعه و ارسال مقاالت به روزنامه ها، 

مجالت و خبرگزاری های مختلف کشور 
*کارگروه اشتغال
* کارگروه صنعت

*کارگروه نظام مهندسی نساجی 
وی از انعقاد تفاهم نامه  با سازمان هایی مانند سازمان 
»تعریف  عمده  سرفصل  پنج  در  صنعتی  مدیریت 
محتوای مشترک«، »دوره توانمندسازی سرمایه های 
» طراحی  نساجی«،  صنایع  »عارضه یابی  انسانی«، 
نساجی«  تخصصی  آموزشی  دوره های  اجرای  و 
و  فناوری«  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  با  »تعامل  و 
همچنین عضویت در خانه صنعت، معدن و تجارت 
تهران خبر داد و افزود: با »دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان«،  »صنعتی  )س(«،  »الزهراء  قائم شهر«، 
»یزد«، »علم و هنر« و »دانشکده شریعتی« ارتباطات 

بسیار مطلوب و موثری برقرار کرده ایم. 
برنامه های آتی جامعه به گفته مهندس مقدسی شامل 

سیدمحمد مقدسی- رئیس هیئت مدیره

کامیار صفی نژاد - خزانه دار

سعید جاللی قدیری - بازرس
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خودم رقابت می کنم، این تنها راه پیشرفت همیشگی 
ماست...« 

در ادامه مهندس کامیار صفی نژاد - خزانه دار - به 
مهندس سعید  ارائه گزارش مالی جامعه پرداخت، 
جاللی قدیری -بازرس- نیز در گزارش خود عملکرد 
سال 97 و صورت های مالی جامعه شامل ترازنامه، 
درآمدها و هزینه ها منتهی به اول تیر98  را مورد تأیید 
قرار داد و گفت: در موارد عملکردی و حساب های 
مالی موارد تخلفی نسبت به اساسنامه و مصوبات 
هیئت مدیره مشاهده نشد. سپس آقای پیش بین - 
نماینده وزارت کشور - در زمینه گزارش بازرس و 
رویکرد جامعه تذکراتی داد. در نهایت گزارش مالی 

خزانه دار و بازرس مورد تصویب قرار گرفت. 
جامعه  رسمی  روزنامه  عنوان  به  اطالعات  روزنامه 
تعیین شد و 200 هزار تومان به عنوان حق عضویت 
نامزدهای  به تصویب مجمع رسید. سپس  سالیانه 
هیئت مدیره )علی البدل( و بازرس به معرفی سوابق 
شغلی و تحصیلی خود پرداختند. پس از رأی گیری 
تلیکانی  خانم مهندس شهال  نهایت  آرا، در  و قرائت 
آقایان  علی البدل،  اول  نفر  به عنوان  رأی   41 کسب  با 

نفر  به عنوان  رأی   24 کسب  با  میرجلیلی  محمد  دکتر 

کسب  با  ستارزاده  اشکان  مهندس  و  علی البدل  دوم 

علی البدل، مهندس سعید  نفر سوم  به عنوان  رأی   19

و  اصلی  بازرس  عنوان  به  رأی   36 با  قدیری  جالل 

بازرس  به عنوان  رأی  با 10  نعیمی راد  دکتر محمدرضا 

علی البدل انتخاب شدند.

این موارد هستند:
*برگزاری سالیانه جشنواره صنعت نساجی

*برپایی جشن سالگرد تأسیس جامعه 
*نشست نوروزی و مراسم افطاری در هر سال

*دریافت مجوز انتشار فصلنامه جامعه
همکاری  با   MBA و   DBA دوره های  *تعریف 

سازمان مدیریت صنعتی
*تعامل بیشتر با خانه صنعت و معدن تهران و تالش 

برای عضویت در خانه صنعت و معدن ایران
*پیگیری عضویت در اتاق بازرگانی ایران

*حضور موثرتر در فضای مجازی
*اجرای دوره های آموزشی، تخصصی و کاربردی 

*انعقاد تفاهم نامه های مشترک با سایر تشکل های 
نساجی و پوشاک کشور

*بازدید از نمایشگاه های تخصصی 
*ارتباط موثرتر با دانشکده های نساجی کشور

بیمه ای،  داوری،  حقوقی،  حوزه های  در  *مشاوره 
سرمایه گذاری، بورس ، فرابورس و تأمین مالی  

رئیس هیئت مدیره جامعه، سه معضل پیِش روی این 
تشکل تخصصی را در »سطح مشارکت و عضویت«، 
»مسائل مربوط به نقدینگی« و »یافتن فضای مناسب 

برای استقرار دفتر جامعه « برشمرد. 
شهرکرد،  حجاب  شیمی،  هینزا  شرکت های  وی، 
امروز،  نساجی  ثابت،  الوان  بوریا،  کاو جهان،  کیمیا 
بهینه پویان کیمیا صنعت و الیاف گستر را از حامیان 
جامعه طی یک سال اخیر عنوان کرد و با این جمله 
بیل گیتس به سخنان خود پایان داد  »من فقط با 
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در ابتدای مراسم، دکتر ابوسعید رشیدی- مدیرگروه 
نساجی واحد علوم و تحقیقات- ضمن خوشامدگویی 
به میهمانان از آنان خواست برای شادی روح زنده یاد 
دکتر سیداحمد موسوی شوشتری- عضو هیئت علمی 

دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- 

که به تازگی از دنیا رفته اند، فاتحه ای قرائت نمایند.
و  علوم  دانشگاه  که  مطلب  این  اعالم  وی ضمن 
تحقیقات یکی از بزرگ ترین دانشگاه های حضوری  
ایران و جهان به شمار می آید، افزود: طبق آخرین 
 23  ،2018 سال  در   »Leiden « رتبه بندی  نظام 
دانشگاه برتر از ایران در جمع 938 دانشگاه برتر جهان 
قرار گرفته اند که دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 
دانشگاه های  برترین  دوازدم  رتبه  پله صعود،  با 26 
ایران را به خود اختصاص داده و براساس رتبه بندی 
»U.S.NEWS « بعد از دانشگاه تهران با رتبه 462 
جهان، دانشگاه آزاد اسالمی در رتبه 497 جهان و 

دومین دانشگاه ایران قرار گرفته است.
در  نساجی  مهندسی  رشیدی،  رشته  دکتر  گفته  به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، از سال 

1375 فعالیت خود را آغاز نمود و تعداد دانشجویان و 
فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد )تا پایان خرداد 

98 ( به این شرح است:
1- مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی-184 نفر

2- مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف-   
259 نفر

3- مدیریت صنایع نساجی- 221 نفر
4- ساختارهای نانو لیفی- 13 نفر 

تعداد دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع دکتری نیز 
به این ترتیب است: 

1-مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی-72 نفر
2-مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف-   

92 نفر 
این استاد دانشگاه یادآور شد: از مهر امسال با مجوز 
ارشد  »کارشناسی  جدید  رشته  دو  علوم،  وزارت 
مهندسی پوشاک« و »کارشناسی مهندسی نساجی« 

در واحد علوم و تحقیقات دانشجو خواهد پذیرفت.
تصریح  تحقیقات  و  علوم  واحد  نساجی  مدیرگروه 
کرد: اگرچه دانشگاه در بخش تئوری بسیار توانمند 

و پیشرفته است اما فاصله بسیاری با صنعت دارد و 
با  چندانی  آشنایی  فارغ التحصیالن  اغلب  متأسفانه 
محیط صنعت ندارند لذا در جلسه امروز ضمن بررسی 
مسائل و مشکالت واحدهای صنعتی، ویژگی های 
واحدهای  در  فعالیت  برای  نیاز  مورد  متخصصین 

صنعتی، مطرح و شناسایی خواهد شد.

 برگزاری کنفرانس های علمی مشترک با صنایع
فنی  دانشکده  رئیس  مظفری-  بابک  سید  دکتر 
این  در  نیز  تحقیقات -  و  علوم  واحد  مهندسی  و 
مراسم ابراز داشت: واحد علوم و تحقیقات حدود 40 
هزار دانشجو دارد که در رشته های فنی و مهندسی، 
علوم انسانی، کشاورزی و علوم پایه مشغول تحصیل 
هستند و از این تعداد ، سهم دانشکده فنی و مهندسی 
حدود پنج هزار نفر است. به گفته وی، دانشکده فنی 
و مهندسی شامل رشته هایی از جمله مهندسی صنایع، 
هوافضا، معدن، نساجی، ورزش و متالوژی است و سایر 
بخش های فنی و مهندسی از جمله مهندسی برق، 
مکانیک، شیمی و پلیمر در مجموعه های دیگر قرار 

گزارش

گزارشی از برگزاری نشست هم اندیشی »نقش دانشگاه در تربیت نیروی متخصص برای صنایع نساجی و پوشاک«

اشاره:
نشست هم اندیشی »نقش دانشگاه در تربیت نیروی متخصص 
برای صنایع نساجی و پوشاک«   با محوریت راهبردهای افزایش 
بهره وری فارغ التحصیالن مهندسی نساجی و پوشاک با حضور 
نمایندگان برخی از  تشکل های صنایع نساجی و پوشاک از جمله 
انجمن صنایع نساجی ایران، جامعه متخصصین نساجی ایران، 
انجمن صنایع پوشاک ایران، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
پوشاک ایران و ... ، اساتید دانشکده های نساجی، تولیدکنندگان 
و فعاالن صنایع نساجی و پوشاک و حمایت مالی شرکت های 
شیمی فرایند مهر آریا، گروه صنعتی گلبافت و نساجی حجاب 
شهرکرد در ساختمان مرکز اسناد )سالن کنفرانس دکتر حبیبی( 
برگزار شد. در  و تحقیقات  واحد علوم  آزاد اسالمی  دانشگاه 
این نشست  لزوم برنامه ریزی جهت ارتباط بیشتر صنعت و 
دانشگاه، تربیت نیروهای متخصص نساجی و آشنایی آنان با 

محیط کارخانه و ... مورد توجه اغلب سخنرانان قرار گرفت.

بزرگ ترین رسالت دانشگاه ها، 
تربیت نیروی متخصص است

تهیه و تنظیم: اکرم باقری توستانی
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دارند. خوشبختانه ارتباطات بسیار مستمر و مطلوب 
میان رشته های فنی و مهندسی برقرار است که نقطه 

قوت این واحد دانشگاهی به شمار می آید.
دکتر مظفری در مقطع کارشناسی حدود دو هزار و 
500 دانشجو )52 درصد( ، در مقطع کارشناسی ارشد 
هزار و 600  دانشجو )34 درصد( و مقطع دکترا  633 
دانشجو )14 درصد( به تحصیل می پردازند. وی یکی از 
مهم ترین اهداف دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم 
و تحقیقات را برقراری ارتباط نزدیک تر و صمیمانه تر 
با جامعه صنعتی کشور برشمرد و گفت: واحد علوم و 
تحقیقات آزمایشگاه های مجهزی در اختیار دارد و از 
عالقه مندان جهت بازدید از مجموعه های آزمایشگاهی 
این واحد دانشگاهی دعوت به عمل می آوریم. رئیس 
تحقیقات  و  علوم  واحد  مهندسی  و  فنی  دانشکده 
گفت: یکی از بخشنامه های وزارت علوم مربوط به 
فرصت های مطالعاتی برای اساتید در صنعت است 
به این ترتیب به جای گذراندن فرصت مطالعاتی در 
خارج کشور، تحقیقات و پژوهش ها در داخل واحدهای 
صنعتی کشور انجام خواهد شد و دانشگاه ها به سمت 
حل مسأله حرکت می کند. این مسئول دانشگاهی در 
پایان سخنرانی خود بر برگزاری کنفرانس های علمی 
دانشگاه در  با صنایع، همکاری صنعت و  مشترک 
راه اندازی شرکت های دانش بنیان و همکاری جهت 

رفع مشکالت صنایع نساجی تأکید کرد. 

  برای فعالیت در صنعت یادگیری مسائل تئوری 
کافی نیست

دکتر علیمردان شیبانی- عضو هیئت مدیره انجمن 
ابراز داشت:  این مراسم  در  ایران-  صنایع نساجی 
حاکمه،  هیئت  دولتمردان،  تدریج  به  خوشبختانه 
دانشگا ه ها و تصمیم گیران کشور به اهمیت صنعت 
نساجی واقف شده اند ، صنعتی که انسان ها از بدو تولد 

تا پس از مرگ به آن نیاز دارند، صنعتی دارای باالترین 
ارزش افزوده و اشتغال زایی و بومی در ایران... 

به دانشگاهیان حاضر در جلسه گفت:    وی خطاب 
صنعت، خریدار متاعی است که شما تولید می کنید . 
ما نیازمند فارغ التحصیالن دانشگاهی در تمام مقاطع 
هستیم و اگر دست همکاری به سوی صنعت دراز 
نکنند، شاهد تحول و پیشرفتی در واحدهای تولیدی 
نخواهیم بود اما باید پرسید چرا تاکنون ارتباط میان 

صنعت و دانشگاه چندان شکل نگرفته است؟ 
دکتر شیبانی با اعالم این مطلب که از نظر مباحث 
از  و  نداریم  کم  هیچ چیز  دانشگاه ها  در  تئوریک 
وقتی  افزود:  هستیم،  عقب  اجرایی  و  عملی  نظر 
صنعتی  محیط های  وارد  دانشگاه  فارغ التحصیل 
صدای  و  سر  و  ماشین آالت  مشاهده  از  می شود ، 
دستگاه های در حال کار می هراسد و حق هم دارد 
زیرا تاکنون از نزدیک چنین تجهیزاتی را مشاهده 
نکرده است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران تصریح کرد: درب کارخانه های نساجی به روی 
دوره  گذراندن  است.وی،  باز  دانشجویان  و  اساتید 
فرصت مطالعاتی در کارخانه های کشور را نکته ای 
بسیار ارزشمند و مفید به حال صنعت دانست و ابراز 
امیدواری کرد تا هر چه زودتر شاهد تحقق این امر 
باشیم. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
متذکر شد: باید به دانشجویان مسائلی مانند قداست 

محیط کارخانه آموزش داده شود تا بدانند برای فعالیت 
و  نیست  کافی  تئوری  یادگیری مسائل  در صنعت 
ماشین آالت دارای ارزش معنوی بسیار واالیی هستند. 
دکتر شیبانی ضمن انتقاد به مدرک گرایی در کشور 
گفت: به جرأت آمادگی خود را برای استخدام پنجاه 
مهندس و تکنسین نساج را با حقوق مناسب اعالم 

می کنیم.   
»عدم تناسب سرفصل های دروس دانشگا ه با نیازهای 
کارخانه های نساجی« نکته دیگری بود که مورد اشاره 
این صنعتگر نساجی قرار گرفت و گفت: برای مثال 
در زمینه فرش ماشینی فقط دو واحد به دانشجویان 
تدریس می شود، با دو واحد که نمی توان کنار دستگاه 

1700 شانه تولید فرش ماشینی کار کرد! 
وی اذعان داشت: دانشجویان باید از روز اول تحصیل 
بدانند کارخانه های تولیدی  در مناطق شمالی پایتخت 
قرار ندارد بلکه خارج از شهر مستقر هستند، همچنین 
به کارمند پشت میز نشین نیازی نداریم. همچنین باید 
بدانند کارخانه ها مکان مقدسی است و تنها جایی است 

که می توان خیل عظیم بیکاران را مشغول کار کرد.

 نقش موثر جامعه متخصصین نساجی ایران  در 
ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه

مهندس سیدمحمد مقدسی- رئیس هیئت مدیره 
داشت:  اظهار  ایران-  نساجی  متخصصین  جامعه 

علیمردان شیبانی- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایرانابوسعید رشیدی - مدیرگروه نساجی واحد علوم و تحقیقات سید بابک مظفری- رئیس دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات
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تشکل ها در هر صنعتی، نقش بسیار موثر و کلیدی 
ایفا می کنند، افرادی که فداکارانه وقت و انرژی خود 
را به رونق تشکل ها اختصاص می دهند در حالی که 
از نظر مادی عایدی چندانی برایشان ندارد و در واقع 

پیش قدم صنف خود می شوند.
به اعتقاد وی، قدرت هم اندیشی در تشکل ها بسیار 
شکل  تشکل ها  بطن  از  راهکارها  ارائه  باالست، 
می گیرد، اتاق فکر ها توسط تشکل ها پر رنگ می شود 
مانند  نهادی  هر  برای  مشورتی  بازوی  به عنوان  و 

دانشگاه به شمار می آیند.
مهندس مقدسی ضمن بیان این جمله که واقع بین 
باشیم و شعار ندهیم، گفت: داشتن رویا بسیار خوب 
است اما به گفته ناپلئون هیل، »اگر برای رویاپردازی، 
زمان مشخصی تعریف نکنید، هدف شکل نمی گیرد 
و رویا یعنی هدفی که برایش زمان تعریف نمایید.« با 
این اوصاف در شرایطی که تعداد دانشجویان مقطع 
کارشناسی دانشکده های نساجی کشور بسیار کاهش 
در  نساجی  مهندسی  رشته  دیدگاهی  چه  با  یافته، 
واحد علوم و تحقیقات راه اندازی شده است؟ هدف از 

تأسیس رشته مهندسی پوشاک چیست؟ 
پیشرفته  کشورهای  تمام  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
از صنایع حرکت  دانشگاه چند گام جلوتر  صنعتی، 
می کند برای مثال یکی از دانشگاه های معتبر سوئد، 
تکنولوژی تولید پارچه و پوشاک هوشمند را ارائه کرده 

در حالی که  بخش صنعت از این قضایا دور است اما در 
دانشگاه های ما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه صنعت 
از دانشگاه گام برمی دارد؛ در واقع  به مراتب جلوتر 
کاالهایی توسط واحدهای صنعتی روانه بازار می شوند 
تعجب آور  بسیار جدید و حتی  دانشگاه  ها  برای  که 

است! 
رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران 
زیربنای  دانشگاه ،  و  صنعت  فاصله  کرد:  تصریح 
و  متخصصین  بیکاری  گسترش  که  است  بحثی 
فارغ التحصیالن دانشگاهی را در پی دارد. از یک سو 
شاهد افزایش آمار بیکاری هستیم اما از سوی دیگر، 

صنعت موفق به جذب متخصص نشده است.
آیا  دانشگاهیان گفت:  به  مقدسی خطاب  مهندس 
دانشگاه الگویی را در ارتباط با صنعت شناسایی کرده 
است؟ آیا الگویی برای برقراری ارتباط بیشتر با صنعت 

دارد؟ 
این متخصص نساجی، »کم توجهی به مهارت پروری« 
را خأل فعلی واحدهای دانشگاهی دانست و گفت: 
می توان با برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی، 
مهارت دانشجویان، فارغ التحصیالن و متخصصین را 

ارتقاء داد.  
جامعه  فعالیت  به  خود  سخنرانی  ادامه  در  وی 
تمام  گفت:  و  پرداخت  ایران  نساجی  متخصصین 
نساجی  مختلف  گرایش های  فارغ التحصیالن 

مهندسی  این تشکل  به عضویت جامعه  می توانند 
درآیند و با توجه به بازوهای اجرایی خود - نیروهای 
متخصص- می تواند نقش موثر و پر رنگی در ایجاد 
ارتباط میان صنعت و دانشگاه ایفا نماید مشروط بر 
این که هم صنعت و هم دانشگاه آن را مطالبه نماید 
منتها با تغییر رویکرد و ادامه ندادن شیوه های گذشته 
تا شاهد فاصله بیش از پیش صنعت و دانشگاه نباشیم.
بطن  از  باید  آموزش  شد:  متذکر  مقدسی  مهندس 
دانشگاه ها شکل بگیرد و در اختیار واحدهای صنعتی 
قرار گیرد. دانشگاه باید از دانشجویان خود بخواهد 
تولیدی  کارخانه های  در  جدی  طور  به  ماه  شش 
کارآموزی کند، با خطوط تولید از نزدیک آشنا شود 
و به اصطالح زیر و بم صنعت را بشناسد و از یک 
صنعتگر برای سنجش آموخته های آنان استفاده شود. 
رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران، 
آمادگی تشکل متبوع خود را جهت همکاری در تربیت 

نیروی متخصص و کمک به دانشگاه اعالم نمود.

 لزوم ایجاد انگیزه، عالقه و اشتیاق به تحصیل در 
رشته نساجی و پوشاک

مهندس علیرضا حائری- عضو هیئت مدیره جامعه 
متخصصین نساجی ایران- ابراز داشت: طبعاً هدف از 
راه اندازی رشته های دانشگاهی، تالش جهت تأمین 
نیازهای واحدهای صنعتی است و زمانی می توان ادعا 
کرد دارای رشته های تحصیلی موفق در دانشگاه ها 
هستیم که فارغ التحصیالن، عملکرد قابل قبولی در 

صنایع کشور داشته باشند.  
وی اضافه کرد: اما عدم موفقیت یک فارغ التحصیل 
در تأمین نیازهای صنعت را باید در »هماهنگ نبودن 
»فراگیری  صنعت«،  نیازهای  با  دروس  سرفصل 
نامناسب دروس توسط فارغ التحصیل« و »بی انگیزگی 
دانشجویان برای یادگیری دروس دانشگاه« جست وجو 

سیما کاظمی- عضو هیئت مدیره  جامعه متخصصین نساجی ایرانسیدمحمد مقدسی- رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران علیرضا حائری- عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
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نمود. به اعتقاد مهندس حائری، باید تمهیداتی اندیشیده 
شود تا دانشجوی رشته مهندسی نساجی و پوشاک 
به رشته تحصیلی خود عالقه مند باشد و با انگیزه و 
اشتیاق سر کالس ها حاضر شود. متأسفانه یکی از 
دالیلی که دانشجویان رشته نساجی قادر به برآورده 
صنعتی  واحدهای  در  کارفرمایان  انتظارات  نمودن 

نیستند، بی عالقگی نسبت به این رشته است.
وی اذعان داشت: حتی اگر دانشجو بدون عالقه و 
انگیزه وارد این رشته شده باشد، دانشگاه باید تدابیری 
مدنظر قرار دهد تا آنان را نسبت به تحصیل در رشته 
بارها  این که  کما  نماید.  ترغیب  پوشاک  و  نساجی 
و  فنی  رشته   در  پذیرش  به  موفق  افراد  شنیده ایم 
مهندس مورد عالقه خود نمی شوند اما رشته نساجی 
را برای ورود به دانشگاه انتخاب می کنند تا بتوانند 
پس از چند ترم، تغییر رشته بدهند در حالی که این 
عدم انگیزه باعث می شود نتواند دروس را به خوبی 
یاد بگیرد و نارضایتی تحصیلی را همراه داشته باشد، 
این نارضایتی تحصیلی به نارضایتی شغلی نیز منتهی 
می شود در نتیجه متخصصی تربیت می شود که نه 
عالقه ای به رشته تحصیلی خود و نه انگیزه و رغبتی 
و  دارد  رشته  این  در محیط های صنعتی  کار  برای 
شاید یکی از دالیلی که کارفرمایان تمایلی به جذب 
فارغ التحصیالن دانشگاهی را ندارند و یا از عملکرد 
آنان در واحدهای تولیدی رضایت چندانی ندارند؛ ریشه 

در همین نکات دارد.  
این کارشناس نساجی ادامه داد: متأسفانه فضای مثبتی 
در اذهان مردم نسبت به صنایع نساجی و پوشاک 
وجود ندارد و برخی کارفرمایان )به دالیل مختلف( از 
نساجی به عنوان یک صنعت ورشکسته یاد می  کنند؛ 
همین موضوع باعث می شود انگیزه و عالقه کافی 
برای تحصیل در رشته نساجی و پوشاک ایجاد نشود.  
وجود  به  اشاره  ضمن  خود  سخنان  ادامه  در  وی 

تولید پوشاک، گفت:  کارگاه های گمنام و بی نشان 
تعداد برندهای موفق و معتبر بین المللی تولید پوشاک 
در کشور چندان زیاد نیست و همین امر بی انگیزگی 
و بی عالقگی افراد نسبت به انتخاب رشته مهندسی 

پوشاک را افزایش می دهد. 
برای  دولت  سیاست های  حائری،  مهندس 
مانند  پوشاک  و  نساجی  صنعت  توانمندسازی 
را  داخل  تولید  مشابه  محصوالت  ورود  ممنوعیت 
مهندسی  رشته  دانشجویان  برای  انگیزه  ایجاد  در 
نساجی و پوشاک را موثر دانست و گفت: البته این 
قبیل سیاست ها در کوتاه مدت راه گشا هستند اما در 
ابعاد کالن و طوالنی مدت به نفع تولید و صنایع کشور 
نخواهند بود زیرا با ایجاد بازار انحصاری و غیررقابتی 
در داخل کشور، واحدهای تولیدی به خالقیت، ابتکار 
و نوآوری توجهی نشان نمی دهند و نیاز چندانی هم 
به فارغ التحصیالن دانشگاهی و ایده های جدید ندارند. 
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران، 
صنعت مد و پوشاک را در سطح جهان بسیار جذاب 
با گردش مالی حدود دو هزار میلیارد دالر اعالم کرد 
و افزود : در کشور ما سالیانه 10 میلیارد دالر تقاضای 
پوشاک وجود دارد پس این صنعت نباید دانشجوی 
بی انگیزه و مردد نسبت به آینده شغلی خود داشته 

باشد.
پرورش  برای  گفت:  خود  سخنان  پایان  در  وی 

فارغ التحصیل موفق باید اقداماتی انجام داد تا افراد 
انتخاب کنند،  با عالقه  را  رشته نساجی و پوشاک 
با هدف  بپردازند و  به تحصیل  اشتیاق  انگیزه و  با 
جذب  فارغ التحصیلی  از  پس  روشن  و  مشخص 

واحدهای صنعتی شوند. 

بازارها، برندسازی و نرم افزارهای روز   شناخت 
نساجی و پوشاک دنیا

مهندس سیما کاظمی- عضو هیئت مدیره  جامعه 
متخصصین نساجی ایران- با طرح این پرسش که 
برنامه ریزی های دانشگاه تا چه میزان با برنامه های 
راهبردی وزارت صنعت در بخش نساجی و پوشاک 
هماهنگی دارد، افزود: دولت در کشورهای بسیاری از 
جمله ترکیه، مراکش، و ... برای تربیت نیروی انسانی 
متخصص برای صنایع نساجی و پوشاک برنامه  های 
متعددی تدوین می کند اما در کشور ما این موضوع 
تا چه میزان مدنظر قرار می گیرد؟ واحدهای کوچک 
تولیدی ما تا چه میزان می توانند از آموزش های علمی 
و دانشگاه بهره مند شوند و در تربیت و افزایش مهارت 

نیروهای انسانی موثر واقع شوند؟ 
وی، »شناخت بازارها، برندسازی و نرم افزارهای روز 
نساجی و پوشاک دنیا« را در تربیت نیروی انسانی 
متخصص موثر برشمرد و افزود: در گذشته فاصله پنج 
 ساله در تغییرات تکنولوژیکی وجود داشت اما امروز 

نرگس درویش- عضو هیئت رئیسه انجمن فرهنگی و هنری طراحان و 
محمدعلی رخصت- مدیرعامل مهتا رنگ طوستولیدکنندگان پوشاک مدارس حمید عظیمی- مدیرعامل وان بای وان
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این فاصله بسیار کمتر شده به طوری که طی دو سال 
تکنولوژی های  در  اساسی  تحوالت  و  تغییر  شاهد 

نساجی هستیم، 
دوران  به  ویژه  توجه  لزوم  بر  کاظمی  مهندس 
کارآموزی جهت آشنایی دانشجویان با محیط صنعتی، 
مسائل فنی و تخصصی و همچنین برگزاری دوره  های 
آشنایی  زمینه  در  کاربردی  مدت  و  کوتاه  آموزشی 
دانشجویان با تغییرات تکنولوژیکی، برندسازی، نحوه 
انعقاد قراردادهای تجاری و مسائل حقوقی تأکید کرد. 

کیفی  سطح  ارتقای  و  ساماندهی  برای  تعامل   
پوشاک دانش آموزی

نرگس درویش- عضو هیئت رئیسه انجمن فرهنگی 
و هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس- 
گفت: این انجمن نوپا به دستور آقای قبادی- دبیر 
کارگروه ساماندهی مد و لباس- و در جهت تعامل 
پوشاک  کیفی  سطح  ارتقای  و  ساماندهی  برای 
دانش آموزی و تالش برای فرهنگ سازی در پوشش 
برای  کار  این  و  تأسیس شده  نوجوانان  و  کودکان 
کمک به شکل گیری ذائقه کودکان در راستای قانون 
ساماندهی مد و لباس کشور و همچنین استفاده از 
طرح ها و مدل های ایرانی- اسالمی است که مزایای 

آن برای تمام اقشار جامعه خواهد بود.
وی ابراز امیدواری نمود تا این انجمن با کمک تمام 

معضالت  بتواند  پوشاک،  و  نساجی  صنایع  فعاالن 
پوشاک مدارس را در سطح کشور از بین ببرد. 

 مد و رنگ الزمه تولید پوشاک است
در ادامه مراسم، حمید عظیمی- مدیرعامل شرکت 
میهن پوشان پارس )وان بای وان( - راه اندازی رشته 
مهندسی پوشاک در واحد علوم و تحقیقات را به فال 
نیک گرفت، آن را بسیار مهم و ضروری دانست و 
اذعان داشت: داستان صنعت پوشاک با صنایع نساجی 

متفاوت است. 
استایل،  مد،  مقوله  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
الگوسازی، اکسسوری و ... در کنار همدیگر صنعت 
پوشاک را تشکیل می دهند، گفت: در تمام کشورها 
ابتدا واحدهای تولید پوشاک و سپس صنعت نساجی 
راه اندازی و تقویت شده اند اما در کشور ما این روند 

کاماًل معکوس است! 
عظیمی با انتقاد از تکیه دانشگاه ها بر مباحث تئوری 
و عدم آشنایی دانشجویان با اصول عملی صنعت، 
اضافه کرد: یکی از دانشجویان برای گذراندن دوران 
کارآموزی به واحد تولیدی ما مراجعه کرد اما پس از 
گذشت چند روز ابراز داشت »پس از چهار سال که 
انرژی، پول و عمرم را برای تحصیل سپری کردم تازه 

متوجه شده ام هیچ چیز بلد نیستم!« 
مهندسی  رشته  که  دانشجویی  داد:  پیشنهاد  وی 

پوشاک را برای تحصیل انتخاب می کند باید یک سال 
در دانشگاه درس بخواند و سه سال در کارخانه های 
تولید پوشاک مشغول کار شود تا هنگام فارغ التحصیلی، 
به عنوان یک تکنسین توانمند بتواند در راه اندازی خط 

تولید موثر باشد. 
وی یادآور شد: مد و رنگ الزمه تولید پوشاک است، 
دانشجویان باید با مفاهیم رنگ شناسی و اصول مد 
آشنا باشند و حداقل سالی یک بار بتوانند از کارخانه های 
تولیدی پوشاک خارج از کشور ) مانند ترکیه( بازدید به 

عمل آورند. 
به گفته این تولیدکننده پوشاک، اغلب برندهای مطرح 
دنیا به جایی رسیده اند که دانشگاه راه اندازی می کنند، 
به تربیت متخصصین حرفه ای، مبتکر و خالق برای 

خطوط تولید می پردارند.  
عظیمی تصریح کرد: تمام برندهای معتبر و جهانی 
را  خود  فعالیت  بچه گانه  پوشاک  تولید  با  پوشاک 
آغاز کرده اند و با رشد و توسعه مجموعه خود، تنوع 

محصوالتشان را گسترش داده اند. 

 آموزش در کشور مورد غفلت قرار گرفته است
محمدعلی رخصت- مدیرعامل شرکت مهتا رنگ 
طوس- مقوله آموزش در کشور را مغفول اعالم کرد 
و افزود: طی 30 سال اخیر با توجه به تثبیت نرخ ارز، 
شاهد واردات بی رویه پوشاک به کشور بودیم و همین 
امر باعث شد صنایع باالدستی نیز با مشکالتی مواجه 
شوند اما در حال حاضر با متعادل تر شدن نرخ ارز، 
صنعت پوشاک رونق گرفت و صنایع باالدستی نیز از 

مواهب آن بهره مند شده است.
رخصت ابراز امیدواری نمود تا در آینده نزدیک دانشگاه 
آزاد در زمینه رشد و توسعه صنایع نساجی، پوشاک و 

مد فعال تر شود. 
همیشه  گذشته  سال  چهل  در  کرد:  اعالم  وی 

حمیدرضا نیک طبع- دبیر کمیته صنعت کارگروه ساماندهی مد و لباسشهرام صالحی نوع پرور -مدیرعامل تولیکا ویشاد رشیدی- مدیرعامل شرکت زانتوس
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را به سمت تحصیل  تالش کرده ایم فرزندان خود 
در رشته های پزشکی و رشته های فنی و مهندسی 
مورد پذیرش جامعه سوق دهیم اما کمتر آنها را به 
حضور در هنرستان ها، مراکز فنی و حرفه ای و آشنایی 
با مشاغلی مانند برش کاری، جوشکاری و .... تشویق 
کرده ایم در حالی که جای تکنسین های توانمند در 

صنایع کشور بسیار خالی به نظر می رسد. 
به گفته مدیرعامل مهتا رنگ طوس، اکثر کشورهای 
دانشگاه  از  بخشی  را  صنعتی  واحدهای  اروپایی، 

می دانند.

 اهمیت تشکل ها و نهادهای مردم نهاد در رشد 
صنعت نساجی و پوشاک

شرکت  -مدیرعامل  نوع پرور  صالحی  شهرام 
تشکل ها  اهمیت  به  خود  سخنرانی  در  تولیکا- 
و  پرداخت  )NGO  ها(  نهاد   مردم  نهادهای  و 
گفت: در کشورهای توسعه یافته با دولت کوچک ، 
تشکل ها نقش مهمی ایفا می کنند و به احقاق حق 
ما،  فعاالن هر صنعت می پردازند؛ در کشور  برای 
تمام  جزئیات  وارد  نمی تواند  و  است  بزرگ  دولت 
صنایع شود به همین دلیل وجود تشکل های مردم 

نهاد بسیار ضرروی به نظر می رسد. 
اطالعات  انتقال  صورت  در  داشت:  ابراز  وی 
تشکل های  از طریق  واحدهای صنعتی  نیاز  مورد 
پوشاک  صنایع  »انجمن  مانند  پوشاک  و  نساجی 
ایران«، »انجمن صنایع نساجی ایران« و »اتحادیه 
تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران« 
توجهی  قابل  بخش  رفع  شاهد  دانشگاه ها،  به 
بیکاری ،  بحران  حل  صنعتگران،  مشکالت  از 
جلوگیری از گسترش آسیب های اجتماعی ، گردش 
صحیح پول در چرخه اقتصاد، احیاء و ایجاد ارزش 

افزوده در کشور خواهیم بود. 

 باید تفکرات قدیمی در تولید را کنار گذاشت
شرکت  مدیرعامل  رشیدی-  ویشاد  اعتقاد  به 
پوشاک،  تولیدکنندگان  اغلب  مشکل  زانتوس-  
در  دیده  آموزش  و  ماهر  انسانی  نیروی  کمبود 
بخش های مختلف مانند فشن، دوخت و ... است. 

وی افزود: کارخانه ما آمادگی خود را برای پذیرش 
دانشجویان اعالم می کند تا با نحوه کار در محیط 
صنعتی، عملکرد ماشین آالت و بهبود کیفیت تولید 
در  قدیمی  تفکرات  باید  معتقدیم  زیرا  شوند  آشنا 
تولید را کنار گذاشت و در کنار همدیگر به رشد و 

توسعه صنعت پوشاک بپردازیم. 

تولیدی  واحدهای  سراغ  به  دانشگاه ها  آیا   
می روند؟

کارگروه  صنعت  کمیته  دبیر  نیک طبع-  حمیدرضا 
که  مطلب  این  بیان  با  لباس -  و  مد  ساماندهی 
زمانی  گفت:  شود،  تولید  علم  دانشگا ه ها  در  باید 
پارچه مقدم به اروپا و امریکا صادر می شد اما چرا 
امروز این قدرت و توان کمتر در واحدهای نساجی 
آیا  کرد:  اضافه  وی  دارد؟  وجود  کشور  پوشاک  و 
تا  می روند  تولیدی  واحدهای  سراغ  به  دانشگاه ها 
تکنولوژی های  و  تولید  روند  در جریان  نزدیک  از 

موجود در کشور قرار بگیرند؟ 
واحدهای  اکثر  در  متأسفانه  نیک طبع،  گفته  به 

تولیدی، بخش تحقیق و توسعه وجود ندارد و باید 
در این زمینه تدابیر ویژه ای مدنظر قرار گیرد.

 کمبود استاد متخصص در صنعت پوشاک
مدیره  هیئت  رئیس  نایب  نامی-  مجید  مهندس 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران- 
ابراز داشت: اگر بحث ارتباط صنعت و دانشگاه را 
صرفاً در کارآموزی و بازدید از کارخانه های تولیدی 
را  خود  دید  افق  باید  و  است  کوته بینی  بدانیم، 

وسیع تر نماییم. 
وی از دانشگاه به عنوان »کارخانه تربیت نیروهای 
گفت:  و  کرد  یاد  صنعت«  نیاز  مورد  متخصص 
این  نیاز  مورد  استاد  پوشاک،  بخش  در  متأسفانه 
بخش را در کشور نداریم و به شدت نیازمند تربیت 
اساتید رشته مهندسی پوشاک هستیم. اغلب اساتید 
دانشکده های پوشاک یا مهندس نساج هستند که 
آشنایی مقدماتی با پوشاک دارند و یا کسانی هستند 
پوشاک  تولید  به  )مزون(  محدود  صورت  به  که 
می پرداختند و تجربه  آنها محدود به الگوسازی و 
طراحی در حد کارگاه های کوچک است، به همین 
پوشاک،  مهندس  نمی توانند  افرادی  چنین  دلیل 

تربیت و به صنعت معرفی نمایند.
رسالت  بزرگ ترین  شد:  یادآور  نامی  مهندس 
دانشگاه ها، تربیت اساتید و نیروی متخصص است. 

مجید نامی- نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات 
عباس موید-کارشناس صنعت نساجینساجی و پوشاک ایران سیدهوشنگ قادریان -مسئول بسیج نساجی و پوشاک کشور
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به اعتقاد این فعال نساجی، نهایت آرزوی دانشجویان 
چنین  حالی که  در  است  مزون  راه اندازی  پوشاک، 
تفکری نمی تواند در رشد و رونق صنعت نساجی و 
پوشاک کشور موثر باشد، پس باید اساتیدی تربیت 
شوند تا در آینده از آنان به عنوان افراد متخصص و 

کارآمد در صنعت پوشاک یاد شود. 

صنعت  آینده  برای  ساله  چهار  برنامه  تدوین   
نساجی و پوشاک،

بسیج  -مسئول  قادریان  سیدهوشنگ  مهندس 
با  را  خود  سخنرانی  کشور-  پوشاک  و  نساجی 
یک پرسش آغاز کرد؛ آیا مرکزی در دانشکده های 
نساجی کشور وجود دارد که میزان نیاز واحدهای 
صنعتی به کارشناس نساج، طراح،  شیمی نساج و 
... را مشخص نماید؛ تا متأسفانه به جایی نرسیم که 
برخی دانشکده های نساجی در شروع ترم هفده نفر 
ثبت نام کنند و در پایان ترم دو نفر باقی بمانند؟ این 
ضربه مهلکی بر پیکر صنعت نساجی است و این 

صنعت دیگر طاقت چنین بی مهری هایی را ندارد.
وی ضمن تأکید بر تدوین برنامه چهار ساله برای 
تمام  در  گفت:  پوشاک،  و  نساجی  صنعت  آینده 
براساس  دانشگاه ها  برنامه  صنعتی ،  کشورهای 

نیازهای صنایع کشور شکل می گیرد.

