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سرمقاله

نشست مشترک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین و مدیران آن وزارتخانه و جمعی از فعالین 
و دست اندرکاران صنایع پوشاک کشور و توضیحات ایشان در خصوص لزوم توجه بیشتر به صنایع 
نساجی و پوشاک به عنوان یکی از صنایع پیشران در مسیر توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال و بالفاصله 
بعد از آن نشست مشترک وزیر جهاد کشاورزی و معاونین و مدیران کل آن وزارتخانه با فعالین صنعت 
نساجی و ریسندگی کشور و تأکیدات ایشان مبنی بر اهمیت صنایع نساجی و پوشاک در ایجاد اشتغال و 
توسعه صادرات کشور بیانگر این واقعیت است که صنایع نساجی و پوشاک در ایجاد اشتغال و توسعه 
صادرات کشور بیانگر این واقعیت است که صنایع نساجی و پوشاک می تواند با حمایت ها و توجهات 
بیشتر مسئولین نقش بسزایی را در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در کشور ایفا کند. هر چند جای تأسف 
است در حالی که وزارت جهاد کشاورزی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسالمی در مقاطع 
مختلفی به تشکیل جلسه و بررسی مسائل و مشکالت این صنعت می پردازند، متولی اصلی صنعت 
کشور همچنان از موضع مسبوق به سابقه خود به صنعت می نگرد و همچنان می کوشد با نگاه دستوری 

و متوقعانه خود صنعت را به رشد و توسعه برساند. 
جناب وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت! افزایش تولید و صادرات و رشد سرمایه گذاری و توسعه 
صنایع بدون حل مسائل و مشکالت صنعت و تسهیل محیط کسب و کار ممکن نیست و توسعه و 
از  یکی  در  وزیر،  جناب  شد.  نخواهد  محقق  بلندپروازانه  اظهارنظرهای  و  سخنرانی  با  پیشرفت 
سخنرانی های معروف خود با لحنی نصیحت گونه و مشفقانه بخش خصوصی کشور را بر به کارگیری 
مشاورین و مدیران خارجی و مستشاران تشویق نمودند و آن را برای صنعت کشور مفید دانستند و 
فقر مدیریتی و مهارتی مدیران بخش خصوصی را گوشزد فرمودند. حال جای سوال است که وزیر 
محترم که با چنین تبحری، ضعف مدیریتی را در بدنه بخش خصوصی تشخیص داده اند؛ چگونه است 
که سازمان فشل و از هم گسیخته تحت مدیریت خود را عارضه یابی نمی نمایند و برای حل بحران های 
مدیریتی و نیروی انسانی خود از مشاوران داخلی و خارجی استفاده نمی کنند. متأسفانه در طول ماه های 
گذشته، شاهد ناهماهنگی ها و بدسلیقگی های بسیاری در سطح تصمیم سازی این وزارتخانه بوده ایم 
که در نهایت به فرصت سوزی و اتالف منابع منجر شده است. امید است در ماه های پایانی دولت 
یازدهم شاهد بهبود اوضاع نابسامان کسب و کار در کشور باشیم تا بخشی از شعارهای انتخاباتی 

دولت یازدهم در حوزه حمایت از تولید تحقق یابد.

مدیر مسئول



تولد یک کارآفرین
اول فروردین سال 1332 در یک خانواده هفت نفره 
را پشت  تبریزی چشم به جهان گشود و مسیری 
و  کارآفرین  در کسوت یک  امروز  که  سر گذاشت 
تولیدکننده مقابلمان می نشیند و بدون هیچ ادعا و 
تکبری، تمام دستاوردهای مادی و معنوی خود را از 
برکت تالش مستمر و پشتکاری می داند که میراث 
پدرش است. پدری که در ابتدا جوراب باف بود و پس 
از ورود ماشین های یک رو سیلندر از روسیه به تبریز، 

گردبافی  پارچه های  و  زیرپیراهنی  تولید 
را آغاز کرد. «پیش از ورود برق به 
تبریز، پدرم با ابزارهای مکانیکی و 

دستی به تولید می پرداخت و به 
معروف  تبریز  در  دسترنج  نام 

گفت وگو با سیدحسن فلک فرسائی )دسترنج(- مدیرعامل شرکت کارخانجات دسترنج  رضا بافت

ديدگاه

تولیدکننده مقابلمان می نشیند و بدون هیچ ادعا و 
تکبری، تمام دستاوردهای مادی و معنوی خود را از 
برکت تالش مستمر و پشتکاری می داند که میراث 
پدرش است. پدری که در ابتدا جوراب باف بود و پس 
از ورود ماشین های یک رو سیلندر از روسیه به تبریز، 

گردبافی  پارچه های  و  زیرپیراهنی  تولید 
را آغاز کرد. «پیش از ورود برق به 
تبریز، پدرم با ابزارهای مکانیکی و 

دستی به تولید می پرداخت و به 
معروف  تبریز  در  دسترنج  نام 

شد و به این نام بسیار عالقه مند بود. من نیز دسترنج 
را بیشتر مناسب حال و هوای مجموعه تولیدی و 

زندگی حرفه ای ام می دانم.«
هفت سالگی به همراه خانواده راهی تهران می شود 
این  به  بگیرد.  بیشتری  رونق  پدر  کار  و  کسب  تا 
ترتیب صبح ها در کنار پدر کار می کند و شبانه درس 
می خواند. پس از تحصیل در دارالفنون و کسب مدرك 
دیپلم از دبیرستان هدف، تحصیل خود را در رشته 
اقتصاد دانشگاه ملی) دانشگاه شهید بهشتی فعلی( 
ادامه می دهد. به درس و تحصیل عالقه بسیار 
دارد » خانواده و فامیل متمول نداشتیم به 
همین دلیل کار و تحصیل را به صورت 
جدی دنبال کردم و زندگی و تفریح من 
شاید  می شد.  خالصه  درس  و  کار  در 
جمعه ها  که  نباشد  باورکردنی  برایتان 
در بازار تهران کار می کردم و ده سال از 
زندگی ام در تهران سپری می شد 
اما از خیابان تخت جمشید 
طالقانی  ) خیابان 

فعلی( پایم را فراتر نگذاشته بودم! و بیست و یک  
سالگی برای نخستین بار به شمال کشور سفر کردم. 
فقط کار و کار و کار... چاره ای نبود.. باید زندگی را 

براساس کار و تالش می ساختم...«
 سوار بر موتور سیکلت از این سوی شهر به آن سوی 
شهری می رود که دیگر برایش شهری غریب نیست 
روزهای  آن  از  یادگاری  امروز،  کهنه  سینوزیت  و 

پرتالش جوانی است. 
» پس از ورود به تهران، پدرم در کارگاه استیجاری 
و  خیاطی  چرخ  سیرکولت ،  ماشین  تعدادی  خود، 
دستگاه کشوبافی داشت و در کنار ایشان، دوزندگی 
اغلب  قدیم،  روزگار  در  گرفتم.  یاد  را  تریکوبافی  و 
خانواده ها فرزندان پسر خود را برای آموختن حرفه 
به مغازه های مختلف می بردند تا هم شاگردی کنند 
و چیزی یاد بگیرند و هم از دوران کودکی با طعم 
شیرین دستمزد و درآمد حاصل از تالش و زحمت، 
آشنا شوند من هم از  این قاعده مستثنی نبودم و 
شش ماهی در بازار پادویی نیز انجام دادم و حقوق 
روزی پنج ریال بود. صاحب  کارم، پنج شنبه ها مزدی 
به من نمی داد و می گفت این پول را سینما می روی 

و خرج می کنی!«
و  جوانی  روحیه  که  جوانان  از  بسیاری  برخالف 
به تفریح و  اقتضا می کند در کنار کار  شادابی شان 
 3800 پس انداز  می دهد  ترجیح  بپردازد؛  سرگرمی 
تومانی خود را به خرید دستگاه نواربری اختصاص 
سوی  به  گام ها  اولین  پدر،  کنار  در  و  دهد 
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پارچه  کیلو   70 « بردارد.  را  کارآفرینی  و  استقالل 
با دستگاه نواربافی می بریدم و کیلویی 12-9  ریال 
می فروختم با درآمدی که از این طریق به دست آوردم 
ماشین گردبافی به قیمت 70 هزار تومان ) نیمی از 
آن نقدی و مابقی قسطی( خریدم و به این ترتیب 
گردبافی را شروع کردم. بین 8 تا 18 سالگی و در 
عنفوان جوانی، فقط دغدغه کار داشتم؛ خانه پدری اش 
ری  خیابان  تهران-  قدیمی  محله های  از  یکی  در 
کوچه آبشار- هنوز پابرجاست و آن را حفظ کرده؛ 
شاید بنابر نصیحت پدر که همیشه می گفت» هرگز 
یادت نرود از کجا آمده ای و فکر نکن با رسیدن به 

مال و منال، کسی شده ای.«  
فعالیت تولیدی و کار درکارگاه پدری ادامه پیدا می کند 
و حتی در همان کارگاه می خوابد هفته ای یکی دو 
روز به خانه می رود. به تدریج تعداد دستگاه ها به 9 
ماشین گردبافی افزایش پیدا می کند و  حجم فعالیت 
به اندازه ای افزایش می یابد که 7-6 کارگاه گردبافی 

به صورت کارمزدی برایش کار می کردند. 
»پدر تا سال 1354 در کارگاه فعال بود اما با توجه به 
کهولت سن و کاهش توان جسمی، اداره کارگاه را به 
من منتقل کرد  اگرچه هر روز سری به بازار می زد و 

در جریان امور قرار می گرفت.« 

تبدیل کارگاه به کارخانه
» یک سال و نیم پیش از وقوع انقالب، مرتب در حال 
رفت و آمد به جاده کرج برای خرید زمین کارخانه 
بودم تا این که یک سوله آماده توجهم را جلب کرد و 
آن را خریداری نمودم به این ترتیب کارگاه به جاده 

کرج منتقل شد در حالی که تا سال 1356 جواز وزارت 
صنایع دریافت نکرده بودم! پس از دریافت جواز و 
اقدامات اولیه، کارخانه به برکت نام ثامن االئمه، با نام 
»رضابافت« فعالیت خود را آغاز کرد. خوشبختانه بروز 
انقالب و جنگ تأثیری در روند فعالیت ما نداشت و 
دچار زیان هنگفت مالی نشدیم. پس از اتمام جنگ، 
بازار دچار رکود بی سابقه ای شد در حالی که کلی جنس 
فروخته بودیم. رکود باعث شد اغلب مشتریان اجناس 
را پس دهند، اجناس را گرفتیم و به انبارها منتقل 
کردیم، حساب مشتریان را نیز تسویه کردیم و پس از 

شش ماه با سود، آنها را فروختیم«
زمانی که راز موفقیت دسترنج را در بازار پر رکود پس 
از جنگ تحمیلی می پرسیم، می گوید: » بسیاری از 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی پس از جنگ تعطیل 
شدند به این دلیل که مدیران کارخانه، شتابزده عمل 
کردند. ابتدا باید به تأمل و تفکر دقیق در وضعیت 
بازار و نرخ دالر می کردند و سپس تصمیم  می گرفتند. 
دلیل  به  کارخانه ها  از  توجهی  قابل  تعداد  متأسفانه 

شتاب و عجله بی دلیل مدیرانش، بسته شدند.«

تولید ادامه یافت....
انقالب، جنگ تحمیلی، رکود، عدم امنیت بازار و ... 
هیچ یک باعث نشدند دسترنج به عقب بازگردد و تولید 
را حتی برای چند لحظه متوقف نماید. » از زمانی که 
تولید را شناختم تا امروز کار می کنم. کار پدیده بدی 
نیست. با این که به لطف خداوند، به رفاه خوبی در 
زندگی رسیده ام اما ذره ای از عالقه ام به کار کم نشده 
است و حتی جمعه ها نیز به کارخانه می روم. عاشق 

نساجی هستم، با شنیدن صدای ماشین های نساجی، 
احساس آرامش به من دست می دهد و بزرگ ترین 

تفریح زندگی ام، کار کردن است. 

محصوالت کارخانجات دسترنج رضابافت
دسترنج به تهیه ماشین آالت مدرن اعتقاد راسخی 
دارد و آن را موجب افزایش کیفیت محصوالت نهایی 
کارخانه های تولیدی می داند. »زمانی که انسان در 
یک رشته صنعتی برای سال های متمادی به فعالیت 
و  تجزیه  توان  می کند،  کسب  تجربه  و  می پردازد 
تحلیل نقاط قوت و ضعف این رشته را پیدا می کند. 
عمر انسان آن قدر کوتاه است که اجازه نمی دهد انسان 
در چندین رشته به کسب تجارب گسترده و همه جانبه 
بپردازد. پس از چند سال تولید، به این نتیجه رسیدیم 
ایران شرایط  در  مواد دیگر هستیم که  نیازمند  که 
تولید آن را نداریم. تصمیم گرفتیم ماشین آالت مورد 
یعنی  سازندگان  بهترین  از  یکی  از  را  کارخانه  نیاز 
تولیدکنندگان آلمانی که تخصص، دانش و تجربه 
بسیار باالیی در زمینه تولید ماشین آالت نساجی دارند، 
تهیه کنیم تا به ارائه محصوالت باکیفیت منجر شود. 
به عنوان تولیدکننده زمانی که محصوالت باکیفیت 
تولید می کنید نباید چندان نگران عدم فروش آن در 

بازار باشید.«  
هدف  با  رضابافت  دسترنج  کارخانجات  شرکت 
مصنوعي(  )ابریشم  میکروفیالمنتی  نخ هاي  تولید 
با توان  راه اندازی شده است. فاز اول این شرکت 
به   )  POY( پلي استر  یافته  آرایش  نیمه  نخ  تولید 
فعالیت می پردازد و فاز دوم این واحد تولیدي که 
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طرح توسعه آن در حال اجرا مي باشد، با ظرفیت 
مشابه فاز اول به عالوه تولید نخ میکروفیالمنت 

FDY  در حال اجراست. 

واحد تکسچرایزینگ با توان تولید انواع نخ پلي استر 
استرچ و با 13 خط تولید احداث شده که تاکنون 6 
خط تولید آن به بهره برداري رسیده و هر چهار ماه 
یک خط به ظرفیت تولید آن اضافه مي شود. با توجه 
نیاز مستمر  به حساسیت فرایند تولید نخ میکرو و 
به برق دائم و بدون نوسان، ساخت نیروگاه برق به 
ظرفیت 14 مگا  وات در دستور کار قرار گرفته که در 
حال بهره برداري  است. یکی دیگر از اهداف کارخانه، 
احداث واحد پتروشیمي جهت تولید چیپس پلي استر 

در 3 گرید نساجی، بطری و فیلم می باشد.
به عنوان  کارخانجات  این  تولیدي  محصوالت 
انواع  تولید کننده  واحدهاي  باالدستي  محصوالت 
گردبافت،  پارچه هاي  پرده،  پتو،  فرش ماشیني، 
ورزشي  باکتریال  آنتي  پوشاك  انواع  تخت بافت، 
انواع        تولید  در  میکرو فیالمنت  محصوالت  و 
استفاده  ویژه چادر مشکي(  )به  پارچه هاي ظریف 
می شود و حدود 400 نفر به صورت مستقیم در این 
مجتمع صنعتی به فعالیت می پردازند. پرسنلی که 
مجموعه  این  ندارد  عالقه  به هیچ عنوان  دسترنج 
را ترك کنند » اغلب پرسنل چندین سال در این 
کارخانه مشغول کار می شوند و بسیاری از آنان تا 
زمان بازنشستگی پیش ما می مانند. برخی نیز به 
که  می رسند  فنی  دانش  و  توانمندی  از  سطحی 
یک واحد تولیدی مستقل راه اندازی می کنند و به 

مشتریان دسترنج رضابافت تبدیل می شوند. 

فعالیت در عرصه صادرات
مانند  به کشورهایی  محصوالت دسترنج رضابافت 
کارخانه های  استقبال  مورد  و  می شود  صادر  ترکیه 
نساجی ترکیه نیز قرار گرفته است. اما به اعتقاد وی 
در زمینه صادرات آن قدر مشکالت کوچک و بزرگ 
از سوی نهادهای دولتی به وجود می آید که عماًل 
صادرات را مقرون به صرفه نمی کند. از سوی دیگر 
نساجی  کارخانه های  نیاز  مورد  اولیه  مواد  واردات 
نیز با دشواری های بسیاری انجام می شود. » برای 
مثال واردات یک کاال یا ماده اولیه به قیمت 900 
دالر اعالم می شود اما هنگام ورود به گمرك تازه 
اول مشکالت است!! باید مبالغی به دالیل مختلف 
به وزارت راه، هالل احمر، مالیات بر ارزش افزوده، 
تخلیه،  زیست،  محیط  استاندارد،  سازمان   سازمان 
تمام  احتساب  با  که  بپردازیم  انبارداری  و  بارگیری 
این مبالغ، متوجه افزایش 30 درصد کاال یا ماده اولیه 
وارداتی خواهید شد که قیمت تمام شده محصول 
نهایی را بسیار باال و غیرقابل توجیه می کند.  آیا این 
اقدام چیزی جز تخریب تولید داخلی است؟ چرا مجال 

نفس کشیدن به تولید ملی نمی دهیم؟ 
برای  موقت  ترخیص  قانون  زمان،  از  مقطعی  در 
صادرات اجرا شد اما آن قدر انسان های نا اهل وارد 
میدان شدند که عماًل این قانون به ضد تولید داخل 
تبدیل شد. متأسفانه برخی فقط به دنبال بوی کباب 
هستند و کاری ندارند که این کباب از چه گوشتی تهیه 
شده است! به محض شنیدن کلمه وام و تسهیالت 
بانکی به دنبال گرفتن پول می دوند تا به اسم تولید، 
سودهای کالن کسب کنند و به زندگی خود ادامه 

یافتن شغل  برای  از سوی دیگر یک جوان  دهند! 
مناسب و سپس تشکیل خانواده  در می ماند و نمی داند 

چه باید کند.« 
یک مدیر خوش بین، یک کارآفرین امیدوار

» همیشه خوش بین بوده ام و اعتقاد دارم شرایط بهتر 
خواهد شد کما این که تاکنون با مشکل خاصی در 
تولید مواجه نشده ام. هیچ کدام که گرسنه نمانده ایم! 
سپرده گذاری در بانک ها چه لذتی دارد؟ ماهیانه 500 
میلیون تومان هم سود ماهیانه از بانک دریافت کنیم، 
چه ثمری برای زندگی دارد؟ جز این که یک انسان 
طفیلی و مصرف کننده صرف به جامعه افزوده می شود! 
با افزایش سن نیز انسان مدام از خود می پرسد برای 
جامعه و نسل آینده چه کرده ام؟ بسیار بسیار مهم است 
که کاری کنید تا برای کشور خود مفید واقع شوید و 
در خلوت خود که زندگیتان را مرور می کنید، سرافکنده 
و پشیمان نشوید. برای افراد بسیاری مایه افتخار است 
از نظر مالی  که زندگی خود و چند نسل بعدی را 
تأمین کرده اند و به اصطالح بارشان را بسته اند؛ اما 
برای جامعه چه کرده اند؟ چه نفعی برای کشورشان 
داشته اند؟ برای چند نفر اشتغال ایجاد کرده اند؟ صبح 
دیر بیدار شدن از خواب و تفریح و گردش مداوم چه 
لذتی دارد؟ من که دیرتر از 5 صبح نمی توانم بیدار 
شوم و عادت کرده ام کار کنم. تفریح بزرگ زندگی ام، 

کار کردن است.«  

رمز موفقیت
از دسترنج در مورد رمز موفقیت مجموعه اش در زمان 
می کنیم،  سوال  بازار  رکود  و  اقتصادی  بحران های 
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معتقد است» خود را یک تولیدکننده موفق نمی دانم 
من هم یک بنده خداوند هستم که تالش می کنم 
برای کشورم و هموطنانم مفید واقع شوم. اگر به من 
بگویند در کاخ مجلل و امکانات آن چنانی زندگی کنم، 
هیچ لذتی از این نوع زندگی نخواهم برد. تولیدکننده  و 
متعلق به کارخانه هستم. با توکل به خداوند کارخانه ای 
راه اندازی کرده ایم که مانند کاخ بزرگ، گسترده و 
بسیار مرتب است؛ چرا باید به کاخ نشینی فکر کنم؟     

از شکست نمی ترسم
افزایش خط تولید و  از دسترنج می پرسیم در روند 
گسترش کارخانه تاکنون از شکست و از دست دادن 
سرمایه ترسیده اید؟ پاسخ با توجه به شناخت روحیه 
وی طی مصاحبه کاماًل مشخص است » نه! از چه 
چیز باید بترسم؟ مگر سرمایه ما چیست؟ سرمایه مان 
برای همین مملکت است. تولیدکننده ای که متعهد، 
باکفایت و دلسوز نباشد اگر صدها میلیارد تومان نیز 
در اختیارش قرار دهند، این سرمایه را از بین می برد و 
شکست می خورد اما یک مدیر الیق و توانمند، قادر 
است یک ریال را در مسیر صحیح به صدها ریال 
تبدیل کند و مرتب به ثروت  آفرینی بپردازد بدون 
این که دغدغه از دست دادن سرمایه اولیه اش را داشته 

باشد. 

انجام  در کارخانجات دسترنج رضابافت همیشه به 
کار صحیح ، پیشرفت و توسعه فکر می کنیم و تحت 
استاندارد مشخص بین المللی به تولید ادامه می دهیم 
پس دلیلی برای شکست وجود ندارد. زمانی که کار 
باالست و  به اصطالح سرتان  انجام دهید  صحیح 
پذیرفتن  و  پاسخگویی  برای  نفس الزم  به  اعتماد 

مسئولیت کار انجام شده را دارید.«

وقوع انقالب اسالمی و مقایسه میان وضعیت 
صنایع نساجی پیش و پس از انقالب

ریشه دار  و  قدیمی  صنعت  یک  نساجی،  » صنعت 
در ایران است. همیشه مشغول کار بودیم و دغدغه  
و نگرانی خاصی بابت تولید نداشتیم. سال 1350 
بازار با رکود مواجه شد و پارچه های فروش نرفته 
بسیاری در انبارها وجود داشت. از پدر پرسیدم که 
در این شرایط، حجم تولید را کم کنیم؟ پاسخ منفی 
داد و گفت به تولید ادامه دهید، هیچ اتفاق بد رخ 
نخواهد داد و فصل پاییز تمام محصوالت انبار به 
بود  درست  کاماًل  پدرم  پیش بینی  می رود.  فروش 
باقی  انبارها  در  محصولی  پاییز،  فصل  آمدن  با  و 
نماند... دلیل ترقی کار و افزایش تعداد دستگاه ها و 
ماشین آالت نیز همین بود، مسیر کار و تولید هموار 
بود و تولیدکننده برنامه ای جز افزایش تولید و بازاری 

هدفی جز فروش محصوالت نداشت. نمی دانستیم 
دولت و حمایت دولت یعنی چه. فقط سرگرم زندگی 

و کار بودیم.«
دسترنج به روزهایی اشاره می کند که در میان کسبه 
بازار، اعتماد حرف اول و آخر را می زد. » چیزی به 
نداشت.  وجود  بازار  در  برگشتی  چک  و  چک  نام 
ماهه  نه  شش ماهه،  ماهه،  سه  برات  مشتریان  به 
خالل  در  دسترنج  که  بعدی  نکته   می دادیم.«  و... 
صحبت هایش از آن یاد می کند شاید نسل جوان در 
فیلم های قدیمی دیده اند و یا از زبان بزرگان شنیده اند      
» یکی از مشتریان به دلیل بروز یک مشکل، نتوانست 
بدهی خود را به موقع بپردازد. به حجره ما مراجعه 
کرد و یک دانه سبیل خود را گرو گذاشت و قول داد 
تا شش ماه بعد بدهی خود را تسویه کند. مردانگی، 
مروت و انصاف در بازار چیزی نبود که با پول و منافع 
مالی سنجیده شود یا خدای ناکرده بدهی معوق باعث 

بی آبرویی یک کاسب شرافتمند شود. 
هیچ گاه فراموش نخواهم کرد که به فردی 250 هزار 
تومان ، جنس نسیه داده بودیم که این رقم در دهه 50، 
مبلغ بسیار باالیی بود. از این موضوع بسیار ناراحت 
بودم و با برخی بازاری ها در میان گذاشتم. زمانی که 
پدرم متوجه شد مرا مورد شماتت قرار داد و گفت نباید 
کسی را در جریان بدهی این بنده خدا قرار بدهی. 

تولیدکننده ای که متعهد، باکفایت و دلسوز نباشد 
اگر صدها میلیارد تومان نیز در اختیارش قرار 
دهند، این سرمایه را از بین می برد و شکست 
می خورد اما یک مدیر الیق و توانمند، قادر است 
ریال  صدها  به  صحیح  مسیر  در  را  ریال  یک 
بپردازد  ثروت  آفرینی  به  مرتب  و  کند  تبدیل 
سرمایه  دادن  دست  از  دغدغه  این که  بدون 

اولیه اش را داشته باشد. 

6   شماره 167    آبان 95      



کمکش کن و بگذار چرخ زندگی وی بچرخد؛ با خود 
گفتم نفس پدرم از جای گرم بلند می شود! طرف 250 
هزار تومان بدهی دارد اما باید باز هم به وی جنس 
بدهم؟!... چند روز بعد سراغ آن مشتری را گرفت و 
پرسید به وی کمک کرده ام؟ گفتم: نه... بسیار ناراحت 
و دلگیر شد و مرا سرزنش کرد. عکس العمل پدرم 
برایم گران تمام شد و تصمیم گرفتم طبق صالحدید 
پدر، به آن مشتری کمک کنم... بعدها وی توانست 
بدهی های خود را پرداخت کرد و به دوستان بسیار 
نزدیک و صمیمی همدیگر تبدیل شدیم. ضمن این که 
آبرویش نیز در بازار حفظ شد«  داستان رفاقت ها و 
ارزش گذاری انسان ها به همدیگر، تفاوت های بسیاری 

 با گذشته پیدا کرده است. 
پس از انقالب، شرکت های بزرگ نساجی مصادره 
و صاحبانش به خارج از کشور رفتند. مدیریت این 
سپرده  دولتی  مدیران  و  دولت  به  بزرگ  واحدهای 
شد که اغلب هیچ گونه تجربه و تخصصی در صنعت 
نساجی نداشتند و تصور می کردند این صنعت بدون 
مدیریت و برنامه مشخص، همچنان سودآور خواهد 
بود. در حالی که واقعیت چیز دیگری بود. » بازار با 
کمبود شدید محصوالت مختلف روبرو شد و شاهد 
سهمیه بندی کاالها بودیم. وجود این سهمیه بندی 
باعث شد مدیران دولتی کارخانه ها تصور کنند بازار 

برای همیشه به این شکل خواهد ماند و به جای 
نوسازی ماشین آالت و توجه به کیفیت محصوالت، 
هر چه تولید می کردند به بازار می فروختند و مردم هم 
به دلیل فقدان واردات و نیاز مبرم، چاره ای جز خرید 

کاالهای بی کیفیت نداشتند.   
یک روز چشمان خود را به روی واقعیت باز کردند 
که دیگر دیر شده بود و از شرکت های بزرگی مانند 
صدها واحد تولیدی زیان دیده چیزی باقی نماند. حتی 
شرکتی مانند پلی اکریل که سودآوری و درآمد کالن 
آن در سال های دور به هیچ عنوان قابل تصور نیست 
به وضعیتی رسیده که صحبت از تعطیلی قریب الوقوع 
مصرف کننده  واحدهای  تمام  می َشود.  شنیده  آن 
محصوالت این کارخانه را پیش خرید می کردند اما 
متأسفانه مدیران وقت، هیچ توجهی به تداوم کار، 
ماشین آالت  تعداد  افزایش  رشد،  برای  برنامه ریزی 
مدرن و خطوط تولید نداشتند؛ شاید بی حوصله بودند 
یا تصور می کردند در بر همین پاشنه خواهد گشت! با 
برگزاری ضیافت های متعدد و خرج های آن چنانی، از 

نوسازی ماشین آالت غفلت ورزیدند. 
یکی از شرکت های بزرگ هندی درست همزمان با 
پلی اکریل راه اندازی شده است، امروز این مجموعه 
یک استان را در هند اداره می کند اما پلی اکریل ایران 

کجاست و چه می کند!!! 

  وضعیت فعلی صنایع نساجی ایران
و  خرگوش  داستان  کودکی  دوران  در  ما  »همه 
الك پشت را شنیده ایم. صنعت نساجی ایران مدتی 
مانند خرگوش داستان های کودکی شده بود به این 
معنی که بازار بسیار پر رونق، سودآور و رو به توسعه 
بود اما شرایط به نحوی رقم خورد که گویی خوابمان 
توسعه  به  اعتقادی  دولتی  سیستم  سویی  از  و  برد 
صنعت نساجی و نوسازی و بازسازی ماشین آالت آن 
نداشت. در این آشفته بازار، عده ای کاالی ساخته شده 
وارد کشور کردند و به تدریج بازارهای کشور، مملو از 
کاالهای خارجی عمدتاً بی کیفیت چینی شد. به این 
ترتیب جامعه ای ساختیم مصرف گرا با جوانان بیکار و 
واحدهای تولیدی متوقف و ورشکسته! در این مسیر 
حتی سرمایه گذارانی هم که می خواستند خدمتی به 
کشور انجام دهند و سرمایه خود را به احداث کارخانه 
بازار  ایجاد شغل اختصاص دهند، دلسرد کردیم!  و 
فرش،  عرضه  به  روزگاری  که  تهران  آباد  عباس 
شهره عام و خاص بود امروز به بازار فروش البسه زیر 
وارداتی چینی تبدیل شده است؛ چه کرده ایم با تولید و 
تولیدکننده؟!...  آیا اصالت ما در نابودی صنعت چندین 
صد ساله نساجی و فروش کاالهای بی کیفیت چینی 

است؟ 
برخی صنایع مانند نساجی زنجیره های بسیاری دارند 
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و اشتغال متعددی در جامعه به وجود می آورند. صنعت 
نساجی به تنهایی 9 زنجیره گسترده و بزرگ را اداره 
می کند که از تولید مواد اولیه ) پنبه، چیپس پلی استر 
و...( تا محصوالت نهایی مانند پوشاك، فرش و ... را 
در برمی گیرد. خانواده بسیار بزرگی که سر یک سفره 
دور همدیگر می نشینند و ایجاد اختالل در روند طبیعی 
هر کدام، باعث بروز مشکل در سایر زنجیره ها خواهد 

شد.« 

تأثیرات تحریم بر صنایع نساجی
به  از تحریم ها  به اعتقاد دسترنج، » بخش عمده ای 
محدودیت واردات ماشین آالت مدرن از شرکت های 
برای  خارجی  طرف  که  داشت  اختصاص  مطرح 
راهکارهایی  ایران،  گسترده  بازار  در  فعالیت  ادامه 
هزینه  البته  که  کرد  پیدا  تحریم ها  زدن  دور  برای 
تهیه ماشین آالت را برای صنعتگران ایرانی افزایش 
داد. برای مثال زمانی که شرکت های آلمانی متوجه 
مطالبات ایران از شرکت چینی یا کره ای  شدند، پس 
از مذاکره با مدیران این شرکت ها، ماشین آالت را به 
بندر شانگهای ارسال و از آنجا به ایران صادر کردند. 
پس از لغو تحریم ها نیز همچنان بانک های اروپایی با 

سیستم بانکی ایران مشکالتی دارند و تغییر چندانی 
در این زمینه به وجود نیامده  است. باید اعتماد متقابل 
میان ایران و سایر کشورها بازگردد تا بتوان در یک 
فضای شفاف به تعامل تجاری، صنعتی و اقتصادی 

پرداخت.« 

پیش بینی از آینده صنایع نساجی ایران
زمینه  در  خود  شعارهای  به  راستی  به  دولت  »اگر 
حمایت از تولید داخل عمل کند و دولت های بعدی نیز 
همین رویکرد را مدنظر قرار دهند، به اشتغال و رفاه 
آیندگان فکر کنند قطعاً شاهد رشد و توسعه صنایع 
کشور از جمله صنعت نساجی خواهیم بود اما در غیر 
این صورت با بی تدبیری در زمینه واردات، عدم تقویت 
واحدهای تولیدی و... راه به جایی نخواهیم برد. باید 
اشتغال کنیم وگرنه گویا در یک کشتی  در کشور 
نشسته ایم و هر کدام بخشی از آن را سوراخ می کنیم. 

مطلب نهایی
خود  همنوعان  به  نسبت  مسئولیت  احساس  »باید 
که  زمانی  مادرم  دور  سال های  در  باشیم.  داشته 
به  ظرف  چندین  در  را  آن  می کرد  درست  غذایی 
بوی غذا  داشت  اعتقاد  و  اطراف می داد  همسایه ها 
به مشام دیگران می رسد و ممکن است پولی برای 
تهیه غذا نداشته باشند و حسرت بخورند. انسان ها با 
همدیگر دوست بودند چرا دشمنی و دوری جایگزین 
این روابط صمیمانه شده است؟ توجه به مسئولیت 
اجتماعی که دیگر وظیفه دولت نیست. چرا ما نباید 
به کمک نیازمندان بشتابیم و کمکشان کنیم و فقط 
به فکر افزایش حساب های بانکی باشیم؟ پس چه 

تولیدکننده اهل، هر چقدر سود در جهت تولید 
ببرند در راستای خرید ماشین آالت بهتر، قدم 
برمی دارد و کار خود را گسترش می دهد و به 
نسل بعد منتقل می کند. ما باید نسل آینده را 
امیدوار کنیم نه این که فرزندان تولیدکنندگان 
دلسرد بشوند و بگویند پدر ما به کجا رسید که 

ما کار ایشان را ادامه بدهیم! 

زمانی برای پرداختن به باقیات و صالحات است؟ با 
نوع دوستی و همدردی در سخت ترین شرایط زندگی 

نیز می توان تاب آورد.« 
تولیدکنندگان  و  صنعتگران  این که  پایانی  مطلب 
با عشق و عالقه و از خود گذشتگی خاصی وارد 
میدان شده اند پس نباید آنان را در طی این مسیر، 
دلسرد و نومید کنیم. تولیدکننده اهل، هر چقدر سود 
در جهت تولید ببرند در راستای خرید ماشین آالت 
بهتر، قدم برمی دارد و کار خود را گسترش می دهد 
آینده  باید نسل  ما  بعد منتقل می کند.  به نسل  و 
تولیدکنندگان  فرزندان  این که  نه  کنیم  امیدوار  را 
که  رسید  کجا  به  ما  پدر  بگویند  و  بشوند  دلسرد 
ما کار ایشان را ادامه بدهیم! این مطلب بسیار حائز 

اهمیت می باشد. 
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ديدگاه

اشاره:
به اعتقاد مهندس امامی، تمام دولت های ما از زمان 
و  هستند  و  بوده  پایه  نفت  تاکنون،  نفت  اکتشاف 
تعیین  نفت  قیمت  براساس  سرانه  درآمدهای  حتی 
می شوند، کامالً برخالف کشورهایی مانند آلمان، ژاپن 
و ... که درآمدشان براساس مالیات دریافتی است! در 
کشورهای پیشرفته صنعتی، نیروی سیاسی دولت و 
قدرت مالی کارآفرینان در یک جهت حرکت می کنند 
پس قوانین دولت برای توسعه سرمایه گذاری، ایجاد 
اشتغال و درآمدزایی در راستای حمایت از فعالیت بخش 
خصوصی و کارآفرینان به تصویب می رسند اما متأسفانه 
در کشور ما این تعامل اصالً به وجود نیامده است چون 
به  نیازی  و  دارد  نفتی دسترسی  به درآمدهای  دولت 
کارآفرینان حس نمی کند؛ پس نباید هم انتظار داشته 
باشیم قوانین به نفع تولید و حمایت از تولیدکننده وضع 
شوند. وی، قوانین حاکم در کشور را ضد تولید می داند و 

ادامه می دهد» این موضوع، یک معضل کامالً داخلی 
است و ارتباطی به تحریم های خارجی ندارد.« 

مهندس امامی پس از سال ها فعالیت در 
و  شیفته  را  خود  هنوز  نساجی،  صنعت 
دلسوز نساجی می داند و تأکید می کند » اگر 
امروز هم برای احیای یک واحد در حال 
توقف فراخوانده شوم، بدون توجه به 

منافع مالی، دعوت مدیران کارخانه 
خدمت  به  و  می گویم  لبیک  را 
می پردازم.« متن کامل مصاحبه با 

این پیشکسوت صنعت نساجی از 
حضورتان می گذرد: 

ديدگاهديدگاه

گفت وگو با مهندس سید احمد امامی- پیشکسوت صنعت نساجی 

آخرین مصاحبه ای که با شما انجام دادیم، 
زمان فعالیت در شرکت دفیه بود که بعدها 
خبر تعطیلی این مجموعه را شنیدیم. چرا دفیه 
تعطیل شد و پس از آن چه فعالیت هایی در 

نساجی انجام داده اید؟
با توجه به ظرفیت های خالی فراوان صنایع نساجی 
و همچنین با تکیه بر تجربیاتم در بخش فاستونی 
شرکت دفیه راه اندازی شد و تصمیم گرفتیم از طریق 
این شرکت به صادرات کاالهای همکارانی که سابقه 
30 سال همکاری با آنها دارم، به عراق بپردازیم اما 

به دالیل مختلف این هدف تحقق پیدا نکرد. تمرکز 
اصلی دفیه را بر صادرات قرار داده بودیم اما متأسفانه 
طرف های ما در عراق ) به خصوص بخش کردستان( 
مدتی  از  پس  و  نبودند  حساب  خوش  اصطالح  به 
اوضاع سیاسی عراق نیز دچار آشفتگی شد در حالی که 
محصوالت مختلف اعم از فرش ماشینی، منسوجات 
خانگی، کاالی خواب و ... به ارزش چندین میلیون 
دالر از همکاران گرفته و به عراق فرستاده بودیم به این 
ترتیب با زیان هنگفت مالی مواجه شدیم و برای شرکت 

دفیه راهی جز توقف فعالیت باقی نماند. 
در ادامه، حدود یک سال و نیم به عنوان رئیس هیئت 
پرداختم.  فعالیت  به  بروجرد  نساجی  شرکت  مدیره 
از طریق  بعدها  این شرکت  همان طور که می دانید 
بورس به بخش خصوصی) زنده یاد محسن مظاهری( 
 واگذار شد؛ حدود هفت ماه نیز در زمینه احیا و راه اندازی 
کارخانه وطن اصفهان با هدف گردش چرخ صنعت و 
تداوم اشتغال و بدون کوچک ترین چشمداشت مالی 

مشغول کار شدم. 
در  ایران  نساجی  متخصصین  جامعه   1390 سال 
 A25 جریان برگزاری نمایشگاه نساجی تهران، سالن
را برای ارائه مشاوره بخش های مختلف نساجی اعم 
و  کارشناسان  با حضور   ... و  بافندگی  ریسندگی،  از 
بخش  مسئولیت  و  گرفت  نظر  در  نساجی  فعاالن 
فاستونی بافی به من واگذار شد. مدیرعامل و معاون 
وقت شرکت پشم بافی آسیا طی بازدید از این نمایشگاه 
و بخش جامعه متخصصین نساجی، پیشنهاد همکاری 
در پشم بافی آسیا را مطرح نمودند. در ابتدا تمایلی به 
همکاری با شرکت دولتی نداشتم اما به اصرار مدیران 
شرکت جهت بازدید از کارخانه راهی کرمان شدم، 
با مشاهده فعالیت 50-40 نفر خانم سرپرست 
خانوار، وظیفه خود دانستم که تمام تالش 
خود را برای بهبود وضعیت این کارخانه به 
کار گیرم. در همان هفته اول شروع کار، 
متخصصین و پرسنل بسیار عالقه مند، 
کارخانه  سخت کوش  و  مستعد 
مورد  در  متعددی  سواالت 

ئل  مسا

کشورهای پیشرفته صنعتی، نیروی سیاسی دولت و 
قدرت مالی کارآفرینان در یک جهت حرکت می کنند 
پس قوانین دولت برای توسعه سرمایه گذاری، ایجاد 
اشتغال و درآمدزایی در راستای حمایت از فعالیت بخش 
خصوصی و کارآفرینان به تصویب می رسند اما متأسفانه 
در کشور ما این تعامل اصالً به وجود نیامده است چون 
به  نیازی  و  دارد  نفتی دسترسی  به درآمدهای  دولت 
کارآفرینان حس نمی کند؛ پس نباید هم انتظار داشته 
باشیم قوانین به نفع تولید و حمایت از تولیدکننده وضع 
شوند. وی، قوانین حاکم در کشور را ضد تولید می داند و 

ادامه می دهد» این موضوع، یک معضل کامالً داخلی 
است و ارتباطی به تحریم های خارجی ندارد.« 

مهندس امامی پس از سال ها فعالیت در 
و  شیفته  را  خود  هنوز  نساجی،  صنعت 
دلسوز نساجی می داند و تأکید می کند » اگر 
امروز هم برای احیای یک واحد در حال 
توقف فراخوانده شوم، بدون توجه به 

منافع مالی، دعوت مدیران کارخانه 
خدمت  به  و  می گویم  لبیک  را 
می پردازم.« متن کامل مصاحبه با 

این پیشکسوت صنعت نساجی از 
حضورتان می گذرد: 

و همچنین با تکیه بر تجربیاتم در بخش فاستونی 
شرکت دفیه راه اندازی شد و تصمیم گرفتیم از طریق 
این شرکت به صادرات کاالهای همکارانی که سابقه 
30 سال همکاری با آنها دارم، به عراق بپردازیم اما 

تداوم اشتغال و بدون کوچک ترین چشمداشت مالی 
مشغول کار شدم. 

در  ایران  نساجی  متخصصین  جامعه   1390 سال 
A25 25جریان برگزاری نمایشگاه نساجی تهران، سالن 25جریان برگزاری نمایشگاه نساجی تهران، سالن

را برای ارائه مشاوره بخش های مختلف نساجی اعم 
و  کارشناسان  با حضور   ... و  بافندگی  ریسندگی،  از 
بخش  مسئولیت  و  گرفت  نظر  در  نساجی  فعاالن 
فاستونی بافی به من واگذار شد. مدیرعامل و معاون 
وقت شرکت پشم بافی آسیا طی بازدید از این نمایشگاه 
و بخش جامعه متخصصین نساجی، پیشنهاد همکاری 
در پشم بافی آسیا را مطرح نمودند. در ابتدا تمایلی به 
همکاری با شرکت دولتی نداشتم اما به اصرار مدیران 
شرکت جهت بازدید از کارخانه راهی کرمان شدم، 
با مشاهده فعالیت 50-40 نفر خانم سرپرست 
خانوار، وظیفه خود دانستم که تمام تالش 
خود را برای بهبود وضعیت این کارخانه به 
کار گیرم. در همان هفته اول شروع کار، 
متخصصین و پرسنل بسیار عالقه مند، 
کارخانه  سخت کوش  و  مستعد 
مورد  در  متعددی  سواالت 

ئل  مسا
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چرا باید نفت خام ایران به چین صادر شود 
وارد  ایرانی،  مشابه  از  ارزان تر  پلی استر  و 
در  استراتژیک  برنامه   چرا  شود؟!  کشورمان 
حوزه صادرات نفت خام نداریم تا با تکیه بر 
منابع نفتی، به تقویت و توسعه پاالیشگاه ها 
نیاز  رفع  جهت  پتروشیمی  مجتمع های  و 
مانند  پایین دستی  صنایع  مصرف کنندگان 

نساجی بپردازیم؟ 

فنی کار اعم از چله پیچی ، انبارداری، تکمیل و رنگرزی 
و ... مطرح کردند، به طوری که بعدها مدیر وقت کارخانه 
از قول آنها به من گفت »طی این سوال و جواب ها 
به اندازه  پنج ترم دانشگاه با مسائل فنی نساجی آشنا 
شده اند.« در این کارخانه از توانمندی و تجربه بهترین 
مدیران تولید، مدیران سالن رنگرزی، تکمیل  کنندگان 
متبحر و ... استفاده کردیم و به لطف خداوند شرایط 
و  تولید  افزایش حجم  با  که  رفت  پیش  نحوی  به 
سفارش مشتریان، تعداد کارگران به 140 نفر رسید. 
در حال حاضر نیز ماهیانه سه روز به کرمان می روم 
تا از نزدیک در جریان تولیدات کارخانه ) پارچه های 
فاستونی( قرار بگیرم. به پیشنهاد دوستان در هیئت 
مدیره شرکت نساجی بروجرد نیز عضو هستم؛ ضمن 
این که سابقه حضور در هیئت مدیره شرکت پشم بافی 
طوس را نیز دارم. فعالیت ذهنی و عملی من در نساجی 
متوقف نخواهد شد زیرا همواره به فکر ایجاد و حفظ 
اشتغال برای جوانان مملکت هستم. عالوه بر فعالیت در 
رشته مورد عالقه ام یعنی نساجی، در استان خوزستان 
به کاشت گیاه استویا )  Stevia( می پردازم. ) استویا -  
شکر برگ-، گیاهی بومی است که در مرزهای برزیل 
و پاراگوئه می روید. دارای قدرت شیرین کنندگی بسیار 
قوی است که می تواند یک جایگزین مناسب برای 
قندهای تصفیه شده باشد. این گیاه همیار الغری است، 
فشار خون را کاهش می دهد و با دیابت و قند خون باال 
مقابله می کند؛ استویا برخالف شکرهای شیمیایی تولید 
شده که اکثراً اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سوئی برای 
سالمت انسان دارند، نه تنها یک ماده کاماًل طبیعی و 
مفید به لحاظ عاری بودن از انرژی، کالری می باشد بلکه 
به جهت تأثیر مثبتش بر افزایش طعم و بهتر کردن مزه 

غذا شناخته شده است.( 

در حال حاضر وضعیت صنعت نساجی ایران را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

زمان  از  ما  دولت های  تمام  که  است  این  واقعیت 
و  هستند  و  بوده  پایه  نفت  تاکنون،  نفت  اکتشاف 
تعیین  نفت  براساس قیمت  حتی درآمدهای سرانه 
می شوند، کاماًل برخالف کشورهایی مانند آلمان، ژاپن 
و ... که درآمدشان براساس مالیات دریافتی است! در 
کشورهای پیشرفته صنعتی، نیروی سیاسی دولت و 
قدرت مالی کارآفرینان در یک جهت حرکت می کنند 
پس قوانین دولت برای توسعه سرمایه گذاری، ایجاد 
فعالیت  از  حمایت  راستای  در  درآمدزایی  و  اشتغال 
بخش خصوصی و کارآفرینان به تصویب می رسند؛ 
یک  وارد  کارآفرین  با  صنعتی  پیشرفته  کشورهای 
صورت  این  به  می شوند  دوجانبه  ) معامله(  تعامل 
تقویت  و  امنیت  خدمات،  ارائه  ازای  در  دولت  که 
زیرساخت ها از سرمایه گذار، مالیات دریافت می کند. 
ضمن این که تمام قوانین مصوب مجلس با هدف رفع 

موانع از مسیر کارآفرین اجرایی می شوند. 
متأسفانه در کشور ما این تعامل اصاًل به وجود نیامده 
است چون دولت به درآمدهای نفتی دسترسی دارد و 
نیازی به کارآفرینان حس نمی کند؛ پس نباید هم انتظار 
داشته باشیم قوانین به نفع تولید و حمایت از تولیدکننده 
وضع شوند. شما بگویید که کدام یک از قوانین ما به نفع 
تولید است؟! تا ماهیت دولت ها از مصرف کننده ثروت 
به دولت های مولد ثروت تبدیل نشود، همین وضعیت 
تعمیق  و  گسترش  برای  نفت  یافت.  خواهد  ادامه 
زیرساخت های کشور مورد نیاز است اما چرا باید آن را 
به صورت خام بفروشیم؟ مگر تمام الیاف مصنوعی دنیا 
بر پایه مشتقات نفت نیست؟ چرا باید نفت خام ایران 
به چین صادر شود و پلی استر ارزان تر از مشابه ایرانی، 
وارد کشورمان شود؟! چرا برنامه  استراتژیک در حوزه 
صادرات نفت خام نداریم تا با تکیه بر منابع نفتی، به 
تقویت و توسعه پاالیشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی 
جهت رفع نیاز مصرف کنندگان صنایع پایین دستی 

مانند نساجی بپردازیم؟ 
زمانی در دنیا، »نظریه ریکاردو« مطرح بود. ) براساس 
این نظریه، مبادله آزاد میان کشورها، باعث افزایش 
مقدار تولید محصول جهانی می شود. اگر هر کشوری 
به تولید کاالهایی روی آورد که توانایی تولید آنها را 
با هزینه نسبی کمتری دارد به راحتی می تواند مقداری 

از کاالها را با کاالهایی دیگر که ملت های دیگر قادر 
به تولید ارزان تر آنها هستند، مبادله کند.  اقتصاددانان، 
تجارت آزاد جهانی را مطلوب می دانند زیرا باعث افزایش 
تولید ناخالص ملی کشورها و افزایش رفاه آنها خواهد 
شد. ریکاردو به کمک مفهوم »هزینه فرصت« نشان 
داد که کشورها نباید صرفاً بر تولید کاالهایی متمرکز 
شوند که در تولید آنها در مقایسه با دیگر کشورها دارند؛ 
بلکه در داخل کشور نیز باید با در نظر گرفتن هزینه 
جایگزینی کاالیی با کاالی دیگر، بر مبنای مزیت نسبی 
)مقایسه ای( عمل کرد. با این روش همه کشورها منتفع 
خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی ریکاردو برای اثبات 
تخصصی شدن تولید و تجارت، بهترین سیاستی است 
که کشورها باید تعقیب کنند. نقدی که باید بر نظریه 
ریکاردو اضافه شود این است که هر کشور در کدام 
زمینه متخصص شود از صرف تخصصی شدن، مهم تر 
است؟ زیرا برخی کاالها دارای تقاضای فزاینده ای در 
سطح جهان هستند که دیگر کاالها از آن محرومند(، 
این نظریه در قرن هفدهم میالدی مطرح شد و متعلق 
به همان دوره بود چون مزیت نسبی ریکاردویی حول 
اما در دنیای امروز این  اولیه قرار داشت  محور مواد 
نظریه، مصداق چندانی ندارد و مزیت نسبی را مغز و 
اندیشه انسان ها به وجود می آورد. ژاپن به کدام منبع 
از  یکی  به عنوان  امروزه  که  دارد  دسترسی  طبیعی 
باور  دنیا شناخته می شود؟ شاید  قطب های صنعتی 
کردنی نباشد اما جزیره موریس یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاك به آلمان است؛ 
پس امروزه مزیت نسبی را »اندیشه انسان ها و انقالب 
در فرآوری« خلق می کنند. همان طور که می دانید 
از صنعت نساجی  دنیا  پیشرفت های صنعتی  تمام 
آن  صنعتی  انقالب  که  انگلیس  جز  )به  شد  آغاز 
براساس نساجی شکل گرفت( و پس از گسترش 
در  و  شد  منتقل  آسیا  به  اروپایی  کشورهای  در 
اختیار ژاپن، کره حنوبی، چین و ... قرار گرفت. کره 
جنوبی توسعه صنعتی خود را از نساجی آغاز کرد 
اولیه  مواد  تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از  به یکی  و 
نساجی و پوشاك تبدیل شد و امروز به عنوان یکی 
از قطب های تولید اتومبیل در دنیا شناخته می شود. 