 فقدان آمار واحدهای نساجی در کشور
مهندس عباس موید-کارشناس صنعت نساجی- 
 با اشاره به نبود آمار و اطالعات در صنعت نساجی 
گفت: آیا می دانیم به چند نفر طراح پارچه یا طراح 
چند  یا  داریم  نیاز  ژاکارد  بخش  در  پارچه  بافت 
در کشور مشغول  دابی  یا  ژاکارد  بافندگی  ماشین 
کار است؟ این در حالی است که برای برنامه ریزی 
دقیق نیازمند دسترسی به آمار و اطالعات صحیح 

هستیم. 
وی اضافه کرد: به یاد دارم آقای دکتر آیت اللهی 
کالس  در  دارم-  را  ایشان  شاگردی  افتخار  -که 
درس به ما گوشزد کردند  »به این فکر نکنید که 
سود راه اندازی مجدد ماشین های متوقف کارخانه ها، 
نصیب چه کسانی خواهد شد بلکه بدانید شما نیز به 
صورت غیر مستقیم از مواهب انجام این کار منتفع 

خواهید شد. 
کوتاه مدت  و  فشرده  آموزش های  وی،  اعتقاد  به 
نیستند  موثر  چندان  متخصص  نیروی  تربیت  در 
زمان  در طول  و  کامل  به صورت  باید  آموزش  و 

صورت گیرد. 
نساجی  واحدهای  گفت:  نساجی  کارشناس  این 
کشور در دو بخش » مکانیک ماشین آالت« و »برق 
متخصص  نیروی  جدی  کمبود  با  الکترونیک«  و 

روبرو هستند. 

  استمرار جلسات هم اندیشی با دانشگاهیان
به اعتقاد دکتر وحید محمدی- مدیر گروه نساجی 
عصر  در  قائم شهر-  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
-صنعت  همدیگر  کمک  نیازمند  موثر،  ارتباطات 
نقش  بر  تأکید  ضمن  وی  هستیم.  دانشگاه-  و 
دانشجویان  بپذیریم  باید  گفت:  دانشگاه،  محوری 
خواستار  محمدی  دکتر  نیستند.  مهارت پذیر  ما 
حضور بیشتر صنعتگران در فضای دانشگاه و انتقال 
و  دانشجویان شد  به  آنها  فنی  دانش  و  تجربیات 
باید  ارشد  کارشناسی  و  دکترا  دانشجویان  افزود: 
در طرح کارورزی چند روز در کارخانه به فعالیت 

بپردازند.
این استاد دانشگاه بر استمرار جلسات هم اندیشی 
تجارب  از  استفاده  همچنین  و  دانشگاهیان  با 

کشورهای پیشرو تأکید کرد.

  از همزبانی به هم افزایی برسیم
مهندس وحید قربانی- دانشجوی دکترای نساجی - 
گفت: باید به یک ادبیات مشترک و نقطه شروع میان 
صنعت و دانشگاه برسیم در واقع از همزبانی، همدلی، 
همفکری و همکاری به هم افزایی دست یابیم. وی 
اضافه کرد: هر کسی براساس نیازهای خود انتظاراتی 
از دانشگاه دارد اما دانشگاه توانایی برآورده کردن تمام 
این نیازها را ندارد. برای مثال صنعت نیازمند نیروی 
متخصص دانشگاه هاست و در عین حال می خواهد 
در مرزهای علم نیز حرکت کند در حالی که صنعت، 

هم پای مرزهای علم نیست.  
مورد  در  وقتی  کرد:  تصریح  قربانی  مهندس 
صنعت سخن به میان می آید، کمپانی های مطرح 
می رسد  ذهن  به   ... و  مایر  کارل  ایرباس،  مانند 
که تحقیقات دانشگاهی آنان منجر به خلق چنین 
حالی که  در  است  شده  علمی  عظیم  پدیده های 

وحید قربانی- دانشجوی دکترای نساجی  مومن- کارشناس نساجیوحید محمدی- مدیر گروه نساجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر
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صنعت و دانشگاه کشور ما در مسیرهای متفاوت 
کاماًل گام برمی دارند.

می خواهیم  آیا  شد:  یادآور  نساجی  متخصص  این 
نیروی متخصص برای صنعت ایران آموزش دهیم 
یا تربیت نیروی ماهر در سطوح بین المللی مدنظر 

ماست؟ 

 پیشنهاد برگزاری تور بازدید از واحدهای نساجی 
و پوشاک برای دانشجویان جدید الورود 

انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  هاکوپیان-  سومبات 
صنایع پوشاک ایران- سخنرانی خود را با چند نقل 
قول از مشاهیر جهان آغاز کرد و گفت: فرانسیس بیکن 
معتقد است »جامعه به خودی خود قدرت است« و به 
گفته وینستون چرچیل »امپراتوری  آینده، امپراتوری 
مغزها خواهد بود.« پس می توان نتیجه گرفت پرورش 
مغزها مسئولیتی است که بر عهده دانشگاه ها قرار دارد 

و همگی موظفیم به دانشگاه یاری برسانیم.
با  مذاکره  به  باید  ابتدا  امروز  دنیای  در  افزود:  وی 
مشتری بپردازیم آنگاه براساس نیاز و خواسته وی به 
تولید بپردازیم اما در کشور ابتدا تولید می کنیم و سپس 

به دنبال مشتری می رویم!
هاکوپیان خاطرنشان کرد: در کشور ما رشته مهندسی 
پوشاک برای اولین بار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
دایر شد و چندسال از نزدیک با آن همکاری داشتم اما 
پس از مدتی این رشته به یکسری اطالعات نساجی 
در مورد سوزن، نخ دوخت و ... تبدیل شد در حالی که 
مباحث رشته مهندسی پوشاک به مراتب گسترده تر و 

عمیق تر است. 
ایران  پوشاک  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
اذعان داشت: متأسفانه ثمره کار فعاالن صنایع نساجی 
و پوشاک به دلیل برنامه ریزی  های نادرست وزارت 
صمت، به هدر رفت برای مثال تحت عنوان حمایت 
از صنعتگران نساجی، صنعت پوشاک را از دسترسی 
به مواد اولیه باکیفیت محروم کردند. از سوی دیگر 
بخش  در  سرمایه گذاری  علی رغم  نساجی،  صنایع 
نصب و راه اندازی ماشین  آالت مدرن، مصرف کننده ای 
نداشت در نتیجه قاچاق بر کشور حاکم شد و هر دو 
طرف سرمایه های خود را از دست دادند، متأسفانه 
صنعت  فعاالن  برای  که  است  کار  در  دست هایی 
پوشاک -به خصوص در زمینه تأمین مواد اولیه - 

مانع تراشی می کنند. 
مهندسی  رشته  دانشجوی  وقتی  کرد:  اضافه  وی 
پوشاک در می یابد آینده صنعتی که در  آن مشغول کار 
خواهد شد، روشن و مشخص نیست به تدریج انگیزه  

ادامه تحصیل را از دست می دهد. 
هاکوپیان، پیشنهاد برگزاری تور بازدید از واحدهای 
تولیدی برای دانشجویان جدید الورود رشته نساجی و 
پوشاک توسط دانشگاه ها را مطرح کرد تا از نزدیک با 

فضای آینده شغلی خود آشنا شوند. 
از  داشت:  بیان  پوشاک  صنعت  پیشکسوت  این 
سال اول تحصیل، دانشجویان بین یک تا دو ماه و 
در سال آخر بین سه تا چهار ماه در محیط صنعتی 
کارآموزی نمایند تا نیروی توانمند و حرفه ای برای 
کار در کارخانه ها تربیت شوند و تا وقتی نمره الزم 
در دوره کارآموزی را نگیرند، مدرک اتمام تحصیالت 

دانشگاهی به آنان اعطا نشود. 
وی در پایان تأکید کرد: در کشور ما اجازه برند شدن به 
کسی داده نمی شود و تا وقتی این مشکل حل نشود، 
برندی شکل نخواهد گرفت کما این که در کشور ما » 

نام های تجاری« وجود دارند نه »برند« 
نیز در سخنان  دکتر  مومن- کارشناس نساجی- 
خود به تأکید رهبر انقالب به حضور جوانان به عنوان 
کار  انقالب،  ارزش های  حفظ  نرم ،  جنگ  افسران 
فرهنگی و خودجوش، حفظ قوانین، نظم و آرامش 

کشور و جلوگیری از سوء استفاده دشمنان اشاره کرد. 
دکتر عباس آیت اللهی- پیشکسوت صنایع نساجی- 
که دارای 40 سال تجربه تدریس و 20 سال فعالیت 
در صنعت نساجی را دارد، به عنوان آخرین سخنران 
این مراسم گفت: نساجی در زمره صنایعی است که 
دانشجو از ابتدای تحصیل باید با کار در محیط صنعت 

و کارخانه آشنا شود.  
وی که به عنوان اولین دانشجو و فارغ التحصیل رشته 
مهندسی نساجی کشور شناخته می شود، افزود: دو ترم 
تابستانی به صورت کامل به کارآموزی می پرداختیم و 
ابتدا از جاروکشی سالن های تولید کار را شروع کردیم 
تا به تنظیم ماشین آالت خطوط تولید رسیدیم؛ نکته 
مهم این که هیچ  یک از فارغ التحصیالن دهه 40، 

بیکار نماندند و در صنعت نساجی خوش درخشیدند. 
دکتر رشیدی در جمع بندی پایانی نشست هم اندیشی 
برای  متخصص  نیروی  تربیت  در  دانشگاه  »نقش 
برای  برنامه ریزی  از  پوشاک«  و  نساجی  صنایع 
تشکیل دبیرخانه  تخصصی در چهار بخش »کارگروه 
دوره های  طراحی  »کارگروه  مهارتی«،  دوره های 
و »کارگروه  تحقیقات صنعتی«  جدید«، »کارگروه 
و  نساجی  مهندسی  رشته  سرفصل های  بررسی 
پوشاک« خبر داد و از تشکیل برخی کالس ها در 
کارخانه ها و همچنین بهره گیری از تجارب صنعتگران 

در دانشگاه استقبال نمود. 

عباس آیت اللهی- پیشکسوت صنایع نساجیسومبات هاکوپیان- رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران



ویژه

اشاره:
مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استا ن های کشور با 
حضور مسئوالن استانی و کشوری برگزار شد و طی آن واحدهای برتر 
صنعتی و معدنی موفق به کسب لوح تقدیر و نشان این مراسم شدند. 
در فهرست زیر، نام واحدها و پیشکسوتان برگزیده روز صنعت و 
معدن سال98 در گروه منسوجات و پوشاک از نظرتان می گذرد. 
تبریک می گوید و  را  این عزیزان  انتخاب شایسته  امروز  نساجی 
برای تمام صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور به خصوص 
فعاالن صنایع نساجی و پوشاک آرزوی سربلندی و موفقیت در تمام 

عرصه های تولیدی و صنعتی را دارد.  

واحدهای نمونه صنعت نساجی و پوشاک 
ایران در روز صنعت و معدن 1398 

گزارش ویژه

زمینه فعالیتمدیرعاملنام شرکتاستان
ریسندگی و بافندگیآقای میرعمادینساجی خامنهآذربایجان شرقی
تولید انواع نخ های فیالمنت تابدار و رنگیآقای غالمرضا کنگرلوییصنایع نساجی سلماس نسجآذربایجان غربی

تولید نخ پنبه ای با نمرات 8 الی 30آقای احمد آقایینساجی ستاره اردبیلاردبیل

اصفهان

پشم بافی گل نثار
بیدگلستان راوند کاشان
فرش پاگشای بیدگل
الیاف سازان بهکوش

صنایع اطلس ریس کاشان

آقای عبدالحسین  اخوان   مقدم 
آقای مجید گواهی

آقای سیدجواد سجادی  
آقای اکبر لباف
آقای علی فرهی

 تولید انواع پارچه های کت و شلوار مردانه
تولید  فرش ماشینی 
تولید فرش ماشینی

تولید انواع نخ های فیالمنتی
بافندگی و خطوط تکمیل بافت فرش

تولیدکاالی خوابآقای محمدجواد فرج اللهیآران فرسادالبرز
حریر پرده ای،روسری، پارچه پلی استر-ویسکوز، پلی استر-پنبه، پارچه چادر مشکی و...آقای محمدتقی دانایینساجی حجاب شهرکردچهارمحال وبختیاری

خراسان رضوی

تولید فرش ماشینیآقای مجتبی زین العابدین  زاده  موکت نگین مشهد
تولید انواع حوله و  منسوجاتآقای پوریا ترابیحوله یاس سپید مشهد

تولید منسوجات چرمیآقای سیدمهدی غفاریانچرمیران
تولید انواع کیسه های پلی پروپیلنآقای علی عابدیکیسه ستاره طاها
تولید فرش ماشینیآقای محمدرضا حمایت کارفرش زمرد مشهد

تولید شلوارجین زنانه  و مردانهطرح نمونه صنعتی برتراطلس جینزنجان

تولید انواع نخ ظریف پنبه ای و الیاف مصنوعیآقای امیر رضا فیضکویر سمنانسمنان
پیشکسوت نمونه صنعتیآقای حسن کاردانکویر سمنان

ریسندگی و بافندگیآقای غالمرضا نخ بافپرنیاقزوین
تولید انواع نخ های یکسره تابیده پلی استرآقای حامد مقدمعطرین نخ قمقم

بافندگی تخت باف و پوشاکآقای علی خلیلیشاهین آزادکردستان
تولید فرش ماشینیآقای محسن قندیفرش زاگرس کرمانشاهکرمانشاه
تولید پارچه فاستونی و کت و شلوار آقای مهدی پهلوانکارخانجات ایران برکگیالن

مازندران

تولید منسوجات داخل خودرو، موکت تافتینگ و... آقای محمدصفا میناگرفرش و موکت بابل
تولید محصوالت ژئوسنتتیک،ژئوتکستایل و ...آقای حمید رضا قادیژئوشبکه پارسیان

 تولید انواع پوشاک مردانه و زنانهآقای رمضان موسویصنایع پوشاک آویشن
تولید کیسه های پلی پروپیلنآقای سعید محمدزادهنساجی کیسه کاسپین شمال

به عنوان پیشکسوت نمونه صنعتیآقای علیرضا طاهرخزر ریس

مرکزی

تولید الیاف شیشهآقای بهروز محمدیالیاف شیشه سینا دلیجان
تولید منسوجات چرمیآقای طالبیپرشین نوین چرم
تولید انواع الیاف مصنوعيآقای احمد نجفیالیاف ساویس

تولید پارچه مبلی و تکمیل انواع پارچهآقای علی عشقیانشیوا نساج یزدیزد

تهیه و تنظیم: ضیاالدین امامی رئوف
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در واژه شناسی، دنیم برگرفته از ترکیب فرانسه » serge de Nîmes« است. درواقع  
serge نوعی پارچه و Nîmes منطقه ای واقع در جنوب فرانسه می باشد. از قدیم 

پارچه مذکور با نیل رنگ می شده تا جین آبی به دست آید. امروز، پارچه دنیم برای 
تهیه انواع البسه با عنوان مصطلح جین کاربرد دارد. 

نخستین بار، جاکوب دیویس1 و لوی اشتراس2 در1873 شلوارهایی از دنیم، یا پارچه 
زبر کتانی، ابداع کردند که هنوز محبوبیت و کاربری گسترده ای دارند ، با این تفاوت 
که بافت های متنوع تری در قیاس با گذشته پیدا کرده اند. درخصوص واژه جین باید 
اشاره کنیم که از شهرجنوا در ایتالیا آمده ، شهری که دیر زمانی مرکز تولید پارچه  
مخمل کبریتی از پنبه بوده است. به لحاظ ساختار؛ دنیم بافته ای محکم و سخت 
محسوب می شود که در آن پودها از بین 2 تار یا بیشتر عبور می کنند. در فرآیند 
تهیه؛ الیاف تار در نیل رنگ می شوند حال آنکه پودها کاماًل سفید می مانند، در 

نتیجه نمود یک طرف دنیم آبی و طرف دیگر سفید است.

امانگاهیداشتهباشیمبهانواعپارچههایدنیم
دنیمرنگنشده3: پارچه ای که پس از رنگرزی هنوز شسته نشده است. اصواًل 
شستشو الزم است تا پارچه نرم شده و آب رفتگی هم مشخص گردد. در این مرحله 
پارچه کاماًل ساده است و شباهتی به جین رنگ و رو رفته و متداول ندارد. به هرحال 

قبل از دوخت شستشو ضروری است. 
دنیمسانیفورایزد4: پارچه ای که فرآوری شده و پس از شستن، آب رفتگی بیشتری 

اتفاق نمی افتد. دنیم ها عمدتًا خام نیستند و به اصطالح سانیفورایزرشده اند.
دنیمرنگشده5: پارچه ای که تمام الیافش هم تار و هم پود رنگ شده یا اینکه 

امکان دارد طی فرآیند رنگرزی رنگ شوند. 
دنیمبابلگام6: پارچه دنیم که حاوی الیکرا است و بین 35 الی 50 درصد حالت 

کشسان به خودگرفته است. 

دنیمازالیاففاکس7: پارچه دنیم که از الیاف پنبه رنگ شده ساخته می شود که 
این پنبه به صورت طبیعی پرورش یافته و مورد تایید تشکیالت پرورش پنبه کالیفرنیا 

sally fox قرار دارد. 

دنیمکراشد8: پارچه ای که بافته شده و سپس فرآوری شده و به لحاظ ظاهر نیز 
چروک به نظر می رسد.  

حال  در  اما  وینتیج، کالسیک های همیشگی هستند  جین های  وینتیج9:  دنیم
حاضرکمتر موردتوجه اند.

دنیماکرو10: این دنیم با رنگ طبیعی پنبه یا دنیم تهیه می گردد و اصواًلعملیات 
رنگرزی روی آن انجام نمی شود. اکرو، ارجاعی به دنیم رنگ نشده و تصویر طبیعی 

پنبه است یا به عبارت ساده »جین رنگ نشده با نیل را جین اکرو می نامند«
دنیمماربل11: دنیم اسید شوی شده را ماربل یا ماربل دنیم اطالق می کنند یعنی 
 chlorine از مرحله تکمیل پارچه دنیم با استفاده از سنگ خیساندن در کلورین

گذشته است.
دنیمریورس12: در کاربرد جدید؛ دنیم را پشت و رو می کنند تا محصول نهایی 
شکلی کاماًل متفاوت پیداکند. ریورس دنیم فرآورده ای است که نخ های تار آن دیده 

شده و هیچ رنگی ندارند، در حالی که پشت آن نخ های پود رنگ شده اند. 
دنیماسترچ13: ین پارچه با الیاف مصنوعی الیکرا یا اسپاندکس تولید می شود که 
حالت کشسانی بیشتری ایجاد می کنند. کشسانی پارچه بسته به درصد ارتجاعی 

بودن آن دارد. 
دنیمسلودج14: پارچه دنیم با حاشیه هایی از نوار زرد یا قرمز را دنیم سلودج می نامند. 

این دنیم محبوب تر و به نظر با کیفیت تر از هر دنیم دیگری است. 
دنیموکسریورس15: زمانی که پشت پارچه دنیم با موم پوشانیده می شود تا ضدآب 
گردد محصولی تحت عنوان دنیم وکس ریورس تولید می شود. این دنیم در کیف و 

هرگونه ادواتی استفاده می شودکه مصارف بیرون از منزل دارند. 
پلیدنیم16: ر این پارچه درصد زیادی پلی استر استفاده شده است. پارچه نرم، راحت 
و با قابلیت کشسانی عالی می باشد. از این محصول برای تهیه کت و بلوز وکاله 
هم استفاده می گردد. وجود پلی استر به منظور افزایش مقاومت و صافی پارچه قطعی 

است.

اطالع رساني
نویسنده: تهمینه موالنا

دنیموچشماندازهایش

1�Jacob Davis 
2�Levi Strauss
3� uncolored denim 
4-Sanifirized
5�colored
6� Bubble gum denim
7- denim from fox fiber
8� Crushed denim

9� Vintage denim
10� Ecru denim
11� Marble denim
12� Reverse denim 
13� Stretch denim
14�Selvedge denim
15�waxed reversed denim
16� Poly Denim
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دنیمبول17: ین نوع دنیم ، بسیار با دوام و سخت ولیکن نه به زخامت کتان است. 
دنیم بول با بافت جناغی بیش از پوشاک ، برای مبلمان و دکوراسیون کاربرد دارد. 

دنیمترمو18:این دنیم را دنیم دوبل هم می نامند. در این محصول پارچه ای سبک 
به دنیم چسبیده است و شکل آن باعث می شود تا لباس آستردار به نظر برسد. 

درحال حاضر، دنیم در صنعت مد و پوشاک بیش از هر زمان دیگری؛ نقش کلیدی 
را در اختیار گرفته است، اگر این حضور و نقش کلیدی را نوعی توفیق تلقی کنیم 
آنگاه این پرسش مطرح می شود که دلیل این موفقیت چیست و شرایط تداوم آن به 
چه ترتیب میسر می شود. در این راستا تحلیلی از گرایشات دنیم و نگاهی بر آینده 
آن داریم. در دورانی به سرمی بریم که دنیم بیش از هر زمان دیگری به گرایشات 
پوشاک نزدیک شده، طراحان دنیم قرابت بیشتری با دنیای مد پیدا کرده و به 

متخصصین دنیم بهای بیشتری داده شود. 
به عنوان  ابداع وکاربری دنیم که روزگاری در سال های 1850، صرفًا  فلسفه 
پارچه ای مقاوم برای شلوارهای کار و در حوزه معادن در ایاالت متحده امریکا 
بود، صدسال بعد تبدیل به جین آبی محبوب جوانان گردید و طوری رواج یافت 
که تولید آن تضمینی برای فروش ساالنه تولید کنندگان شد. پس واضح است که 
با برخورداری از توانمندی در طراحی کاربردی و زیباسازی بصری، جنبش دنیم در 
مد شکل گرفته باشد. دنیم به عنوان »پارچه« - متریال اصلی مد- می تواند کارکرد 
نوینی را در صنعت پوشاک ایجاد نماید. به معنایی دیگر، شناخت درست یک طراح 
لباس از قابلیت ها و انعطاف پذیری این نوع از پارچه، به موازات اشراف بر شرایط بازار 

هدف، دو اصل اساسی درمسیرتوفیق خواهندبود. 
لذا نمایشگاه های بین المللی نقش به سزایی در معرفی آخرین گرایش به طراحان، 
تولید کنندگان و مصرف کنندگان خواهد داشت. نمایشگاه های اختصاصی دنیم ، 
پتانسیلی برای شتاب بخشی به خالقیت طراحان و کمک به تبین راهکارهای 
جدید تولید اقالم پارچه های دنیم مهیا می کنند. الهام بخشی در این عرصه  محبوب، 
به مثابه جاده ای دو طرفه است چرا که طراحان نیز ضمن مواجهه با تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان الهام می گیرند. 
امروز دنیم جایگاه مهمی در صنعت مد دنیا به خود  پس شکی نمی ماند که 

اختصاص داده اما امتداد راه دنیم  چگونه توصیف می شود.
در حال حاضر پوشاک به اصطالح »جین« ، بیش از هر زمان مورد توجه هستند. 
پوشاک جین؛ ویژگی های مردانه، زنانه و حتی بین نسلی را دربردارند. چنین امتیازی 
حاصل DNA پوشاک جین می باشد. دنیم محصولی منحصر به فرد و اصالتًا ساده 

است لیکن همین سادگی اجازه داده تا وفق پذیرگردد و درست به مانند یک بوم 
نقاشی ، طراح بتواند تا منطبق بر خواسته مصرف کنندگان و همراستا با گرایشات 

صنعتی و همچنین مد، در این محصول ناب تغییرات را اعمال نماید.
تعجبی  کاربرد،  وسیع  گستره  و  انعطاف پذیری  از  بابرخورداری  دنیم،  پوشاک 
نیست که جزو حتمی هر کمد لباس باشند. امروزه پوشاک دنیم نه فقط محصول 
تولیدی های عمده، بلکه محصول خیاطی ها و تکدوزی ها هم شده اند و دیگر به 
شلوار محدود نشده و تنوع آن در کت و بلوز و سایر اقالم خیره کننده گردیده است.  
شکوفایی روزافزون در طراحی و تحقیق و توسعه به لحاظ ساختاری، دنیم نیازمند 
تخصص گرایی در ابعاد صنعتی می باشد، دقت کنید که این نیاز شاید مبحث 
خالقیت را تا حدودی به تاخیر بیاندازد. تاکنون در تولید پارچه های جدید و بخش 
تکمیل دنیم روند توسعه و بهبود آغازشده و ماشین آالت و بدیع ترین تکنولوژی ها در 

راه هستند یا عبارتی حوزه دنیم شاهد یک شکوفایی همه جانبه خواهدبود.
از نظر گرایشات نیز، در فصل های آتی ابداعات تازه ای هم در طراحی مد و هم 
در تکنولوژی های پایدار را می بینیم چرا که انعطاف پذیری و تنوع در دنیم و بهبود 
کیفی دنیم سرشار از پتانسیل می باشد. طیف گوناگون مواد اولیه، دوخت های 
ماهرانه، بافت های زیبا و آمیزه های جذاب با کشمیر و لینن و غیره ، شاهد بهره وری 
روزافزون و کابردهای چندگانه هستیم و به زودی ایده های نوین در مراقبت و 

تمهیدات نگاهداری این محصول معرفی می شوند.  

روشهاینوینتولید،نگاهداریوبازیافتباتکیهبراصلپایداری
دنیم راه درازی را پیموده تا امروز برای همه سنین، جنسیت ها، در تمام کشورها 
و نیز هر سبک و سیاقی از پوشش، محبوب باشد. اما در گذشته تولید دنیم یک 
از »آب بر« ترین و »انرژی بر« ترین شاخه های صنعت نساجی محسوب می شد 
این محصول  تکمیل  یا  رنگرزی  فرآیند های  در  شیمیایی  مواد  مضرترین  و 
مورد استفاده بودند حال آنکه امروز به مدد بخشنامه های مختلف و پیگیری های 
متخصصین و سیاستگزاران، صنعت دنیم می رود تا در زمره پیشگامان توسعه 

پایدار قرارگیرد. 
اینک، موسسات متعددی به ویژه در اروپا در تالشند تا مدل های جدید به هدف 
بازیافت و چرخه سالم پارچه های دنیم و پوشاک جین را ارائه نمایند. به همین بهانه، 

سه دیدگاه پیرامون تحوالت اخیر را در زیر مطرح می کنیم:

17� Bull Denim
18� Thermo denim
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دیدگاهاول-چرخهسالم
اندکی در حرکت سریع گرایشات دقیق باشید. سرعت تغییر »مد« گرچه انکارناپذیر 
است ولی روند رشد تقاضا برای محصولی »مونومتریال«19 مانند دنیم و حتی 
دنیم فرآوری نشده نیز جای تامل دارد. دنیم فرآوری نشده با همان ساختار بدون 
انعطاف و خشک برای مصرف کنندگان از اصالت خاصی برخوردارست. لیکن بیشتر 
پوشاک دنیم ارائه شده در بازار، تحت فرآیند های شستشو و تکمیل و طراحی های 
جذاب قرار می گیرند. اما زمانی که نوبت به موضوع چرخه سالم می رسد، »اتالف 
کمتر« آب است که مزیت عمده دنیم خام با دیگر محصوالت فرآوری شده دنیم 

را مشخص می کند.  
 

دیگاهدوم-بازیافت
هدف از برنامه ریزی های آینده تولید، استفاده، جمع آوری و عرضه مجدد منسوجات، به 
زنجیره تامین مواد اولیه است. برای حصول به این هدف ، دنیم نباید، به محض اینکه 
غیرقابل پوشیدن شد، دور انداخته شود. از دیدگاه یک کارشناس بازیافت، دنیم ماده ای 
ایده آل، بارنگ ماندگار و الیاف ترکیبی پنبه و البته ساختار زیپ و دکمه محسوب 

می شود، هرچند در مجموعه پوشاک برخی آن را درجه سوم قرار داده اند.
در این خصوص به یکی از تالش های صورت گرفته در راستای بازیافت این پارچه 
اشاره ای داریم؛ دو شرکت جین MUD و Recover طی یک همکاری، جین های 
قدیمی MUD را به جین های جدید MUD تبدیل کنند. تحقیقات قبلی نشان داده 
که افزودن 12 درصد محتوای بازیافت شده در هر شلوار جین جدید ، استفاده از آب را 
9/8 درصد ، مصرف انرژی را 4/2 درصد  و اثر دی اکسید کربن تا 3/8 درصد کاهش 
داده است. می توان تصورکرد افزودن 40 درصد یا حتی بیشتر از مواد بازیافت به این 
فرآیند چه نتیجه ای خواهد داشت. ضمن اینکه، بازیافت کنندگان مواد شیمیایی نیز در 
اینجا نقش تازه ای یافته اند. دو شرکت Levi Strauss و Evrnu ) استارتآپ تکنولوژی 
شیمی(،  برای تبدیل پنبه  مصرف شده به دنیم همکاری نموده اند. طی این همکاری 
از طریق فرآوری مواد شیمیایی، الیاف پنبه قبل از تابانده شدن و تولید نخ جدید و سپس 

تبدیل به پارچه؛ ابتدا حل شده و دوباره به حال اول برگردانیده شده اند.

دیدگاهسوم-پاکسازیفرآیندتولید
در چرخه حیات، دنیم آب بسیار زیادی را مصرف می کند. براساس بررسی های 
انجام شده در شرکت Levi Strauss ، طی تولید در حدود 3.781 لیتر آب مصرف 
می شود. این شامل پرورش پنبه، فرآوری دنیم و تکمیل می باشد به عالوه اینکه 

شستشو مداوم نزد مصرف کننده، مقادیری بیشتری نیز به این میزان آب می افزاید. 
پس به منظور به حداقل رسانیدن تاثیرات منفی، الزم است تا تولید کنندگان تدابیر 
مبتنی بر تکنولوژی های خود را وسعت بخشند و از طرف دیگر ؛ مصرف کنندگان 
هم اهمیت بیشتری به چرخه حیات این محصول بدهند. سازمان های بین المللی 
ارائه   در  مستمری  تالش های   20 MADE�BY مانند  زیست  محیط  مشاوره 
الگوهای نوین و ارتقای دانش تولید کنندگان مبذول می دارند. همچنین شرکت های 
تولیدی مثل Jean logia )شریک جین MUD( در فرآیند تولید تغییرات اساسی را 
اعمال می کنند از جمله اینکه؛ با ایجاد راهکار »تکنولوژی اوزن« 21 به جای سنگ 
شوربا آب، میزان قابل مالحظه ای از انرژی و آب صرفه جویی کرده و ضمنًا استفاده 

از مواد شیمیایی را در مرحله تولید کاهش داده است. 
از میان راهکارهای جدید صرفه جویی؛ ابداع نوینی توسط محققین استرالیایی 
معرفی شده است؛ به این دلیل که رنگرزی دائم دنیم بازیافتی بسیار دشوار می گردد 
و نیاز به انرژی و آب قابل توجهی دارد، راهکار denim�dyed denim مطرح 
گردیده و با حمایت بنیاد H&M پیگیری شده تا تکنولوژی مذکور به عنوان شیوه 

 نوین رنگرزی دنیم بازیافتی به مرحله تجاری شدن برسد.

نقشمصرفکنندگان
1- مواد خاص، فرآوری نشده و مونو متریالی بخرید. دنیم فرآوری نشده 100درصد 
پنبه است و آب کمتر و مواد شیمیایی کمتری در حین تولید نیاز دارد. کاالی 
مونومتریالی بی شک پس از بی مصرف شدن با سهولت بیشتری وارد چرخه  بازیافت 

خواهد شد. 
2- شستشو را به حداقل برسانید. نیازی نیست هر بار که پس از پوشیدن ، پوشاک 
جین شسته شوند. چنانچه لکه ای ندارند ، حتی می شود با 24 ساعت قراردادن در 

فریزر کلیه میکروب های آن را ازبین برد.
به  را  خدمات  این   Nudie Jeans مثل  برندهایی  کنید.  ترمیم  را  دنیم   -3
مصرف کننده می دهند تا پوشاک را حتی پس از فروش در صورت نیاز، ترمیم کنند. 
4- جین های کهنه را در معرض استفاده مجدد یا بازیافت قراردهید. بسیاری از 
برندها، جین های کهنه تولید خودشان را جمع آوری می کنند، در غیر این صورت 

می توان محصول بالاستفاده در سطل های مخصوص بازیافت رها کرد.
صنعت دنیم راهی طوالنی را تا اینجا آمده است و پیشرفت های تکنولوژیکی به 
کاهش تاثیرات منفی زیست محیطی فرآیند تولید دنیم تداوم بخشیده اند لیکن گام 

بعدی، تبین مدل های چرخه ای مفیدتر و دقیق تر می باشد. 
نکته آخر اینکه؛ از مجموع 513 کارخانه متمرکز بر حوزه تولید دنیم ؛ 297 واحد 
در چین ، 23 واحد در هند و بقیه بخش های آسیا مجموعًا 81 واحد، در امریکای 
شمالی 9 واحد ، اروپا 41 واحد، امریکای التین 46 واحد، افریقا 15 واحد و استرالیا 

1 واحد فعال می باشند.

19�Monomaterial
20� Made�By consulting group

موسسه مشاوره هلندی که »معیار فرآیند مرطوب« یا wet processing benchmark را به منظور 
اندازه گیری تاثیرزیست محیطی فرآیند مرطوب در زنجیره تولید را تدوین کرده است.

21- Ozone technology 
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ترجمه: دکتر مژده قهرمانی هنرور-مدرس دانشگاه علم و فرهنگ 

اطالع رساني

Parvathaneni Harish، سفیر هند در ویتنام گفت: تقویت همکاری بین ویتنام 

و هند در بخش نساجی و پوشاک یکی از اولویت هایی است که تالش می شود تا 
ارزش این تجارت دوجانبه تا سال 2020 به 15 میلیارد دالر برسد.

  Ho Chi Minh در یک سخنرانی مربوط به معرفی نمایشگاه هند 2018 در شهر
در تاریخ 17 جوالی، سفیر هند اعالم کرد که پارچه های نساجی یکی از صنایع 

سنتی است که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ویتنام و هند دارند.
او افزود که همچنین دولت ویتنام و هند برای توسعه و همکاری با هدف افزایش 
تجارت دوجانبه در این صنعت و ایجاد یک زنجیره تامین برای این بخش در آینده 

اولویت بندی نموده است.
در حال حاضر هند در صنعت تولید الیاف و نخ بسیار قوی می باشد که تقریبًا قادر به 
تولید تمام انواع پارچه بوده و از مواد موجود در بازار حمایت می نماید و یکی از سه 

ارائه دهنده بزرگ خدمات نساجی در جهان محسوب می شود. 
در ضمن، ویتنام جزو پنج کشور برتر صادر کننده پوشاک است که حجم صادرات 
آن در سال 2017 به 31 میلیارد دالر رسیده است. با این حال، ویتنام مجبور شد 
حجم زیادی از مواد اولیه را برای این بخش وارد نماید و مبلغ 19 میلیارد دالر ارزش 
واردات در سال 2017 ، ذکر شده است. او تأکید کرد که ویتنام یک بازار امیدوار کننده 

برای شرکت های هند است.
Anil Rajvanshi ، رئیس شورای توسعه صادرات نساجی مصنوعی و منطقه ای 

هند اعالم کرد که هند در زمینه تولید و صادرات محصوالت نساجی از نخ های 
مصنوعی بسیار قوی می باشد. پارچه هایی که به طور گسترده در صنعت پوشاک 

جهان با چشم انداز گسترده در آینده نامبرده می شود.

او ادعا کرد که اگرچه هند و ویتنام می توانند مکمل یکدیگر در زنجیره تامین و 
عرضه پوشاک باشند، تجارت دو جانبه در این منطقه نیز بی نظیر است. در سال 
2017، میزان صادرات پوشاک هند به ویتنام 429 میلیون دالر افزایش یافت که 
44 درصد بیشتر از سال 2016 بوده است در حالی که ویتنام فقط 178 میلیون دالر 

محصول پوشاک را به هند ارسال نموده است. 
هند به منظور گسترش همکاری و بهبود تجارت در این بخش، هند به طور هدفمند 
صادرات 1 میلیارد دالر محصول نساجی را به ویتنام در آینده نزدیک تخمین زده 
است. در حالی که خواستار حضور فعال و موثر شرکت های ویتنامی در گسترش 
تجارت و تبادالت تجاری برای ایجاد همکاری نزدیک تر و موثرتر بین این دو 

همکار تجاری گردد.
Nguyen Thi Tuyet Mai ، معاون دبیر کل انجمن نساجی و پوشاک ویتنام 

گفت که با وجود اینکه ویتنام یکی از پنج صادر کننده بزرگ پوشاک در جهان 
محسوب می ، این کشور یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان واردات مواد 

مربوط به نساجی و پوشاک را در جهان ثبت نموده است.
Mai گفت که صادرات نساجی و پارچه ویتنام دارای پتانسیل رشد با درآمد 34 

میلیارد دالر در سال 2018 می باشد. بنابراین، تقاضا برای واردات مواد اولیه و 
تجهیزات نیز برای این بخش به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

تنوع  و  از کیفیت   ،Mai ،ویتنام پوشاک  و  نساجی  انجمن صنایع  دبیر  معاون 
محصوالت نساجی هند و همچنین تجهیزات و فن آوری این صنعت قدردانی 
نمود. معاون دبیر کل انجمن ویتنام نساجی و پوشاک اذعان داشت که ارتقاء 
همکاری در بخش پوشاک و نساجی بین ویتنام و هند راه را برای تولیدکنندگان 
هر دو کشور فراهم می کند تا نقاط قوت و مزایای خود را بهینه نمایند. ویتنام از 
مواد اولیه، فن آوری و تجهیزات بیشتری برای تولید بهره مند خواهد شد، در حالی 
که هند می تواند بازار خود را گسترش دهد، شرکت های ویتنامی پیشنهاد دادند 
که دولت های دو کشور مذاکراتی را برای امضای توافقنامه تجارت آزاد دو جانبه 
را برای ایجاد مبنایی برای کاهش تعرفه مواد اولیه و کاالهای نساجی و پوشاک، 

در نظر بگیرند.

منبع:

http://en.nhandan.org.vn/business/item/6396002�vietnam�india�boost�coopera�
tion�in�apparel�industry.html

همکاریویتناموهنددربخشنساجیوپوشاکافزایشخواهدیافتتااینتجارت
دوجانبهدرسال2020به15میلیارددالربرسد
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هندوستان در صنعت نساجی
 و پوشاک جهانی

ترجمه: دکتر مژده قهرمانی هنرور 

اطالع رساني

صنعت نساجی و پوشاک یکی از بخشهای اصلی اقتصاد هند و یکی از بزرگترین 
منابع درآمد ارز خارجی برای هند است. این صنعت حدود 13 درصد کل درآمد 
صادرات کشور را تشکیل می دهد. این صنعت همچنین از دیدگاه اشتغال نیز 
اهمیت فراوانی دارد. صنعت نساجی و پوشاک بعد از صنعت کشاورزی دومین منبع 
اشتغال محسوب می شود. این صنعت باعث ایجاد اشتغال مستقیم 52 میلیون 
نفر و استخدام غیرمستقیم 69 میلیون نفر دیگر شده است. نقاط قوت اصلی هند 
در این بخش عبارتند از دسترسی به تمام انواع الیاف طبیعی و الیاف ساخت بشر، 
مجموعه ای از نیروی انسانی در سطح سلسله مراتب، حضور زنجیره تامین کامل، 
بازار داخلی بزرگ و در حال رشد و قابلیت طراحی. این عوامل هند را به عنوان یک 
منبع صادراتی ترجیحی برای سرمایه گذاری های نساجی در مقایسه با کشور های 

رقیب مانند بنگالدش، ویتنام، سریالنکا و غیره تبدیل نموده است.

1-سناریویتولیددرصنعتنساجیهند
صنعت نساجی هند تمام بخش های زنجیره تامین را تحت پوشش قرار می دهد. 
تولید الیاف طبیعی و الیاف ساخت بشر، ریسندگی،  بافندگی تاری پودی، بافندگی 

حلقوی، تکمیل، پوشاک، منسوجات آماده و پارچه های صنعتی.

1-1-تولیدالیافاستیپل
مجموع میزان تولید الیاف استیپل هند در سال 2016-2017 معادل با 9189 
میلیون کیلوگرم می باشد. تولید الیاف طبیعی در هند یک درصد CAGR  )نرخ 
رشد ترکیبی سالیانه( کاهش یافته است، اما تولید الیاف ساخت بشر از سال 2011 تا 

CAGR ٪2 ، 2012  )نرخ رشد ترکیبی سالیانه( افزایش یافته است.

Spun1-2-تولیدنخ
هند یکی از رقبای اصلی در تولید نخ استیپل در دنیا محسوب می شود.  تولید نخ 
ریسیده شده در سال 2016-2017 به 5،659 میلیون کیلوگرم رسید که از 2011-

2012 ، 3 درصد CAGR )نرخ رشد ترکیبی سالیانه( رشد مشاهده می شود. 

1-3-تولیدنخفیالمنت
  CAGR تولید نخ فیالمنت ساخت بشر در هند از سال 2011 تا 2012،  5 درصد
)نرخ رشد ترکیبی سالیانه(  کاهش یافته است. نخ فیالمنتی پلی استر بیش از 90 

درصد از کل تولید نخ های فیالمنتی را شامل می شود. 

1-4-تولیدپارچه
تولید پارچه در هند نسبت به سال 2011 تا 2011، 1 درصد CAGR )نرخ رشد 
ترکیبی سالیانه( افزایش یافته است. سهم تولید پارچه های پنبه ای حداکثر ٪60 

CapacitiesDescription
 52 MnSpindles

 0/9 MnRotor

 2/6 MnLooms )Including power looms)

1/8 Bn. kg.Man Made Fiber

2/2 Bn. kg.Man Made Filament
منبع:دفترکمیتهنساجی،دولتهند

جدول1-ظرفیتهاینصبشدهدربخشنساجیهند)2017-2016(

)Mn. kg(شکل1-تولیدالیافاستیپلدرهند

منبع:دفترکمیتهنساجی،دولتهند

)Mn. kg(شکل2-تولیدنخریسیدهشدهدرهند

منبع:دفترکمیتهنساجی
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می باشد، در حالی که سهم تولید پارچه های تولید شده با الیاف ساخت بشر برابر 
با 23٪ و سهم تولید پارچه های تهیه شده از مخلوط الیاف طبیعی و ساخت بشر 

برابر با  17٪ می باشد.
 

2-بازارنساجیوپوشاکهند
بازار نساجی و پوشاک هند در حال حاضر در حدود 122 میلیارد دالر تخمین زده 
می شود. مصرف داخلی نساجی و پوشاک تقریبا 70٪ از کل بازار را تشکیل می 

دهد در حالیکه صادرات 30٪ از این سهم را به خود اختصاص داده است.

2-1-بررسیبازارداخلی
میزان مصرف داخلی 85 میلیارد دالر آمریکا است که شامل سه بخش اصلی 
پوشاک )63 میلیارد دالر(، منسوجات فنی )16 میلیارد دالر( و منسوجات خانگی )6 
میلیارد دالر( می باشد. میزان مصرف کلی از سال 2005 تا سال 2016، 10 درصد 
CAGR  )نرخ رشد ترکیبی سالیانه( رشد نشان داده است. با مطالعه و بررسی بازار 

داخلی مشخص می شود که بخش پوشاک بزرگترین سهم مصرف را به خود 
اختصاص داده است، در حالی که مصرف منسوجات فنی با نرخ رشد باالیی در 

حال افزایش است.
های  فروشی  خرده  و  ها  برند  به  نسبت  هندی  کنندگان  مصرف  وابستگی 
تمام محصوالت،  رشد مصرف  به  که  است،  افزایش  حال  در  یافته  سازمان 
از جمله نساجی و پوشاک کمک می کند. در حال حاضر خرده فروشی های 
سازمان یافته این بخش از صنعت در هند تنها 9 درصد ازسهم کل بازار خرده 
فروشی از 650 میلیارد دالر آمریکا را به خود اختصاص داده است که در این 
مورد، سهم پوشاک تقریبا 35٪ است . با رشد درآمدی قابل عرضه ، جمعیت 
بازارهای  نفوذ در  برای  باال  پتانسیل  تغییر سبک زندگی و  شناسی مطلوب، 

متروی غیر شهری؛ انتظار می رود سهم بازار های سازمان یافته در هند تا 
سال 2025 به 31 درصد برسد. هند همچنین شاهد رشد طبقه متوسط مشتاقی 
است که تمایل به مصرف محصوالت با ارزش و برتر را دارند. این تغییر روند 
در تعدادی از خانوارها در رده های مختلف درآمدی مشاهده می شود.که سبب 
بهبود بخشیدن به مصرف محصوالت و خدمات می گردد. این اوضاع قطعا در 
بخش نساجی و پوشاک نیز تاثیرگذار خواهد بود زیرا به انتخاب شیوه زندگی و 
گسترش مد در اجتماع بستگی مستقیم دارد. پایه جمعیت وسیع و اقتصاد رو به 
رشد هند باعث شده تا خرده فروشان و برندهای جهانی به طور مستقیم یا از 

طریق واسطه وارد بازار هند شوند. 

2-2-بررسیصادراتهند
تجارت جهانی نساجی و پوشاک هند از سال 2005 ، 4 درصد CAGR  )نرخ 
رشد ترکیبی سالیانه( رشد نشان داده است و به ارزش 743 میلیارد دالر آمریکا 
بخش  در  هند  مشابه، صادرات  مدت  در طی  سال 2016،  در  است.  رسیده 
نساجی و پوشاک به میزان نسبتا باالی 7٪ افزایش یافت و به 37 میلیارد دالر 

رسید.
از لحاظ رتبه بندی جهانی، هند در رتبه دوم در صادرات نساجی با 6 درصد 
سهم و 5 امین صادرکننده پوشاک با 4 درصد سهم است. در مجموع، هند 
رتبه دوم را با 5 درصد از صادرات جهانی به خود اختصاص داده است. پوشاک 
بزرگترین گروه صادراتی از هند است که سهم 46 درصدی از کل صادرات 
نساجی و پوشاک را دارد. تقسیم بندي صادرات نساجی و پوشاک هند در شکل 

8 نمایش داده شده است. 

)Mn. kg(شکل3:تولیدنخفیالمنتیساختبشردرهند

)Mn. sq. m(شکل4-تولیدپارچهدرهند

منبع: دفتر کمیته نساجی، دولت هند

شکل5:تجزیهبازارنساجیوپوشاکدرهند)2016(

  DGCI & S and Wazir Analysis :منبع

شکل6:نموداررشدمصرفنساجیوپوشاکدربازارداخلیهند
%11 CAGR )US$ bnارزشهابراساس(

Wazir Analysis : منبع
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رفع   : نظیر  هایی  انگیزه  و  دولت  های  طرح  طریق  از  هند  صادرکنندگان 
موانع کاری، تخفیف قوانین دولتی )ROSL(، صادرات بازرگانان از طرح هند 
)MDA( و  بازار  )MEIS(، مجوز پیشرفته، سود زیرمجموعه، کمک توسعه 
ابتکار دسترسی به بازار )MAI( حمایت می شوند. این طرح های حمایت کننده 
به صادرکنندگان هندی اجازه می دهد تا بخش بزرگی از مشکالت مالیاتی را 
که در بازارهای اتحادیه اروپا و ایاالت متحده با آن مواجه هستند، از بین ببرند.
اتحادیه اروپا بزرگترین بازار برای محصوالت نساجی و پوشاک هند است که 
توسط ایاالت متحده آمریکا نیز پیروی می شود. در سال های2016-2017، 
سهم صادرات به اتحادیه اروپا 25٪ بود در حالی که به ایاالت متحده آمریکا 
21٪ بود. تجزیه و تحلیل دقیق صادرات هند به بازارهای کلیدی طی 6 سال 
گذشته نشان می دهد که صادرات به امارات متحده عربی باالترین میزان رشد 
17 درصد CAGR  )نرخ رشد ترکیبی سالیانه( را داشته است. در حالی که 

صادرات به چین به میزان قابل توجه 18٪ کاهش یافته است.
صنعت نساجی و پوشاک هند دارای مزیت دوگانه صادرات رقابتی و داشتن 
بازار بزرگ مصرف داخلی است که در حال رشد است. این امر سبب انعطاف 
پذیری صنعت نساجی هند در برابر بی ثباتی بازار جهانی و نیز کاهش نرخ 

تقاضا می گردد. 
مزایای ذکر شده سبب می شود صنعت نساجی و پوشاک هند نسبت به رقبای 

کوچکتر مانند بنگالدش، ویتنام، میانمار و سریالنکا در موقعیت مناسبتری قرار 
دارد که به طور انحصاری بر صادرات این صنعت تکیه دارند. در سال های اخیر، 
دولت هند حمایت ویژه ای را برای این بخش اعالم کرده است که هزینه های 
رقابتی را تا حد زیادی افزایش داده است. برای هر سرمایه گذار بین المللی که 
به دنبال تنوع است، هند به دلیل تمام مزایای ذکر شده به عنوان یک مقصد 
سرمایه گذاری ایده آل شناخته شده است. ثبات اجتماعی، سیاسی و مالی کشور 

به این جذابیت بیشتر افزوده می شود.
اکنون  یافته و هم  نیز توسعه  بخش مشاوره صنعت نساجی و پوشاک هند 
مشاوران Wazir تقریبا در مدت یک دهه اخیر به مشتریان بخش نساجی و 
پوشاک مشاوره های بسیار مناسبی ارائه می دهند. در حال حاضر هند  به دنبال 
صادرات توسعه یافته در سطح جهانی می باشد زیرا در شرایط کنونی هزینه های 
تولید در چین در حال افزایش است و مقصد های صادراتی در حال ظهور مانند 
میانمار و اتیوپی با آشوب های سیاسی مواجه هستند، هند معتقد است که به 

زودی به عنوان یک نیروگاه نساجی و پوشاک جهانی تبدیل خواهد شد. 

منبع:

https://tssindia.com/blog/indias�standing�global�textile�apparel�industry/

Values in US$ Mn12-201113-201214-201315-201416-201517-2016CAGR)17-2016( Share

EU9/68/59/59/99/39/3%-125%
USA66/16/77/27/57/65%21%
UAE2/22/22/73/84/54/817%13%

Bangladesh1/31/81/922/12/111%6%
China4/43/64/12/621/7-18%5%
Others0000000%0%
Total34/533/137/637/736/736/6%1

شکل7:عملکردمقایسهایصادراتT & Aهند
)Values in US$ bn.(دربرابرتجارتجهانی

DGCIS منبع: آمار تجارت بین الملل و

شکل8:سهمبخشهایمختلفدرصادراتنساجیوپوشاک)2017-2016(

DGCIS  :منبع

جدول2:روندصادراتT & A دربازارهایکلیدی

DGCIS  :منبع
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خیلی از ایده های جنجالی اقتصادی گاهی تنها از یک اتفاق ساده نشات می گیرند. 
یکی از بزرگ ترین شرکت های تولید ماهی سالمون دودی در بیشهوف مایس بود 
که در آن روزانه مقدار انبوهی از پوست ماهی تولید می شد. مدیر شرکت در صدد 
کاهش ضایعات یا حذف آن به نحوی و یا به عبارت دیگر استفاده بهینه از آنها بود. 
تا سرانجام در سال 2006 شرکت با هدف فرآوری کردن پوست های ماهی در شهر 

 Fa. Salmo Leather GmbH .وایدا آلمان  شکل گرفت
زمانی که صحبت از چرم می شود ذهن به طور نا خودآگاه معطوف به چرم حیوانی از 
قبیل گاو و گوسفند و ... می گردد در حالی که هر پوستی اعم از پوست ماهی قابلیت 
دباغی را داشته و حتی به عنوان رویه کفش و کیف قابل استفاده و جالب می باشد.
خالف تصور، چرم تولید شده از پوست ماهی متعفن نبوده و بوی زهم ماهی 
نمی دهد بلکه تداعی کننده  همان بوی گس و تلخ متعارف چرم های معمول 
می باشد. الزم است که در این خصوص چرمی با کیفیت باال با تولید انبوه با یک 
فرآیند دوستدار محیط زیست شکل گیرد. نام نانایی برگرفته شده از ریشه قوم 
سیبریایی است که سالیانی دراز در دباغی پوست ماهی سالمون ید طوالنی را 
دارا هستند. شایان ذکر است که کیفیت باال امری تصادفی نیست، بلکه حاصل از 

رعایت  مجموعه ای از جزییات بسیار دقیق است.
تمرکز بر تولید طبیعی و پایدار، در سراسر زنجیره تولید ، با شروع از ماهی سالمون 
تا  پایان چرخه و دستیابی به محصول نهایی با کیفیت مطلوب، امری الزامی  است. 
پروسه بدین گونه است که ماهی های سالمون از شرکت های معتبر ایرلندی که 

تحت استانداردهای حمایت از حیوانات هستند تامین می شوند.
ماهی ها هنگام صید دارای طولی حدود 50 تا 55 سانتیمتر و وزنی حدود 6 تا 
7 کیلو می باشند. پوست های جدا شده سپس جهت ارسال به آلمان در نمک با 
دوام  به صورت کنسرو نگهداری می شوند. ساالنه حدود 10 تن پوست ماهی تحت 

عملیات دباغی قرار می گیرند. 
ماهی با هدف تولید چرم به صورت جداگانه پرورش داده نمی شود، بلکه تولید چرم 

از پوست ماهی محصول جانبی صنایع تولید ماهی سالمون است.
یکی از هدف های اساسی و فلسفه شرکت به عهده گرفتن احیای مجدد روش 

فرهنگی  پیشینه  دارای  نانیای  اگرچه که چرم  نانیای می باشد.  دباغی  طبیعی 
هزارساله می باشد، ولی همچنان علی رغم پیشرفت روز افزون و رو به رشد  روشهای 
رو به توسعه تولید و ماشین آالت و دستگاه های مدرن صنعتی، هنوز روش کهن 

قابل دفاع و مطابق با استانداردهای دنیای امروز می باشد.
پیش از پروسه دباغی، پوست های ماهی شسته و نمک از آنها زدوزه می شود. 
متعاقبًا فلس ها توسط ماشین جدا می گردند. جهت عملیات دباغی از نمک های 
معدنی از جمله نمک کروم استفاده نشده بلکه مواد گیاهی از جمله شاه بلوط مورد 
مصرف قرار می گیرد. زیر دست چرم بدست آمده بسیار انعطاف پذیر می باشد. چرم 
ماهی از جمله محصوالت بسیار با کیفیت باال و از جمله کاالهای لوکس به شمار 
می آید. در مقایسه با چرمهای معمول و متداول، با ضخامت مشابه، مقاومت کششی 
چرم ماهی غالب است. در نگاه نخست ظاهر آن تداعی کننده چرم تهیه شده از 
پوست مار می باشد. تنها تفاوت چرم تهیه شده از پوست مار و ماهی در نگهداشتن 

و وجود فلس ها در پوست مار است.
جهت عملیات تکمیلی، پوست ماهی، توسط اتو و الک براق، سطحی صیقلی و 

براق و یا تا حدودی شکل جیر را به خود می گیرد.
در کل زنجیره تولید باالترین درجه استانداردهای کیفیتی مد نظر گرفته شده ، در 
32 رنگ موجود می باشد و پیوسته نوآوری در پروسه صورت می گیرد. چرم ها را 
می توان در ابعاد 16-12 × 55-50 سانتیمتری برش و یا به صورت متری با توجه به 
درخواست در طول و عرض مد نظر دوخته و تدارک دید . چرم تولید شده از پوست 
ماهی محدوده وسیعی از محصوالت اعم از کمربند، کفش، کیف، پوشش دیوار و 
حتی روکش صندلی جت های خصوصی را شامل می شود. نانیا بازگشای دریچه 
جدیدی از تولید کاالیی لوکس برگرفته از یک ایده دباغی سنتی به روش کاماًل 
طبیعی فراموش شده است. یکی از طرح های مهم شرکت، فلسفه ای ما بین انسان 

و طبیعت و ساخته آلمان می باشد.

Magazine Textile Network August/September 2018
Ref: www.salmo�leather.de
Sonja Langer � Korsch

اطالع رساني  پوست هایی  فوق العاده از دل دریا
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اطالع رساني اخبارنساجي

شیمیدانان روسی از دانشگاه علوم و فناوری، 
کاتالیســت هیبریــدی جدیــدی را بــرای 
اکسیداسیون مونوکسید کربن تولید کرده اند که 
از نیترید بور و نانوذرات نقره تشکیل می شود. 
این ماده امکان تغییر شکل کامل مونوکسید 
کربن را در دمای C°1۹4 فراهم می کند. این 
دما به هیچ عنوان نزدیک به دمای ثبت شده 
برای فرایند نیست اما شیمیدانان در آینده می 
توانند با افزایش غلظت نقره در ماده هیبریدی 

دمای تجزیه شدن را باز هم کاهش دهند.
مونوکســید کربن یکــی از مضرترین گازها 
برای انســان اســت اما از آن جایی که از اگزوز 
ماشین ها خارج می شود پس در همه جا وجود 
دارد. مبدل های کاتالیستی که با اکسید کردن 
گازهای سمی و تبدیل آن به دی اکسید نیتروژن 
غیرســمی از طریق یک ســری واکنش های 
شیمیایی باعث بی اثر کردن این گازها می شوند، 
تنها برای رهایی از مونوکسیدکربن خارج شده 
از اگزوز ماشین موثر هستند. البته کاتالیست ها 
به دلیل افزایش راندمــان موتورهای جدید و 
کاهش دمای گازهــای خروجی تا حد زیادی 
کارایــی خود را از دســت داده اند و در نتیجه 
محتوای مونوکسید کربن در آن ها افزایش یافته 

است.
شــیمیدان ها برای مقابله با ایــن موضوع در 
جســتجوی انواع جدید از کاتالیست ها برای 
اکسیداسیون مونوکسید کربن هستند که در 
دماهای نسبتًا پایین-حدود C°200-150-هم 
کار کند. دانشمندان آمریکایی اخیرًا کاتالیستی 
را برای اکســید کردن مونوکسید کربن تولید 
کرده اند که در آن اتم های پالتین بر روی سطح 
اکسید ســریم توزیع شده است. یک سری از 
مــواد اولیه ایــن امکان را برای دانشــمندان 
فراهم می کنند تا مونوکســید کربن را با نرخ 
تبدیل پایین تــر و در دماهای زیر 100 درجه 

سانتی گراد، اکسید کنند.
یک گروه از دانشمندان روسی و استرالیایی به 
سرپرستی پروفسور دیمیتریو گلبرگ کاتالیست 
جدیدی را کشــف کرده اند که می توان از آن 
برای تبدیل مونوکســید کربن اســتفاده کرد. 
دانشــمندان پیش از این از قابلیت مواد اولیه 
هیبریدی بر پایه نیتریــد بور و نانوذرات نقره 
برای منظور فوق خبر داده بودند. مواد مشابهی 
کــه در آن ها نیترید بور به عنوان یک ماتریس 
حامل بــرای نانوذرات فلزی باشــد نیز برای 
اکسیداســیون مونوکسید کربن پیشنهاد داده 
شده اند اما بهترین فلز برای انجام این کار طال 

و پالتین است.  
مشــخص اســت که مواد اولیه هیبریدی با 
نانوذرات نقره ارزان تر نیز کاتالیســت بســیار 
موثری هســتند. محققان برای تهیه نانوذرات 
نقره از روش تجزیه نیتــرات نقره در محلول 
پلی اتیلن گالیکول و تحــت تاثیر نور ماورای 

بنفش اســتفاده کرده اند. با ایــن روش آن ها 
می تواننــد ذرات نقــره یکپارچه بــا ابعاد تا 
10 نانومتــر را تهیه کنند، ایــن ذرات به طور 
یکنواخت بر روی سطح نیترید بور الیه بندی 
شده و ماتریس پلیمری پلی اتیلن گالیکول ته 

نشین می شود.
موادی که دارای بیشترین غلظت نانوذرات نقره 
یعنی حدود 1/4 درصد وزن باشند، بیشترین 
تاثیر را دارند. این کاتالیست هیبریدی امکان 
تبدیل مونوکســید کربن به دی اکسید کربن 
را در دمای تنهــا C°1۹4 فراهم می کند. این 
دما همچنان تا دمای ایــده آل فاصله دارد اما 
محققان گفته اند که در آینده می توان با افزایش 
غلظت نانــوذرات نقره و به طور خاص با تغییر 
شکل آن ها از ماتریس پلیمری به نیترید بور، 

دمای فرایند را باز هم کاهش داد.
البته دانشمندان تاکید کرده اند که پارامترهای 
فعلی کاتالیست جدید تنها امکان استفاده از 
آن را در پاک کردن انتشاراتی نظیر انتشارت 
مضــر کارخانه ها، فراهم می کند. در آینده و با 
کاهش دمای تبدیل مونوکسید کربن می توان از 
این مواد در کاهش نسبت مونوکسید کربن در 
گازهای خروجی وسایل نقلیه نیز استفاده کرد.
اکسیداســیون  بــرای  کاتالیســت ها  تولید 
مونوکسید کربن و تبدیل آن به دی اکسید کربن 
به پاک ســازی انتشــارات مضر و همین طور 
کاتالیست هایی برای سایر واکنش های گازی 
نظیر تجزیه متان یا احیای دی اکسید کربن به 

هیدروکربن ها مربوط است.

استفاده از نانوذرات نقره و نیتیرید بور برای رهایی از انتشارات مونوکسید کربن

تهیه و تنظیم: آزاده موحد
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منســوجات بی بافت ®Piñatex با استفاده از 
الیاف بلنــدی که از برگ هــای آناناس به جا 
مانده پس از برداشت استخراج می شود، تهیه 

می شوند.
بی بافت هــای پیناتکــس زندگی خــود را از 
برگ های درخت آناناس آغــاز می کنند. این 
منسوج گیاهی نوآورانه زاییده فکر دکتر کارمن 
هیجوسا، متخصص در زمینه کاالهای چرمی 
می باشــد که پس از آگاهی یافتــن از اثرات 
زیست محیطی تولید انبوه چرم و دباغی با مواد 
شــیمیایی تصمیم به انجام این کار گرفت. او 
ناچار شد به بررسی جایگزینی پایا برای چرم 
که قابلیت تجاری سازی داشته باشد و در عین 
حال دارای تاثیرات اجتماعی و اقتصادی مثبتی 

باشد، بپردازد. 
دکتــر کارمن با الهام از الیــاف طبیعی مورد 
اســتفاده در منســوجات تاری پودی سنتی 
فیلیپیــن نظیر بارونگ یا همــان لباس ملی 
فیلیپینی ها، تحقیقات خــود را آغاز کرد و در 
طول مدت تحقیقات دریافت که الیاف حاصل از 
برگ درخت آناناس که علی رغم ظرافت دارای 
استحکام و انعطاف پذیری هستند، ماده اولیه 
مناســبی برای تهیه پارچه می باشند. او پس 
از هفت سال منسوجات بی بافت پیناتکس را 

تولید کرد که در حال حاضر از طریق کمپانی 
دســترس  در   Ananas Anam انگلیســی 

می باشد.
هر ســاله حدود 13 میلیون تن از برگ های 
درخت آناناس پس از برداشت میوه آن سوزانده 
می شوند و یا در اثر رها شدن می پوسند. استفاده 
از این برگ ها بــرای تهیه پیناتکس نیازی به 
زمین اضافــی، آب، کود یا آفت کش ها ندارد و 
در ضمن می توان برای جوامع کشــت آناناس 
فرصت های درآمد زایی جدیدی نیز ایجاد کرد. 
برگ هــای آناناس برای تبدیل به پیناتکس از 
هفت مرحله عبور می کنند: برداشت، پوست 
کنی، شستشو، خشــک کردن، صمغ گیری، 
به شکل منسوج بی بافت در آوردن و تکمیل. 
پوست کنی عبارت است از استخراج الیاف بلند 
از برگ ها. از زیســت توده تولید شده در طول 
فرایند می توان به عنوان کود طبیعی یا سوخت 
زیستی استفاده کرد در نتیجه هیچ ضایعاتی 
وجود نخواهد داشت. الیاف پس از جداسازی 
صمغ از آن ها به صورت یک شــبکه بی بافت 
در می آیند و سپس در اسپانیا تحت عملیات 
تکمیلی قرار می گیرند. مرحله تخصصی تکمیل 
باعث ایجاد یک خاصیت منحصر به فرد در ماده 
اولیه بی بافت می شود و ظاهری چرم گونه به آن 

می دهد. با افزایش تقاضا برای پیناتکس میزان 
مشارکت در تولید نیز افزایش یافته و کمپانی 
آناناس آنام یک زنجیره تامین از شــرکایی که 
سهمی در تولید این پارچه دارند، ایجاد کرده 
است. به گفته کمپانی، پیناتکس نرم، سبک، 
بادوام، انعطاف پذیر و تنفس پذیر اســت. این 
منسوج بی بافت دارای موارد کاربردی متعددی 
می باشــد از پوشاک، اکسســوری ها و کفش 

گرفته تا مبلمان و منسوجات خودرو.
تعدادی از برندها و طراحان به این پارچه عالقه 
نشان داده اند. برند هوگوباس اخیرًا خط تولید 
کفش های مردانه را که در قسمت باالیی کفش 
از پیناتکس اســتفاده می شود، معرفی کرده 
است. به گفته کمپانی این پروژه بخشی از تعهد 
مداوم این شــرکت به نوآوری و جستجو برای 
روش های پایای طراحی، تامین منابع، تولید و 

تکمیل محصوالت می باشد.
کفش های هوگوبــاس صددرصد وگان بوده و 
در رنگرزی آن ها از رنگزاهای طبیعی گیاهی 
استفاده می شــود و کفی آن نیز از پلی یورتان 

ترموپالست بازیافتی تهیه شده است.
به عقیده دکتر کارمــن طراحی تنها در رابطه 
با یک محصول نیست بلکه طراحی، احساس 

مسئولیت است.

از میوه تا پارچه

دیجیتالی کردن فرایند توسعه محصول و رهایی 
یافتن از نمونه های فیزیکی نه تنها باعث صرفه 
جویی در هزینه ها بلکه باعث سرعت و انعطاف 
پذیری بیشتر زنجیره تامین نیز می شود که در 
نتیجه ی آن ســودآوری افزایش پیدا می کند. 

به کارگیری علم رباتیک این پتانسیل را دارد تا 
ساختار صنعتی را تغییر دهد.

به گفته ی رییس فدراسیون بین المللی پوشاک، 
هان بک پس از تولید یک محصول به سرعت 
می توان نمونه ی دیجیتال آن را به مشــتریان 
بالقوه نشــان داد و چنانچه مورد قبول مصرف 
کنندگان نباشد، آن محصول اصال تولید نخواهد 
شد. این تنها یک نمونه از نحوه ی بهبود عملیات 
از راه دیجیتالی شدن و ایجاد یک موازنه قدرت 
در زنجیره تامین است. در حال حاضر بخشی از 
فرایند کنترل کیفیت نیز دیجیتالی شده و امکان 
ارزیابی توسط خود تولیدکنندگان در یک محیط 

دیجیتال فراهم شده است.
البته بک عقیده دارد کــه به زودی و حتی در 
آینده ی نزدیک احتمال این که بخش بزرگی 
از تولیدات جهانی پوشاک توسط ربات ها انجام 

شود، وجود نخواهد داشت.
فدراســیون بین المللی پوشــاک مهم ترین 
فدراسیون تولیدکنندگان پوشاک، انجمن های 
آن ها و صنایع پشــتیبان در جهان اســت. در 
این فدراسیون، انجمن های پوشاک از بیش از 
40 کشور عضو هســتند که نماینده ی بیش 
از 150000 شرکت تولید کننده محصوالت و 

خدمات در صنایع پوشاک می باشند.

تغییر شکل صنایع پوشاک با اتوماسیون
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طراحــی مفهومی اغلب راه را بــرای راهکارهای 
ارایه شــده در آینده هموار می کند و ایده های 
بلندپروازانــه با خود به همراه مــی آورد. آیریش 
نیترواال طراح مقیم کالیفرنیــا اقدام به طراحی 
 )Adidas Grit( مفهومی کفش آدیداس گریت

کرده است.
این طراح ســاکن آمریکا کفشی را طراحی کرده 
که با پوشــیدن آن تجربه ی دویدن بر روی شن 
برای فرد به وجود می آید که یک روش ثابت شده 
برای اثربخشی بیشتر تمرینات و افزایش تناسب 

اندام است.
این کفش دارای یک کفی توری مانند است که 
باعث می شــود پای شخص بر روی زمین ثبات 
نداشته باشد درست مانند راه رفتن بر روی شن 
نرم که پا در آن فرو می رود. این فرورفتگی اندک 
باعث ایجاد شکلی از مقاومت می شود و تمرینات 

شدیدتری را طلب می کند.
کفــش آدیداس گریت با همکاری میان کمپانی 
آدیداس و کالج طراحی آرت سنتر واقع در شهر 
پاســادینای ایالت کالیفرنیا و با هدف گردآوری 
فناوری ها و طرح های مفهومی نوآورانه به منظور 
به حداکثر رســاندن پتانسیل مواد اولیه طراحی 

شده است.  
نیترواال تحقیقات ورزشــی خود را از منهتن بیچ 
آغاز کرد جایی که سبک زندگی ساحلی و نزدیکی 
آن به لس آنجلس ورزشــکاران زیادی را به خود 
جذب می کند. او با پیاده روی در ساحل و پرسش 
از ورزشکاران شروع به جمع آوری اطالعات کرد. 
در یکی از این پیــاده روی ها به طور تصادفی با 
مایک داد، برنده مدال المپیک در رشته والیبال 
ســاحلی برخورد کرد. مایک از مزایای ورزش بر 
روی شــن برای آیریش گفت نظیر استقامت در 
ورزش و بعد از آن بود که آیریش در مورد شن به 

عنوان یک ماده اولیه کنجکاو شد. 
آیریش پس از کسب آگاهی در این مورد از پارک 
شــنی منهتن بیچ که به دلیل مزایایی که دارد، 
به محل تمرین ورزشکاران زیادی از سراسر لس 
آنجلس تبدیل شده است، بازدید کرد. چیزی که 
باعث جلب توجه ورزشکاران شده بود این بود که 
آن ها می توانستند با یک تمرین کوتاه، فعالیت 
سنگینی را تجربه کنند و به مرور نتایج موثری به 
دست آورند. آیریش می گوید ممکن است چنین 
چیزی در انجام هر تمرینی بدیهی به نظر برسد اما 
نکته ی جالب توجه این اســت که شما در مدت 
زمان 20 دقیقه تا سرحد مرگ خسته می شود. 
هدف آیریش این بود که چنین تجربه ای را برای 
هر کسی که به چنین مکان و امکاناتی دسترسی 

ندارد، فراهم کند و این منبع الهام او شد.
آیریش پس از تحقیقات گســترده بر روی افراد 
دریافت که حفــظ تعادل برای ورزشــکاران در 
هنگام تمرین بر روی توده های شنی دشوار است 
چون آن ها مدام در حال تغییر مکان و جابجایی 
هستند. کمپانی آدیداس با بازدید از کالج طراحی 
و مشاهده ی این تحقیق وارد عمل شد و همکاری 

خود را اعالم کرد.
به گفته ی کمپانی آدیداس ورزشکاران با عملکرد 
باال که به دنبال تمرینات شدید و سنگین هستند 
به انجام تمرینات بر روی شــن عالقه نشان می 
دهند و موفق می شوند به بهترین عملکرد خود 

دست پیدا کنند و نتایج مثبتی به دست آورند. 

طراحی های نوآورانه

زمانی که پا از روی زمین بلند می شــود ساختار 
توری یا شــبکه ای این کفش ها در اثر ضربه و 
پیش از این که به حالت اولیه خود بازگردد، پایین 
می آید. این باعث می شود تا کفش بدون آن که 
انرژی را به شــخص بازگرداند آن را جذب کند و 
در نتیجه میــزان انرژی مورد نیاز برای تمرین را 
افزایش می دهد و باعث می شــود فرد در مدت 
زمان کوتاه تر، تمرینات سنگین تری انجام داده 

باشد. 
ساختار شبکه ای به پارچه ی قسمت رویه کفش 
بافته می شود و حالت فرورفتگی شست پا در  آن 

نیز باعث بازگشت کمتر انرژی به فرد می شود. در 
ضمن الیه ی میانی کفش که به دور پا می پیچد 
باعث ایجاد حرکات عرضی مداوم تر شــده و در 
نهایت تاثیر دویدن بر روی شن را تقلید می کند. 
در کفی کفش دو ساختار شبکه ای وجود دارد، 
ساختار متراکم و مستحکم تر ضربه و وزن پاشنه 
را می گیرد در حالی که قسمت جلویی کفش یک 
شــبکه فرورونده ایجاد می کند که حرکت رو به 

جلوی پا را جذب می کند.

فرایند پرایمنیت

Prime�  قسمت رویه کفش با استفاده از فرایند
knit کمپانــی آدیداس تولید می شــود. در این 
فراینــد کل رویه کفش به صورت دیجیتال و در 
قالب یک تکه مورد عملیات کشــبافی قرار می 
گیرد. آدیداس در وبســایت خود شرح می دهد 
که فرایند کشبافی نخ ها این امکان را برای طراح 
فراهم می کند تا به میزان دقیق انعطاف پذیری 
و پشتیبانی که در هر قسمت از کفش الزم است، 
دست پیدا کند. این امر باعث راحتی کفش شده 
و مصــرف مواد اولیه کمتر نیز باعث تولید کمتر 
ضایعات می شود. نیترواال ضمن توضیح در مورد 
چگونگی استفاده از روش پرایمنیت آدیداس می 
گوید: "ســاختار این کفش با ساختارهای کفی و 
رویه ی کفش های متداول، متفاوت اســت. مواد 
اولیه ی کفش در خط تولید پرایمنت تولید می 
شــوند و ظاهری شــبیه جوراب پیدا می کنند، 
سپس به درون ساختار شبکه ای کفی سر داده 
می شوند. این شبکه توسط فرایند چاپ سه بعدی 
سنتز نور دیجیتال تولید می شود و ماده اولیه نیز 

یک پلی یورتان االستومری است."
اگرچه ایــن کفش ها همچنــان در مرحله س 
طراحی مفهومی قرار دارند اما نیترواال عقیده دارد 
که در صورتی که فرصت مناســب پیش بیاید او 

مشتاق به تجاری سازی آن در آینده است.
در حالی که افراد به دنبال روش هایی برای تمرین 
و ورزش در شــهرهای مختلف جهان و شرایط 
متفاوت هستند، چنین راهکارهای نوآورانه ای می 
تواند کلید کسب بهترین نتیجه از هر بار تمرین 

کردن باشد.

طراحی مفهومی کفش آدیداس و تقلید دویدن بر روی شن های نرم
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یکــی از عوامل مهــم بازدارنده در توســعه 
حسگرهای زیستی پوشــیدنی برای کنترل 

سالمت، نبود منبع برق سبک و بادوام است.
دانشــمندان دانشگاه ماساچوســت در شهر 
امهرست به سرپرســتی تریشا اندرو روشی را 
برای ساخت یک سیســتم ذخیره شارژ ابداع 
کرده اند که به آســانی قابــل به کارگیری در 
پارچه است و می توان آن را به روش قالبدوزی 
بر روی هر لباسی به کار گرفت. اندرو می گوید 
باتری ها یا ســایر وسایل قابل شارژ همچنان 
دارای محدودیت هایی برای استفاده در بیشتر 
فناوری های پوشیدنی، قابل حمل یا انعطاف 
پذیر هســتند. وزن زیاد، بزرگــی و انعطاف 

ناپذیری بعضی از این محدودیت هاست.
در روش جدید از یک میکرو-ابرخازن استفاده 
می شود. از ترکیبی از نخ های رسانای پوشش 

دهی شــده با بخار و یک فیلم پلیمری با یک 
روش دوخت ویژه برای ایجاد یک صفحه توری 
انعطاف پذیر از الکترودهای موازی و هم راستا 
در یک زمینه پارچه ای اســتفاده می شــود. 
محصول به دســت آمده یک جســم جامد با 
قابلیت باال برای ذخیره شــارژ در حد و اندازه 
خود می باشد. این ابزار همچنین دارای ویژگی 
های دیگری نیز هســت که امکان تولید برق 
برای حسگرهای زیســتی پوشیدنی را فراهم 
می کند. هر دستگاه mm2 2*2 یک میکرو-

ابرخازن اســت که به منزلــه منبع نیرو برای 
تراشه می باشــد. اندرو شرح می دهد که چه 
تعداد از این دســتگاه هــا را می توان بر روی 
لباس قالبدوزی و مانند چراغ های رشــته ای 
به هم مرتبط کرد تا قابلیت ذخیره ســازی به 

صورت خطی افزایش پیدا کند.
یک تی شرت ســاز مدیوم که کنار آن کامال 
با این دستگاه ها پوشیده شده قادر است یک 

تلفن همراه را شارژ کند.
ابــداع ایــن روش راه را برای دوخت آســان 
مدارهــای الکترونیکی بــر روی لباس های 

هوشمند خودتامین باز کرده است.
عالوه بر آن فرایند پوشش دهی با بخار پوششی 

را ایجاد کرده اســت که در برابر سایش مقاوم 
بــوده و در نتیجه امکان شستشــوی لباس با 

ماشین لباسشویی را فراهم می کند.
ابرخازن هــا گزینه مطلوبی بــرای مدارهای 
پوشــیدنی ذخیره کننده انرژی هستند چون 
به طــور ذاتی دارای چگالی نیروی باالتری در 

مقایسه با باتری های می باشند.
الزم به ذکر اســت که به کارگیری مواد اولیه 
فعال از نظر الکتروشیمیایی با رسانایی الکتریکی 
باال و انتقال سریع یون به پارچه، چالش برانگیز 
می باشد. اندرو و همکارانش نشان داده اند که 
فرایند پوشــش دهی با بخار باعث ایجاد فیلم 
های پلیمری رسانای متخلخل بر روی نخ های 
تاب دار می شــود که به آسانی توسط یون ها 
متورم شــده و در مقایسه با الیاف اکسترود یا 
رنگرزی شده پیشین، شارژ بیشتری را در واحد 

طول ذخیره می کنند.
مهندسان نســاجی به دلیل مشکالت فنی و 
هزینــه باال چندان مایل به اســتفاده از روش 
رســوب بخار نبوده اند اما محققان نشان داده 
اند کــه می توان با هزینه ای مقرون به صرفه 
از این فناوری در مقیــاس های بزرگ تر نیز 

استفاده کرد.