ایران در کجای داستان قرار داشت؟
ایران نفت داشت و نیازی به نساجی و اصوالً صنایع 

10   شماره 167    آبان 95      



نداشت! در حالی که نساجی، موتور محرکه توسعه و رشد 
اقتصادی کشورهاست و پس از صنعت نفت، بیشترین 
درصد اشتغال زایی ایران را به خود اختصاص می دهد؛ 
اگرچه این درصد به دلیل وضعیت نابسامان نساجی روز 
به روز کاهش می یابد و شاهد روند رو به افول نساجی 
در ایران هستیم. نخستین کشوری در خاورمیانه هستیم 
که موفق به احداث کارخانه نساجی ماشینی شد. این 
کارخانه در سال 1312 با همت »مرتضی قلی خان 
رشته  در  وی  شد.  راه اندازی  الدوله«  صنیع  هدایت 
مهندسی معدن مدرسه صنعتی برلین تحصیل کرده بود 
و پس از بازگشت به ایران اولین کارخانه نساجی را )با 
ضمانت مالی حاج محمدتقی شاهرودی( تأسیس کرد.

اشتیاق او به راه اند ازی صنعت باعث تأسیس کارخانه 
و  ریسمان ریسی  متعد د   ماشین های  و  بافند گی شد 
پارچه بافی از کارخانه »وینترتور« سوئیس خرید اری 
گردید در مراسم افتتاحیه این کارخانه ناصرالد ین شاه، 
صنیع الد وله را تشویق کرد  و گفت: » تنها لقبی که به 
مورد داده ایم، صنیع الدولگی است که به مرتضی قلی 
خان داده ایم« متأسفانه این کارخانه پس از دو سال به 

دلیل واردات منسوجات انگلیسی، تعطیل شد. 
زمانی که افتخار همکاری در انجمن صنایع نساجی 
ایران و آقای مهندس بصیری را داشتم، در سالنامه 
متعلق به سال 1382 فهرستی از 22 کارخانه پشم بافی 
به همراه حجم تولید و تعداد کارگران شاغل منتشر شد 
که متأسفانه امروزه از این تعداد ، 4 کارخانه  باقی مانده اند 
که آنها هم در شرایط مساعدی به سر نمی برند. فکر 
نمی کنم سایر بخش های نساجی نیز شرایط خوبی 
داشته باشند. معضل فقط دیدگاه دولت است که به دلیل 
بهره مندی از منابع ارزشمند نفت، نیازی به حمایت از 

نساجی در خود احساس نمی کند. 

این  در  میزان  چه  تا  بین المللی  تحریم های 
وضعیت نامساعد تأثیر داشت؟

تحریم ها می توانست بسیار راهگشا و به نفع تولید داخل 
باشند زیرا هر گاه قیمت نفت کاهش می یابد، تمام 
دولت ها به فکر حمایت از توسعه صنعت و صادرات 
غیر نفتی می افتند اما با افزایش قیمت نفت، صنایع را 
به فراموشی می سپرند! به اعتقاد من قوانین حاکم در 
کشور ضد تولید هستند و این موضوع، یک معضل 
کاماًل داخلی است و ارتباطی به تحریم های خارجی 

ندارد. در کارخانه ای که سال های متمادی مدیریت آن 
را برعهده داشتم، اداره برق در ماه های گرم سال، تعرفه 
برق کارخانه ها و واحدهای صنعتی را چندبرابر افزایش 
می داد در حالی که باید تعرفه های منصفانه تری برای 
تولیدکنندگان داخلی وضع می کردند تا به نفع حمایت 
از تولید ملی منتهی شود. وقتی که سرمایه خود را در 
بانک می گذارید، سود روز شمار آن را بدون مالیات و 
مشکل خاصی دریافت می کنید اما همین سرمایه وقتی 
به تولید اختصاص پیدا می کند باید 25 درصد سود 
حاصله به صورت مالیات به دولت پرداخته شود؛ آیا از 
این چرخه چیزی اراده برای توقف واحدهای تولیدی 

تداعی می شود؟ 

بخش  شد  باعث  مسائل  و  دغدغه ها  همین 
عمده ای از فعالیت خود را به کشاورزی اختصاص 

دهید؟
هنوز شیفته و دلسوز نساجی هستم و اگر امروز هم برای 
احیای یک واحد در حال توقف فراخوانده شوم، بدون 
توجه به منافع مالی، دعوت مدیران کارخانه را لبیک 
می گویم و به خدمت می پردازم. مشغولیت فعلی ذهنم به 
روی یک فعالیت اشتغال زاست و کاشت گیاه استویا یک 
فعالیت استراتژیک است که ضمن اشغالزایی، صادرات 

قابل توجهی به همراه خواهد داشت. 

مطلب نهایی
به دیدگاه و نگرش دولت نسبت به تولید و صنعت 
اشاره کردم اما بی انصافی است که به ضعف مدیریت 
برخی از واحدهای بخش خصوصی نپردازم. دولت باید 
بسترسازی های الزم را جهت رشد تولیدکننده مهیا 
می کرد تا کارآفرین در این مسیر مناسب به فعالیت 

بپردازد، اما به دالیل مختلف این مسیر توسط دولت 
هموار نشد و بعضی تولیدکنندگان نیز در مسیر صحیح 
حرکت نمی کنند. کارخانه ای که 35 سال در آن مشغول 
کار بودم و 12 سال آخرش مدیریت آن را برعهده 
داشتم، حدود 3 میلیارد تومان سود دهی داشت و همان 
زمان تعدادی از کارخانه ها با زیان های هنگفت مالی 
مواجه بودند. 80 درصد مشکالت صنعت ناشی از عدم 
توجه دولت و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و 
ضد تولید و 20 درصد مشکالت نیز به دلیل سوء مدیریت 
بخش خصوصی است که توانمندی و تخصص الزم 

برای حفظ واحد تولیدی خود را ندارند.
 به این نکته هم باید اشاره کنم که بیل گیتس معتقد 
است باید نیاز ایجاد کنیم تا مردم برای رفع این نیاز به 
ما مراجعه نمایند این طرز تفکر باید در مدیران ما نیز 
شکل بگیرد. تفکر مدیریت بیل گیتسی در مفهوم واقعی 
ضرب المثل »سحرخیز باش تا کامروا باشی« جاری 
است. معنی ضرب المثل فوق این نیست که باید صبح 
زود از خواب برخیزیم تا به موفقیت دست یابیم زیرا اگر 
زود بیدار شدن از خواب باعث کامروایی می شد که باید 
نانواها، رفتگران و طباخان جزو اقشار مرفه و متمول 
جامعه بودند! منظور این است که زودتر از سایرین بدانیم 
چه کنیم و به سحر خیزی فکری دست یابیم. به عنوان 
تولیدکننده منسوجات به این فکر کنیم که آیا 10 سال 
بعد مردم به سراغ محصوالت فعلی ما خواهند رفت و 
براین اساس نیاز جدید خلق کنیم. بیل گیتس زمانی 
که کامپیوتر به اندازه یخچال های 4 فوتی بودند، اعالم 
کرد روزی فرا خواهد رسید که هرکسی یک کامپیوتر 
کوچک در جیب خود حمل کند. همگان به این تصور 
خندیدند اما امروز زندگی بدون کامپیوترهای کوچک 

شخصی بسیار دشوار است.   
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صادرات؛ 
نساجــی ایــران 

راه پیشرفت  صنایعتنها

گزارشی از هشتمین نمایشگاه بین المللی کف پوش ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع 
وابسته ) تهران- 13 لغایت 16 شهریور 1395(

اشاره:
کف پوش ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته با حضور قائم مقام وزیر صنعت در امور تولید، مدیرکل 
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت مدیره و 
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا، نمایندگان انجمن ها و تشکل های صنایع نساجی، 
تولیدکنندگان، فعاالن و دست اندرکاران فرش ماشینی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح 
شد و به مدت چهار روز پذیرای مخاطبین خود بود. طبق آمارهای موجود، 129 شرکت داخلی و 5 شرکت 
خارجی از 3 کشور تایوان، ترکیه و چین در فضای نمایشگاهی به وسعت 30,000 متر مربع حضور داشتند 
که به ارائه محصوالت خود در زمینه انواع کف پوش، موکت ، فرش ماشینی، ماشین آالت و قطعات و صنایع 

وابسته  پرداختند. 

*لزوم اطالع رسانی در ابعاد بین المللی 
جعفر  مدیریت  به  مشهد«  توس  فرش  »شرکت 
بختیاری، تولیدکننده فرش 320 شانه با تراکم 900 
فریز و هیت ست 8رنگ،  فرش 320 شانه با تراکم 
900 طرح های قدیمی ایرانی 8رنگ، فرش 320 شانه 
با تراکم 1300، عروسکی و فانتزی، فرش 320 شانه با 
تراکم 960، سجاده ای جهت مساجد با مواد پلی استر 
فنسی، فرش 500 شانه با تراکم 1000، تا 10رنگ 
تراکم 1200،  با  نقوش سنتی، فرش 500 شانه  با 
مخصوص سجاده مساجد،  فرش 700 شانه، 8 رنگ 

دستبافت گونه HCP X 2 و ... است. 
بختیاری عنوان داشت: از تیرماه امسال وضعیت بازار 
اندکی بهتر شده زیرا مردم به این نتیجه رسیده اند که 
برجام در کوتاه مدت برای آنها تأثیری نخواهد داشت، 
لذا شروع به خرید کرده اند و این امر بخش عمده ای از 

مشکالت فروش را از بین برده است.
بختیاری در مورد نمایشگاه گفت: نمایشگاه امسال 
نسبت به دوره های گذشته بسیار بهتر برگزار شده 

منتها اطالع رسانی در رابطه با جذب مشتریان خارجی 
به هیچ عنوان از سوی مجری برگزاری نمایشگاه 
گسترده  تبلیغالت  انجام  با  است؛  نگرفته  صورت 
یک  برگزاری  به  نسبت  را  کشورها  سایر  می توان 
نمایشگاه های تخصصی و بین المللی در حوزه فرش 
ماشینی و کف پوش آگاه کرد تا برای بازدید راهی 
اما زمانی که چنین اطالع رسانی هایی  ایران شوند؛ 
هم  خارجی  بازدیدکننده  طبعاً  باشد؛  نداشته  وجود 

نخواهیم داشت.
همزمان  برگزاری  از  مشهد  توس  مدیرعامل 
نمایشگاه های نساجی، فرش ماشینی و پوشاك ابراز 

رضایت نمود.

*ثبات نسبی بازار 
»شرکت فرش درخشان نگین کاشان« حدود 25 
سالی است که در زمینه تولید فرش ماشینی به فعالیت 
می پردازد و 7 سال است که با هدف ایجاد تنوع در 
سبد محصوالت خود، خط جدید تولید فرش ماشینی 

با طرح های فانتزی را آغاز کرده است. 
محسن یگانه- مدیر فروش- ادامه داد: برای اولین بار 
تکنولوژی آلمانی سینگل لوپ را وارد کشور کرده ایم 
و با در نظر گرفتن سلیقه و ذائقه ایرانی، فرش مدرن 
و سنتی ایران را با همدیگر تلفیق کرده ایم که به دلیل 
قیمت مناسب، قابلیت شست وشو و تنوع طرح ها، مورد 

استقبال چشمگیر خریداران قرار گرفته است.
وی در مورد وضعیت تولید و فروش فرش ماشینی 
عنوان داشت: طی چند سال پیش نوسانات بسیاری 
در بازار وجود داشت اما به لطف خدا از ابتدای امسال 
تاکنون شاهد ایجاد ثبات نسبی در بازار هستیم و با 
مشکل خاصی روبرو نشده ایم. یگانه، هزینه حضوردر 
نمایشگاه فرش ماشینی را باال اعالم کرد و گفت: 
خوشبختانه مشتریان بسیاری از غرفه ما بازدید به 
عمل آورده اند و از حضور در نمایشگاه رضایت داریم.

نساجی،  نمایشگاه  سه  همزمان  برگزاری  از  وی 
کف پوش و پوشاك و هم چنین ساعت کار آن رضایت 

داشت.
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* تولید در ایران دردسرهای بسیاری دارد
تولید  بخش  در  فرش عرش«  »شرکت  حضور  از 
حدود 3/5 سال سپری می شود و پیش از آن در بخش 
بازرگانی فرش ماشینی مشغول فعالیت بود. در حال 
حاضر نیز هم به تولید و هم به انجام فعالیت های 

بازرگانی این صنعت می پردازد.
 جعفر داداشی- مدیرعامل- با اشاره به این مطلب 
که پالت رنگی و بافت مخصوص خود را در اختیار 
داریم، گفت: اغلب طرح های این مجموعه، سنتی و 
همگی آنها ثبت شده است و از نظر قانونی کسی اجازه 

کپی برداری از طرح و نقشه های ما را ندارد.
وی ادامه داد: تولید در ایران دردسرهای بسیاری دارد 
و حمایت های چندانی از تولیدکننده به عمل نمی آید 
اما چون می خواستیم طعم شیرین این نوع فرش را  به 
مردم بچشانیم؛ وارد میدان تولید شدیم و هیچ گاه از 

این تصمیم پشیمان نخواهیم شد.
داداشی تصریح کرد: فروشگاه مرکزی فرش عرش 
در سرای ابریشم تهران قرار دارد و از طریق وب سایت 

این مجموعه، نمونه  فرش ها قابل مشاهده است. 
گفت:  نمایشگاه  مورد  در  عرش  فرش  مدیرعامل 
نمایشگاه فرصت بسیار خوبی است تا مردم از غرفه ما 
که طرح ها و رنگ بندی های متفاوت و متنوعی دارد؛ 

بازدید به عمل آورند.  
را چندان  نمایشگاه  برگزاری همزمان سه  داداشی، 
سردرگم  نساجی  فعاالن  گفت:  و  ندانست  مناسب 
هستند و نمی دانند از کدام نمایشگاه بازدید کنند؛ بهتر 
بود هر یک از این سه نمایشگاه به صورت جداگانه 
و تخصصی برگزار می شد تا بازدیدکنندگان با تمرکز 

بیشتری در آن حضور پیدا می کردند. 

* تکیه بر نوآوری و ابتکار در ارائه طرح های جدید 
با هدف  آذین نقش زرباف« سال 1369  »شرکت 
و  تزئینی  پادری،  کوچک،  قطعه  فرش های  تولید 
و تالش می کند  نمود  آغاز  را  فعالیت خود  کودك 
خألهای موجود در بازار مصرف این قبیل فرش ها را 

شناسایی کند و آنها را پوشش دهد.
از  یکی  داد:  ادامه  مدیرعامل-  علیزاده-  جمشید 
ویژگی های محصوالت ما، بهره گیری از نخ اکرلیک 
کامواست که لطافت خاصی دارد و از این لحاظ با 
سایر فرش ها تفاوت دارد. همچنین استفاده از التکس 
با ترکیب گیاهی در پشت فرش  از لغزش افراد روی 
فرش جلوگیری می کند، تنوع رنگی محصوالت ما 
بسیار باالست ) بیش از 70 رنگ(، فرش ها ضد قارچ 
و دوستدار محیط زیست و دارای برجستگی است؛ در 
مجموع، مسیر بسیار دشواری را پیش گرفته ایم تا به 

جلب رضایت مصرف کننده منتهی شود.
وی گفت: روزی تمام ما دست خداوند است و دلیلی 
ندارد نگران کپی بردارها باشیم اما چون محصول پر 
زحمتی است و ریزه کاری های بسیاری دارد، سایر افراد 

عطای تولید را به لقای آن می بخشند!  
به گفته علیزاده، قدرت خرید مردم بسیار تحلیل رفته 
و وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور چندان مساعد 
بر  تکیه  با  این فضا تالش می کنیم  در  اما  نیست 
نوآوری و ابتکار در ارائه طرح های جدید، به فعالیت 
در بازار ادامه دهیم و این موضوع باعث جلب نظر و 

اعتماد مشتریان شده است.  

بختیاری )سمت راست( - مدیرعامل فرش توس مشهد

محسن یگانه- مدیر فروش فرش درخشان نگین کاشان

 جعفر داداشی- مدیرعامل فرش عرش

جمشید علیزاده- مدیرعامل آذین نقش زرباف
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اگرچه  گفت:  نمایشگاه  مورد  در  زرباف  مدیرعامل 
فعالیت ما در حوزه تولید فرش است اما به دلیل تفاوت 
تنوع در طرح  محصوالت تصمیم گرفتیم سالن  و 
جداگانه ای مدنظر قرار دهیم تا بازدیدکنندگان در یک 
فضای تقریباً گسترده به مشاهده محصوالت متنوع و 

مختلف ما بپردازند. 
همزمان  برگزاری  با  را  خود  موافقیت  علیزاده 
نمایشگاه های نساجی، پوشاك و فرش ماشینی اعالم 
نمود و گفت: بسیاری از مشتریان بخش نساجی از 
سالن ما نیز بازدید به عمل آورند که نکته خوبی است.

 
 *خداوند ، تولیدکننده را تنها نمی گذارد

پرسنل   25 حدود  با  افشین«  فرش  »شرکت 
تراکم2700  رنگ  شانه 10  تولیدکننده فرش 700 
است و در شهرك سلیمان صباحی آران و بیدگل قرار 

دارد. 
تجربه ای  که  مدیرعامل-  گندم کار-  رحمت اهللا 
25 ساله در زمینه فرش ماشینی دارد، میزان تولید 
ماهیانه این شرکت را حدود 700 قطعه برشمرد و 
شرایط  در  تولیدکننده  هر  مشکل  نخستین  گفت: 
فعلی، مسائل بانکی است. برای خرید یک دستگاه 
جدید از وام بانکی استفاده کردیم، دو قسط آن به دلیل 
همزمانی با ورود دستگاه و تمرکز بر نصب و راه اندازی 
آن عقب افتاد اما سازمانی نبود که مرتب با ما تماس 
نگیرد و مرتب این دو قسط معوق را به ما یادآوری 
نکند! در نهایت با تالش بسیار توانستیم اقساط معوقه 
را بپردازیم اگرچه برای تأمین منابع مالی )به اصطالح( 

از کار و زندگی افتادیم!
وی اعتقاد داشت: تمام تولیدکنندگان بزرگ و کوچک 
به نحوی با مشکالت خاص خود مواجهند اما خداوند، 
به تولیدکننده با توجه به اشتغالزایی و تالش برای 
تنهایش  و  دارد  خاصی  نظر  حالل،  روزی  کسب 

نمی گذارد. 
گندم کار بیان داشت: بازدیدکنندگان بسیاری از غرفه 
ما بازدید کرده اند و استقبال خوبی به عمل آورده اند اما 
نتیجه نهایی حضور در نمایشگاه را باید چند ماه بعد 

مورد بررسی قرار داد. 
سه  همزمان  برگزاری  افشین،  فرش  مدیرعامل 

را مناسب و مطلوب  نمایشگاه و ساعت کاری آن 
توصیف کرد.

»بازاریابی  نیازمند  کشور  ماشینی  فرش  بازار   *
محتوا« است

روحانی-  محمدمهدی  گفته  به  ابریشم«  »سرای 
مدیرعامل- سال گذشته، در حالی وارد سومین سال 
تأسیس خود شد که رشد فزاینده و مفیدی داشته و 
سالیانه حدود  میلیارد تومان فضای کسب و کار در این 

مجموعه ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: 120 برند مطرح فرش ماشینی کشور 
در سرای ابریشم حضور دارند و برای اولین بار در 
حوزه مشتری مداری به نقاط بسیار خوبی رسیده ایم. 
در قالب اولین استارت آپ کشور تحت عنوان »کافه 
را می دهم که  نوید  این  و  بازار شدیم  وارد  فرش« 
ظرف 5 سال آینده بیش از 20 درصد فضای کسب و 

کار کشور در فضای آنالین اتفاق خواهد افتاد.
 ID به گفته روحانی، تمام کسبه سرای ابریشم دارای
کارت و مجهز به جدیدترین شبکه های اجتماعی مانند 
گوگل پالس، اینستاگرام و ... هستند و آموزش های 
الزم را در این زمینه فرا گرفته اند. سه سال مداوم است 
به بیش از 97 درصد رضایتمندی مشتری رسیده ایم 
که یک رکورد کم نظیر در کشور محسوب می شود. 
چراغ مجموعه کماکان با صد درصد ظرفیت روشن 
برای  را  ابریشم  سرای  فضای  مجموع  در  و  است 
کسانی که انگیزه رشد و نمو در کسب و کار دارند، 

محل بسیار مناسبی می دانم.
مدیرعامل سرای ابریشم تصریح کرد: بازار فروش با 
افت محسوسی روبرو است و این رکود در 45 سال 
گذشته بی سابقه است اما به اعتقاد من سرای ابریشم 
با مشکلی روبرو نیست چون به اصل »حفظ مشتریان 
وفادار« اعتقاد دارد و هم چنین بازاریابی محتوایی انجام 
می دهد که این خود، دلیل مهم حضور مشتریان برای 

بار دوم یا سوم در مجموعه ماست.
وی اذعان داشت: به یاد داشته باشیم که اگر مشتری 
مرتبه اول از شما خریداری کند به این معنی نیست 
که مشتری دائمی خواهد بود و زمانی که برای دومین 
و سومین بار جهت خرید به مجموعه شما مراجعه کند 

گندم کار- مدیرعامل فرش افشین

روحانی- مدیرعامل سرای ابریشم
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به مشتری وفادار شما تبدیل شده که این موضوع در 
کسب و کار بسیار مهم است. 

به گفته روحانی،  با لغو تحریم ها، شرایط خرید مواد اولیه 
برای تولیدکنندگان و بحث مبادالت پولی و بانکی 
بهبود یافته اما در شرایط فروش تأثیر چندانی نگذاشته 

است. 
این فعال اقتصادی، پیش بینی کرد که بازار شب عید 
بسیار خوب خواهد بود و شرایط بازار پس از ماه های 
محرم و صفر، برای تولیدکنندگان و خرده فروشان 
که برای فعالیت در بازار فرش ماشینی دارای برنامه 
مشخص هستند، بسیار ایده آل و مطلوب خواهد شد.   
روحانی تصریح کرد: بازار فرش ماشینی کشور نیازمند 
»بازاریابی محتوا« می باشد هر برندی که خواهان بقا 
و پیشرفت در این بازار است؛ باید محتوای مناسب 
ایجاد کند تا بتواند محصول خود را با موفقیت در بازار 

معرفی و عرضه کند. 
وی  در پاسخ به این سوال که مزیت های خرید و 
فروش در سرای ابریشم در مقایسه با سایر رقیبان 
چیست، گفت: در بازار مشارکتی که مدنظر ماست، 
برنامه های بلندمدت برای مشتریان در نظر گرفته ایم 
و ضمن احترام به رقیبان، اعالم می کنم که بی تردید 
متنوع ترین بازار فرش ماشینی کشور متعلق به سرای 
این مجموعه مشتریان می توانند  در  است.  ابریشم 
کنار همدیگر  در  را  برند مختلف  محصوالت 120 
مشاهده کنند امری که در مجموعه های مشابه رخ 
نمی دهد. ضمن این که وفاداری مشتریان را با جدیت 

دنبال می کنیم. 
روحانی در مورد راه اندازی شعبات سرای ابریشم در 
سایر نقاط تهران و ایران گفت: قطعاً ظرف سال های 

آینده ما را در سراسر کشور خواهید دید. 
نمایشگاه  کرد:  تصریح  ابریشم  سرای  مدیرعامل 
امسال از نظر کیفی بهتر شده اما از لحاظ اطالع رسانی 
برگزاری  مجری  به  پایینی  بسیار  نمره  تبلیغات  و 
نمایشگاه می دهم؛ به اعتقاد من مجری نمایشگاه، 
هدف مشخصی برای برندینگ این نمایشگاه ندارد و 
اطالع رسانی موثری در این راستا انجام نداده است و 
امیدوارم خط مشی آن در دوره های بعدی تغییر کند. 

نساجی،  سه  گانه  همزمان  برگزاری  موافق  وی، 

کف پوش و پوشاك بود و گفت: بهتر است ساعت 
کاری نمایشگاه 9 صبح تا 6 بعداز ظهر تعیین شود. 

* هیچ گاه کیفیت را قربانی قیمت نخواهیم کرد
»گروه نساجی خاتم« سال 1387 با راه اندازی خط 
تولید BCF به صورت هیت ست و فریز فعالیت خود 
را آغاز کرد و با بهره گیری از مدرن ترین دستگاه های 
نخ های هیت ست  تولید  زمینه  در  توانسته  اروپایی، 
و فریز کیبل، نخ های فانتزی و متالیک به فعالیت 

بپردازد.
محمد کفاش- مدیر کارخانه - گفت: صنعت در مسیر 
خود حرکت می کند و ما باید با صنایع همراه باشیم. به 
لطف خداوند از سال گذشته تاکنون توانستیم در گروه 
نساجی خاتم )متشکل از  فرش کاخ، نساجی خاتم، 
موفقیت های  به  آراد(  ریسندگی  و  رخ  زیبا  شرکت 
ریسندگی  واحد  امسال  یابیم.  دست  توجهی  قابل 
نخ های  ریسندگی  به  که  نمودیم  راه اندازی  را  آراد 
و 1200  هزار  فرش های  )مختص  اکرلیک ظریف 
شانه به باال( می پردازد. در گذشته این قبیل نخ ها را 
از ترکیه تهیه می کردیم اما تصمیم گرفتیم با تکیه بر 
توان متخصصین ایرانی به تولید نخ مذکور در کشور 
بپردازیم. وی ادامه داد: مسلماً هیچ گاه کیفیت را قربانی 
قیمت نخواهیم کرد و تمام تالش خود را به عمل 
می آوریم تا محصوالت مشتری پسند بیشتری جذب 
کنیم و برندهای »کاخ« و »خاتم« در ذهن مشتریان 

ماندگار شود.
کفاش تصریح کرد: فرش های اکرلیک عمدتاً بازار 
داخل را در بر می گیرد و کشورهای اروپایی و آمریکایی 
پذیرای آن نیستند پس تالش های ما نیز در این راستا 
بی نتیجه است و در زمینه صادرات شاید بتوانیم بر بازار 

کشورهای عربی و روسیه متمرکز شویم. 
این صنعتگر، حضور در نمایشگاه را ضروری و مهم 
ارزیابی کرد و گفت: مشتریان با حضور در غرفه و 
این  بازار  به  نسبت  مختلف،  محصوالت  مشاهده 
صنعت دلگرم می شوند، کارهای جدید را می بینند، 
از روند فعالیت های شرکت در آینده باخبر می شوند؛ 
بنابراین هر سال مبالغی را به عنوان هزینه نمایشگاه در 
نظر می گیریم، این حضور را جزو الینفک کار می دانیم 

کفاش- مدیر کارخانه گروه نساجی خاتم
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و از حضور در نمایشگاه ها خرسندیم. 
کفاش اضافه کرد: علی رغم مسائل و مشکالتی که 
پشت سر گذاشته ایم همچنان سرپا باقی مانده ایم، 
محصوالت بهتر و جدیدتر ارائه می نماییم و درصنعت 

فرش ماشینی کشور کارآفرینی کنیم. 
به گفته مدیر کارخانه نساجی خاتم، عملکرد صنف 
فرش ماشینی و پوشاك از همدیگر جداست و هر 
کدام مشتریان خاص خود را دارند بنابراین برگزاری 
فعالیت  در  اختاللی  نمایشگاه ها هیچ  این  همزمان 
یکدیگر به وجود نمی آورد. اگرچه بهتر بود نمایشگاه 

ساعت 10-9 صبح شروع می شد. 
    

* صنعت نساجی از واردات بی رویه رنج می برد
تولیدی صنعتی ظریف مصور« سال 1363  »گروه 
توسط آقاي علي محمد رجالي و آقاي سید مصطفي 
طباطبایي در قطب صنعتي بروجن با یک خط تولید 
ظرفیت  با  حاضر  حال  در  و  شد  تأسیس  موکت 
تولید سالیانه بالغ بر 50 میلیون مترمربع موکت و 
زیربنایي حدود 110 هزار مترمربع یکي از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان موکت و منسوجات بی بافت و مواد اولیه 
آن در بین کشور هاي منطقه است. محصوالت این 
گروه صنعتی شامل موکت براي مصارف خانگي و 
اداري،  موکت و الیه هاي ترموفوم و منسوجات بی بافت 
سوزني ،  )انواع  بي بافت ها  خودرو،  در  مصرف  مورد 
ترموباند و ترموفیوز و اسپري الیي(، ژئو سنتتیک ها 
) ژئوتکستایل، ژئوممبران و ژئو کامپوزیت(،  الیاف پلي 
 پروپیلن ، پلي استر و پلي  آمید، نخ  BCF، پلي پروپیلن 
روغن هاي  و هیت ست،  مستربچ ،  فریز  پلي آمید(  و 
نساجي ، رزین هاي همو و کو پلیمر پایه آبي ، پودرهاي 
این که  ضمن  است.  صنعتي  برس هاي  و  پلیمري 
پتروشیمی رجال ) نخستین مجتمع پتروشیمی بخش 
خصوصی( متعلق به این گروه صنعتی است و بیش از 
2500 نفر )به صورت مستقیم( در این گروه مشغول 

فعالیت هستند. 
ابراز  عمومی-  روابط  کارشناس  پور-  داور  کاظم 
بی رویه  واردات  از  کشور  نساجی  صنعت  داشت: 
منسوجات و پوشاك رنج می برد در حالی که کیفیت 
محصوالت بسیاری از واحدهای تولیدی کشور نه تنها 

کمتر از مشابه وارداتی نیست، بلکه در بسیاری از موارد 
نیز باالتر است. 

وی گفت: بیش از 90 درصد منسوجات موجود در بازار 
کشور دارای برچسب »ساخت چین« هستند و این 
بزرگ ترین معضل برای فعاالن صنعت نساجی است. 
که  امسال  نساجی  نمایشگاه  در  داورپور،  به گفته 
ما  گویی  است،  کشور  نساجی  صنایع  کل  ویترین 
میهمان غرفه های چینی هستیم و بخش عمده ای 
از سالن ها به تولیدات چینی اختصاص دارد. متأسفانه 
مدیران و مقامات ارشد کشور نیز افتخار می کنند چنین 

نمایشگاهی در حال برگزاری است!  
کارشناس روابط عمومی ظریف مصور اذعان داشت: 
اختیار کشورهایی  در  ما  ویترین صنعت  که  زمانی 
مانند چین و ترکیه است طبعاً تعداد نیروهای شاغل 
)متأسفانه و علی رغم میل باطنی مدیران گروه( هر روز 

کم و کمتر می شود. 
وی در مورد نمایشگاه گفت: به هیچ وجه از حضور در 
نمایشگاه امسال راضی نیستیم و نسبت به سال های 
گذشته ضعیف تر برگزار شد، ساعت شروع و پایان کار 
نمایشگاه مناسب نبود، بهتر بود نمایشگاه در روزهای 
تا  برپا می شد  نیز  و جمعه(  ) پنج شنبه  پایانی هفته 
روز  در  شهرستان ها  تولیدکنندگان  و  متخصصین 
تعطیل و با خیال آسوده راهی نمایشگاه تهران شوند.  

* با پس لرزه های تحریم دست و پنجه نرم می کنیم
فرش  برند  یزد  )با  کویر  پدیده  فرش  »شرکت 
با هدف تولید فرش ماشینی  سال 1370  برلیان(« 
ابریشم گونه  فرش های  تولید  به  و  شده  راه اندازی 
هشت رنگ 500 شانه با تراکم 1500 و فرش 10 رنگ ، 
شش صد شانه با تراکم 1500 و هم چنین فرش های 

گل برجسته ابریشم گونه می پردازد. 
عباس شیخ زاده- مدیرعامل- اعتقاد داشت: نه تنها 
تغییری نسبت به سال گذشته به وجود نیامده حتی 
در مواردی به دلیل رکود اقتصادی، وضعیت تولید و 
فروش بدتر هم شده است و بدترین دورانی است که 

صنعت نساجی و فرش ماشینی سپری می کند.   
وی ادامه داد: این تصور خوش بینانه وجود داشت که 
پس از لغو تحریم ها، شاهد تحول مثبت بازار باشیم 

داور پور- کارشناس روابط عمومی تولیدی صنعتی ظریف مصور

شیخ زاده- مدیرعامل فرش پدیده کویر یزد
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اما با توجه به مشکالت متعددی که گریبانگیر دولت 
اقتصادی  رکود  البته  نداد.  رخ  اتفاقی  چنین  است، 
مختص ایران نیست و بسیاری از کشورها در بحران 
لرزه های  با پس  اما همچنان  به سر می برند  مالی 

تحریم دست و پنجه نرم می کنیم به امید آینده... 
و  » مدرن«  جدید  فضای  دو  شیخ زاده،  به گفته 
ایجاد  برلیان  فرش  محصوالت  در  »کالسیک« 
کرده ایم. برای ماندن در عرصه رقابت، باید ریسک 
ورود به فضاهای جدید را پذیرفت، با نشستن منتظر 
مشتری و فروش محصول، کاری از پیش نخواهد 
رفت پس باید براساس ریسک حساب شده و منطقی 

حرکت کنیم. 
مدیرعامل برلیان با بیان این مطلب که خوشبختانه 
مخاطبین از دو فضای فرش برلیان بسیار استقبال 
داشت:  اذعان  است،  خوشحالی  جای  که  کرده اند 
شرایطی به وجود آمده که امکان ثبت قانونی طرح ها 
ثبت  به  را  رنگ ها  نمی توانیم  هنوز  اما  دارد  وجود 
برسانیم و این موضوع دست کپی برداران را از بازار 

طرح و نقشه های اصیل دور نمی کند. 
وی گفت: نمایشگاه ، امکان بازدید همکاران، مشاهده 
یک جای کاالها و تولیدات دیگران و ارتباط مستقیم 
با مصرف کنندگان را فراهم می کند. ضمن این که با 
ضمن مشاهده محصوالت به افکار و ایده های آنان 

نیز پی می بریم.
نمایشگاه های  همزمان  برگزاری  موافق  شیخ زاده، 
نساجی، فرش ماشینی و پوشاك تهران بود و گفت: 
بخش های مختلف این صنعت به همدیگر وابسته 
هستند و به همین دلیل مشکلی در برگزاری همزمان 

نمایشگاه های تخصصی نساجی وجود ندارد. 

*تلفیق فرش دستباف و فرش ماشینی
»شرکت فرش چهل تکه« در زمینه فرش دستباف 
به فعالیت می پردازد و در حال حاضر نسل سوم این 
خانواده، وارد حرفه موروثی یعنی فرش دستباف شده 

است. 
در  گفت:  مدیرعامل-  مقام  قائم  سبحه-  دریا 
نمایشگاه فرش دستباف تهران نیز حضور داشتیم و 
باید عنوان کنم که غرفه آرایی و وضعیت برگزاری این 

نمایشگاه به مراتب بهتر از نمایشگاه فرش ماشینی 
تهران است اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، 

وضعیت فروش چندان مطلوب نبود. 
هم  ماشینی  فرش  نمایشگاه  در  افزود:  وی 
بازدیدکنندگان به غرفه ما سر می زنند اما سواالت خود 
را مطرح می کنند و این مذاکرات به فروش منتهی 

نمی شود.
سبحه در پاسخ به این سوال که فرش دستباف و 
ماشینی رقیب یکدیگر هستند یا خیر؛ گفت: هر کدام 
قدمت  دستباف  فرش  دارند،  را  خود  خاص  دنیای 
بسیاری در کشور دارد و فرش ماشینی سال های بعد 

در کشور به تولید انبوه رسید. 
گفت:  شرکت  این  محصوالت  به  اشاره  با  وی 
فرش های چهل تکه ای که عرضه می کنیم تلفیقی 
از فرش ماشینی و دستباف است و مورد توجه فعاالن 

فرش ماشینی قرار گرفته است. 
سبحه عنوان داشت: نساجی و فرش ماشینی ارتباطات 
بسیار نزدیکی با همدیگر دارند و برگزاری همزمان این 
دو نمایشگاه، ایده خوبی است. ساعت کار نمایشگاه 
یعنی 12 ظهر تا 8 شب، طوالنی به نظر می رسد و 

باعث خستگی غرفه داران می شود.

* کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی
تولید  زمینه  در  کاشان«  فرش  شادلین  »شرکت 
فرش های 340 شانه تراکم 960 با طرح های اصیل 
کرمانی، گلیم فرش های فانتزی و طرح های اصیل 

قشقایی فعال است.  
مواد  داشت:  عنوان  احسان شکوهی- مدیرعامل- 
اولیه مصرفی ما، تولید داخل است و 30 نفر به صورت 
مستقیم در این مجموعه مشغول کار هستند و از این 
تعداد 4 طراح توانمند به ارائه طرح های اصیل فرش 
قومیت های مختلف کشور به خصوص فرش های 

عشایر و گبه می پردازند. 
وی ادامه داد: شادلین توانسته بخشی از تولیدات خود 
را به برزیل، شیلی، بولیوی، پاکستان و عراق صادر 

نماید.
شکوهی، بزرگ ترین مشکل فعلی واحدهای تولیدی 
را کمبود نقدینگی عنوان کرد و افزود: در زمینه انتقال 

سبحه- قائم مقام مدیرعامل فرش چهل تکه

شکوهی- مدیرعامل شادلین فرش کاشان
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ارز نیز مشکالتی وجود دارد و نمی توانیم منابع حاصل 
از صادرات را به صورت مستقیم از مشتریان دریافت 
کنیم به همین دلیل از طریق صرافی ها نقل و انتقال 
پول انجام می  شود که فرایندی حداقل یک ماهه است 

و هزینه های زیادی را برای ما به وجود می آورد. 
مدیرعامل شادلین اعتقاد داشت که هنوز تأثیرات مثبت 
رفع تحریم ها در روند تولید و بازار محسوس نیست و 

امیدوارم به زودی شاهد اثرات مثبت آن باشیم.
به گفته شکوهی، معرفی محصوالت به فروشندگان 
داخلی و خارجی و تجدید دیدار با مشتریان هدف 
اصلی ما از حضور در نمایشگاه فرش ماشینی تهران 

است که تا حدودی به این هدف دست یافته ایم. 

* بهبود نسبی وضعیت بازار پس از لغو تحریم ها 
با حدود 50  فعالیت »گروه صنعتی نوین تکنیک« 
نفر پرسنل در زمینه تولید انواع رگال های فرش و 
باالبرهای برقی برای فروشگاه های فرش می باشد و 
در سال 1394 با هدف توسعه واحد تولیدي خود اقدام 
 LED به ساخت محصول جدیدي از پرژکتورهاي
مجموعه،  این  مشتریان  بیشتر  نمود.  اصفهان  در 

فروشگاه های عرضه فرش ماشینی است.
صادق کاجی- مدیر تولید- افزود: بخش عمده ای از 
قطعات مصرفی ما از واحدهای داخلی تهیه می شوند 
که از نظر کیفیت و قیمت مناسب هستند. به لطف 
خداوند و اعتماد به کیفیت تولیدات در زمینه تولید و 

فروش با مشکل خاصی مواجه نیستیم.
وی عنوان داشت: لغو تحریم ها تا حدودی وضعیت 
با سرعت  این روند  امیدوارم  را بهتر کرده که  بازار 

بیشتری تداوم یاید.
کاجی در مورد نمایشگاه گفت: شش سال است که 
در نمایشگاه فرش ماشینی تهران با هدف معرفی 
کاالهای جدید حضور پیدا می کنیم و از این حضور 

رضایت داریم. 

* کاهش چشمگیر ریسک فروش محصوالت
ارائه  هدف  با  سال 1388  ساینار«  صنعتی  »گروه 
نساجی،  صنایع  جهت  مهندسی  و  فنی  خدمات 
بافندگی و پلیمر راه اندازی شده و در زمینه بازسازی 

درایور های  ماشین آالت بافندگی، طراحی و ساخت 
ماشین آالت  مخصوص  دیجیتال  استابالیزر های 
بافندگی، طراحی و ساخت چنچر پود های الکترونیکی 
فابریکی شونهر و واندویل و پاور ولتاژ درایو دی سی 
به فعالیت می پردازد. حدود 10 نفر به صورت ثابت و 
20 نفر به صورت متغیر و قراردادی با این مجموعه به 

همکاری می پردازند. 
سید محمد مرصعی- مدیرعامل- با بیان این مطلب 
که بخشی از قطعات مورد نیاز از بازار داخلی و بخشی 
نیز از طریق محصوالت خارجی تأمین می شود، ادامه 
داد: به دلیل رکود موجود در بازار با مشکالتی در زمینه 
ریسک  ارز،  نرخ  تثبیت  به دلیل  اما  مواجهیم  تولید 

فروش محصوالت کاهش چشمگیری یافته است.
معرفی  هدف  با  گفت:  نمایشگاه  مورد  در  وی 
توانمندی های ساینار و برندسازی در نمایشگاه حضور 
مشتری  یافتن  و  فروش  بحث  به  چندان  و  داریم 
متمرکز نشده ایم. چهار دوره است که در نمایشگاه 
فرش ماشینی تهران حضور فعال داریم و به اعتقاد من 

نمایشگاه امسال چندان مطلوب نیست.

*  تولیدکننده بودیم، هستیم و خواهیم بود
تاب  سینا  بافندگی  و  ریسندگی  »کارخانجات 
زرکار  فرش  »شرکت  نام  با   1369 سال  کاشان« 
کاشان« فعالیت خود را در زمینه چله پیچي و بافت 
و  آهار  ایرانی و خط  ماشین آالت  با  ماشیني  فرش 
تکمیل فرش آغاز کرد و در حال حاضر دارای واحد 
ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، هیت ست و آزمایشگاه 
نمره  نخ هاي  تولید  توانایی  و  است  کیفیت  کنترل 
18، 27 و 30 متریک ، رنگرزی روزانه 12 تن الیاف 
مصنوعی و 4000 کیلو گرم نخ به صورت بوبین و  12 
هزار کیلوگرم نخ 18/3 متریک  و قابلیت هیت ست 
انواع نخ های اکریلیک با نمرات سایر نخ های متناسب 
را دارد.  در این کارخانجات 160 نفر به طور مستقیم به 

فعالیت می پردازند. 
محمد زرکار- مسئول غرفه- گفت: مواد اولیه مورد 
نیاز از شرکت های معتبر کره جنوبی، هند، تایوان و 

ترکیه خریداری می شود. 
به صورت  گذشته  در  اولیه  مواد  واردات  افزود:  وی 

کاجی- مدیر تولید گروه صنعتی نوین تکنیک

مرصعی- مدیرعامل گروه صنعتی ساینار

زرکار- مسئول غرفه ریسندگی و بافندگی سینا تاب کاشان
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اما  می شد  انجام  یک ساله  ری فاینانس  و  فاینانس 
به دلیل تحریم این امکان از تولیدکنندگان ایرانی سلب 
شد و علی رغم لغو تحریم ها همچنان شاهد توقف آن 
هستیم البته به تازگی بانک ها یوزانس را پذیرفته اند. 
در زمینه فروش هم ترکیه با توجه به برنامه ریزی های 
به خود  را  ایران  بازار  از  مشخص، بخش عمده ای 
اختصاص داده و به این ترتیب تولیدکنندگان داخلی 
مشکالت  با  را  نخ(  تولیدکنندگان  خصوص  )به 
جدی روبرو کرده است بنابراین از مسئولین مربوطه 
تعطیلی  از  جلوگیری  برای  می کنیم  درخواست 
واحدهای تولیدی، واردات نخ های وارداتی ترکیه به 

کشور را ساماندهی نمایند.
زرکار یادآور شد: تنها پیامد مثبت لغو تحریم ها، تسهیل 
ارتباطات تجاری با هند، تایوان و کره جنوبی بوده که 
یوزانس ایران را پذیرفته اند علی رغم تمام مسائل و 

مشکالت، تولیدکننده بودیم، هستیم و خواهیم بود.
اشاره  نیز  تهران  ماشینی  فرش  نمایشگاه  به  وی 
کرد و گفت: بهتر است در ساعت کاری نمایشگاه 
تجدیدنظر صورت گیرد و 10 صبح تا 6 بعداز ظهر 
زمان بهتر و مناسب تری هم برای غرفه داران) به ویژه 

شهرستانی ها( و بازدیدکنندگان است. 
 

فرش  تولیدکنندگان  میان  ناسالم  رقابت   وجود   *
ماشینی 

فرش  تولید  زمینه  در  هخامنش«  فرش  »شرکت  
ماشینی 1200شانه تراکم 3600 در شهرك صنعتی 
امیرکبیر کاشان فعال می باشد و مواد اولیه مصرفی این 
مجموعه هم تولید داخل و هم وارداتی )ترکیه( است. 
مجید ثابتی- رئیس هیئت مدیره- عنوان داشت: در 
زمینه طراحی محصوالت، سعی می کنیم با طراحان 
توانمند و متخصص  همکاری کنیم و ویرایش های 
انجام  مجموعه  در  مستقر  طراحان  توسط  نهایی 

می شود. 
میان  ناسالم  رقابت های  وجود  داد:  ادامه  وی 
فرش  صنعت  مشکالت  از  یکی  تولیدکنندگان 
ماشینی در کشور است که به اعتقاد من تولیدکنندگان 
بخش خصوصی در این زمینه بی تقصیر هستند زیرا 
برنامه ریزی های دولت ) به خصوص در زمینه صادرات( 

بسیار ضعیف است.
ثابتی تنها راه پیشرفت صنعت نساجی ایران را صادرات 
اعالم کرد و گفت: صادرات میسر نمی شود مگر با 
همکاری و حمایت دولت در زمینه اصالح قوانین و 
مقررات دست و پاگیر، معافیت های مالیاتی و امثالهم.