استفاده از پارچه به جای باتری

پروژه جدیدی با نام ConText که هماهنگی 
هــای آن توســط مرکــز تحقیقاتی هوش 
مصنوعی آلمان انجام شــده در حال حاضر 
بــرای انجام نوآوری در منســوجات خانگی 

هوشمند به کار گرفته می شود.
ماهیت محیط های زندگی هوشــمند نصب 

سیســتم های فنی در هر جای مورد نیاز در 
خانه اســت هرچند که کابــل برق و اجزای 

ارتباطی همیشه هم در دسترس نیستند.
در پروژه ConText به توســعه فناوری های 
زیســت ســازگار و بصری برای استفاده در 
ســطوح منسوجات هوشــمند پرداخته می 
شــود. با این روش دیوارها و کف خانه برای 
به کارگیری کابل های برق و اجزای ارتباطی 

قابل استفاده می شوند.
شــیوه های متعددی بــرای تبدیل محیط 
زندگی به محیطی هوشــمند وجود دارد. به 
لطف وجود اینترنت اشیا)IoT( می توان اشیا 
را به نحوی در یک شــبکه قرار داد و به هم 

متصل کرد که باعث ســاده تر شدن زندگی 
روزمره شــود. معموال امکان نصب وســایل 
مربوط به اینترنت اشــیا نظیر سنســورهای 
حرارتی، میکروفون یا سیگنال های نوری بر 
روی اجزای ارتباطی وجود ندارد. برای تامین 
برق این سیستم ها از باتری هایی که از نظر 
اکولوژیکــی مضر هســتند و کابل های برق 
بدظاهر استفاده می شود. عالوه بر آن وسایل 
برای این که با هم در ارتباط باشند به برق و 

فناوری های رادیویی نیاز دارند.
هدف پروژه کانتکست استفاده از یک راهکار 
بصری، کاربر محور و انعطاف پذیر اســت که 
بتوان آن را به آسانی و بدون زحمت در خانه 

پروژه ای جدید در عرصه منسوجات خانگی هوشمند
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در تحقیقی که توسط شورای بین المللی پنبه 
 Harris Insights and و به رهبری کمپانــی
Analytics انجام شده بود، مشخص شد که 

86 درصد افرادی که در کشورهای مختلف به 
پرسش های این تحقیق پاسخ داده بودند به 
مبحــث پایایی و تاثیری که تصمیم آن ها بر 
محیط زیســت به جا می گذارد، توجه نشان 

می دهند. 
این تحقیق بر روی 7365 نفر از کشــورهای 
آمریکا، انگلیس، هند، آلمان، ایتالیا، مکزیک و 
چین انجام شد و حداقل 1000 مصاحبه در 

هر کشور صورت گرفت.
تاثیرات صنعت پوشــاک بر محیط زیســت 
موضوع نگــران کننــده ای بــرای مصرف 
کنندگان اســت، 57 درصد آن ها گفتند که 
طی دوازده ماه گذشــته توجه بیشــتری به 
محیط زیست نشــان داده اند. 61 درصد هم 

گفتند موقع خرید یک لباس در مورد پایایی 
و تاثیرات زیست محیطی آن نگران هستند. 
دو سوم آن ها بیان کردند که سعی می کنند 
لباس های دارای برچســب "دوستدار محیط 

زیست" را خریداری کنند.
زمانی که از افراد در مورد علت توجه نشــان 
دادن آن هــا به پایایی لباس ســوال شــد، 
38 درصد آن ها گفتنــد که برندها و خرده 
فروشــانی که تاثیر مثبتی بر محیط زیست 
دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار هســتند. 
در مقابل 35 درصد در مــورد برندهایی که 
رفتار مناســبی با کارکنان خود ندارند و 33 
درصــد در مــورد تولیدکنندگانی که پایایی 
را در فرایندهــای تولیدی خــود به کار نمی 
گیرند، صحبت کــرده اند. 83 درصد مصرف 
کننــدگان جهانی عقیده دارند که پنبه برای 
محیط زیســت ضرری ندارد و 6۹ درصد نیز 
پنبه آمریکایی را انتخاب خوبی از نظر زیست 
محیطی دانسته اند. عالوه بر آن 100 درصد 
مصرف کنندگان الیاف پنبــه از جمله پنبه 
آمریکایی را در مقایسه با سایر پارچه ها نظیر 
پشم، ابریشم، پلی استر، ریون یا اسپاندکس 

پایاتر می دانند.
در پاسخ به پرسشی درباره درک آن ها از پنبه 

آمریکایی، 3۹ درصد آن را پایاتر، 40 درصد 
دارای شــیوه تولید مسئوالنه تر و 43 درصد 
دارای کیفیت باالتر نسبت به پنبه های کشت 
شــده در ســایر نقاط جهان دانسته اند. 6۹ 
درصد شرکت کنندگان در این تحقیق پنبه 
آمریکایی را نسبت به پنبه تولید شده در سایر 
بازارها زیست سازگارتر خواندند. در این مورد 
آمریکا مقام اول را کســب کرد و استرالیا)65 
درصد(، هند )64 درصد(، آفریقا)60 درصد(، 
چین)56 درصد( و ازبکستان)53 درصد( در 
مقام های بعدی قرار گرفتند. یکی از راه هایی 
که برندها و خرده فروشان جهانی می توانند 
در رابطه با پایایی با مصرف کنندگان ارتباط 
برقرار کنند احتماال استفاده از الیاف طبیعی 

است. 
آن ها می توانند با استفاده بیشتر از پنبه در 
محصوالت خود، رابطه ای ارزشمند و بر پایه 

اعتماد با مشتریان برقرار نمایند.
بر اســاس تحقیق انجام شده واضح است که 
مصرف کنندگان هنــگام خرید محصوالت 
نســاجی بیشتر به مبحث پایایی توجه نشان 
می دهند و در نتیجه برندها و تولیدکنندگان 
باید برای برآورده ساختن نیاز آن ها همچنان 

به سرمایه گذاری در این زمینه ادامه دهند.

86 درصد مصرف کنندگان خواهان پوشاک پایا

ها به کار گرفت. بــرای این منظور محققان 
و فعاالن صنعتی از جمله موسسه تحقیقاتی 
هــوش مصنوعــی آلمــان)DFKI( در حال 
توسعه زیرساختی برای اینترنت اشیا هستند 
کــه از کاغذدیواری های هوشــمند، فرش و 
سطوح نساجی که به آن ها منسوجات رابط 

می گویند، تشکیل می شود.
این رابط ها نه تنها تامین کننده نیرو از طریق 
کابل برق با جریان پایین برای اینترنت اشیا 
هستند بلکه از طریق پروتکل های ارتباطی 
استاندارد خانه های هوشمند، به یکدیگر نیز 
مرتبط می شوند. کاربران خودشان می توانند 
این وســایل را با روش هــای معمولی نظیر 

چسب زدن به منسوجات رابط وصل کنند.
محققان DFKI در پروژه کانتکست مسوول 
تامین یک زیرســاخت ارتباطــی ایمن برای 
منســوجات الکترونیکی هســتند که امکان 
ایجاد یک ارتباط موثر و قابل اطمینان را بین 
مراکز خانه های هوشــمند و اجزای اینترنت 
اشــیا فراهم کنــد. تضمین رمزگــذاری و 
یکپارچگی داده ها بر اساس جدیدترین شیوه 
هــای روز از اهمین زیادی برخوردار اســت. 
زیرساخت جدید باید با پروتکل های مختلف 
سازگار باشد و امکان ارتباط آسان با هریک از 

اجزای اینترنت اشیا را فراهم کند.
عالوه بــر آن محققان در حال توســعه نرم 

افزاری هســتند که برای تشخیص الگوهای 
اولیــه از تعامــل حرکتــی بر روی ســطح 
منســوجات از هوش مصنوعی استفاده کرده 
و امکان کنترل بصری ابزار خانگی هوشمند 
را فراهم کند. ساکنین خانه باید برای کنترل 
وســایل، حرکت مخصوص به خود را تعریف 

کنند.
محققــان در این پــروژه در صدد ایجاد یک 
فضای تعاملی لمســی و نوآورانه هســتند تا 
حرکات بصری مناسب را در آن فضا تعریف و 
امکان ادغام آن ها با وسایل خانگی هوشمند 

را کشف کنند.
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هوای گرم تابستان، موقعیت های پر استرس 
و فعالیت شــدید همه و همه می تواند باعث 
ایجاد بوی ناخوشایند عرق در بدن انسان شود. 
لباس هایی را تصور کنید که با ســاطع کردن 
بوی خوش از خود، بوی بد عرق را خنثی می 
کنند. محققان موفق شده اند با اصالح پارچه 
پنبه ای کاری کنند که پارچه در اثر تماس با 
عرق بدن رایحه لیمویی گیاه سیترونلول را از 

خود متصاعد کند.
دانشــمندان در ســال های اخیر پارچه های 
هوشمندی تولید کرده اند که به محرک هایی 
نظیر نور، دما یا تنش مکانیکی واکنش نشان 

داده و از راه های مشــخصی نظیر تغییر رنگ 
یا ارسال ســیگنال الکتریکی به آن پاسخ می 
دهند. محققان همچنین روش های مختلفی را 
برای ساطع شدن بو از پارچه کشف کرده اند. 
کارال سیلوا، آرتور کاواکو و همکارانشان از مرکز 
مهندسی بیولوژیک دانشگاه مینهو در پرتغال 
دو اســتراتژی مختلف را برای آزادسازی یک 
رایحه-بتاسیترونلول، از مشتقات علف لیمو که 
در بعضی از حشره کش ها مورد استفاده قرار 
می گیرد-از پارچه پنبه ای در اثر تماس با عرق 

کشف و با هم مقایسه کرده اند. 
 )OBP( استراتژی اول شامل یک پروتئین بو
اســت که در بینــی خوک وجــود دارد و به 
بتاسیترونلول و ســایر ملکول های بو متصل 
می شود. محققان یک دومین پروتئین به نام 
 )CBM(ماژول متصل شونده به کربوهیدرات
 OBP را که به پنبه هم متصل می شــود، به
وصل کردند. آن ها در اســتراتژی دوم ملکول 
 CBM های بو را درون لیپوزوم هایی که حاوی

هستند، بسته بندی کردند. پس از آن پارچه 
های پنبه ای اصالح شده را در معرض محلول 
اســیدی عرق قرار دادند، PH پایین محلول 
شبیه سازی شده باعث شد تا OBP و لیپوزوم 
ها، بتاسیترونلول از خود آزاد کنند. در مقایسه 
 OBP این دو روش با یکدیگر مشخص شد که
در مقایسه با لیپوزوم که فرایند آزادسازی بو در 
آن به آهستگی و کنترل شده است، با سرعت 
بیشتری بو را آزاد می کند. لیپوزوم ها در عوض 
می توانند بوی بیشتری را در خود نگهدارند. در 
نهایت هر دو روش برای موارد کاربردی متفاوت 

می توانند مفید و قابل استفاده باشد. 
از آن جایی که پنبه یک لیف ســلولزی است، 
استفاده از پارچه پنبه ای به دلیل فرایند اتصال 
آن با دومین پروتئین انتخاب خوبی بوده است 
اما محققان گفته اند سیستم دیگری را نیز می 
توان برای پارچه های مصنوعی که سریع بوی 
عرق را به خود می گیرند نظیر پلی استر و یا 

پلی آمید)نایلون(، طراحی کرد.

دفع بوی عرق با پارچه های مخصوص

زنجیــره های تامین دیجیتــال در طول دهه 
گذشــته عامل افزایش بهره وری و ادغام مدل 
های تجاری جدید بوده اند. همان طور که می 
دانیم تکنولوژی همواره در حال پیشرفت است 
و تــداوم نوآوری در فضاهای تولیدی منجر به 
پیدایش صنعت 4.0 یا همان انقالب صنعتی 

چهارم شده است.
صنعت 4.0 یک مفهوم جامع است که هفت 
سال پیش برای نخســتین بار در آلمان برای 
ساماندهی توســعه سیســتم های فیزیکی 
ســایبری یا مکانیزم های کنترل یا نظارت با 

الگوریتم های مبتنی بر کامپیوتر، ظهور کرد. 
تحلیل گران عقیــده دارند که این فناوری ها 
تا حد زیادی چشم اندازهای تولید را متحول 
ساخته و خواهد ساخت و صنایع نساجی هم 
از این قاعده مســتثنی نیست. ایتالیا دومین 
بازار بزرگ صنعت چاپ دیجیتال نساجی در 
جهان و اولین در اروپاست. ایتالیا با استفاده به 

موقــع و در حقیقت زودهنگام از فناوری های 
جدید موفق به کسب این جایگاه شده است. 
بازار چاپ منسوجات این کشور خانه بسیاری از 
تولیدکنندگان تجهیزات اصلی مهم و تاثیرگذار 
جهان است و صنعت 4.0 راهی برای رسیدن 

به جایگاه های باالتر می باشد. 
البته آچی میت-انجمن ماشین آالت نساجی 
ایتالیا-اعالم کرده که بــه دلیل ناآرامی های 
اقتصادی و سیاسی در جهان میزان سفارشات 
از ژانویه تا مارس 201۹ در مقایســه با دوره 
مشابه ســال قبل 3 درصد افت داشته است. 
در واقع سفارش ماشین آالت نساجی از سوی 
کشــورهای خارجی بیشترین افت را داشته و 
11 درصد کمتر شــده اســت. آچی میت در 
مقابل اعالم کرده که میزان سفارشات داخلی 
در ســه ماهــه اول ســال 201۹، 84 درصد 

افزایش داشته است.
نمایشــگاه های ایتما از قدیــم باعث افزایش 

فروش بخش ماشــین آالت نساجی شده که 
نتیجه آن بهبود چشمگیر وضعیت مالی ساالنه 
تولیدکنندگان تجهیزات اصلی بوده است. این 
رویداد همچنین تعیین کننده ترند اصلی در 

صنعت ماشین آالت نساجی می باشد. 
الکس زوچی رییس آچی میت عقیده دارد که 
صنعت 4.0 نقش بسیار مهم و حیاتی در آینده 
صنایع نساجی ایفا خواهد کرد و به کارگیری 
به موقع فناوری های موجود در صنعت 4.0 به 
نفع بازارهای داخلی و صادراتی ایتالیا خواهد 
بود. در حال حاضر شــرکت های عضو آچی 
میت فناوری های فــوق را هم در فرایندهای 
تولیدی و هم محصوالت خود به کار می گیرند. 
بنابراین استفاده از روبات ها، چاپ سه بعدی 
و اینترنت اشــیا در خطوط تولید بسیاری از 
تولیدکنندگان ماشین آالت نساجی ایتالیا به 

آسانی قابل ردیابی است.

تاثیر دیجیتالی شدن بر صنایع ماشین آالت نساجی ایتالیا
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کفش های آل استارز کمپانی کانورس که در ابتدا 
به عنوان کفش بسکتبال به بازار عرضه شده بود، 
ســمبلی ماندگار در طراحی کفش به شمار می 
رود. در تولید کفش های کانورس رینیو که فصل 
جدیدی از طراحی کانورس می باشد، از ضایعات 
صنعتی یا ضایعاتی که توسط مصرف کننده نهایی 

تولید می شود، استفاده شده است. 
در طراحی این کفش شــاهد نگرش جدیدی به 

مواد اولیه و روش های جدید تولید هستیم. هدف، 
تولید کفش کانورس به شیوه ای جدیدتر و پایاتر 
می باشــد. در تولید کانورس جدید از سه فرایند 
استفاده می شود. منسوجات آپسایکل یا بهیافتی، 
پلــی اتیلین بازیافتی و کرباس پنبه ای بازیافتی 
می تواند به چندین تن از ضایعات، زندگی دوباره 

ببخشد.
کانورس رینیو دارای ظاهر و زیردســتی مشابه 
کانورس های قدیمی تهیه شده از کرباس است 
با این تفاوت که در ساخت آن از پلی استر 100 
درصد بازیافتی به دســت آمــده از بطری های 

پالستیکی مصرف شده، استفاده می شود.
فراینــد دوم دنیــم رینیو اســت. در این فرایند 
شــلوارهای جین از زمین های دفن زباله جمع 
آوری شده و در همان محل تحت فرایند بهیافت 

قرار مــی گیرند. این فراینــد ثابت می کند که 
کانورس قابلیت تبدیل منسوجات بهیافتی تک 
منبعی را به آل اســتار چاک تیلور یا چاک 70 

داراست. 
در نهایت پنبه رینیو را داریم که طی یک فرایند 
اختصاصی، ضایعات کرباس پنبه ای به یک ماده 
کامپوزیتی حاوی 40 درصد پنبه بازیافتی و پلی 
اســتر تبدیل شــده و یک نخ جدید از آن تولید 
می شود. در فصل های آینده ترکیبات بازیافتی 

دیگری نیز تولید خواهد شد. 
چاک تیلور آل اســتارز و چاک 70 که در آن از 
پلی استر بازیافتی استفاده شده در 5 ژوییه 201۹ 
رونمایی شده است. کانورس رینیو دنیم نیز در ماه 
اوت رونمایی خواهد شد. کانورس رینیو کاتن نیز 

تا اوایل سال 2020 به بازار عرضه می شود.

طراحی دوباره کفش های نمادین کانورس

درست اســت که تجهیزات پوشیدنی که انرژی 
خود را از حرکت دریافت می کنند ایده جدیدی 
به شمار نمی روند اما ماده اولیه ای که در دانشگاه 
رایس هیوستون ساخته شده باعث بهبود عملکرد 

این تجهیزات شده است.  
جیمز تور از دانشــگاه رایس، گرافن القا شده با 
لیزر)LIG( را در تجهیزات کوچک و فاقد فلز تولید 
کننده الکتریسیته، به کار گرفته است. در تماس 
قرار دادن کامپوزیت های LIG با سایر سطوح می 
تواند مشابه مالش یک بادکنک بر موی سر ایجاد 
الکتریسیته ســاکن کند که می توان از آن برای 

تولید برق در وسایل مختلف استفاده کرد. 
به دلیل اثر برق مالشی که در آن ماده ای خاص 
در اثر تماس با ماده ای دیگر باردار می شود، می 
توان از بارهای سطحی انباشته شده در تولید برق 

استفاده کرد.
محققان به صورت آزمایشــی یک نوار تا شده از 
گرافن القا شده با لیزر را به رشته ای از دیودهای 
نوری متصل کرده و مشــاهده کردند که ضربه 
زدن به نوار باعث تولید انرژی کافی برای روشن 
شدن آن می شود. استفاده از یک تکه بزرگ تر 
از گرافن القا شده در یک فلیپ فالپ)نوعی مدار 

الکترونیکی( باعث می شود تا شخصی که آن ابزار 
را پوشیده با هر قدم تولید انرژی کند چون تماس 
مداوم کامپوزیت گرافن با پوست جریانی ایجاد می 
کند که با آن می توان یک خازن کوچک را شارژ 

کرد.
تور می گوید با این روش می توان تنها با برداشتن 
گام های محکم تر و فشار بیشتر پاشنه پا به زمین 
در طول قدم زدن و یا افزایش حرکت نوســانی 

بازوها، تجهیزات کوچک را شارژ کرد.
گرافن القا شــده بــا لیزر از حــرارت دهی مواد 
شیمیایی با لیزر بر روی سطح یک پلیمر یا سایر 
مــواد اولیه و بر جای مانــدن تکه های کوچک 
کربن دو بعدی متصل به هم، تولید می شود. در 
آزمایشگاه دانشگاه رایس گرافن را نخست بر روی 
پلی آمید معمول تولید کرده و ســپس آن را به 
گیاهان، مواد غذایی، کاغذ و چوب بسط داده اند. 
پلــی آمید، چوب پنبه و ســایر مــواد اولیه در 
آزمایشــگاه به الکترودهای LIG تبدیل شده و 
عملکرد عالی آن ها در تولید انرژی و مقاومتشان 
در برابر سایش و برش مورد تایید قرار می گیرد. 

گرافن القا شده با لیزر که از پلی آمید تریبوالکتریک 
منفی تولید می شود را در حالت تا شده همراه با 

یک پوشــش محافظ از پلی یورتان که به عنوان 
یک ماده تریبوالکتریک مثبت نیز عمل می کند، 
اسپری می کنند. زمانی که الکترودها در کنار هم 
قرار می گیرنــد، الکترون ها از پلی آمید به پلی 
یورتان منتقل می شوند. تماس و جداسازی بعدی 
باعث ایجاد بار می شــود که از طریق یک مدار 
خارجی قابل ذخیره ســازی است که این باعث 
ایجاد توازن مجدد بین بارهای استاتیک می شود. 
ایــن گرافن قابلیت تولید حدود یک کیلوولت را 
دارد و پایــداری و دوام خود را پس از 5000 بار 

خم شدن نیز حفظ می کند.
بهترین شکل از الکترودهای کامپوزیت پلی آمید-
LIG و آلومینیوم قادر به تولید ولتاژی بیشتر از 
3/5 کیلوولت هســتند و پیک قدرت آن ها نیز 

بیشتر از 8 میلی وات است.
به گفته مایکل اســتنفورد محقق ارشد دانشگاه 
رایس با قــرار دادن این نانوژنراتــور درون یک 
مدار فلیپ فالپ امکان ذخیره 0/22 میلی ژول 
انرژی الکتریکی پس از طی مسافت یک کیلومتر 
وجود دارد. این میزان از انرژی برای تامین نیروی 
حسگرهای پوشیدنی و اجزای الکترونیکی کافی 

است.

تبدیل حرکت به انرژی توسط ژنراتورهای انعطاف پذیر
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متخصصان صنایع نساجی و پوشاک اندونزی 
و همچنین دولت این کشــور عقیده دارند که 
برای ایجاد منابع باالدستی موثر همچنان نیاز 
به سرمایه گذاری مداوم در این بخش احساس 
می شود. این کار باعث افزایش رشد تقاضا برای 

صادرات پوشاک شده که به نفع کشور است.
تولیدات نساجی و پوشاک اندونزی در سه ماهه 
اول سال جاری 1۹ درصد نسبت به دوره مشابه 
سال قبل افزایش داشته است. بر اساس آمار و 
ارقام دولتی میزان رشد ساالنه تولیدات نساجی 
و پوشاک در دوره مشابه سال قبل7/5 درصد و 
رشد کلی آن در سال 2018، 8/7 درصد بوده 

است. صادرات نساجی و پوشاک اندونزی نیز در 
حال رشد می باشد و مقدار آن در سال 2018 
به 13/5 میلیارد دالر رسیده است. عالوه بر آن 
پیش بینی می شــود صادرات در سال جاری 
شاهد رشد چشمگیر 11/1 درصدی باشد و به 

15 میلیارد دالر برسد.
هرچند بنا بر گــزارش منابع صنعتی، تولید 
منسوجات شاهد افت اندکی بوده است که به 
دنبال آن شاهد تقاضا برای آموزش و سرمایه 
گذاری بیشتر در بخش ماشین آالت بوده ایم 
تــا از این طریق رقابت پذیری تولیدکنندگان 
باالدستی اندونزی نسبت به تامین کنندگان 

ویتنامی و بنگالدشی افزایش پیدا کند.
صنعت و دولت اندونزی علی رغم دیدگاه های 
مختلف دارای اهداف مشترکی هستند. دولت 
عقیده دارد ســرمایه گــذاری اخیر در بخش 
نساجی در افزایش قابل مالحظه تولید پوشاک 
و صادرات آن موثر بوده اســت. بخش صنعتی 
موافق این دیدگاه اســت اما اعتقاد به سرمایه 

گذاری بیشــتر دارد تا بخش پوشــاک بتواند 
هزینه های خود را کاهش دهد و سفارشــات 

بیشتری بگیرد.
رییس صنایع نساجی، چرم و کفش در وزارت 
نساجی اندونزی عقیده دارد که سرمایه گذاری 
قابل مالحظه در بخش های باالدســتی باعث 
رشد محسوس در صنایع نساجی و پوشاک می 

شود.
تالش برای افزایش بهره وری از طریق پرورش 
نیروی کار ماهر و توجه به مســایل زیســت 
محیطی نظیر آلودگی رودخانه ها نیز از عوامل 

موفقیت است.
صنایع نساجی و پوشــاک اندونزی بین سال 
های 2016 تا 201۹، 6/6 میلیارد دالر سرمایه 
مازاد به فناوری های جدید و تجهیزات تولیدی 
اســتاندارد اختصاص داده اســت. استفاده از 
ماشین آالت جدید در این دوره منجر به تولید 
مــازاد 452000 تن الیاف، 56۹000 تن نخ و 
416 میلیون تکه لباس شده است ضمن این 

صنعت پوشاک همچنان قدرتمند اندونزی نیازمند تدابیر جدید 

کمپانی بروکلین بدینــگ راهکار جدیدی را 
برای داشــتن خوابی آرام عرضــه کرده و آن 
تشک جدید پراپل است. محصول جدید یک 
تشــک هیبریدی بوده که در تهیه آن از یک 
پارچه کارکردی و مرغــوب اروپایی و فناوری 
پیشرفته آپسایکل استفاده می شود. بروکلین 
بدینگ یک کمپانی مطرح در عرصه تولید و 
خرده فروشی تشک و پیشرو در زمینه فروش 

آنالین تشک می باشد.  
آپسایکل تکمیل سطحی اختصاصی با استفاده 

از مواد معدنی کپسولی شکل بر روی روکش 
تشک اســت که باعث تبدیل حرارت بدن به 
اشعه مادون قرمز می شود. امواج مادون قرمز 
که به صورت امواج نامریی انرژی از بدن انسان 
منتشــر می شــود، دارای قابلیت منحصر به 
فردی در نفوذ به داخل جریان خون و تههیج و 
تسکین آن است و باعث بهبود کیفیت خواب 

می شود.
تشک پراپل یکی از چندین راه حلی می باشد 
که این کمپانی آمریکایی برای داشتن خوابی 
مناســب ارایه کرده است. در تولید این تشک 
فناوری هایی به کار گرفته شــده که در کنار 
یکدیگر و به شــیوه ای سیستماتیک، تجربه 
خوبی از خواب راحــت را ایجاد می کنند. به 
کارگیری فناوری Titancool درســت در زیر 
رویه اصلی تشــک، دمای ایده آل برای خواب 
را فراهم می کند. عالوه بر آن رســانایی باالی 

CopperGel که در الیه باالیی فوم تشــک 
قرار گرفته باعث بهبود دمای تخت شده و به از 
بین بردن دمای اضافی بدن کمک می کند و 
در نهایت باعث خوابی آرام تر می شود. مس که 
یک ماده اولیه کامال طبیعی و زیست سازگار 
است و به عنوان یک ماده مغذی مورد نیاز در 
بســیاری از اکوسیستم ها عمل می کند، می 
تواند نقش حیاتی در بسیاری از عملکردهای 
سلولی بدن انسان داشته باشد. زمانی که این 
ماده در فوم تشک قرار می گیرد، خواص ضد 
میکروبی آن باعث می شــود تا سطح تشک 

پاکیزه تر و سالم تر باشد.
طراحی پراپل به عنوان یک تشک هیبریدی 
به گونه ای است که الیه های فوم به کار رفته 
در آن دارای قابلیت پاسخگویی آهسته و سریع 
می باشند و در نتیجه بیشترین میزان راحتی 

را فراهم می کنند.

عرضه تشک های هیبریدی پراپل توسط کمپانی بروکلین بدینگ
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پوشــک های هوشــمند به طور حتم یکی از 
نوآوری های جالب توجه به شــمار می روند و 
اخیرا نیز اخبــار زیادی پیرامون این محصول 
جدیــد منتشــر می شــود از پوشــک های 
Simavita که به پدر و مادر و یا پرســتار بچه 

زمان تعویض پوشــک را اعالم می کند گرفته 
تا محصــوالت مربوط به بی اختیاری کمپانی 
Abena Nova. چنــدی پیــش نیز محققان 

دانشگاه پردو در ایالت ایندیانا سنسور مستقلی 
ساخته اند که قادر است عفونت های ادراری را 

بهتر تشخیص دهد.
مهم ترین انگیزه برای تولید چنین محصولی 
ســالمت و راحتی است چون با استفاده از آن 
می توان پوشــک خیس را سریع تعویض و از 
تحریکات پوستی جلوگیری کرد و همچنین 
شــرایطی را که به طور بالقــوه منجر به بروز 
مشکالت جدی می شود، شناسایی کرد. این 
محصول به نحوی برای کاهش بار مسوولیت 
پرستاران به ویژه در رابطه با بی اختیاری افراد 

بزرگسال طراحی شده است.

پوشک های هوشمند علی رغم این که از لحاظ 
نوآوری جذابیت دارنــد اما تا کنون همچنان 
جنبه تبلیغاتی داشــته و وارد زندگی واقعی 
نشــده اند. گفته می شود نرخ پایین زادو ولد 
به ویژه در ایاالت متحده آمریکا باعث کاهش 
تقاضا برای این محصول شده است. پوشک از 
جمله محصوالت دارای طول عمر کوتاه است 
و در نتیجه والدین تمایل چندانی برای صرف 

هزینه بر روی انواع پیشرفته تر آن ندارند.
البته والدینی هم هستند که زمانی که صحبت 
از سالمت و راحتی فرزندانشان به میان می آید 
حاضر به پرداخت هزینه اضافی برای محصول 
جدید می باشند. عالوه بر آن مطالعات مختلف 
نشان داده که مصرف کنندگان حاضرند برای 
پوشاک پایا که با پوســت آن ها و همچنین 
محیط زیست مهربان تر است، بهای بیشتری 
بپردازند. منطقی به نظر می رسد که این نتیجه 

گیری را به پوشک نیز تعمیم داد.
پوشــک های جدید پمپرز با نــام Lumi که 
قرار اســت این پاییز در آمریکا وارد بازار شود، 
از لحاظ راحتی و محافظت مشــابه پوشــک 
Swaddler محصول همین کمپانی بوده ولی 

از لحاظ موارد زیر بهبود یافته است:
- نشانگر خیسی گسترده تر با امکان شناسایی 

دقیق تر خیسی پوشک توسط سنسور
- محل اتصال ایمن برای سنسور

- گرافیک راهنمای والدین بــرای قرار دادن 

سنسور در محل درست
این سنسور برای راحتی کودکان طراحی شده 
و بر روی صدها کودک در موقعیت هایی نظیر 
بودن در ماشین در مسافت ها طوالنی آزمایش 
شده است. والدین به طور میانگین به سنسورها 
صفت "بسیار راحت از لحاظ پوشیدن" نسبت 

داده اند.
سنسورهای جدید خوابیدن کودک، غذا دادن، 
تعویض پوشک و میزان خیسی آن)خشک، تر، 
بسیار خیس( را پیگیری می کنند. این کار با 
استفاده از حســگرهای نوری انجام می شود. 
دو دیود نوری)سنسور رنگ و سنسور نور( در 
قسمت عقبی سنســور قرار دارد و به نحوی 
طراحی شده است که بر روی نشانگر خیسی 

پوشک قرار بگیرد. 
این سنسور با فناوری مشابه فناوری یک ساعت 
هوشمند، سطح فعالیت کودک را پیگیری می 

کند. 
سیســتم مراقبتی جدید پمپرز شــامل یک 
 Lumi مانیتور، دو سنسور فعالیت، اپلیکیشن
و دو بسته پوشک است. طول عمر سنسورهای 
فعالیت سه ماهه بوده و برای کودکان 0 تا 12 

ماه توصیه می شود. 
والدینی که از Lumi استفاده کرده اند، آن را 
یک محصول موثر برای پدر و مادرهای جدید 
به ویژه در شش ماه اول زندگی فرزندشان می 

دانند.

عرضه پوشک های هوشمند توسط کمپانی پمپرز

کــه 420000 کارگر جدید نیز در این بخش 
استخدام شده اند.

با وجود تمــام این اقدامــات خروجی بخش 
باالدســتی صنایع نســاجی به آرامی در حال 

کاهش است.
مشکل اینجاست که حجم زیادی از پارچه های 
مورد اســتفاده در صنعت پوشاک وارداتی می 
باشــد در نتیجه این بخش رشد می کند ولی 
صنعت نساجی عقب می ماند. علی رغم وجود 
تامین کنندگان محلی رقابت پذیر باز هم مقدار 

زیادی پارچه به کشور وارد می شود. 
با وجود رشد مثبت بخش پوشاک اندونزی این 
کشــور همچنان از نظر صادرات از کشورهایی 
نظیر بنگالدش و ویتنام عقب تر است. اندونزی 
تنها 1/8 درصد از بازارهای خارجی را در اختیار 
دارد. در زمینــه اصالح قوانین کار در اندونزی 
انتقاداتی به دولت وارد شده و از این قوانین به 
عنوان مانعی بر سر راه سرمایه گذاری در بخش 
نساجی یاد شــده است. عدم تغییر در قوانین 
غیرواقع گرایانه مانع از جذب سرمایه گذار می 

شود. 
چالش های موجود در صنعت نساجی از جمله 
وجود ماشین آالت منسوخ، دستیابی به اهداف 
تولیدی مورد نظر و تولید محصوالت با کیفیت 

را مشکل می کند.
مشــکل دیگر کمبود نیروی کار ماهر به دلیل 
کمبود آموزش اســت. دولت باید برنامه هایی 
را برای ارتقای ســطح مهارت کارگران به ویژه 
در زمینــه طراحی و مــد در نظیر بگیرد تا از 

وابستگی به متخصصان خارجی کم شود.
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کمپانی آرکروما، پیشرو در عرصه پایاتر کردن 
مواد شــیمیایی تخصصــی و رنگزاها اخیرا از 
 Lurapret پوشــش های جدید خود با نام
N53۹6 و liq N53۹6 که پوشش پلیمری 
پلــی یورتان بر پایه آب و حاوی ترکیبات آلی 
فرار با محتوای 150 گرم بر لیتر یا کمتر می 

باشد، رونمایی کرده است. 

هدف از تولید این پوشش ایجاد گزینه دیگری 
برای تولید کنندگان نساجی است که بر پایه 
آب باشد و به پارچه پوشش دهی شده کارایی 
باالیی برای استفاده در مواردی نظیر منسوجات 
بی بافت، کاغذ و منسوجات مورد استفاده در 

فضاهای داخلی و خارجی ببخشد.
پوشــش های پلیمری جدیــد ضمن این که 
کاالهای نساجی با کارایی باال در اختیار مصرف 
کنندگان می گذارند و باعث ایجاد ارزش افزوده 
در تجــارت آن ها می شــوند، به خوبی تعهد 
کمپانی آرکروما به مبحث پایایی را نیز نشان 

می دهند.
این پوشــش ها کــه در ابتدا بــرای پیوندها 
شــیمیایی و پوشــش کوله پشــتی و سایر 

محصوالت صنعتی تولید شــده بــود، باعث 
بهبود خواص مکانیکی ماده اولیه عمل شــده 
با آن نظیر استحکام کششی و مقاومت در برابر 

خراشیدگی می شود.
محصوالت جدید در آینده هسته اصلی سیستم 
صندلی های ایمن آرکروما را تشکیل خواهند 
داد. این سیستم امکان ایجاد یک پوشش فاقد 
هالوژن و کندکننده شــعله برای لوازم خانگی 
تهیه شده از چرم مصنوعی را فراهم می کند. 

پوشش های جدید را می توان به روش اشباع 
سازی، پوشــش دهی)خمیر یا فوم( و اسپری 
کردن بــه کار گرفت. این مــواد همچنین با 
اســتانداردهای ZDHC و بلوساین مطابقت 

دارند.

عرضه فناوری جدید پوشش دهی توسط کمپانی آرکروما

عدم تقارن اطالعاتی، محصوالت تقلبی، نبود 
شــفافیت و در یک کالم نبــود امکان ردیابی 
چالــش بزرگــی در زنجیره تامیــن جهانی 
منســوجات و پوشاک به شــمار می رود. در 
حال حاضر از کیوآر کد)رمزینه پاسخ سریع( و 
تراشه آر اف آی دی)سامانه بازشناسی با امواج 
رادیویی( به عنوان ابزارهای ردیابی استفاده می 
شود هرچند که این ابزار به آسانی قابل کپی 
کردن هســتند. تارون کومار آگراوال، یکی از 
دانشجویان مدرسه نساجی دانشگاه بوروس در 
سوئد طی یک پروژه تحقیقاتی، سیستم ردیابی 
جدیدی را برای حل این مشــکل در صنایع 

نساجی ایجاد کرده است.
کومار می گوید: "زنجیره تامین نســاجی یک 
شــبکه پیچیده اســت و بین مراحل یا خط 
های تولید مختلف آن هرچیزی ممکن است 
اتفاق بیفتد از تولید الیاف و نخ گرفته تا مرحله 
بافندگی تاری پودی یا کشبافی و تولید لباس 
و انتقال آن به خرده فروش و در نهایت مصرف 
کننده. عالوه بــر آن مصرف کنندگان مایلند 
اطالعاتی در مورد لباســی که خریداری می 
کنند، داشــته باشند مثال این که آن لباس از 
کجا آمده، مواد تشکیل دهنده آن چیست و آیا 

در تولید آن اصول اخالقی رعایت شــده است 
یا خیر. در عیــن حال تولیدکنندگان نیز می 
خواهند به اطالع مصرف کنندگان برسانند که 
محصــول آن ها با کیفیت و پایا بوده و تقلبی 

نیست."
کومار در این پروژه به قابلیت ردیابی محصول 
در مرحله تولیــد و اطالعات و این که چطور 
می توان قابل اعتماد بودن اطالعات موجود در 
سیستم را تضمین کرد، توجه نشان داد. او یک 
کریپتوتگ منحصر به فرد طراحی کرد که بر 

روی لباس چاپ می شود.
این تگ حاوی اجزای ریزی است که به صورت 
رندوم یک طرح را تشکیل می دهند. با خواندن 
تصویر می توان این طرح ها را شناسایی کرد 
مانند شناســایی اثرانگشــت. سیستم جدید 
داده ها را به تگ مرتبط می کند. این تگ در 
مقیاس آزمایشگاهی ساخته و آزمایش شده و 
نتایج خوبی را از نظر پایداری در برابر شستشو، 
مقاومت سایشی و قابلیت کش آمدن از خود 

نشان داده است.
پایداری و دوام تگ از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت ضمن این که اجزای فرم دهنده طرح 
نیز باید خوانا باشند. سیستم ردیابی کامال به 

صورت باز و آشکار طراحی شده است به طوری 
که افراد و شرکت هایی که با آن مرتبط هستند 
می توانند شاهد تمامی مراحل تولید زنجیره 
تامین باشند از تولید ماده اولیه خام گرفته تا 
لباس تکمیل شــده نهایی و حتی زمانی که 

لباس به دست مشتری می رسد.
در این سیستم از فناوری بالک چین یا زنجیره 
بلوکی استفاده می شود که مشابه فناوری به 
کار رفته در معامــالت ارز مجازی نظیر بیت 
کوین اســت که برای امنیت بیشــتر انتقال 
اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد. با این کار 
خطر دستکاری اطالعات توسط یک شخص یا 
شرکت کاهش می یابد. از آن جایی که سیستم 
برای تمامی افراد ذینفع در آن باز اســت، آن 
ها می توانند تمامی مراحل تولیدی را پیگیری 
کننــد. این روش به ایجاد اعتماد به واســطه 
فناوری بین ذینفعان کمک می کند. در نهایت 
با استفاده از این سیستم مشتری نیز اطالعات 
بیشتری از تاریخچه لباس خریداری شده خود 

پیدا می کند.
سیستم ردیابی فوق بسیار نویدبخش است و 
قدم بعدی، تولید آن در مقیاس انبوه و بهبود 

الگوریتم قابل استفاده می باشد.

سیستم جدید ردیابی در صنایع نساجی
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یک دانشجوی کارشناسی ارشد از کالج رویال 
آرت و امپریال کالــج لندن، روش جدیدی را 
برای خلق ساختارهای سه بعدی از منسوجات 
بر روی ماشــین های گلدوزی صنعتی کشف 

کرده است.
هدف پاســکال رم از طراحــی روش جدید، 
افزایش دسترســی و انعطاف پذیری طراحی 
در خلق منســوجات ســه بعدی بوده است. 
کاربردهای احتمالی این روش دکوراســیون 
و موارد کارکردی اســت ضمن این که روش 
جدید نسبت به نمونه های مشابه تاری پودی 
یا کشبافی مناسب تر بوده و باعث تخصصی تر 

شدن طراحی ها می شود.
در روش جدید بر خالف پارچه های سه بعدی 
موجــود که معموال تاری پودی یا کشــبافی 
هســتند، امکان خلق ســاختارهای مشابه از 

طریق گلدوزی دیجیتال فراهم می شود.
در حــال حاضر روند تولید پارچه های ســه 
بعدی به سمت تولید در مقیاس انبوه، حجم 
زیاد یا کاربردهای متعارف می باشد و معموال با 
استفاده از روش های موجود، سطوح یکنواخت 
ایجاد می شود. در نتیجه امکان تولید شکل های 
آزاد با ویژگی های طراحی شده برای طراحان 

و مهندسان وجود ندارد.
تخصصی تر شــدن برای مثــال امکان تولید 
کفی های کفــش ارگونومیک را کــه دارای 
ویژگی هــای عایق بودن، هوادهی یا تکیه گاه 

بودن است، فراهم می کند. 
گلدوزی دیجیتال انعطاف پذیری بیشتری را در 
خلق منسوجات سه بعدی به همراه می آورد: 
گفته می شود این روش برای تولیدات با حجم 
کم مناســب اســت و به دلیل امکان طراحی 
سفارشی در حال حاضر نیز محبوب و متداول 
می باشد. با وجود این که بهره وری گلدوزی 
دیجیتال نسبت به روش های کشبافی و تاری 

روش جدید گلدوزی برای منسوجات سه بعدی
تهیه و تنظیم: اکرم باقری توستانی

پودی برای تولید در مقیاس انبوه، کمتر است 
اما هنوز برای خلق اجزای سفارشی تخصصی 
مورد استفاده قرار می گیرد. با این روش امکان 
آرایش خطی الیاف و برهم نهی چندین الیه 
از مواد اولیه برای خلق ساختاری بهینه وجود 
دارد. در یک طراحی خاص درجات مختلفی 
از استحکام و کشســانی، سختی، رنگ های 
مختلف و شفافیت را می توان تعریف کرد. در 
نتیجه هنگامی که از مواد اولیه گران قیمت به 
عنوان یک تکنیک افزودنی استفاده می کنیم، 
گلدوزی دیجیتال از ارزش زیادی برخوردار می 
شود و نســبت به روش های کشبافی و تاری 

پودی نیز مقرون به صرفه تر است. 
هرچند که جزییات این فرایند محرمانه است 
اما می توان گفت که با استفاده از ماشین آالت 
و نرم افزارهای موجود می توان آن را انجام داد. 
این روش چه در مرحله آماده سازی مواد اولیه 
و چه مراحل تمیزکاری بعد از گلدوزی، بدون 

دخالت دست انجام می شود.
نمونــه های اولیه با اســتفاده از نخ های پلی 
استر معمولی و فلزی، ویسکوز، مونوفیالمنت 
نایلون، نخ های انعکاسی و پشمی تولید شده 
است. هرچند که نوع نخ مورد استفاده بر نوع 
و خواص ساختار ایجاد شده تاثیرگذار است اما 

در تئوری، اســتفاده از هر نوع نخ در دسترس 
برای گلدوزی دیجیتال ممکن می باشد.

تکه های ایجاد شده در سه فرمت مختلف قابل 
تولید هستند: المنت های خود پشتیبان مشابه 
تورهای گلدوزی شــده، گلدوزی بر روی یک 
پارچه از پیش موجود و یا به عنوان یک رابط 

بین دو سطح از پیش موجود. 
در حــال حاضر زمان تشــکیل نمونه مرجع 
مربعی شــکل 15 دقیقه با ارتفاع میانگین 1 
سانتی متر است. نمونه هایی نیز با قرار دادن 
اشــیا یا الیه های کوچک درون آن ها ایجاد 
شده اند. در نهایت انتظار می رود زمان تولید 

کاهش و ارتفاع نمونه افزایش پیدا کند.
در ایــن روش حجــم هــای نفوذپذیــر به 
گلدوزی های متراکم و تخت الحاق می شود. 
با این روش امکان اجرای خالقیت های جدید 
در طراحی سطح برای استفاده در مد، طراحی 
داخلی و ســایر کاربردهای منسوجات وجود 

دارد.
روش جدیــد ایــن پتانســیل را دارد که بر 
کاربردهای موجود برای پارچه های سه بعدی 
نیز تاثیرگذار باشــد برای مثال در پوشــاک 
محافظ، پروتزها، لباس های ورزشــی، کفی 

کفش یا کامپوزیت های تخصصی.    

اطالع رساني
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رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی چندی پیش اعالم کرد که رتبه 
قاچاق پوشاک از یک به پنج کاهش یافته در حالی که دبیر اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک ایران معتقد است این آمار درست نیست چراکه بنا بر 
اظهارات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال 97 فقط 100 میلیون دالر از 

حجم قاچاق پوشاک کاهش یافته است.
به گزارش تسنیم، سعید جاللی قدیری با بیان اینکه این آمار به هیچ عنوان به 
معنای کاهش رتبه قاچاق پوشاک در کشور نیست، گفت: در سال 96 آمار قاچاق 
پوشاک دو میلیارد و 500 میلیون دالر بوده است اما با توجه به صحبت های 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با کسر 100 میلیون دالر رقم قاچاق پوشاک در 
سال گذشته به دو میلیارد و 400 میلیون دالر رسیده که این آمار به هیچ عنوان 
کاهش قاچاق پوشاک را نشان نمی دهد. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشاک ایران  تصریح کرد: در سال گذشته مرحله نخست اجرای برخورد با 
فروش پوشاک قاچاق محرز در مراکز توزیعی آغاز شد که در طی آن تاکنون فقط 
با 110 مغازه برخورد شده است. این در حالی است که براساس ماده 13 قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید کد شناسایی کاال و رهگیری برای پوشاک وارداتی 

اجرایی شود اما هنوز این موضوع به صورت جدی دنبال نمی شود.

کاهش رتبه قاچاق پوشاک صحت ندارد

نورمحمدی با اشاره به سابقه همکاری بانک تجارت با این واحد تولیدی گفت: این 
بانک در سال 1383 تسهیالت قابل توجهی را به شرکت نساجی سبالن پارچه 
پرداخت کرد ولی ایفاء تعهدات از جانب شرکت مذکور در سررسیدهای مقرر صورت 
نگرفت و علیرغم مساعدتهای انجام شده از سوی بانک تجارت، در نهایت باستناد 
وثایق اخذ شده اقدام قانونی علیه شرکت انجام شد که این اقدام در راستای رعایت 

حقوق سهامداران و در جهت تامین مصالح بانک بوده است.
مدیر امور حقوقی بانک تجارت افزود: به موازات اقدامات قانونی، در سال 1386 
به دلیل سوء مدیریت مدیران وقت شرکت، شورای تامین استان اردبیل، بهره برداری 
از کارخانه را به یکی از شرکتهای تابعه بانک واگذار کرد که در همین اثناء به دلیل 
صدور حکم ورشکستگی شرکت مذکور توسط شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی تهران، 
امر تصفیه به اداره امور ورشکستگی تهران ارجاع شد که متعاقبا با انعقاد قرارداد اجاره 
فیمابین شرکت تابعه بانک با اداره تصفیه نسبت به ادامه فعالیت کارخانه از سال 92 

الی 94 مبادرت شد. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، نور محمدی تصریح کرد: 
در سال 94 اداره تصفیه امور ورشکستگی بدون اطالع بانک نسبت به مزایده اجاره 
کارخانه با اشخاص ثالث اقدام  و سپس با پلمپ کارخانه و اجاره آن به اشخاص ثالث 
عماًل مانع تداوم فعالیت شرکت تابعه به بانک گردید. مدیر امور حقوقی بانک تجارت 
در ادامه یادآور شد: در راستای تعیین تکلیف بدهی شرکت مذکور با توجه به توافقات 
انجام شده با مدیر محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران طی صورتجلسه مورخ 
19 /4 /96 مبنی بر پرداخت طلب تصدیق شده تعدادی از بستانکاران شرکت سبالن 
پارچه توسط این بانک تاکنون اداره تصفیه امور ورشکستگی نسبت به اجرای احکام 
صادره و همچنین تصدیق مطالبات بانک تجارت و تعیین تکلیف بدهی شرکت به 

عنوان قائم مقام ورشکسته اقدامی به عمل نیاورده است.
 این در حالی است که آقای انور حجازی نیا به عنوان مدیر عامل شرکت سبالن 
پارچه علیرغم اطالع از ورشکستگی شرکت طی سنوات گذشته با طرح دعاوی 
متعدد و شرکت در جلسات اداره تصفیه و مزایده اجاره کارخانه، اخیراً نیز با طرح 
دعوی اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی با قصد اطاله پرونده، موجبات تاخیر در 
روند اجرایی امر تصفیه و وصول مطالبات بانک و سایر بستانکاران را فراهم نموده اند. 
این بانک تاکنون با تشکیل جلسات متعدد و با حضور مدیر کل محترم اداره تصفیه 
امور ورشکستگی، استاندار محترم اردبیل و نمایندگان محترم استان اردبیل در بانک 
از موضوع تعیین تکلیف بدهی ورشکسته استقبال نموده است به نحوی که به حقوق 

بانک و سهامداران آن خدشه ای وارد نشود.
 مساعدت بانک تجارت در پرداخت تعدادی از مطالبات تصدیق شده بستانکاران 
ورشکسته اعالمی در لیست اداره تصفیه نمونه ای بارز از اقدامات این بانک برای 

تسریع تعیین تکلیف کارخانه سبالن پارچه است.

مدیر امور حقوقی بانک تجارت: برای حل مشکالت سبالن پارچه آماده ایم
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رئیس فراکسیون مبارزه با قاچاق گفت: قاچاق البسه در بین سایر کاالهای قاچاق 
رتبه اول را دارد درحالی که ظرفیت و توانایی تولید پوشاک داخلی را داریم و باید 

جلوی قاچاق آن گرفته شود.
از  بعد  قاچاق گفت:  با  مبارزه  فراکسیون  در تشریح عملکرد  مسعود گودرزی، 
فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مبارزه جدی با قاچاق که باید کار عملیاتی 
انجام شود، ما نیز در کمیسیون امنیت ملی کارگروه مبارزه با قاچاق را تشکیل دادیم 
و با توجه به اینکه فکر کردیم قاچاق یک بحث بین کمیسیونی است به طوری که 
کمیسیون های مختلفی درگیر این جریان هستند، تالش کردیم تا فراکسیون مبارزه 
با قاچاق را تشکیل دادیم؛ بررسی مبارزه با قاچاق به منظور کاهش زمینه های قاچاق 
و انسداد مجاری که قاچاق می تواند از آنجا انجام شود، هدف تشکیل فراکسیون بود.

به گزارش فصل اقتصاد،  نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسالمی 
افزود: در جلسات ابتدایی دیدیم که ابتدا برای کاهش قاچاق باید قوانین اصالح شود 

و این اصالح قوانین قاچاق را به عهده کمیسیون اقتصادی گذاشتیم در نتیجه آنها 
اقداماتی در زمینه اصالحات قوانین انجام داده و با توجه به اینکه قوه قضائیه نظرش 
بر این بود که برخی از این اصالحات جنبه قضائی دارد و باید نظر آنها نیز گرفته شود، 

به قوه قضائیه رفته و به صحن برمی گردد تا اصالحات قانونی انجام شود.
وی ادامه داد: نکته بعدی مسائلی در حوزه اجرا بود و قوانینی را داشتیم که در 
اجرا ضعیف بود. به عنوان مثال در زمینه شفاف سازی ها، سامانه های ثبت سفارش، 
سامانه های ترددی در گمرک و وزارت صمت، »صنعت، معدن و تجارت« ضعیف 
بودیم که اینها را نیز تقسیم بندی و کاالهای قاچاق را بر اساس فراوانی تقسیم بندی 
کردیم. رئیس فراکسیون مبارزه با قاچاق با بیان اینکه قاچاق منسوجات و البسه از 
نظر میزان آن رتبه اول را داشت، اظهار داشت: این ظرفیت را در داخل داریم که 
البسه با کیفیت خوب تولید کنیم و این یکی از ایرادات کار بود و باید جلوی قاچاق 
آن را می گرفتیم چراکه ورود این کاال به صورت قاچاق می توانست تولید داخل را با 
مشکل مواجه کند به همین دلیل احساس کردیم که در بین کاالهای قاچاق، البسه 

مهمتر است.
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت:  عضو کمیسیون 
کارخانه ای برای کاالیی مثل موبایل، در داخل نداریم اما ظرفیت تولید البسه را داریم 
چراکه مواد اولیه، کارخانه، توانایی و نیروی آن موجود است و چرا چنین ظرفیتی را 

باید نادیده بگیریم اما شاید اگر موبایل را رها کنیم خیلی مهم نباشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم عنوان کرد: در بحث قاچاق سوخت نیز وارد 
شدیم و اقداماتی نیز صورت گرفته است. همچنین در بحث طال و اشیای قیمتی نیز 
کارهایی انجام شده و جلساتی با ستاد مبارزه با قاچاق خواهیم داشت. بازدیدهایی نیز 

از گمرکات داشته ایم که نتایج آن را اعالم خواهیم کرد.

گودرزی در تشریح عملکرد فراکسیون »مبارزه با قاچاق«: 

رتبه اول قاچاق پوشاک در بین کاالها

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: شهرک 
تخصصی نساجی با محوریت بخش خصوصی در مشهد ایجاد می شود.

 علی رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی 
در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز اول بهسازی جاده حسن آباد گفت: این 
پروژه با محوریت شهرداری مشهد به عنوان معین اقتصاد مقاومتی مشهد در 
مدت 140 روز اجرایی می شود.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، او ادامه 
داد: جاده حسن آباد نقش موثری در توسعه اقتصادی شهر مشهد به ویژه در 
مسیر ارتباطی به شهرک صنعتی توس دارد.  معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خراسان رضوی گفت:  حدود 300 پروژه سرمایه گذاری اقتصاد 
الگوی مثلث  اقتصاد مقاومتی و در قالب  مقاومتی در مشهد توسط معین 

توسعه اقتصادی فرهنگی برنامه ریزی شده است. رسولیان افزود: مهمترین 
مانع امروز در مسیر سرمایه گذاری، فرایند صدور مجوز های مرتبط است و 
به همین منظور با احصای 40 فرایند سعی در کاهش زمان ها و بهبود فضای 

کسب و کار داریم. 
از  یکی  رضوی  خراسان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
و  دانست  نساجی  صنعت  زنجیره  تکمیل  را  استان  توسعه  ضرورت های 
گفت: با توجه به تجربه استان در این حوزه بخش خصوصی در خصوص 
تمامی  آمادگی کرده و الزم است  اعالم  نساجی  ایجاد شهرک تخصصی 
دستگاه های متولی از جمله شرکت شهرک های صنعتی در این خصوص 

مساعدت حداکثری را داشته باشد.

ایجاد شهرک تخصصی نساجی با محوریت بخش خصوصی در مشهد
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بیشترین  گفت:  مجازی  فضای  وکارهای  کسب  کشوری  اتحادیه  دبیر 
میزان عرضه قاچاق در فضای مجازی مربوط به پوشاک، کیف و کفش، 
آن  برخورد  برای  عزم جدی  که  است  آرایشی  خانگی، محصوالت  لوازم 

وجود ندارد.
به  و ممنوعه  قاچاق  به رشد عرضه کاالهای  اشاره  با  فرشاد وکیل زاده 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در فضای مجازی، گفت: این امر ضرورت 
نظارت نهادهای نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، پلیس فتا، 

پلیس اماکن و دیگر نهادهای نظارتی را دو چندان می کند.
 به گزارش مهر،  وی گفت: با توجه به رشد فضای مجازی در سال های 
اقتصاد  در  آن ها  نقش  افزایش  و  اینترنتی  کارهای  و  رشد کسب  و  اخیر 
کشور به طور طبیعی شاهد افزایش مقدار عرضه قاچاق و کاالهای ممنوعه 
از طریق فضای مجازی هستیم و این امر طبیعی است. قطعا زمانی که 
بستر راحتی برای عرضه کاالی قاچاق وجود داشته باشد، عده ای افراد 

سودجو از آن سوءاستفاده خواهند کرد.
 دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در پاسخ به وضع نظارتی 
موجود تاکید کرد: تاکنون اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی چندین 
اما  داشته  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  پیشگیری  معاونت  با  جلسه 
و ظاهرا  نشده  انجام  این بخش  در  موثری  اقدام  امروز هیچ  تا  متاسفانه 
از عرضه قاچاق در فضای مجازی  عزم جدی برای برخورد و جلوگیری 

وجود ندارد.
 وکیل زاده گفت: در حال حاضر 4 بستر اصلی برای عرضه کاالهای قاچاق 
وجود دارد که شامل فروشگاه های اینترنتی، بازارچه های مجازی )مارکت 
پِلِیس(، سایت های نیازمندی یا درج آگهی و شبکه های اجتماعی است و 

در تمامی بسترها ما شاهد عرضه کاالهای قاچاق هستیم.
البته  اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی تاکید کرد:   دبیر 

غیر از شبکه های اجتماعی که عماًل هیچگونه نظارتی بر آن ها وجود ندارد 
و هیچ واحد صنفی دارای مجوزی در آنها فعال نیست، در باقی بسترها 
حداقل بخش مهمی از کسب و کارها که دارای سهم بازار باالیی هستند، 
مجوز فعالیت از اتحادیه دارند، اما متاسفانه برخی از این کسب و کارهای 
یا غیرمستقیم در حال  به صورت مستقیم  نیز  دارای مجوز  شناخته شده 

عرضه کاالی قاچاق هستند. 

به  مجازی  فضای  کارهای  و  اتحادیه کسب  چرا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
کارهای  و  بر کسب  نظارت  و  پروانه کسب  اعطای  قانونی  عنوان مرجع 
اینترنتی خود تاکنون اقدامی در راستای برخورد با عرضه کنندگان کاالی 
قاچاق انجام نداده است، گفت: متاسفانه عزم جدی در هیئت مدیره برای 
برخورد با این مشکل وجود ندارد و حتی در مورد کسب و کارهای فاقد 
مجوز که طبق ماده 27 قانون نظام صنفی موظف به نظارت و پیگیری 
هستیم، تاکنون غیر از چند مورد سلیقه ای، پیگیری خاصی انجام نشده 

است.
 دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ادامه داد: البته خوشبختانه 
دستگاه های نظارتی به دلیل اهمیت باالی این بخش تا حدی موضوعات 
این حوزه را پیگیری می کنند و امیدواریم این حساسیت ها بیش از پیش 
برطرف شود و با اقدامات سلبی جدی مانع از افزایش این جریانات شوند.

 وی گفت: در حال حاضر بیشترین میزان عرضه قاچاق در فضای مجازی 
و  آرایشی  محصوالت  خانگی،  لوازم  کفش،  و  کیف  پوشاک،  به  مربوط 
بهداشتی و بعد از آن مواد غذایی و کاالهای زود مصرف می شود که البته 
در بحث پوشاک در سال 97 اقدامات نسبتا مناسبی توسط ستاد مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز انجام شد.

سهم نخست پوشاک در قاچاق فضای مجازی
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رئیس سازمان صنعت، معدن استان زنجان به وضعیت صنعت نساجی در استان 
زنجان اشاره کرد و گفت: در استان زنجان 80 واحد نساجی تولیدی کوچک و بزرگ 

فعالیت می کنند.
ناصر فغفوری در محل سازمان صنعت و معدن استان زنجان، به وضعیت صنعت 
نساجی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در استان زنجان 80 واحد نساجی تولیدی 

کوچک و بزرگ فعالیت می کنند.
 به گزارش مهر،  وی اظهار کرد: 30 درصد اشتغال استان زنجان در بحث صنعت 
نساجی است و در این میان زنجان جزو استان های برتر در حوزه صنعت نساجی 

است و موقعیت خوبی در سطح کشور دارد. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: استان زنجان در بحث 

ریسندگی، رنگرزی و بافندگی در کشور جایگاه بسیار خوبی دارد.
 فغفوری ابراز کرد: مزیت صنعت نساجی در استان این است که اگر 10 سرمایه گذار 
در این زمینه در کشور فعال باشد 6 سرمایه گذار حوزه صنعت نساجی در استان 
زنجان فعال است.  وی به مشکالت واحدهای صنعت نساجی در استان اشاره کرد و 
گفت: سرمایه در گردش و مالیات بر ارزش افزوده مشکل عمده این صنعت در استان 
است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بر ارتقای کیفیت تولید 
صنایع نساجی در استان تأکید کرد و گفت: وضعیت صنعت نساجی استان زنجان 
سال به سال بهتر می شود. فغفوری تصریح کرد: واحدهای نساجی استان زنجان با 
مشکالتی که دارند با 60 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و اگر موانع برداشته 

شود شاهد رونق تولید در صنعت نساجی خواهیم بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن استان زنجان: 

80 واحد نساجی تولیدی در زنجان فعال است

صادرات پنبه هند به ایران در سال مالی 2019 - 2018 به 1.85 میلیون کیلوگرم 
رسید.  پایگاه هندی »هندو بیزینس الین« در گزارشی نوشت: در بحبوحه کندی 
صادرات پنبه خام در ماه های اخیر، هند با رشد چشمگیر تقاضا از سوی ایران 
مواجه شده است. پس از این که ایران هدف تحریم های غربی قرار گرفت خرید 

پنبه هند از سوی ایران طی ماه های گذشته چندین برابر شد.
طبق آمار اداره کل تجارت خارجی، هند در طول سال مالی 2018-2017 به 
میزان 15 هزار و 877 کیلوگرم پنبه خام صادر کرده بود. علت رشد چشمگیر 

صادرات پنبه هند به ایران، استفاده از سیستم پرداخت روپیه و تقاضای باالتر 
خریداران ایرانی بوده است.

به گزارش پول نیوز، یک صادرکننده از بمبئی افزایش محموله های پنبه در ماه های 
اخیر را تایید کرد. وی که مایل نبود نامش فاش شود، اظهار کرد: ایرانی ها به 
روپیه پول پرداخت می کنند و پرداخت های آنها مستقیما به حساب بانک هندی 
واریز می شود. این امر احتماال به دلیل فروش نفت ایران به هند به روپیه است.  
یک صادرکننده پنبه از احمدآباد هم اظهار کرد: ابهامات ژئوپلتیکی پیرامون ایران 
و تنش های تجاری ناشی از آن، برای فروش برخی کاالها مشکالتی را ایجاد 
کرده است با این حال بسیاری از صادرکنندگان کوچک به صادرات محموله های 

پنبه به ایران پرداختند.
طبق آخرین آمار، در فاصله آوریل تا ژوئن سال مالی 2020-2019 هند 5.03 
میلیون کیلوگرم پنبه خام به ایران صادر کرده که بر مبنای ساالنه 813 درصد 

افزایش داشته است.
عالوه بر ایران، عمان تنها کشوری بوده که رشد صادرات پنبه هند به آن در 
مدت مذکور گزارش شده است. هند 1.98 میلیون کیلوگرم پنبه خام در سه 
ماهه نخست سال مالی جاری به عمان صادر کرد که در مقایسه با 0.02 میلیون 

کیلوگرم در مدت مشابه سال گذشته رشد داشت.

رشد صادرات پنبه هند به ایران
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مدیرکل دفتر موسسات کارآموزی سازمان فنی و حرفه ای داشتن رویکرد 
اشتغال محور را شرط تمدید پروانه فعالیت آموزشگاه ها عنوان کرد و گفت: 

82 درصد ظرفیت آموزشگاه ها به صورت اسمی استفاده می شود.
شهید  سالن  در  که  گیالن  مهارت  شورای  جلسه  در  مصباح  امیرحسین 
انصاری استانداری به مناسبت روز ملی مهارت و ترویج آموزش های فنی و 
حرفه ای برگزار شد با بیان اینکه یکی از مصداق های عملی حکمرانی محلی 
با چشم انداز ملی در سازمان فنی و حرفه ای گیالن با خرد و اراده جمعی رخ 
داده است، اظهار کرد: این عملکرد نتیجه تعامل متقابل بخش خصوصی و 

دولتی است.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی دیارمیرزا ، مدیرکل دفتر مؤسسات کارآموزی 
آزاد سازمان فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه 11 هزار و 734 آموزشگاه 

فنی و حرفه ای آزاد و دارای مجوز در کشور فعالیت می کنند، افزود: بر اساس 
آمار طی دو سال اخیر شاهد رشد کنترل نشده آموزشگاه ها با نگاه اشتباه 

بوده ایم.
وی با اشاره به وجود نگاه بنگاهی به آموزشگاه ها و با بیان اینکه آموزشگاه ها 
و  آموزی  مهارت  برای  حرفه ای  و  فنی  صالحیت های  تأیید  دارای  باید 
اشتغالزایی افراد جویای کار باشند، گفت: تنها 18 درصد ظرفیت آموزشگاه ها 
به صورت صحیح استفاده شده و 82 درصد ظرفیت ها به صورت اسمی بهره 

برداری می شود.
 مدیرکل دفتر مؤسسات کارآموزی آزاد سازمان فنی و حرفه ای کشور در ادامه 
تصریح کرد: تا سال 96 تنها در استان گیالن 13 درصد ظرفیت آموزشگاه ها 
به صورت حقیقی استفاده شده در حالی که طی یک سال و نیم اخیر این 

میزان به 16 درصد افزایش یافته است.
و  فنی  خدمات  ارائه  تخصصی  مرکز  نخستین  اینکه  به  اشاره  با  مصباح   
حرفه ای صنعت پوشاک کشور در گیالن به بهره برداری خواهد رسید، افزود: 
در طول 5 سال آینده 30 مرکز تخصصی ارائه خدمات فنی و حرفه ای در 
کشور به مرحله بهره برداری می رسد که پیش بینی می شود گیالن تنها مرکز 

تخصصی در صنعت پوشاک را داشته باشد. 
و  فنی  آموزشگاه های  با  رقابت  مراکز  این  رویکرد  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
حرفه ای آزاد نیست، بیان کرد: 230 آموزشگاه آزاد در بخش صنعت پوشاک 
در استان گیالن فعالیت می کنند که این کارآموزان برای تکمیل مهارت های 

خود و ورود به بازار کار در مراکز تخصصی آموزش های الزم را می بینند.

افتتاح نخستین مرکز تخصصی ارائه خدمات فنی و حرفه ای 
در صنعت پوشاک کشور در گیالن

مجتبی حسینی )معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( طی حکمی 
حجت االسالم مهدی سیف جمالی را به عنوان سرپرست کارگروه مد و لباس 

کشور منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، در حکم سیف جمالی آمده است:به استناد تبصره 3 ماده یک و 
ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس به موجب این حکم به عنوان 
سرپرست دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس منصوب می شوید. امید است با 
استعانت از خداوند متعال و همکاری و همراهی سایر اعضای محترم کارگروه در 

تحول اهداف این بنیاد )بنیاد مد و لباس کشور( موفق و مؤید باشید.
پیش از این حمید قبادی عهده دار این سمت بود.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس تغییر کرد
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عدم  متأسفانه  اما  می گذرد  کشور  در  نساجی  عمر صنعت  از  دهه  چندین 
حمایت از این صنعت باعث شده تا نه تنها نتوانیم در این بخش حرف قابل 
توجهی داشته باشیم بلکه تشدید مشکالت هم عاملی شده تا هر روز شاهد 

تعطیلی واحدهای تولیدی نساجی در کشور باشیم.
اما سوال اینجاست چرا این صنعت سودده که زمانی سهم مهمی در صادرات 
غیر نفتی داشت امروز در این اوضاع قرار دارد.کم کاری از کدام بخش است 

که نفس تولیدکنندگان نساجی را گرفته و آنها قادر به فعالیت نیستند؟ 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سابقه تولید چادر مشکی در کشور نشان می دهد 
در سنوات گذشته چند شرکت برای تولید چادر مشکی افتتاح شده بودند اما 

مشکالت متعدد مانع فعالیت آنها شد. 
شاهین کاظمی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در همین ارتباط 
می گوید: براساس آمارهای مختلف حداقل نیاز چادر مشکی در کشور 30 میلیون 
مترمربع و حداکثر 70 میلیون مترمربع است. هرچند در ایران چندین واحد محدود 
با هدف تولید چادر مشکی تاسیس شدند و تعدادی واحد نیز با انجام تغییرات 
و اصالحاتی درصدد تولید این محصول بودند، اما در واقع فقط یک تولیدکننده 
جامع و تخصصی چادر مشکی آن هم با ظرفیت اسمی 10 میلیون مترمربع در 
حوزه چادر مشکی فعالیت می کند که متأسفانه با توجه به شرایط موجود در حوزه 

تولید نمی تواند از تمام ظرفیت خود استفاده کند.
 وی با اعالم اینکه اگر این کارخانه با 70 درصد ظرفیت فعالیت کند می تواند 
نیاز  میزان  اگر  افزود:  نماید،  تأمین  را  کشور  مشکی  چادر  نیاز  درصد   10
چادرمشکی در کشور را به صورت حداقلی و حداکثری محاسبه کنیم نشان 
می دهد که تولیدکننده ایرانی می تواند در بازه 10 تا 30 درصدی نیاز چادر 

مشکلی کشور را در این واحد تولیدی تأمین نماید.
این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه تأمین مواد 
اولیه و روش های فنی در تولید چادر عاملی شده تا حضور سایر تولیدکنندگان 
در این بخش کم رنگ باشد، گفت: در دهه 1360 کارخانه کرپ ناز کرمانشاه 

برای تامین حوزه تولید چادر مشکی تاسیس شد اما بعد از مدتی به دلیل تنوع 
در سلیقه چادر مشکی نتوانست در بازار ماندگار باشد.

مشکی  چادر  تولیدکننده  تنها  محصوالت  از  برخی  کرد:  اضافه  کاظمی   
کشور حتی با محصوالت خارجی قابل مقایسه و حتی برتر بوده و به صورت 
سفارشی تولید می شود به نحوی که تاجر به کارخانه سفارش داده و او نیز 

براساس سفارشات فعالیت می کند.
 وی تصریح کرد: به عنوان نمونه پارچه هایی مانند اِلگانس، دونه طالیی، 
عروس کویت، عروس خلیج، ماهاراجا، َکن َکن و قس علیهذا ، اسامی هستند 
که تاجران فعال در این حوزه آنها را تعیین و انتخاب کرده و تولیدکننده به 

سفارش تاجر این اسامی را برای روی پارچه ها چاپ می کند.
 این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه با اشاره به اینکه 
در ابتدا تکنولوژی این مدل پارچه در سوئیس ابداع و سپس ژاپنی ها در این 
حوزه توفقیات بسیاری کسب کردند و به عنوان مهمترین تولیدکننده این 
محصول در جهان شناخته شدند، اظهار داشت: اما پس از آن به تدریج کره 
جنوبی حضور پررنگی در این بخش پیدا نمود، بعد از کره جنوبی تولید چادر 
مشکی در سایر کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا نظیر ویتنام، اندونزی و 

... نیز رونق پیدا کرده است. 

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با گذشت چندین دهه از عمر صنعت 
نساجی کشور هنوز نتوانسته ایم در حوزه تولید چادر مشکی توانمند باشیم، 
گفت: در این خصوص مسائل مختلفی در میان است برخی وجود شبه مافیاها 
را عاملی برای عدم تولید چادر مشکی در کشور مطرح می کنند به نحوی که 
منافع آنها در واردات است و با شگردهای خاص خود مانع از توجیه اقتصادی 
تولید داخلی این محصول در داخل کشور می شوند عالوه بر این دانش فنی 
این کاال نیز در کشور به نحو کافی وجود ندارد و مشکالت تولید عاملی شده 

تا کمتر فردی حاضر به سرمایه گذاری در این بخش باشد

چرا بزرگترین کشور مصرف کننده چادر فقط یک تولیدکننده دارد؟
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عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به افزایش 25 درصدی 
صادرات کفش در سال گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز، عنوان کرد: در سال 
97 به دلیل افزایش نرخ ارز، واردات قاچاق کفش نیز طی این سال 71 درصد 

کاهش یافته است.
علی لشگری درباره اثر افزایش قیمت ارز بر تولید و صادرات کفش به اتاق 
بازرگانی تهران گفت: وقتی ارز داخلی در برابر ارز خارجی تضعیف  می شود، 

صادرات باید در مدار رشد قرار گیرد.
 به گزارش تعادل، بر این اساس، در سال 97 ما شاهد روند صعودی صادرات 
کفش بودیم؛ اما اکنون به دلیل روند رو به کاهش دالر، قیمت های صادراتی 
محصول ما برای طرف های خارجی افزایش پیدا کرده و سطح تقاضای آنها 
افت کرده است. در عین حال، بسیاری از شرکت های خارجی که نسبت به 
واردات کفش ایرانی اقدام  می کردند، اکنون سعی  می کنند، ریالی خرید کنند 

و این به نفع تولیدکننده های ایرانی نیست.
 او با بیان اینکه مواد اولیه داخلی به ویژه موادی که از بورس کاال تامین  می شود، 
تابع نرخ پایه نیمایی است و این نرخ از ابتدای فروردین ماه رو به افزایش گذاشته 
است، افزود: نرخ ارز در سامانه نیما از 8 هزار تومان به 11 هزار و 600 تومان 

افزایش یافته و در بازار آزاد نرخ ارز روندی کاهشی داشته است.
 با وجود اینکه انتظار عموم این است که با کاهش قیمت دالر، قیمت کاالها 
ارز نیمایی تهیه  با  اولیه صنعت  باید بگویم که مواد  نیز کاهش پیدا کند، 
 می شود و چون ارز نیمایی رو به رشد بوده، قیمت تمام شده افزایش یافته و 
انتظارات مصرف کنندگان برای کاهش قیمت محصول، باعث تشدید رکود 

شده و در واقع، آنها خریدهای خود را به عقب  می اندازند.
 این فعال اقتصادی گفت: این مساله باید به اطالع مردم برسد که قیمت 
محصوالت نهایی، تابع قیمت نیمایی است که هزینه های سربار مانند حمل 
و نقل، دستمزد و اجاره بها نیز به آن اضافه  می شود. به همین دلیل در صورت 

کاهش صادرات، این نگرانی وجود دارد که تولید نیز کاهش پیدا کند یا سرریز 
تولید صادراتی وارد بازار داخل شود و تعادل عرضه و تقاضا را به هم بریزد.

 او به میزان صادرات کفش اشاره کرد و گفت: میزان صادرات کفش در سال 
1397حدود 115 میلیون دالر برآورد شده که در مقایسه با 92 میلیون دالر 
سال 1396 از رشد حدود 25 درصد برخوردار بوده است. صادرات کفش در 
سال 1397 به لحاظ وزنی رشد 61 درصدی را تجربه کرده اما متوسط قیمت 
هر کیلو کفش صادراتی، 22.4 درصد کاهش یافت. در مقابل، ارزش واردات 
رسمی کفش در سال گذشته 8.6 میلیون دالر برآورد شده، که در مقایسه با 

38 میلیون دالر سال 1396 حدود 71 درصد کاهش یافته است.
به کشور  متعلق  ایران،  بیشترین سهم صادرات کفش  لشگری،  به گفته   
عراق با 63.5 درصد، افغانستان با 20 درصد و آذربایجان با 6.5 درصد است. 
مهم ترین مساله ای که در سال های گذشته، صنعت کفش را تهدید  می کرد، 
قاچاق بود؛ بطوری که در سال های 93 و 1392 ارزش قاچاق کفش به رقم 

500 میلیون دالر نیز  می رسید.

اما پس از آن، به دلیل افزایش نرخ دالر هم واردات رسمی و هم قاچاق 
داخلی  محصول  مصرف  به  ایرانی  مصرف کنندگان  اقبال  و  یافته  کاهش 
بیشتر شده و این یک فرصت طالیی و تاریخی برای برندهای کفش کشور 
است. اما مایه تاسف است که به دلیل خودتحریمی های داخلی، انتظاری که 
تولیدکنندگان داخلی از این موقعیت داشتند، محقق نشد و ما با افزایش شدید 

قیمت مواد اولیه و کاهش شدید قدرت خرید مردم مواجه شدیم.
 او با بیان اینکه اشتغال موجود در صنعت کفش تا دو برابر قابل افزایش است، 
توضیح داد: اکنون بالغ بر500 هزار نفر در بخش تولید و توزیع کفش مشغول 
به کار هستند و این صنعت نقش لوکوموتیو را دارد که در صورت تحرک 
بیشتر  می تواند سایر صنایع از جمله، پتروشیمی، چرم طبیعی ومصنوعی و 

همچنین نساجی را به حرکت درآورد.

عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران:

 فرصت هایی که با تحریم های داخلی از دست رفت
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از مهمترین  معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی 
مسائلی که در برنامه ریزی و سیاستگذاری تولید مد نظر داریم توازن در زنجیره 

ارزش صنایع مختلف است.
سعید زرندی در ادامه سلسله جلسات هم اندیشی با انجمن ها و تشکل های بخش 
خصوصی در جمع انجمن های صنعت چرم و صنایع وابسته افزود: صنعت چرم و 
کفش ایران، صنعتی قدیمی و دارای مزیت نسبی است که در صورت تکمیل حلقه 

تولید موجب ایجاد ارزش افزوده بسیار باال می شود.
 به گزارش شاتا، معاون طرح و برنامه گفت: مشکالت مرتبط با کاهش کشتار دام در 

سال گذشته تاثیرمستقیمی بر صنعت چرم گذاشت که باید زمینه واردات مواد اولیه 
آن را فراهم نماییم. وی افزود: با هم فکری با انجمن ها و تشکل های صنعت چرم 

،مدلی برای تامین موداد اولیه مورد نیاز این صنعت تدوین می شود.
 معاون طرح و برنامه همچنین تاکید کرد: صنعت کفش قابلیت های باالیی در کشور 

دارد و می تواند اشتغال زایی خوبی ایجاد کند.
 زرندی با اشاره به صادرات 100 میلیون دالری کفش تصریح کرد: کفش تولید 
ایران می تواند با یک جهش صادراتی روبه رو شود چرا که زیر ساخت مناسبی در 
این صنعت وجود دارد. معاون طرح و برنامه گفت: یکی از موضوعات در این صنعت، 
فعالیت زیاد واحدهای صنفی تولیدی با مجوز و یا بدون مجوز است که باید برای این 
بخش نیز تمهیدات الزم اندیشده شود. وی در خصوص انتقادات صورت گرفته در 
جلسه در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گفت: تقریبا در همه مسئوالن کشوراتفاق 
نظر مشترک در خصوص مالیات بر ارزش افزوده شکل گرفته که این رویه ظلم به 
تولید است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت: امیدواریم با 
همراهی مطلوبی که نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تولید دارند، هرچه زودتر 

اصالحات این قانون به نفع تولید انجام پذیرد.
 در این جلسه انجمن ها و تشکل های صنعت چرم و کفش به بیان مسائل 
این صنعت، راهکارهای توسعه صادرات، تامین مواد اولیه و چگونگی داخلی سازی 

نیازهای خود پرداختند.

زرندی در جلسه هم اندیشی با انجمن های صنعت چرم :

توازن در زنجیره ارزش صنعت ضروری است

2 واحد نساجی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بوجه، نماینده 
مردم شهرستان های قرچک، ورامین و پیشوا در شهرک ساالریه به بهره برداری 
رسید. سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم شهرستان های قرچک، ورامین 
و پیشوا در مجلس شورای اسالمی در خصوص افتتاح پروژه های صنعتی گفت: 

شرکت تولیدی رنگرزی تکمیل و چاپ پارچه به ظرفیت تولید 2000 تن در سال با 
سرمایه گذاری 500 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

 به گزارش خبرگزاری فارس، نقوی حسینی گفت: این شرکت به طور متوسط برای 
60 نفر مستقیم و برای 120 نفر غیرمستقیم اشتغالزایی کرده است.

وی افزود: اگر حمایت کافی برای واحدهای صنعتی انجام شود، تولید و صادرات به 
کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی در وستور کار قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم شهرستان های قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: مساحت کل شرکت تولیدی 5600 مترمربع است و با زیربنا 2200 
مترمربع احداث شده است. وی بیان داشت: واحد نساجی بافت و چاپ پارچه حلقوی 
دومین واحد نساجی با ظرفیت 2500 تن درسال تولید و این واحد نساجی است این 
واحد صنعتی با اعتباری بالغ بر 845 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده و برای 40 

نفر مستقیم  اشتغال ایجاد کرده است.
 گفتنی است، مساحت زمین این واحد صنعتی 14400 متر مربع می باشد و تولیدات 

این واحدهای صنعتی نساجی نیاز داخل را تامین می کند.