این تولیدکننده تصریح کرد: میزان اشتغالزایی صنعت 
نساجی در مقایسه با برخی صنایع بسیار باالست و 
خانوارهای بسیاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
در این صنعت امرار معاش می کنند، ضمن این که 
درخشانی  و  طوالنی  پیشینه  دارای  ایران  نساجی 
است بنابراین نیازمند حمایت بیشتر دولتمردان برای 
رشد و توسعه می باشد. به گفته وی، هنوز شاهد اثر 
ملموس رفع تحریم ها در زمینه تولید و فروش نیستیم 
و زمانی می توان از این تأثیرگذاری سخن به میان 
آورد که سوئیفت ها باز شود در غیر این صورت به 
و  بین المللی  روابط  تکلیف  نشدن  مشخص  دلیل 
سیستم های بانکی، تولیدکننده با سردرگمی بیشتری 
مواجه  ماشین آالت  و  اولیه  مواد  خرید  زمینه  در 
ثابتی اذعان داشت: صادرات به معنای  خواهد بود. 
واقعی یعنی این که بتوانیم به عنوان شرکت تولیدی، 
پروفرما در اختیار شرکت بازرگانی خارجی قرار دهیم و 
بانک های معتبر، هر دو طرف را ضمانت کنند. به این 
ترتیب صادرات طبق قوانین بانکی و بازرگانی رایج در 
دنیا صورت می گیرد اما عدم اطمینان صادرکننده به 
وصول پول، نقل و انتقال منابع مالی از طریق صرافی 

ریسک کار را بسیار باال می برد.
وی، نمایشگاه فرش ماشینی امسال را تخصصی تر 
از دوره های گذشته برشمرد و گفت: بازدیدکنندگان با 
بینش و درك بیشتری نسبت به تولید از غرفه ها بازدید 
به عمل می آورند و بازدید عامه مردم به قصد خرید و 

تفریح بسیار اندك است.

* شاهد افزایش تعداد شرکت ها و بازدیدکنندگان 
خارجی هستیم

» شرکت مهرگان بافت پاسارگاد « دارای 15 سال 
فعالیت درحوزه تولید فرش ماشیني کالسیک اکرلیک 
است و محصوالت خود را با برندهایی تحت عنوان 
فرش کالسیک، فرش سریران و ... روانه بازار مصرف 

ثابتی- رئیس هیئت مدیره فرش هخامنش

طبیبی- مدیر فروش مهرگان بافت پاسارگاد
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می نماید. 
بخش  داشت:  بیان  فروش-  مدیر  طبیبی-  محمد 
تهیه  ترکیه  از  را  نیاز  مورد  اولیه  مواد  از  عمده ای 
می کنیم زیرا کیفیت نخ های تولید داخل در بسیاری 
به  ناگزیر  به همین دلیل  از موارد مطلوب نیست و 
دیگر  سوی  از  هستیم.  وارداتی  نخ های  از  استفاده 
مصرف کنندگان نیز به دنبال خرید فرشی هستند که 

با نخ های مرغوب و بادوام تولید شده باشد.
نخ های  حال حاضر  در  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
مخصوص فرش ماشینی تولید ترکیه از نظر کیفیت 
حرف اول را می زند ، گفت: اگرچه بسیاری از برندهای 
مطرح فرش ماشینی کشور از نخ های ایرانی استفاده 
برند  به دلیل  اما  ندارد  را  الزم  کیفیت  که  می کنند 
شناخته شده آنان، می توانند فروش خوبی داشته باشند 
اما برای شرکت های تازه تأسیس و کوچک تر، نخ های 
ایرانی به دلیل کیفیت نه چندان مطلوب، جوابگو نیست 

و منجر به کاهش کیفیت محصول نهایی می شود. 
طبیبی اضافه کرد: در این مجموعه عالوه بر تولید 
فرش های هزار شانه ، 700شانه، فریز، گلیم و گبه 

به طراحی و تولید فرش های فانتزی نیز می پردازیم.
مدیر فروش مهرگان بافت در مورد تبعات لغو تحریم ها 
بر تولید و بازار فروش فرش ماشینی کشور گفت: تأثیر 
نمایشگاه  برگزاری  از وضعیت  کاماًل  تحریم ها  لغو 
امسال مشخص است به این معنی که شاهد افزایش 
تعداد شرکت ها و بازدیدکنندگان خارجی هستیم و 
حتی موفق به انعقاد قرارداد خارجی نیز شدیم. امیدوارم 
شرایط بهتر شود تا زمینه صادرات فرش های باکیفیت 

ایرانی فراهم گردد.
وی با اشاره به این مطلب که روز نخست نمایشگاه 
نسبت به روزهای بعدی به مراتب بازدیدکنندگان و 
مشتریان بیشتری به خود اختصاص داد، نسبت به 
ساعت برگزاری نمایشگاه انتقاد کرد و گفت: ساعت 
نمایشگاه به نحوی است که غرفه داران فرصتی برای 
پرداختن به سایر فعالیت ها پیدا نمی کنند و تمام چهار 
روز درگیر نمایشگاه هستند! ضمن این که از ساعت 6  
به بعد، نمایشگاه حالت نیمه تعطیل به خود می گیرد 
و تعداد بازدیدکنندگان به حداقل می رسد به طوری که 
در طول 10-5 دقیقه هم ممکن است بازدیدکننده ای 

نداشته باشیم با این اوصاف بهتر است ساعت کار 
نمایشگاه مانند سال های گذشته    ) 9 صبح تا 4 بعداز 

ظهر( تعیین شود. 

*تمرکز بر نوآوری در ارائه محصوالت
»گروه صنعتی پارسا« تولیدکننده انواع آلبوم های آویز 
کتابی )شافت و بلبرینگ(، ثابت، سیار و آلبوم های 
سازه های  و  فرش  آویز  فرش،  گیره های  ریلی 
نمایشگاهی است و حدود 30 نفر در این مجموعه 

مشغول کار هستند. 
را  تولید  مشکالت  مدیرعامل-  فقیه زاده-  علیرضا 
نوسان قیمت مواد اولیه و عدم تعادل در بازار دانست 
امکان  که  است  نحوی  به  بازار  وضعیت  گفت:  و 

برنامه ریزی بلندمدت را از تولیدکننده سلب می کند.
وی عنوان داشت: همیشه تالش کرده ایم در نمایشگاه 
با نوآوری و ارائه محصوالت متنوع و جدید حضور 
پیدا کنیم که پیرو این هدف در نمایشگاه امسال نیز 
چندین محصول جدید عرضه کرده ایم و ثبت اختراع 
نیز داشته ایم. یکی از این محصوالت جدید، آلبوم های 
ریلی برقی است که انحصار تولید آن در کشور به 
گروه صنعتی پارسا اختصاص دارد، مدل های جدید 
باالبر، دستگاه رول بازکن موکت را عرضه کرده ایم 
و به طور کلی 80 درصد تمرکز و انرژی خود را بر 

نوآوری معطوف می نماییم.   
فقیه زاده از حضور در نمایشگاه امسال فرش ماشینی 
تهران رضایت کامل داشت و حضور بازدیدکنندگان را 

چشمگیر توصیف کرد.

* با کلمه »فرش ایرانی« می توان بازار دنیا را فتح 
کرد 

سال  در  قانع  فرش  قانع« شرکت  »شرکت فرش 
1342 فعالیت خود را با واردات فرش بلژیکی آغاز کرد 
و در سال 1380 وارد میدان تولید فرش ماشینی شد 
و ضمن ایجاد اشتغال برای 84 نفر ، تالش می کند از 

مواد اولیه باکیفیت تولید داخل استفاده نماید.  
تعدادی  داد:  ادامه  مدیرعامل-  رشیدی-  حمید 
ما  مجموعه  با  ایرانی  نقوش  به  مسلط  طراحان  از 
همکاری می کنند و نقوش ایرانی را با طرح های مدرن 

فقیه زاده- مدیرعامل گروه صنعتی پارسا

رشیدی )سمت راست(- مدیرعامل فرش قانع
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عرضه می کنیم. 
وی با بیان این مطلب که هدف ما از تولید صادرات 
سالیق  کشوری  هر  مصرف کنندگان  گفت:  است؛ 
متفاوتی از لحاظ غذا و پوشاك و باقی امور دارند اما 
هنوز در ایران نتوانسته ایم این امر را در تولیدات خود 
نهادینه کنیم که سلیقه مشتری بسیار مهم است، ما 
نمی توانیم طرح ها و نقشه هایی که خودمان می پسندیم 
را به مشتری تحمیل کنیم، بلکه در این امر باید نیاز و 
سلیقه مردم کشورها و تغییر این نیازها و سلیقه ها را در 
تولید مد نظر قرار دهیم. به عنوان مثال در کشورهای 
آسیای دور نقوش و طرح های خلوت، منطقه اروپایی 
رنگ های مالیم و آرام، منطقه آفریقایی رنگ های تند 
مورد پسند مصرف کننده است کما اینکه حتی سایز و 
اندازه فرش ها نیز در کشورهای مختلف متفاوت است؛ 
اما متاسفانه در ایران این فرهنگ برای تولید کننده 

ایجاد نشده است.  
رشیدی تصریح کرد: اصالت طرح های ایرانی به دنیا 
ثابت شده اما سلیقه  مصرف کنندگان امروزی تغییر 
کرده و ما هم باید تغییر کنیم تا در رقابت سنگین بین 
المللی جایگاهی مناسب برای خودمان ایجاد کنیم. بر 
همین اساس شرکت فرش قانع با نیاز سنجی و درك 
سلیقه مشتریان جهانی خود اقدام به تولید طرح های 
امر  نموده و همین  متفاوت  با سلیقه های  متناسب 
موجب موفقیت مجموعه ما در بازارهای خارجی شده 
تا جایی که هم اکنون صادرات فرش را به 11 کشور 
جهان از جمله استرالیا، فرانسه، ایتالیا، چین، مالزی، 
آسیای میانه توسعه داده ایم و درصدد گسترش بیشتر 

صادرات کاالی خود هستیم.
به اعتقاد مدیرعامل فرش قانع، تولیدکنندگان فرش 
ماشینی با مشکالت زیادی در تولید و صادرات مواجه 
هستند. یکی از این معضالت حمایت نکردن دولت 
از تولید و صادرات است در حالی که رقبای ما مثاًل 
حمایت  خوبی  به  دولت هایشان  از سوی  ترکیه  در 
گذاری  بخش سرمایه  در  دیگر  از طرف  می شوند. 
هم مجموعه ای برای سیاستگذاری واحد نداریم که 
ما را هدفمند کند بنابراین هرکس به طور جزیره ای و 
بدون هم آهنگی با دیگر بخش ها برای تولید و فروش 
برنامه ریزی می کند و انسجامی در کار نیست از دیگر 

مشکالت موجود قطع رابطه پولی کشور با دنیا است 
به صورتی که برای جابجایی هر پولی درصد قابل 
توجهی از پول ما به خاطر نداشتن روابط بانکی با دنیا 
از بین می رود و این امر مانع صادرات موفق در کشور 
است. با همه این نامالیمات امری که باعث مباهات ما 
است نام فرش ایران است که این اصالت این سال ها 
ایرانی  با کلمه فرش  ارمغان آمده و ما  برای ما به 

می توانیم بازار دنیا را در این زمینه فتح کنیم.
در  مصرف  مورد  نخ های  ترکیه  داشت:  اذعان  وی 
تزئینات پارچه را در تولید فرش استفاده می کند که 
تولید  به  اقدام  این موضوع  از  الهام  با  ما  مجموعه 
فرش هایی با استفاد از نخ های لمه و شنل کرده و 
در حال حاضر اولین تولید کننده فرش با نخ های لمه 
در ایران هستیم که از لحاظ دوام با فرش های اصیل 
ایرانی تفاوتی ندارد. همچنین اولین ابداع کننده چاپ 
فرش در جهان با توانایی چاپ 1300 رنگ در آن 
واحد هستیم که از لحاظ دوام و ثبات رنگی مقاوم تر از 
فرش های ماشینی است و در حال حاضر 3000 طرح 
آماده برای چاپ داریم که این فرش ها نسل جدید 
فرش های ماشینی دنیاست. محصول جدید دیگر ما 
که رقیب سر سخت فرش های تولیدی ترکیه است 
فرش های شنل می باشد که این محصول برگرفته 
از نقشه های اصیل ایرانی است که این طرح ها برای 
از لحاظ طرح  بازارهای جهانی فرآوری شده یعنی 
از  توجهی  قابل  قشر  نیاز  و  سلیقه  مطابق  رنگ  و 

مصرف کنندگان جهانی است.
رشیدی در مورد نمایشگاه فرش ماشینی تهران گفت: 
نمایشگاه امسال بسیار پربار است و اغلب شرکت ها با 
آخرین نوآوری ها و ابتکارات خود در آن حضور دارند. 

* در هر شرایطی سعی می کنیم استوار باشیم
»شرکت امین موکت« تولیدکننده انواع موکت نمدی، 
الیاف پلي  پروپیلن و انواع رزین های صنعتی است 
و بخشی از تولیدات خود را به کشورهای عراق و 

افغانستان صادر می کند.  
محمود اربابی- مدیر بازرگانی- در پاسخ به این سوال 
که در زمینه تولید و فروش با چه مشکالتی مواجه 
هستید؛ عنوان داشت: بهتر است سوال کنید با چه 

اربابی- مدیر بازرگانی امین موکت
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مشکالتی مواجه نیستیم! تمامی بخش های تولید، 
فروش، بازگشت نقدینگی و ... سراسر مشکل است.

به اعتقاد وی، تبعات خود تحریمی ها بر روند تولید 
به مراتب بیشتر و اثرگذارتر از تحریم های خارجی 
می باشد؛ تولید، کار آسانی نیست و علی رغم با تمام 
سعی  می شود،  تحمیل  که  هزینه هایی  و  تنگناها 
می کنیم استوار باشیم، تولید و کارگران دارای چند ده 
سال سابقه را حفظ نماییم و چراغ کارخانه را روشن 
نگه داریم. اربابی تصریح کرد: با هر شرایطی خود را 
تطبیق داده ایم و در این تنگناها با 30 درصد ظرفیت 
تولید به فعالیت می پردازیم که این امر قطعاً خواسته 

قلبی ما نیست. 
کار  ساعت  شد:  یادآور  موکت  امین  فروش  مدیر 
نمایشگاه از ساعت 12 ظهر تا 8 شب است اما در 
از تولید داخلی سر داده  شرایطی که شعار حمایت 
می شو د، غرفه داران و تولیدکنندگان باید پشت درب 
سالن ها تا ساعت 12 بایستند و تازه پس از بازشدن 
درها، بتوانند به غرغه های خود بروند و آن را برای 
میهمانان خود مهیا کنند! این در حالی است که زمان 
نیز  بازدیدکنندگان  و حضور  نمایشگاه  کار  به  آغاز 
ساعت 12 است و غرفه داران فرصت چندانی به آماده 
سازی پیدا نمی کنند، چنین مسائلی در نمایشگاه های 

سایر کشورها وجود ندارد.
فرش  نمایشگاه  در  که  است  بار  اولین  گفت:  وی 
ماشینی تهران حضور یافته ایم و با توجه به اعتبار و 
شناختی که بازار به ما دارد، پیش بینی می کردیم که 
بازدیدکنندگان بسیاری از غرفه امین موکت بازدید 

نمایند که خوشبختانه این پیش بینی محقق شد. 

*تولیدکنندگان فرش ماشینی و نوسانات قیمت نخ
فرش های  تولیدکننده  پایتخت«  کتیبه  »شرکت 
ماشینی 700، هزار و 1200 شانه و ابریشم هایبالک 
است، کارخانه در آران و بیدگل قرار دارد و حدود 25 

نفر در کارخانه مشغول کار هستند. 
علی میان تهی- مدیر فروش-  گفت: در زمینه تولید 
و فروش مسائل و مشکالت وجود دارد که میان تمام 
واحدهای تولیدی مشترك است و همه با آن دست 
و پنجه نرم می کنند؛ اما نوسانات قیمت نخ یکی از 

ماشینی  فرش  تولیدکنندگان  مشکالت  مهم ترین 
است. 

وی ادامه داد: هنوز آثار )و به اصطالح ترکش های( 
دوران تحریم بر پیکر تولید وجود دارد و پس از لغو 
تحریم ها، بهبود خاصی در روند تولید و فروش به 

وجود نیامده است.
میان تهی، نمایشگاه امسال را نظر تعداد بازدیدکننده 
نسبت به دوره های گذشته، بسیار ضعیف و کم رونق 

اعالم کرد.

در  تشویقی  اتخاذ سیاست های  جای  به  دولت   *
یکی از بدترین دوران رکود اقتصادی تاریخ ایران 
سیاست اعمال فشار بیشتر به صنعت را اتخاذ نموده 

است
«شرکت موکت پردیس بافت یزد« تولید کننده انواع 
موکت نمدی ) کبریتي، مخمل ، چاپی و گلدوزی( با 
»سوپر  ،»سامان«  و  »مریم«  برندهای»پردیس«، 
باختر«  در طرح ها و رنگ های متنوع با عرض های 2 
الی 4 متر می باشد. مواد اولیه مصرفی شرکت از منایع 
داخلی تامین میگردد و محصوالت این شرکت از نظر 
تنوع طرح و رنگ و عرض در کشور کم نظیر بوده و 

همه سالیق و نیاز ها را در بر می گیرد.
محمد مهدی مباشر- مدیرعامل- ادامه داد: 
این شرکت با بهره گیری از  مدرن ترین ماشین آالت و 
بکارگیری بیش از هفتاد نفر نیروی انسانی متخصص 
و تحصیل کرده و همچنین بهره مندی از 25سال 
تجربه مدیران خود توانسته است جایگاه ویژه ای را 
در بازار به خود اختصاص دهد به گونه ای که امروزه 
محصوالت این شرکت با کیفیت برتر خود در بازار 

مصرف شناخته شده اند.
از  توجهی  قابل  بخش  صادرات  به  اشاره  با  وی 
پاکستان،  عراق،  به  پردیس  موکت  محصوالت 
افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان گفت: پتانسیل قابل 
توجهی در بازار مصرف کشورهای منطقه وجود دارد 
که متاسفانه بدلیل عدم توسعه روابط تجاری بخش 
زیادی از این ظرفیت بالاستفاده مانده است. از دولت 
انتظار می رود در سایه توسعه روابط سیاسی نسبت به  
تقویت روابط اقتصادی در راستای ایجاد بازار صادراتی 

میان تهی- مدیر فروش کتیبه پایتخت

مباشر- مدیرعامل موکت پردیس بافت یزد
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و تقویت صنایع داخلی اقدام نماید.
مباشر تصریح کرد: دولت اعالم کرده که از صنایع 
نیمه فعال و واحدهاي داراي معوقات بانکي حمایت به 
عمل خواهد آورد اما به نظر می رسد  هیچ حمایتی از 
صنایع فعال صورت نگرفته و هیچ برنامه ای در جهت 
تمام  ندارد.  وجود  حساب  خوش  واحدهای  تشویق 
تولیدکنندگان با مشکالت مرتبط با سازمان تامین 
اجتماعی، مالیات وکمبود منابع مالي مواجهند. در بازار 
فعلی تولیدکنندگان نیازمند تأمین سرمایه در گردش 
برای ادامه فعالیت اقتصادی می باشند و برای توسعه 
خطوط تولید باید از همراهی و حمایت دولت بهره مند 

شوند که متأسفانه این حمایت بسیار اندك است.
این تولیدکننده یادآور شد: از شهریور ماه امسال ثبت 
سفارش ماشین آالت خط تولید تنها با ارز آزاد امکان 
صورت  مداوم  پیگیري هاي  علیرغم  میباشد.  پذیر 
گرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اجراي این 
تصمیم اصرار دارد. متاسفانه دولت شعار حمایت از 
تولید را سر مي دهد ولي در عمل به جاي سیاست هاي 
تشویقي سیاست هاي تنبیهي براي بخش تولید در 

نظر گرفته است.
وی اذعان داشت: اجراي ناقص قانون مالیات بر ارزش 
وارد  تولیدکنندگان  دوش  بر  سنگینی  فشار  افزوده 
می کند ضمن اینکه قانون جدید مالیاتهاي مستقیم، 
باعث نگرانی صنعتگران گردیده و به مثابه آخرین میخ 
بر تابوت صنعت کشور میباشد. در کشورهای دیگر 
اقتصادی نسبت  از دوران رکود  دولتها جهت عبور 
به اتخاذ سیاست های حمایت از بخش تولید مانند 
کاهش تعرفه های مالیاتی، تزریق نقدینگی و کمک به 
توسعه بازارهای صادراتی اقدام می نمایند ولی متاسفانه 
در کشور ما در یکی از بدترین شرایط رکود تاریخ 
اقتصاد ایران، دولت با افزایش فشارهای مالیاتی و عدم 
تزریق منابع مالی با بهره مناسب موجب تشدید رکود 
در بخش صنعت گردیده است. بدیهی است که این 
رکود کم نظیر موجب کاهش تورم گردیده است.از 
آنجا که کنترل تورم در شرایط رکود اقتصادی کار 
سختی نیست،دولت باید تالش نماید همراه با ایجاد 
رونق اقتصادی تورم را نیز کنترل نماید. وی افزود 
برخی  میان  ناسالم  رقابت  فروش، وجود  در بخش 

نموده  فعالیت دشوار  برای  را  تولیدکنندگان شرایط 
و سیاست »فروش به هر قیمتی«  باعث شده است 
میزان سود شرکت های تولیدی کاهش یابد و حتی 
به سمت تعطیلی و توقف تولید گام بردارند. فشارهای 
مالی، بانکی ، مالیاتی و بیمه تامین اجتماعي از یک سو 
و فشارهای همکاران به یکدیگر برای تصرف بازار، 
باعث آشفتگی بازار گردیده و نهایتاً موجب کاهش 

کیفیت محصوالت تولیدي گردیده است.
وی در مورد تحریم ها گفت: تحریم بازار را با رکود 
سنگین مواجه کرد و به دلیل کاهش قدرت خرید 
مردم، میزان فروش روند نزولی را طي کرد، پس از لغو 
تحریم؛ منتظر بهبود شرایط و تغییر و تحوالت مثبت 
در بازار بودیم اما یک سال و نیم از توافقات هسته ای 
گذشته و  بازار همچنان  دچار رکود میباشد.امیدواریم 
دولت محترم با اتخاذ سیاست های حمایتی بصورت 
عملی و نه شعاری در جهت تقویت تولید ملی گام 

بردارد.

* فروش مدت دار و کمبود نقدینگی
اولیه  مشهد«   مواد  ابریشم  رنگ  پنجاه  »شرکت 
مصرفی تولید داخل و کارخانه در شهرك صنعتی آران 
و بیگدل قرار گرفته است. ضمن این که به عراق و 

ترکیه نیز صادرات دارد. 
قانعی- مدیر فروش- با بیان این مطلب که فروش 
کرد:   تصریح  شده،  نقدینگی  کمبود  باعث  مدت دار 
افزایش قیمت مواد اولیه خارجی در روند کار بسیاری 
از مشتریان مجموعه ما اثر گذار بوده و با توجه به 
قدرت خرید پایین مردم، شاهد کسادی بازار هستیم 
و این موضوع لطمات بسیاری بر تولیدکنندگان وارد 
فروش  مشکل  با  تولیدکنندگان  زمانی که  می کند؛ 
مواجه شوند باید با سیاستگذاری های مناسب و تکیه 
وگرنه  دهند  ادامه  تولید  به  خود  توانمندی های  بر 
ورشکسته خواهند شد، نرخ بیکاری جامعه افزایش 
می یابد و ادامه معاش خانواده های بسیاری با اختالل 
کاری  ساعت  گفت:  ادامه  در  قانعی  می شود.  روبرو 
نمایشگاه چندان مناسب نیست، ضمن این که بهتر بود 
یکی از روزهای نمایشگاه به اواخر هفته ) به خصوص 
روز جمعه( اختصاص پیدا می کرد تا بازدیدکنندگان 

قانعی- مدیر فروش پنجاه رنگ ابریشم مشهد

نیکزاد -  مدیر هنرکده نیکزاد
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سراسر کشور که روزهای هفته درگیر کار و مشغله های 
مختلف هستند در روز تعطیل بتوانند به تهران بیایند. 
وی هدف اصلی حضور در نمایشگاه فرش ماشینی 
تهران را برندسازی اعالم کرد و گفت: در زمینه فروش 
با مشکلی روبرو نیستیم و حتی در بازار کساد فعلی، 

سفارشات بسیاری برای تولید دریافت می کنیم. 

*تقویت حضور در بازارهای صادراتی
نیکزاد  محسن  مدیریت  به  نیکزاد«  »هنرکده 
تولیدکننده فرش های مدرن است به این معنی که 
تلفیقی از طرح های سنتی فرش را با تکنولوژی های 
مدرن تولید می دهد و محصول نهایی منطبق با نیاز 
و سلیقه نسل امروز می باشد؛ شست شوی آن بسیار 
آسان است و قیمت مناسبی دارد. این نوع فرش خاب 
ندارد و همین امر باعث می شود گرد و خاك  به داخل 
پرزهای فرش نفوذ نکند و برای مبتالیان به آلرژی، 
گزینه مناسبی است. وی بیان داشت: هنرکده نیکزاد 
دارای 50 نفر نیروی انسانی است و تمام مواد مصرفی 
خود را بازار داخلی تهیه می کند. از سه سال پیش 
نیز صادرات را شروع کردیم و هر سال در نمایشگاه 
دموتکس حضور فعال داریم. تصمیم داریم صادرات 
خود را به کشورهای همسایه و همچنین کشورهای 

توسعه یافته صنعتی تقویت نماییم. 
به گفته نیکزاد، با توجه به تحریم ها با مشکالت دریافت 
پول مواجهیم و نمی توانیم به آسانی مبالغ محصوالت 
فروخته شده را از کشورهای مقصد دریافت نماییم به 
همین دلیل از طریق صرافی ها و با پرداخت درصد 
مشخصی، نقل و انتقال پول انجام می شود؛ امیدواریم 
در آینده نزدیک و با لغو تحریم ها بتوانیم به ارتباط 
مستقیم با سایر کشورها بپردازیم و بدون مشکل و 

دردسر خاصی شاهد نقل و انتقال  پول باشیم. 
مدیرعامل هنرکده نیکزاد تصریح کرد: با هدف جلب 
نمایش  هم چنین  و  محور  صادرات   مشتریان  نظر 
تولیدات متنوع خود به مشتریان داخلی در نمایشگاه 
فرش ماشینی تهران حضور یافتیم. امسال ساعت 
کاری نمایشگاه تغییر کرده است اما نمایشگاه از نظر 
اطالع رسانی در مورد تغییر ساعت عملکرد ضعیفی 
دارد و بسیاری از بازدیدکنندگان از این تغییر بی خبر 

بودند وی افزود: ساعت شروع کار نمایشگاه همزمان 
با ساعت ورود بازدیدکنندگان به سالن ها بود و به این 
ترتیب هنوز در حال آماده سازی غرفه ها بودیم که 
مشتریان به ما مراجعه می کردند! موضوع را با مجری 
نمایشگاه در میان گذاشتیم و خوشبختانه این مشکل 
روز سوم برطرف شد. امیدوارم چنین ناهماهنگی هایی 
در دوره های آتی برطرف شوند و هر سال شاهد رشد 
و پویایی بیشتر نمایشگاه فرش ماشینی و کف پوش 

تهران باشیم. 

به  صنعتگران  دسترسی  عدم  و  تحریم ها   *
ماشین آالت و دستگاه های مدرن

با برند فرش   ( البرز کاشان  »شرکت فرش نگین 
کاندید(« به تولید فرش های هزار شانه تراکم سه هزار 
می پردازد و زمینه اشتغال 23 نفر را به وجود آورده است. 
کمبود  گفت:  مدیرعامل-  صباغیان-  محمدرضا 
و  بازار  کسادی  بانکی،  باالی  بهره های  نقدینگی، 
قدرت خرید پایین مردم بخش عمده ای از مشکالت 
این  در  و  می دهند  تشکیل  را  تولیدی  واحدهای 
میان تحریم ها باعث عدم دسترسی صنعتگران به 
ماشین آالت و دستگاه های مدرن تولید شد و نتوانستند 
به موقع نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی را انجام 
دهند؛ پس از لغو تحریم ها و سهولت نسبی در واردات 
ماشین، ظرفیت تولید برای فرش های تراکم باال از نیاز 
بازار سبقت گرفت و در عرض یک سال تولید این نوع 
فرش ، 20-15 برابر افزایش یافت اما بازار گنجایش 
چنین حجمی را نداشت. وی افزود: نمایشگاه امسال 
فرش ماشینی نسبتاً خوب بوده اما پیگیری خواسته ها 
و نظرات مراجعین پس از نمایشگاه بسیار مهم است.   

با  همگام  دستباف  فرش  اصالت  به  توجه   *
تکنولوژی های مدرن

مجید  مدیریت  به  مجلل«  گلیم  و  فرش  »شرکت 
گواهی، ماهیانه 60 هزار متر مربع گلیم برگرفته از 
طرح های سنتی، عشایری و گبه تولید می کند و با 
توجه به این حجم باال، تمام کادر فنی و طراحی در 
این مجموعه مشغول تولید هستند و 40 نفر به صورت 
مستقیم در کارخانه ) واقع در شهرك صباحی بیدگلی( 

صباغیان- مدیرعامل فرش نگین البرز کاشان

غرفه فرش و گلیم مجلل
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می کنیم  تالش  گفت:  وی  می پردازند.  فعالیت  به 
با  همگام  را  ایرانی  دستباف  فرش های  اصالت 
تکنولوژی های مدرن در تولیدات خود لحاظ نماییم. 
گواهی اعتقاد داشت: در زمینه تولید و فروش با عدم 
همکاری و حمایت دولت روبرو هستیم که امیدوارم در 
این زمینه تدابیری توسط مسئولین امر اندیشیده شود.

* تنها مزیت رفع تحریم ها، عدم نوسان نرخ ارز 
است.

محصوالت  رها«  توزیع کننده  دید  فرا  » شرکت 
شرکت های معتبری مانند ظریف مصور، پاالز موکت 
و ... است و مواد اولیه )چسب، رزین، الیاف پلی استر، 
پلی پروپیلن و ...( برخی کارخانه ها را نیز در اختیارشان 
قرار می دهد تا به صورت کارمزدی برای این مجموعه 

به تولید بپردازند.   
این  بیان  با  مدیرعامل-  میرزایی-  صلح  شهرام 
مطلب که مشکالت تولید فراوان است، ادامه داد: پنج 
سال پیش با هدف تولید، شرکتی راه اندازی کرده ام 
و حتی در شهرك ساالریه نیز قطعه زمینی مدنظر 
به  ماشین آالت  خرید  جهت  بار  چندین  دادم،  قرار 
کشورهای مختلف از جمله چین  و دوبی سفر کردم 
اما آن قدر تولید مورد بی مهری مسئولین قرار می گیرد 
و مشکالت کوچک و بزرگی سر راه تولیدکننده وجود 
دارد که ترجیح می دهم فعاًل در بخش بازرگانی به 

فعالیت ادامه دهم! 
صلح میرزایی در مورد نمایشگاه گفت: امسال ساعت 
این که  بدون  کرد  پیدا  تغییر  نمایشگاه  برگزاری 
اطالع رسانی گسترده در این زمینه صورت گیرد و 
بسیاری از همکاران در کارت های دعوت خود ساعت 
بازدید نمایشگاه را طبق سال های پیش 9 صبح تا 4 
عصر منتشر کرده بودند که روز اول نمایشگاه، متوجه 
ساعت کاری جدید شدند در حالی که کارت ها توزیع 

شده بود و عماًل کاری از دستشان بر نمی آمد! 
مدیرعامل فرا دید رها از این که نمایشگاه به روزهای 
پایانی هفته )  جمعه( موکول نشده نیز انتقاد داشت 
آخر هفته  روزهای  بازدیدکنندگان  و گفت: معمواًل 
فرصت پیدا می کنند تا فارغ از کسب وکار خود، به 
نمایشگاه بیایند؛ نمی دانم دلیل این که نمایشگاه از 

شنبه تا سه شنبه برپاست و پنج شنبه و جمعه ای در 
کار نیست؛ چیست! 

به اعتقاد وی نمایشگاه امسال نسبت به دوره گذشته 
از نظر تعداد بازدیدکننده، حدود50 درصد افت داشت.

*کسادی بازار تولید و فروش
»شرکت اصفهان صنعت امید« تولیدکننده  رگال های 
دارای 15  و  برقی  متحرك  باالبرهای  فرش،  آویز 

پرسنل است.  
حسین شفیعی- مدیرعامل- گفت: تولید با نوسانات 
از موارد مشتریان  بسیاری روبروست و در بسیاری 
به دلیل کسادی بازار، قادر به ایفای تعهدات مالی خود 
نیستند لذا ما را نیز با مشکل بازگشت سرمایه مواجه 
می کنند. وی از حضور در نمایشگاه فرش ماشینی 

تهران رضایت نسبی داشت.
 

* هدف از حضور در نمایشگاه معرفی محصوالت )و 
نه فروش( است

» شرکت صنایع فرش سجاده آریا« با همکاری 60 
نفر پرسنل به صورت مستقیم و 100 نفر به صورت غیر 
مستقیم ، تولیدکننده کلکسیون فرش سجاده در ایران 
می باشد و مواد اولیه مصرفی از واحدهای ریسندگی 

داخل کشور تهیه می شود.
اکبر نمدیان-مدیرعامل- بیان داشت: کارخانه ما در 
تهران قرار دارد اما قطب فرش ماشینی در کاشان 
است پس از لحاظ منابع انسانی و تأمین نیروهای ماهر 
با چالش هایی مواجهیم. از نظر فروش با مشکلی روبرو 
نیستیم و همیشه تولیداتمان عقب تر از میزان فروش 
بوده است. وی افزود: به کشورهای مسلمان مانند 
عراق، افغانستان، پاکستان و مالزی صادرات داریم که 
قرارداد صد هزار متری صادرات به یکی از کشورها تا 
مراحل نهایی انجام شد اما به دلیل تحریم، موفق به 

صادرات نشدیم. 
نمایشگاه  در  از حضور  کرد: هدف  تصریح  نمدیان 
معرفی محصوالت )و نه فروش( است و در این راستا 
تا 50 درصد توانستیم به هدف خود دست یابیم زیرا 
بازدیدکنندگان این دوره در مقایسه با سال گذشته 

بسیار کاهش یافته است. 

صلح میرزایی- مدیرعامل فرا دید رها

شفیعی- مدیرعامل اصفهان صنعت امید

نمدیان-مدیرعامل صنایع فرش سجاده آریا
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گزارش

گزارشی از برگزاری اولین کارگاه آموزشی تکنولوژی های نوین در صنعت پوشاک
اشاره: 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طرحی با 
عنوان طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار 
) تکاپو(  سعی در ایجاد فرصت ها و فرآیندهای 
مؤثر در بررسی مشکالت تولید به ویژه در صنعت 

پوشاک دارد. 
پس از بررسی های اولیه و مذاکرات صورت گرفته 
با شرکت سوئیسی Gherzi Garmenting  که 
در زمینه ارائه مشاوره و راه اندازی خطوط تولید 
پوشاک بسیاری از کشورها به فعالیت می پردازد؛ 
این شرکت  مدیران  از  دعوت  مقرر شد ضمن 
تولیدی  واحدهای  از  تعدادی  از  آنان  بازدید  و 
پوشاک کشور، مراحل انتقال تکنولوژی های نوین 
در صنعت پوشاک و بررسی و رفع نقاط ضعف 
موجود صورت گیرد. در این راستا کارگاه آموزشی 
با حضور  نوین در صنعت پوشاک«  »تکنولوژی 
تولیدکنندگان، طراحان، مدیران و دست اندرکاران 
صنعت پوشاک توسط شرکت  Gherzi، از سوی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری 
محل  بهارستان  سالن  در  تهران  شهرداری 
دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران 

)بوستان گفت وگو( برگزار شد.

آموزش 
بخش مهمی 
از تولید 
است

بسیار  بسیار  کشور  پوشاک  صنعت  آینده  به 
امیدوارم

رئیس  هاکوپیان-  سومبات  مراسم،  ابتدای  در 
هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران- عنوان 
داشت: همه ما می دانیم در صنعت پوشاك، بیشترین 
توجه به سلیقه مشتری است، اما با محدودیت ها و 

تنگ نظری هایی مواجهیم که باید حل شوند.
وی ادامه داد: طی چند سال اخیر توجه سیاستگذاران 
کالن کشور به سمت صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، 
احساس  نتیجه   در  است  شده  معطوف  سیمان، 
خالقیت از جوانان ما گرفته شده است در حالی که 
می توان با توجه به استعداد های کوچک و حمایت 
از آنها به صنعت تولید پوشاك کمک کرد. هاکوپیان 
به تحقیق انجام شده توسط مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی در مورد صنایع کوچک 
آمریکا اشاره کرد و گفت: در این تحقیق مشخص 
به  امروزه  شده که شرکت های کوچک متعددی 
غول های بزرگ صنعت پوشاك تبدیل شده اند پس 
نیاز داریم روش های اعمال شود تا واحدهای کوچک 

به کارخانه های بزرگ تبدیل شوند.
وی تصریح کرد: باید از فرصت پیش آمده بهترین 
استفاده را به عمل  آوریم و از سوی انجمن صنایع 
پوشاك ایران و انجمن طراحان پارچه و لباس ایران 

اطمینان خاطر می دهم که در کنار تولیدکنندگان 
راه رشد صنعت  در  و هر کسی که  بود  خواهیم 
پوشاك کشور قدم بردارد، در کنارش حرکت خواهیم 
کرد. هاکوپیان با ابراز امیدواری نسبت به این موضوع 
که در آینده نه چندان دور، شاهد شکوفایی صنعت 
پوشاك باشیم، افزود: به آینده این صنعت در کشور 
بسیار بسیار امید دارم زیرا دولتمردان و وزیران برای 
از  بسیاری  در  می گذراند،  وقت  پوشاك  صنعت 
جلسات آن حضور می یابند، به تدوین سند استراتژی 
توسعه صنعت پوشاك می پردازند و آن را جزو صنایع 
اولویت دار کشور محسوب می کنند، چنین مواردی 

نشان دهنده اهمیت صنعت پوشاك است.

 * صنعت پوشاک؛ ابزار مهم و موثر توسعه اقتصادی 
رضا تازیکی- مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو- در 
در  نوین  تکنولوژی های  آموزشی  کارگاه  اولین 
صنعت پوشاك، ضمن خوشامدگویی به میهمانان 
گفت: طرح  تکاپو یکی از طرح های اشتغالزای دولت 
به شمار می آید که هدف آن توسعه کسب و کار و 
اشتغال است. در این طرح، صنایع و رسته هایی که 
عمدتاً پتانسیل افزایش اشتغال را دارند و در عین حال 
قادر به توسعه اقتصادی کشور هستند را شناسایی 
کرده ایم که یکی از مهم ترین و در اولویت ترین این 
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صنایع، پوشاك است. وی ادامه داد: طبق آمار بانک 
مرکزی، در حال حاضر سرانه مصرف پوشاك هر ایرانی  
180 تا 205 دالر  و ارزش بازار های پوشاك کشور حدود 
14 تا 16 میلیارد دالر است، بین 50 تا 60 و برخی 
اوقات تا 80 درصد این بازار از پوشاك وارداتی  ) عمدتًا 
قاچاق(  تأمین می شود. تازیکی با اشاره به این مطلب که 
 بازار پوشاك حدود 9 میلیارد دالر جای خالی دارد که با 
کاالهای خارجی و قاچاق پر می شود، افزود: در حال 
حاضر حدود 530 هزار نفر در صنعت پوشاك به فعالیت 
می پردازند و اگر بتوانیم تولیدات داخلی را جایگزین 
بخشی که توسط کاالهای بی کیفیت وارداتی پر شده 
نماییم، قادر به ایجاد حدود یک میلیون شغل در صنعت 
پوشاك خواهیم بود. به گفته مدیر اجرایی طرح تکاپو ، 
طبق مطالعات یونیدو، حدود 75 درصد شاغلین صنعت 
پوشاك در دنیا »زنان« هستند در حالی که در کشور 
ما، نرخ مشارکت زنان در مباحث اقتصادی به نسبت 
میانگین جهانی و منطقه ای، پایین است، پس در صورت 
افزایش اشتغالزایی در صنعت پوشاك، هم می توانیم نرخ 
مشارکت زنان را باال ببریم، هم شغل ایجاد کنیم و هم 

رشد اقتصادی را باال ببریم. 
وی تصریح کرد: بسیاری از کشور ها مانند بنگالدش 
فقط با تکیه بر صنعت پوشاك توانستند مشکالت 
اقتصادی و اشتغال خود را حل کنند، این صنعت در 

کشور ما با همت بخش خصوصی سر پا نگه داشته شده 
و باید برای توسعه آن وزارتخانه ها و نهادهای مختلف، 

توجه بسیاری به این حوزه داشته باشند.
تازیکی ابراز امیدواری کرد تا طرح تکاپو با همکاری و 
مشارکت فعال سازمان یونیدو و انجمن ها و تشکل های 
مرتبط و نهادهای مرتبط مانند ستاد توانمندسازی زنان 
شهرداری تهران ،  صنعت پوشاك را به جایگاه اصلی 
خود به عنوان ابزار بسیار مهم و موثر توسعه اقتصادی 
برساند. وی در پایان گفت: باید متواضعانه علم روز دنیا 
را فرا بگیریم، از آن استفاده کنیم و قدرت رقابتی خود 
را افزایش دهیم. قطعاً مسائل و مشکالتی در این مسیر 
وجود دارد اما تجربه یونیدو در کشورهای مختلف موید 
این موضوع بوده که اگر در کنار یکدیگر به تالش همه 
جانبه ادامه دهیم، به هدف اصلی خود یعنی رشد صنعت 

پوشاك دست خواهیم یافت.
 

* صنعت پوشاک، بزرگ ترین ایجادکننده اشتغال در 
صنایع دنیا محسوب می شود

رزوان لیونر- کارشناس بین المللی صنعت پوشاک در 
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ) یونیدو(- در ابتدای 
سخنرانی خود به دلیل حضور در اولین کارگاه آموزشی 
تکنولوژی های نوین در صنعت پوشاك پرداخت و گفت: 
هدف از اجرای طرح تکاپو، اشتغال زایی ) با تمرکز بر 

توانمندسازی زنان( است. 
رزوان در ادامه به معرفی هشت کشور اصلی صادرکننده 
پوشاك در دنیا و میزان صادرات آنان طی سال های 

2010 تا 2014 پرداخت: )جدول شماره 1(
رزوان افزود: صنعت پوشاك، بزرگ ترین ایجادکننده 
اشتغال در صنایع دنیا محسوب می شود و هیچ صنعتی 
نیست که بتواند یک جا چنین حجمی از اشتغال را به 
وجود آورد. هدف ما در طرح تکاپو این است که ایران 
نیز وارد جدول صادرکنندگان عمده پوشاك دنیا شود 
و برای رسیدن به این هدف، باید ابتدا موقعیت های 

صنعت پوشاك ایران مورد بررسی قرار گیرند. 
وی ضمن بیان این مطلب که این صنعت در درجه 
اول، اشتغال ایجاد می کند و مشارکت باالیی از زنان را 
به همراه خواهد داشت ) بیش از 70 درصد( خاطرنشان 
کرد: در ترکیه بالغ بر 2 میلیون نفر، در بنگالدش 20 
میلیون نفر و براساس اطالعات آماری موجود،  در ایران 
نیم میلیون نفر در صنعت پوشاك مشغول فعالیت 
هستند. کارشناس یونیدو ادامه داد: صنعت پوشاك طی 
پنج سال اخیر رشد باالیی داشته و با همین سرعت 
در سال های بعدی رشد خواهد کرد اما سوال اینجاست 
که ایران چگونه می تواند در جدول هشت صادرکننده 

جهانی پوشاك قرار بگیرد؟
بخش بعدی مطالب رزوان در مورد نوع پوشاك صادر  
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شده در دنیا بود:  )جدول شماره 2(
وی یادآور شد: کت و شلوارهای زنانه و مردانه فقط یک 
درصد صادرات پوشاك دنیا را تشکیل می دهند پس در 
کاالهای بافته شده، پوشاك رسمی مانند کت  و شلوار 
سهم بسیار اندکی در بازارهای صادراتی دارند و پوشاك 

غیر رسمی خریداران به مراتب بیشتری دارد. 
وی گفت: شاید این سوال مطرح شود که کشورهایی 
مانند ترکیه، چین و بنگالدش چگونه به سطح قابل 
توجهی از تولید و صادرات پوشاك رسیده اند. نخست 
این که سخت کار کردند و سرمایه گذری های بسیاری 
زمینه  در  دادند. همچنین  انجام  پوشاك  در صنعت 

آموزش های پیوسته نیز اقدامات موثری انجام دادند.
رزوان، آموزش را بخش مهمی از تولید دانست و گفت: 
اغلب کارخانه ها، بخشی تحت عنوان مهندسی  در 

صنایع وجود دارد که شاغلین این بخش بر ارتقای 
نیروی کار متمرکز می شوند. در مورد آموزش صنعتی 
مهم عملکرد اپراتورهاست و تمرکزمان بر این است که 

آنها عملکرد سریع تر و صحیح تری داشته باشند.  
به گفته کارشناس یونیدو، در فعالیت مراکز آموزشی سه 

جزء وجود دارد:
1- آموزش حرفه ای و مهارتی: مختص مدیران میانی 
و افراد فنی کارخانه ها طراحی شده است و از طریق 
آموزش های کوتاه مدت 6-3 ماهه به دنبال پرورش 
تکنسین های ماهر هستیم. این افراد در آینده می توانند 
مدیریت خطوط تولید و نظارت بر عملکرد کارگران را 
برعهده بگیرند، در حوزه تأمین کاال و خرید مواد اولیه 
موثر واقع شوند و با نحوه برخورد مناسب با فروشندگان 

بین المللی آشنا باشند.  

در زمینه کار با ماشین آالت صنعتی نیز مواردی در نظر 
گرفته ایم و براساس بازخوردی که از صنایع دریافت 
کرده ایم متوجه نیاز به تربیت تکنسین های ماهر و 
توانمند شده ایم. همچنین تربیت نیروهای الگوساز و آشنا 
با سیستم های CAD&-CAM نیز مورد توجه است. 

2- بخشی که به همکاری با دانشگاه ها، البراتورها و 
کارگاه  های آموزشی می پردازد: در نگاه ما، دانشگاهیان 
شکل  را  پوشاك  صنعت  آینده  که  هستند  افرادی 
می دهند. اگر فعالیت های اموزشی و پرورشی مناسبی در 
دانشگاه ها انجام شود، نسل بعدی با اطالعات و دانش 
بیشتری وارد صنعت خواهد شد. بنابراین دانشجویان 
هنگام تحصیل در دانشگاه باید تحت آموزش های بهتر 
و موثرتر قرار گیرند تا زمانی که وارد یک شرکت یا 
کارخانه شوند بتوانند بهینه سازی در محل کار خود  انجام 

درصد رشدسال 2014سال 2013سال2012سال2011سال2010کشورهای صادرکننده )برحساب بیلیون دالر(رتبه
121/072143/238148/270165/045173/43843چین1
16/75222/32822/61926/16728/65671بنگالدش2
10/11912/82014/07916/74519/69995ویتنام3
10/60413/74512/89615/70316/53856هند4
12/38213/51313/86414/95916/27031ترکیه5
6/5007/6907/1847/3837/35913اندونزی6
3/3123/9843/7804/2704/68141سری النکا7
4/2444/5094/3114/3734/4415مکزیک8

4/244407/520400/160438/013456/11331جمع صادرات جهانی

جدول شماره 1

درصد صادرات جهانی سال 2014سال2013سال2012سال2011سال 2010
26/99831/78626/40328/22630/0996/6شلوارهای راحتی )و جین( مردانه
24/18326/68824/78626/72827/8286/1شلوارهای راحتی )و جین( زنانه
12/36814/90512/31812/71713/3622/9پیراهن های غیر رسمی مردانه
10/60111/65710/85812/30612/9172/8پیراهن های غیر رسمی زنانه

3/5344/0403/7873/7573/7670/8کت و شلوار مردانه
1/2011/1669319901/1130/2کت و شلوار زنانه

168/448197/466189/723206/703225/86249مجموع صادرات منسوجات
348/401407/520400/160438/013456/113مجموع صادرات جهانی

جدول شماره 2
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دهند. نکته دیگر این که دانشگاه ها باید جلوتر از صنعت 
باشند و نباید تأخیر زمانی میان آموزه های دانشگاه 
باشد.  داشته  وجود  دانشجو  برای  صنعت  محیط  با 
دانشجویان باید فرصتی برای آموزش های مهارتی نیز 

پیدا کنند. 
3- اتصال مراکز آموزشی به کارخانه ها و واحدهای 
از  زنده ای  نمونه  بتوانند  باید  دانشجویان  تولیدی: 
محصوالت تولیدی کارخانه ها را مشاهده نمایند و از 
بهترین تکنولوژی های فناوری اطالعات برای پایش 

فرایند تولید بهره مند شوند. 
وی افزود: در صورتی که این سه جزء در کنار همدیگر 
قرار گیرند، مرکز آموزشی مناسب را خواهید داشت و این 

مرکز قادر به ارائه پنج نوع خدمت خواهد بود:
1-ارائه آموزش های مهارتی 

2-آزمایشگاه های تضمین کیفیت
3-پخش و توزیع دانش

4-پشتیبانی فنی
5-خدمات مشاوره ای

رزوان در ادامه به بیان توضیحاتی در مورد پروژ ه مرکز 
آموزش تولید پوشاك در بنگالدش با همکاری یونیدو 
پروژه 25 مهندس صنایع  این  در  پرداخت و گفت: 
پرورش داده شدند و هدف از شکل گیری آن، ایجاد 

اشتغال برای زنان می باشد. 
مثال بعدی کارشناس یونیدو به راه اندازی مرکز آموزشی 
یونیدو در نیجریه اختصاص داشت که در حال پیشرفت 
است. در ترکیه نیز پروژه ای برای پناهندگان سوری 
انجام شد و براین اساس یک هزار زن تحت آموزش 
خیاطی قرار گرفتند و با 30 نفر سرپرست خط تولید و 

10 نفر بازاریاب در این صنعت فعال شده اند. 
Building Re-( نهاد  مردم  انجمن  به  سپس  وی 
در   )sources Across Communities-BRAC

بنگالدش اشاره کرد و گفت: 50 سال پیش فردی در 
بنگالدش تصمیم گرفت زنان خانه دار روستایی کمک 
کند. در این مقطع زمانی شرایط زندگی بسیار دشوار بود، 
اینترنت وجود نداشت، ارتباطات در سطح صفر بود و 
جاده ها در شرایط نامساعدی قرار داشتند. در این شرایط 
دشوار انجمن BRAC  شکل گرفت که به معنای 

ساختن منابع بین اجتماعات بود. 
رزوان افزود:  این انجمن توانست به بزرگ ترین تشکل 
مردم نهاد دنیا تبدیل شود، در حال حاضر بیش از صد 
هزار نفر را استخدام کرده اند و محصوالت متنوعی در 
زمینه سفال ، صنایع دستی، پوشاك و ... ارائه می دهند 
پوشاك  به صنعت   BRAC فعالیت بزرگ ترین  اما 
اختصاص دارد. به گفته این کارشناس یونیدو، یکی از 
برندهای این انجمن، برند  Aarong است که در سال 
1978 راه اندازی شد و بزرگ ترین زنجیره فروشگاهی 
در بنگالدش محسوب می شود و امروز   80 هزار زن 

روستایی برای Aarong کار می کنند.  
وی ضمن اشاره به بازدید از یکی از واحدهای تولیدی 
تحت پوشش طرح کوثر گفت: صدها واحد تولیدی در 
اطراف تهران وجود دارد که امکان توانمندسازی زنان 
در آنها وجود دارد، مشکل اینجاست که این واحدهای 
تولیدی به صورت مستقل به فعالیت می پردازند اما اگر 
بازیگران مختلف تحت پروژه »مشارکت اجتماعی« در 
کنار همدیگر قرار بگیرند، نیاز به یک سازمان مردم نهاد 

خواهیم داشت تا به مدیریت این پروژه بپردازد. 
رزوان ادامه داد: یونیدو می تواند دانش فنی و تخصص 
را به صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی ارائه نماید و 
وزارتخانه های مرتبط می توانند به حمایت از فعاالن 
صنعت پوشاك بپردازد، بنابراین می توانید طراحی هایی 
اما  باشید  داشته  ایرانی  سنتی  طرح های  از  متأثر 
روش های صنعتی، کیفیت بسیار باال و قیمت مناسب 

را در تولیدات خود مدنظر قرار دهید.

هاکوپیان- رئیس هیئت مدیره انجمن 
تازیکی- مدیر اجرایی طرح ملی تکاپوصنایع پوشاک ایران

لیونر- کارشناس بین المللی صنعت پوشاک 
در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

منصوری- معاون توسعه کارآفرینی و 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 29 شماره 167    آبان 95  



رزوان در ادامه به پخش فیلم هایی از بخش های مختلف 
تعدادی کارخانه  تولید پوشاك در ترکیه پرداخت که به 
تولید و بسته بندی شلوار جین و پوشاك برای برندهای 
مطرح و معتبر دنیا مشغول هستند. در این فیلم ها، 
سرعت، تمرکز و دقت نیروهای انسانی ) حدود 4-5 
هزار نفر( بسیار قابل توجه بود؛ در بسیاری از بخش ها 
یک نفر به کار با چهار دستگاه مشغول بود بدون این که 
فرصتی برای نشستن روی صندلی و درنگ کوتاهی در 
کار داشته باشد؛ هم چنین سیستم های پیشرفته نظارت 
بر عملکرد و میزان بهره وری هر یک از اپراتورها نیز 

نکته مهم دیگری بود. 

* آموزش نیروهای انسانی متناسب با نیاز واحدهای 
صنعتی صورت گیرد 

آخرین سخنران کارگاه آموزشی تکنولوژی های نوین 
دکتر عیسی منصوری- معاون  پوشاك،  در صنعت 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی- بود. وی بیان داشت: یکی از طرح های مدنظر 
برای توسعه اشتغال، طرح تکاپو می باشد که هدف آن 
ایجاد  اشتغال برای جوانان و زنان ) به طور خاص( است و 
در این طرح، رسته هایی که دارای ظرفیت بیشتری برای 

ایجاد اشتغال هستند، در اولویت قرار دارند.
منصوری به دوران رونق صنایع نساجی کشور اشاره کرد 
و گفت: پس از انقالب به دلیل دولتی شدن بخشی از 
واحدهای صنعت نساجی، شاهد افول این صنعت بودیم 
اما به نظر می رسد به تدریج به سمت بهبود شرایط پیش 

می رویم.  
این مقام مسئول یادآور شد: زمانی که کشورها وارد 
یک صنعت می شوند، پس از اوج گیری در آن، تمایل 
پیدا می کنند بخشی از فعالیت های این صنعت را به 
کشورهای دیگر منتقل نمایند و فرصت خوبی برای 
کشورهای جدید پیش می آید که وارد این بازار شوند، 
به نظر می رسد در تقسیم کار جهانی، این فرصت با 
تأخیر برای کشور ما فراهم شده و امیدوارم بتوانیم از 
این فرصت نهایت استفاده را به عمل آوریم که برای 
رسیدن به این هدف، سه نوع بنگاه) کسب وکار( می توان 

در اختیار داشت:
1-بنگاه هایی که به تولید برای فروش متمرکز هستند 
و  نیاز  چه  و  کیست  خریدار  نمی دانند  که  حالی  در 

سلیقه ای دارد! بازارشان نیز معموالً محلی است.
2-بنگاه های صاحب برند و آشنا با بازار، شبکه توزیع و 
لجستیک خاص خود. این قبیل بنگاه ها بخش عمده ای 

از بازار را تشکیل می دهند. 
صاحب  که  هستند  افرادی  بینابین:  3-بنگاه های 
برند نیستند و به سبک بنگاه های بخش اول هم به 
فعالیت نمی پردازند. این افراد به درستی ساختار بازار یک 
صنعت را تشخیص می دهند و در گام اول سراغ فروش 
محصول با برند خود نمی روند بلکه تالش می کنند 
برای صاحبان برند و یا تحت برند آنان کار کنند. به این 
ترتیب اگر ویتنام برای یکی از برندهای مطرح به فعالیت 
می پردازد در یک دوره زمانی و با یک تأخیر فاز، دانش 
فنی به شرکت سازنده ویتنامی منتقل می شود و به تدریج 

شرکت های این کشور به تولید با برند خود مشغول 
می شوند. در این حالت اطمینان دارند که به دانش فنی 
مجهز هستند و دارای توان رقابت در بازارهای جهانی 
هستند. ما باید انتخاب کنیم که کدامیک از این سه گانه 

را »می توانیم« و یا »می خواهیم« مدنظر قرار دهیم.  
برند  جهانی، صاحب  بازار  در  طبعاً  افزود:  منصوری 
نیستیم اما در درون کشور، شرکت های معتبر و صاحب 
برند وجود دارند که برخی از آنها به صورت محدود قادر 
به ورود به بازارهای جهانی هستند اما بخش عمده 
تولیدکنندگان از نوع نخست هستند که به هیچ جایی 
وصل نیستند. پس گام نخست این است که کمک 
کنیم بنگاه ها به شرکت ها و زنجیره صنعت پوشاك 
دنیا متصل شوند، به مرور زمان ابتکار عمل را در دست 
بگیریم و تولیدات خود را روانه بازارهای جهانی نماییم. 
اشتغال وزارت  و  اعتقاد معاون توسعه کارآفرینی  به 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صورت فعالیت براساس 
چارچوب قاعده بازار، آموزش های فنی و حرفه ای و 
دانشگاهی موضوعیت پیدا می کنند و مبتنی بر نیاز بازار 
به نیروهای انسانی آموزش داده می شود و دانش آنان 

همواره به روز خواهند بود. 
وی، نقطه قوت صنعت را بهره مندی از منابع انسانی 
توانمند دانست و ابراز امیدواری کرد که آموزش نیروهای 
انسانی متناسب با نیاز واحدهای صنعتی صورت گیرد. 

منصوری اذعان داشت: از لحاظ ساختارهای اداری و 
قانونی در وضعیت مناسبی به سر می بریم اما معمواًل 
اثربخشی الزم وجود ندارد برای این که رابطه میان 
بین  رابطه  اول،  گام  در  دولت  و  خصوصی  بخش 
صنعت و دولت در گام دوم و درگام سوم رابطه میان 
دستگاه های دولتی با همدیگر ضعیف است و اثربخشی 
الزم وجود ندارد؛ بنابراین در قالب وزارت کار تالش 
می کنیم تا اقدامات هماهنگ میان دستگا ه ها به وجود 
آید؛ همچنین  خود را مسئول فعالیت های معطوف به 
اشتغال می دانیم و سیاست ها را به صورت هماهنگ 

طراحی و پیاده خواهیم کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد به برنامه عمل و اقدام 
مشترك دست یابیم و برای شکل گیری توان الزم و 
جبران عقب ماندگی ها، از تجارب جهانی سازمان هایی 
مانند یونیدو استفاده می کنیم؛ این آغاز کار است و به 
امید خداوند ظرفیت و حوصله کافی را برای اجرای یک 

پروژه موفق در کشور در حوزه پوشاك داشته باشیم. 
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اشاره:
در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد مسائلی مانند استراتژی های صنعت پوشاک، 
و  بین المللی  از کمک سازمان های  استفاده  زمینه  در  کار  وزیر  صحبت های 
تجارب خارجی، توجه به فرهنگ و هنر ایرانی- اسالمی در توسعه صنعت 
برنامه  میهمان  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  پوشاک  شهرک  ایجاد  و  پوشاک 

مهندس مهدی یکتا- کارشناس صنعت نساجی- قرار گرفت.

ک
ت پوشا

صاد در مورد اشتغالزایی صنع
ت رادیو اقت

گزارشی از برنامه رهیاف

شاک؛ 
ت پو

صنع
ایجاد 200 هزار شغل در 

ی؟!
ک وعـده یا تصمیـم بنیــاد

یـ

»وزیر کار با اشاره به اجرای طرح تکاپو ) توسعه کسب و 
کار، اشتغال پایدار( گفت: توسعه صنعت پوشاك در کوتاه 
مدت 200 تا 300 هزار شغل و در بلندمدت 1/5 میلیون 

شغل در کشور ایجاد می کند. 
علی ربیعی در نخستین نشست تخصصی سند توسعه 
از  حضور  تعدادی  با  که  پوشاك  صنعت  در  اشتغال 
کارشناس  و  پوشاك  صنعت  اصلی  تولیدکنندگان 
بین المللی پوشاك از سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 
)یونیدو( در وزارت کار برگزار شد؛ گفت: امروز در دولت 
تدبیر و امید، یک سیاست جبرانی را پیگیری می کنیم تا 

عقب ماندگی ها جبران شوند. 
وزیرکار، صنعت پوشاك را صنعتی دانست که به نیازهای 
زیربناهای  داد:  ادامه  و  می دهد  پاسخ  مردم  اساسی 
اصلی صنعت پوشاك را در کشور داریم بنابراین باید 
با همکاری وزارت صنعت، اتحادیه های صنفی، سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه ها و با تأکید بر مهارت 
افزایی، رونق این صنعت را دنبال کنیم. در اجرای توسعه 
صنعت پوشاك باید از تجارب بین المللی بهره مند شویم 
این  می توانند  هم  کنار  در  شده  یاد  مجموعه های  و 

صنعت را در ایران گسترش دهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: رفع مشکالت 
بیرونی صنعت پوشاك و سیاستگذاری در این بخش 
وظیفه دولت است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست های 

جهشی را برای توسعه صنعت پوشاك دنبال می کند.
در صنعت  اصلی  دو موضوع  را  تعرفه  و  واردات  وی 
پوشاك عنوان کرد و گفت: متاسفانه در کنار این دو 

مقوله، مبارزه با قاچاق پوشاك نیز باید در دستور کار 
قرار بگیرد؛ چراکه قاچاق پوشاك با حجم کم صورت 
می گیرد و به همین دلیل مبارزه با قاچاق در این کاال 

بسیار دشوار است.
این عضو کابینه یازدهم، ایجاد نظام تامین مالی و مواد 
اولیه ذیل انجمن صنفی پوشاك را از دیگر برنامه های 
راستا  همین  در  گفت:  و  کرد  عنوان  وزارتخانه  این 
یک شهرك تولید پوشاك در کنار فرودگاه بین المللی 
امام خمینی)ره( ایجاد می شود و برای متقاضیان حضور 
در این شهرك، مزیت های خاصی را در نظر می گیریم.
وی با بیان اینکه برخی از پوشاك ایرانی به برند ملی 
و بعضاً فراملی تبدیل شده است، تاکید کرد: بنابراین 
طراحی، مد و برندسازی از نیازهای اصلی صنعت پوشاك 
است که در بخش طراحی، نیروهای بومی خوبی در 
داخل کشور وجود دارد؛ اما در حوزه برندسازی نیاز به 
ذائقه مصرف کننده  داریم؛ چرا که  بیشتری  برندهای 

امروز با برند گره خورده است.
ربیعی افزود: همچنین سند توسعه بخش پوشاك را در 
جهت هماهنگی بین انجمن صنعت پوشاك، وزارت 
تعاون،  وزارت  و  ها  دانشگاه  تجارت،  معدن  صنعت، 
کار و رفاه اجتماعی را به تصویب شورای عالی اشتغال 
می رسانیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
موتور توسعه هر صنعت، فعاالن همان صنعت هستند؛ 
لذا در صنعت پوشاك نیز انجمن صنعت پوشاك می تواند 
موتور توسعه این حوزه باشد؛ ضمن اینکه دولت به عنوان 

مکمل، سیاست های توسعه ای را اتخاذ می کند.
اقتصاد  اشتغال  مسئول  عنوان  به  ما  گفت:  ربیعی 

گزارش
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مقاومتی، توسعه صنعت پوشاك را یکی از اولویت ها 
و زایش های داخلی می دانیم و عالوه بر اینکه صنعت 
پوشاك سهم خوبی در تولید ناخالص داخلی دارد، 
می تواند نماد هر جامعه باشد. وی تاکید کرد: البته در 
حوزه سبک خرید لباس نیاز به فرهنگسازی داریم که 
باید برنامه های بلندمدت در این بخش تدوین شود.« 
در ابتدای برنامه، یکتا در مورد استراتژی های صنعت 
پوشاك و میزان دستیابی به اهداف این استراتژی ها 
عنوان داشت: واقعیت این است که وزارت صنعت در 
دو سال اخیر توجه ویژه ای به صنعت پوشاك نشان 
داده و با دستور مستقیم وزیر، کمیته ای تحت عنوان 
»کارگروه صنعت پوشاك کشور« شکل گرفته است 
که متشکل از متخصصین این صنعت، نمایندگان 
دانشگاه و همچنین مدیرکل دفتر نساجی و پوشاك 

وزارت صنعت می باشد.
گام،  نخستین  در  کارگروه  این  داد:  ادامه  وی 
کمک  با  را  صنعت  این  برنامه های  و  استراتژی ها 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدوین نمود که حدود 50 
برنامه عملیاتی از آن استخراج شد. در نهایت وزارتخانه 
به این نتیجه رسید که برای توسعه صنعت پوشاك 
باید دو اقدام را به صورت موازی با یکدیگر پیش ببرد.   
واحدهای  زیادی  از  تعداد  پراکندگی  یکتا،  به گفته 
کوچک باعث شده صنعت پوشاك سمت و سوی 
در  هم  پراکندگی  این  و  باشد  نداشته  مشخصی 
حوزه مد و طراحی و هم در بخش توزیع و فروش، 
هزینه های زیادی به سیستم وارد کرده است. بنابراین 
بزرگ  واحدهای  به تشکیل  راهکار کمک  بهترین 

تولید پوشاك است.
به  نکته دو م  یادآور شد:  کارشناس صنعت نساجی 

سیستم توزیع و شبکه فروش در کشور بازمی گردد. 
شبکه توزیع پوشاك حالت بسیار پراکنده، نابسامان و 
تقریباً غیرشفاف پیدا کرده است. در این سیستم بیش 
از صد هزار واحد صنفی به فعالیت می پردازند و به گفته 
تهران،  پوشاك  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
حدود 17 هزار واحد صنفی پوشاك در تهران فعال 
هستند، شبکه ناپیوسته ای برای واردات تشکیل شده 
و شاید به ازای هر یک از فروشگاه ها در نقاط مختلف 
تهران و شهرستان ها، واردکننده ای وجود دارد! چنین 

سیستم وارداتی در هیچ کشوری وجود ندارد.
یکتا با اعالم این مطلب که مبارزه با کاالی قاچاق 
از سر مرزها به مقصد نهایی خود یعنی فروشگاه های 
 ارائه کننده لباس های خارجی منتقل شده است، گفت: 
بیشترین هّم و غم دولت و وزارت صنعت این است که 
بتواند حجم واردات قاچاق را کاهش دهد و از سوی 

دیگر سیستم توزیع را ساماندهی نماید.   
وی به آئین نامه ای که چند هفته پیش ابالغ شد نیز 
پرداخت و گفت: طبق این قانون، فروشندگان پوشاك 
خارجی باید یکسری مشخصات و ویژگی هایی حقیقی 
و حقوقی داشته باشند و صالحیت  آنان احراز شود تا 

بتواند به فعالیت خود ادامه دهند. 
به اعتقاد این کارشناس نساجی، تاکنون تالش ها به 
ساماندهی شبکه توزیع پوشاك کشور معطوف بوده 

است. 

عیسی  دکتر  رهیافت،  رادیویی  برنامه  ادامه  در 
منصوری- معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
کار- از طریق تماس تلفنی به بیان دیدگاه های خود 
در مورد صنعت پوشاك پرداخت. وی در پاسخ به این 
سوال که استراتژی های صنعت پوشاك به چه سمتی 
از حوزه های  حرکت خواهند کرد، گفت: در بعضی 

صنعت نساجی به مصرف کنندگان تولیدات خارجی 
تبدیل شده ایم.

به اعتقاد وی، در صورتی می توان در صنعت نساجی و 
پوشاك اشتغال ایجاد کرد که بخشی از شبکه تأمین 

بازار باشیم نه فقط تولیدکننده نهایی. 
منصوری یادآور شد: جهت گیری های این صنعت در 
بازارهای جهانی به سمت تولید پوشاك راحتی مانند 
البسه جین، تی شرت و ... پیش می رود در حالی که 
واحدهای تولیدی ما به ارائه لباس های رسمی متمرکز 
شده اند پس بدیهی است که نتوانیم تقاضای داخلی را 
پاسخ دهیم و ناگزیر از واردات هستیم؛ ضمن این که 
به دلیل بخشی از سیاست  های قبلی، نوع تولیدات و 
جهت گیری فعالیت تولیدکنندگان ما سمت و سوی 
خاصی پیدا کرد و با انبوه واردات غیر رسمی مواجهیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره 
به فعالیت حدود 500 هزار نفر در صنعت پوشاك ایران 
گفت: سال 2007 که به عنوان مشاور در بنگالدش 
صنعت  توسعه  برنامه  تدوین  شاهد  داشتم،  حضور 
پوشاك بودم و در حال حاضر این کشور به دومین 
صادرکننده پوشاك دنیا تبدیل شده است و بالغ بر 
20 میلیون نفر در این صنعت مشغول کار هستند؛ 
در ترکیه نیز حدود 2 میلیون نفر از طریق فعالیت در 

صنعت پوشاك ارتزاق می کنند. 
وی صنعت پوشاك را یکی از صنایع دارای ظرفیت 
باال در ایجاد اشتغال برشمرد و گفت: از منظر وزارت 
کار عالوه بر توجه به رشد و توسعه اقتصادی، عنایت 
از  استفاده  به  و  داریم  پوشاك  صنعت  به  خاصی 
تجربیات بین المللی و ایجاد هماهنگی در سطح ملی 
مثال  برای  می پردازیم.  مختلف  دستگاه های  میان 
تالش می کنیم در حوزه سیاست های مالی   هم  راستا 
با نیازهای تولیدکنندگان و فعاالن این صنعت حرکت 

نماییم. 
منصوری تأکید کرد: با کمبود واحدهای بزرگ تولید 
پوشاك که بتوانند به صورت فراگیر، بازارهای داخلی 
و خارجی را پوشش دهند؛ مواجهیم و متأسفانه برخی 
تولیدکنندگان که شبکه فروش را هم در اختیار دارند 
نیازهای خود را از سایر کشورها تأمین می کنند در 
استفاده می کردند؛  داخلی  تولیدات  از  قباًل  حالی که 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار: 
منظر وزارت کار عالوه بر توجه به رشد و توسعه 
پوشاک  صنعت  به  خاصی  عنایت  اقتصادی، 
و  بین المللی  تجربیات  از  استفاده  به  و  داریم 
ایجاد هماهنگی در سطح ملی میان دستگاه های 
مختلف می پردازیم. برای مثال تالش می کنیم در 
حوزه سیاست های مالی   هم  راستا با نیازهای 
حرکت  صنعت  این  فعاالن  و  تولیدکنندگان 

نماییم.
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پس به نظر می رسد در برخی حوزه ها به اصطالح جا 
مانده ایم و این موارد، گلوگاه هایی هستند که باید مورد 

توجه قرار گیرند.
این مقام مسئول اضافه کرد: در دو حوزه »جهت گیری 
و »سیاست های  پوشاك«  تولیدکنندگان  و  فعاالن 

موجود« نیازمند اصالحاتی هستیم. 
وی به وعده وزیر کار برای ایجاد اشتغال 200-300 
هزار شغل در صنعت پوشاك نیز پرداخت و گفت: 
در این زمینه باید هماهنگی میان بخش خصوصی 
و دولتی )به ویژه میان دستگاه های دولتی با یکدیگر( 

صورت گیرد. 
به گفته منصوری، در مسیر رشد و توسعه ، عالوه بر 
سیاست های کالن اقتصادی، نیازمند انتخاب بعضی 
از رشته هایی هستیم که کشور می تواند در آن تجربه 
موفق داشته باشد و ظرفیت های خود را در آن حوزه ها 
شکوفا نماید. در مقایسه با کشوری مانند بنگالدش، 
مدیریت میانی و توانمندی تکنسین های ما به مراتب 

بیشتر است اما از این امتیاز استفاده نکرده ایم. 
 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، ظرفیت 
صنعت نساجی و پوشاك کشور را بسیار باال توصیف 
کرد و آن را یکی از صنایع موثر در ایجاد ارزش افزوده، 

اشتغالزایی دانست. 
وی اذعان داشت: در روندهای بین المللی و تقسیم 
کار جهانی، فرصت بسیار خوبی فراهم شده تا وارد 

بازارهای جهانی این صنعت شویم. 

و  نساجی  صنعت  در  تولید  باالی  هزینه های 
پوشاک

رهیافت،  رادیویی  برنامه  بعدی  تلفنی  تماس  در 
هیئت  عضو  و  دان  اقتصاد  راغفر-  حسین  دکتر 
علمی دانشگاه الزهرا )س(- بیان داشت: با توجه 

به ظرفیت های گسترده صنعت نساجی )و به ویژه 
نیز  صنعت  این  اشتغالزایی  میزان  قطعًا  پوشاك( 

قابل توجه و چشمگیر است.
تمام  نساجی  صنعت  که  نکته  این  بیان  با  وی 
گفت:  می گیرد؛  دربر  را  تکنولوژی  سطوح 
ژاپن  مانند  کنونی  کشورهای صنعتی  از  بسیاری 
جنوبی،  کره  مانند  صنعتی  نوظهور  کشورهای  و 
)به  اشتغالزایی  محورهای  از  یکی   ... و  چین 
بر  را  توسعه(  نخست  دوران های  در  خصوص 
پایه صنعت نساجی و پوشاك قرار داده اند. اگرچه 
طی سال های اخیر کشورهایی مانند ژاپن، ضمن 
در  مدرن  بسیار  ابزارهای  از  تکنولوژی  صادرات 
تولیدات خود بهره برداری می کنند و نقش تعیین 

کننده ای در اقتصاد دنیا ایفا می کنند. 
پیشرفته  کشورهایی  در  کرد:  تصریح  راغفر 
اقتصادی، سهم صنعت نساجی در ایجاد اشتغال و 
تأمین نیازهای داخلی بسیار قابل توجه است که ما 
نیز می توانیم از این توانمندی استفاده کنیم منتها 
درونی  مسائل  به  فقط  نساجی  صنعت  استراتژی 
بستگی ندارد بلکه به شدت متأثر از سیاست های 

سایر بخش های اقتصادی کشور است. 
محصوالت  به  نساجی  دان،  اقتصاد  این  به گفته 
پتروشیمی بسیار وابسته است و متأسفانه شاهدیم 
صنعت پتروشیمی که از یارانه های بخش انرژی 
صنعتگران  نیاز  مورد  اولیه  مواد  می کند،  استفاده 
نساجی را با قیمت باال در اختیار آنان قرار می دهد 
از واحدهای تولیدی  باعث شده بسیاری  و عماًل 

زمینگیر شوند. 
هم  وارداتی  نهاده های  تعرفه   مورد  در  حتی 
تولید  زیان  به  شدت  به  مالیاتی  سیاست های 
نساجی  مشکالت  دلیل  همین  به  است؛  داخلی 
بلکه  این صنعت قابل حل نیست  فقط در درون 
به سیاست های گسترده تری در سایر بخش های 

اقتصادی کشور مرتبط می باشد.
راغفر در ادامه به واردات غیرقانونی پوشاك اشاره 
کرد و آن را یکی از ضربات مهلکی توصیف کرد 
که به پیکره صنعت نساجی کشور وارد شده است. 
تصریح  )س(  الزهرا  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 

و  چانه زنی  قدرت  داخلی،  تولیدکنندگان  کرد: 
رقابت با تولیدات مشابه خارجی را به دلیل هزینه 
از  کشور  در  بانکی  اعتبارات  به  دسترسی  باالی 
و  نساجی  صنعت  این که  ضمن  می دهند؛  دست 
است؛  بخش خصوصی  به  متعلق  عمدتًا  پوشاك 
منتها موانع جدی که از سوی سیاست های بخش 
عمومی بر آن تحمیل می شود، هزینه های فعالیت 
کرده  رقابتی  غیر  و  باال  بسیار  را  مذکور  صنعت 

است. 

لزوم توجه به سهم بازار
یکتا  رهیافت،  رادیویی  برنامه  دیگر  بخش  در 
داخلی  تولید  پوشاك  توزیع  شبکه  آشفتگی  به 
مورد  در  که  زمانی  گفت:  و  پرداخت  خارجی  و 
توزیع  صنعت  سیستم  و  مد  و  تنوع  اشتغالزایی، 
عامل  بازار«  »سهم  می کنیم،  صحبت  پوشاك 
آن  روی  بر  باید  که  است  مهمی  بسیار  کلیدی 
لوکوموتیو  و  محرك  نقش  زیرا  شویم  متمرکز 
این  گرفتن  اختیار  در  با  و  می کند  ایفا  را  صنعت 
عامل کلیدی می توان تمام برنامه ها را بدون کم 

و کاست اجرا کرد.
تالش  تمام  که  مطلب  این  بیان  ضمن  وی 

در  )س(:  الزهرا  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
صنعت  سهم  اقتصادی،  پیشرفته  کشورهایی 
نساجی در ایجاد اشتغال و تأمین نیازهای داخلی 
بسیار قابل توجه است که ما نیز می توانیم از این 
توانمندی استفاده کنیم منتها استراتژی صنعت 
نساجی فقط به مسائل درونی بستگی ندارد بلکه 
به شدت متأثر از سیاست های سایر بخش های 

اقتصادی کشور است. 
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و  خرده فروشان  برندها،  صاحبان  تولیدکنندگان، 
عمده فروشان دنیا، تثبیت سهم بازار و توسعه آن 
در آینده است، ادامه داد: برای ایجاد اشتغال باید 

به بررسی میزان سهم بازار خود بپردازیم. 
درآمد  رسمی،  آمارهای  طبق  یکتا،  به گفته 
که  است  تومان  میلیون   28 شهری  خانوارهای 
یک  تا  پانصد  و  میلیون  یک  آن حدود  درصد   6
هزینه  سال  در  تومان  هزار  ششصد  و  میلیون 
در  ایران  پوشاك  بازار  می شود،  و کفش  پوشاك 
)نه  متوسط  اقتصادی  شرایط  و  استاندارد  حالت 
شرایط رکودی فعلی و کاهش قدرت خرید مردم(، 
می شود.  زده  تخمین  دالر  میلیارد   10 از  بیش 
کشفیات  آمار  طبق  و  حالت  خوش بینانه ترین  در 
حالت  بهترین  در  بازار  سطح  اطالعات  و  قاچاق 
35-30 درصد این بازار متعلق به تولیدات ایرانی 

است.
ایجاد  امکان  مورد  در  نساجی  صنعت  کارشناس 
ایجاد  هزینه  گفت:  نفر  هزار   200 برای  اشتغال 
تا   2/5 رقم حدود  این  به  دستیابی  برای  اشتغال 
از سوی  دارد،  نیاز  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   2
و  تیراژ  بر  مد  و  تنوع  پوشاك،  صنعت  در  دیگر 
میوه  و  لبنیات  مانند  و  دارد  اولویت  تولید  حجم 
نیست که عنوان شود مثاًل مصرف سالیانه گندم 
یا صیفی جات فالن مقدار است و میزان مشخصی 
وارد شود. در صنعت پوشاك  مابقی  تولید و  باید 
ابتدا باید ذائقه و سلیقه مصرف کنندگان را مدنظر 
قرار گیرد و سپس به سایر موارد توجه کرد؛ در غیر 
باشیم  تولید  افزایش  شاهد  اندازه  هر  این صورت 

بیشتر به رکود دامن زده ایم.

خوش بینانه ترین  در  که  زمانی  داشت:  ابراز  وی 
در  ایران  پوشاك  بازار گسترده  حالت، 30 درصد 
اختیار تولیدکنندگان داخلی است به این معناست 
که قادر به رفع نیاز 30 درصد مصرف کنندگان در 
هر سن، جنسیت و قشر اجتماعی هستید و بیشتر 
در  است؛  نشده  داده  پاسخ  امروز  تا  رقم  این  از 
حالی که توان رفع نیاز درصد بیشتری از مردم را 
داریم زیرا طبق گفته دکتر منصوری، کشورهای 
بسیاری از صنعت نساجی و پوشاك برای توسعه 

اقتصادی خود استفاده کرده اند.
ایران فرصت بسیار  به گفته یکتا، فعاالن پوشاك 
را  ترکیه«  با  »همسایگی  ارزشمند  و  بزرگ 
کشور  این  با  ارتباط  طریق  از  و  دارند  اختیار  در 
فنی،  دانش  اطالعات،  آخرین  به  می توانند 
اتفاقات  تمام  و  متنوع  طرح های  روز،  مدل های 
دنیای مد و پوشاك دنیا در اسرع وقت و حداقل 

اتالف زمانی دسترسی پیدا کنند. 
وی در پاسخ به این سوال که فاصله میان صنعت 
ایران و ترکیه تا چه میزان است، گفت:  پوشاك 
دالر  میلیارد   20 نزدیک  ترکیه  پوشاك  صادرات 
است و پنجمین کشور صادرکننده پوشاك دنیا به 
شمار می آید در حالی که ایران هنوز نتوانسته نیاز 
بازار داخلی را تأمین کند. مجموع صادرات ما در 
سال حدود 40-30 میلیون دالر است که عمدتًا به 

بازار کشورهای همسایه اختصاص دارد.

ساماندهی مد و لباس
طراحی مد و لباس مبحث دیگری بود که مورد 
کارگروه  دبیر  قبادی-  حمید  گرفت.  قرار  اشاره 
این  در  ارشاد-  وزارت  لباس  و  مد  ساماندهی 
زمینه طی تماس تلفنی با برنامه رادیویی رهیافت 

چیزی،  هر  از  بیش  لباس  و  مد  حوزه  در  گفت: 
واردات  از  بخشی  طبعًا  هستیم.  طراحی  نیازمند 
واردات  این  که  است  طرح  واردات  پوشاك، 
به صورت کاماًل غیر  رسمی و غیرقانونی به کشور 

ما راه پیدا می کند. 
قبادی افزود: حجم واردات پوشاك در سال گذشته 
حدود 15 میلیون دالر عنوان شده که بارها اعالم 
به  واقعی  رقم  و  نیست  واقعی  رقم  این  کرده ایم 

مراتب بیشتر است.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس بیان داشت: 
به  نسبت  صاحب نام  و  پیشرفته  نگاه  کشورهای 
از آن که صنعتی باشد،  مقوله طراحی و مد بیش 
دانشکده  اساتید  گزارش  طبق  است.  فرهنگی 
 67 امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  نساجی  مهندسی 
فرهنگی  لباس،  و  مد  حوزه  افزوده  ارزش  درصد 
می باشد و فاکتورهای متعددی در این زمینه وجود 

دارد. 
تبلیغ  و  ترویج  تبیین،  مسئول،  مقام  این  به گفته 
ظرف  و  است  دشواری  بسیار  کار  موضوع  این 
مدت کوتاهی نمی توان به آن دست یافت. شاید 
برخی عنوان کنند پیش از انقالب ویژگی هایی در 
این  اعتقاد من  به  اما  حوزه پوشاك وجود داشت 

ویژگی ها، صنعتی بوده نه فرهنگی.
قبادی تصریح کرد: ترکیه تالش بسیاری به عمل 
می آورد تا جنبه های فرهنگی خود را وارد صنعت 
پوشاك کشورش نماید اما بسیاری از کارشناسان 
که  معتقدند  ترکیه  پوشاك  صنعت  نمایندگان  و 
توانسته اند  صرفًا  و  نبوده اند  موفق  زمینه  این  در 

فاکتورهای اقتصادی پوشاك را به پیش ببرند.
صنعت  جدی  ضعف  و  مشکالت  از  یکی  وی، 
پوشاك کشور را در لباس اجتماع دانست و گفت:  
با محدودیت طرح ها و اقبال اندك تولیدکنندگان 
اسالمی  ایرانی  لباس های  طراحی  به  نسبت 
علی رغم تمام تالش های صورت گرفته طراحان، 

روبرو هستیم. 
به  اشاره  با  لباس  و  مد  ساماندهی  کارگروه  دبیر 
این نکته که مد و لباس یک چرخه فرایندی بسیار 
گسترده است که شروع آن بیش از این که طراحی 

پوشاک  فعاالن  پوشاک:  صنعت  کارشناس 
ارزشمند  و  بزرگ  بسیار  فرصت  ایران 
»همسایگی با ترکیه« را در اختیار دارند و از 
طریق ارتباط با این کشور می توانند به آخرین 
اطالعات، دانش فنی، مدل های روز، طرح های 
متنوع و تمام اتفاقات دنیای مد و پوشاک دنیا 
در اسرع وقت و حداقل اتالف زمانی دسترسی 

پیدا کنند. 
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گفت:  می باشد،  فکری  منابع  و  پژوهش  باشد، 
لباس  طراحی  دانشکده های  بهترین  متأسفانه 
لباس های  طراحی  به  را  خود  سرفصل های  نیز 
نیاز  و  می دهند  اختصاص  مجلسی  و  میهمانی 
مبرمی به طراحی لباس های اجتماع وجود دارد.  

قبادی اضافه کرد: به رغم تمام مشکالت موجود 
نه  پارچه های  تریکو،  تولید  و  گردبافی  بخش  در 
تنها نیازی به واردات محصوالت این بخش وجود 

ندارد بلکه به صادرات نیز می پردازیم. 
و  معدن  »صنعت،  وزارت خانه های  توجه  وی 
تجارت«، و »وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی«، 
را  لباس  نسبت به صنعت پوشاك و مقوله مد و 
قانون  فال نیک گرفت و گفت: طبق ماده 7  به 
وزارت  به  بود  مدت ها  لباس،  و  مد  ساماندهی 
خوشبختانه  که  بود  شده  محول  وظیفه ای  کار 
دولتی،  غیر  انجمن های  و  تشکل ها  راه اندازی  با 
مسئولین  کردن  بیدار  و  بخشی  میان  انسجام 

اتفاقات جدیدی رخ خواهد داد. 
قبادی، یکی از سهل الوصول ترین راه های رسیدن 

به اقتصاد مقاومتی را حوزه مد و لباس دانست.

جریانات  فهم  برای  جهانی  بازارهای  به  اتصال 
صنعت پوشاک

صنعت  در  شغل  هزار   200 ایجاد  را هکارهای 
پوشاك و هم چنین فعالیت های شهرك تخصصی 
توسعه  از  معاون  که  بود  نکته ای  پوشاك ، 
کارآفرینی و اشتغال وزارت کار پرسیده شد. وی 
در این مورد گفت: مراحل مربوط به تعیین مکان 
و  شده  انجام  پوشاك  تخصصی  شهرك  احداث 
پس از اتمام مراحل زیربنایی و ساخت تأسیسات، 
خواهد  انجام  تولیدی  واحدهای  استقرار  و  انتقال 

شد؛ قطعًا این اقدام زمان بر است. 
از آغاز فعالیت شهرك  ادامه داد: پیش  منصوری 
اصالح  صنعت  نرم افزاری  بخش  باید  پوشاك، 
شهرك  تحت عنوان  سخت افزاری  این که  شود؛ 
را حل  تنهایی مسأله ای  به  بگیرد  پوشاك شکل 

نخواهد کرد. 

و  نساجی  صنعت  در  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
در  افزوده  کاال  ارزش  درصد   25 تا  گاه  پوشاك 
در  اغلب کشورها  و  ایجاد می َشود  حوزه طراحی 
می دهند  قرار  مدنظر  هزینه هایی  طراحی،  زمینه 
اما در نساجی ایران چنین اقدامی انجام نمی شود. 
کار  وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه   معاون 
تصریح کرد: در رقابت، طراحی و کیفیت پوشاك 
حرف اول را می زند نه صرفًا قیمت. در حوزه تولید 
می کنند  تغییر  روز  هر  طراحی ها  راحتی،  لباس 
خواسته  و  بازار  نیاز  رفع  برای  تولیدکنندگان  و 

مشتری باید به چنین مسائلی توجه نمایند.
وی، اتصال به بازارهای جهانی برای فهم جریانات 
این صنعت و توان ایجاد نوآوری و تنوع در طرح ها 
را برای رشد صنعت پوشاك اثرگذار قلمداد کرد و 
گفت: کشوری مانند چین به سطحی از قدرت و 
توانمندی در تولید منسوجات و پوشاك رسیده که 
به تدریج فعالیت های خود را در این صنعت کاهش 
می دهد و فرصت مغتنمی برای کشورهایی مانند 
با  پوشاك  تولیدکنندگان  تا  می شود  فراهم  ایران 
افزایش بهره وری نیروی کار، به ارتقای کیفیت و 

توسعه بازارهای صادراتی بپردازند.    

نتیجه گیری
در بخش پایانی برنامه رادیویی رهیافت، یکتا ابراز 
مسئولین  توسط  که  مسائلی  از  بسیاری  داشت: 
دولتی و فعاالن بخش خصوصی در مورد صنعت 
تاریکی  در  فیل  حکایت  می شود،  مطرح  پوشاك 
مولوی است! به این معنی که افراد بخشی از فیل 
را لمس می کنند و بر این باورند فیل همان شکلی 

است که لمس کرده ا ند. 
به عنوان فردی که سال های متمادی با الیه های 
مختلف صنعت نساجی و پوشاك در ارتباط هستم، 
اشتغال  و  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد  دو  معتقدم 
ایجاد  خصوصی  بخش  توسط  مدت  میان  در 
وزارتخانه های  و  نهادها  که  شرطی  به  می شود 
برای  مشوق هایی  مشکالت،  رفع  ضمن  دولتی، 
تولیدکنندگان در نظر بگیرند.                                                               

ایجاد  به  کار  وزارت  که  زمانی  داد:  ادامه  وی 
اشاره  پوشاك  صنعت  در  شغل  هزار   200
شکل  ذهن  در  که  پرسشی  نخستین  می کند 
امتیازاتی  و  مشوق ها  چه  که  است  این  می گیرد 
می یابد  اختصاص  پوشاك  تولیدکنندگان  برای 
باشند؟  داشته  اشتغال  افزایش  برای  انگیزه ای  تا 
اجتماعی،  تأمین  بیمه  زمینه  در  حاضرند  آیا 
ارشاد  وزارت  آیا  بگیرند؟  نظر  در  معافیت هایی 
و  برند  نام  به درج  حاضر است مشکالت مربوط 
تابلوی فروشگاه ها را حل کند؟ آیا وزارت صنعت 
بایستد  خود  صادره  بخشنامه  پای  است  حاضر 
عرضه  فروشگاه های  تمام  ماه  شش  ظرف  و 
محصوالت تقلبی و قاچاق را پلمپ کند؟ اگر این 
اتفاقات رخ دهد و بخش خصوصی به این نتیجه 
برسد که دولت مترصد ایجاد 200 هزار شغل در 
این صنعت است و دیگر شعار و وعده ای در کار 
نیست، اطمینان داشته باشید شاهد رشد چشمگیر 

سرمایه گذاری در صنعت پوشاك خواهیم بود.  
را  پوشاك  صنعت  در  سرمایه گذاری  رشد  یکتا، 
ظرف 15 سال گذشته، منفی اعالم کرد و گفت: 
مستمر  پشتکار  و  تالش  سال   5 باید  حداقل 
تا به تدریج شاهد مثبت شدن نرخ  داشته باشیم 

سرمایه گذاری در این صنعت شویم.
کشور  خصوصی  بخش  از  نمایندگی  به  وی 
فضای  مساعد شدن  در صورت  که  داد  اطمینان 
به  قادر  خوبی  به  بخش خصوصی  کار،  و  کسب 
خواهد  صادرات  و  توزیع  فروش،  تولید،  طراحی، 

بود.

ترکیه  لباس:  و  مد  ساماندهی  کارگروه  دبیر 
جنبه های  تا  می آورد  عمل  به  بسیاری  تالش 
فرهنگی خود را وارد صنعت پوشاک کشورش 
نماید اما بسیاری از کارشناسان و نمایندگان 
صنعت پوشاک ترکیه معتقدند که در این زمینه 
موفق نبوده اند و صرفاً توانسته اند فاکتورهای 

اقتصادی پوشاک را به پیش ببرند.
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گفت وگو با مهدی یکتا- دبیر سابق اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران

بازتاب

یکتا معتقد است در این سال ها اتحادیه حرکت رو 
به رشدی داشته است و تالش او و همکارانش در 
این سالها تسریع این حرکت رو به رشد بوده است 
او  مسئولیت  دوران  در  که  همکارانی  می گوید:»  و 
با وی همکاری داشته اند به دور از هرگونه منافع 
شخصی، با جان و دل برای منافع بخش خصوصی 
و اتحادیه فعالیت کرده اند.« به اعتقاد وی امروز که 
این اتحادیه صد در صد وابسته به بخش خصوصی 
است، تخصصی ترین تشکل بخش پوشاك و بخش 
صادرکنندگان کشور است و دارای جایگاهی بسیار 

مناسب است.
به گزارش نساجی امروز، دبیر سابق اتحادیه تولید 
علت  ایران،  پوشاك  و  نساجی  صنایع  صادرات  و 
برنامه ریزی های  و  کاری  فشار  را  خود  استعفای 
شخصی برای کسب و کار خود عنوان کرد و گفت:  
فعالیت تشکلی آن هم در سطح دبیر، بسیار دشوار 
و استرس زا است. از طرفی توقعات بسیار زیادی، 
اعضا  طرف  از  هم  و  مدیره  هیئت  طرف  از  هم 
وجود دارد و در مجموع کار بسیار طاقت فرسایی 
است که هر کسی شاید از عهده آن بر نیاید و من 
مدت ها بود که تصمیم به استغفا داشتم که هیئت 
مدیره محترم اتحادیه پس از نمایشگاه با استعفای 

او موافقت نمودند.

وی در ارتباط با موضوع مغایرت تاریخ انتشار نامه 
است(  شده  شماره  خردادماه  تاریخ  به  )که  استعفا 
اشتباه  یک  تاریخ  آن  که  امروزگفت:  نساجی  به 
مدتها  از  هم  بنده  که  هرچند  است،  بوده  تایپی 
اتحادیه  از  به صورت تدریجی  پیش قصد جدایی 
در  گیری  تصمیم  اخبار  اینکه  ام. ضمن  داشته  را 
تشکل ها  در  چنینی  این  مسائل حساس  با  رابطه 
به یک باره منتشر نمی شود و این یک امر طبیعی 
در تشکل ها محسوب می شود اما به هر حال تاریخ 

تنظیم استعفای بنده 95/7/3 است.
آن  زمان  گفت:  خود  صحبت های  تکمیل  در  وی 
فرا رسیده بود که هم بنده به کارهای شخصی خود 
رسیدگی کنم و هم اینکه فرد جدیدی با انرژی و 
انگیزه بیشتری این مسئولیت را بر عهده گیرد. در سال 
جاری تصمیمات بسیار مناسبی در این حوزه کاری 
گرفته شده است. فشار بخش خصوصی بر دولت باید 
مداوم باشد تا بخشنامه های خوبی که توسط وزارت 
صنعت و معدن و تجارت صادر شده است اجرایی 

شود.
 

از تجربیات و یا حضور  نیز  از این   آیا پس 
شما در اتحادیه استفاده خواهد شد و همچنان 
برنامه ای برای حضور در فعالیت های تشکلی 

اشاره:
تولید و صادرکنندگان پوشاک  اتحادیه 
است  رسیده  ثبت  به   1361 سال  در 
بعد  به   1375-1374 های  سال  از  و 
یک حرکت جدی را در بخش تشکلی 
آغاز کرده است که در سال 1380 این 
توانست  اتحادیه  و  گرفت  اوج  حرکت 
به عنوان یک اتحادیه صادراتی، بازوی 
پرداخت  در موضوع  اعتماد دولت  مورد 

جوایز صادراتی ایفای نقش کند.
مهندس یکتا در سال 1387 به عنوان 
دبیر این اتحادیه قبول مسئولیت کرده 
را  اتحادیه  دبیری  مسئولیت  سال  و 8 
به عهده داشته است و در این مدت با 
اتحادیه  این  سه دوره هیئت مدیره در 
پذیرش  از  است.پس  داشته  همکاری 
مدیره  هیات  توسط  ایشان  استعفای 
گفتگوی تلفنی با ایشان داشتیم که ذیاًل 

می خوانید
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دالیلی  به  اتحادیه  از  شما  جدایی  یا  دارید 
نخواهد  وجود  همکاری  این  امکان  که  است 

داشت؟
 با اعضای اتحادیه و سایر همکاران در شرکت ها، 
نهادها، سازمانها و موسسات مختلف ارتباط دارم، ولی 
پس از این در سطح تشکل ها و در بخش اجرایی 

فعالیت نخواهم کرد. 
به طور کلی فعالیت ما به گونه ای است که نباید توقع 
زیادی در قبال انجام مسئولیت داشته باشیم، بنده مورد 
بی مهری قرار نگرفته ام، اما اختالف نظر و اختالف 
با  دبیر  میان  و  مدیره  هیئت  اعضای  میان  سلیقه 
اعضای هیئت مدیره همواره در تمامی تشکل ها بوده 
و هست، اتفاقا عدم وجود اختالف نظر در تشکلها 
نشانه بیمار بودن آن تشکل است. اختالف نظرات 
از یک تشکل،  و سلیقه هاست که موجب می شود 

ایده های بسیار خوبی استخراج شود.
اگر بنده در طول این سالها موفقیتی برای اتحادیه 
بدست آورده باشم یکی از دالیل آن پشتیبانی و 
حمایت هیئت مدیره بوده است و من توقع تقدیر 
اتحادیه  اعضای  را  واقعی  تقدیر  ندارم،  کسی  از 
این  بنده در  از فعالیتهای  آیا  باید مطرح کنند که 
سال ها راضی بوده اند یا خیر؟ که تماس هایی که 
در روزهای اخیر و بعد از اعالم خبر استعفا، با بنده 
گرفته شده است، دلگرم کننده بوده است و من را 
بر این باور داشته که اگر نمره ام در این مسئولیتی 
که در سال های اخیر داشته ام 20 نبوده باشد، نمره 

مردودی هم نبوده است.