دو واحد تولیدی-صنعتی با حضور نوبخت در ورامین به بهره برداری رسید
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مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت کار با اشاره به اینکه 
50درصد ظرفیت پوشاک داخلی خالی است گفت:امکان اشتغال 1.5میلیون نفر 
دراین صنعت وجود دارد. در حال حاضر 530 هزار نفر در این صنعت مشغول 

هستند.
رضا تازیکی، مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان اشتغالزایی در صنعت پوشاک گفت: طبق 
آمارهای رسمی  نزدیک به 530 هزار نفر در کل کشور )واحدهای کوچک و بزرگ 
و خانگی(در پوشاک مشغول کار هستند که حداکثر 40تا50 درصد پوشاک کشور 

را تولید می کنند و بقیه ظرفیت ها خالی است.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی درباره اینکه واردات پوشاک، باعث تهدید تولید 
کنندگان داخلی می شود گفت:زمانی که صنعت رقابت پذیر باشد،هیچ وارداتی این 
کار را نمی کند. اگردرحال حاضرواردات پوشاک داخلی را تهدید می کند به دلیل 

این است که پوشاک وارداتی ارزان تر و کیفیت بهتری دارد.
 تازیکی بیان کرد: یک کت و شلوار دارای استاندارد مناسب در کشورهمسایه تولید 
می شود که قیمتی حدود 600 هزار تومان دارد. این در حالی است که همان کت 
و شلوار در ایران با قیمت حدود 1میلیون تومان تولید می شود،قطعاً پوشاک داخلی 
با آن قابل رقابت نیست. تولید کنندگان پوشاک داخلی در حال حاضر سودهای 

بسیاری خوبی از تولید داخلی می برند.
وی درباره مشکالت صنعت پوشاک گفت:از نظر دسته بندی در صنعت پوشاک 
مشکل داریم. حدود 40تا50 درصد صنعت پوشاک در دنیا، پوشاک کژوال یا روزانه 
است، اما در کشور ما این قضیه برعکس است و حدود 60 درصد تولید پوشاک در 
کشور تولیدپوشاک کالسیک است. همواره پوشاک کژوال مصرف باالیی دارد،اما 
کت و شلوار و پوشاک کالسیک مصرفی ندارد. ترکیب پوشاک در ایران نسبت به 
دنیا متفاوت است،متأسفانه تولید پوشاک در کشور متناسب با نیاز ما نیست. با وجود 
اینکه پوشاک کژوال بیشتر استفاده میشود،ولی چون در کشور تولید این محصول 

کمتر است مردم نیاز خود را از پوشاک وارداتی تأمین می کنند.

تولید کنندگان ایرانی به خاطر سود بیشتر در پوشاک کالسیک به سمت تولید 
پوشاک کژوال نمی روند. یعنی اگر سال های سال یک کت و شلوار با یک طراحی 
تولید شود، اما باز هم مردم خریداری می کنند. اما در پوشاک کژوال ضرورت دارد 
که یک محصول با طراحی جدید به بازار عرضه شود. بنابر این نیازمند پوشاک در 

کشورنیازمند طراحی است.
مدیرطرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال  بیان کرد:از سوی دیگر چون پوشاک 
کژوال متنوع است نیازمند پارچه های جدیدی است. اما پارچه مورد نیاز برای 

پوشاک کالسیک نیازمند به روز رسانی زیادی نیست.
دانشگاهی  رشته  در 28  پوشاک  کرد:در کشورهای همسایه صنعت  بیان  وی 
گنجانده شده است و 11 رشته از آنها مخصوص مد و فشن و مدیا است. اما در 
ایران تنها 3رشته در صنعت پوشاک وجود دارد. در ایران متخصص فشن نداریم، و 
چون این موضوع مسئله مهمی در صنعت پوشاک است ، باید مورد توجه قرار گیرد.

تازیکی با انتقاد از عملکرد فنی و حرفه ای گفت: سازمان فنی و حرفه ای به 
جای اینکه پوشاک صنعتی آموزش دهد. خیاط خانگی آموزش می دهد گفت: 
روش های آموزش مهارتی کاماًل با روش های به روز دنیا فاصله دارد. در حال 
حاضربرخی از کشورها به صورت انگشت شمار از  نرم افزارهای روز دنیا برای الگو 
کشی استفاده می کنند. اما در کشورما هنوز نرم افزارهای بسیار قدیم برای الگو 

کشی استفاده می شود.
با تأکید بر اینکه  جلوگیری از  مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال 
واردات پوشاک راه توسعه صنعت پوشاک نیست افزود: تنها 5درصد صنعت پوشاک 
در دست برندها است. 95درصد بازار در دست تولید داخل است. بیشتر از 60 
درصد ظرفیت پوشاک در کشور خالی است و تولید کنندگان می توانند از این فضا 
استفاده کنند. جلوگیری از ورود پوشاک وارداتی به کشور، باعث ایجاد یک صنعت 
انحصاری می شود. زمانی که برای صنعت پوشاک رقابتی وجود نداشته باشد، 

کیفیت کاهش و قمیت افزایش می یابد. یعنی رقابتی وجود ندارد. 
وی ادامه داد: استاندارد اندازه گیری و تولید صنعت پوشاک در کشور رعایت نمی 
شود. این موضوع برای مشتری مهم است اما تولید کنندگان از آن غافل هستند. 
زمانی که می گوییم باید با برند های خارجی رقابت کنیم نکته مهمی است. آیا 
صنعت پوشاک کشوری مانند ترکیه با ممنوعیت واردات رشد کرد؟! صنعت پوشاک 
ترکیه جز 2صنعت اول در صادرات این کشور است. شاید این سوال وجود داشته 
باشد که آیا واردات پوشاک به ترکیه آزاد است؟بله، هیچ ممنوعیتی ندارد. تعرفه 
واردات پوشاک به ترکیه برای برخی کشورها 0 و برای برخی کشورها حداکثر 

8درصد است.
رانت،فساد،بی  باشد،  دار  ادامه  پوشاک  واردات  ممنوعیت  اگر  گفت:   تازیکی 
کیفیتی،انحصار، قیمت گران و اجحاف به مشتری به وجود می آید. این تجربه را 
درمورد خودرو نیز داریم. 40 سال از صنعت خودرو در کشور با ممنوعیت واردات 

50 درصد ظرفیت پوشاک کشور خالی است
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حمایت شده است،  نتیجه آن گران شدن محصول بی کیفیت برای مشتری است 
و هیچ پیشرفتی نکرده است.

 مدیراجرایی طرح ملی تکاپو وزارت کار با اشاره به اینکه یکی از طرح هایی که 
در سال جاری انجام دادیم تهیه سند توسعه  پوشاک کشور است گفت: این کار به 
طور کامل انجام و به صورت یک بسته سیاست گذاری برای سند پوشاک تدوین 
شده است،اما هنوز به مرحله ابالغ و اجرا نرسیده است.نکته جالب این است که  
زمانی که سند توسعه پوشاک ترکیه را مطالعه کردیم متوجه شدیم بیش از 90 
درصد برنامه هایی که تهیه کرده بودیم بدون آنکه مطلع باشیم کاماًل شبیه به 

برنامه های کشور ترکیه بود.
تازیکی در بیان اهداف سند گفت:هدف از تهیه این سند این بود که  توانایی تولید 
پوشاک کشور را برای 3تا 4سال آینده را داشته باشیم. در حال حاضر حدود 40تا 
50درصد پوشاک کشور در داخل کشور تولید می شود و بقیه خارج از کشور تولید 
می شود. خودکفایی در تولید پوشاک، توسعه صادرات صنعت پوشاک دو موضوع 
مهم در حوزه پوشاک است. هدفگذاری مان  ایجاد 400هزار شغل در صنعت 
پوشاک و صادرات 500میلیون دالر  صادرات پوشاک است، برای این میزان زمان 
مشخصی را تعیین نکردیم. اگر حدود 500 میلیون تومان جذب سرمایه از خارج 
داشته باشیم، در صنعت پوشاک بیش از 150هزار شغل جدید می توان ایجاد کرد. 

بدون جذب سرمایه گذار خارجی امکان ایجاد شغل مهیا نیست. بهره وری در 
صنعت پوشاک ما پایین است. 

وی ادامه داد:وزارت صنعت در این قضیه موضع منفعالنه دارد و معتقد است با 
ممنوعیت واردات مشکالت حل می شود و هیچ سیاست فعالی در این قضیه ندارد. 
االن وزارت صنعت برنامه های پراکنده برای صنعت پوشاک دارد. یکی از برنامه 

ایجاد شهرک پوشاک است. 
اما واقعیت این است که مشکل صنعت پوشاک ساختمان نیست. یکی دیگر از 
برنامه ها ممنوعیت برندهای خارجی در کشور است، که هیچ اتفاقی نمی افتد. با 
این کار تقلب بیشتر و محصوالت بی کفیت تر می شود. جذب سرمایه گذار خارجی 
باعث امنیت ،اعتماد ، انتقال دانش و تجربه می شود. اگر سند توسعه پوشاک به 
شرط گرفتن سفارش خارجی اجرایی شود می توانیم از ظرفیت صنعت پوشاک 

برای اشتغالزایی استفاده  کنیم.
وی ادامه داد:کشور ترکیه 80میلیون نفر جمعیت دارد و در صنعت پوشاک حدود 
2میلیون و 200هزار نفر اشتغال دارند،ما هم 80 میلیون نفر جمعیت در کشور داریم 
بنابر این حداقل اشتغال در صنعت پوشاک در کشور باید یک میلیون و 500هزار 

نفر باشد،اما در حال حاضر 530هزار نفر است.

استاندار تهران گفت: ساالنه سه میلیارد و 200 میلیون دالر پوشاک به صورت 
قاچاق وارد کشور می شود. انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه پنجاهمین جلسه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران افزود: تاکنون برخی سازمان ها نظیر 
صنعت، معدن و تجارت میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای 6 پروژه خود را که 
به پیشرفت  80 درصدی به باال رسیده اند را یک هزار میلیارد تومان و سازمان 

گردشگری حدود 800 میلیارد تومان اعالم کرده اند.
 به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: همچنین 11 پروژه در بخش کشاورزی، توسعه 

کشت های گلخانه ای، ماهی های اکواریومی، 6 پروژه با تکنولوژی باال نظیر تولید 
کاتالیست ها،  مکمل های دارویی در شهرک های صنعتی، دو پروژه شهرک فناوری 
و شهرک اختصاصی پوشاک و در بخش گردشگری هفت پروژه گردشگری نظیر 

دهکده سالمت، بوم گردی و صنایع دستی در نظر گرفته شده است.
محسنی بندپی تصریح کرد: سازمان های برق، استاندارد، آب و فاضالب و منابع 
طبیعی نیز تاکنون پروژه های خود را اعالم نکرده اند که مقرر شد این دستگاه ها در 
اسرع وقت اقدام کنند.  استاندار تهران با بیان اینکه کشور ما مزیت بسیار ارزشمندی 
در زمینه تولید پوشاک دارد، خاطرنشان کرد: ساالنه سه میلیارد و 200 میلیون دالر 
پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور می شود که با راه اندازی شهرک پوشاک در 
استان و برندسازی می توانیم با قاچاق پوشاک مبارزه کنیم.  محسنی بندپی افزود: 
با راه اندازی شهرک پوشاک می توان برای 15 هزار نفر  اشتغال به صورت مستقیم، 
برای 6 صنعت با تکنولوژی باال حدود یکهزار شغل به صورت مستقیم، در بخش 
خدمات هزار و 88 شغل و در بخش کشاورزی نیز حدود دو هزار و 500 شغل ظرف 
مدت یکسال ایجاد کرد.  وی در مورد پروژه های اقتصاد مقاومتی که منطبق با 
سیاست های ابالغی رهبر انقالب و منطبق با سند آمایش و توسعه استان است، 
گفت:  هر استانی مکلف است 32 پروژه خود را به ستاد اقتصاد مقاومتی کشور معرفی 

کند که از این میان تهران 26 پروژه مصوب دارد.

محسنی بندپی اعالم کرد: 

ورود ساالنه سه میلیارد و 200 میلیون دالر پوشاک قاچاق به کشور



معاون فنی گمرک در واکنش به درخواست ممنوعیت واردات پارچه چادر مشکی 
گفت: موضوع تغییر حقوق ورودی یا ممنوعیت ورود کاالهای خاص از طریق کمیته 

دائمی مقررات صادرات و واردات پیگیری خواهد شد.
مهرداد جمال ارونقی، با بیان اینکه پیشنهادات مربوط به تغییر حقوق ورودی کاالها 
بر اساس ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در کمیته دائمی 
نویس  لزوم،پیش  در صورت  گفت:  می شود،  تعیین  واردات  و  مقررات صادرات 

مصوبات هیئت دولت در همین خصوص نیز در کمیته مورد اشاره آماده می شود.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص ترکیب اعضای این کمیته گفت: وزارت صنعت، 
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد)گمرک(، بانک مرکزی به همراه اتاق بازرگانی 

از اعضای فعال این کمیته هستند.
 معاون فنی گمرک ایران گفت: از طرف دیگر کلیه وزارت خانه های تولیدی موظف 
اند پیشنهادات خود در خصوص شرایط صدور و واردات کاالی مشابه تولید داخل با 
توجه به نیاز داخلی و مقتضیات کشور برای سال بعد تا 15 بهمن ماه به وزارت صمت 
اعالم کنند. همچنین برای موارد خاص، در این کمیته جلسه فوق العاده تشکیل و 

حسب مورد تصمیم الزم اتخاذ خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول در گمرک، پیشنهاد مطرح شده از سوی شورای فرهنگی 
و اجتماعی زنان و خانواده نیز از طریق دفاتر تخصصی مربوطه در وزارت صنعت و 
معدن جهت طرح در کمیته ماده یک آیین نامه مورد اشاره قابل پیگیری خواهد بود. 
ارونقی ادامه داد، با توجه به وظایف حاکمیتی گمرک، این سازمان در کمیته مقررات 
صادرات و واردات حضور فعال داشته و با استماع موارد مربوط به نماینده صنف 
موضوع را بررسی و اقدامات الزم در این خصوص انجام خواهد شد. وی تاکید کرد، 
در حال حاضر مکاتبه شورای فرهنگی زنان و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی 
با وزیر اقتصاد به گمرک ایران ارجاع شده است و موضوع در وزارت صنعت جهت 

طرح در کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات پیگیری می شود. 

درخواست ممنوعیت واردات پارچه چادر مشکی بررسی می شود

76   شماره 198    مرداد 98      

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: نیاز کشور به چادر مشکی در حال حاضر ساالنه 90 میلیون متر مربع است.

افسانه محرابی از وجود یک واحد تولیدی چادر مشکی در کشور خبرداد و افزود: 
ظرفیت تولید این کارخانه 10 میلیون متر مربع در سال است.

 به گزارش رادیو اقتصاد، وی اظهارداشت: کشور با این حساب با کمبود 80 تا 85 
میلیون متر مربعی چادر مشکی مواجه است که باید از محل واردات تامین شود. 

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: پارچه چادر مشکی از کشورهای مختلف به خصوص از چین و بنگالدش وارد 
می شود. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر واردات مواد اولیه 
چادر مشکی مشمول چه نوع تعرفه گذاری است، افزود: تعرفه واردات مواد اولیه چادر 

مشکی در کشور همانند سایر پارچه هاست.
 محرابی اظهارداشت: مواد اولیه مورد نیاز تولید پارچه در صنعت نساجی شامل نخ، 
رنگ و مواد شیمیایی دیگر است. وی ادامه داد: »تولید و توسعه صنعت نساجی و 
پوشاک« از جمله پروژه های مهم و اولویت دار برنامه رونق تولید وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است. مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید چادر مشکی از جمله زیر پروژه های مهم 
برنامه تولید و توسعه صنعت نساجی و پوشاک کشور است. وی افزود: مطابق برنامه 
رونق تولید این وزارتخانه مشوق هایی برای سرمایه گذاری در تولید چادر مشکی با 
توجه به نیاز کشور پیش بینی شده است. محرابی در ادامه یادآورشد: واحدهای که 
مبادرت به تولید چادر مشکلی کنند یکسری تسهیالت خاصی برای آنان در نظر 
گرفته خواهد شد تا ضمن توجیه پذیر شدن تولید نسبت به سرمایه گذاری در این 

زمینه بیشترترغیب و تشویق شوند.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت: 

نیاز 90 میلیون متري کشور به چادر مشکي



نخ  تن  هزار  واردات 180  به  اشاره  با  ایران  نساجی  انجمن صنایع  عضو 
ریسندگی به کشور، گفت: این واردات صنعت نساجی داخل را فلج خواهد 

کرد.
احد کرمانی  با اشاره به واردات 180 هزار تن نخ ریسندگی به کشور، اظهار 
داشت: توزیع نخ های وارداتی در بازار در حال انجام است و با این واردات، 

کارخانه های ریسندگی دچار تعطیلی خواهند شد.
 به گزارش خبرگزاری فارس، وی ادامه داد: 95 کارخانه ریسندگی در کشور 
وجود دارد که 30 درصد آنها تعطیل شده اند و بقیه نیز با ظرفیت متوسط 70 

درصدی در حال فعالیت هستند.
عضو انجمن صنایع نساجی ایران  تصریح کرد: واردات 180 هزار تنی نخ 
ریسندگی به کشور باعث شده تا نخ تولیدی در کارخانه های داخلی روانه انبار 

شود و مصرفی در کشور نداشته باشد.
 کرمانی با بیان اینکه نیاز کشور به نخ ریسندگی در طول سال بیشتر از 200 
هزار تن نیست، گفت: هر چقدر نخ توسط تولیدکننده های داخلی به تولید 

برسد در انبارها خواهد ماند و خریدار ندارد.
 وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان صادرات نخ تولید داخل وجود ندارد 
نیز گفت: صادرات این نخ ها امکان پذیر نیست، قباًل به عراق صادرات داشتیم 
آمریکا  تحریم های  تاثیر  تحت  کشور  این  که  است  سال  یک  حدود  ولی 

خریدی از ایران نمی کند. 
عضو انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه نخ های وارداتی عمدتًا 
پنبه ای هستند، اظهار داشت: این نخ ها تولید هند، چین و ازبکستان هستند 

که بابت هر کیلو از آن 2.5 تا 3 دالر پرداخت شده است.
 وی در مقایسه قیمت تمام شده تولید نخ های وارداتی با نخ های تولید داخل 
نیز گفت: قیمت تمام شده نخ های داخلی مقداری باالتر از نخ های وارداتی 
است که علت آن نیز به تخفیف 20 درصدی نرخ پنبه برای ریسنده های 
ازبکستان بر می گردد؛ تنها جوابی که به ما دادند این بود که احتماال اشتباهی 

در واردات این نخ ها رخ داده است.
 به گفته کرمانی، در سال های گذشته نه واردات نخ به کشور صورت می گرفت 
و نه واردات پارچه، ولی امسال به یکباره شاهد واردات حجم باالیی از نخ های 
ریسندگی هستیم.  کرمانی تاکید کرد: این حجم واردات باعث می شود طی 

یکی، دو ماه آینده 20 درصد کارخانه های ریسندگی کشور تعطیل شوند.

واردات 180 هزار تن نخ ریسندگی به کشور/کارخانه های داخلی فلج می شوند

ارز  و  کاال  قاچاق  بر  نظارت  و  پیشگیری  کل  مدیر  اجتهادی  عبدالمجید 
تعزیرات اظهار کرد: در چهار ماهه نخست امسال در شعب ویژه رسیدگی 
به پرونده های قاچاق کاال و ارز، ورودی پرونده ها 28 درصد افزایش داشته و 
همچنین رسیدگی به پرونده ها نیز 26 درصد بیشتر از سال گذشته شده است.
وی در نشست خبری افزود: در این مدت، کشف پرونده های کالن با ارزش 
ارزش 5  با  ملی  پرونده های  و  یافته  افزایش  ریال 47 درصد  میلیارد  یک 
میلیارد ریال، افزایش 52 درصدی داشته است. همچنین در بحث وصولی 

پرونده ها نیز 96 درصد افزایش وصولی داشته ایم.
و  کاال  قاچاق  بر  نظارت  و  پیشگیری  کل  مدیر  اعتمادآنالین،  گزارش  به 
پرونده های  وضعیت  آخرین  در خصوص  سوالی  به  پاسخ  در  تعزیرات  ارز 
اموال  سازمان  انبار  در  همچنان  خودروها  این  گفت:  لوکس  خودروهای 

تملیکی فارس نگهداری می شوند.

عبدالمجید اجتهادی خاطرنشان کرد: ابتدا بحث امحای این خودروها مطرح 
شد اما بعدها مسئوالن تصمیم گرفتند استفاده بهتری از این خودروها شود و 

تصمیم به صادرات خودروها مطرح شد.
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات افزود: در 
رابطه با صادرات این خودروها هم مشکالتی ایجاد شد و در نهایت به عنوان 

کاالی قاچاق هنوز در انبار سازمان اموال  تملیکی نگهداری می شوند.
ورودی  کاالهای  بحث  در  گفت:  کاال  قاچاق  موضوع  خصوص  در  وی 

منسوجات و پوشاک بیشترین آمار پرونده های قاچاق را تشکیل می دهد.
وی افزود: تعدادی که تعیین تکلیف نشده بود مربوط به پرونده های تخلفات 
ارزی بود که کسانی که ارز دریافت کردند و تحت عنوان گرانفروشی رسیدگی 

شد که طبیعتا پرونده که رسیدگی شود اموال باید به صاحبان برگردد.

بیشترین پرونده های قاچاق مربوط به ورود پوشاک است
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تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش شانزدهم

ادامه اشکانیان ) پارتیان(- اشک دوم
در کتاب تاریخ جامع ایران جلد دوم نوشته محمود 
جعفری دهقی این طور آمده است که اشک دوم فرزند 
ارشاک یا اشک یکم، برادر زاده تیرداد و دومین شاه 
اشکانی بود. پژوهشگران پیشین به تأسی ازیوستی 
وی را اردوان یکم می خوانده اند لیکن نام ارشک دوم 
پس از کشف و قرائت اسناد نسا توسط کوشلنکو تایید 

شده است » فرای 1984:  210«
رشته  یک  موجب  هخامنشی  پادشاهان  عناوین 
مشکالت تاریخی کردیده است  و پژوهشگران را بر 
آن داشته تایک سری اظهار نظرهای متناقض را ارائه 
دهند. گروهی معتقدند که این امر ممکن است ناشی 
از عالقه مفرطی باشد که ایرانیان از جمله اشکانیان 
به پدران واجداد خویش داشته اند  بنابراین عنوان 
»فریاپت به معنای پدر دوست « نیز مصداق همین 
موضوع می باشد . برخی دیگر این موضوع را ناشی از 
انتساب آن به نوعی آیین توتمی می دانند و شباهت 
لغوی نام واژه ارشک را نیز مؤید صحت این نظریه به 

شمار می آورند » زرین کوب 1377: 325«
با گسترش پرثوه، به  اشک دوم به زودی توانست 
متصرفات اشکانی بیفزاید شهرهای گرگان ، استرکرت 
بدین  درآمد.  تصرف وی  به  استرآباد«  »ذره کرت، 
ترتیب حوزه متصرفات اشکانی تا والیت کومسینا 
دروازه  صد  شهر  به  بعدها  که  /کومش«  »قومس 
شهرت یافت پیش رفت »ولسکی 1383،80« زرین 

اول  برادر اشک  تیرداد  به  را  لقب اشک دوم  کوب 
نسبت داده است »1377: 326«

ازجمله فعالیت های سیاسی اشک دوم ایجاد توافق با 
دیودوت شاه باختر بود که بدین ترتیب خطر سلوکی 
ها را از دولت نوبنیاد اشکانی دور ساخت . هنگامی که 
اشک دوم در مقابل سپاه سلوکوس دوم قرار گرفت ، 
متوجه اتحاد دیودوت و پادشاه سلوکی گردید و به این 
نکته پی برد که آنان هر دو مصمم هستند تا با تحت 
فشار قراردادن شاه پارت از دوسوی شرق وغرب ، وی 
را مجبور به پذیرش شرایط مصالحه کنند »فرای 
1984 :173« اما ارشک پس از انعقاد قرارداد دوستانه 
با دیودوت در مقابل شاه سلوکی ، همانند پدرش از 
سیاست عقب نشینی استفاده کرد و به بیابان های 

شمالی عقب نشست .»شیپمن 1980:50«
ظاهرا او می خواست همانند هخامنشیان  دشمن را به 
بیابان بکشاند تا وی را در میان برف وسرما نابود سازد 
.در این میان دیودوت درگذشت و پسرش دیودوت 
دوم دست از مخالفت با اشک برداشت و بدین ترتیب 
اشک موفق شد شاه سلوکی را شکست دهد .شکست 
سلوکوس دوم به منزله پیروزی بزرگی برای مردم 

ایران به شمار می رفت . 
پوزیدونیوس  گزارش کرده است که در این جنگ 
سلوکوس به اسارت درآمد . سرانجام نیز درگیری های 
بر سر  با اعضای خانواده اش در سوریه  سلوکوس 
کسب قدرت  به او فرصت نداد تا این شکست را 

پژوهشی در سیر تکامل

لباس اریانیان رد ادوار مختلف
جبران کند »زرین کوب :1377 328« شیپمن گزارش 
می دهد که اشک دوم پس از سال 217 ق.م به جای 
آنتیوخوس  سوی  از  وی   »1980:50« نشست  پدر 
سوم ، یکی از سرداران سلوکی مورد تعرض واقع شد 
.ارشک در این تعرض به طور موقت به سوی استپ 
های شمالی عقب نشینی کرد .چندی بعد با انعقاد 
قراردادی ، عنوان پادشاهی ارشک از سوی آنتیوخوس 
پذیرفته شد. شاهنشاهی سلوکی پس از شکست در 
برابر رومی ها در ماگنزیا سقوط کرد وپارتیان توانستند 
از  را  خود  های  سرزمین  ق.م   155 سال  درحدود 

سلوکیان باز پس بگیرند »شیپمن : 2- 51 «
آن چه مسلم است اشک دوم فرمانروایی دانا وشایسته 
می باشد زیرا او قادر بوده مابین دو قدرت درآن زمان 
سلوکیها در غرب و یونانی ها در شرق قدرتی متوازن 
بوجود آورد که به مدت چند سده استمرار و دوام یابد 
شاید همین امر موجب شده تا برخی تاریخ نگاران 
آغاز  و  کشیده  چالش  به  کلی  بطور  را  یکم  اشک 
پادشاهی اشکانی ذکر  را مبدأ  پادشاهی اشک دوم 
کنند.  دیگر آن که اشک دوم سپاهی مقتدر و توانا 
فراهم آورد وتعدادی از شهرها را بازسازی نمود  و 
از آن جمله می توان به بنای شهر »دارا« در نزدیکی 
ابیورد کنونی پرداخت  که بعد ها دارا یا داربوم خوانده 
»دبوواز  داد  قرار  درآن  را  خود  پایتخت  ،سپس  شد 

1968:15 و16«
سرانجام اشک دوم در سنین پیری وپس از یک دوره 
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فرمانروایی طوالنی بدرود حیات گفت و نوه تیرداد 
به فرمانروایی رسید  بود  نوه عموی اشک دوم  که 
»ولسکی1383: 87« برخی پژوهشگران اردوان را به 
عنوان جانشین اشک دوم معرفی کرده اند .»زرین 

کوب1377:328«
هنرمند، صنعتگر و کارگر وقتی می تواند شاهکار به 
وجود آورد و به اصطالح، خودی نشان دهد که از 
امنیت محل کار و سرمایه اش مطمئن باشد. در قصبه 
سرپل ذهاب نزدیک کرمانشاه بر سینه کوه، نقوشی 
این نقوش را متعلق به دوره  از  کنده شده و یکی 
اشکانی می دانند زیرا به نام اردوان است ) مشخص 
نیست کدام اردوان( دو نقش دیگر از زمان های خیلی 
قبل تر متعلق به دوره های دوهزار سال قبل از میالد 
یعنی پیش از آن که آریایی ها روی کار آمده باشند، 

دیده می شود. 
اثری که مربوط به دوره اشکانی است و کمک بزرگی 
به شناسایی لباس آن زمان می کند، نقش برجسته ای 
است که در تنگه کوه سر پل ذهاب واقع است و یکی 
از پادشاهان پارت را نشان می دهد. پادشاه سواری 
بر اسب است و گلی را در دست دارد که از رعیتی 
می  گیرد. شاه، کالهی بر سر دارد که اطراف آن را 
رشته شرابه سلطنتی گرفته و گوشه های بلند آن روی 
شانه اش افتاده است. وی لباس تنگی در بردارد اما 
را  به حدی که روی چکمه ها  است  شلوارش گشاد 
پوشانده و نیم تنه چسبانی نیز بر تن دارد. شالی را 
اطراف گردن افکنده که یک طرف آن از پشت آویزان  
است. لباس رعیت با لباس شاه متفاوت است. کت 

کوتاهی بر تن دارد که کمش تنگ شده و شلوارش 
برعکس شلوار شاه، اندکی تنگ و چسبان است و 
برخالف  دارد. کفش ها  افقی  روی ساق چین هایی 

کفش هخامنشی، ساده و بدون بند است.
مرحوم حسن پیرنیا در این مورد می نویسد: » شاه 
است  گشاد  شلوارش  ولی  بردارد  در  تنگی  لباس 
به حدی که روی چکمه ها را می پوشاند. اسب کوچک 
اما قوی به نظر می رسد. اگرچه اندام شاه با اندازه اسب 
اما روی هم رفته بد ساخته  نامتناسب است  کمی 
شده  حجاری  بد  بسیار  رعیت  هیکل  است.  نشده 
گویا صنعتگر فقط برای نقش شاه تالش کرده و  با 
بی اعتنایی از نقش رعیت گذشته است. )کتاب ایران 

باستان، جلد سوم، صفحه 2703(
که  نیامده  دست  به  فراوانی  آثار  اشکانیان  دوره  از 
بتوان از روی آنها به طرز لباس آن دوره پی برد؛ البته 
سکه های اشکانی مدرک خوبی برای پی بردن به طرز 
آرایش مو و ریش و کاله سالطین اشکانی است ولی 
از یک  طرف جزئیات لباس آن سالطین روی سکه ها 
مشخص نیست و از طرف دیگر این سکه ها فقط 
مربوط به سالطین اشکانی است در صورتی که ما در 
جست وجوی جزئیات لباس عامه مردم در زمان بعد از 

اسکندر هستیم. 
مجسمه ای که سال ها پیش در خوزستان کشف شد 
و امروز در موزه ایران باستان است، بهترین نمونه ای 
است که می توان پی به پوشش مردم برد. البته این 
مجسمه متعلق به یکی از بزرگان قوم یا یکی از امرای 
محلی است و لباس معمولی روزمره افراد نیست و 

به نظر می رسد که این لباس مخصوص سوارکاری 
است. همان طور که در تصویر شماره 2 دیده می شود، 
قسمت فوقانی لباس این امیر، عبارت است از نیم تنه 
ضخیمی که لبه آن پهن و صاف است) گویی از جنس 

چرم است.(
این نیم تنه دکمه ندارد و فقط با یک سال یا کمربند 
بسته شده و در نوشته های قدیم نیز عنوان شده که 
پارتیان معمواًل نیم تنه ای برتن می کردند که دکمه 
ندارد و دو لبه آ نرا روی هم می آورند و به وسیله 

کمربند آن را می بستند.
امروز  تنه های  نیمه  با  را  امیر  تنه  نیم  اگر  اکنون 
شباهت  کنیم،  مقایسه  قبایل  بعضی  یا  روستاییان 
فوق العاده ای میان آنها خواهیم داد. باید توجه کرد تن 
امیر در زیر نیم تنه برهنه است و چیز دیگر جز این 
نیم تنه بر تن دارد به طوری که سینه قوی و ستبر وی 

پیداست.
اشکال مهم در فهمیدن طرز آرایش شلوار امیر است. 
اواًل باید توجه کرد که شلوار مرکب از دو قطعه است 
به این معنی که ابتدا، امیر شلوار کوتاهی پوشیده که 
در شکل پیداست. بعد  از این شلوار کوتاه، قسمتی از 
ران برهنه امیر دیده می شود. قسمت دوم شلوار که 
ظاهراً از قسمت اول به کلی مجزاست، از ران به پایین 

را پوشانده است.
مولف مقاله آثار ایران معتقد است قسمت دوم این 
شلوار را موقع سوارکاری می پوشیدند تا پاهای برهنه 
امیر بر پشت اسب، ساییده نشود اما بسیار عجیب است 
که مردم زمان اشکانی به یک شلوار کوتاه قناعت 
کرده باشند و تمام ران ها و ساق های پا را در معرض 
هوا و آفتاب قرار داده باشند. به هر حال واضح است 
که قسمت باالی این شلوار با بند به کمربند متصل 

می شد و زیادی آن پشت ران ها می افتاد.

اثری که مربوط به دوره اشکانی است و کمک 
می کند،  زمان  آن  لباس  شناسایی  به  بزرگی 
نقش برجسته ای است که در تنگه کوه سر پل 
ذهاب واقع است و یکی از پادشاهان پارت را 
نشان می دهد. پادشاه سواری بر اسب است و 

گلی را در دست دارد که از رعیتی می  گیرد

تصویر شماره یک- اشک دوم
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امیر از دو طرف دو خنجر بر کمر آویزان می کرد و 
شلوار او قسمتی از این خنجرها را می پوشاند. ظاهراً 
کالهی بر سر نمی گذاشت بلکه فقط نواری بر سر می 

بست تا موهایش پریشان نشود.
دست های  زیرا  نیست  معلوم  امیر  تنه  نیم  آستین 
دست  روی  از  اما  است  رفته  بین  از  و  شکسته  او 
مجسمه های دیگر می توان حدس زد آستین لباس 
وی چگونه بوده است. این شلوار پهن چین دار در دوره 
ساسانی بسیار معمول بوده و در تمام نقوش برجسته 
سالطین آن دوره، شلوارهای بسیار پهن چین دار دیده 
می شود. از دوره اشکانیان مدارک دیگری که بتوان 
به طرز آرایش آن دوران پی برد، وجود ندارد و نقوش 
دوره اشکانی که ایرانیان را لباس یونانی نشان می دهد 

نباید مدرک قرار بگیرد.  

فریاپت )اشک چهارم(
فریاپت نوه تیرداد برادر ارشک اول بود  و به فریاپت 
»پری پاپتوس« شهرت داشت وی چهارمین پادشاه 

اشکانیان بوده که از 191 تا 176 ق.م حکومت کرده 
است. از دوران حکومت وی آگاهی چندانی در دسترس 
نیست .ظاهراً دو سفال نوشته در نسا کشف شده که 
نام فریا پاتاک برآن نوشته شده است، اما پژوهشگران 
دارند»کمون  تردید  فریاپت  به  آن  انتساب  درباره 
در  شواهدی   »58  :1980 شیپمن   1971:145
دسترس است که وی چندی با دولت یونانی باختر 
درگیر بوده وحتی مناطقی نظیر استوا وابیورد را نیز به 
آنها واگذار کرده است »زرین کوب 1377: 330« وی 
همچنین پدر سه تن از شاهان اشکانی بنام فرهاداول، 
مهردادیکم واردوان یکم بود  .بر روی اسناد نسا مربوط 
به سال 191 ق.م از او به این عبارت یاد شده » شاه 
افزون  ارشاک«  برادرزاده  فریاپت، پسر  ،نوه  ارشاک 
براین در یکی دیگر ازاین اسناد مخدوش نسا آمده 
است که ارشاک خلف فریاپت بود»فرای 1984:209«
حکومت او بدنبال حمله آنتیوخوس سوم شکل گرفت 
که به واسطه آن پادشاه اشکانی گریخت . پس از عقب 
نشینی آنتیوخوس ، پارتیان ظاهراً توجه خود را بسوی 

بلخیان معطوف  باختریان-  یونانی-   ، علیه  شرق 
داشتند . فریاپت جای خود را به پسرش فرهاد یکم 
داد درباره فریاپت یا اشک چهارم گفته اند که وی حتی 
پس از مرگ نیز مورد احترام ،تکریم وتعزیز ایرانیان 
بوده واین بدان علت بود که وی فرمانروایی با تدبیر 
بود که توانست قلمرو اشکانی را در مقابل دشمنان 
محفوظ بدارد وآنان را از دشمنی وکینه توزی نسبت 

به ایرانیان باز دارد»زرین کوب 1377: 330«

فرهاد یکم ) اشک پنجم(
پس از اشک چهارم، نوبت فرمانروایی به پسر او یعنی 
اشک پنجم ) فرهاد یکم( رسید. فرهاد یکم بزرگترین 
پسر فریاپت بود که پس از پدر به پادشاهی اشکانیان 
رسید لقب او اشک پنجم است. وی مدت کوتاهی 
از سال 176 تا172 ق.م سلطنت کرد» دبوواز: 18« 
طوایف سرکش  با  وستیز  به جنگ  مدت  این  ودر 
داخلی ،نظیر طوایف آمارد»مارد« در سواحل دریای 
این طوایف  البرز سپری شد  دامنه های  و  مازندران 

مجسمه ای که سال ها پیش در خوزستان کشف 
شد و امروز در موزه ایران باستان است، بهترین 
نمونه ای است که می توان پی به پوشش مردم 
برد. البته این مجسمه متعلق به یکی از بزرگان 
لباس  و  است  محلی  امرای  از  یکی  یا  قوم 

معمولی روزمره افراد نیست

تصویر شماره 2- مجسمه مفرغی امیر اشکانی 
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،کتاب  بودند»یوستی  استقالل  کسب  درصدد  خود 
چهل ویکم ،5،9« و این عمل می توانست منجر به 
تجزیه سرزمین های اشکانی شود لذا اشکانیان آن را 
نپذیرفتند  این جنگ ها ادامه یافت تا سرانجام فرهاد 
آنها را آرام کرد و در نواحی مرزی میان قومس و ماد 
اسکان داد . او تپورستان را تسخیر کرده و طایفه مردها 
را مجبور نمود که دربند دریای مازندران وراهی که از 
خراسان به ماد می رفت را حفظ کنند این شاه، شهر 

خارکش در ری را بنا نهاد.
نکته قابل ذکر این است که او را بر روی سکه هایش 
به فیالدلفوس »دوست برادر« ملقب کرده اند.  وی 
از  پس  لیکن  داشت  بسیاری  عالقه  خود  برادر  به 
مرگ برادرش بر تخت پادشاهی جلوس کرد »زرین 

کوب377:330، ولسکی 1383:88«

مهرداد یکم و تبدیل حکومت به شاهنشاهی
مهرداد یکم برادر کوچکتر فرهاد یکم بوده وپس از 
مرگ برادر به سلطنت رسید، این در حالی است که 

مهرداد یکم چندین فرزند پسر داشت.
مهرداد یکم از سال  171 تا 138 ق.م حکومت کرد 
و در طول این مدت سلسله اشکانیان را به اوج قدرت 
رسانید و می توان گفت که او از بنیانگذاران واقعی 
این پادشاهی بوده است . تاریخ نگاران و نویسندگان 
اعتقاد دارند که وی قلمرو خاندان اشکانی را درحد یک 
شاهنشاهی مقتدر گسترش داده است با اینکه شواهد 
وگزارشات تاریخی در مورد وی موجود است ، لیکن 
ترتیب تاریخی حوادث دوران او در هاله ای از ابهام 
وجود دارد . یوستی او را همزمان با اوکراتید ، باختری 
، بلخی و آنتیوخوس چهارم  اپیفان بر می شمرد  در 
اواخر دوران مهرداد مرزهای جغرافیایی شاهنشاهی 
اشکانی شامل ایالم ،ماد، بابل، آشور، پارت ،فارس، 
بوده  »ماوراءالنهر«  ورارود  و  لپوریا  ونیز  هیرکانی 

است.»دبوواز 1968: 27«
مهرداد در ابتدا از وضع نابسامان بلخ استفاده برده و 
وقتی اوکراتید فرمانروای باختر درسال 165 ق.م با 
دمتریوس پادشاه سلوکی سرگرم نبرد بود ، والیات 
از یک طرف  لذا مهرداد  را متصرف گردید   باختر 
دیگر  از طرف  و  بخشید  امنیت  را  مرزهای شرقی 

اشک دوم فرمانروایی دانا وشایسته می باشد 
زمان  درآن  قدرت  دو  مابین  بوده  قادر  او  زیرا 
سلوکیها در غرب و یونانی ها در شرق قدرتی 
سده  چند  مدت  به  که  آورد  بوجود  متوازن 

استمرار و دوام یابد

»دبواز1968:  نشانید  خود  برجای  را  تورانی  طوایف 
جنگ  نخستین  که  دارد  اعتقاد  شیپمن  اما   »19
مهرداد درمصاف با فرمانروایی ، یونانی بلخی درسال 
دراین  او  و  افتاد  اتفاق  میالد   از  قبل  تا150   160
نبردسرزمینهای از دست رفته پارتی را درزمان اشک 

اول باز ستاند .  »شیپمن 1980: 60«
مهرداد اول بر آن شد تا والیت ماد را تسخیر کند. که 
این سرزمین توسط  تیمارخوس یکی از شهربانهای 
سلوکیان  که  حالی  ،در  می شد  اداره  سلوکی  دولت 
نبرد  مهرداد   ، بودند  کشور  غربی  نواحی  گرفتار 
سهمگینی را جهت شکست و تسخیر ماد در سال 
148ق.م تدارک دید و به آنجا یورش برد وپس از 
چندی تمامی ماد را تا دامنه زاگرس زیر نفوذ خود برد . 
»یوستی ،کتاب چهل ویکم ،6« مهرداد اول ناچار بود 
با مادها بجنگد . فرای معتقد است که در سال 148 
ق.م سلوکیان تنها شهر اکباتان وسرزمین های غرب 

آن را حفظ کردند . »فرای 1984: 210«  
پس از آن بهترین فرصت برای مهرداد یکم بوجود 
آمد که سپاه خود را جهت تسخیر سلوکیه بابل روانه 
آنجا نماید .دراین اوضاع واحوال دمتریوس نیکاتور 
فرمانروای سلوکیان که از پیشروی اشکانیان نگران 
بود ، خود را جهت رویارویی با آنان آماده کرد . لیکن  
شکست  باعث  ومعضالت  مشکالت  سری  یک 
دمتریوس گردید . اول اینکه دمتریوس جهت نبرد با 

سپاه اشکانی عازم ماد گردید اما پارتیان از جبهه ای 
دیگر وارد میانرودان شدند . دوم اینکه مهرداد یکی از 
سرداران دمتریوس را در منطقه میانرودان شکست داد 
که این امر موجب دلسردی سلوکیان ودیگران گشته 
ومهرداد در سال 141 ق.م بابل را تصرف کرد. »بوواز 
22-23، ولسکی 1383: 9 ، زرین کوب 1377: 322«

برعکس انتظار کار دمتریوس به پایان نرسیده بود 
وخود را برای مبارزه ای دیگر آماده می کرد که دراین 
زمان سکایی ها به ایالت های شمالی حمله کردند و 
مهرداد، قسمتی از سپاه را برای مبارزه با دمتریوس در 
منطقه برجای گذاشت وخود برای سرکوبی سکاها به 
آنجا عازم شد.»ولسکی :1383 95،96-دبوواز 1968: 
با  باختر که  الیمایی ها وپارس و  با  24« دمتریوس 
گروهی جنگجو به او یاری می رساندند به اشکانیان 
حمله ور شد لیکن باقیمانده سپاه مهرداد با اقبال روبرو 
شده و سلوکیان را شکست دادند. پادشاه سلوکی در 
میدان نبرد اسیر اشکانیان گردید. مهرداد دستور داد 
که وی را در تمام والیات در انظار عمومی بگردانند 
تا مردم وی را مشاهده کنند که دیگر کسی به او 
دل نبندد و کار را تمام شده بدانند  اما وقتی وی را 
در گرگان به پیشگاهش بردند او را عزت و احترام 
زیاد کرده و »رودگونه« دختر خود را به همسری وی 
داد . »شیپمن 1980 :62«  مهرداد از طرف دیگر به 
الیمایی حمله برده و ده هزار تاالن از معبد آتنا وآتمیس 

تصرف نمود .»استرابو کتاب شانزدهم ،1- 18«
سپس مهرداد به سوی جنوب ، یعنی ایالم ، شوش و 
پارس روی آورد . در متون تاریخی آمده که مهرداد از 
طریق ثروت و دارایی بعضی معابد مخارج جنگ خود 
را تامین می کرده است . مهرداد درسال 138 ق.م 
دچار بیماری شده وپس از مدت کوتاهی در گذشت  

»زرین کوب 1377: 333 ولسکی 1383:96«  
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 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت هدیه گلباف جهان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/7/1، محمد غريبي به 

سمت بازرس اصلي و عاليه السادات فقيه به سمت بازرس علي البدل تعيين شدند.