 آیا گزینه جایگزینی برای شما در نظر گرفته 
شده است؟

با توجه به اینکه در حدود یک ماه دیگر انتخابات 
از  بعد  است  منطقی  می شود،  انجام  مدیره  هیئت 
انتخاب هیئت مدیره جدید در ارتباط با انتخاب دبیر 
تصمیم گیری شود. احتماال تا آن زمان آقای نبوی 
ریاست اتحادیه، کارها را به عهده خواهد داشت و پس 
از آن با تشکیل هیئت مدیره جدید و هیئت رئیسه 
جدید، مهمترین دستور کار آنها که انتخاب دبیر جدید 

است انجام خواهد شد.

  روند فعالیت اتحادیه را بعد از خود چگونه پیش 
بینی می کنید؟

معموال در هر شرکت و سازمانی با تغییرات در سطوح 
باال، آن مجموعه، یک سکته کوچک و خفیف را به 
دنبال دارد و پیش بینی بنده این است که این مدت 
زمان در اتحادیه شاید به بیش از دو یا سه ماه نرسد. 
کار  بر  فرد جدید سوار  زمان  این  از طی  اما پس 
شده و اتحادیه به روال ثابت کاری خود باز میگردد. 
ضمن اینکه تعدادی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه 
و  دارند  را  مدیره  هیئت  در  سابقه عضویت  سالها 
با فعالیت های تشکلی کامال آشنا هستند و مشکل 

خاصی پیش نخواهد آمد.
 

این  رشد  شاهد  شما   استعفای  از   پس 
تشکل خواهیم بود یا افول آن؟

اتحادیه  دبیر  به عنوان  فردی که  صد درصد، هر 
های  ایده  و  ها  انگیزه  قطعا  شود  بکار  مشغول 
را  اتحادیه  رشد  زمینه  تواند  می  که  دارد  فراوانی 
بیش از پیش فراهم آورد. اگر قرار بر این باشد که با 
عدم حضور یک فرد در یک مجموعه، آن مجموعه 
منطقی  شود،  زدن  درجا  و  رخوت  و  دچار سکون 
نیست که با آمدن نفر جدید وضع بدتر از قبل شود.
طبیعتا هرکسی که این مسئولیت را می پذیرد باید 
برنامه هایی داشته باشد که بتواند این مجموعه را 
قوی تر از قبل پیش ببرد، البته بخشی از این وظیفه 
به عهده هیئت مدیره و بخش دیگر آن مربوط به 
این  در  که  است  فردی  در  موجود  پتانسیل های 

سمت قرار خواهد گرفت.
 

 و آنچه امروز در ذهن مهدی یکتا پر رنگ تر 
از هرموضوع دیگری است؟

بنده در حدود 16 سال است که در این صنعت و 
8 سال است که در اتحادیه تولید و صادرکنندگان 
پوشاك مشغول به فعالیت بودم و بر این باورم که 
و  شرکت ها  از  متشکل  که  ما  صنعت  کلی  بطور 
برندها و تشکل های مربوط به آنها است احتیاج به 

یک تحول و رنسانس دارد.
اگر ما تا امروز شرکت یا سازمان و انجمن یا اتحادیه 

مان را با استراتژی  20 سال پیش اداره می کردیم، 
امروز باید آن تفکرات پیشین را کنار بگذاریم. حتی 
در وظایف و کارکردهای تشکل ها، که در صنعت 
با سابقه ای  و  بسیار قوی  نساجی هم تشکلهای 
داریم، باید یک بازنگری اساسی شود و افراد جدید 
با افکار و برنامه های جدید به کار گرفته شوند و 

خون جدید به این صنعت تزریق شود.
من در سالهای 1380 تا 1382 افتخار شاگردی در 
محضر مهندس محمد مروج را در کاشان داشته ام و 
سخنی را از او با خود به یادگار دارم. مهندس مروج 
همواره می گفت: زمانی که بنده تصمیمی می گیرم 
به سابقه 40 ساله پشت سر خود نگاه می کنم، اما 
به  را  پروژه ای  انجام  مسئولیت  جوانان  که  زمانی 
عهده میگیرند همواره به آینده می نگرند. بنابراین 
چه خوب است که از تلفیق این دو برای پیشبرد 

کارها استفاده شود.
بنظر من این تحول باید از افراد آغاز شود،  ذهنیت 
هر دولتی با هر گرایش فکری و با هر شیوه کشور 
داری توسط صنعتگران فعال در آن صنعت شکل 
می گیرد.اگر صنعتی خوب رشد کند و باعث افتخار 

مملکت و افزایش GDP و اشتغال کشور شود، 
قطعا دولت هم به آن صنعت نگاه ویژه ای خواهد 
کرد. اما این روش که فقط عنوان کنیم که صنعت 
ما اشتغال زا است و دارای مزیت نسبی نسبت به 
سایر صنایع است به خودی خود روش صحیحی 
نیست و بازدهی نخواهد داشت. بنابراین افراد باید 

از خودشان شروع کنند.
با  را  برند  یک  که  است  سال  اگر صنعتگری 30 
دانش و تجربه و درایت خود پرورش داده است و با 
تالش خود آن برند را در تاریخ صنعت ایران ماندگار 
کرده است. باید این نکته را هم بپذیرد که شاید 
زمان آن فرا رسیده است که میدان را برای جوانان 

مهیا کند تا آنها ادامه مسیر را بپیمایند.
شاید این سوال همواره برای همه ما مطرح است 
که چرا شرکت ها و برندهای خوب با افول مالک 
از بین می روند؟ پاسخ به  بنیان گذار آن شرکت  و 
پوشاك  و  نساجی  توسعه صنعت  کلید  این سوال 

کشور است.
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اشاره:
شده  شناخته  تولیدکنندگان  از  یکی  بکرت،  گروز  شرکت 
سوزن ماشین آالت بافندگی، نمد مالی، تافتینگ کاردینگ و 
دوخت است که سال 1852 راه اندازی شد و در حال حاضر 
حدود 7 هزار و 800 نفر در این مجموعه به فعالیت می پردازند 
و شرکت های تابعه آن در بیش از 150 کشور فعال هستند.  

مدیران  بکرت،  گروز  منطقه ای  فروش  مدیر  اعتقاد  به 
روز  تکنولوژی های  با  خوبی  به  ایران  نساجی  کارخانه های 
نصب  و  خرید  به  موارد  از  بسیاری  در  و  هستند  آشنا  دنیا 
ماشین آالت مدرن اروپایی  در کارخانه های خود می پردازند اما 
به نظر می رسد اطالع دقیق و کاملی در مورد این که  با کمک 
ماشین های  مدرن چه محصولی می توانند تولید کنند، ندارند و 

مشکل همین جاست. 
ماشین آالت موجود در کارخانه های نساجی ایران پیشرفته 
ماشین ها  این  که  بدانند  باید  کارخانه ها  مدیران  اما  است 

منحصر به تولید پارچه های ساده نیست. 
 نِهر در این مصاحبه که از نظرتان می گذرد به لزوم ایجاد 
توازن میان افزایش دانش فنی مدیران نساجی با بهره گیری 

از ماشین آالت مدرن تأکید نمود. 

بکرت  گروز  شرکت  فعالیت های  مورد  در 
توضیحاتی ارائه نمایید. 

شرکت گروز بکرت سال 1852  با تمرکز بر بخش 
بافندگی راه اندازی شد و از سال 1980 تافتینگ و 
نمدبافی را به فعالیت های خود اضافه کرد. از سال 
1993 با هدف توسعه کسب و کار در سایر شاخه های 
صنعت نساجی، به خرید شرکت های دیگر پرداخت تا 

طیف تولیدات خود را تکمیل نماید؛ 
برای مثال سال 2000 در بخش بافندگی با خرید 
بافندگی فعالیت  شرکت سوئیسی Grob دپارتمان 
شرکت های  تاریخ  این  از  پس  و  کرد  آغاز  را  خود 
اکسسوری  بخش  در   Scheming مثل  دیگری 
بافندگی ،  Fischer ،Oskar ،Knotex و ELM را 
به مجموعه خود افزود و در حال حاضر توان تولید 
تمامی محصوالت مربوط به اکسسوری بافندگی و 

تخصصی را دارد.   
اصلی  قطعات  اصلی  تأمین کننده  بکرت  گروز 
دستگاه های بافندگی نظیر قاب ورد، میل میلک، المل 
و ... برای شرکت هایی مانند پیکانول، دورنیر و گروه 
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گفت وگو با مارسـل نِهر1  - مدیر فروش منطقـه ای )قطعات ماشین آالت بافندگی( شرکت گروز بکرت2

توازن میان افزایش 

دانش فنی و 
بهره گیرى از 

ماشیــن آالت مـدرن 

نسـاجی
نساجی 
ديگران 
نساجی 



صنعتگران نساجی ایران به خوبی با نام و برند گروز 
بکرت و نمایندگی این کمپانی در ایران ) شرکت نوباف 

پارسیان( آشنا هستند و به آن اعتماد دارند.
در مورد شرایط صنعت نساجی ایران هم باید بگویم 
فکر می کنم تنوع تولید منسوجات در ایران زیاد نیستند 
و در اکثر مواقع، تنها پارچه های ساده بافته می شوند. 

با  خوبی  به  ایران  نساجی  کارخانه های  مدیران 
تکنولوژی های روز دنیا آشنا هستند و در بسیاری از 
موارد به خرید و نصب ماشین آالت مدرن اروپایی  در 
کارخانه های خود می پردازند اما به نظر می رسد اطالع 
دقیق و کاملی در مورد این که  با کمک ماشین های 
ندارند  کنند،  تولید  می توانند  محصولی  چه   مدرن 
در  موجود  ماشین آالت  جاست.  همین  مشکل  و 
کارخانه های نساجی ایران پیشرفته است اما مدیران 
کارخانه ها باید بدانند که این ماشین ها منحصر به تولید 

پارچه های ساده نیست.  

به نظرشما برای بهبود روند تولید منسوجات، 
متخصصین ایرانی باید چه گام هایی بردارند؟

ابتدا باید هدف خود را کاماًل مشخص نمایند، این که 
کدام  با کمک  را  نوع محصولی  چه  دارند  تصمیم 

دستگاه ها تولید کنند. 
متخصصین ایرانی باید مرتب به خلق ایده های جدید 
با خلق  بپردازند، طبعاً  ارائه طرح های نو و به روز  و 
ایده های جدید متوجه می شوند به کدام ماشین آالت 
و  نصب  خرید،  از  پس  بعدی  گام  در  دارند؛  نیاز 
راه اندازی ماشین آالت مدرن باید به بررسی نیاز بازار 
داخلی و تدوین برنامه کاربردی و قابل اجرا برای رفع 
این نیاز بپردازند؛ گام سوم نیز فعالیت فراتر از مرزهای 

ایران و صادرات می باشد. 

و  صنعت  میان  ارتباط  اروپا،  مانند  درایران 
دانشگاه در سطح گسترده و نهادینه شده ای 
وجود ندارد. دیدگاه شما در این مورد چیست و 
چگونه می توان ارتباط موثرتری میان صنعت و 

دانشگاه برقرار نمود؟ 

با  دانشگاه ها  آلمان ،  مانند  اروپایی  کشورهای  در 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی ارتباط بسیار نزدیکی 
در  دست هایشان  که  معنا  این  به  کرده اند  برقرار 
این  از  طرف  دو  هر  و  است  یکدیگر  دست های 
همکاری سود می برند اما ظاهراً در ایران صنعت و 
دانشگاه به صورت مجزا از همدیگر فعالیت می کنند، 
شاید بهتر باشد که ارتباط بهتر و موثرتری میان این دو 
نهاد شکل بگیرد تا طرح ، ایده و محصوالت جدیدی 

خلق شوند. 
قطعاً در صورت ارتباط موثر میان صنعت و دانشگاه، 
هر دو طرف از این همکاری منتفع خواهند شد زیرا 
صنعت می تواند ایده های جدید دانشگاه را دریافت 
و اجرا کند، دانشگاه نیز می تواند جنبه های تئوریک 
مسائل را تقویت و در قالب پروژه های صنعتی و قابل 
اجرا به صنعتگران تحویل دهد؛ این روند در صنعت و 

دانشگاه های اروپا جریان دارد.

آیا تکنولوژی یا محصول جدیدی برای بازار 
ایران دارید که مایل به معرفی آن باشید؟

محصول تازه ای که احتمااًل مورد عالقه بازار ایران 
که  می باشد   PosiLeno® بافندگی  سیستم  است؛ 
امکان جدیدی  برای تولید محصوالتی با تنوع طرح، 

کیفیت و سرعت تولید باال را میسر می سازد. 

1- Marcel Neher
2- Groz-Beckert

* با سپاس از همکاری سرکار خانم مهندس قهرمانی جهت 
انجام این مصاحبه.

بلکه  نیست  محصول  فروش  فقط  ما  مقصود 
نیاز  با  متناسب  محصولی  تا  می کنیم  تالش 
مشتری را ارائه نماییم  و این مزیت گروز بکرت 

در مرکز تحقیق و توسعه آلبشتات است. 
نیز مشتریان خود  از فروش محصوالت  پس 
را رها نمی کنیم و در صورت بروز کوچک ترین 

مشکلی در کنارشان حاضر خواهیم شد. 

ایتِما به شمار می آید و ارتباطات خوبی با سازندگان 
معتبر ماشین آالت نساجی دنیا برقرار نموده است. 

بکرت،  گروز  شرکت  مزایای  بزرگترین   از  یکی 
استقرار مرکز تحقیق و توسعه قدرتمندی در آلبشتات 
)Albstadt( بخشی از شهر اشتوتگارت آلمان است 
کمپانی  این  تولیدی  بخش های  سایر  کنار  در  که 
مستقر گردیده و البراتوارهای مجهزی مرتبط با انواع 
تکنولوژی های بافندگی در یک مجتمع تحقیقاتی 

قرار گرفته است. 
این مرکز در واقع محل گسترده ای از دانش و مهارت 
تمام  با  مستقیم  به صورت  که  می شود  محسوب 
هربخش  است.  ارتباط  در  بکرت  گروز  بخش های 
دارای البراتوار مجزایی است که همکاران می توانند در 
آنجا آزمایشات علمی خود را انجام دهند و با مشتریان 
تعامل داشته باشد. برای مثال می توانند به مشتریان 

روند تولید پارچه را نشان دهند.
مقصود ما فقط فروش محصول نیست بلکه تالش 
می کنیم تا محصولی متناسب با نیاز مشتری را ارائه 
نماییم  و این مزیت گروز بکرت در مرکز تحقیق و 

توسعه آلبشتات است. 
پس از فروش محصوالت نیز مشتریان خود را رها 
نمی کنیم و در صورت بروز کوچک ترین مشکلی در 

کنارشان حاضر خواهیم شد. 

کارخانه های  برخی  از  که  بازدیدهایی  طی 
نساجی ایران به عمل آورده اید؛ برداشت شما 
از شرایط صنعت نساجی و کسب و کار در این 

صنعت چیست؟
که  کنم  عنوان  باید  شما  سوال  به  پاسخ  از  پیش 
گروز بکرت در زمینه ارائه انواع سوزن های بافندگی 
پوشش  گردبافی،  ماشین های  سیلندر  نمدبافی،  و 
و  قطعات  کاردینگ،  دستگاه های  غلتک های 
تاری  بافندگی  ماشین آالت  به  مربوط  دستگاه های 
پودی نظیر دستگاه گره زن چله نخ تار، قاب ورد، 
و  اتومات  نخ کش  المل،  پایه  و  المل  میل میلک، 
اغلب  است،  برخوردار  خاصی  اعتبار  از  ایران  ...  در 
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تهيه و تنظيم: 
مهندس اکبر شيرزاده

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

بخش هشتم

بررسی صنعت بافندگی پارچه در عصر تیمور؛ 
نوع الیاف و طرح هاي به کار رفته در آن

هنوز لکه ننگ و بي حرمتي، چپاول،  قتل و غارت، 
نهایت  و   اسارت، خونریزي، کشتار و خرابي کشور 
بي رحمي، فساد و بي عدالتي قوم مغول )چنگیزخان( 
تمام نشده بود که تیمور لنگ قیام کرد و آنچه نباید، 

آورد بر سر ملت ایران.
به نظر گیبون ) مورخ انگلیسی(، تاریخ بشر جز سیاهه 
بز هکاري ها، سفاهت ها و مصیبت هاي بشري چیز 
آینده اي  در  که  نداشت  انتظار  وي  نیست.  دیگري 
نزدیک، طبیعت بشري که مسئول نسبي رویدادها 
بوده؛ دچار تحول و تغییر سریعي شود و عدل و انصاف 
جانشین ظلم و تجاوز گردد. در نیمه قرن چهاردهم 
صحنه  وارد  تیمور  هجري(  هشتم  )قرن  میالدي 
سیاست آسیاي میانه و ماوراءالنهر گردید. این مرد 
در سال 736 هجري در قریه اي نزدیک شهر )کش( 
متولد شد. پدرش یکي از منتفذین ایل )یرالس( بود 
چون زندگي کوچ نشیني داشت، ضمن مسافرت ها به 
ماوراءالنهر رسید، با ترکان محلي درآمیخت و به تدریج 

زبان و رسوم و آداب قدیم را از دست داد. 
تیمور ضمن جمع آوري قوا، گاه با فئودال ها، در انجام 
مقاصدي که داشتند کمک مي کرد. در دوره تیمور، راه 
ایران به مغولستان و چین باز شد و مدت هاي مدید 
روابط نزدیک در جریان بود. صنایع این دوره نیز با 
وجود جزئیاتي که از صنایع چیني گرفته کاماًل اساس 
ایراني خود را از دست نداده و بیشتر در نقش ها آثار 
چیني دیده مي شود. ولي در طراحي و رنگ آمیزي 

و اصول فني همان قواعد و قوانین به استاني پایدار 
مانده است. پارچه هاي بسیاری از این دوران به جای 
مانده است و اغلب این پارچه ها براي جامه هاي مردانه 
و زنانه بافته می شد که در مواقع جشن ها و مراسم 
رسمي پوشیده می شد. سفیراني که در آن زمان به اروپا 
و کشور عثماني رفته اند خود و همراهانشان پارچه هاي 
ابریشمي و زري هاي بسیار فاخر مي پوشیدند )مجله 
ایران امروز اسفندماه 39( از قرار معلوم به جاي نقشه 
و طرح هاي مکرر دوره سلجوقیان معمواًل طرح گل 
مورد  چیني  کاالي  زمان  این  در  مي شد.  استدالل 
تحسین ایراني ها بود و بي شک از منسوجات چیني در 
ایران تقلید مي شد. )تاریخ صنایع ایران، تالیف ویلسن، 

ترجمه عبداهللا فریاد( 
پروفسور، د. برت در کتاب »میراث ایران« صفحه 
249 در این مورد مي نویسد» از صنعت پارچه بافي 
دوره تیموري اطالعي جزئي در دست است زیرا هیچ 
قطعه پارچه ابریشمي بر جاي نمانده است تا جایي که 
مي توان از روي لباس اشخاص و پرده هاي نقاشي 
شده تشخیص داد سبک پارچه هاي ضخیم و پر نقشه 
و براق دوره مغول جاي خود را به طرح هاي بازتر و 
روان تري داده است و نیز از روي موفقیت هاي نساجان 
دوره صفویه مي توان چنین حدس زد که خبرگي فني 

نساجان و رنگرزان پیوسته رو به تکامل بوده است.«
از سایر  تیموري  ایران در دوره  قسمت هاي شرقي 
قسمت هاي کشور آبادتر و خراسان که از ساله های 
قبل، مقام مهم و شهرتي در صنعت نساجي داشت در 
دوره تیموري خیلي مهم تر و عظیم تر گردید خصوصًا 

شهرهاي سمرقند و هرات در زمان تیمور و جانشینان 
مهمترین مراکز پارچه بافي نفیس شد. امراء و بزرگان 
دولت محصوالت این شهرها را مي پوشیدند و از آن ها 
بهترین پرده ها، فرش ها، بالش ها و متکاها را درست 
مي کردند. تیمور عده زیادي از بافندگان چین و شام 
را به کشور خود آورد و آن ها را نوازش و ترغیب نمود 
و بر اثر آن صنعت نساجي پیشرفت کرد. پس به طور 
قطع این بافندگان و صنعتگران در ترقي و تکامل این 
صنعت در آن دوران تأثیر زیادي داشته اند. در حقیقت 
منسوجات ایران در دوره تیموري در کثرت استعمال 
نباتات متصل در تزئینات ممتاز مي باشد و این همان 
سبکي است که در منسوجات عراقي و مصري آن 
این  منسوجات  دیگر  مي شود.  امتیاز  مشاهده  دوره 
دوره در انواع جدیدي که معمول شده و بیشتر از دیبا 
و بافته هاي راه راهي است که طال و نقره در آن ها 
به کار رفته است و با اشکال پرندگاني مطابق روش 
چیني تزئین شده است و به عالوه معمول شدن بافتن 

پارچه هاي مخملي بسیار عالي است.
یزد،  شهرهاي  در  تیموریان  دوره  در  صنعت  این 
اصفهان، کاشان و تبریز رونق و پیشرفت به سزایي 
کرده و کارخانه هاي این شهرها منسوجات خود را به 
اطراف و اکناف عالم اسالمي صادر مي کردند. گرچه 
امروز نمونه هایي از منسوجات آن دوره در دست نیست 
باقي مانده،  تصاویر کتب خطي  و  آثار  به واسطه  اما 
اطالعات زیادی از آن دوره در دست هست. بدیهي 
است که در تمام این آثار تأثیر سبک و روش چین 
کاماًل هویدا و ظاهر است زیرا روابط محکمي که 
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میان ایران و خاور دور )چین( وجود داشت در دوره 
تیموري بسیار قوي تر شده و فرستادگان و هیئت هاي 
اعزامي متعددی از طرفین به دربارهاي همدیگر رفت 
انواع صنایع  ایرانیان در آن وقت  و  نموده اند  آمد  و 
چیني خصوصاً منسوجات را از چین وارد مي کردند. در 
سال 823 و 826 هجري یک هیئت اعزامي از ایران 
به چین مسافرت نموده است که غیاث الدین نقاش 
جزء اعضاء آن بود. او مشاهدات خود را که متضمن 
معلومات زیادي درباره ابنیه و البسه چین می باشد، 

گزارش داده است. 

تصویر شماره یک- تصویری از  تیمور 

طراحان، صنعتگران و کارگران ایراني در رشته رنگرزي 
پارچه اهمیت به سزایي داشته اند گرچه نقاشي هاي 
چیني و هنرمندان نقاش آن ها خیلي زبردست و ماهر 
بودند ولي بیشترین ماده رنگي را از ایرانیان خریداري 

کرده و به کار مي بردند. 
با مخلوط کردن روناس و قرمزدانه همراه  ایرانیان 
پوست گردو و کاربرد مواد رنگي را به نوعي تغییر 
مي دادند و خود از مقدار ترکیب اطالع داشتند و رموز 
کار را فقط پدر به پسر انتقال مي داد؛ در صورتي که 
هنرمند پسر نداشت هنر و رمز ترکیب دادن را با خود 
براي  این عمل  نمي شد.  و مکتوب  به گور مي برد 
آیندگان بسیار خطرناك و ناپسندیده بود ترکیب کردن 
چند نوع گیاه و سائیدن آن ها و جوشانیدن و دندانه 

دادن از هنرهاي بسیار ارزنده ایراني است که تا امروز 
ادامه دارد و رنگ هایي را که هنرمندان چیني  هم 
براي خلق کردن یک اثر الزم داشتند نمي توانستند 
به راحتی به دست بیاورند لذا از ایرانیان مدد مي گرفتند. 
در ایران در بافت قالي از 7 رنگ کنار همدیگر نیز 
استفاده می شد و این کار فقط مخصوص بافندگان 
این عمل در روي فرشي که در  بود. نمونه  ایراني 
رنگ  با 7  و  است  آمریکا موجود  متروپولیتن  موزه 
بافته شده نظر خارجیان را جلب کرده است. تا امروز 
از روي الیاف آن بسیار نمونه گیري شده تا بدانند چه 
نوع رنگي روي آن الیاف به کار رفته که هنوز پس 
از گذشت 7000 سال پاینده، شفاف، براق، سالم و 
بسیار خوش حالت است. تیمور هر شهري را که فتح 
مي نمود اعالم مي کرد که هنرمندان، دانشمندان، 
صنعتگران، سادات و علما به مسجد جامع شهر رفته و 
در امان مي باشند و بدین وسیله هنرمندان و صنعتگران 
اعم از بافندگان، اسلحه سازان و تولیدکنندگان را جدا 
کرده و همگي آن ها را به سمرقند مي فرستاد تا بتواند 
از آن ها بهره برداري و بهره کشي کنند و سود ببرد و 

تولید سرمایه کند.  
ابن عربشاه در کتاب عجائب المقدور فی نوائب تیمور 
بود.  تیمور دوستدار دانشمندان  چنین مي نویسد: » 
فضالء ،  سادات و بزرگان را به سزا مي نواخت آنان را 
گرامي مي داشت و به خود نزدیک و بر همه عامیان 
شایسته  جایگاهي  به  را  هریک  مي داشت.  مقدم 
برآورده، حق حرمت آنان را نیک مي شناخت، بساط 
رحمت و هیبت به یک جاي مي گسترد و در مباحثه 
سخن به مقتضاي حشمت و از روي انصاف مي گفت. 
به اهل صنعت و پیشه و هنرمندان و صنعتگران و 
کارگران و هر عالم را یک سال مي دید و بدان فریفته 
مي گشت، بر شاعران و بذله گویان خشمگین بود و 
پزشکان و ستاره شناسان را مقرب مي داشت. غالباً در 
کار بازي شطرنج بود و بدان فکر خود را آزموده و 
پاکیزه مي داشت. وي در سمرقند، سرا و بستانهایي 
بي شمار و کاخ هایي بلند ساخته و بهترین نهال ها در 
آن ها نشاند و هریک از آن ها را بدین گونه نامي نهاده 
ارم، زینت دنیا، جنت فردوس، بستان  بود. بوستان 
شمال و جنت علیا. او هر شهري را ویران کرد،  بستان 
مجالس  کاخ ها  از  بعضي  در  و  نهاد  بنیاد  کاخي  و 

خویش را تصویر مي کرد.«

تصرف اصفهان 
به  که  جهانگشا«  تیمور  »منم  کتاب  در  تیمور 
راجع  نوشته شده است مي نویسد » من  قلم وي 
قدیمي ترین شهر عراق  اصفهان که مي گفتند  به 
است )شهرهاي وسط ایران را عراق مي خواندند( 
چیزها شنیده بودم و میل داشتم بروم و آن شهر را 
ببینم. از روزي که من وارد ري شدم راه اصفهان 
را بستم و نگذاشتم هیچ کس به سوي اصفهان برود 
تا کسي خبر حرکت قشون مرا به سوي اصفهان 
را  اصفهان  مي خواستم  من  نرساند.  شهر  آن  به 
جنگ طوالني  به  مجبور  اینکه  تا  نمایم  غافلگیر 
نشوم. اگر اصفهان بدون مقاومت از پاي در مي آمد، 
مي توانستم راه فارس را پیش گیرم و سزاي سلطان 
منصور مظفري را در کنارش بگذارم. وقتي به ده 
فرسنگي اصفهان رسیدم در یک آبادي که اسم آن 
با مورچه شروع مي شد توقف کردم. طالیه مقدم 
اطالع داد که اصفهان براي دفاع حاضر است. من 
احتیاط کردم. در آن آبادي )مورچه خورت( از اهالي 
تحقیق کردم و معلوم شد که رودخانه اي از وسط 
شهر مي گذرد. براي یک قشون که مي خواهد وارد 
تا نزدیک )سده(  اصفهان شود راهي خوب است. 
پیش رفتم و دو مرتبه تحقیق را شروع کردم. در 
آنجا طالیه را مأمور تحقیق کردم که آیا قشوني 
براي مقابله در خارج اصفهان هست یا نه. به من 
نیست.  قشوني  اصفهان  درخارج  که  دادند  اطالع 
که  شد  معلوم  کردم  تحقیق  شهر  حصار  درمورد 
حصار اصفهان هفت فرسنگ و نیم است و در هر 
یکصد و پنجاه گز یک برج دارد لذا سیصد برج در 
حصار اصفهان ساخته اند. محاصره چنین شهري که 
طول حصار هفت و نیم فرسنگ و سیصد برج دارد، 

احتیاج به بصیرت فوق العاده دارد.

تیمور هر شهري را که فتح می نمود اعالم می کرد 
سادات  صنعتگران،  دانشمندان،  هنرمندان،  که 
امان  در  و  رفته  شهر  جامع  مسجد  به  علما  و 
صنعتگران  و  هنرمندان  بدین وسیله  و  می باشند 
اعم از بافندگان، اسلحه سازان و تولیدکنندگان را 
جدا کرده و همگی آن ها را به سمرقند می فرستاد 
از آن ها بهره برداري و بهره کشی کنند و  تا بتواند 

سود ببرد و تولید سرمایه کند.  
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 وقتي من به اصفهان رسیدم فصل بهار بود و آب زاینده 
رود زیاد؛ پس نمي توانستیم از راه رودخانه وارد شویم. 
این بود که تصرف شهر را با نقب زدن بهتر دانستم. 
ابتداء حصار کوچک شهر را تصرف کردم ولي حصار 
بزرگ در پشت حصار کوچک بسیار مقاوم و دیوارها 
عریض و پاپي سنگي داشت. اینک باید زیر حصار 
را  حصار  باروت  وسیله  به  و  بزنم  نقب  را  بزرگ 
منفجر می کردیم ولي معماران به من اطالع دادند 
باروت  از  نمي توان  و  مي رسند  آب  به  نقب ها  که 
درخت هاي  کردم  امر  که  بود  این  نمود.  استفاده 
پیرامون شهر را بیندازند و برج هاي متحرك بسازند 
تا به وسیله آن ها حصار شهر را خراب کنند چون 
سربازان نمي توانستند نزدیک حصار شوند. مدافعان 
شهر از باالی حصار روي سرشان سنگ هاي گران 

می باریدند یا روغن داغ بر سرشان می ریخت.
نقاط  اخبار  از  خود  کبوتران  وسیله  به   اصفهاني ها 
پشت حصار در رابط بین سده و اصفهان آگاه شدند 
و من بسیار خشمگین بودم که کلیه حرکات ما را 
به درون  تیر بستم و  به  را  نامه هایي  مي دانند. من 
بر  هرگاه  که  نوشتم  آن  در  و  کردم  پرتاپ  شهر 
نخواهم گذاشت.  زنده  را  شهر مسلط شوم کسي 
در  بود  زیرا  مقرون تر  اغراق  با  قدري  من  تهدید 
موقع گشودن شهرها از قتل دانشمندان، صنعتگران 
و شعرا خودداري مي کردم و تیغ را بر آن ها حرام 
اصفهان،  در  که  بودند  گفته  من  به  مي دانستم. 
زره  و  ساختن شمشیر  در  که  هستند  صنعتگرانی 
کم نظیر هستند و شمشیرهاي اصفهان در سراسر 

عراق و فارس معروف و بي نظیر است. 
احتیاج  مزبور  صنعتگران  به  که  مي کردم  فکر 
دارم و باید آن ها را به ماوراءالنهر ببرم تا در آنجا 
براي قشون من شمشیر و ذره بسازند و شاگردان 
سمرقندي و بخارایي را درکارگاه خود تربیت کنند. 
فصل بهار تمام شد و تابستان فرا رسید بدون اینکه 
از  من  سربازان  شوند.  قحطي  دچار  اصفهاني ها 
آب اصفهان دچار مرض تب نوبه شدند. در شهر 
اصفهان رفته رفته کمبود خواربار محسوس گردید 
ولي هنوز حاضر نبودند شهر را تسلیم کنند و فکر 
مي کردند که من از محاصره خسته خواهم شد و 
اصفهان  پیرامون  در  آنقدر  کرد.  خواهم  مراجعت 
توقف کردم تا فصل تابستان گذشت و نسیم پاییز 

به قدري  رودخانه  آب  موقع  آن  در  گرفت  وزیدن 
هم  پیاده  افراد  بلکه  سواران  فقط  نه  که  شد  کم 
مي توانستند بدون اشکال از مجراي رود وارد شهر 
شوند. من 9 هزار نفر را از سربازان خود را به علت 
بیماري از اصفهان دور کردم و پنج هزار نفر هم در 
جنگ با محصورین کشته شده بودند و براي من 

یکصد و شش هزار سرباز باقي مانده بود. 
در بامداد روز پانزدهم جمادي االولي در سال 780 
هجري قبل از اینکه آفتاب طلوع کند حمله بزرگ 
وارد  علیه اصفهان شروع شد. وقتي سربازان من 
یا یک  شهر شدند در تمام آن شهر یک اسب و 
سکنه  و  نداشت  وجود  یک سگ  و  االغ  و  قاطر 
اصفهان تمام جانوران را از فرط گرسنگي خورده 
بودند. اروگون فرمانده سوار نظام و عده زیادي از 
در  بودند.  رسیده  قتل  به  شهر  معابر  در  سربازانم 
را  جنگ  که  خواستند  از  مي بارید  باران  که  حالي 
تمام کنم. شب فرا رسیده بود ولي اصفهاني ها به 
سختي مقاومت مي کردند و به ما نشان دادند که 
دلیر و با جرأت هستند و اگر ترك جنگ کنم آن ها 

شبیخون مي زدند و ما را از پاي در مي آوردند.
 در آن روز اصفهاني ها ، هشت هزار و پانصد سرباز 
به  طرف  چهار  از  بعد  روز  رساندند.  قتل  به  مرا 
اصفهان حمله کردیم و سربازان به دستور من عمل 
نموده و مرد و زن و کودك را بدون ترحم از دم تیغ 
گذراندند. در دومین روز جنگ اصفهان هفت هزار 

از سربازان من به قتل رسیده بودند.«

همان طور که در تصویر شماره 2 مشاهده می شود 
جواهرات،  طال و ثروت اصفهاني  که به دست تیمور 
افتاد و به سمرقند ارسال شد. در فتح اصفهان، حدود 
بیست هزار نفر از سربازان و فرماندهان تیمور کشته 
شدند و از اصفهاني ها حدود 120 هزار نفر به قتل 

رسیدند. 
مارسل بریون از قول تیمور مي نویسد» در سرزمین 
براي  که  مي آید  به دست  ابریشم  آنقدر  گیالن 
هر  در  من  سنوات  در  و  است  کافي  دنیا  مصرف 
منطقه از جهان که پارچه ابریشمي دیدم، معلوم شد 
ابریشم گیالن است. بعد از ابریشم گیالن که به 
تمام دنیا مي رود، بزرگترین کاالیي که از سرزمین 
گیالن صادر مي شود برنج است. من در گیالن برنج 
برنج لذت  از بوي خوش آن  و  را خوردم  عنبرین 
بردم و امر کردم مقداري از آن برنج را به وسیله 
کشتي از بندر گوتم به ماوراء النهر بفرستند که در 

آنجا نیز کاشته شود. 
از عجایب این شهر این که یک مرد یا زن را ندیدم 
که داراي چشمان سیاه باشد و همگي شهر چشمان 
کرم  پرورش  اسپهیدان  سکنه  شغل  داشتند  آبي 
ابریشم است و بافتن پارچه هاي ابریشمي مي باشد. 
ندارد.  وجود  کار  برنج  کشاورز  یک  تمام شهر  در 
مردها و زن ها پارچه ابریشمین مي بافند و من به 

تماشاي کارگاه هاي بافندگي آن ها رفتم.  
وقتي وارد طالش شدم: مردان و زنان طالشي بسیار 
قد بلند و تنومند بودند .این شهر امیري داشت به 
نزدیک  او  به شهر  راعي. وقتي شنید که من  نام 
مي شوم به استقبالم آمد و شرط ادب نمود بعد از 
صرف غذا به داعي گفتم چند تن از مردان نیرومند 
خود را احضار کن تا با آن ها پنجه در پنجه  اندازم. 
داعي اظهار کرد که این کار شایسته نباشد و من 
اصرار کردم. گفتم منظور من این است که خود را 
بیازمایم. دو نفر را حاضر کرد که سینه هاي برجسته 
را بازوي قوي داشته و من با آن ها مبارزه کردم و 

پیروز شدم.«

تصویر شماره 2- حمل طال و جواهرات 
اصفهان به دست تیمور 

تصویر شماره 3- نمایش زورآزمایی 
مرد تالشی با تیمور 
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نساجى در وب



رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان با اشاره به حضور شرکت های خودروساز و 
قطعه ساز آلمانی در ایران، گفت: در حال حاضر مشکالت بانکی اجازه اجرای 
برخی قراردادها را بین دو کشور نمی دهد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، 
امید یراقی در  نشستی خبری گفت: راه برای تجارت میان ایران و آلمان دوباره 
باز شده است. ایران قبل از انقالب بزرگترین بازار صادراتی آلمان پس از آمریکا 

بود.
وی با بیان اینکه هدف این نیست که ایران دوباره بازاری برای کاالهای صادراتی 

آلمان باشد، افزود: ریسک پذیری و موضوع مالیات ها از جمله مشکالتی است 
که برای سرمایه گذاری آلمان در ایران وجود دارد البته دولت تالش می کند که 
ریسک پذیری را در کشور کاهش دهد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان 
با اعالم اینکه در چندماه گذشته قراردادهای زیادی میان شرکت های بخش 
خصوصی به امضا رسیده است، اظهار داشت: تولید خودروی فولکس واگن را 
در ایران شروع کردیم و امیدواریم که از سال دیگر شاهد تولید این خودرو در 

کشور باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان: مشکالت بانکی ایران و آلمان حل نشد

به اعتقاد بهرام حریری- دبیر جامعه متخصصین نساجی ایران- با توجه به 
توافقات هسته ای و هموار شدن راه های ارتباطی ایران با سایر کشورها، شاهد 
نقش  میان  این  در  و  بود  خواهیم  نساجی  در صنعت  سرمایه گذاری   افزایش 
متخصصین نساجی هم از نظر کیفیت محصوالت و هم از لحاظ قیمت تمام 
شده بسیار حائز اهمیت خواهد بود. به گزارش سایت نساجی امروز، وی ضمن 
ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط تولید و صنعت در دوران پساتحریم تصریح 
کرد: نگاه به تولید باید کاماًل تخصصی و حرفه ای شود تا محصوالت منطبق بر 

استانداردهای بین المللی و نیازهای مصرف کنندگان جهانی ارائه گردند.
حریری در ادامه بیان داشت: جامعه متخصصین نساجی ایران، ارتباطات مستمری 
با دفتر نساجی وزارت صنعت دارد و پیشنهادات و نظرات مختلف خود را با این دفتر 
در میان می گذارد؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم جلسه مشترکی با  حضور آقایان 

مهندس فیضی- رئیس هیئت مدیره- ، مهندس دانایی- نایب رئیس- ، دکتر 
کاظمی خزانه دار و بنده به عنوان دبیر جامعه با آقای علی آبادی- سرپرست اداره 
کل صنایع نساجی و پوشاك وزارت صنعت- برگزار نماییم تا در این جلسه به ارائه 

اطالعات بیشتر در مورد اهداف و فعالیت های جامعه متخصصین ارائه بپردازیم.
وی ادامه داد: در این جلسه عالوه بر بحث و تبادل نظر پیرامون جامعه ، اقدامات 
انجام شده دفتر نساجی در زمینه مبارزه با قاچاق، تسهیل واردات پنبه از کشورهای 
مختلف و راه اندازی قرنطینه در مرز عراق، اختصاص ارز مبادله ای به واردکنندگان 

چیپس پلی استر و ... توسط آقای علی آبادی مطرح شد.
مهندس حریری ضمن اشاره به این مطلب که طی چند ماه اخیر، دفتر نساجی 
وزارت صنعت نقطه نظرات جامعه را در مورد موضوعات مختلف جویا شده، افزود: 
در جلسه مذکور آقای علی آبادی از دعوت اعضای هیئت مدیره جامعه در جلسات 
راهبردی مربوط به صنایع نساجی و پوشاك و استفاده  از دیدگاه های متخصصین 
خبر داد. به گزارش سایت نساجی امروز، دبیر جامعه متخصصین نساجی ایران در 
ادامه به برنامه های آینده این تشکل تخصصی پرداخت و گفت:  پیرو حضور در 
نمایشگاه نساجی تهران و دریافت بازخوردهای مختلف به این نتیجه رسیدیم که 
اعضای هیئت مدیره بیشتر درگیر فعالیت های جامعه شوند و در قالب فراخوان های 
مختلف و تماس مستمر با اعضای جامعه بتوانیم ضمن حفظ ارتباط از توانمندی های 

آنان در بخش های اجرایی بهره مند شویم.
حریری، افزایش خدمات رفاهی و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی را  دو 
برنامه مهم و کاربردی جامعه متخصصین نساجی ایران برشمرد و گفت: یکی از 
رسالت های جامعه نگاه ویژه به تخصص است و به همین دلیل برگزاری دوره های 
آموزشی خود را با توجه به خأل های موجود در صنعت و نیازسنجی های صورت 

گرفته با جدیت ادامه خواهد داد.  

امیدوار به بهبود شرایط صنعت نساجی ایران
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یراقی با بیان اینکه یکی از نکاتی که ما به هیئت های خارجی تاکید می کنیم 
موضوع امنیت در ایران است، گفت: شریک های تجاری مانند روسیه روز به روز 
برای آلمان ها کمرنگ تر می شوند بنابراین ایران می تواند از این موضوع به عنوان 
یک فرصت استفاده کند. وی با اشاره به مشکالت بانکی میان ایران و آلمان، 
افزود: به غیر از بانک ایران و اروپا که در هامبورگ است، بانک دیگری در آلمان 
با ایران ارتباط ندارد و این بانک  5.5 میلیارد یورو تبادل بانکی با ایران داشته 
است که جای خوشحالی است اما باید این خدمات گسترش پیدا کند. رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و آلمان به ایجاد یک مرکز ویزای بازرگانی آلمان و سوئیس در 
ایران اشاره کرد و افزود: یک ساختمان جداگانه برای موضوع ویزاهای تجاری، 
برگزاری کنفرانس ها و مالقات های میان تجار این کشورها تحت نظارت سفارت 
آلمان و سوئیس در حال راه اندازی است تا کار بازرگانان و تجار این کشورها 
راحت تر انجام گیرد. یراقی با تاکید بر اینکه از اواخر سال فعالیت بازرگانان اتاق 
پررنگ تر و بیشتر خواهد شد، اظهار داشت: االن شرکت های آلمانی در بخش 
انرژی های تجدید پذیر در ایران شروع به همکاری کردند در بخش توربین های 
گازی یک قرارداد 3.6 میلیارد یورویی منعقد شد اما هنوز مشکالت بانکی باعث 
می شود که اجرای این قراردادها زمان بر باشد. وی در خصوص برنامه های اتاق 
برای صنعت نساجی ایران، گفت: فعاًل سرمایه گذاری شرکت های نساجی آلمان 
در ایران اتفاق نیافتاده است اما صنایع نساجی ما در کشور نیاز به ماشین آالت 
آلمانی دارد به خصوص اینکه این صنعت در کشورهای توسعه نیافته موجب 
اشتغالزایی زیادی می شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان درباره حضور 
پررنگ چینی ها در بازار ایران و برنامه آلمان برای جایگزین شدن به جای 
چینی ها، افزود: تجربه به تولیدکنندگان ثابت کرده که ماشین آالت چینی قابل 
رقابت با ماشین آالت آلمانی نیستند و تولیدکنندگان ایرانی هم از این موضوع 

زیان زیادی را متحمل شدند البته باید توجه داشت که ماشین آالت آلمانی قیمت 
باالیی دارند و باید بررسی شود که برای چه تولیدی و با چه حجمی ماشین آالت 
وارد می شود. وی ادامه داد: البته راه اندازی یک خط تولید نیاز به فاینانس دارد 
اما االن مشکل اصلی بانک ها هستند که باید منابع مالی را تامین کنند که هنوز 

ارتباط خود را با ایران از سر نگرفته اند. 
یراقی به تمایل آلمانی ها برای حضور در بازار خودرو و قطعه سازی ایران اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر دو شرکت بزرگ آلمانی که در بخش قطعه سازی 
فعالیت دارند در ایران حضور دارند، همچنین همکاری مگاموتور و یک شرکت 
آلمانی برای موتور تیبا در گذشته انجام شده است. همچنین همکاری مجدد 
مرسدس بنز با ایران خودرو دیزل هم از دیگر همکاری های شرکت های دو 

کشور است.

رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: برقراری روابط بانکی و 
اقتصادی  رابطه  ایی نخستین گام عملی  بیمه 

ایران و بنگالدش است. 
به گزارش برنا ، قاسم علی جباری  در دیدار با 
وزیر صنایع بنگالدش خواستار برقراری روابط 
اقتصادی بین بنگالدش و استان اصفهان شد و 
افزود: مزیت بنگالدش در تولید محصوالت نساجی می تواند زمینه مشترکی 

با تولید کنندگان نساجی استان اصفهان ایجاد کند. 
وی برقراری روابط بانکی و بیمه ای را نخستین گام برای برقراری روابط 

اقتصادی و تجاری بین ایران و بنگالدش برشمرد و ادامه داد: اقدام عملی 
روابط  توسعه  به  می تواند  بیمه ای  و  بانکی  روابط  برقراری  در  بنگالدش 

اقتصادی دو طرف منجر شود.
رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری  ، تأمین  مالی و توسعه روابط خارجی 
اتاق بازرگانی اصفهان خواستار تولید محصوالت مشترك به ویژه در بخش 
این محصوالت  بنگالدش شد و خاطرنشان کرد:  بین اصفهان و  نساجی 

می تواند در بازارهای بین المللی عرضه و مورد استقبال قرار گیرد.
گفت:  و  برشمرد  اصفهان  استان  مزیت های  دیگر  از  را  گردشگری  وی 
برقراری خط هوایی بین داکا و اصفهان می تواند روابط اقتصادی به ویژه در 

بخش گردشگری را تسهیل سازد.

تولید محصوالت مشترک به ویژه در بخش نساجی بین اصفهان و بنگالدش
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سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به اقدامات مختلف 
برای مبارزه با عرضه و تقاضای قاچاق کاال گفت: با اقدامات انجام شده تقاضا 

برای پوشاك و صنایع نساجی داخلی 40 درصد افزایش یافته است.
قاسم خورشیدی در حاشیه جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: همچنین تقاضا برای لوازم خانگی 
ایرانی تا حدی افزایش یافته که کارخانه های داخلی به تدریج در حال رسیدن 
به ظرفیت اسمی خود در تولید نزدیک می شود. وی با اشاره به اجرای طرح 
پیشگیری و مقابله با قاچاق در سطح عرضه در واحدهای صنفی کشور گفت : 

اتحادیه های صنفی مسئول اجرای این طرح هستند.
وی با بیان اینکه این طرح هم اینک در سطح کشور به صورت ارشادی و توجیهی 
ادامه دارد گفت : تا 15 مهر بحث های ارشادی و توجیهی ادامه خواهد یافت و بعد 
از آن کاالهای قاچاق که در مراکز عرضه یافت شود ازجانب اتحادیه ها و اتاق 
اصناف جمع آوری خواهد شد. خورشیدی افزود: در واقع بعد از 15 مهر و توجیه 
فروشندگان کاالهای مختلف برخورد قانونی با کاالی قاچاق انجام خواهد شد.  
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت : در 6 ماهه اول امسال 
بیش از 7 هزار میلیارد تومان کاالی قاچاق در کشور کشف شد که سهم وزارت 

اطالعات 4 هزار و 200 میلیارد تومان یعنی حدود 70 درصد است.
خورشیدی افزود: اخیراً وزارت اطالعات در 5 انبار حاشیه تهران بزرگ موفق به 
کشف 14 هزار تبلت و 17 هزار پرینتر و اسکنر قاچاق شده است که برای آن 

پرونده تشکیل شده و در اختیار مقامات قضایی قرار گرفته است .
وی با اشاره به پرونده قاچاق 2 میلیون دالری ارز در اردیبهشت امسال در استان 
همدان گفت : این پرونده را اداره کل اطالعات استان همدان کشف کرد و با 
رهگیری مالی و پیگیری اطالعاتی و دستگیری باند مربوطه مشخص شد که 
اعضای این باند از سال 92 تا 95 دو میلیارد دالر ارز غیر قانونی را به صورت 

قاچاق مبادله کرده اند.

تقاضا برای پوشاک داخلی 40 درصد افزایش یافت

رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی گفت: توسعه سطح زیر کشت پنبه موجب 
قرار گرفتن آن در تناوب با گندم شده و باعث کاهش آفات و بیماری های این 

محصول و افزایش تولید گندم نیز می شود.  

بهزاد قره یاضی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، گفت: پنبه تراریخته مقاوم 
به آفات پروانه ای به پنبه ای اطالق می شود که با استفاده از روش های نوین 
مهندسی ژنتیک یک ژن CRY1A یا CRY1C به آن منتقل شده است. این 
ژن ها قادر به تولید پروتئینی هستند به همین نام که قادرند حشرات آفت را قبل 
از ایراد هر نوع خسارتی از بین ببرند. در حال حاضر زراعت و تولید پنبه از آفت 
مهمی به نام کرم غوزه پنبه رنج می برد. او افزود: برای کنترل این آفت در ایران 
بین 4 تا 9 بار گاهی تا 14 بار سمپاشی صورت می گیرد که نه تنها هزینه گزافی 
برای کشاورز و اقتصاد ملی تحمیل می کند؛ بلکه موجب آلودگی محیط زیست 
مرگ و میر حیوانات غیرهدف و مسمومیت و حتی مرگ و میر انسان می شود. 
رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی در ادامه گفت: در سال های قبل پنبه طالی 
سفید نامیده می شد زیرا با حدود 350 هزار هکتار سطح زیر کشت ایران قادر به 

صادرات پنبه بوده و سهم مهمی در تامین ارز کشور داشت.
او در ادامه گفت: در سال های اول دهه 1350 آفتی به نام کرم سرخ پنبه در 

رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی: بحران اشتغال در قطب تولید پنبه
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مجتبی شاکری در تذکر پیش از دستور خود در جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران، 
با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در حوزه های زبان فارسی، بازی کودکان، 
سیما و منظر شهری و نیز اشاعه لباس ملی، گفت: در موضوع ترویج لباس ملی 
جلسات مشترکی با نمایندگان دوره قبل مجلس برگزار کردیم اما نتایج این جلسات 
به تولید مد و لباس ایرانی در جامعه منجر نشد. وی با بیان اینکه برابر مصوبه ابالغی 
10 ماده ای شورای فرهنگ عمومی به شهرداری تهران نیز در بحث حجاب و 
پوشش تکالیفی در خصوص ترویج پوشش و حجاب مشخص کرده است، اظهار 
کرد: با جمع بندی مباحثی که در چند جلسه صورت گرفت ،اقدام عملی در این 
خصوص را در پنج گام می توان جامه عمل پوشاند. در گام نخست با فراخوان هر 
ساله ذهن های خالق را برای طراحی مدهای جدید به صحنه کشید و یک بانک 
ایده از محصوالت پوشاك ملی به صورت نمونه های دوخته شده گردآوری کرد. 
در گام دوم نمونه آثار با همکاری کارشناسان وزارت ارشاد براساس موازین تعریف 
شده داوری و گزینه های برتر به عنوان مد سال انتخاب شود. در گام سوم باید با 
همکاری صنوف این مدل ها با کیفیت باال و قیمت مناسب و در رنگ آمیزی متنوع 
تولید شود و حتی شهرداری تهران ارزانتر از قیمت تمام شده و پرداخت یارانه رغبت 
تولید کنندگان را برای گرفتن سفارش بیشتر کند . شاکری با بیان اینکه گام چهارم 
در جهت ترویج پوشاك ملی، ایجاد حلقه توزیع مناسب است، اظهار کرد: شعب 
فروشگاه های شهروند در کنار دیگر مراکز فروش گسترده در سطح شهر و حتی 

کشور می تواند نقش موثری در توزیع این پوشاك ایفا کند.

عضو شورای شهر تهران، پنجمین گامی که شهرداری می تواند در پیمودن آن با 
دیگر نهادهای متولی حجاب و پوشش ملی همراهی کند را فرهنگ سازی توصیف 
کرد و گفت: در مرحله آخر باید لباس های فاخر و مناسب با مختصات ایرانی و 
اسالمی را در قالب مد به جامعه عرضه کنیم و به نوعی هسته تولید مد را از خارج 
به داخل کشور منتقل کنیم که البته این امر نیازمند همراهی دستگاه های فرهنگی 
و استقبال گروه های مرجع فرهنگی ، هنری و... با انتخاب این نوع پوشش و ترویج 

آن در جامعه است.

پیشنهاد عرضه لباس ملی در فروشگاه های شهروند
نیازمند بانک ایده پوشاک ایرانی، اسالمی هستیم

استان های سیستان و بلوچستان طغیان کرد و در سال 1353 مقررات منع کشت 
پنبه در این استان ها اعمال شد در نتیجه عامل اصلی رونق اقتصادی منطقه یعنی 
کشت پنبه و کارخانه های پنبه پاك کنی در ایرانشهر از گردونه اقتصادی خارج 
شد و کشاورزان و کارگران بیکار شده و برای ارتزاق خود و خانواده ناگزیر از روی 
آوردن به تجارت غیرقانونی و سایر روش های غیرمولد شدند. در نتیجه سطح زیر 
کشت پنبه در سال های اخیر به زیر 90 هزار هکتار کاهش پیدا کرده و موجب 
شده است که ایران مجبور باشد سالیانه 60 هزار تن پنبه وارد کند که اخیرا نوع 

تراریخته آن از پاکستان وارد کشور می شود.
قره یاضی تاکید کرد:  مصرف سموم شیمیایی در اراضی کشت پنبه افزایش 
چشمگیری داشته است و میانگین عملکرد کشور به دو تن در هکتار رسیده است 
و منطقه مکران همچنان دچار بحران تولید و اشتغال است در صورت تولید پنبه 
تراریخته در ایران که کامال آماده ارائه به بازار بوده و در حال حاضر در سطح 
محدود آزمایش مزرعه ای حدود 10 هکتار تولید می شود که نتایج مناسبی دارد.

او افزود: این نوع پنبه نسبت به کرم سرخ پنبه و کرم غوزه پنبه مقاوم است و 
می تواند در منطقه مکران کشت شود و توسعه کشت پنبه در این منطقه موجب 

ایجاد شغل برای کارخانجات پنبه پاك کنی و روغن کشی و تولید کنجاله برای 
دام خواهد شد و بازار کار را برای کشاورزان ایجاد می کند.

رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی گفت: با کشت پنبه تراریخته مصرف سم 
حشره کش به صفر خواهد رسید و بخشی از روغن نباتی و کنجاله دام وارداتی 
کاهش خواهد یافت و در نهایت محیط زیست سالم تری را به ارمغان خواهد 
آورد. در طی مدت سه سال به خود کفایی قطعی رسیده و پس از آن حتی صادر 
خواهد شد. او در ادامه گفت: توسعه سطح زیر کشت پنبه موجب قرار گرفتن آن 
در تناوب با گندم شده موجب کاهش آفات و بیماری های گندم و افزایش تولید 
گندم نیز می شود. در حال حاضر بیش از 68 درصد کل مساحت زیر کشت پنبه 
جهان اختصاص به کشت همین نوع پنبه تراریخته دارد و کشور هندوستان با 
13 میلیون سطح زیر کشت پنبه تراریخته و پاکستان با 2/9 میلیون هکتار پنبه 
تراریخته در جوار ایران تقریبا تمام مساحت زیر کشت پنبه خود را به کشت پنبه 
تراریخته اختصاص داده و از فوائد زیست محیطی و اقتصادی آن بهره می برند. 
اخیرا سازمان حفظ نبانات مجوز واردات پنبه از پاکستان را صادر کرده است که 

تماما تراریخته است.
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یک عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ضمن تشریح پشت پرده قاچاق 

پوشاك و فعالیت غیر قانونی نمایندگی برندهای خارجی، اظهار کرد: وقتی 
پوشاك قاچاق را می گرفتند، با یک دهم قیمت دوباره به بازار وارد می کردند؛ 

بنابراین چگونه توقع داریم از صنعت پوشاك چیزی هم باقی بماند؟!
به گزارش پایگاه خبری شهر تهران، مجید افتخاری درباره مشکالتی که یک 
تولیدکننده در حوزه پوشاك با آن  مواجه است، اظهار کرد: بخشی از مشکالت 
پوشاك به حوزه تولید مربوط است. این حوزه زیرشاخه ها و قوانینی دارد که 
پوشش حمایتی ندارند. این قوانین به سی  و چند سال پیش برمی گردد و کسانی 

که آن را وضع کردند نه صنعتگر بودند و نه تجربه  صنعتگری داشتند.
ایجاد می کند و هیچ  تولید  را در  ادامه داد: قوانین موجود، موانع بسیاری  او 
مزیتی برای تولیدکننده در هیچ سطحی ندارد. اگر با یک دالل، یک واردکننده 
و همچنین یک تولیدکننده که 30 سال فعالیت کرده، صحبت کنید، متوجه 
می شوید که یک واردکننده خیلی جلوتر است و بیشتر توانسته ارزش افزوده 
برای خودش خلق کند، زیرا روندهایی که باید از تولیدکننده در فضای کسب وکار 

حمایت کند، وجود ندارد.
این عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاك و نساجی بیان کرد: شرایط مالیات 
چندان مساعد نیست.  واردکننده در حوزه بیمه همان مبلغی را پرداخت می کند که 
تولیدکننده می پردازد، بندهای حمایت کننده ای در حوزه ی بیمه برای تولیدکننده 
وجود داشت که جلوی آن را گرفتند. در بخش گمرك، کسانی که واردکننده 
هستند، با فرمول هایی آسان تر، کاالها را وارد ایران می کنند. این بروکراسی ها 

تولید را جذاب نمی کند و این قوانین به اصالحات با رویکرد مثبت نیاز دارد.
افتخاری با بیان این که یکی از دالیل بی کاری، قوانین وزارت کار است، گفت: در 
وزارت کار، کارگر ماهر، نیمه ماهر و ضعیف تعریف نمی شود. مثال حرفه چرخکار 
مشخص است در حالی که چرخکار ماهر، نیمه ماهر و ... داریم و شاید کسی که 
شایستگی دریافت حقوق مشخص شده را نداشته باشد، آن حقوق را دریافت کند 

و کسی هم که بیشتر از سطح حقوق تعریف شده کار می کند، همان سقف حقوق 
را دریافت کند.وی افزود: اولین کاری که باید در حوزه پوشاك انجام دهیم، 
برداشتن عینک بدبینی است.  ما باید بپذیریم پوشاك در بسیاری از کشورهای 
بزرگ دنیا یک صنعت محسوب می شود که منبع درآمد است، در حالی که از 

پوشاك در ایران به عنوان یک شعار صبحت می کنیم و بیشتر ژست می گیریم.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: تحقیقات متفاوت انجام شده نشان می دهد، هزینه  
اشتغال در حوزه پوشاك بسیار پایین است. پس باید نگاه ها به این صنعت تغییر 
کند و برای آن چشم اندازی ترسیم شود تا ببینیم چه موانعی در این زمینه وجود 
دارد. باید ببینیم موانع به وجود آمده به درستی ایجاد شده یا دلیل ایجاد آن ها را 
نمی دانیم. افتخاری اظهار کرد: ما در قوانین بخش واردات و گمرگ، ایرادهایی 
داریم و می توانیم با مراجعه به تجربه، قوانین و فرمول های کشورهایی که 
صنعت پوشاك شان به مرور زمان توسعه پیدا کرده است، در صنعت خودمان 
به شکل بومی سازی استفاده کنیم، با انجام چنین کاری اولین قدم در این حوزه را 
برداشته ایم. سهل کردن شرایط سخت برای تولیدکننده  می تواند برنامه حمایتی 

دولت محسوب شود.
او با بیان این که آمار دقیقی از خروجی صنعت ما وجود ندارد، درباره آینده صنعت 
پوشاك در ایران اظهار کرد: تولیدکننده در ایران با بسیاری از مسائل دیگر کاری 
ندارد و ترجیح می دهد برای او موانع ایجاد نکنند. بسیاری از تولیدکننده ها ریزش 
پیدا می کنند، برخی تولیدکنندگان هم که به صورت علمی و منطقی با وضعیت 
فعلی کار می کنند می مانند و خأل های ایجادشده از کمبود تولید داخلی را برندهای 
خارجی پر می کنند. افتخاری توضیح داد: بخشی از بازار عمده ی ما به صورت 
برداشته شدن  با  زمان  مرور  به  بازار  این  و  خارجی هاست  دست  غیرقانونی 
تحریم ها به شکل قانونی در اختیار آن ها قرار می گیرد. بقیه تولیدکنندگان داخلی 
هم از رده خارج می شوند، زیرا هیچ سیاستی علیه دامپینگ )صادرات یا واردات 
یک کاال با قیمت کمتر از هزینه های تمام شده( وجود ندارد. بسیاری از کشورها از 
جمله ترکیه به شکل دامپینگ وارد کشور می شوند و ما برای این موضوع روندی 

نداریم. بنابراین شاهد برون رفت برخی از تولیدکنندگان داخلی می شویم.
او بیان کرد: زمانی که کشورهای دیگر متوجه این موضوع شوند، آن ها هم 
به شکل دامپینگ وارد بازار ایران می شوند. در کشور ما هیچ سیستم کنترلی 
وجود ندارد تا ببینیم چه مقدار از بازارمان را می توانیم در اختیار کشورهای خارجی 
قرار دهیم، ما هنوز نگاه کالن به پوشاك نداریم. ما در سنوات گذشته از کشف 
پوشاك قاچاق ناراحت می شدیم، زیرا کاالها به یک دهم قیمت فروخته و با 
قیمت واقعی دوباره وارد بازار می شدند، شخصی که این کاالها را می خرید با 

300 درصد سود، باز هم نصف قیمت واقعی کاال را نمی فروخت.
این تولیدکننده اظهار کرد: مورد داشتیم که شخصی را با کاالی قاچاق گرفتند، 
کاالی او را مصادره کردند و خودش را به زندان انداختند. همان شخص دوباره 
کاالیش را خرید و استداللش این بود اگر این کاالها را به شکل قانونی وارد 

پشت پرده قاچاق پوشاک
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می کردم به مراتب باید هزینه بیشتری نسبت به این که دوباره کاالی قاچاق 
خودم را خریدم، پرداخت می کردم.

افتخاری ادامه داد: سال ها این دغدغه ی تولیدکنندگان بوده که اکنون مقام معظم 
رهبری به آن ورود کرده اند، ایشان واژه ها و کدهای خوبی را مطرح کرده اند؛ اما 
باز هم در اجرای آن با مشکل مواجه می شویم. دومین درد ما برندهای خارجی 
در کشور هستند که دو حالت دارند یا قانونی هستند یا غیرقانونی که دومین سم 
تولید است. عرضه کننده این برندها باالی فروشگاه خود تابلوی یک برند مطرح 
خارجی را نصب می کند، در حالی که آن برند اصال در ایران نمایندگی ندارد و به 
جای آن، کاالهای تقلبی چینی عرضه می کنند. برخی شرکت های برند خارجی، 
ایران را تحریم کرده اند، پس چطور می توانند در ایران نمایندگی داشته باشند! با 
این موارد هم به شکل مهربانه  و حدود سه سالی می شود که می خواهند برخورد 
کنند. این عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاك و نساجی افزود:  اگر کار ما علمی 
بود محاسبه می کردیم ببینیم در مدتی که قرار بوده با این برندها برخورد شود، 
تولیدکننده های  داخلی تا چه انداره از صنعت خارج شده اند. تمام برندهای خارجی 
که در ایران وجود دارند یا نمایندگی مجاز نیستند، یا تابلوی آن ها دروغ است یا 
کاالی تقلبی عرضه می کنند و هیچ کسی هم با آن ها کاری ندارد. برخی از 
نمایندگی های مجاز هم بخشی از کاالهای خود را قانونی و بخش دیگری را 
به صورت قاچاق وارد کشور می کنند، مثال 40 درصد کاال را قانونی و 60 درصد 

آن را غیرقانونی وارد می کنند و مسووالن نمی توانند آن را کنترل کنند.
افتخاری با بیان این که چشم انداز خوبی را درباره کنترل کاالی قاچاق نمی بینم، 

گفت: در جلسات خصوصی گفته می شود اگر بتوانیم جلوی قاچاق را حتی به 
میزان دو درصد بگیریم، کار بزرگی انجام داده ایم، زیرا دیدگاه مسووالن ما این 
است که پنج میلیارد دالر بازار پوشاك دست قاچاق است و اگر ما بتوانیم جلوی 
حدود یک درصد آن را هم بگیریم رقم بزرگی است،  متاسفانه هنوز هم مسووالن 

ما باور ندارند که می توانند جلوی این کار را بگیرند.
این عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاك و نساجی بیان کرد: 300 کانتینر وارد 
قشم می شود که حتی یکی از آن ها هم قانونی خارج نمی شود. اگر این کانتینرها 
متعلق به بازار داخلی قشم نیست، پس چه می شود؟ کاال وارد بازار قشم می شود، 
اما به صورت غیرقانونی خارج می شود و هیچ نظارتی هم روی آن نیست. اگر در 
مناطق آزاد چنین مشکالتی وجود دارد به راحتی می توانیم قوانین را تغییر دهیم 

و ورود پوشاك به مناطق آزاد را ممنوع کنیم.
او گفت:  ورود قاچاق بسیار آسان است. می توانید با پرداخت 500 هزار تومان 
بیعانه در قشم، 10 میلیون تومان جنس بخرید و چهار روز بعد، کاالی قاچاق را 
جلوی در مغازه تحویل بگیرید. سپس بقیه پول کاال را همراه هزینه حمل و نقل 
را پرداخت کنید. مشکل بعدی این است که قاچاق قبح ندارد و کسی به این کار 

قاچاق نمی گوید. به این کار همه چیز می گویند به جز قاچاق.
افتخاری اضافه کرد:  آمار ما در بخش تولید واقعا دردناك است. کسانی که در 
بدنه ی تولید بخش پوشاك مانده اند، شاید یک بیماری دوست داشتنی درون شان 
دارند که نگاه یا توجیه اقتصادی برای آن وجود ندارد و اگر سرمایه شان را به ملک 

یا داللی وارد می کردند، شاید سود بیشتری می کردند.

تعدادی از شرکت های جمهوری اسالمی ایران با حضور در دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی پنبه ازبکستان، از فناوری های نساجی این کشور بازدید کردند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، نمایندگان بخش صنایع نساجی 
جمهوری اسالمی ایران و دیگر کشورها روز گذشته از کارخانجات تبدیل پنبه 

ازبکستان در استان تاشکند بازدید و در پایان بازدید از کارخانجات، انبار و ترمینال 
پنبه در مورد خریداری این محصول قراردادهای را نیز منعقد کردند.

این بازدید در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی پنبه ازبکستان برگزار شد و 
شرکت کنندگان در این نمایشگاه از تکنولوژی مدرن این کشور در صنعت نساجی 
بازدید کردند. نمایندگان ایران معتقدند ازبکستان یکی از بهترین کشورهای تولید 
پنبه و نخ می باشد. به گفته کارشناسان ایرانی، آنها چندین سال است که در این 
نمایشگاه حضور دارند که در سال های  اخیر ازبکستان در زمینه تولید و صادرات 
پنبه به خصوص در چیدمان انبارها و پاك کردن پنبه پیشرفت خیلی خوبی 
داشتند. ازبکستان از لحاظ تولید پنبه در مقام ششم و از لحاظ صادرات الیاف پنبه 
در مقام پنجم در جهان قرار دارد. این کشور ساالنه نزدیک به 3 میلیون و 500 
هزار تن پنبه خام، نزدیک به یک میلیون تن الیاف پنبه تولید و حدود 50 درصد 

الیاف پنبه  را به خارج از کشور صادر می کند.
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی پنبه تاشکند روزهای 12 و 13 اکتبر )21 و 
22 مهر ماه( با حضور تعدادی از شرکت های جمهوری اسالمی ایران در مرکز 

نمایشگاه بین المللی »اوزاکسپومرکز« شهر تاشکند برگزار شد.

بازدید شرکت های ایرانی از فناوری های نساجی در ازبکستان
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شمس اردکانی گفت: یکی از علل تعطیلی واحدهای تولیدکننده پوشاك و 
چرم،قیمت پایین کاالهای وارداتی است که ریشه آن اتفاقا در قاچاق سوخت 
است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران، با بیان اینکه 

مسئله مهم، منابع مالی قاچاق و چگونگی تامین این منابع است که باید با آن 
مقابله شود،اظهار داشت: سهم عمده منابع مالی قاچاق کاال از درآمدهای حاصل 
از قاچاق سوخت به خارج از کشور تامین می شود؛ در نظر بگیرید که قیمت 
گازوئیل با در نظر گرفتن تمامی هزینه ها، در لب مرز 600 تومان باشد و در حالی 
که در آن طرف مرز در ترکیه قیمت آن حداقل 2000 تومان است، این شکاف 
قیمتی باعث ایجاد یک منبع درآمدی عظیمی برای قاچاقچی هاست. وی افزود: 
طبق گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران روزانه حدود 
15 میلیون لیتر گازوئیل به خارج از کشور قاچاق می شود که با یک محاسبه 
ساده به درآمد هنگفت قاچاق سوخت پی خواهیم برد، یکی از راه های وارد کردن 
این حجم عظیم پول بدست از آمده از قاچاق به اقتصاد کشور، مبادله کاال به 

کاالی سوخت با کاالهای دیگر است.
شمس اردکانی با بیان اینکه در ازای قاچاق سوخت به کشور مقصد،کاال دریافت 
می شود،خاطرنشان کرد: این کاال از مبادی قانونی وغیر قانونی وارد کشور 

کاالهای قاچاق چگونه وارد کشور می شوند؟

یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه چاپ سه بعدی، قرارداد همکاری برای 
استفاده از فناوری چاپ سه بعدی نانومواد روی الیاف منسوجات را با یک شرکت 

اروپایی منعقد کرده است.
به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، شرکت )NanoDimension( در حوزه 
الکترونیک چاپ سه بعدی فعالیت دارد. این شرکت اخیراً از طریق یکی از 
شرکت های تابعه خود اقدام به فعالیت در حوزه چاپ سه بعدی روی الیاف 
منسوجات کرده است. این شرکت برای این کار، همکاری مشترکی با شرکت 
نساجی اروپا  به منظور چاپ سه بعدی ترکیبات رسانا روی منسوجات آغاز 
کرده است. در این پروژه از فناوری منحصر به فرد موسوم به AgCite استفاده 
شده  و نوعی جوهر رسانای مبتنی بر نانوذرات نقره است. در کنار این فناوری از 

پلتفورم چاپی DragonFly2020 3D نیز استفاده خواهد شد.

براساس ملزومات این شرکت اروپایی قصد دارد فرآیند چاپ خود را به منظور 
است  قرار  فرآیند،  این  طول  در  دهد.  تغییر  منسوجات  الیاف  روی  استفاده 
ترکیبات رسانا روی پلتفورم های مختلف چاپ شود. همچنین مقرر شده  است 
که ویژگی های محصول تولید شده از نظر رسانایی، انعطاف پذیری و کشش 
مورد آزمایش قرار گیرد. این نتایج نشان داد که ترکیبات رسانای چاپی دارای 
انعطاف پذیری کافی برای بافته شدن هستند. این آزمایش ها، شواهد کافی برای 
اثبات عملکرد فناوری این شرکت را فراهم کرد تا بتوان از این فناوری برای 
تولید منسوجات استفاده کرد. بنابراین مسیر تولید مسنوجات هوشمند با استفاده 
از این فناوری هموار شده و می توان بدون ایجاد محدودیت برای تا شدن، 
حرکت و خستگی، نسل جدیدی از منسوجات هوشمند را تولید کرد. امروزه تولید 
منسوجات هوشمند، امکان ترکیب الکترونیک با نساجی به یکی از دغدغه های 
مسئوالن صنعت نساجی تبدیل شده  است. چاپ سه بعدی می تواند با استفاده 
از نانومواد این شرایط را فراهم کند. هدف این دو، تولید منسوجات هوشمند با 
استفاده از نانوپوشش های رسانا روی الیاف است. بازار منسوجات هوشمند در 
حال حاضر 800 میلیون دالر است که تا سال 2020 به رقم 4.72 میلیارد دالر 
خواهد رسید. این رقم به معنای افزایش 33.5 درصدی در هر سال است. این 
نوع منسوجات برای استفاده در بخش نظامی بسیار ایده آل بوده و صنایعی نظیر 
پزشکی نیز از آن بهره مند خواهد شد. بانداژهای هوشمند، دستکش های پیشرفته 

و حسگرهای قابل پوشیدن از جمله مصداق های این فناوری هستند.

چاپ سه بعدی روی الیاف منسوجات
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محققانی از دانشگاه رازی کرمانشاه با بهره گیری از نانوذرات عنصر مس موفق 
به تولید پوشش های پلیمری ضد باکتری، قارچ و کپک شده اند که می توان آن ها 
را به عنوان پانسمان و چسب های بیمارستانی مورد استفاده قرار داد. به گزارش 
ایسنا، امروزه بشر به دلیل ارتقای آگاهی اش از بهداشت و سالمت فردی، نیازهای 
متفاوت و جدیدی را می طلبد و انتظار دارد تا محیط اطراف، وسایل، لباس ها 
و هر آنچه او با آن ها سروکار دارد، عاری از هرگونه آلودگی و بوی بد باشد. 
ازاین بین منسوجات و پوشش ها محل مناسبی برای رشد باکتری ها و قارچ ها 
هستند و در صورت وجود رطوبت، حرارت و تغذیه  کافی، باکتری در آن ها رشد 
کرده و موجبات بیماری، بوی بد و عفونت را فراهم می آورند. پوشش تخت های 
بیمارستانی، ماسک های پزشکی و چسب های زخم بهترین شرایط رشد باکتری 
و میکروارگانیسم ها را ایجاد می کنند. به کارگیری فناوری نانو در تولید این نوع 

پوشش ها، افزایش کارایی و دوام این پوشش ها را موجب شده است.

دکتر امیررضا عباسی، عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه و از محققان 
طرح ضمن تأکید بر لزوم اجرای این طرح در رابطه با اهداف دنبال شده گفت: 
هدف از انجام این طرح به کارگیری مواد ارزان قیمت حاوی ترکیبات مس به منظور 

تولید نانوکامپوزیت های زمینه ابریشمی ضدمیکروب بوده است.
وی افزود: استفاده از نتایج این طرح تحقیقاتی در صنعت پلیمر و نساجی، صرفه  
اقتصادی را در پی دارد. همچنین مواد گران قیمت وارداتی جای خود را به مواد 
ارزان قیمت بومی خواهند داد. محقق طرح تصریح کرد: تکنیک فراصوت یا 
سونوشیمی به عنوان یکی از تکنیک های مؤثر در سنتز مواد نانوساختار در سال های 
اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این روش به کمک امواج فراصوت حباب هایی 
تولید شده و انرژی زیاد حاصل از ترکیدن این حباب ها صرف شکستن پیوندها 
می شود. در این طرح از این روش جهت پراکنده کردن همگن و یکنواخت نانوذرات 
در زمینه  پلیمری از روش سونوشیمی استفاده شده است. وجود این نانوذرات 
عالوه بر اعطای خاصیت ضد میکروبی به پلیمر، موجب بهبود خواص فیزیکی و 
مکانیکی نانوکامپوزیت حاصل می شود. به گفته  محقق این طرح، در این پژوهش 
نانوذرات اکسید مس بر روی الیاف ابریشم با استفاده از روش تابش امواج فراصوت 
)سونوشیمی( رشد داده شده است. تأثیر دما، زمان واکنش، تابش امواج فراصوت و 
حالل بر روی رشد نانوذرات درون الیاف مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین 
مورفولوژی نانوذرات رشد داده نیز به کمک میکروسکوپ الکترونی بررسی شده 
است. دکتر عباسی خاطرنشان کرد: بر اساس تصاویر میکروسکوپ الکترونی، 
اکسید مس به صورت کریستالی بر روی الیاف ابریشم رشد کرده است. نتایج این 
تحقیقات که حاصل تالش های دکتر امیررضا عباسی، عضو هیأت علمی دانشگاه 
رازی کرمانشاه و گروه تحقیقاتی وی در دانشکده شیمی این دانشگاه است، در 

مجله  The Iranian Chemical Society به چاپ رسیده است.

تولید چسب های بیمارستانی ضد قارچ و باکتری در کشور

می شود و با فروش آن کاالها در داخل درآمد قاچاق سوخت حاصل می شود.
وی اضافه کرد: بعضا دیده شده که قیمت برخی از اجناس ترکیه ایی مخصوصا 
پوشاك و محصوالت چرمی در بازار تهران کمتر از قیمت آن در کشور سازنده 
است که بعضی افراد از آن به عنوان دامپینگ شرکت های ترکیه ای نام می برند، 
در حالی که در دامپینگ، شرکت سازنده کاال اقدام به فروش کاال در خارج از 
کشور با قیمت پایین تر از داخل کشور می کند، در حالی که در اینجا قاچاقچی ها 
هستند که به علت بهره مندی از منابع هنگفت حاصل از قاچاق سوخت، می توانند 
به راحتی با دستکاری قیمت کاالی وارداتی به کاهش قیمت کاالهای مصرفی 
که وارد کرده اند دست بزنند، نه تولید کننده ترکیه ایی! عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران یادآورشد: یکی از عللی که در سال های اخیر شاهد تعطیلی کارخانجات 
پوشاك و چرم در داخل کشور هستیم، دستکاری قیمت کاالی وارداتی با استفاده 
از منافع ناشی از قاچاق سوخت است. او با اشاره به اینکه قاچاق سوخت مختص 

گازوئیل نیست، عنوان کرد: قاچاق در خیلی از فرآورده های نفتی دیگر نیز اتفاق 
می افتد که دسترسی به این حجم از سوخت و جابجا کردن این حجم عظیم 
منابع مالی حاصله، از توان خرده قاچاقچیان خارج است و نشان از این دارد که 
با باند های حرفه ایی در قاچاق مواجه هستیم. شمس اردکانی خاطرنشان کرد: 
به عنوان مثال در جزیره قشم خط لوله ای به طول سه کیلومتر کشف شد که از 
طریق آن قاچاق سوخت انجام می شد و این خط لوله در سال 89 کار گذاشته 
شده بود. درنتیجه مبارزه با قاچاق نیاز به یک اقدام اساسی و همه جانبه دارد. او 
با بیان اینکه اقدام اساسی دیگر برای مقابله با قاچاق، اصالح نظام قیمت گذاری 
سوخت است،گفت: امید است که با اصالح نظام قیمت گذاری در سوخت بتوانیم 
از هدر رفت منابع ملی و از بین رفتن صنایع داخلی جلوگیری کنیم. به گفته وی 
با قطع جریان مالی قاچاق سوخت، جلوی بخش عظیمی از قاچاق گرفته خواهد 

شد.
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معاون صنایع و امور صنعتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
گفت: کشور ترکیه درآمد چند ده میلیاردی از پوشاك، منسوجات و محصوالت 
چرم دارد که بی شک این صنعت سهم عمده ای در قرار گرفتن این کشور در بین 
20 اقتصاد بزرگ دنیا دارد.  علی کالنتری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه 
زنجان، اظهار کرد: صنعت نساجی از قدیمی ترین صنایع موجود در جهان است و 
قدمت بسیار طوالنی دارد و تاثیری که در پیشرفت صنعت و اقتصاد دنیا گذاشته 
و خواهد گذاشت اهمیت این صنعت را بیان می کند، به گونه ای که این صنعت 

به عنوان یک صنعت پایه شناخته می شود.
 این مسئول ادامه داد: سرمایه گذاری در صنعت نساجی دارای مزایای بسیاری 
است و این صنعت ارزش افزوده به نسبت باالیی تولید می کند و نسبت به 
سرمایه گذاری که در آن می شود اشتغال نسبتا باالیی را ایجاد می کند و در 
صورت تمرکز بر صادرات، ارزآوری مطلوبی دارد و همین مزایا باعث شده اکثر 
کشورهای در راه توسعه که اکثرا فاقد منابع معدنی و نفت و گاز نیز هستند، جهت 

ارتقا و رونق اقتصاد خود به سرمایه گذاری در این صنعت روی می آورند و کشور 
ترکیه با درآمد چند ده میلیاردی از پوشاك، منسوجات و محصوالت چرم دارد که 
بی شک این صنعت سهم عمده ای در قرار گرفتن این کشور در بین 20 اقتصاد 
بزرگ دنیا دارد. کالنتری تصریح کرد: بر اساس گزارش دفتر مطالعات آماری و 
راهبردی انجمن صنایع نساجی نیاز کشور در حال حاضر در حدود 9 میلیارد دالر 
به انواع محصوالت نساجی است که در بهترین شرایط حداکثر توان تولید داخل 
6.5 میلیارد دالر است و در زمینه پوشاك، نخ و پارچه نیاز هر فرد در کشورهای 

جهان سوم و توسعه به طور متوسط 20 متر طول در سال ارزیابی می شود.
وی افزود: با این مقیاس نیاز کشور با توجه به 80 میلیون نفر جمعیت کشور 
در حدود یک میلیارد و 600 میلیون متر خواهد بود که در بهترین شرایط 50 
درصد امکان تولید در کشور وجود دارد و با تبدیل واحد طول به وزن در حدود 
850 هزار تن برآورد می شود. معاون صنایع و امور صنعتی سازمان با اشاره به 
سایر موارد صنعت نساجی کشور خاطرنشان کرد: نیاز کشور به کت و شلوار 2.5 
میلیون دست است که فقط یک پنجم آن می توان تولید داخلی آن را به وجود آورد 
و نیز در کشور تولید در زمینه نخ پنبه و به خصوص نخ فاستونی ظریف به شدت 
مورد نیاز است و لوازم جانبی تولید پوشاك مانند دکمه، چسب های نر و ماده، 
زیپ در داخل تولید نمی شود و یا میزان تولید آن ها بسیار ناچیز است و اگر در 
این بخش ها سرمایه گذاری شود می توان جلوی واردات را گرفت و عالوه بر آن 
اشتغال داخلی ایجاد کرد. وی یادآور شد: استان زنجان نیز به عنوان قطب صنایع 
نساجی در کشور مطرح است و در زمینه تکنولوژی مورد استفاده، پس از استان 
اصفهان رتبه دوم را دارد. گروه نساجی و پوشاك در استان جدود 80 واحد فعال 
با اشتغال زایی بیش از پنج هزار نفر را شامل می  شود و در صورت ایجاد زنجیره 

تکمیلی در استان، می توان اقتصاد استان را رونق بخشید.

صنعت نساجی را دریابید

ایران دارای مزیت مواد اولیه در صنعت نساجی و پوشاك است، اما نگاه نادرست و 
برنامه ریزی و مدیریت نامناسب سبب شده تا این صنعت در ایران بسیار عقب تر از 
جایگاه حقیقی خود باشد؛ به طوریکه در یک نیمه سال رقم صادرات پارچه ایرانی 
کمتر از 22 میلیون دالر باشد. به گزارش ایسنا، بزرگ ترین مزیت صنعت نساجی 
ایران امکان تامین مناسب مواد اولیه آن در داخل است و می توان مواد اولیه مورد 
نیاز این صنعت را با کیفیت و کمیت مناسب تامین کرد و این در حالی است که به 
گفته کارشناسان، بخش عمده قیمت تمام شده صنعت نساجی یعنی بین 65 تا 85 
درصد از کل قیمت را مواد اولیه آن تشکیل می دهد. سابقه ایران در تولید مواد اولیه 
صنعت نساجی نشان می دهد که عالوه بر تامین نیاز داخلی تولیدکنندگان نساجی و 

پوشاك به ویژه در پنبه که جزو مواد اولیه طبیعی محسوب می شود، امکان صادرات 
مازاد این مواد اولیه به سایر کشورها نیز وجود دارد؛ به طوریکه ایران در گذشته موفق 
به تولید 250 هزارتن پنبه در سال هم شده است که 100 هزار تن آن صادراتی بوده 
و این در حالی است که با از دست دادن این مزیت اکنون در موقعیتی هستیم که 
به زحمت بخش کشاورزی قادر به تولید یک سوم از نیاز صنعت نساجی ایران است 

که همین امر عدم برنامه ریزی مناسب در این حوزه را نشان می دهد.
از سوی دیگر برخی مواد اولیه مورد نیاز در صنعت نساجی، مواد مصنوعی یا 
تولید شده توسط پتروشیمی ها هستند و جالب تر آنکه، پتروشیمی های داخل 
نیز عالقه مندند که به جای فروش محصوالت خود به تولیدکنندگان داخلی، ان را 

پارچه ایرانی ارزان شد
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صنعت نساجی ایران که می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و صادرات 
گسترده باشد امروز متأثر از واردات بی رویه و قاچاق با معضالتی جدی روبرو است، 
اما فعاالن این صنف – صنعت تالش می کنند با تولید محصوالت کیفی بر رقبای 

خارجی غلبه کرده و بار دیگر بازار کشور را در اختیار گیرند. 
به گزارش جهان اقتصاد، این درحالی است که بسیاری از کشورها چون چین، ترکیه 
و هند ساالنه از صادرات پوشاك و دیگر منسوجات میلیاردها دالر درآمد دارند.  
در خصوص وضعیت تولید و بازار پوشاك کشور سیدعلی اصغر بهبهانی رییس 
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کشباف، جوراب، کاموا در گفتگو با خبرنگار 
جهان اقتصاد، گفت: اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کشباف، جوراب، کاموا در 

سال1351تاسیس و در حال حاضر بیش از 4 هزار و 400 نفر است. 
بهبهانی که سال 1394 به عنوان رییس این اتحادیه انتخاب شده است درباره 

مشکالت صنعت نساجی گفت: یکی از بزرگترین مشکالتی که همیشه گریبان گیر 
این صنف بوده، واردات بیشمارکاالی قاچاق است که سبب شده بسیاری از 

تولیدکنندگان فعالیت خود را متوقف کرده و اعالم ورکشکستگی کنند. 
وی درباره تفاهم نامه ای که فروردین سال 1394 میان ایران و ترکیه و با هدف بهبود 
همکار ی های اقتصادی و تجاری میان  SMEهای دو کشور و قدرت رقابت پذیری 
آن ها در بازارهای جهانی به امضا رسیده بود اشاره کرد و گفت: متاسفانه محصوالتی 
که از کشورترکیه به بازارهای ایران راه پیدا کرده اند خالف وعده هایی بود که کشور 
ترکیه به ایران داده بود و این موضوع در حالی است که تمامی منسوجاتی که به اسم 
ترکیه وارد ایران می شود، تولیدات کشور چین و بنگالدش بوده و از درجه کیفی دو و 
سه برخوردارند.  بهبهانی به یادآوری دوران رونق صنعت نساجی ایران توضیح داد: در 
سال هایی نه چندان دور صنعت نساجی ایران از نظر کمی و کیفی در مسیر توسعه 
قرارداشت و در صورت تداوم آن شرایط امروز می توانستیم به عنوان صادرکننده در 
بازار منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم.  وی در مورد تالش   های دو جانبه اتاق 
بازرگانی و اتحادیه های صنفی فعال در حوزه پوشاك گفت: با اینکه پیگیریهای 
فراوانی در مورد واردات محصوالت قاچاق انجام شده است اما همچنان شاهد ورود 
کاالی قاچاق به بازار پوشاك کشورهستیم و با این حال هنوز امیدواریم اقدامات 

دولت تدبیر و امید برای حل معضالت به نتیجه ای مطلوب برسد. 
این فعال صنفی در بیان توانمندی  صنعت نساجی کشور با اشاره به به مرغوبیت 
تولیدات تریکو داخلی توضیح داد: کیفیت محصوالت تریکوی ایران به اندازه ای 
است که به رقبای خارجی کمتر اجازه قدرت نمایی داده است، چنانکه تجار کشور 
ترکیه تالش می کنند تا با نفوذ کردن به این بخش چون دیگر محصوالت سهمی 

از بازار را به خود اختصاص دهند که البته تا کنون موفق نبوده اند. 

تالش صنعت نساجی برای غلبه بر قاچاق  

به کشورهای دیگر صادر کنند. 
صادرات این مواد در حالی صورت می گیرد که به نظر می رسد، فروش محصوالت 
با ارز برای تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی سود بیشتری دارد، اما قضیه آن 
جایی جالب می شود که زمانی که تولیدکنندگان برای خرید این محصوالت به 
صورت ارزی و با قیمت صادراتی هم ابراز تمایل می کنند بازهم تولیدکنندگان 
محصوالت پتروشیمی به جای تامین نیاز داخل، سعی در حفظ بازارهای صادراتی 
خود دارند. به این ترتیب، عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز، هدف گذاری نامناسب 
بخش صنعت و تجارت، مدیریت ناکارآمد در سطوح مرتبط با این حوزه، تحریم های 
وضع شده علیه ایران، عدم توجه به نقدینگی و سرمایه در گردش بخش نساجی 
و به روزآوری آن و همه و همه سبب شده است تا جایگاه این صنعت در ایران به 
جای پیشرفت روزافزون، به افول برود و ایران نه تنها به جایگاه حقیقی خود نرسد 
بلکه جوالنگاه پارچه و پوشاك قاچاق و فاقد هرگونه شاخص های کیفی شود. بدل 
شدن بازار نساجی و پوشاك ایران به محل عرضه اجناس قاچاق و ارزان سبب شده 

تا تولیدکنندگان نیز بیش از پیش از پا درآیند و این صنعت نیمه جان به صنعتی فلج 
تبدیل شود. بر همین اساس گزارشی از جدیدترین آمار صادرات انواع پارچه های 
نسجی ایرانی به کشورهای دیگر نشان می دهد که در شش ماهه نخست سال 
جاری به رغم افزایش وزنی صادرات، ارزش دالری آن نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با کاهش همراه بوده است. بر پایه گزارشات مقدماتی گمرك جمهوری 
اسالمی ایران در نیمه نخست امسال، 3275 تن انواع پارچه نسجی به کشورهای 
مقصد صادر شده است که ارزش این محموله های صادراتی به 21 میلیون و 576 
هزار دالر می رسد، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 3106 تن 
انواع پارچه از ایران صادر شده بود و ارزش آن رقمی بیش از 22 میلیون و 211 

هزار دالر بوده است.
فارغ از اینکه قیمت هر کیلوگرم پارچه نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده 
است، صادرات 21.5 میلیون دالری پارچه در سال جاری برای صنعتی که یکی از 

صنایع اولویت دار ایران به شمار می رود، عددی حقیر به نظر می رسد.
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سازندگان دستگاه الکتروبافی تصمیم گرفته اند که برای تولید اولین آزمایشگرهای 
آلفای خود و افزایش میزان بودجه ی گروه، از خط مشی تأمین سرمایه  ی جمعی 
Kickstarter استفاده نمایند. آن ها تولید نمونه های اولیه ی آزمایشگرهای آلفای 

خود را تنها با سرمایه ی 4500 دالر آغاز کردند و امیدوارند که با جذب سرمایه 
عمومی، سرمایه ی کلی خود را به 50000 دالر ارتقا دهند. به نظر می رسد که 
تابه حال درراه رسیدن به این هدف موفق بوده اند، زیرا در کمتر از یک روز 
13700 دالر جمع آوری کرده اند. شما درباره ی این ابداع چه فکر می کنید؟ آیا 

تولید لباس سفارشی را متحول خواهد کرد؟

دستگاه الکتروبافی چیست؟
دستگاه الکتروبافی از جهاتی شبیه به یک چاپگر سه بعدی معمولی به نظر 
می رسد ولی عملکرد آن کاماًل متفاوت است. در فرایند الکتروبافی از میدان 
الکتریکی برای هدایت محلول ویژه ی تهیه نانو الیاف استفاده می شود. کاربران 
به صورت دستی یا با استفاده از نرم افزار CAD یک الگو تولید می کنند که در 
عمل می تواند از هر ماده ای مثل مقوا، وینیل و غیره ساخته شود و سپس این الگو 
داخل محفظه ی تولید دستگاه قرار می گیرد. در این محفظه، میدان الکتریکی 
محلول را مستقیماً به سوی الگوی تولیدشده توسط کاربر، هدایت می کند و الگو 
با مخلوطی از پلی استر/پنبه یا پلیمرهای دیگر به طور یکنواخت پوشانده می شود. 
در حال حاضر این گروه در حال تحقیق بر روی چندین ماده شامل ابریشم 
و اکریلیک هستند. پس از تکمیل فرآیند، قالب پوشش داده شده از دستگاه 

خارج شده و پارچه فوراً باید از قالب خارج شود.
ازنظر سازندگان دستگاه الکتروبافی، پوشاك تهیه شده با چاپگرهای سه بعدی 
متداول، اغلب دارای اتصاالت ظریفی همچون لوال هستند که امکان خم شدن 
و حرکت را در ماده ایجاد می کند. ولی منسوج تهیه شده با دستگاه الکتروبافی ذاتًا 
انعطاف پذیر و سبک است. این پارچه از تعداد بی شماری لیف کوچک )نانو الیاف 
و میکرو الیاف( تشکیل شده است و به این معناست که این پارچه انعطاف پذیری، 

آویزش و تا خوردن مورد انتظار شما از یک پارچه را دارا هست.
مشخصات دستگاه الکتروبافی عبارت است از:
*ابعاد کلی: 620 × 1080 × 1000 )میلی متر(

*محفظه ی داخلی: 600 × 900 × 900)میلی متر(
*حداکثر اندازه ی قالب: 900 × 800 )میلی متر(

*محدوده ی ولتاژ: 2-19 کیلوولت
USB اتصال به کامپیوتر: از طریق*

کیت دستگاه الکتروبافی وسیله ای برای طراحی و ساخت پارچه های سه بعدی 
سفارشی است. هنگام کار با این دستگاه، به نخ، سوزن و یا دوخت نیازی نیست. 
کاربران تنها نیاز به داشتن اندکی مهارت CAD برای کشیدن الگوهایشان دارند 

و بقیه ی کار را دستگاه الکتروبافی انجام می دهد.
از سوی دیگر،  فناوری به کاررفته در این وسیله، فرآیند سنتی تولید منسوجات را 
در یک مرحله خالصه می کند. به جای ارسال ماده ی اولیه به کارخانه ها که در 
آنجا فرآیندهای متعددی برای تولید یک منسوج انجام  شود، دستگاه الکتروبافی 

می تواند ماده ی اولیه را مستقیماً به کاالی نهایی تبدیل نماید.

دستگاه الکتروبافی چگونه کار می کند؟
در دستگاه الکتروبافی از فرآیند الکتروریسی برای تبدیل محلول به الیاف جامد 
که روی یک الگوی سه بعدی جمع آوری می شوند، استفاده می شود. این فرآیند 
تولید هدایت شده با میدان  )FGF( نامیده می شود. یک میدان الکتریکی داخل 
محفظه ی دستگاه الیاف را به روی الگوی سه بعدی هدایت می نماید و در آنجا 

الیاف به هم متصل می شوند.

مواد مورد نیاز در الکتروبافی
سازنده این دستگاه در حال حاضر مخلوط سفارشی  از پلی استر/پنبه در اختیار 
دستگاه  همراه  به  که  است  الگوهایی  با  سازگار  که  می دهد  قرار  مشتریان 
الکتروبافی تحویل داده می شود. ماده ی اولیه پارچه ها به صورت مایع  تحویل داده 
می شود که قبل از شروع به کار داخل دستگاه گذاشته می شود. در حال حاضر 
کیت های اولیه به همراه 1/5 لیتر محلول پلی استر ارائه می شوند که حداقل برای 

تولید 7 کاله عرقچین، 4 تی شرت بدون آستین یا 3 دامن کافی است.