 شرکت تولیدي الئي اصل ) بامسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي به طور فوق العاده مورخ 97/6/31، مرکز اصلي شرکت به 
پاکدشت، کيلومتر ٤٥ جاده امام رضا، بعد از پليس راه شريف آباد، شهرک صنعتي خوارزمي ، فاز 

دوم ، خيابان نگارستان ، خيابان نارون تغيير يافت.

 شرکت ریسندگي و بافندگي پشم خورشید اصفهان )سهامي خاص(
 طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/٥/13، محمد حر به عنوان رئيس هيئت مديره و 
مديرعامل، شــيما حر به عنوان نايب رئيس هيئت مديره، سيدحسين منصوري و سيدمجيد 
منصوري به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. مرکز اصلي به اصفهان، ميدان 
بزرگمهر ، خيابان سلمان فارسي ، پالک  1٤، طبقه همکف تغيير يافت. روزنامه نسل فردا جهت 

درج آگهي ها و دعوتنامه هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت الیاف سینا دلیجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/6/31، ترازنامه و حساب 

سود و زيان سال مالي 1396 تصويب شد.

 شرکت شیوا نساج یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/6/2٥، علي محمد 
عادل زاده به ســمت بازرس اصلي و محمدرضا نشــابوري به سمت بازرس علي البدل مالي 

انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي بازرگاني امجد بافت قم )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 9٥/٤/30 ، موسسه حسابرسي آريا حسابرسان 
پارسا به عنوان بازرس اصلي و حسابرس و علي محصل يزدي  به عنوان بازرس علي البدل 

انتخاب شدند. صورت هاي مالي سال 9٤ به تصويب رسيد.

 شرکت فرش الماس کویر کرمان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/٥/10، ترازنامه و حساب 
سود و زيان شرکت منتهي به 96/12/29 مورد تصويب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسي 
شــاخص روش به عنوان بازرس اصلي و منيره اسالم پور به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 شرکت بافت و تکمیل گلپوش )بامسئولیت محدود(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي به طور فوق العاده مورخ 97/7/2، سرمايه شرکت از مبلغ 20 

ميليارد ريال به مبلغ 2٥ ميليارد ريال افزايش يافت.

 شرکت آذر منسوجات سهالن )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/٥/23،  اميد ابراهيم زاد به سمت مديرعامل و رئيس 
هيئت مديره ، مقصود ابراهيم زاد به سمت نايب رئيس هيئت مديره، رضوانه محرمي به سمت 

بازرس اصلي و حميد محرمي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت رنگین نخ معین گرمسار )سهامي خاص(تهیه و تنظیم : مینا بیانی
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/٤/1٤، اميدعلي معين به 
 عنوان مديرعامل، محمد معين به  عنوان رئيس هيئت مديره، علي معين به  عنوان  نائب رئيس 
هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت 

تعيين شد.

 شرکت فرش داتیس ایرانیان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 96/12/18، حميد آزمون 
به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره ، زهرا شفيعي نيا به سمت نايب رئيس هيئت مديره، 
موسسه حسابرســي و خدمات مديريت سياق نوين جهان به سمت بازرس اصلي و مهدي 

غالمحسيني به سمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند

 شرکت مهندسي آرمان شیمي افروز )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/٤/19، شهرام جهانگيري به 
سمت رئيس هيئت مديره  ، شاهين جهانگيري به سمت مديرعامل ، طلعت جهانگيريان به به 
سمت نايب رئيس هيئت مديره، موسسه حسابرسي فرجام انديشان محاسب به سمت بازرس 
اصلي و شيرين رهنما به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زيان 
سال مالي منتهي به اسفند 1396 به تصويب رسيد. روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي 

مربوط به شرکت تعيين شد.

 شرکت پارچه گرد بافت افرند نفیس مهام )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/٤/1٥، بهروز جاهدي 
به عنوان رئيس هيئت مديره ، اميرهوشــنگ کياکاظمي به عنوان مديرعامل و نايب رئيس 
هيئت مديره ، عبدالمحمد درخشان به عنوان بازرس اصلي و حسن درگاهي به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت شیمیائي قرمز دانه )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي به طور فوق العاده مورخ 97/7/٤، مرکز اصلي شــرکت به 

زرنديه، شهرصنعتي مامونيه،  بلوار صنعت، تغيير يافت.

 شرکت تولیدي نایلون نخ بوشهر )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/7/1، عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئيس هيئت 
مديره ، محمد کاظم زرين قلم به ســمت نايب رئيس هيئت مديره و شهره زنوريان به عنوان 

مديرعامل تعيين شدند.

 شرکت روشاک بافت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي به طور فوق العاده مورخ 97/6/10، سرمايه شرکت از مبلغ 

10000000000 ريال به مبلغ ٤0000000000 ريال افزايش يافت. 

 شرکت گلچین نخ ) بامسئولیت محدود(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/6/13، مجيد عليزاده فرد  به 

سمت مديرعامل، سروش سنائي به سمت رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت یاس بافت پویا )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي ســاليانه مورخ 97/٤/28، ترازنامه و حساب سود و 
زيان سال مالي منتهي به 1396 مورد تصويب قرارگرفت. موسسه حسابرسي آبان ارقام پارس 
شناسه به سمت بازرس اصلي و مجتبي نيکخواه به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند . 

روزنامه رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.
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 شرکت چاپ رنگ )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/٥/29، محمود زيني به سمت رييس هيئت مديره،  
بهنام حسين زاده به سمت نايب رييس هيئت مديره و کامبيز شاکر به سمت مديرعامل تعيين 

شدند.

 شرکت فرش زرین سهیل )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/٥/1، ترازنامه و حساب 
سود و زيان سال مالي 139٤ و 139٥ شرکت به تصويب رسيد. روزنامه نسل فردا جهت درج 
آگهي هاي شرکت تعيين شد. فاطمه سادات نجاتي به سمت رئيس هيئت مديره ، معصومه 
هوشمند به سمت نائب رئيس ، سيد رضا نجاتي به سمت مديرعامل، موسسه حسابرسي تلفيق 

نگار به سمت بازرس اصلي و کامران عبيدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت نساجي شمس کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/6/٤، محمد حسن فنائي 
به سمت بازرس اصلي و محسن تواضعي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 
نسل فردا جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان سالي مالي 
139٥ و 1396 شــرکت به تصويب رسيد. مرکز اصلي شرکت به کاشان ، خيابان ولي عصر،  

کوچه سادات ، کوچه بيدمشک تغيير يافت.

 شرکت تعاوني تولید پوشاک مشهور قاینات
به استناد صورتجلسه احکام و آراء قضايي دادگاه ها يا مراجع ، شرکت مذکور منحل اعالم شد.

 شرکت صنایع فرش بافته هاي طبیعت کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 9٥/8/1، اميررضازاده به سمت رييس هيئت مديره و 
مديرعامل و عطيه ســادات حلي به سمت نايب رييس هيئت مديره، مجتبي سالم به عنوان 
بازرس اصلي و مهدي ملکوتي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه اطالعات 
جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. حساب سود و زيان شرکت در سال 91 به تصويب 

رسيد.

 شرکت گلچین نخ شرکت )بامسئولیت محدود( 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي به طور فوق العاده مورخ 97/6/13، سرمايه شرکت از 

مبلغ9000000 ريال به ٥000000 ريال کاهش يافت.

 شرکت هنرکده نیکزاد یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 97/6/20، محمد مير وکيلي به 
سمت بازرس اصلي و اعظم تقوي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. سرمايه شرکت از 

مبلغ ٤٥000000000 ريال به مبلغ 80000000000 ريال افزايش يافت.

 شرکت آراگل بافت نگین طبرستان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/7/٥، مجيد بابويه  
به عنــوان رئيس هيئت مديره و مديرعامل، محبوبه داودي بعنوان نائب رئيس هيئت مديره، 
فاطمه صفري به عنوان بازرس اصلي و عظمت صفري به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 

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

 شرکت حریر بافت امیر )با مسئولیت محدود(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/٥/17، شعبه شرکت در تهران، خيابان سهروردي 
شمالي، خيابان توپچي، پالک 22 واحد 6 تعيين و محمدرضا اثني عشري به سمت مدير شعبه  

انتخاب شد.

 شرکت پوشاک فرانک طالئي مهرک )سهامي خاص(
طبــق صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ 97/6/2٤، ســرمايه شــرکت از 

مبلغ300000000 ريال به مبلغ1200000000 ريال افزايش يافت. 

 شرکت جمیل کرک بافت )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 96/10/2، حق امضاء کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
از قبيل چک و سفته و بروات و کليه قراردادها و عقود اسالمي با امضاء مديرعامل و يکي از 
اعضاء هيئت مديره و در غياب مديرعامل با امضاء دو نفر از اعضاي هيئت مديره متفقاً همراه 
با مهر شرکت و مکاتبات عادي و اداري با امضاي مديرعامل يا رئيس هيئت مديره همراه با 

مهر شرکت معتبر است.

 شرکت تولیدي نخ آبان تهران )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 97/٤/26، ترازنامه و سود و زيان سال 
مالي 1396 مورد تصويب قرارگرفت. عباس فرقاني به سمت رئيس هيئت مديره ، مريم صباغ 
به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، محمدرضا منتظري به سمت مديرعامل، موسسه حسابرسي 
آبان ارقام پارس به سمت بازرس اصلي و محسن گل رو به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

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

 شرکت پوشاک گپ پارس پوش قشم )سهامي خاص(
صورتجلسات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و هيئت مديره مورخ 97/7/٤، مهدي تاج 
اميري به سمت رئيس هيئت مديره، رضا بيدرام به سمت مديرعامل، ايران کاظمي به سمت 

نايب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت نساجان پارسه مهرریس )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 97/٤/2٥، فاطمه اکبري به سمت بازرس 
اصلي و سيد عطا آل داود به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و 

زيان شرکت منتهي به سال مالي 1396 به تصويب مجمع رسيد.

 شرکت فرش شهامت بیدگل )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/6/27، زهرا ناظمي به سمت رئيس هيئت مديره، 
سمانه اسماعيليان به سمت نائب رئيس هيئت مديره ، ابراهيم اسماعيليان  به سمت مديرعامل، 
مجتبي اسالمي و جواد علي آبادي به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 

نسل فردا جهت چاپ و درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت صنایع بافت و تکمیل ایران )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي به طور فوق العاده مورخ97/6/17، سرمايه شرکت از مبلغ 

8937٥000000 ريال به مبلغ 100000000000 ريال افزايش يافت.

 شرکت شیوا نساج یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/6/2٥، حميد خجسته به سمت رئيس هيئت 
مديره  ، سيدمحمدحسيني به سمت نايب رئيس هيئت مديره، علي عشقيان به سمت مديرعامل 

انتخاب شدند. 

 شرکت فرش ستاره فروزان راوند )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/6/٥ سرمايه شرکت از مبلغ 3٥ ميليارد ريال به مبلغ 
٤٥ ميليارد ريال افزايش يافت. موسسه حسابرسي تلفيق نگار به سمت بازرس اصلي و محمد 
حق پرســت به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت نشر آگهي هاي 

شرکت تعيين شد.
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 شرکت تعاوني دیبا بافت مسجدسلیمان 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 97/2/2، آذين داراب پور به سمت 
مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره، الهام داراب پور  به سمت رئيس هيئت مديره ، ندا ناصري  

و مهناز نيامدپور به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت داور الیاف فارس )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/7/٥، يعقوب داوري به سمت رييس هيئت مديره، 
عليرضا داوري به سمت نائب رئيس هيئت مديره و الهام سبزواري به سمت مديرعامل انتخاب 

شدند.

 شرکت صنایع ابریشم رنگ کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 97/6/20 ، جواد شباني بعنوان مديرعامل و رئيس 
هيئت مديره ، ابوالفضل رجبيان به عنوان نائب رئيس هيئت مديره، ابوالفضل بهرامي فر و گل 
مير  مهدي بسمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه جمهوري اسالمي براي 

درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 اتحادیه خیاطان و تولیدکنندگان پوشاک کرج
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 96/12/13 علي لطفي به سمت رئيس اتحاديه ، پوران 
انوري به سمت نائب رئيس اول اتحاديه ، ولي اله خوش اخالق به به سمت نائب رئيس دوم 
اتحاديه، حسن يوسفي به سمت دبير اتحاديه، جعفر اخالقي اصل به سمت خزانه دار انتخاب 

شدند.

 شرکت تولیدي بافت بهاره )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/7/3، حسن پور عباس به 
سمت مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره ، عليرضا پور عباس به سمت رئيس هيئت مديره، 
ايرج معصوم زاده به ســمت بازرس اصلي و احمد رضايي به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 شرکت تولیدي پتوي نگار یزد )سهامي خاص(
به استنادصورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/٥/18، روزنامه ندای يزدجهت نشر 

آگهي هاي شرکت انتخاب شد. صورت هاي مالي منتهي به سال 96 به تصويب رسيد.

 شرکت صنایع نساجي شمیم اردکان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي به طور فوق العاده مورخ 97/٥/13، سرمايه شرکت از مبلغ 
1٥000000000 ريــال به مبلغ 22٥00000000 ريال افزايش يافت. محمدرضا حيدريان به 
ســمت مديرعامل ، سيدامير حمزه موسوي به سمت رئيس هيئت مديره، محمود رحيمي به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره، موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رايمند ايمن به سمت 
بازرس اصلي و سعيد عابدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه يمان يزد جهت 

نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت نساجي آریا بافت کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 97/6/26، سيدمرتضي منعميان به سمت بازرس 
اصلي و حسين صابري به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر 

آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت صنایع فرش و تکمیل ملل اصفهان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/6/22، هادي ابراهيمي مديرعامل انتخابي از سمت 

خود استعفاء نمود و بهنام سرافراز به عنوان مديرعامل انتخاب شد.

 شرکت صنایع تولیدي تیسا نخ نوین) بامسئولیت محدود(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ97/6/2٥،  محل شرکت به خراسان 

رضوي، بينالود ، دهستان طرقبه  ، خيابان کارخانجات مشهد نخ  تغيير يافت.

 شرکت صنایع فرش باستان کویر یزد )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/7/10، سرمايه شرکت از  مبلغ ٥000000000 ريال 

به مبلغ 18000000000 ريال افزايش يافت.

 شرکت تعاوني ماشین دوخت قهرود 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي به طور فوق العاده مورخ 97/٥/9 ، اين موارد به ماده 3 
اساسنامه اضافه شد» واردات و صادرات ماشين آالت، تجهيزات و لوازم يدکي و ملزومات خط 
توليد، دوخت و پوشاک توليد، توزيع و صادرات انواع پوشاک خدمات بازرگاني از قبيل صادرات 

و واردات خشکبار و مواد غذايي.«

 شرکت صنایع فرش باستان کویر یزد )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/7/9، موسسه حسابرسي 
تلفيق نگار حســابداران رسمي به سمت بازرس اصلي و سيدجواد سيدزاده به سمت بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع یلداي کویر زاگرس کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/7/3، روزنامه جمهوري اسالمي 
جهت نشــر آگهي هاي شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به 
سال1396 مورد تصويب قرار گرفت. احمد فتاحي مقدم به سمت رئيس هيئت مديره، محمد 
فتاحي مقدم به سمت نايب رئيس هيئت مديره و ميالد فتاحي مقدم به سمت مديرعامل انتخاب 

شدند.

 شرکت نساجي به بافت نجف آباد )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/7/7، سرمايه شرکت از مبلغ20111000000 ريال به 

مبلغ 3٥19٤2٥0000 ريال افزايش يافت

 شرکت عطرین نخ قم )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/7/1٤، حامد مقدم به سمت رئيس هيئت مديره ، 
احسان صابري به سمت نائب رئيس هيئت مديره، اميرحسين شاه علي به سمت مديرعامل 

انتخاب شدند.

 شرکت ترمه آبیک )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/3/29، موسســه 
حسابرسي و خدمات مديريت حساب گستر پويا به عنوان بازرس اصلي و موسسه حسابداران 

اقبال به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. 

 شرکت منسوج نبافته نگین البرز )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/7/8، اصغر آقا کثيري به سمت رئيس هيئت مديره ، 
رضا کوپال به سمت مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره، حميدرضا مطهري به سمت بازرس 

اصلي و راحله کشکول به سمت بازرس علي البدل تعيين شدند. 

 شرکت ریسندگي و بافندگي اکریلتاب )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/٥/22، احمد مستخدمين به 

به سمت بازرس اصلي و مريم محمدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.
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 شرکت فرش طاووس کویر آران )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/7/1٥، محسن شبان به سمت رئيس هيئت مديره ، 
زينب آفتابي به ســمت مديرعامل، ايران بانوئي به ســمت نائب رئيس هيئت مديره، عباس 
بهادري و منصور محمدرضائي به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و 
حساب سود و زيان سال مالي 9٥ الي 96 شرکت به تصويب رسيد. روزنامه نسل فردا براي 

درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت تولیدي و ریسندگي ناز ریس سپاهان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي به طور فوق العاده مورخ 97/٥/17، محل شرکت به 

اصفهان، خيابان رسالت جنوبي، کوچه ششم، پالک  22، طبقه همکف تغيير يافت.

 شرکت ره آورد سایناي دلیجان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/6/31، ترازنامه و حساب سود 

و زيان شرکت در سال مالي 1396 تصويب شد.

 شرکت الیاف پلي استر ساینا دلیجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/6/31، ترازنامه و حساب 

سود و زيان شرکت در سال مالي 1396 تصويب شد.

 شرکت تعاوني پنبه پاک کني طالي سفید خواف
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/7/10، محمد نادر نوبهار 
بعنوان مديرعامل و رئيس هيئت مديره ، حامد خورشــيدي بعنوان نائب رئيس هيئت مديره، 
فاروق محکم به سمت بازرس اصلي و نسرين ماه نوبهار به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 شرکت فرش بیدگل فارابي )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 96/12/1٥، موسسه 
حسابرسي تلفيق نگار به ســمت بازرس اصلي و مريم صائمي به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت الیاف ژاله دلیجان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/7/٥، هيئت مديره کليه اختيارات خود مندرج در 
ماده ٤0 اساسنامه را به مدير عامل تفويض نمود.ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت در 
ســال مالي 1396 به تصويب رسيد. عليرضا صادقي به عنوان بازرس اصلي و رحمت اله 
شفيعي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهي  هاي 

شرکت تعيين شد.

 شرکت کارخانجات نساجي خوي )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/7/11، پرستو اصغرزاده به سمت رئيس هيئت مديره، 
اکبر بلوري مقدم به سمت نائب رئيس هيئت مديره ، احمد قصابي به سمت مديرعامل انتخاب 

شدند.

 شرکت صنایع فرش بافته هاي طبیعت کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/7/17 اميررضازاده به سمت رئيس هيئت مديره 
و مديرعامل، عطيه ســادات حلي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، مجتبي سالم به سمت 
بازرس اصلي و مهدي ملکوتي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. حساب سود و زيان 
شرکت در سال 139٥ و 1396 به تصويب هيئت مديره رسيد. روزنامه اطالعات جهت نشر 

آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت نساجي شمیده )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/3/3، محل شرکت  به استان قزوين، تاکستان، خيابان 

کمربندي، خيابان صنعت 1٤ ، پالک 1 طبقه همکف تغيير يافت.

 گروه کارخانجات نساجي آرتا تجارت )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/7/8، فريدون مختاري به عنوان رئيس هيئت مديره ،  

غالمرضا زمرديان بعنوان نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل تعيين شدند.

 شرکت تولیدي و صنعتي ابریشم طوس )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/٤/30، تصويب صورت هاي مالي 
1396 تصويب شد. سميه غالم سليم آبادي به عنوان بازرس اصلي و مهدي طاهرنيا به عنوان 

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

 شرکت سعیده الیاف نجف آباد )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/7/7، سرمايه شرکت از مبلغ 10٥9٤187٥00 ريال 

به مبلغ 18621687٥00 ريال افزايش يافت.

 شرکت چرم مشهد )سهامي عام(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/٤/11، ترازنامه وحساب سود و 
زيان سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه سال 1396 مورد تصويب مجمع قرارگرفت. موسسه 
وانيا نيک تدبير به ســمت بازرس اصلي و موسسه حسابرسي آرمان نوين به عنوان بازرس 

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

 شرکت لیا نخ قزوین )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/6/18، اکبر متقي نيا به سمت رئيس هيئت مديره، 
حمزه ســويزي به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، رســول اله سويزي به عنوان مديرعامل، 
موسسه پايش گستر حســاب به عنوان بازرس اصلي و يونس اسدي فخر به سمت بازرس 
علي البدل انتخاب شدند.ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 

به تصويب رسيد.

 شرکت الیي بافت قزوین )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي به طور فوق العاده مورخ 97/6/20، سرمايه شرکت از مبلغ 
٤ ميليارد ريال به مبلغ 2٤ ميليارد ريال افزايش يافت . محسن رشوند به سمت رئيس هيئت 
مديره، فرهاد رشوند به سمت مديرعامل ، فرشاد تبريزي به سمت نايب رئيس هيئت مديره،  
حميد کريمي به سمت بازرس اصلي و جالل برزگر به سمت بازرس علي البدل تعيين شدند. 

 شرکت پشم بافي عالي پوش روز )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 96/11/26، علي فدوي 
به ســمت رئيس هيئت مديره ، محمد رمضان قاسم به ســمت نائب رئيس هيئت مديره ، 
محمدمهدي فدوي به سمت مديرعامل،  موسسه حسابرسي و خدمات مالي آگاه نگر به عنوان 

بازرس اصلي و احمد عزيزخاني به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک شهرستان کازرون
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســاليانه مورخ 97/7/12، عباس پيش بهار به 
سمت رئيس اتحاديه ، احسان رزمي به سمت نايب رئيس اول، اسماعيل دواني به سمت نايب 
رئيس دوم و مجيد رصافياني به سمت دبير اتحاديه ، بهنام عباسي به سمت خزانه دار اتحاديه، 
علي سينا شهبازي به سمت بازرس اصلي اتحاديه و زهرا شکرائي به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.
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 شرکت بافته هاي جاویدان کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/7/17، ناصر عموزاده به عنوان بازرس اصلي و مريم 

عموزاده به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت الوان بافت )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ97/٥/28، حسين حقيقت منش 
به سمت رئيس هيئت مديره، ماکان حقيقت منش به سمت مديرعامل، مهرناز خرمي به سمت 

نايب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي پردیس بافت آذر )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/6/6، امير سامير به سمت مديرعامل،  قاسم وفايي نژاد 
به سمت رئيس هيئت مديره ، مهدي وفايي نژاد به سمت نايب رييس هيئت مديره تعيين شدند.

 شرکت سیس آرنگ کیان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/7/2، موسسه حسابرسي 
تراز مشهود محتسب به سمت بازرس اصلي و مسعود نصرالهي نيا به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت صنایع فرش ماشیني جواهر کارون خوزستان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/6/6، ناهيد موسوي به 
سمت رئيس هيئت مديره ، سيدعبدالغفار موسوي به سمت مديرعامل و سيده مريم موسوي به 

سمت نايب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت ایران تاب )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/٤/13، صورت هاي مالي شرکت تا 
پايان سال 96 مورد تصويب مجمع واقع شد. موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام به 
سمت بازرس اصلي و علي مندگاري به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نداي 

يزد جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت بالران پلوش )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه 97/٤/31، ترازنامه و حساب سود و زيان 
سال مالي منتهي به 96/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. حسين نيکويي به عنوان بازرس 
اصلي و محمد حاجي مظفري به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند. روزنامه ابرار براي 

درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. 

 شرکت نساجي شایسته مشهد )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 97/9/1، الهام محبوبي به سمت رئيس هيئت مديره، 
نيلوفر محبوبي به ســمت نايب رئيس هيئت مديره ، حسين محبوبي به سمت مديرعامل، 
موسسه حسابرسي تلفيق نگار و سجاد کمال آراني به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب 

شدند. ترازنامه و حساب سود و زيان سال 139٥ و 1396 شرکت به تصويب رسيد.

 شرکت کارا نخ نگین یزد )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 97/9/20، سرمايه شرکت از مبلغ 

300000000 ريال به مبلغ 1000000000 ريال افزايش يافت. 

 شرکت صنایع فرش و موکت بابل)سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمــع عمومي فوق العاده مورخ 97/9/21، ســرمايه شــرکت  از مبلغ 

2٥9000000000 ريال به مبلغ ٥60000000000 ريال افزايش يافت.

 شرکت تولیدي البسکو )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســاليانه مورخ 97/7/19، روزنامه قدس جهت 
درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. محمد گالبگير به سمت مديرعامل و نايب رئيس هيئت 
مديره، خليل گالبگير به سمت رئيس هيئت مديره، موسسه حسابرسي کارآمد حساب ايرانيان 
به عنوان بازرس اصلي و موسسه هرگان تراز و همکاران به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 شرکت صنایع نساجي حریر ریس ارومیه )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ97/9/7، صورت هاي مالي مربوط 
به ســال مالي منتهي به 97/6/31 مورد تصويب قرار گرفت. روزنامه اطالعات جهت نشــر 
آگهي هاي شرکت تعيين شد. موسسه حسابرسي شاخص انديشان به عنوان بازرس اصلي و 
موسسه حسابرسي و خدمات مالي سنجيده روش آريا به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت پاکریس شهرضا )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/7/20، سرمايه شرکت از مبلغ 30 ميليارد ريال به مبلغ 

60 ميليارد ريال افزايش يافت.

 شرکت فرش نو بافت کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/9/10، عباس نجيب به 
سمت بازرس اصلي و مصطفي کويري به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه کار 
و کارگر جهت نشــر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان سالي مالي 

1396 شرکت به تصويب رسيد.

 شرکت صنایع ریسندگي و بافندگي پیشرو تاب )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/9/12، مرکز اصلي شرکت به رشت ، دهستان اسالم 

آباد ، شهرصنعتي، بلوار صنعت ، بن بست چهارم، پالک ٤7 ، طبقه همکف انتقال يافت.

 شرکت تعاوني ریسندگي نخ میامي 
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/8/13، محمد صادق حاجي پور به سمت رئيس هيئت 
مديره، عبداالمير توحيدي به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، محمد حسن حاجي پور به سمت 
مديرعامل، موسسه حسابرسي داوران به سمت بازرس اصلي و عفت طاهوي به سمت بازرس 
علي البدل انتخاب شدند. تراز و صورت هاي مالي سال 96 به تصويب رسيد. سرمايه شرکت از 

مبلغ ٥772000000 ريال به مبلغ 23088000000 ريال افزايش يافت.

 شرکت ره آورد سایناي دلیجان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 97/9/28، بهروز محمدي به سمت رئيس هيئت مديره 
و مديرعامل ، بهرام محمدي به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مجتبي دالوري به عنوان 

معاون مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت کارخانجات دسترنج رضا بافت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/10/12، زيبا راهنما به 
سمت بازرس اصلي و ساحره عرب  به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. سرمايه شرکت 

از مبلغ 78٥000000000 ريال به مبلغ 1000000000000 ريال افزايش يافت.

 شرکت مجتمع نساجي آسایش کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/7/22، موسسه حسابرسي 
تلفيق و محمد صباغ به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. تراز مالي سال 9٥ و 

96 به تصويب رسيد. روزنامه نسل جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.
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 شرکت آداک پوشش درسا )با مسئولیت محدود(
خريد و فــروش انواع پارچه هاي تاري پودي، گردباف، اکرليک، پنبه اي، نايلوني، ويســکوز، 
منسوجات فيالمنتي، توليد انواع پارچه اي تاري پودي زمينه فعاليت، 100000000 ريال سرمايه، 
عليرضا مردفرد مديرعامل و رباط کريم، شهرک صنعتي نصيرشهر، خيابان سرو،  خيابان سرو 9، 

پالک 21، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تولیدي پوشاک جامه پریان )بامسئولیت محدود(
توليد و پخش انواع لباس زمينه فعاليت، 10000000 ريال سرمايه، پگاه محمدقلي ها مديرعامل  

و قزوين ، محمديه، خيابان کمربندي شهيد بابايي، کوچه کاج يکم ، پالک 19، طبقه همکف 

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک شش هزار و سیزده یسنا
توليد و توزيع انواع پوشاک زمينه فعاليت، 10،٥00،000 ريال سرمايه، فاطمه کوه کن مديرعامل 
و سيستان و بلوچستان، شهرستان زهک، روستا حسين مسافر ، خيابان محصور مرکز اصلی 

شرکت است.

 شرکت تعاوني تک دوخت پوشاک زیبنده 
توليد و توزيع پوشــاک بچه گانه، زنانه و مردانه زمينه فعاليت، 10٥00000 ريال سرمايه، علي 
بخشيان مديرعامل، فارس، شهرستان ممسني ، روســتا مورکي ، خيابان امام خميني ، کوچه 

فردوسي مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت کاالي خواب ماندگار نعیم )با مسئولیت محدود(
تهيــه، توليد، بســته بندي، واردات و صادرات انواع تشــک معمولي و طبــي زمينه فعاليت، 
1000000000 ريال ســرمايه، نعيمه تقديريان مديرعامل و اســتان يزد،  شهرستان اردکان،  

صدرآباد، کوچه آزادگان، پالک ٤2 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت صنایع آسمان تجارت نوید ایساتیس )سهامي خاص(
تهيــه، توليد، پخش و خريد و فروش و صادرات و واردات انواع پوشــاک مردانه و زنانه زمينه 
فعاليت، مرجان کيوانلو مديرعامل،1000000 ريال سرمايه، يزد، صفائيه، بلوار صياد شيرازي ، 

مجتمع مسکوني فرهنگيان، بلوک 8 طبقه اول، واحد 812 مرکز اصلی شرکت است. 

 موسسه غیرتجاري طراحي مد و لباس آتنا
طراحي پارچه ، طراحي لباس ، دوخت و توليد ملزومات لباس زمينه فعاليت، 1،000،000 ريال 
سرمايه، صديقه شول مديرعامل و هرمزگان ، بندرعباس ، بلوار سيدجمال الدين اسد آبادي، کوچه 

مهيار ،  طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت حریر الیاف زرین  )سهامي خاص(
توليد الياف پلي اتيلن، پلي استر ، بازيافت الياف نساجي، اليي بي بافت زمينه فعاليت، 1000000 
ريال سرمايه، زهرا اسفندياري مديرعامل است. مرکز اصلی شرکت در فارس،  سپيدان،  دهستان 

همايجان قرار دارد.   

 شرکت شهر فرش خرم دره ) با مسئولیت محدود(
تهيه و توزيع انواع فرش هاي ماشيني و دست بافت، موکت، پشتي و پتو زمينه فعاليت، 1000000 
ريال سرمايه، اکبر مرتضائي مديرعامل، زنجان، خرمدره  ، ميدان قائم، خيابان سيدجمال الدين 

مرکز اصلی شرکت است.
  

 شرکت تعاوني پایدار دوخت الوار 
توليد انواع پوشاک زمينه فعاليت، 10ميليون و ٥00هزار ريال سرمايه، سهيال لک مديرعامل 

خوزستان، انديمشک شهر بيدروبه، خيابان بي نام مرکز اصلی شرکت است.  

 تاسیسات شرکت های نساجی

 موسسه غیرتجاري آرا مد پارسین 
طراحي پارچه و لباس، دوخت و متدهاي طراحي ديجيتال و تأمين ملزومات لباس، برگزاري 
نمايشگاه مد و لباس، نمايش لباس، ايجاد نمايشگاه دائمي، موزه و نگارخانه هاي مد و لباس، 
مشاوره و ارائه خدمات هنري مد و لباس و برگزاري کارگاه هاي تخصصي جنبي زمينه فعاليت، 
٤00/000/000 ريال سرمايه، اسماعيل کرمي مديرعامل و همدان ، خيابان آرام شرقي، کوچه 

ابوذر ، پالک 2 ، طبقه همکف مرکز اصلی موسسه است.
  

 شرکت گنجینه ممتاز خلیج فارس )سهامی خاص(
خريد و فروش، توليد و بافت، واردات و صادرات و پخش قالي، فرش ماشيني، نخ، الياف، گليم و 
همچنين توليد و واردات و صادرات ماشين آالت  ريسندگي و بافندگي زمينه فعاليت، 10000000 
ريال سرمايه، مهدي عباســي صدر مديرعامل و ري، شهرک عاليين، خيابان گلسار، کوچه 

گاليل ، مجتمع برومند، بلوک ٥ ، ورودي 3 ، طبقه اول مرکز اصلی شرکت است. 
 

 شرکت تعاوني تن پوش ترنم 
سري دوزي لباس و پوشاک زمينه فعاليت، اعظم کريمي مديرعامل و کهريزک، خيابان شهيد 

حسين محمودي، کوچه عدالت، پالک ٥1، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت رزین زرین زاویه مهام )با مسئولیت محدود(
تهيه، توليــد و واردات و صادرات، اکروليک، پنبه، پلی پروپلين زمينه فعاليت، 1000000 ريال 
سرمايه، زيبا حسين پور مديرعامل و زرنديه ، دهستان حکيم آباد ، شهرصنعتي زاويه مرکز اصلی 

شرکت است. 

 شرکت پیشگام تکمیل پارت )بامسئولیت محدود(
مشاوره در زمينه خط توليد نساجي زمينه فعاليت، 100000000 ريال سرمايه، حسين معجل 
مديرعامل و تهران ، بازار ، کوچه بازار حمام چال،  کوچه بازار امير، پالک 2٤7 ، طبقه دوم، واحد 

11 مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت جامه دوزان کشوین مهر )با مسئولیت محدود(
طراحي، توليد ، بسته بندي، خريد و فروش انواع پوشاک و لوازم نگهداري پوشاک زمينه فعاليت، 
1000000 ريال سرمايه، علي اصغر مهرعليان مديرعامل و قزوين، بلوار دانشگاه امام خميني ، 

کوچه حکمت هفتاد و سوم مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت جامه اطلس ویرا ) با مسئولیت محدود(
توليد و توزيع ، خريد و فروش ، واردات انواع پوشاک، مردانه، زنانه و بچگانه ، شال و روسري زمينه 
فعاليت، 1000000 ريال سرمايه، محمد يعقوبي مديرعامل و تبريز، خيابان فردوس غربي ، کوچه 

ششم غربي، پالک 321، طبقه سوم، واحد جنوبي مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت تعاوني زیبا طب سها 
توليد لباس، پوشاک و منسوجات پزشکي و غيرپزشکي زمينه فعاليت، 21000000 ريال سرمايه، 
محمد تاران مديرعامل و تهران، اسالمشهر، چهاردانگه ، خيابان امام خميني، بن بست شهيد 

محمد جهان آرا، پالک 3، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است. 

 موسسه غیرتجاري معراج هنري شقایق 
طراحي پارچه و لباس، دوخت و متدهاي طراحي ديجيتال و تامين ملزومات لباس زمينه فعاليت، 
10،000،000 ريال، مليحه رمضاني مديرعامل، تهران، مجيديه، کوچه الله، کوچه شهيد قاسم 

حاجي آبادي، پالک 10، طبقه اول مرکز اصلی شرکت است. 