فرایند تأمین بودجه برای تولید دستگاه الکتروبافی
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برای آشنایی با نحوه عملکرد دستگاه فیلم های زیر را مشاهده نمائید.

در ذهن سازندگان دستگاه الکتروبافی چه می گذرد؟

رنگ!
سازندگان نمی خواهند پارچه های این دستگاه در آینده سفید باقی بمانند. اگرچه 
در حال حاضر امکان رنگرزی منسوجات تهیه شده به این روش هم وجود دارد؛ اما 

هدف سازندگان این است که این مرحله ی اضافی را نیز حذف کنند و پارچه های 
رنگی تنها با فشار یک دکمه تولید شوند. ایشان همچنین در حال گسترش 
محدوده ی مواد سازگار با دستگاه الکتروبافی هستند. تاکنون مخلوط سفارشی 
پلی استر/پنبه ی مناسب بوده است و این گروه در حال بهینه سازی محلول های 
ابریشم و اکریلیک می باشند. همان طور که در تصاویر SEM مشاهده می شود، 

این فرآیند واقعاً قادر به تولید الیاف با مقیاس نانومتری است.

از  گسترده ای  طیف  در   ،)OLED( آلی  نورتاب  دیودهای  از  استفاده  امکان 
کاربردهای عملی وجود دارد. دیود نورتاب آلی، ماده ای است که با اعمال جریان 
الکتریکی، از خود نور ساطع می کند. این فناوری در حال حاضر در نمایشگرهای 
و هم چنین  دیجیتال  دوربین های   ،MP3 Player ،تلفن همراه الکترونیکی 
صفحه نمایش تلویزیون ها مورداستفاده قرار می گیرد.از OLEDها می توان به 
شکل نانوالیاف نورتاب در منسوجات الکترونیکی و الکترونیکی نوری نیز استفاده 
نمود. با تلفیق الیاف با تجهیزات نانو الکترونیکی، در آینده نزدیک ممکن است 
شاهد حضور حس گرهای نوری و نمایشگرهای منعطف بافته شده در داخل 
پوشاك بوده و یا از نسل های بعدی تلفن  هوشمند یا iPad بر آستین لباس 
خود استفاده کنیم که دارای پنل های خورشیدی برای شارژ باشند. این هدف به 
لطف پژوهشگران دانشگاه ایالتی لووا، یک گام به تحقق نزدیک تر شده است. 
این محققان الیاف الکترولومینسانس تک بعدی در ابعاد کوچک تر از میکرون 
ساخته اند. )a( طرح واره نانوالیاف نورتاب الکترولومینسانس را نشان می دهد. در 
اصطالح به ساختار این الیاف، هسته/پوسته ای اطالق می شود. هسته الیاف از 
فلز مایع galinstan تشکیل شده است که به عنوان کاتد عمل کرده و پوسته 
آن از پلیمر کمپلکس فلزی بر پایه مواد الکترولومینسنس آلی )مخلوط روتنیوم 
و بی پیریدین/ پلی اتیلن اکساید( و الیه سوم الیاف نیز از فیلم شفاف اکسید 
ایندیوم قلع به عنوان آند تشکیل شده است. هسته ی مایع و پوسته ی پلیمری 
با استفاده از روش الکتروریسی و الیه آند با روش تبخیر، ساخته شده اند. تصویر 
)b( مکانیسم الکتروریسی را نشان می دهد.)c( تصویر TEM از نانوالیاف نورتاب 

الکترولومینسانس )d( تصویر میکروسکوپ نوری از قسمت پوسته و )e( تصویر 
الیاف قرارگرفته بین دو میله نگه دارنده را نمایش می دهند.

در حال حاضر، الیاف نورتاب الکترونیکی، با روش مرسوم و بر روی الیاف نوری 
موجود با قطر بیش از چند ده میکرون تولید می شوند.

نتایج آزمایش های دکتر Liong Dong، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر 
در دانشگاه لووا، حاکی از آن است که بزرگ ترین بخش )ازنظر حجمی و وزنی( 
و درعین حال غیر کاربردی ترین بخش در دستگاه های نورتاب، بستر یا زیر آیند 
آن است. اگر دستگاه نورتاب الکترونیکی ماده ی زیر آیند نداشته باشد بسیار 
سبک تر و انعطاف پذیرتر خواهد بود. در تحقیقات متعدد پیشین، پس از تکمیل 
ساخت دستگاه زیر آیند به روش شیمیایی از دستگاه جدا می شد. این پس فرآیند 
شیمیایی با  اهمیت، می تواند منجر به نابودی ساختار دستگاه با مواد شیمیایی شود.

فرایند تولید نانوالیاف نورتاب
ازاین رو به کارگیری روش الکتروریسی یک روش ساده، ارزان و مؤثر به منظور 
توسعه نانو الیاف نورتاب با توان نسبتاً باال است. این الیاف به ماده ی زیر آیند 
احتیاج نداشته و تمام اجزای آن به صورت یکپارچه و تک محوری، در راستای 
یک لیف تک بعدی قرار می گیرند. پس از الکتروریسی نانوالیاف نورتاب هسته 
/پوسته، الیاف توسط دو میله استیل نگه دارنده، ثابت می شوند. به منظور ایجاد 
پوشش آندی، می بایست بخش مرکزی الیاف با اکسید ایندیوم قلع پوشش 
داده شوند. بخش هایی که نباید با الیه آند پوشیده شوند، توسط یک پوشش 
مخصوص محافظت می شوند. پس از اعمال آند به روش تبخیر، اطراف اضافی 
الیاف بریده شده و روی یک قطعه شیشه ای قرار می گیرند. از رزین اپوکسی نیز 
برای بستن دو سر آزاد الیاف استفاده می شود. از طیف گسترده ای از مواد مانند 
شیشه، پارچه، پالستیک، فلز، سیلیکون، فویل آلومینیوم و کاغذ می توان به عنوان 
نگه دارنده الیاف استفاده کرد. سازگاری الیاف الکترولومینسانس با بسترهای 

متفاوت بسیار باال و تقریباً بی حدومرز است.
 نور ساطع شده از نانوالیاف نورتاب با استفاده از دوربین CCD در 2/4 ولت و 
توسط چشم غیر مسلح در اثر اعمال ولتاژ 2/5 تحت گاز نیتروژن قابل مشاهده 

است.

نانوالیاف نورتاب در لباس شب تاب

 شبکه نانو نساجی )ستاد ویژه توسعه فناوری نانو(
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پژوهشگران با مطالعه رفتار مارمولک هنگام باال رفتن از دیوار، به فکر طراحی 
سامانه ای برای باال رفتن از سطوح عمودی همچون مرد عنکبوتی افتادند. امروزه 
با الهام گرفتن از حرکت مارمولک بر دیوار، افراد با استفاده از یک جفت دستکش 
مخصوص که از مواد پیشرفته همچون منسوجات زیست تقلید تهیه شده است، 

می توانند چندین کیلومتر بر روی شیشه باال بروند.
به منظور طراحی این دستکش مخصوص شرکت های فعال در زمینه ی تولید 
مواد از سراسر جهان گرد هم آمدند. زیست شناسان بر این باورند که راز باال رفتن 
مارمولک از سطوح، به وجود الیاف میکروسکوپی موسوم به تارچه )setae( بر 

سطح پاهای چسبناك این حیوان بازمی گردد.

 
الیاف تارچه از طریق برهم کنش با سطح، میزان تماس میان هر پای مارمولک 
را با سطح افزایش می دهد و درنتیجه مارمولک قابلیت باال رفتن از هر جنس 
دیواری را دارد. در اصل برهم کنش میان تارچه ها و سطح به نیروی بین اتمی 
واندروالس ایجادشده میان پای جانور و سطح مربوط می شود که سبب غلبه بر 
نیروی جاذبه اعمال شده در اثر وزن مارمولک خواهد شد. همین امر رویای مرد 

عنکبوتی با استفاده از منسوجات زیست تقلید را ایجاد کرد.
تئوری نحوه حرکت مارمولک را فیلم زیر مشاهده نمائید.

به بیان دیگر مارمولک ها تاندون های متفاوتی با سایر حیوانات در پاهای خوددارند 

که برخالف سایرین فقط وظیفه ارتباط بین استخوان و ماهیچه ها را بر عهده 
ندارد. تاندون های مارمولک ارتباط مستقیمی بین پوست پاها و ماهیچه ها برقرار 
می کند. وقتی که مارمولک انگشت هایش را روی زمین قرار می دهد، با افزایش 
فشارخون در کف پای حیوان، موج های سینوسی ایجادشده و فشاری در جهت 
خالف سطح ایجاد می شود. در این حالت تاندون ها سخت شده و در جهت 
حرکت مارمولک فشار وارد می کنند. ترکیب نرمی پوست و سختی تاندون ها 
سبب حرکت آسان مارمولک بر روی انواع سطوح مختلف می شود. با کنترل 
همین تاندون ها مارمولک در هنگام حرکت دادن پاهایش نیروی واندوالس بین 

سطح و پاهایش را حذف کرده و به پیش می رود.
 

منسوجات زیست تقلید با الهام از پای مارمولک
دانشمندان با تقلید از پاهای مارمولک و با استفاده از مواد نرم الستیکی همچون 
پلی اورتان و ترکیب آن با موادی همچون کوالر و نانو الیاف کربن سختی مشابه 
تاندون ها را در منسوجات زیست تقلید ایجاد کرده اند. طراحی این مواد به صورت 

تارچه های موجود در کف پای مارمولک انجام شده است.
در پژوهشی دیگر از نانولوله های کربنی چند دیواره )MWCNT( برای این 
منظور استفاده شده است. هر نانولوله با طولی در حدود 100-50 میکرومتر و 
قطری در حدود 20-10 نانومتر می تواند به عنوان یک تارچه مجزا در ساختار 
دستکش الهام گرفته شده از پاهای مارمولک، به کاربرده شود. این نانو ساختار 
لوله ای باتحمل فشار 16 مگا پاسکالی توانایی فراهم کردن قسمت سخت پاهای 

مارمولک را در دستکش دارد.

 

نمونه های اولیه از منسوجات زیست تقلید به صورت دستکش  برای مردی که 
می خواهد از سطح شیشه باال برود تهیه شده است. همچنین روبات هوشمند 
نجات دهنده نیز به این دستکش ها مجهز شده تا توانایی باال رفتن از سطح و 

دیوارهای مختلف را داشته باشد.

منسوجات زیست تقلید و تحقق رویای مرد عنکبوتی
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شنل نامرئی پارچه ی انعطاف پذیری است که برای نامرئی کردن اشیا استفاده 
می شود. اولین شنل از مواد حجیمی با خواص نوری ویژه ساخته شده بود، 
مواد حجیم  این  اما  داشت،  را  اشیا  پنهان کردن  توانایی  این شنل  اگرچه 
سازنده، هنوز به چشم می آمدند. Xiang Zhang و همکارانش در دانشگاه 
کالیفرنیا، شنلی را با موادی به ضخامت 80 نانومتر ساخته اند که در طول موج 

نور مرئی )730 نانومتر( دیده نمی شود.
این شنل بسیار نازك، نور را از فرد کامالً پراکنده می کند به طوری که گویا 
نور از سطح آینه ای بازتاب شده است. برای ایجاد این خاصیت، پژوهشگران 
از الگوی سطحی متشکل از نانوذرات آنتنی طال استفاده کرده اند. در این الگو 
متا سطحی از نانوذرات طال در 6 اندازه متفاوت با ابعادی کوچکتر از طول 
موج نور مرئی بدست آمده است تا شرایط مناسب را برای حداکثر پراکندگی 
نور ایجاد نماید. پژوهشگران برای برای بهبود انعکاس متاسطح از الیه ای 
دی الکتریک استفاده کرده اند. این طراحی، توانایی صنعتی شدن را دارد با این 

محدودیت که در زاویه نور ورودی 30 درجه تا عمودی کار می کند.
 

اصول کار شنل نامرئی
پراکندگی نور هنگام برخورد با جسم توانایی تشخیص و مشاهده جسم را ایجاد 
می کند. متامواد در هنگام برخورد نور، خاصیت نوری متفاوتی از خود نشان 
می دهند. خاصیت نوری متامواد با ساختار فیزیکی این مواد ارتباط دارد و مستقل 
از ساختار شیمیایی این مواد است. متامواد، موادی هستند که هنگام برخورد نور 
ضریب شکست منفی تولید می کنند. متامواد بطور طبیعی وجود ندارند و نور را در 
خالف جهت مواد معمولی منحرف می کنند. به عبارتی دیگر، این مواد مسیر نور 
را منحرف کرده و به پشت جسم منتقل می کنند از این رو باعث نامریی شدن 
جسم می شوند. به بیان بهتر در این مواد، پرتو تابش و پرتو شکست هر دو در 
یک طرف خط عمود قرار می گیرند، بر خالف مواد معمولی که پرتو تابش و پرتو 

شکست در دو سوی خط عمود قرار می گیرند. 

این خاصیت در شنل های قدیمی که توسط این پژوهشگران تولید شده است نیز 
وجود داشت با این تفاوت که شنل های قدیمی حجیم بودند و از قابلیت تولید انبوه 
برخوردار نبودند. همچنین حجم زیاد با تغییر پارامترهای محیطی سبب تشخیص 
آن می شد. در واقع این شنل اجسام را نامرئی کرده اما موقعیت خود شنل قابل 
تشخیص بود. ذهانگ می گوید این برای اولین بار است که اجسام سه بعدی با 
استفاده از شنل نامرئی می شوند. متامواد با استفاده از نانوساختارهایی با خواص 
الکترومغناطیسی خاص که در طبیعت یافت نمی شوند، طراحی شده اند. این شنل 
بسیار نازك که شبیه پوششی نازك است به راحتی قابلیت طراحی و اجرایی شدن 
دارد و به راحتی قابلیت پنهان نمودن اجسام ماکروسکوپی را دارد.” متامواد یکی 
از علوم جدید است که مربوط به افزودن اتم ناخالصی به ساختار بلور است و در 
فیزیک حالت جامد کاربردهای زیادی دارد. این مواد از ترکیب میله های ریز و 
مجموعه ای از حلقه های فلزی و مانند آنان ساخته شده اند که سبب بروز خواص 

نامتعارف در این مواد شده است.

شنل نامرئی : افسانه دیروز، واقعیت امروز
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شرکت آمریکایی CLARCOR Industrial Air که از موفقیت فن آوری فیلتر 
توربین گازی این شرکت در سال 2014 و راه یابی این محصول به 300 مورد از 
تاسیسات صنعتی در سراسر جهان خبر داده بود، با افزودن ویژگی های جدید به 
نمونه اولیه ی تولیدی، محبوبیت فیلترهای خود را افزایش داده است به نحوی 
که با رشد 266 درصدی طی 18 ماه، به بیش از 800 توربین افزایش یافته است. 
موفقیت فوق العاده این محصوالت بیان گر این است که کاربران توربین، منافع 

مستقیم استفاده از این فیلترها را در عملکرد توربین های خود درك کرده اند. 
این شرکت با استفاده از فناوری نانوالیاف، فیلتر نانو برای مصارف نیروگاهی ارائه 
نموده است. فن آوری فیلتر جریان پاك PRO )خروجی مطمئن قابل پیش بینی( 
ثابت می کند که بازده فیلتر تنها معیار برای انتخاب یک فیلتر نیست. به گواهی 
داده های عملکردی این فیلتر، این فیلتر تمامی مزایای فیلترهای HEPA را با 

کسری از هزینه نسبت به فیلترهای مذکور فراهم می آورد. 
از فیلترهای جریان پاك PRO می توان در تاسیسات جدید و یا بازسازی شده 
در مسیر جریان عرضی، جریان رو به باال و جریان تقسیمی به منظور بهبود 
اثربخشی عملیاتی استفاده نمود. این فیلتر در انواع سلولی، کیسه ای، پانلی و 
کارتریج با هندسه های مختلف در دسترس بوده و برای نصب در نواحی خشک 

و ساحلی ایده آل می باشد. 
فن آوری مورد استفاده مقدار آالینده های تر و خشک که به پره های توربین 
می رسد را کاهش و در نتیجه توان خروجی را افزایش داده و نرخ حرارت را بدون 

اعمال فشار جزئی ناگهانی کاهش می دهد.
 CLARCOR پل ِسنِت، مدیر کل فیلتراسیون توربین های گازی در شرکت 
Industrial Air اظهار داشت: این شرکت دارای درك عمیقی از تاسیسات 

توربین گازی است. کاربران اجرایی با استفاده از فیلترهای جریان پاك PRO در 
توربین های خود بازگشت سریع هزینه ی اولیه را تجربه کرده و گسترش استفاده 
از این فیلترها در محل های دیگر نشان از درك این مزیت توسط کاربران دارد. 
تمرکز این شرکت عالوه بر بازار توربین های گازی به خطوط تولید دیگر نیز 
گسترش یافته است. فیلتر BP Nanopleat و استفاده از فن آوری PRO در 

سایر خطوط تولید نمونه های خوبی هستند.

CLARCOR فیلتر نانو
فیلتر نانو  BP Nanopleat یک فن آوری نانولیفی منحصربفرد است که سبب 
بهبود و پایدارای عملکرد توربین گازی می شود. این فیلتر با بهبود ظرفیت 
نگهداری گرد و غبار، افزایش توانایی تصفیه و کاهش فشار عملیاتی سبب 

افزایش بازده سیستم های تصفیه پالسی شده است.
اخیراً یک سازنده مبتکر کارتریج که از تجربه اجرایی در حفاظت و بهبود کارایی 
توربین های گازی برخوردار بوده است؛ برای جمع آوری گرد و غبار و فیلتراسیون 
توربین گازی از فیلترهای CLARCOR استفاده نموده که به سرعت منجر به 

توسعه ی محصوالت این شرکت شده است.

بزرگ  تولیدکننده گان  با   CLARCOR Industrial Air شرکت  همکاری 
توربین های گازی سبب انعکاس درخواست های ایشان در تولید محصوالت 
جدید شده است. از آنجایی که ارزیابی محصوالت این شرکت با معیارهای 
صنعتی انجام می شود، لذا تنها مبتنی بر آزمون های استاندارد آزمایشگاهی نیست. 
آزمون های استاندارد موجود برای فیلترها، لزوما چگونگی عملکرد اجزا در شرایط 
سخت توربین های گازی را منعکس نمی کند. با چند دهه تجربه در توسعه و 
عرضه فیلتر توربین گازی، CLARCOR بهترین روش ارزیابی را برای ارزیابی 

عملکرد فیلتراسیون ارائه داده است.
CLARCOR هم چنان برای آشنایی با نیازهای جاری و آتی از نزدیک با 

کاربران و تولیدکنندگان توربین های گازی همکاری دارد. تمرکز این شرکت بر 
افزایش سوددهی کارخانجات از طریق افزایش بازده توربین و کاهش هزینه های 
برابر عناصر متعدد  برای مقاومت در  این شرکت  فیلترهای  نگه داری است. 
موجود در تاسیسات متنوع و چالش برانگیز از منظر زیست محیطی در نواحی 
خشک و ساحلی طراحی شده است. شرکت CLARCOR هم چنان به توسعه 
راه حل هایی برای حفظ ارزش واقعی پول بواسطه افزایش توان خروجی توربین و 

کاهش هزینه های تعمیر و نگه داری ادامه می دهد.

فیلتر نانو و افزایش بازده توربین های گازی
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در 25 ژانویه سال 2016، شرکت Directa Plus و Colmar از سری جدید 
پوشاك تولیدشده توسط برند کولمار در نمایشگاه بین المللی ISPO مونیخ 
رونمایی کردند. محصول مشترك این شرکت ها، پوشاك ورزشی گرافنی 
است که در میان جدیدترین محصوالت حوزه ی ورزشی، فضای باز، اسکی، 

بهداشت و تناسب اندام به نمایش گذاشته شد.
فناورانه در  راه حلی  بروز  باال در ورزش سبب  به یک داشتن عملکرد  نیاز 
حوزه ی تولید منسوجات ورزشی شد: »استفاده از گرافن در تولید پوشاك 

ورزشی با استفاده از فناوری  نانو«
 گرافن، که دست آورده ای مهم در حوزه ی فناوری نانو است، از گرافیت 
به دست آمده و استفاده از آن در پوشاك ورزشی به طور قابل توجهی عملکرد 
ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای را بهبود می بخشد. ویژگی کلیدی این 
منسوجات هوشمند، ایجاد یک فیلتر حرارتی میان بدن و محیط بیرونی و 

حفظ دمای ایده آل را برای فرد است. 
در این نوع پوشاك گرمای تولیدشده توسط بدن انسان که در آب وهوای 
بدن  به  بدن منتشرشده و در آب وهوای سرد ذخیره شده و مجدداً  از  گرم 

بازگردانده می شود.

عالوه بر این ازآنجایی که گرافن پالس) محصول گرافنی شرکت دایرکتا 
پالس( از خاصیت ضد الکتریسیته ی ساکن و ضد باکتری برخوردار است ،لذا 
اصطکاك لباس با هوا و آب را کاهش داده و سبب بهبود عملکرد ورزشکار 

می شود.

خصوصیات کلی پوشاك ورزشی گرافنی عبارت اند از:
از محصوالت  این سری  می گوید:  دایرکتا  مدیرعامل شرکت  سزار  جولیو 
اولین منسوجات گرافنی عرضه شده به بازار است. ما معتقدیم که انقالبی 
در سراسر حوزه ی پوشاك ورزشی و صنعت نساجی در حال وقوع است. 
همکاری شرکت دایرکتا و برند کولمار سبب عرضه ی محصوالتی همچون 
کاپشن اسکی)برای مردان وزنان(، لباس اسکی، لباس های زیر تخصصی و 

لباس های آستین کوتاه است.
 محصوالت گرافنی شرکت دایرکتا پالس طبیعی و عاری از مواد شیمیایی 
نظیر  کاربردهایی  برای  مشتری  نیاز  به تناسب  تجاری  به صورت  و  بوده 
منسوجات هوشمند، الستیک، مواد کامپوزیتی و کاربردهای محیط زیستی 

تولید می شود.

پوشاک ورزشی گرافنی در نمایشگاه ISPO مونیخ
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تازه های دنیم

  

این تکنولوژی جدید از شرکت TONELLO می باشد، که قابل نصب بر روی 
 TIK BATIK با می باشد.  این شرکت  و شستشوی  رنگرزی  ماشین آالت 
می توان افکت های خیلی خاص و زیبایی را در رنگرزی دنیم و لباس ایجاد 
کرد. این افکت ها باعث می شود ارزش افزوده لباس باالتر برود. با این تکنولوژی 
عالوه بر ایجاد افکت های مخصوص می توان آنها را کنترل و نیز تکرار کرد. 

بدین وسیله می توان افکت های زیر را ایجاد کرد:
ANTARCTIC BATIK

MULTICOLOR BATIK

RAIN BATIK

DIRTY BATIK

ICE BATIK

BATIK FADIN

TEXTILELEARNER@

این تکنولوژی فراتر از طراحی های فشن روی البسه می باشد و می توانید دقیقًا 
همان طرحی را که می خواهید، به دست  آورید. عالوه بر افکت های فوق می توان 

خاصیت های تکمیلی زیر را نیز در البسه ایجاد کرد:
*خاصیت نرم کنندگی

*آنتی استاتیک
*آب دوست کردن کاال

*دافع آب و روغن
*چین های 3 بعدی

*ضد UV و آنتی باکتریال
*محافظ پوست

*اسانس ها

KIT BATIK به صورت تمام اتوماتیک می باشد و نیازی به اپراتور و آماده سازی 

KIT BATIK :خاصی ندارد. راز موفقیت شما تنها یک راز است نه بیشتر
در جداول زیر مقادیر مصرف آب و مواد تعاونی در روش های متداول با تکنولوژی 
KIT BATIK مقایسه شده است، که در این روش در میزان مصرف آب تا %96 

و مواد تعاونی تا 87% صرفه جوئی می شود.

تکنولوژی کیت باتیک در دنیم
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چادر محافظ
دانشجویان طراحی صنعتی از آکادمی هنرهای زیبا کراکو لهستان ، نمونه چادر ضد رعد 
و برق را طراحی و تولید کرده اند . این چادر از سری طرح هایی است که کاربران را از رعد 
و برق مستقیم و step voltage )تخلیه مستقیم جریان رعد و برق با زمین یا فرد( 
محافظت می کند. جانیا طراح این چادرها با مطالعه و بررسی آمارهای کشته شدگان بر اثر 
رعد و برق بر آن شده تا با تولید چادر های محافظ ایجاد خطرات طبیعی را کاهش دهد. 
وی می گوید وقتی بچه بودم از صدای بلند رعد و برق حتی زمانی که در خانه بودم وحشت 
زده می شدم. در حال حاضر هم از رعد و برق می ترسم اما تنها در فضاهای باز به ویژه 
در کوه. من عاشق فعالیت در فضای باز مانند پیاده روی و کوهنوردی هستم اما به وجود 
آمدن وضعیت های دشوار مانند گیر کردن در طوفان مرا بر آن داشت تا چادری محافظ 

در برابر خطرات احتمالی طراحی کنم. برای ایجاد چادرهای ضد رعد و برق از قطب ها 
و کانکتور های آلومینیومی استفاده شده است که تا فاصله 200 کیلومتری مقاوم است. 
همچنین از یک پارچه کف پوش ضد آب همرا با عایق Mylar و سیم های مسی که 
 Professor Michał به زمین متصلند ، تشکیل شده است. این پروژه تحت نظارت
 Konrad Sobolewski and Aleksander Bogucki  Kracik،
پیگیری شده و با محاسبات دقیق و آزمایشات متعدد پروژه ایی را به اتمام رسانده اند که در 
برابر ولتاژ باال مقاوم بوده و دچار آتش سوزی و یا آسیب جدی نمی شود. چادر نمونه تحت 
آزمایش های متفاوت ولتاژ باال ، با استفاده از یک ژنراتور قرار گرفته است همچنین یک 
الکترود در داخل چادر قرار گرفته است که برای تست دوام چادر در برابر ولتاژ مورد استفاده 
قرار می گیرد. مورد دیگر که باید در نظر داشت دمای باالیی است که در اثر تخلیه انرژی 
بعد از اصابت رعد و برق بوجود می آید و چادر های طراحی شده در برابر این مورد نیز مقاوم 
هستند. از مزایای دیگر این چادر می توان به برپایی آسان آن اشاره نمود چرا که سه نسخه 
ارایه شده از چادرها از پیچ، مواد سبک وزن ، میله های آلومینیومی و گیره ساخته شده است؛ 
مناسب افرادی است که اهل گشت و گذارند و تمایل دارند از وسایل سبک و راحت استفاده 
کنند ضمن آنکه برپایی چادر بیش از چند دقیقه به طول نمی انجامد. وزن چادر ها برابر 1.2 

کیلوگرم است و براحتی و بصورت انفرادی میتوان آن را برپا نمود.

فناوری نانو و تولید آنتن کشسان قابل پوشیدن

معموال صندلی های ماساژ دهنده مشکالتی دارند.در درجه اول این صندلی ها تنها 
با ایجاد فشار ثابت توسط غلتک هایی عمل می کنند که باعث ایجاد ماساژ عمیق 

نمی شود و مورد دوم  گران قیمت بودن و همیشه در دسترس نبودن آنهاست.
اما شرکت AiraWear با ساختن پیراهن و گرم کن هایی این مساله را حل کرده 
است. در درون گرم کن های تولید شده جلیقه هایی مثل جلیقه ضد گلوله اما بسیار 
سبک تر وجود دارد که با به تن کردن و بستن زیپ ، بدن را بطور کامل پوشش 
می دهد. همچنین گرم کن و جلیقه ماساژ دهنده با برنامه اندروید نصب شده بر روی 
تلفن همراه به وسیله بلوتوث هماهنگ شده و به وسیله برنامه می توانید حالت های 
مختلف ماساژ مثل ؛ استراحت ، شانه ، کمر و حالت خوابیدن را انتخاب نمایید. به 
عنوان مثال کسی که مدت طوالنی بروی صندلی در محل کار خود نشسته است 
می تواند با انتخاب نوع ماساژ کمر ، به راحتی بدون جابجایی ماساژ داده شود. وقتی 
AiraWear شروع به کار می کند جریانی مثل جریان هوا شروع به کار می کند که 
در ابتدا کمی تعجب آور است اما به سرعت اعتیاد آور می شود. چرا که شما می توانید 
به وسیله برنامه اندروید میزان فشار ماساژ در نقاط مختلف بدنتان را تنظیم کنید و 
در نقاطی از بدن که نیاز به ماساژ بیشتری دارید را مشخص کنید. زمان هر برنامه 
ماساژ بیست دقیقه است و در صورت نیاز می توانید همان برنامه را تکرار نمایید چرا 
که این لباس ها دارای شارژ های 3تا6 ساعت هستند که به وسیله یک کابل یو 
اس بی ظرف 2ساعت  صورت می گیرد پس نیازی نیست نگران این مساله باشید. 

یکی از نگرانی های تولید کننده این گرم کن ها حالت های مختلفی بود که پوشنده 
لباس ممکن بود در آن حالت قرار بگیرد مثل راه رفتن ، نشستن یا خوابیدن و اینکه 
ماساژ به خوبی صورت نپذیرد اما به دلیل تنگ بودن جلیقه و در برگرفتن کامل 

پوشنده لباس این مشکل مرتفع شده است.
جنس گرم کن ها از پنبه / پلی استر است که به حفظ گرما کمک می کند و با قیمن 
129 دالر در 9 می عرضه می شود این گرم کن ها از لحاظ قیمت ، آسانی حمل و 
نقل و قابلیت برنامه دهی به آن قابل مقایسه با صندلی های ماساژ دهنده نیست و 

برتری ویژه ای  دارند.

لباس های ماساژ دهنده
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اما  باشد  فاجعه بار  جوامع  برای  است  ممکن  که  است  حادثه ایی  نفت  نشت 
پارچه هایی با پوشش های نقره ایی راه حلی است که محققان را در ادامه راه 

امیدوار کرده است.
موضوع مطرح شده ، عنوان کردن پارچه های نیمه هادی است که خواص منحصر 
به فردی را همراه دارد. پژوهشگران در دانشگاه کوییزلند با همکاری کشورهای 
مشترك المنافع علمی و صنعتی CSIRO تحقیقاتی را بروی نایلون شروع    
کرده اند که با الیه ای  از نقره پوشش داده می شوند و به گفته دانشمندان با اضافه 

کردن مواد دیگری که در نظر دارند تهیه آن بسیار ساده تر خواهد شد.
سپس پارچه را در محلول که در آن الیه مس الکتروشیمیایی نشت داده شده 

است غوطه ور می سازند تا نانو ساختارهای مس بر روی سطح آن رشد نمایند.

 زمانیکه این پارچه ها در مخلوط روغن و آب قرار داده شوند این نانوساختار های 
که پژوهشگران آنها را به میله های کوچک تشبیه می کنند مانع از عبور نفت یا 
روغن شده و با عبور آب از آنها باعث تصفیه آن می گردند. در این آزمایشات 

روغن زیتون ، نفت خام ، حالل های آلی به طور موثر از آب جدا گردید.
 

عالوه براین افزودن نانوساختارهای مس خواص آنتی باکتریالی به این منسوجات 
می دهد که می توان از آنها نه تنها برای تصفیه آب و نفت استفاده کرد بلکه 

می توان در تصفیه و پاکسازی پساب ها و آبراه های صنعتی نیز بهره برد..
از خواص دیگر آن که محققان امیدوار به صنعتی سازی آن هستند توانایی نور 
مرئی است که با آزاد سازی انرژی نانوساختارها منجر به از بین رفتن آالینده های 

آلی شده و می توان این ترکیبات مضر را از آب ها پاکسازی نمود.

ساخت منسوجات نیمه هادی با خواص آنتی باکتریال جهت تصفیه پساب ها

 استفاده از پالسما موجب توسعه و پیشرفت تکنولوژی های موجود برای آینده 
خواهد شد ؛ به ویژه آنکه استفاده از آن در مقیاس تجاری به صورت نوعی از 
تجهیزات افزایش خواهد یافت . به کمک این روش سطوح الیاف را می توان 
اصالح نمود و در عین حال درون و توده الیاف بدون تغییر باقی خواهند ماند. 
پالسما تخلیه تابشی یک گاز است . نمونه های متعددی از پالسماهای معمولی 
وجود دارند. مانند المپ های فلور سنت و تابلوهای تجاری نئونی . در این موارد 
هدف تولید نور است ولی می توان از این پالسماها برای اصالح سطوح جامد 
استفاده نمود.محیط پالسما مخلوطی از یون ها، رادیکال های آزاد، الکترون ها و 
اشعه ماورا بنفش است. بنابراین تاثیر متقابل این ذرات با یکدیگر و با سطح جامد 

فرآیند پیچیده ای  را بوجود خواهد آورد.
می توان برای عملیات پالسما از گازهای متفاوت و یا حتی مخلوط آنها استفاده 
نمود . با توجه به ماهیت گاز و شرایطی که تحت آن پالسما تولید می شود، 
اثرات متفاوتی بر سطوح جامد بوجود خواهد آمد. انجام عملیات پالسما با یک 

گاز نجیب مانند هلیم یا آرگون می تواند پستی و بلندی های سطح را تغییر دهد. 
در ابعاد میکرو زبری ایجاد نماید و تخلخل سطح را افزایش دهد. عالوه بر 
این ممکن است عملیات پالسما ماهیت شیمیایی سطح را با وارد کردن گروه 
های عاملی مختلف در زنجیر های پلیمر در سطح لیف تغییر دهد. برای ایجاد 
چنین اثراتی می توان از گازهایی مانند اکسیژن ، نیتروژن و آمونیاك استفاده 
نمود. عملیات پالسما موجب می شود که یک پوشش پلیمری بسیار نازك بر 
سطح لیف نشانده شود . این پوشش پلیمری دارای ساختاری با اتصاالت عرضی 
زیاد است. برای مثال هیدروکربن ها و فلوروکربن ها می توانند امکان پلیمر شدن 

پالسما را فراهم نمایند.
عملیات پالسما می تواند تحت شرایط محیطی یا خال انجام گیرد. می توان از 
تجهیزات پالسما که در شرایط محیطی کار می کنند در یک خط تولید استفاده 
نمود. ولی غالباً در این حالت اصالح سطح لیف ناپایدارتر و قابلیت تکرار پذیری 
آن کمتر است. از سوی دیگر عملیات پالسما در خأل نیاز به تجهیزات پیشرفته 

عملیات پالسما بروی الیاف پلی الفین
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دارد ولی اصالحات سطحی صورت گرفته بروی الیاف قوی تر و پایدارتر خواهد 
بود. نتایج استفاده از عملیات پالسما بر روی الیاف پلی الفین جالب توجه است. 
با استفاده از روش های پوشش دهی متداول می توان سطوح پارچه را برای ایجاد 
خواص ویژه و دلخواه پوشش دهی نمود ولی فرآیند پوشش دهی منسوجات پلی 
الفین در مقایسه با سطوح سایر الیاف مصنوعی دشوارتر است. از اینرو راه حل 
جایگزین استفاده از پالسما می باشد که از لحاظ محیط زیست نیز یک تکنولوژی 

پاك و تمیز محسوب می گردد.
در کاربردهایی که الزم است الیاف پلی الفین جاذبه و برهمکنش خوبی با 
محیط های قطبی تر به ویژه محیط های آبی داشته باشند، خاصیت آبگریزی 
سطح الیاف یک عیب محسوب می گردد. به کمک عملیات پالسما مناسب 
مانند پالسمای اکسیژن ، خاصیت آبدوستی سطح الیاف با ورود گروه های قطبی 
در سطح افزایش خواهد یافت. برای مثال  به کمک این اصالح ، سازگاری 
بیولوژیکی با اکثر مایعات در بدن افزایش خواهد یافت. ازین رو در مصارفی چون 
اسکلت و استخوان ، پانسمان زخم و فیلترهای خون، افزایش خاصیت آبدوستی 

یک مزیت بشمار می رود.
مکانیزمی که که بدان طریق اکسیژن و گازهای دیگر خاصیت آبدوستی سطح 
الیاف پلی الفین را افزایش می دهند کامال شناخته نشده اند. اما این موضوع به 
اثبات رسیده است هنگامی که پلی پروپیلن با پالسمای اکسیژن عمل می گردد، 
در اثر واکنش با مکان های فعال در پلیمر ، مقدار ناچیزی اکسیژن در سطح قرار 
می گیرد. در عوض الیه ای  سطحی از کوپلیمر تصادفی حاوی بخشهای اکسید 

شده و تغییر نیافته تشکیل می گردد. 

با گذشت زمان در این الیه تشکیل شده نو آرایی ایجاد می شود و انرژی آزاد 
سطح لیف کاهش می یابد. همچنین ممکن است سطح لیف پلی الفین از موادی 
با خاصیت روغن گریزی بیشتر تشکیل شده باشند. در برخی سیستم های فیلتر 
کردن، افزایش مقاومت در برابر روغن ها می تواند مفید واقع شود. به کمک 
انجام عملیات پالسما با یک فلوروکربن مانند تترا فلورو متان یا هگزا فلورومتان       

می توان خاصیت آبگریزی سطح را افزایش داد.
از لحاظ تجاری تا کنون پلی پروپیلن بخض اعظم الیاف پلی الفین ذوب ریسی 
شده را به خود اختصاص داده است و به نظر می رسد آینده درخشانی داشته باشد . 
در طی سال های آینده مزایای تکنولوژیکی این الیاف موجب خواهد شد که 

تقاضاهای جدیدی برای آنها به وجود آید.

همچنان که می بینیم امروزه کامپیوتری هایی ساخته می شوند که برای راحتی 
بیشتر به مچ دست بسته می شوند اما هنوز این تکنولوژی آنگونه که باید جایگاه 
خود را پیدا نکرده است. اما این باعث نشده است که گروهی از محققان از ایده دادن 
و تحقیق باز ایستند . آنها با یک راه حل جدید به استقبال تکنولوژی های پوشیدنی 
رفته اند ؛ توسعه باتری های در مقیاس میلیمتری و نرم که می تواند به راحتی بروی 

پوست قرار گرفته و منعطف و قابل کشش باشند.
این تکنولوژی وعده اجرای طیف وسیعی از برنامه های کاربردی را می دهد از جمله 
نظارت بر سالمتی بدن و یا ساخت روباتهایی که مانند انسان حس المسه داشته 
باشند  ساخت و به کار انداختن این تکنولوژی ها نیاز به منبع انرژی خارجی دارد 

در حالی که این تکنولوژی می تواند انرژی الزمه خود را از جنبش مکانیکی مثل 
راه رفتن تامین نماید. این تکنولوژی به واسطه تیم تحقیقاتی بین المللی دانشگاه 
ایلینویز به سرپرستی جان راجرز توسعه یافته است که برگرفته از سیستم سلول های 
خورشیدی است و نسل جدید از باتری ها را عرضه کرده اند. همچنین برای غلبه بر 
مشکالت موجود در ساخت منبع انعطاف پذیر ، محققان به طور منظم باتری یون 
لیتیوم را به قطعات کوچک تقسیم کرده اند سپس این قطعات با سیم بروی بستری 
الستیکی نرم و منعطف و در عین حال نازکی به طور یکپارچه قرار گرفتند.پس از آن 
سلول های خورشیدی بروی الیه های باتری ها همراه با حسگرهای زیستی و چیپ 
ها قرار داده شدند. نتیجه ؛ ساخت ابزاری بسیار نازك است که به دلیل قرار گرفتن 

سیم های اتصال در بین الیه ها ، ضد آب و منعطف نیز هستند.
همچنین تست های انجام شده نشان می دهد باتری ها عملکرد خود را تا 30 درصد 
کشش حفظ می کنند. تیم تحقیقاتی اذعان می دارد این ابزار اثبات ساخت دستگاهی 
مثل پوست انسان است که دارای یک جریان بی انتها از بیوسنسورهاست. همچنین 
می توان از این تکنولوژی در لباس های ساخته شده جدید بعنوان منبع ذخیره انرژی 

خود تامین استفاده نمود.

ساخت باتری هایی با انرژی خود تامین در تکنولوژی های پوشیدنی

 63 شماره 167    آبان 95  



www.textiledb.com

را  تولید کرد که می توان آن  الیاف پلی پروپیلنی    CoolVisions شرکت
رنگرزی کرد و این الیاف به دلیل خواصی که دارند، در تولید پوشاك به کار 
گرفته شده اند. این شرکت در تولید الیاف پلی پروپیلن استیپل برای کاربردهای 
گوناگون پیشرو است. متاسفانه نوع اولیه الیاف پلی پروپیلن قابل رنگرزی نبود و 
تنها روش رنگرزی آن به صورت مستربچ در هنگام ذوب ریسی بود، اما شرکت 
CoolVisions به خوبی با الیاف مکمل بر روی آن کار  کرد و توانست آن را 

به شکل پارچه  رنگرزی کند. این الیاف با دارا بودن خواص: کنترل رطوبت، 
زیردست نرم، راحتی و سبک بودن برای استفاده در پوشاك مناسب می باشند.

 این الیاف عملکرد بهتری نسبت به سایر الیاف در کنترل رطوبت دارند، به هنگام 
حرکت رطوبت را کنترل می کند و به سرعت آن را خشک می کنند تا پوشنده 
لباس احساس راحتی کند. عالوه بر این الیاف پلی پروپیلن با قابلیت رنگرزی 

تولید شده توسط شرکت CoolVisions با دوام، مقاوم در برابر ساییدگی نیز 
می باشند. در نتیجه پوشاك تهیه شده از این الیاف عمر طوالنی و پایداری 
عالی دارند. این الیاف را یک بافنده تایوانی برای خط دنیم مخلوط پنبه انتخاب 
کرد که از این الیاف پلی پروپیلن بیشتر برای پر کردن استفاده می شود بنابراین 
همان ظاهر دنیم های معمولی دارند با همان پوشش اما با وزن کمتر. به طور 
معمولی در نهایت بین 30-35% الیاف پلی پروپیلن به آن اضافه می کنند تا 
خواصی مثل: کنترل رطوبت، تنظیم حرارت و مقاومت در برابر ساییدگی را به 
دست آورد. بافند تایوانی  به نام HerMin این الیاف را برای طرح های رنگارنگ 
بهاری خود انتخاب کرد و اعالم کرد که ما در مد برجسته هستیم. این الیاف از 
لحاظ استحکام ایده ال هستند، وزن پایینی دارند و  قابل ترکیب با سایر الیاف 
هستند. HerMin گفت ما این الیاف را با پنبه، TransDRY cottonو نایلون 
ترکیب کردیم. آخرین نوآوری شرکت CoolVisions تولید الیاف فیالمنت پلی 
پروپیلن با قابلیت رنگرزی می باشد که زیردست ابریشم مانند دارند که آن در 
حال توسعه در شرکت مادر Indorama Ventures در مرکز Rayong  تایلند 
می باشد. شرکت بین المللی Da Fon یک خط کشبافی ایجاد کرده است که 
در آن 72/70 الیاف پلی پروپلین با قابلیت رنگرزی را با پلی استر و اسپاندکس  
ترکیب می کند. مشاهده شده است عالقه قابل توجهی به استفاده از این الیاف به 
عنوان پوشاك سبک در سراسر سال وجود دارد. که به صورت ذاتی نرم هستند 

و به راحتی رنگ می شوند.

الیاف پلی پروپیلن رنگرزی شونده

Wacker یک شرکت شیمی بنیان است که که یک نرم کننده پارچه آب دوست 

برای تکمیل منسوجات به نام WETSOFT NE 750 را ابداع کرده است. این 
محصول جدید برای منسوجات با کیفیت نساجی مورد استفاده قرار می گیرد که هم 

نرمی آنها را بهبود می بخشد و هم بطور همزمان توانایی آن را در جذب آب افزایش 
می دهد. به گفته تولید کننده: این ماده برای منسوجاتی مثل حوله که باید قابلیت 

جذب آب بعد از تکمیل را نیز داشته باشند، مهم می باشد.

خصوصیات
فرمول مایع سیلیکون که به صورت یک ماده کنسانتره بدون آب می باشد باید با آب 
حل شود تا به یک امولسیون قابل استفاده تبدیل شود. اجزای اصلی تشکیل دهنده 
WETSOFT NE 750 کوپلیمرهای بلوکه شده بر مبنای     سیلیکون های 

آمینوفاکشنال و پلی گالیکل ها هستند. بخش های سیلیکون مایع خودشان را 
در حلقه های حرکت -آزاد در بیرون از پارچه قرار دادند و اصطحکاك بین الیاف را 
کاهش داده اند. که این به پارچه احساس نرمی عالی می دهد که بعد از شستشو هم 
باقی می ماند. بخش پلی گالیکول از سوی دیگر با توجه به اینکه تکمیل سیلیکون 

نرم کن های هیدروفیل جدید ارائه شده توسط شرکت Wacker برای تکمیل کاالهای نساجی
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با اضافه کردن ژن به باکتری ها یک روش پایداری را پیشنهاد می دهند برای درست 
کردن کمپوندهایی که اخیرا از پتروشیمی به دست می آیند.

 رویای جایگزین کردن پتروشیمی با منابع تجدیدپذیر در تولید الیاف مصنوعی 
و پالستیک یک گام نزدیکتر شده است. محققان در A* Star سنگاپور اصالح 
ژنتیکی بر روی Escherichia coli انجام داده اند تا یک کمپوندی را تولید کنند 
که می توان آن را تبدیل به یک ماده اصلی برای تولید نایلون و سایر محصوالت 
مصنوعی کرد. ما باید مصرف نفت و گاز را کاهش دهیم و بیشتر به سمت 

تکنولوژی های پایدار حرکت کنیم.
 A* شرح می دهد که کار با همکاران در موسسه Sudhakar Jonnalagadda

Star شیمی و علوم مهندسی انجام شده است. تولید بیشترین الیاف مصنوعی و 
پالستیک ها با نفت خام شروع می شود، این یک منبع محدودی است که استخراج 
و پردازش آن مشکالت زیست محیطی قابل توجهی را ایجاد می کند. روش پایدار 

جایگزینی را استفاده کردند تا از باکتری ها مواد اولیه گرانبها تولید کنند از مواد ساده 
مثل گلوکز. گلوکز را می توان از زیست توده ها که شامل محصوالت زراعی و سایر 
مواد بیولوژیکی که با توجه به میزان تقاضا پرورش داده می شوند، استخراج کرد. 
باکتری به طور طبیعی محصوالت مورد نیاز را در مقادیر قابل توجه تولید نمی کند 
به طوری که این یک ترفند است برای ترغیب این میکروارگانیسم ها برای تبدیل 
شدن به گیاهان کوتاه برای تولید کردن مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت. یک ماده 
شیمیایی مثل موکونیک اسید که به آسانی می تواند به آدیپیک اسید تبدیل شود که 
یک ماده شیمیایی است که به مقادیر زیاد در تولید نایلون مورد استفاده قرار می گیرد.
تیم A*STAR سه ژن به باکتری E.Coli تزریق کردند برای ایجاد مسیر 
متابولیسم تا موکونیک اسید تولید کنند. اگرچه اضافه کردن این ژن ها اولین گام 
در یک کار مهندسی ژنتیک پیچیده بود Jonnalagadda می گوید: برای تغییر 
شکل دادن E.Coli نرمال برای تغییر مسیر دادن به سمت گلوکزهای بیشتر برای 

محصوالت مورد نیاز ما یک چالش خیلی بزرگ بود.
او شرح می دهد که فعالیت ترکیبی خارجی با ژن مادر باید کنترل شود برای 
جلوگیری از تجمع مواد واسطه سوخت و ساز و همچنین برای به حداکثر رساندن 
بهره وری از تولید موکونیک اسید. شبیه سازی کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل 
متابولیسم باکتری اصالح شده به مشخص کردن دقیق تغییرات ژنتیکی مورد نیاز 
کمک کرد. محققان در حال بررسی راه های دیگر برای تولید کارآمد موکونیک 
اسید هستند . در حال حاضر هر چند این فرآیند ترکیبات موثرتری را در مقایسه با 
 Jonnalagadda .روش های جایگزین با مواد اولیه ارزان تر و ساده تر تولید می کنند
می گوید ما هنوز در مراحل اولیه هستیم، ما باید این دستاوردها را در مسیرهای 
تجاری ارزیابی کنیم. محققان A*STAR و سایرین در سراسر جهان به دنبال 

طیف گسترده ای برای تولید ترکیبات شیمیایی بدون استفاده از نفت هستند.

استفاده از باکتری جایگزین نفت در تولید مواد اولیه پتروشیمی

دافع آب است به پارچه خاصیت نفوذ آب را می دهد.