مقدمه
در طول تاریخ بین لباس و منسوجات ارتباط وجود داشته است. این ارتباط یک 
وابستگی ساده نیست بلکه در بسیاری از موارد جدا نشدنی است. زمانی که یکی 
مطالعه می شود نمی توان دیگری را نادیده گرفت و تغییرات یکی در نهایت بر 
روی دیگری نیز تأثیر می گذارد. کار طراحان فقط طراحی کردن لباس های زیبا 
نیست، طراح نیازمند تحقیق وشناخت انواع پارچه ها برای طراحی است. طراحان 
لباس می بایست در زمینه  خصوصیات و کیفیت پارچه ها، نحوه  اجرا و به کارگیری 
آن ها اطالعات کافی داشته باشند.هنگامی که طراح در نظر می گیرد با توجه به 
شیوه  زندگی امروز باعث ایجاد تقاضا برای مد جدید شود، انتخاب پارچه به عنوان 
جزئی جدایی ناپذیر در فرایند طراحی نقش دارد. طراحان مد با پارچه هایی که به طور 

اختصاصی برای آن ها طراحی شده اند، مرتبط هستند. 
کریستین دیور افکار خود را اینگونه توصیف می کند: »پارچه نه  تنها رویای طراحان 
را بیان می کند، بلکه باعث تحریک ایده هایشان می شود و این می تواند آغاز یک 

الهام باشد. بسیاری از لباس های من به تنهایی از پارچه متولد شده است.« 
از میان پارچه های مورد استفاده در طراحی و مد، منسوجات دست بافت با رنگ های 
طبیعی و طرح های سنتی، منبعی الهام بخش برای هنرمندان و طراحان است. این 
منسوجات شامل طیف گسترده ای از پارچه های بافته شده اند که از طریق اتصال دو 
مجموعه از عناصر تار و پود با کمک دستگاه پارچه بافی سنتی به دست می آیند و 
دارای نوعی بی نظمی هستند که معمواًل در پارچه های صنعتی دیده نمی شود. ]18[ 
گرچه در بافندگی پارچه  های دست بافت محدودیت هایی وجود دارد اما مانع تولید 
لباس با این پارچه ها نمی شود. طراحان لباس با خالقیت خود پارچه دست بافت را 
درک کرده و متناسب با نقش آن طرحی می زنند. می توان گفت ادغام طراحی مد 
با پارچه های دست بافت می تواند به بازسازی فرهنگ جامعه و روستا، همچنین 

افزایش ارزش محصوالت کمک کند. 
از جمله ویژگی هایی که در منسوجات دست بافت نظر طراحان مد را به خود جلب 

نموده، پایداری آن است. در بسیاری از موارد پایداری در حوزه طراحی و تولید لباس 
از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی دو مفهوم طراحی و 
پایداری و سپس بحث در مورد تأثیر آنها بر روی مد، همچنین نقش باز استفاده از 
ضایعات برش پارچه و ضایعات نساجی و منسوجات آسیب دیده در تولید پوشاک 
جدید به منظور جلوگیری از اتالف مواد و آلودگی زیست محیطی و ایجاد توسعه 
پایدار، و یا نقش فناوري تولید افزودني در دست یابي به مد پایدار، که بر تبیین 
قابلیت هاي روش تولید افزودني در دست یابي به توسعه پایدار در زمینه پوشاك 
متمركز شده است، تمام این موارد از مباحث پایداری در طراحی و تولید پوشاک 
هستند. اما در این پژوهش هدف اصلی نگاهی برفعالیت برخی از طراحان مد جهان 
در زمینه استفاده از دست بافته های سنتی پایدار در طراحی مجموعه لبا س هایشان 
و همچنین حمایت از بافندگان به منظور ایجاد اشتغال پایداراست.  به طور کلی 
پایداری در منسوجات، امروزه موضوع جدیدی نیست. بسیاری از روش های پایدار 
برای تولید الیاف معمولی و رایج و همچنین مواد نساجی وجود دارد. ]19[ در این 
مقاله، به کار گیری روش های پایدار تولید و مصرف، به حداقل رساندن آسیب به 
محیط زیست با استفاده از ضایعات کم و استفاده از روش های سازگار با محیط 
زیست مورد نظر است که می توان آن را با استفاده از روش ها و تکنیک های تولید 
با دستگاه های قدیمی در فرآیند طراحی به دست آورد. همچنین پایداری اقتصادی 
صنایع دستی و شیوه زندگی روستایی که می تواند باعث تقویت روابط بین فرآیند 

طراحی مد و تولید منسوجات شود.

زیست پایداری دست بافته ها
در دوره ای که سطح آگاهی مردم از مسائل زیست محیطی زیاد شده است، اولویت 
مصرف کنند گان برای خرید لباس تغییر کرده است. آنها عالوه بر توجه به راحتی 
و زیبایی، به ویژگی های پایداری و سازگار با محیط زیست بودن لباس نیز توجه 
می کنند. نگرانی برای پایداری بیشتر به مد و صنعت نساجی مربوط می شود چراکه 

جنبه های پایداری دست بافته ها در مجموعه ای از طراحان مد
سکینه باقری کودکانی ، اکرم ابراهیم بیکی چیمه 

چکیده
منسوجات دست بافت بخشی از فرهنگ و تاریخ هر کشوری است که نقش مهمی در معیشت و زندگی مردم، به ویژه ساکنین روستاها و شهر های کوچک 
با شیوه ای پایدار دارد. با پیشرفت مراکز صنعتی تولید پارچه، نقش منسوجات دست بافت به مرور کمرنگ شده است. هدف این پژوهش بررسی برخی از 
جنبه های پایداری پارچه های دست بافت از نظر سازگاری با محیط زیست و نگاهی بر استفاده برخی از طراحان مد جهان از منسوجات دست بافت و حمایت از 
بافندگان آن است. این بررسی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شد. براساس یافته های پژوهش، به کارگیری دست بافته های سنتی در طراحی 

و مد، ضمن بهره مند شدن از ویژگی های پایدار این منسوجات، موجبات اشتغال پایدار بافندگان روستایی را نیز فراهم می کند.

پوشاك
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این دو صنایع باعث ایجاد حداکثر میزان آلودگی و زباله می شوند و تأثیر قابل توجهی 
بر محیط زیست می گذارند. بنابراین ضروری است که قوانینی برای بهبود سالمت و 
ایمنی محیط های انسانی و طبیعی طراحی  شود. از آنجا که تقاضا برای محصوالت 
پایدار از طرف مصرف کننده افزایش یافته است صنایع نساجی از پارچه های دوستدار 
طبیعت شروع کرده اند. الیاف قابل تجزیه اگر به اجزا و عناصر ساده شکسته شوند، 
به عنوان زیست تخریب پذیر تعریف می شوند. آن ها باید غیر سمی باشند و بتوانند 
در یک دوره نسبتًا کوتاه تجزیه شوند. محصوالت شیمیایی مصنوعی گرچه بهبود 
قابل توجهی در کیفیت زندگی داشته اند، اما مشکل اصلی پلیمرهای شیمیایی این 
است که آنها غیر قابل تجزیه و غیر قابل تجدید هستند و استفاده از آن ها مصرف 
نفت و منابع نفتی را که غیر قابل احیاء هستند افزایش داده است. این بدان معنی 
است که مواد خام برای الیاف تغییر خواهند کرد. نکته مهم دیگر این است که 
الیاف پلیمر شیمیایی در محیط بدون تغییر باقی می مانند و راحت از بین نمی روند 
حجم دفع زباله زیاد می شود این در حالی است که اکنون فضای کمی برای دفع 
زباله وجود دارد. استفاده از انرژی های فسیلی که منبع غالب گازهای گلخانه ای و 
گرمایش جهانی هستند، می تواند منجر به رویدادهای مکرر و شدید آب و هوایی، 
افزایش بیماری ها، افزایش تعداد آتشفشان ها، از دست رفتن سطح زمین، مهاجرت 
اجباری افراد، گیاهان و حیوانات که می تواند باعث کاهش جدی تعداد گونه ها، 

کاهش رفاه و حتی گرسنگی شود. 
 در منسوجات دست بافت، زیست تخریب پذیر بودن الیاف مورد استفاده همچنین 
بازگشت پذیر بودن مواد رنگزای مورد استفاده به طبیعت، از اهمیت زیادی برخوردار 
است. به طور مثال در دست بافته های ابریشمی، الیاف آن زیست تخریب پذیر هستند 
و این یکی از پارامتر های مهم برای پایداری است. ابریشم به جای ایجاد یک چرخه 

در 500 سال آینده، به یک کمپوست سفید در خاک تبدیل می شود. 

تاثیر مد آهسته )Slow Fashion( در پایداری 
اصطالح »مد آهسته« ترکیب بسیاری از جنبه های پایداری است. از دیدگاه صنعت، 
مد آهسته به کم کردن سرعت چرخه تولید، توجه بیشتر به جزئیات تهیه هر لباس، 
تولید به صورت محلی و یا حمایت از حقوق عادالنه اشاره می کند. از زاویه مصرفی، 
به معنی کاهش سرعت مصرف و کاهش خرید است. تهیه لباس های کالسیک 
و با کیفیت خوب که سال ها باقی می مانند. برخی تصور می کنند بعد از اینکه یک 
قطعه لباس با قیمت کم خریداری شد می توان آن را از بین برد. امروزه افراد اغلب 
به خرید لباس کم هزینه عادت کرده اند. این برای نوآوری نساجی سنتی محدودیت 
به حساب می آید زیرا نمی تواند با پوشاک مد سریع )Fast Fashion( از نظر سرعت 
و قیمت رقابت کند در نتیجه، محیط زیست و صنایع دستی بهای این دنیای سریع را 
می پردازند. حفظ صنایع نساجی بومی محلی، راهی برای حفظ یکپارچگی و هویت 
فرهنگی است. امروزه بجای افزایش کمیت تولید باید با کاهش تولید به افزایش 
کیفیت تولید کمک کرد. برندهای بزرگ برای ارائه مقادیر زیاد محصول با قیمت 
پایین، محصوالتی تولید می کنند که از طریق استفاده از الیاف مصنوعی و رنگ های 
شیمیایی در نهایت موجب آلودگی هوا می شود. برای جلوگیری از ایجاد زباله  و 
فرسایش گسترده منابع حیاتی همچنین آلودگی سمی محیط زیست نیاز به یک 

رویکرد جدید در مورد چگونگی استفاده از البسه است. مد نقش مهمی در پایداری 
ایفا می کند زیرا جزئی از زندگی است که می تواند تأثیر بزرگی در محیط زیست 

داشته باشد. 

اشتغال زایی پایدار به کمک دست بافته ها
صنایع دستی، اشتغال و معیشت را برای تعداد زیادی از مردم در روستاها فراهم 
می کند و به کاهش سطح فقر کمک می نماید همچنین باعث می شود صنعتگران 
صنایع دستی سنت خود را در جست وجوی فرصت درآمد بیشتر جایگزین نکنند. 
صنایع دستی انعکاسی از شیوه ی زندگی هنرمند و میراث و مهارتی است که 
از نسل های گذشته به او منتقل شده است. برای این صنعتگران، صنایع دستی 
وسیله معاش اقتصادی در زندگی روزمره است. با تقویت رابطه بین فرآیند طراحی 
مد و تولید دست بافته ها، صنایع دستی تقویت می شود و این تالشی برای ایجاد 
فرصت های بیشتر برای معیشت بافندگان در روستاها است. همچنین مانعی است 
که از مهاجرت آنان به شهر ها جلوگیری می کند و موجب ایجاد اشتغال در زمان 
بیکاری و فراغت می گردد. عالوه بر آن باعث ایجاد کار و در آمد مناسب برای 
شهر نشینانی می شود که دارای ذوق هنری هستند و می خواهند از رهگذر یکی 
از رشته های صنایع دستی امرار معاش کنند. هنر دست باف باید به عنوان هنر 
مقرون به صرفه لوکس درنظر گرفته شود و اطمینان حاصل شود که بافنده با داشتن 

مزایا از نظر اقتصادی به آن ادامه خواهد داد. 

دست بافته ها در مجموعه طراحان مدجهان 
اولین طراح  هند دارای متنوع ترین دست بافته های سنتی است. »ریتو کومار « 
هندی است که در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 در سرامپور و مرشید آباد 
درغرب بنگال، احیای دست بافته ها را در هند به راه انداخت. کومار می گوید: »هدف 
توانمندسازی زنان است که به طور سنتی در این بخش کار می کنند. جهان به سمت 
مدرن شدن حرکت می کند هند تنها از طریق دست بافته ها می تواند طبیعی ترین 
شیوه زندگی را با توجه به شرایط زیست محیطی در جهان پرورش دهد«.  )تصویر1( 
» انیت آرورا « یکی از پیشگامان است که طراحان جوان  را به همکاری در زمینه 
دست بافته های سنتی تشویق می کند. او هنرمندانه، لباس های خواب و کت های 
راحتی را تولید کرده است که از پارچه های ارگانیک دست بافت در غرب بنگال 

ساخته  شده اند.  )تصویر2( 

تصویر1- ریتو کومار ]14[
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در خط مد »پارادایز فشن« پارچه های دست بافت سنتی به منظور حفظ زیبایی های 
این سنت قدیمی و توانمندسازی زنان سراسر اتیوپی با فرصت شغلی پایدار ایجاد 
شده است. این خط مد ترکیبی از پارچه های دست بافت سنتی اتیوپی با طراحی 
معاصر است و آن شامل روسری های دست بافت، لباس های مدرن اتیوپی و دیگر 
لباس های دست بافت است. )تصویر3( پارچه های سفارشی از پنبه و ابریشم اری ، 
برای هر مجموعه از لباس اتیوپی بافته می شود. پارچه های منحصر به فردی که 
نشان دهنده فرهنگ متفاوت اتیوپی است و این پارچه ها تبدیل به محصوالت 
انحصاری مد اتیوپی می شوند. در هفته مد نیویورک در سپتامبر2018 ، لباس های 
آفریقایی در مجموعه بهار و تابستان، استودیو 189 به نمایش گذا شته شدکه از 
دست بافته  های پنبه ای تولیده شده در بورکینافاسو و بریده و دوخته شده در غنا، با 
ویژگی مد پایدارتهیه شده بودند. )تصویر4( درحال حاضر تعدادی از کارآفرینان 
آفریقایی برای پیدا کردن هر آنچه که برای تولید لباس پایدار نیاز است و می تواند 
در مقیاس بین المللی فروخته شود تالش می کنند.  »دباشری سامانتا« لباس های 
هندی-غربی با پارچه های دست بافت، دارای حس و حال روستایی اما برای کمد 
لباس شهری طراحی می کند. این انتخاب یک شیوه زندگی است. )تصویر 5( لباس 
طراحی شده توسط دباشری سامانتا هفته مد روز Lakme در پاییز زمستان2016 
است. Supezas یک شرکت سازگار با محیط زیست و مد الهام بخش است. این 
شرکت با زنان روستایی کار می کند تا لباس های ابریشمی سفارشی، از کرم ابریشم 
صلح آمیز  اهیمسا و یا تاسار تولید کنند. )تصویر6( لباس  های Supezas برای جوامع 
فقیرنشین، دستمزد منصفانه و توسعه پایدار به ارمغان می آورد و به احیای هنر در 

حال مرگ بافندگی کمک می کند. 

 

تصویر6 - دست بافت ابریشمی Supezas از ابریشم صلح 

نتیجه 
به کار بردن پارچه های دست بافت با ویژگی های پایدار توسط طراحان در صنعت 
مد، با توجه به اهمیت ویژه این محصوالت در جهان امروز، مورد توجه دوست داران 
محیط زیست قرار گرفته است. این کار می تواند ضمن ایجاد جهانی با آلودگی های 
زیستی کمتر به بهبود وضعیت صنایع دستی و امید به تالش بیشتر بافند گان این 

منسوجات سنتی کمک نماید.

منابع در دفتر مجله موجود است.

تصویر 4- لباس آفریقایی در هفته مد نیویورک تصویر2- دست بافته های ارگانیک، با طراحی انیت آرورا ]14[ 

تصویر3- خط مد Paradise Fashion در اتیوپی                       

         Lakme تصویر5- طراح: دباشری سامانتا هفته مد روز
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منسوجات
ورزشی

تهیهوتنظیم:دکترفرنازنایبمراد

نانـوحسگــرها 

ــا نانوحســگر وســيله ای اســت بســيار ظريــف و در عيــن حــال  نانوسنســور ي
ــه محرک هــای  ــه پاســخ ب ــه شناســايی و ارائ ــادر ب ــق و حســاس کــه ق دقي

فيزيکــی اســت. 
ــتره  ــد. گس ــف يافته ان ــوم مختل ــددی در عل ــای متع ــگرها کاربرده نانوحس
ــت  ــل از دق ــن دلي ــر اســت، به همي ــاد نانومت ــن حســگرها در ابع ــرد اي عملک
ــبت  ــی نس ــه حت ــد؛ به طوری ک ــی برخوردارن ــيار باالي ــری بس و واکنش پذي
ــد. از  ــان می دهن ــل نش ــم عکس العم ــک گاز ه ــم از ي ــد ات ــور چن ــه حض ب
ــرای ســاخت  ــو ذرات مغناطيســتی بيشــتر ب ــوذرات فلــزی و نان نانولوله هــا، نان

ــود.  ــتفاده می ش ــگر اس حس
نانوحســگرها و حســگرهای توانمنــد شــده با فنــاوری نانو کاربردهــای مختلفی 
در صنايــع گوناگــون ماننــد حمــل و نقــل، ارتباطات، ساخت و ســاز و تســهيالت 

رفاهــی، پزشــکی، ســالمتی، لباس و تجهيــزات ورزشــی و دفاعــی دارند. 

حســگرها ابزارهايــی هســتند کــه تحــت شــرايط خــاص، از خــود واکنش هــای 
ــوان  ــنج را بت ــايد دماس ــد. ش ــان می دهن ــار نش ــده و مورد انتظ ــی ش پيش بين

جــزء اوليــن حســگرهای کــه بشــر ســاخت بــه حســاب آورد. 
بــا توجــه بــه وجــود آمــدن وســايل الکترونيکــی و تحــوالت عظيمــی کــه در 
چنــد دهــه اخيــر و در خــالل قــرن بيســتم بــه وقــوع پيوســته اســت، امــروزه 
نيــاز بــه ســاخت حســگرهای دقيق تــر، کوچک تــر و بــا قابليت هــای بيشــتر 

ــود.  ــاس می ش احس
اندازه گيــری دقيــق پارامترهــا در مقيــاس بســيار ريــز )نانــو(، از قبيــل تغييــرات 
فيزيکــی يــا حضــور گونه هــای شــيميايی مســتلزم اســتفاده از حســگرهايی در 
مقيــاس نانــو اســت. نانــو حســگرهای از عناصــر حســگری در مقيــاس نانــو 
اســتفاده می کننــد کــه حساســيت ايــن نــوع از نانو مــواد بــه حــد کافــی بــاال 

می باشــند. 
ــتی دوام و  ــوند بايس ــاخته می ش ــگرها س ــه از نانو حس ــوادی ک ــن م همچني
اســتحکام بــاال و خــواص الکتريکــی خوبــی داشــته باشــند. با پيشــرفت علم در 
دنيــا و پيدايــش تجهيــزات الکترونيکــی و تحــوالت عظيمــی کــه در چند دهه 
اخيــر و در خــالل قــرن بيســتم بــه وقوع پيوســت، نياز به ســاخت حســگرهای 

دقيق تــر، کوچکتــر و دارای قابليت هــای بيشــتر احســاس شــد. 
ــيت  ــد،  دارای حساس ــرار می گيرن ــتفاده ق ــروزه مورد اس ــه ام ــگرهايی ک حس
بااليــی هســتند به طوری کــه بــه مقاديــر ناچيــزی از هــر گاز، گرمــا يا تشعشــع 
حساســند. بــاال بــردن درجــه حساســيت،  بهــره و دقــت ايــن حســگرها نيــاز به 
ــا آغــاز عصــر نانوفنــاوری، حســگرها  کشــف مــواد و ابزارهــای جديــد دارد. ب
ــگرها،  ــاخت حس ــای س ــی از نامزده ــته اند. يک ــگرفی داش ــرات ش ــز تغيي ني

می باشــد.  نانو لوله هــا 
ــز  ــتی ني ــوذرات مغناطيس ــزی و نان ــو ذرات فل ــای از نان ــر نانولوله ه ــالوه ب ع
اســتفاده می شــود. تحقيقــات نشــان می دهــد کــه نانو لوله هــا بــه نــوع گازی 
کــه جــذب آن هــا می شــود حســاس می باشــند؛ همچنيــن ميــدان الکتريکــی 
خارجــی،  قــدرت تغييــر دادن ســاختارهای گروهــی از نانــو لوله هــا را دارد و نيــز 
معلــوم شــده اســت کــه نانــو لوله هــای کربنــی بــه تغييــر شــکل مکانيکــی از 
ــی به طــور  ــرژی نانو لوله هــای کربن ــل کشــش حســاس هســتند. گاف ان قبي
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چشــمگيری در پاســخ بــه ايــن تغييــر شــکل ها می توانــد تغيير کنــد. همچنين 
ــی  ــا، نانو لوله هــای کربن ــد پليمره ــواد واســط، مانن ــا اســتفاده از م ــوان ب می ت
را بــرای ســاخت زيســت حســگرها نيــز توســعه داد. تحقيــق در زمينــه کاربــرد 
ــاً در  ــت و مطمئن ــرفت اس ــعه و پيش ــال توس ــگرها در ح ــا در حس نانو لوله ه
آينــده ای نــه چنــدان دور شــاهد بکارگيــری آن هــا در انــواع مختلــف حســگرها 

)مکانيکــی، شــيميايی، تشعشــی، حرارتــی و ...( خواهيــم بــود.

حسگر های نانویی 
جهت کنترل وضعيت سالمت بدن طراحی شده اند:  

  
انواع نانو حسگرها

به چهار دسته طبقه بندی شده اند: 

کاربرد  نانوحسگرها
ــتر آورده  ــنايی بيش ــت آش ــگرها جه ــرد نانوحس ــی از کارب ــر مثال هاي در زي

شــده اســت:

- حسگرها با استفاده از نانوسیم های نیمه هادی برای تعیین عناصر
ايــن حســگرها قــادر بــه تعييــن يــک گســتره وســيع از بخارهــای شــيميايی 
هســتند. وقتــی کــه پيونــد مولکولــی بيــن گاز مــورد تجزيــه و نانوســيم های 
ــاد  ــيد روی )ZnO( ايج ــال اکس ــرای مث ــانا ب ــواد نيمه رس ــده از م ــاخته ش س
مــی شــود، هدايــت ســيم تغييــر می کنــد. مقــدار تغييــر هدايــت نانــو ســيم بــه 
ميــزان اتصــال مولکول به ســطح نانوســيم بســتگی دارد. بــرای مثــال، گاز دی 
ــو ســيم را کاهــش می دهــد و منواکســيد کربن  ــت نان ــروژن هداي اکســيد نيت

ــد.  ــش می ده ــت را افزاي هداي

- نانولوله های کربنی و نانوسیم ها برای شناسایی باکتری و ویروس
ايــن مــواد اغلــب می تواننــد بــرای شناســايی باکتــری يــا ويــروس اســتفاده 
شــوند. ابتــدا نانولولــه کربنــی بــا اتصــاالت آنتــی بــادی )Antibody( عامــل دار 
ــرار  ــد برق ــادی پيون ــی ب ــا آنت ــروس ب ــا وي ــری ي ــه باکت ــی ک ــود. وقت می ش
ــز  ــه فل ــه ب ــد. در روش ديگــر نانولول ــر می ياب ــه تغيي ــت نانولول ــد هداي می کن
متصــل می شــود و يــک ولتــاژ از آن عبــور می کنــد. وقتــی يــک باکتــری يــا 
ــد و يــک  ــد برقــرار می کنــد، جريــان تغييــر می ياب ــه پيون ــا نانولول ويــروس ب
ــن روش، يــک روش  ــد کــه اي ــد می شــود. دانشــمندان معتقدن ســيگنال تولي

ــری می باشــد. ــرای تشــخيص باکت ســريع ب

- نانوحسگرهای مولکولی مکانیکی
ايــن وســيله جهــت توســعه حســگرهايی کــه قــادر بــه تعييــن يــک مولکــول 
ــورد  ــول م ــه مولک ــی ک ــگرها وقت ــن حس ــوند. در اي ــتفاده می ش ــتند اس هس
تجزيــه بــر نوســانگر کانتيــور قــرار می گيــرد، در فرکانــس رزونانســی کانتيليور 
ــده ای  ــا مولکول هــای پذيرن ــور ب ــر ايجــاد می شــود. پوشــش دادن کانتي تغيي
ــری،  ــا باکت ــی ب ــورت اختصاص ــد به ص ــه می توانن ــا )ک ــی بادی ه ــد آنت مانن
ويــروس يــا برخــی زيســت مولکول ها پيونــد برقــرار کننــد(، کارآيــی ســامانه 

ــد . ــش می ده را افزاي

- کاربرد نانوحسگرها در پارچه های هوشمند
نانو لولــه هــای کربنــی جهــت تهيــه حســگرها در پارچه هــا اســتفاده می شــوند. 
از آنجــا کــه ماهيــت نانولوله هــا توخالــی می باشــد، تحــت فشــار خارجــی قطــر 
نانولوله هــا تغييــر می کنــد. بــا ســنجش ايــن فشــار شــعاعی، فشــار وارد شــده 

ــری اســت.  ــل اندازه گي ــرروی نانو لوله هــا قاب ب
ــت  ــی جه ــاخت حســگر حرارت ــت س ــی جه ــای کربن ــن از نانولوله ه همچني
ــا تغييــرات دمايــی  اســتفاده در پارچه هــای هوشــمند اســتفاده شــده اســت. ب
ــی  ــاط حرارت ــب انبس ــن ضري ــد. همچني ــر می کن ــه تغيي ــول لول ــر و ط قط
نانــو لوله هــای کربنــی تــک ديــواره در جهــت محــوری و شــعاعی متفــاوت 
هســتند و وابســته بــه دمــا می باشــد. از جملــه از کاربــرد ايــن نوع حســگرها در 

لباس هــا و کفش هــای ورزشــی می باشــد.

)در شــماره آینــده کاربــرد نانو حســگرهای در لباس هــای ورزشــی و 
ــی( ــزات ورزش تجهی
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تأثیر تثبیت حرارتی پلی پروپیلن بر خواص بازگشت پذیری 
فاطمه تقی پور1 |  محمد  قانع1| سعید طالبیان1فرش خابدار تحت بارهای استاتیکی

چکیده
در ســال های اخیــر بــه طــور گســترده ای از نخ هــای BCF پلی پروپیلــن بــه عنــوان نــخ خــاب و بــه عنــوان بهتریــن جایگزیــن نخ هــای اکریلیکــی یــا 
پشــمی در فرشــهای ماشــینی اســتفاده شــده اســت. خــواص فشــارپذیری فــرش، عمدتامتأثــر از خــواص فیزیکــی نــخ خــاب مــورد مصرف می باشــد. 
هــدف از انجــام ایــن مطالعــه، بررســی اثــر تثبیــت حرارتــی PP بر خــواص بازگشــت پذیری فــرش )خابــدار( تحت بارهــای اســتاتیکی اســت.  عملیات 
تثبیــت حرارتــی بــه همــراه فریــز بــا هــدف ایجــاد ارتجاعیــت و جلوه هــای خــاص در فــرش ماشــینی انجــام می شــود. در ایــن تحقیــق، خــواص 
فشــارپذیری فرش هــای تهیــه شــده از نخهــا، تحــت بارهــای اســتاتیکی اندازهگیــری و تجزیــه و تحلیــل شــد. نتایــج نشــان می دهــد که بــا افزایش 
دمــای تثبیــت حرارتــی نمــره نــخ و میــزان جمعشــدگی مــوج نــخ بــرای نخ هــای تثبیــت شــده افزایــش می یابــد، در حالیکــه جمع شــدگی، مــدول 
اولیــه و ازدیــاد طــول نخ هایــی کــه تحــت مراحــل افزایــش دمــا در تثبیــت حرارتــی قــرار گرفته انــد کاهــش می یابــد. بــه عــالوه، بــا افزایــش دمــای 
تثبیــت حرارتــی ضخامــت اولیــه فــرش و االستیســیته فــرش افزایــش پیــدا میکنــد. بــا افزایــش فشــار بخــار، میانگیــن کاهــش ضخامــت میــزان 
فشــردگی کاهــش پیــدا میکنــد و فشــار بخــار بــر روی ســایر پارامترهــا بی تأثیــر اســت. بــا افزایــش تغذیــه اضافــی تنهــا اســتحکام نخ کاهــش پیدا 

می کنــد. تغذیــه اضافــی بــر روی ســایر پارامترهــای فشــارپذیری فــرش و خــواص فیزیکــی مکانیکــی نخ هــا بی تأثیــر می باشــد.

تکنولوژی 
نساجی

1- مقدمه
امروزه به طور وسیعی از الیاف پلی پروپیلن به دلیل کیفیت مناسب و هزینه تولید پایین به 
عنوان یک جایگزین مناسب برای الیاف پشم، هم به صورت مخلوط با سایر الیاف و هم 
به شکل خالص به ویژه به صورت نخ BCF در صنعت فرش بافی استفاده می شود. لیف 
پلی پروپیلن )PP( در مقایسه با سایر الیاف، به ویژه پشم دارای جهندگی کمتری است. 
این خصوصیت در موارد استفاده خاص مانند نخ خاب در فرش ماشینی اهمیت بسیاری 
پیدا می کند. امروزه الیاف PP ، با سطح مقطع دایره ای یا سه پره ای و یا به شکل توخالی 
و با هدف اصلی بهبود بخشیدن جهندگی آن تولید می گردند. این الیاف با داشتن حجم 
بیشتر، خواص ظاهری و قدرت پوشانندگی مطلوب تری خواهند داشت. فرآیند تثبیت 
حرارتی که به منظور ایجاد ثبات ابعادی در کاالی نساجی و بهبود خواص مختلف آن 

صورت می گیرد، سبب تغییر در تبلور لیف، آرایش جدید زنجیرها و ... می گردد.
 این تغییرات اعمال شده در ساختمان داخلی الیاف باعث به وجود آمدن تغییراتی در 
خواص آنها از جمله خواص رنگرزی، خصوصیات موج  )برگشت پذیری، حجم موج و 

...( ، تثبیت شدن تاب نخ ها و ... می شود.
 BCF نخ ویژگی های  بر  زمان  و  دما  پارامترهای  تأثیر  و همکارانش   سرکشیک 
پلی پروپیلن را مورد مطالعه و آزمایش قرار دادند . نتایج حاصل از آزمایشات آنها بیان 
می کند که عملیات تثبیت حرارتی سبب کاهش استحکام ویژه نخ های BCF می گردد. 
بر اساس نتایج حاصل، برخالف استحکام ویژه، شرایط تثبیت حرارتی به خصوص دما در 

میزان کاهش مدول اولیه نخ ها تأثیر چشمگیرتری را داراست.
بر طبق این تحقیقات دو عامل زمان و دما در طی عملیات تثبیت حرارتی سبب کاهش 
جمع شدگی نخ ها به طور قابل مالحظه ای می شود، که این مورد مشابه یافته های میلر  
برای نخ های BCF نایلون است. همچنین بر اساس نمودارهای به دست آمده برای 
تغییرات برگشت پذیری نخ های BCF تثبیت حرارتی شده به مدت 90 ثانیه در برابر 
 BCF دما، مشاهده شده که این فرآیند تأثیری مثبت بر روی برگشت پذیری نخ
پلی پروپیلن داشته است. نتایج حاصل از WAXS3 نشان می دهد که با افزایش 

درجه حرارت، شاخص تبلور افزایش می یابد. از این تغییرات می توان دریافت که فرآیند 
تثبیت حرارتی بر روی ساختمان مولکولی نخ های BCF تغییر ایجاد می کند و عمومًا 
عملیات تثبیت حرارتی سبب ساختاربندی یا تبلور مجدد می شود که نتیجه آن درجه تبلور 
باالتر )تبدیل برخی از قسمت های آمورف به قسمت های بلورین( و آرایش یافتگی بهتر 
بلورهای کوچک در نخ می شود. یغمایی بر روی تأثیر برخی پارامترهای فریز بر روی 

خواص فیزیکی مکانیکی نخ - BCF پلی پروپیلن مطالعه کرد.
 بررسی نتایج اندازه گیری شده نشان داد که با افزایش فشار محفظه فشاری جمع شدگی 
موج و در نتیجه آن، حجم نخ و خاصیت ارتجاعی افزایش می یابد و در نتیجه ظاهری 
مجعدتر با افکت های بیشتر مهیا می گردد. اما در مقابل، کاهش در میزان استحکام و 
مدول، با افزایش فشار مشاهده شد.  استحکام و مدول برای نخ هایی که تحت فرآیند 
فریز قرار نگرفته بودند بیشتر از بقیه نمونه ها بود. فشارپذیری؛ درواقع بررسی چگونگی 
تغییر ضخامت یا حجم ماده به علت تغییر نیرو یا فشار عمودی وارد بر سطح ماده 
است. نیروهای وارده بر فرش در طی مصرف شامل نیروهای استاتیکی )مانند نیروی 
وارد از سوی پایه های مبلمان( و دینامیکی )مانند نیروی ناشی از راه رفتن روی فرش( 
می باشند. یکی از تأثیرات این نیروها بر روی فرش، کاهش قابلیت ارتجاعی فرش 
)قدرت بازگشت پذیری به حالت اولیه با گذشت زمان( است. پارامترهای فشارپذیری 
شامل انرژی فشردگی WC ، انرژی برگشت پذیری W'C ، خاصیت ارتجاعی RC  و 

فاکتور فشارپذیری  EMC  هستند که به صورت زیر تعریف می شوند:

)2(     )1(

)4(     )3(

TOR ضخامت اولیه فرش، Tm ضخامت فرش در بیشترین فشار و P تابع فشار 

می باشد.
1 - دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
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2- تجربیات
تمامی نمونه های بافته شده به طور همزمان با هم و به صورت موازی تولید گردیدند 
تا از هرگونه اختالفی در مرحله تولید جلوگیری به عمل آید. جدول 1-2 نشان دهنده 
مشخصات ساختاری فرش های بافته شده است. جهت اندازه گیری میزان کاهش 
ضخامت فرش های تولید شده مطابق با استاندارد ISO 3416 با استفاده از دستگاه 
نمونه ها  شد.  تهیه   100 mm*100 mm ابعاد به  نمونه هایی  استاتیکی  بارگذاری 
به مدت 24 ساعت تحت شرایط آزمایشگاهی قرار گرفتند. پس از آن تحت فشار 700 
کیلوپاسکال به مدت 24 ساعت تحت بارگذاری استاتیک قرار گرفتند. فشار استاندارد 
اندازه گیری ضخامت قبل از بارگذاری KPa  2 و زمان های اندازه گیری ضخامت 
2دقیقه، 1 ساعت و 24 ساعت بعد از برداشتن بار بود. این اندازه گیری 5 بار برای هر 
نمونه فرش تکرار شد.  ضخامت فرش ها طبق استاندارد ISO  1765 توسط دستگاه 
ضخامت سنج اندازه گیری شد. میانگین کاهش ضخامت برای هر یک از نمونه ها طبق 

رابطه زیر محاسبه شد:

)5(

که  Δ D% میانگین کاهش ضخامت به درصد، D0 میزان ضخامت اولیه فرش و 
Di ضخامت های اندازه گیری شده در دوره های 2 دقیقه، 1 ساعت و 24 ساعت پس از 

برداشتن بار می باشد. عالوه بر میانگین کاهش ضخامت، سایر پارامترهای فشارپذیری 
فرش بر اساس روش نیهات و همکارانش محاسبه شد. 

 ، S آنها برای بررسی نتایج استاتیکی فرش ها 4 پارامتر کلی شامل میزان فشردگی
میزان تغییر شکل پایدار Dp، میزان االستیسیته پس از بازگشت پذیری به مدت 24 
ساعت  E و میزان بازگشت پذیری در هر دوره بازگشت پذیری  R را به صورت 

زیر تعریف کردند:

جدول 1- مشخصات ساختاری نمونه فرش های تولید شده

جدول 2- نتایج حاصل از بارگذاری استاتیکی
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)7(                )6(

)9(                )8(

)11(                )10(

)13(                )12(

)14(

که h ضخامت متوسط اندازه گیری شده پس از بازگشت پذیری بعد از حذف بارگذاری 
استاتیکی، ho ضخامت متوسط اولیه فرش در فشار استاندارد KPa 2 قبل از بارگذاری 
استاتیکی، h2 ،h1 و h3 ضخامت متوسط اندازه گیری شده پس از بازگشت پذیری به 
مدت به ترتیب 2 دقیقه، 1 ساعت و 24 ساعت است. δ تفاوت بین ضخامت اولیه و 
ضخامت اندازه گیری شده پس از بازگشت پذیری، δS و δP تفاوت بین ضخامت اولیه و 
ضخامت اندازه گیری شده پس از بازگشت پذیری به مدت به ترتیب 2 دقیقه و 24 ساعت 

می باشد. δE تفاوت بین بازگشت پذیری ضخامت بعد از 24 ساعت و 2 دقیقه است.
δR تفاوت بین بازگشت پذیری ضخامت در هر دوره بازگشت پذیری و ضخامت بعد از 

بازگشت پذیری به مدت 2 دقیقه می باشد.

3- بحث و نتایج
در جدول باال که نتایج حاصل از بارگذاری استاتیکی بر روی نمونه ها را نشان می دهد 

درصدهای R2 ،R1 و R3 درصد بازگشت پذیری پس از به ترتیب 2 دقیقه، 1 ساعت 
و 24 ساعت می باشد. طبق مشاهدات، ضخامت اولیه فرش ها بر اثر عملیات تثبیت 
حرارتی و تحت تأثیر افزایش دما )به دلیل تغییرات ساختاری ایجاد شده در نخ ها( افزایش 
می یابد. با بررسی میانگین کاهش ضخامت بعد از 2 دقیقه می توان دریافت که نتایج 
حاصل تفاوت معنی داری ندارند، زیرا 2 دقیقه زمان کافی برای برگشت به حالت اولیه 
نمی باشد. در حالی که با بررسی نتایج این تحقیق و سایر مطالعات صورت گرفته، 
میانگین کاهش ضخامت پس از 1 ساعت تحت تأثیر دما و فشار در طول عملیات 
تثبیت حرارتی، کاهش مییابد. همچنین دما، فشار و نیز اثر توأم این دو پارامتر موجب 
کاهش میانگین کاهش ضخامت پس از 24 ساعت میگردند و این به این معنی است 
که با افزایش دمای تثبیت حرارتی، بازگشت پذیری به حالت اولیه بهبود پیدا کرده است.

با توجه به نتایج حاصل، افزایش پارامترهای دما و فشار در کاهش میزان فشردگی تأثیر 
معنادار داشته است. همچنین با افزایش دما، میزان تغییر شکل DP کاهش می یابد، چون 
با افزایش دما میزان جمع شدگی و در نتیجه میزان تغییر شکل کاهش می یابد. با بررسی 
نتایج حاصل می توان دریافت که با افزایش دمای تثبیت حرارتی، االستیسیته E و نیز 

بازگشت پذیری پس از 24 ساعت )R3%( افزایش پیدا کرده است.

4-  نتیجه گیری
بررسی نتایج نشان داد که با افزایش دما، نمره نخ و میزان جمع شدگی موج نخ افزایش 
می یابد، در حالی که جمع شدگی، مدول اولی و ازدیاد طول نخ ها کاهش می یابد. 
همچنین با افزایش دما، ضخامت اولیه و االستیسیته فرش افزایش پیدا می کند، در حالی 
که میانگین کاهش ضخامت بعد از 1ساعت و 24 ساعت و میزان تغییر شکل و نیز 

میزان فشردگی، روند کاهشی پیدا می کنند. 

جدول 3- نتایج حاصل از E ،DP و R و نیز R2 ،R1 و R3 بدست آمده از بارگذاری استاتیکی
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