نرمی و قابلیت جذب آب
این کمپانی گزارش می کند ترکیبی از نرمی و قابلیت جذب آب نقش بسزایی در 
منسوجات با کیفیت دارد. بر اساس تست های انجام شده توسط شرکت تولید کننده 
مواد عمل شده با WETSOFT NE 750 احساس نرمی خوشایند و زیر دست پر 
دارند در حالی که خاصیت جذب رطوبت را نیز دارند. در نتیجه آنها به سرعت رطوبت 
را از پوست و مو جذب می کنند. در واقع این امولسیون به گونه ای طراحی شده است 
که به هسته پارچه نفوذ کند حتی اگر پارچه شامل الیاف کرکی بلند باشد. در مقایسه 
 WETSOFT NE با سایر نرم کننده های متداول پارچه ساختار مولکولی خاص
750 قابلیت جذب آب را تسهیل و به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد. از دیدگاه 

یک تولید کننده منسوجات این خیلی مهم است که می توان اصالحات پارچه مثل 

رنگرزی مجدد را حتی بعد از عمل نمودن پارچه با این ماده انجام داد.

مزایا و کاربردها
به گفته ی این شرکت محصول جدید مزایای قابل توجهی را برای مواد کمکی 
نساجی ارائه می دهد. نرم کن های هیدروفیل پارچه به صورت کنسانتره بدون آب 
حاوی مواد جامد باال به بازار عرضه می شود. این محصول به صورت خود امولسیون 
است و می توان آن را با آب به نسبت 1:1 یا 1:5 حل کرد که به شکل یک امولسیون 
پایدار است و این محصول به آسانی فرموله می شود. مصرف کنندگان یک امولسیون 
پایداری را به دست می آوردند که ترکیبی از مزایای نرم کن های میکروامولسیون و 
ماکروامولسیون است. نرم کن های هیدروفیل را می توان بر روی حوله، پارچه های 
کشبافی و تاری پودی به هر دو روش رمق کشی و پد به کار برد. این محصول بر 
روی الیاف پنبه ای و مخلوط آن با سایر الیاف مثل پلی استر نیز قابل استفاده است.
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برند Abercrombie & Fitch در ایاالت متحده امریکا، متمرکز بر جزئی 
فروشی البسه غیررسمی برای  مصرف کنندگان جوان است. تشکیالت مذکور 
در ایالت اوهایو واقع شده و د ر بیش از 400 موقعیت مختلف در سراسر این 
البته در حال گسترش در سطح  کشور فروشگاه هایی را در اختیار دارد که 
شامل:  که  شده اند  مشتق  ابرکرومبی  از  برند  سه  می باشند.  نیز  بین المللی 

Abercrombie Kids

 Hollister Co. ،Gilly Hicks و برند دیگری به نام Ruel No.925 که از 
2010 راه اندازی گردید. 

رقبای این برند Aeropostale و American Eagle Outfitters محسوب 
می شوند که قیمت های ارزان تری دارند. 

تاریخچه 
روزگاری در سال 1892 در منطقه منهتن شهر نیویورك، دیوید ابرکرومبی1 و 
ازرا فیچ2، یک فروشگاه لوکس را افتتاح کردند. در سالیان بعد، کاالهای ورزشی 
و ابزار شکار به ویژه تفنگ های شکاری، چوب ماهیگیری، قایق ماهیگیری، 
این  در 1976،  معروف عرضه می شدند.  فروشگاه  دراین  نیکی  پیک  چادر 

فروشگاه اعالم ورشکستگی کرد و باالخره در 1977 تعطیل گردید. 
کاالهای  زنجیره ای  فروشگاه  سال 1978،  در  که  زمانی  بعد،  کمی  لیکن 
ورزشی Oshman، واقع در هوستون، ایالت تگزاس با مالکیت جیک اوزمان3 
و  نام موسسه  اوزمان،  زنده شد. جیک  نامش  را خریداری کرد مجدداً  آن 
فهرست پستی آن را به قیمت 1.5 میلیون دالر )5.2 میلیون دالر به ارزش 
سال میالدی 2013( خریداری نمود. به این ترتیب، یک بار دیگر سفارشات 
ویژه پوشاك شکار و اقالم تازه،  جهت فروشگاه توسط Oshman آغاز شد و 
در فاصله ی کوتاهی فروشگاه هایی در بورلی هیلز، داالس و البته در نیمه دهه 

1980 در شهر نیویورك افتتاح شدند. در سال 1988، 
نام شرکت مجدداً به فروش رسید و دفتر اصلی آن به 
همین مکان کنونی یعنی ایالت اوهایو منتقل گردید. 
در حال حاضر، برند Abercrombie & Fitch بر 

ارائه پوشاك جهت جوانان تمرکز دارد.
وکار،  کسب  عرصه  در  حضور  سال های  طی 
را  خود  از  برجسته ای  تصویر  همواره  شرکت 
به واسطه تبلیغات، کارهای خیریه و مشارکت 
در جنبش های قانونی برای برندسازی، سبک 
ویژه پوشاك و شیوه های صحیح استخدامی 

ایجاد نموده است. 
امریکا،  متحده ی  دفترایاالت  بر  عالوه 

  Abercrombie & Fitch از  دفتری 
در شهر میالن، ایتالیا به عنوان دفتر 

اروپا راه اندازی شده است. 

محصوالت
از جمله محصوالت ارائه شده توسط 

به  می توان  بانوان  برای  برند  این 
مد  کاماًل  طرح های  با   پوشاك 
سال 2010  از  و  جین  انواع  روز، 
چرمی  کیف های  از  مجموعه ای 

اشاره   Ruehl توسط  شده  طراحی 
شده  تعیین  قیمت های  هرچند  کرد. 

برندهای نساجی پوشاكبرندهای نساجی پوشاك

1980 در شهر نیویورك افتتاح شدند. در سال 1988، 
نام شرکت مجدداً به فروش رسید و دفتر اصلی آن به 
همین مکان کنونی یعنی ایالت اوهایو منتقل گردید. 
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در جنبش های قانونی برای برندسازی، سبک 
ویژه پوشاك و شیوه های صحیح استخدامی 

ایجاد نموده است. 
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Abercrombie & Fitch از  دفتری 
در شهر میالن، ایتالیا به عنوان دفتر 

اروپا راه اندازی شده است. 

محصوالت
از جمله محصوالت ارائه شده توسط 

به  می توان  بانوان  برای  برند  این 
مد  کاماًل  طرح های  با   پوشاك 
سال 2010 از  و  جین  انواع  روز، 

چرمی  کیف های  از  مجموعه ای 
اشاره   Ruehl توسط  شده  طراحی 

شده  تعیین  قیمت های  هرچند  کرد. 
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Brand
در قیاس با سایر برند ها بسیار باالتر هستند و قیمت های بین المللی گاه به 
 Abercrombie & دو برابر ایالت متحده ی امریکا می رسند ولی همچنان

Fitch طرافداران خود را دارد. 

به هرحال، این برند نیز مانند دیگر فعاالن صنعت پوشاك از اواخر دهه 
2000 و تداوم رکود اقتصادی، به لحاظ مالی در تنگنای جدی قرار 
گرفت. لیکن به مدد فروش موفق بین المللی توانست تا این مرحله ی 
دشوار را سپری سازد چراکه شاخص ها حاکی از افزایش 13 درصدی 

فروش در سپتامبر 2013 بود. 
ادکلن مردانه Abercrombie & Fitch با نام Fierce و عطرهای زنانه 
Perfume 41 ،Wakely ،Perfume #1،8 را می توان به عنوان سایر 

 Fierce محصوالت پرفروش این برند ذکر کرد. همچنین اینکه، ادکلن
و عطر 8 توفیق چشمگیری در بازار کسب نموده اند. 

شرکت کارت های اعتباری Abercrombie & Fitch را نیز با همکاری 
بانک مالی جهانی4 عرضه می نماید. 

چنانکه ذکر شد؛ سه برند اصلی از Abercrombie & Fitch مشتق 
می شوند. 

برای سنین 7    Abercrombie & Fitch kids پوشاك کودکان  -1
الی 14 سال که در واقع نسخه ی بچگانه از برند اصلی محسوب می شود.

2- پوشاك نوجوانان Hollister Co برای سنین 14 الی 18 سال که با 
قیمت های به مراتب کمتر از پوشاك بزرگسال هستند.

3- البسه زیر Gilly Hicks  که جهت بانوان 18 سال به باال طراحی 
شده اند.

برنامه توسعه 
کل هزینه های سرمایه گذاری برای سال 2010 رقمی در حدود 250 الی 

260 میلیون دالر بود که 215 الی 225 میلیون دالر از آن صرف فروشگاه های 
جدید و باز سازی فروشگاه های فعلی شد و تقریباً 35 میلیون دالر از آن به 
شد.  داده  اختصاص  دفتری  پروژه های  و  توزیع  مرکز  اطالعات،  فن آوری 
شرکت برنامه اقتتاح فروشگاه در استکهلم، سنگاپور و آمستردام را تا پایان 

2010 عملی ساخت. 
راه اندازی 15  با  بود،  آغاز شده  از 2006  بین المللی که عماًل  توسعه  طرح 
موقعیت فروشگاهی در اروپا و آسیا تا پایان سال 2012 تداوم یافت که نتیجه 
آن تحقق پیش بینی کسب 30 درصد از فروش در خارج از ایاالت متحده 
امریکا بود. ورود به بازار اروپا از سال 2007 سرعت گرفت به طوری که امروز 
فروشگاه های متعددی از شهرهای لندن، میالن، کپنهاگ، پاریس، مادرید، 
فعال  و سیسیل  آمستردام  دوبلین،  مونیخ،  هامبورگ،  برکسل،  دوسلدورف، 
می باشند و افزون براین موقعیت ها،  نباید بازار کانادا با فروشگاه های متعدد 

Abercrombie & Fitch را از قلم انداخت.   

در آسیا نیز موقعیت های فروشگاهی گسترش قابل توجهی داشته اند. بی شک 
Abercrombie & Fitch با استقبال عمده مشتریان در منطقه شرق آسیا، 

فوکویاما،  توکیو،  فروشگاه های  موفق  فعالیت  و  شده  مواجه  ژاپن  و  چین 
سنگاپور، هنگ کنگ و سئول مؤید این موضوع می باشد. 

در دسامبر 2014، شمار فروشگاه های برند Abercrombie & Fitch به 999 
واحد رسید. درآمد خالص شرکت تا پایان 2013 رقمی قریب به 54.62میلیون 
دالر در سال اعالم شد این درحالی است که  13 هزار نفر کارمند تمام وقت 
و 66 هزار نفر کارمند پاره وقت در دفاتر و فروشگاه های این برند درسراسر 

دنیا به کارگرفته شده اند. 

در قیاس با سایر برند ها بسیار باالتر هستند و قیمت های بین المللی گاه به 
دو برابر ایالت متحده ی امریکا می رسند ولی همچنان 

طرافداران خود را دارد.  Fitch

به هرحال، این برند نیز مانند دیگر فعاالن صنعت پوشاك از اواخر دهه 
2000 و تداوم رکود اقتصادی، به لحاظ مالی در تنگنای جدی قرار 
گرفت. لیکن به مدد فروش موفق بین المللی توانست تا این مرحله ی 

دشوار را سپری سازد چراکه شاخص ها حاکی از افزایش 
2013فروش در سپتامبر 2013فروش در سپتامبر 2013 بود. 

Abercrombie & Fitchادکلن مردانه Abercrombie & Fitchادکلن مردانه Abercrombie & Fitch با نام 

Perfume 41 ،Wakely ،Wakely ، ،Perfume #1،Perfume #1، ،8

محصوالت پرفروش این برند ذکر کرد. همچنین اینکه، ادکلن 
8و عطر 8و عطر و عطر 8 توفیق چشمگیری در بازار کسب نموده اند.  توفیق چشمگیری در بازار کسب نموده اند. 

Abercrombie & Fitch شرکت کارت های اعتباریAbercrombie & Fitch شرکت کارت های اعتباریAbercrombie & Fitch

بانک مالی جهانی4 عرضه می نماید. 
Abercrombie & Fitch چنانکه ذکر شد؛ سه برند اصلی از

می شوند. 
Abercrombie & Fitch kids پوشاك کودکان  -1

14الی 14الی 14 سال که در واقع نسخه ی بچگانه از برند اصلی محسوب می شود.
2- پوشاك نوجوانان Hollister Co برای سنین 

قیمت های به مراتب کمتر از پوشاك بزرگسال هستند.
3- البسه زیر Gilly Hicks  که جهت بانوان 

شده اند.

برنامه توسعه 
کل هزینه های سرمایه گذاری برای سال 2010

1-David T.Abercrombie
2-Ezra Fitch
3- Jake Oshman
4-World Financial Network Bank
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کلوئه از مشهورترین خانه های طراحی مد می باشد که در سال 1952 توسط گبی 
اگیون1 بنیانگذاری شد. ژاك لونوار2 در سال 1953 به این موسسه پیوست و به طور 
رسمی مدیریت بخش کسب و کار برند را عهده دار گردید، موفقیت وی مرهون 
پیگیری استراتژی گسترش موسسه با تکیه بر رشد خالقانه ی برند کلوئه بود. دفتر 
 Richmont اصلی در شهر پاریس واقع شده که درحال حاضر، مالکیت برند لوکس
قرار دارد. هنرمندان مشهوری همچون مارین کوتیارد، سینا میلر، مدونا، جنیوری 
جونز، مگی  جیلنهال، کامرون دیاز، اما استون، کلمنس پوسی و کیتی هلمز3 از 

طرفداران برند کلوئه هستند. 
خانم گبی اگیون در سال 1921 در مصر به دنیا آمد. او پس از مهاجرت به فرانسه 
و اقامت در شهر پاریس در سال 1945، کلوئه را با ابتکار ارائه ی لباس های حاضری 
لوکس تاسیس نمود. ایده ی لباس های حاضری در آن مقطع زمانی موج تازه ای 
در صنعت پوشاك پدید آورده بود. گبی اگیون به اداره ی موسسه ی خود تا سال 
1985 ادامه داد تا اینکه شخصی به نام کلوئه رایز کل دارائی Dunhill را خریداری 
نمود، این تشکیالت اکنون به گروه Richemont تغییر 

نام یافته است. 
پیش از راه اندازی کلوئه، خانه های مد لوکس، فقط 
تک دوزی می کردند. لیکن تنها افراد کمی از عهده ی 
سفارش و خرید چنین لباس هایی بر می آمدند. به این 
خانه های  خیاط  لباس، عمدتاً  تهیه ی  برای  ترتیب 
کوچک محلی صرفاً قادر به فراهم کردن کپی های 
ضعیفی از مزون های گران قیمت را برای مشتریان خود 

بودند. 
خالق کلوئه، خانم گبی اگیون، مد رسمی خشک لباس های 
دهه ی 1950 را کنار زد. منطق او بسیار درست بود چرا 
که متوجه شده بود شکاف بزرگی در بازار پوشاك 
تا  گردید  مصمم  اساس  این  بر  دارد.  وجود 
خط محصولی از لباس های باکیفیت، لطیف، 
خوش دوخت، با پارچه های عالی را ایجاد 
»حاضری«  خودش  اصطالح  به  کندکه 

اطالق می شدند. 
سایر خیاطان به سرعت از وی پیروی 
پیرو  نخستین  »ژیوانشی«  شاید  کردند. 
خانم گبی اگیون  بود که در سال  1956 
مجموعه ی لباس حاضری خود را به بازار 

مصرف عرضه کرد.
مجموعه های کلوئه به پنج بخش تنوع یافته اند: 

- لباس حاضری
- زیورآالت

- پوشاك کودکان
- عطر

See by Chloe -
مورد آخر یعنی، see by Chloe  برند لوکس کلوئه تلقی می شود. این خط لباس 
حاضری که در سال 2001 متولد شد؛ کیف، و زیورآالت تولید می کند و جهت نسل 

جوان و قابل هدفگیری شده است. 
گرچه دفتر اصلی کلوئه در پاریس واقع شده اما دفاتری نیز در نیویورك، توکیو، 
شانگهای، هنگ کنگ و دبی دارد. همانند تمامی موسسات مد، کلوئه نیز با 
محصوالت جعلی مواجه بوده و فهرستی از فروشندگانی که مجوز دارند را انتشار 
داده است. فروشگاه های این برند در شهرهایی مانند الس وگاس، نیویورك، پکن، 
سیدنی، شانگهای، شنزن، هنگ کنگ، سنگاپور، تایپه، بانکوك، پاریس، مونیخ، 
مسکو، استانبول، لندن، توکیو، ناگویا، بیروت دوحه، سئول، دبی و کویت مشغول به 

فعالیت می باشند. طراح مشهور کارل الگرفیلد5 در 
حال حاضر هدایت برند را برعهده دارد.

1-Gaby Aghion
2-Jacques Lenoir
3-Marion Cotillard, Sienna Miller, Madonna, 
January Jones, Maggie Gyllenhaal, Cameron Diaz, 

Emma Stone, Clemence Poesy, Katie Holmes
4- Chloé Rayyes
5-Karl Lagerfeld 

برندهای نساجی پوشاك

مسکو، استانبول، لندن، توکیو، ناگویا، بیروت دوحه، سئول، دبی و کویت مشغول به 
فعالیت می باشند. طراح مشهور کارل الگرفیلد5 در 

حال حاضر هدایت برند را برعهده دارد.

1-Gaby Aghion
2-Jacques Lenoir
3-Marion Cotillard, Sienna Miller, Madonna, 
January Jones, Maggie Gyllenhaal, Cameron Diaz, 

Emma Stone, Clemence Poesy, Katie Holmes
4- Chloé Rayyes
5-Karl Lagerfeld 

1985 ادامه داد تا اینکه شخصی به نام کلوئه رایز کل دارائی 
نمود، این تشکیالت اکنون به گروه 

نام یافته است. 
پیش از راه اندازی کلوئه، خانه های مد لوکس، فقط 
تک دوزی می کردند. لیکن تنها افراد کمی از عهده ی 
سفارش و خرید چنین لباس هایی بر می آمدند. به این 
خانه های  خیاط  لباس، عمدتاً  تهیه ی  برای  ترتیب 
کوچک محلی صرفاً قادر به فراهم کردن کپی های 
ضعیفی از مزون های گران قیمت را برای مشتریان خود 

بودند. 
خالق کلوئه، خانم گبی اگیون، مد رسمی خشک لباس های 
دهه ی 1950 را کنار زد. منطق او بسیار درست بود چرا 
که متوجه شده بود شکاف بزرگی در بازار پوشاك 
تا  گردید  مصمم  اساس  این  بر  دارد.  وجود 
خط محصولی از لباس های باکیفیت، لطیف، 
خوش دوخت، با پارچه های عالی را ایجاد 
»حاضری«  خودش  اصطالح  به  کندکه 

اطالق می شدند. 
سایر خیاطان به سرعت از وی پیروی 
پیرو  نخستین  »ژیوانشی«  شاید  کردند. 

خانم گبی اگیون  بود که در سال  
مجموعه ی لباس حاضری خود را به بازار 

مجموعه های کلوئه به پنج بخش تنوع یافته اند: 

 را کنار زد. منطق او بسیار درست بود چرا 
که متوجه شده بود شکاف بزرگی در بازار پوشاك 
تا  گردید  مصمم  اساس  این  بر  دارد.  وجود 
خط محصولی از لباس های باکیفیت، لطیف، 
خوش دوخت، با پارچه های عالی را ایجاد 
»حاضری«  خودش  اصطالح  به  کندکه 

اطالق می شدند. 
سایر خیاطان به سرعت از وی پیروی 
پیرو  نخستین  »ژیوانشی«  شاید  کردند. 

خانم گبی اگیون  بود که در سال  
مجموعه ی لباس حاضری خود را به بازار 
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گرچه دفتر اصلی کلوئه در پاریس واقع شده اما دفاتری نیز در نیویورك، توکیو، 
شانگهای، هنگ کنگ و دبی دارد. همانند تمامی موسسات مد، کلوئه نیز با 
محصوالت جعلی مواجه بوده و فهرستی از فروشندگانی که مجوز دارند را انتشار 
داده است. فروشگاه های این برند در شهرهایی مانند الس وگاس، نیویورك، پکن، 
سیدنی، شانگهای، شنزن، هنگ کنگ، سنگاپور، تایپه، بانکوك، پاریس، مونیخ، 
مسکو، استانبول، لندن، توکیو، ناگویا، بیروت دوحه، سئول، دبی و کویت مشغول به مسکو، استانبول، لندن، توکیو، ناگویا، بیروت دوحه، سئول، دبی و کویت مشغول به 



Brand
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الگوست؛ برندی با نشان کروکودیل سبز
ژیلر مالک و مدیر یک شرکت بزرگ تولید لباس های کشباف در فرانسه بود. آنها 
نام شرکت را الگوست Lacoste گذاشتند که در ترجمه لغتی به معنی اصلی یا 
ضروری می باشد.  این شرکت در ابتدا شروع به تولید لباس های تنیس کرد و برای 
تبلیغات خود نیز یک آرم کروکودیل طراحی نمود که در زمین های تنیس از آن 
استفاده می کردند. الگوست آرم کروکودیل خود را بر روی سینه لباس های تنیس 
چاپ می کرد و ادعا داشت که اولین شرکتی است که نام و لوگوی برند خود را بر 
روی محصوالت خود قرار می دهد.  این شرکت عالوه بر لباس تنیس شروع به 

تولید و فروش لباس های گلف و قایقرانی نمود.
در سال 1951 الگوست تنوع بیشتری به محصوالت خود داد. از جمله آنها طراحی 

رنگی  تنیس عالوه بر لباس های ساده سفید بود. لباس های 
بعد،  سال   این لباس ها به آمریکا صادر شدند و برای در 

تبلیغات  گسترده ای با شعار »نماد موقعیت یک آنها 
ر  شکا ز ر شایسته« انجام گرفت که تاثیر زیادی و
سلیقه  افراد ثروتمند این کشور گذاشت که هنوز روی 

هم این تاثیر قابل مشاهده بوده و الگوست 
به عنوان یکی از برندهای مشهور در 

 این کشور محسوب می شود.
برنارد،   1963 سال  در 
به  الگوست،  رنه  پسر 
مدیریت شرکت منصوب 
قابل  گسترش  و  شد 
در  این  مشاهده ای 
شرکت  ایجاد کرد. در 
ریاست  او  که  زمانی 
عهده  به  را  شرکت 
 300 ساالنه  گرفت، 
هزار محصول به فروش می رسید. 
اوج  به   1970 دهه  در  الگوست 
دست  آمریکا  در  خود  محبوبیت 
یافت. با  این شهرت، شرکت شروع 
به تولید محصوالت دیگری از جمله 
عطر و ادکلن، لباس های زیر، عینک 
پیاده  و  تنیس  کفش های  آفتابی، 

روی، ساعت مچی و انواع کاالهای چرمی  نمود. از سال 1950 تا سال 1993 
شرکتی به نام »ایزود الگوست« امتیاز فروش محصوالت این کمپانی را در آمریکا 
در اختیار داشت، به همین علت، شرکت اصلی به صورت مداوم در  این منطقه 
فعالیت نمی کرد. ولی پس از آن، خود شرکت الگوست توانست فروش انحصاری 
محصوالتش را مجددا  به دست آورد. رقیب آنها در  این زمان، شرکتی به نام تایگر 
بود که محصوالت مشابهی تولید می کرد و به جای آرم کروکودیل، یک ببر بر روی 

آنها قرار می داد.
در سال 2005 میالدی الگوست ادکلن های خوشبوی مردانه جدیدی تولید کرد که 
توسط این کمپانی طراحی، تولید و روانه بازار شد. الگوست  این ادکلن را به عنوان 
گوهر الگوست معرفی کرده بود. این محصول برای تمامی  سنین بسیار مناسب بوده 
و جزو دسته ادکلن های نشاط آور و میوه ای بود که از ترکیباتی مانند گوجه فرنگی، 
مرکبات، فلفل و چوب جنگلی تهیه شده و محصولی نسبتا  پرفروش در اروپا به شمار 
می رفت. فعالیت  این کمپانی در زمینه های عطر و ادکلن و پوشاك آقایان و خانم ها و 
کفش و محصوالت چرمی  بود و محصوالت  این شرکت فرانسوی بسیار با کیفیت 

و پرفروش و در سراسر جهان پرطرفدار بودند.
در  این سال، محبوبیت الگوست با طراحی های »کریستوف  لمیر« که باعث  ایجاد 
دید بهتر و مدرن تری به محصوالت  این شرکت شد، افزایش یافت. حدود 50 میلیون 
از محصوالت  این شرکت در بیش از 110 کشور در سراسر جهان به فروش رسید و 
در بیشتر مسابقات ورزشی مشاهده می شد. قراردادهای بسیاری نیز با ورزشکارهای 
معروف تنیس بسته شد که از جمله آنها می توان به اندی رادیک آمریکایی، ریچارد 
گسکت فرانسوی و »استانیسالس واورینکا« برنده مدال طالی المپیک اشاره کرد. 
در ژوئن سال 2007، الگوست فروش الکترونیکی خود را در بازار آمریکا آغاز کرد و 
تاکنون به شرکت های زیادی امتیاز فروش و عرضه محصوالت خود را اعطا کرده 
است. مثال  شرکت سامسونت امتیاز تولید و فروش جهانی کیف های الگوست و 
محصوالت کوچک چرمی  آن را در اختیار دارد. بسیاری از محصوالت  این کمپانی 
مانند کفش و پوشاك و ادکلن در اکثر کشورهای دنیا عرضه می شود. ادکلن های 
 این کمپانی به خوشبویی و کیفیت در بازار اروپا معروف بوده و بیشتر آنها مخصوص 
خانم ها تولید می شود.  این کمپانی اسپانسر بسیاری از مسابقات معروف ورزشی در 

جهان از جمله دیویس کاپ تنیس بوده است. 

Brand

رنگی  تنیس عالوه بر لباس های ساده سفید بود. لباس های 
بعد،  سال   این لباس ها به آمریکا صادر شدند و برای در 

تبلیغات  گسترده ای با شعار »نماد موقعیت یک آنها 
ر  شکا ز ر شایسته« انجام گرفت که تاثیر زیادی و
سلیقه  افراد ثروتمند این کشور گذاشت که هنوز روی 

هم این تاثیر قابل مشاهده بوده و الگوست 
به عنوان یکی از برندهای مشهور در 

 این کشور محسوب می شود.
سال  در 

به  الگوست،  رنه  پسر 
مدیریت شرکت منصوب 
قابل  گسترش  و  شد 
در  این  مشاهده ای 
شرکت  ایجاد کرد. در 
ریاست  او  که  زمانی 
عهده  به  را  شرکت 

ساالنه  گرفت، 
هزار محصول به فروش می رسید. 

دهه  در  الگوست 
دست  آمریکا  در  خود  محبوبیت 
یافت. با  این شهرت، شرکت شروع 
به تولید محصوالت دیگری از جمله 
عطر و ادکلن، لباس های زیر، عینک 
پیاده  و  تنیس  کفش های  آفتابی، 

جهان از جمله دیویس کاپ تنیس بوده است. 

الگوست؛ برندی با نشان کروکودیل سبز
ژیلر مالک و مدیر یک شرکت بزرگ تولید لباس های کشباف در فرانسه بود. آنها 

Brand
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موسس  پسر   ،)Stefan Persson( پرسون  استفان 
 H&M( زنجیره ای  فروشگاه های 
ثروت  با   ،)Hennes & Mauritz

دالر  میلیارد   14/5 خالص 
دنیا  ثروتمند  فرد  هجدهمین 

می باشد.    
سال  اکتبر   4 در  که  پرسون 
1947 در استکهلم سوئد متولد 
شده، فرزند ارلینگ و مارگاریت 
پرسون است و در حال حاضر 
دومین  کمپارد  اینگوار  از  پس 
می شود.  محسوب  سوئد  ثروتمند  فرد 
تحصیل  استکهلم  دانشگاه  در  که  او 
کرده، رییس فروشگاه های زنجیره ای 
 Hennes & لباس  موفق  بسیار  و 
Mauritz AB است. پدر استفان این 

شرکت را در سال تولد وی تاسیس 
)که  بین المللی  زنجیره  این  کرد. 
حدود  با  دارد(  شهرت   H&M به 
در  دنیا،  تمام  در  فروشگاه   1700
ارزان  اما  شیک،  مدل های  ارائه 
قیمت جزو پیشتازان صنعت پوشاك 
و مد می باشد. پرسون پس از آنکه در 
سال 1982 به جای پدرش در مقام 
مدیر ارشد اجرایی شرکت قرار گرفت، 
حوزه فعالیت آن را به حوزه ای جهانی 
گسترش داد و از این جهت اعتبار زیادی 

کسب کرد. 
در H&M، مد به عنوان یک پدیده فانی و ناپایدار در نظر گرفته می شود 
پیش  معنی  به  این  و  داشته شود  وا  به حرکت  و  تازه شده  مدام  باید  که 
دستی کردن بر روندهای بازار و تبدیل ایده های جدید به لباس های با قیمت 

مناسب، اما بسیار شیک است.
پدر پرسون اهل واستراس، یکی از شهرهای نزدیک استکهلم بود. او پس 
از جنگ جهانی دوم به نیویورك آمریکا سفر کرد و با دیدن فروشگاه های 
برای  آنها  که  پوشاکی  گسترده  دامنه  و   Macy’s مثل  بزرگی  زنجیره ای 

و  شد  زده  شگفت  بسیار  می کردند،  ارائه  خانم ها 
فروشگاه  واستراس، یک  به  بازگشت  از  پس 
زبان  در    Hennes اسم  به  خانم ها  پوشاك 
سوئدی به معنی »مال آن زن«( باز کرد که در 
آن لباس های ارزان و مد روز ارائه می کرد. این 
فروشگاه موفقیت محلی بسیار زیادی کسب 

ارلین پرسون خیلی زود  این شکل  به  و  کرد 
توانست فروشگاهی در استکهلم تاسیس کند. به 
گفته یکی از نویسندگان فایننشال تایمز، ایده ارائه 

چنین پوشاکی برای خانم های طبقه متوسط 
اجتماع بسیار با فرهنگ تساوی گرای رایج 
بسیار  سوئد  در  جنگ  از  پس  دوران  در 
اشاره  روزنامه  این  داشت.  همخوانی 
می کند که اگر »پرآلبین هانسون« رهبر 
اجتماعی و افسانه ای دموکرات سوئد، 
مردم  خانه های  به  را  امنیت  و  رفاه 
 IKEA سوئد آورد، اینگوار کمپارد با
خانه هایشان را مبله کرد و ارلینگ 

پرسون پوشاکشان را تامین کرد.

میلیاردری که پوشاک شیک و ارزان را به خانه های مردم آورد

Persson( پرسون  استفان 
( زنجیره ای  فروشگاه های 

Mauritz

خالص 
دنیا  ثروتمند  فرد  هجدهمین 

می باشد.    
در  که  پرسون 

1947
شده، فرزند ارلینگ و مارگاریت 
پرسون است و در حال حاضر 
دومین  کمپارد  اینگوار  از  پس 
می شود.  محسوب  سوئد  ثروتمند  فرد 
تحصیل  استکهلم  دانشگاه  در  که  او 
کرده، رییس فروشگاه های زنجیره ای 

لباس  موفق  بسیار  و 
Mauritz AB

شرکت را در سال تولد وی تاسیس 
)که  بین المللی  زنجیره  این  کرد. 

H&M به 
در  دنیا،  تمام  در  فروشگاه   1700
ارزان  اما  شیک،  مدل های  ارائه 
قیمت جزو پیشتازان صنعت پوشاك 
و مد می باشد. پرسون پس از آنکه در 

سال 1982
مدیر ارشد اجرایی شرکت قرار گرفت، 
حوزه فعالیت آن را به حوزه ای جهانی 
گسترش داد و از این جهت اعتبار زیادی 

میلیاردری که پوشاک شیک و ارزان را به خانه های مردم آورد

، مد به عنوان یک پدیده فانی و ناپایدار در نظر گرفته می شود 
پیش  معنی  به  این  و  داشته شود  وا  به حرکت  و  تازه شده  مدام  باید  که 
دستی کردن بر روندهای بازار و تبدیل ایده های جدید به لباس های با قیمت 

پدر پرسون اهل واستراس، یکی از شهرهای نزدیک استکهلم بود. او پس 
از جنگ جهانی دوم به نیویورك آمریکا سفر کرد و با دیدن فروشگاه های 
برای  آنها  که  پوشاکی  گسترده  دامنه  و   

میلیاردری که پوشاک شیک و ارزان را به خانه های مردم آورد

برای  آنها  که  پوشاکی  گسترده  دامنه  و   Macy’s مثل  بزرگی  زنجیره ای 
و  شد  زده  شگفت  بسیار  می کردند،  ارائه  خانم ها 

فروشگاه  واستراس، یک  به  بازگشت  از  پس 
زبان  در    Hennes اسم  به  خانم ها  پوشاك 
سوئدی به معنی »مال آن زن«( باز کرد که در 
آن لباس های ارزان و مد روز ارائه می کرد. این 
فروشگاه موفقیت محلی بسیار زیادی کسب 

ارلین پرسون خیلی زود  این شکل  به  و  کرد 
توانست فروشگاهی در استکهلم تاسیس کند. به 
گفته یکی از نویسندگان فایننشال تایمز، ایده ارائه 

چنین پوشاکی برای خانم های طبقه متوسط 
اجتماع بسیار با فرهنگ تساوی گرای رایج 
بسیار  سوئد  در  جنگ  از  پس  دوران  در 
اشاره  روزنامه  این  داشت.  همخوانی 
می کند که اگر »پرآلبین هانسون« رهبر 
اجتماعی و افسانه ای دموکرات سوئد، 
مردم  خانه های  به  را  امنیت  و  رفاه 

IKEA سوئد آورد، اینگوار کمپارد باIKEA سوئد آورد، اینگوار کمپارد باIKEA

خانه هایشان را مبله کرد و ارلینگ 
پرسون پوشاکشان را تامین کرد.

برای  آنها  که  پوشاکی  گسترده  دامنه  و   
و  شد  زده  شگفت  بسیار  می کردند،  ارائه  خانم ها 

فروشگاه  واستراس، یک  به  بازگشت  از  پس 
زبان  در    
سوئدی به معنی »مال آن زن«( باز کرد که در 
آن لباس های ارزان و مد روز ارائه می کرد. این 
فروشگاه موفقیت محلی بسیار زیادی کسب 

ارلین پرسون خیلی زود  این شکل  به  و  کرد 
توانست فروشگاهی در استکهلم تاسیس کند. به 
گفته یکی از نویسندگان فایننشال تایمز، ایده ارائه 

چنین پوشاکی برای خانم های طبقه متوسط 



Brand

 71 شماره 167    آبان 95  

در سال 1968 نام شرکت به H&M تغییر کرد و خط تولید پوشاك 
مردان نیز به شرکت اضافه شد. پرسون در سال 1972 به شرکت 
اولین  راه اندازی  در  او  به  و  پیوسته  پدرش 
فروشگاه هایشان در لندن کمک کرد. او 
در سال 79 زمانی که پدرش هنوز 
عضو  بود،  اجرایی  ارشد  مدیر 
و  شد  شرکت  مدیره  هیات 
شروع به سرعت بخشیدن 
گسترش  فرآیند  به 
سال  تا  نمود.  شرکت 
بیش  کمپانی   85
فروشگاه   200 از 
باز  اروپا  سرتاسر  در 
در  پرسون  بود.  کرده 
که  زمانی   ،82 سال 
شد،  بازنشسته  پدرش 

جای او را گرفت.
H&M  همچنان به رشدش 

آن  سهام  ارزش  و  داده  ادامه 
به طور مداوم افزایش می یافت. 
تولید  خط  پرسون  کمی  بعد 
پوشاك کودکان و نوزادان را هم 
اواخر دهه 90  در  راه اندازی کرد. 

شرکت توانست با پیشی گرفتن 
از رقبا به بزرگترین فروشنده 

تبدیل  اروپا  پوشاك 
توانست  به عالوه  و 
فروشگاهش  نخستین 
که  جایی  آمریکا،  در  را 
تولیدکنندگان  از  بسیاری 
اروپایی  فروشندگان  و 
را  آن  به  دستیابی  آرزوی 

دارند، باز کند. 
مرکز  نزدیکی  در  ملکی  شرکت 
زیادی صرف  هزینه  و  اجاره  راکرفلر 
تبلیغات قبل از ورود به بازار کرد تا اینکه 

رسما   2000 سال  مارس   31 در  باالخره 
پرسون  کرد.  بازگشایی  را  فروشگاهش 

برای ورود به چنین بازار اشباع شده ای، اعتماد به نفس باالیی داشت. او 
اعتقاد داشت آنها حوزه جدیدی از مد را به بازار وارد کرده و برای پول افراد 
ارزش ایجاد می کنند، چون آمریکایی ها به انجام معامله خوب تمایل دارند. 
این اعتقاد او درست از آب در آمد و یک روز پس از بازگشایی فروشگاه، 
فروشندگان خود را در محاصره سیل عظیمی  از خریداران دیدند، به شکلی 

که پرسنل امنیتی مجبور شدند درهای فروشگاه را برای مدتی ببندند.
بخشی از موفقیت پرسون به دلیل تیم طراحی درون شرکت )متشکل از 
طراحان جوان تازه فارغ التحصیل( می باشد. به عالوه بخش تولیدی شرکت 
به شبکه وسیعی از تامین کنندگان در کشورهایی مثل بنگالدش،  چین و 
ترکیه که هزینه کارگر در آنها پایین است، برون سپاری می شود. پرسون 
متفاوت،  برای کشورهای  متفاوت  پوشاك  تولید  دارد که  اعتقاد  همچنین 
هدر دادن منابع است چون به گفته او همه مردم جهان در یک دوره خاص،  
به یک نوع موسیقی گوش می دهند یا یک نوع فیلم تماشا می کنند. این 
رکود  از  شرکت  این  شده  باعث   H&M موفق  و  خاص  استراتژی های 
اقتصادی اخیر جان سالم بدر ببرد. در حال حاضر پسر استفان، کارل جوئان، 
مدیر ارشد اجرایی شرکت پدرش شده، اما استفان پرسون همچنان رییس 

شرکت باقی مانده است.

Brand
H&M نام شرکت به H&M نام شرکت به H&M تغییر کرد و خط تولید پوشاك  1968در سال 1968در سال 1968
1972مردان نیز به شرکت اضافه شد. پرسون در سال 1972مردان نیز به شرکت اضافه شد. پرسون در سال 1972 به شرکت 
اولین  راه اندازی  در  او  به  و  پیوسته  پدرش 
فروشگاه هایشان در لندن کمک کرد. او 
در سال 79 زمانی که پدرش هنوز 
عضو  بود،  اجرایی  ارشد  مدیر 
و  شد  شرکت  مدیره  هیات 
شروع به سرعت بخشیدن 
گسترش  فرآیند  به 
سال  تا  نمود.  شرکت 
بیش  کمپانی   85
فروشگاه   200 از 
باز  اروپا  سرتاسر  در 
در  پرسون  بود.  کرده 
که  زمانی   ،82 سال 
شد،  بازنشسته  پدرش 

جای او را گرفت.
H&M همچنان به رشدش 

آن  سهام  ارزش  و  داده  ادامه 
به طور مداوم افزایش می یافت. 
تولید  خط  پرسون  کمی  بعد 
پوشاك کودکان و نوزادان را هم 

اواخر دهه  در  راه اندازی کرد. 
شرکت توانست با پیشی گرفتن 

از رقبا به بزرگترین فروشنده 
تبدیل  اروپا  پوشاك 
توانست  به عالوه  و 
فروشگاهش  نخستین 
که  جایی  آمریکا،  در  را 
تولیدکنندگان  از  بسیاری 
اروپایی  فروشندگان  و 
را  آن  به  دستیابی  آرزوی 

دارند، باز کند. 
مرکز  نزدیکی  در  ملکی  شرکت 
زیادی صرف  هزینه  و  اجاره  راکرفلر 
تبلیغات قبل از ورود به بازار کرد تا اینکه 

2000 سال  مارس   31 در  باالخره 
پرسون  کرد.  بازگشایی  را  فروشگاهش 

برای ورود به چنین بازار اشباع شده ای، اعتماد به نفس باالیی داشت. او 
اعتقاد داشت آنها حوزه جدیدی از مد را به بازار وارد کرده و برای پول افراد 
ارزش ایجاد می کنند، چون آمریکایی ها به انجام معامله خوب تمایل دارند. 
این اعتقاد او درست از آب در آمد و یک روز پس از بازگشایی فروشگاه، 
فروشندگان خود را در محاصره سیل عظیمی  از خریداران دیدند، به شکلی 

که پرسنل امنیتی مجبور شدند درهای فروشگاه را برای مدتی ببندند.
بخشی از موفقیت پرسون به دلیل تیم طراحی درون شرکت )متشکل از 
طراحان جوان تازه فارغ التحصیل( می باشد. به عالوه بخش تولیدی شرکت 
به شبکه وسیعی از تامین کنندگان در کشورهایی مثل بنگالدش،  چین و 
ترکیه که هزینه کارگر در آنها پایین است، برون سپاری می شود. پرسون 
متفاوت،  برای کشورهای  متفاوت  پوشاك  تولید  دارد که  اعتقاد  همچنین 
هدر دادن منابع است چون به گفته او همه مردم جهان در یک دوره خاص،  
به یک نوع موسیقی گوش می دهند یا یک نوع فیلم تماشا می کنند. این 
رکود  از  شرکت  این  شده  باعث   H&M موفق  و  خاص  استراتژی های 
اقتصادی اخیر جان سالم بدر ببرد. در حال حاضر پسر استفان، کارل جوئان، 
مدیر ارشد اجرایی شرکت پدرش شده، اما استفان پرسون همچنان رییس 

شرکت باقی مانده است.

آن  سهام  ارزش  و  داده  ادامه 
به طور مداوم افزایش می یافت. 
تولید  خط  پرسون  کمی  بعد 
پوشاك کودکان و نوزادان را هم 

اواخر دهه  در  راه اندازی کرد. 
شرکت توانست با پیشی گرفتن 

از رقبا به بزرگترین فروشنده 
تبدیل  اروپا  پوشاك 
توانست  به عالوه  و 
فروشگاهش  نخستین 
که  جایی  آمریکا،  در  را 
تولیدکنندگان  از  بسیاری 
اروپایی  فروشندگان  و 
را  آن  به  دستیابی  آرزوی 

مرکز  نزدیکی  در  ملکی  شرکت 
زیادی صرف  هزینه  و  اجاره  راکرفلر 
تبلیغات قبل از ورود به بازار کرد تا اینکه 

رسما   2000
پرسون  کرد.  بازگشایی  را  فروشگاهش 

آن  سهام  ارزش  و  داده  ادامه 
به طور مداوم افزایش می یافت. 
تولید  خط  پرسون  کمی  بعد 
پوشاك کودکان و نوزادان را هم 
اواخر دهه 90 در  راه اندازی کرد. 
شرکت توانست با پیشی گرفتن 

رسما   



بـــــازار  ســـرمایه
تهیه و تنظیم: یاسر تقی پور بخش چهاردهم

Symmetrical Triangles الگوي مثلث متقارن
مثلث متقارن یا همسان الگویی دیگر از خانواده مثلث ها می باشد که معمواًل بعد از یک 
روند کاهشی یا افزایشی به وجود می آید گرچه هیچ الزامی براي این مورد وجود ندارد. 
در این الگو حرکات صعودي و نزولی داخل الگو به حمایت ها یا مقاومت هاي قبل از خود 

نمی رسند به همین جهت امتداد این خطوط مثلثی متقارن را ایجاد می کند؛ با شکسته 
شدن امتداد نقاط به هم متصل شده باالیی و پایینی در الگو می توان انتظار داشت موج 

جدید به اندازه فاصله اولین قاعده درونی مثلث پیش روي داشته باشد.

  
 

الگوي مستطیل
الگوي مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط 
بیشینه و کمینه درون آن موازي-افقی بوده و تشکیل یک مستطیل فرضی را می دهد. 
حداقل دو بار قیمت ها باید به امتداد خطوط باالیی و پایینی در این الگو برخورد کرده 

باشد. براي حد سود انتظار داریم بعد از شکسته شدن خط باالیی در روند افزایشی و خط 
پایینی در روند کاهشی هدف قیمتی جدید به اندازه فاصله درونی دو خط موازي درون 

الگو پیش روي نماید.
 

72   شماره 167    آبان 95      



بازار سرمایه

 فیبوناچی
بازار سهام مجموع نوساناتی به هم پیوسته است که از امواجی از درجه کوچک به بزرگ 
شکل گرفته میتوان گفت این بازار مشابه ضرب المثلی است که می گوید زندگی فرایندي 
است دو قدم به جلو و یک قدم به عقب. بازار هم بعد از هر کاهش یا افزایشی موج 
قبلی خود را اصالح )بازگشت( کرده و مجدداً روند قبلیش را از سر می گیرد این امواج 
در بازار توسط خطوط فیبو قابل تفکیک می باشند .در صورتی که بپذیریم نوسانات بازار 
توسط میلیون ها خطوط حمایت و مقاومت موضعی شکل گرفته بعد از آن می شود نقاط 

اصالحی )بازگشت( روند قبل را توسط خطوط فیبوناچی تخمین زد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی

 فایل ها:  
1. مجموعه سواالت متداول با پاسخ در مورد بورس اوراق بهادار تهران

Meta Trader 5 2. جدیدترین نسخه نرم افزار متا تریدر 4 و
 Meta Trader 3. راهنمای نصب و کار با نرم افزار متا تریدر

در سایت www.shanika.ir و در بخش دانلود ها برای استفاده شما عزیزان تدارک 
دیده شده است؛ ضمن اینکه انجمن آموزشی بورس، در همین سایت فعال هست و 
مدیریت این انجمن پاسخگوی سواالت فنی شما عزیزان در حوزه تحلیل گری تکنیکال 

بازار سرمایه می باشد.
پـایــان
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تحلیل وضعیتى (SWOT) صنعت تولید در ایران
دکتر پرویز علیلو*

ــک swot بــه بررســی نقــاط قــوت  ــل بــا بهره منــدی از تکنی ایــن تحلی
)Strength( و نقــاط ضعــف )weakness( تولیــد و صنایــع تولیــدی و تهدیدها 
)Threat( و فرصت هــا )Opportunity( در عرصــه پیرامــون صنعــت )محیــط 

ــردازد.  ــور( می پ ــل کش داخ
ــدات و  ــی و تهدی ــف داخل ــوت و ضع ــاط ق ــی نق ــرای ارزیاب ــوات ب ــل س تحلی
فرصت هــای محیطــی ســازمان ها به طــور گســترده از ســال 1990 میــالدی وارد 
سیســتم های مدیریتــی شــده و نگارنــده از ایــن تحلیــل بعنــوان یــک ابــزار کارآمد 
کیفــی بــرای تحلیــل مدیریتــی و اســتراتژیک وضعیــت صنعــت و تولید در کشــور 

اســتفاده کــرده و راهبردهــا و راهکارهــای هریــک را ارائــه می نمایــد.

نقاط قوت صنعت و تولید در ایران 
متأســفانه ســوابق تاریخــی و پیشــینه درخشــانی بــرای تولیــد و صنعــت در ایــران 
بــه دالیلــی در دســترس نیســت، بی حکمــت نیســت کشــوری کــه در مســیر جاده 
ــی را  ــذری، روح و تجــارت دالل ــان گ ــا و بازرگان ــته، کاروان ه ــرار داش ابریشــم ق
بــه مردمــان میزبــان و مــردم ایــن ســرزمین هدیــه داده و البتــه رفتــار و عــادات 
مصــرف را در ایــن کشــور رواج داده باشــند، تجــارت و بازرگانــی محصــول تولیــد 
ــای  ــین و ابزاره ــداع ماش ــی و اب ــالب صنعت ــد از انق ــه بع ــد ک ــت می باش و صنع
پیشــرفته کاالهــا و محصــوالت کشــورهای صاحــب تکنولــوژی و صنعــت را بــه 
ســوی بازارهــای نیازمنــد روانــه ســاخت و باعــث شــکوفایی و توســعه روزافــزون 

صنعــت و تکنولــوژی کشــورهای صنعتــی و اروپایــی گردیــد. 
کشــورهایی مثــل ایــران در امتــداد سلســله های شاهنشــاهی در بســتری مالکانــه 
ــاران  ــتن عی ــه داش ــی ب ــر از چندگاه ــد و ه ــرار گرفتن ــا ق ــاراج و یغم ــورد ت م
ــن کشــور  ــای ای ــی، جغرافی ــد. شــرایط آب و هوای و جوانمــردان دل خــوش کردن
ــت  ــگرف صنع ــزون و ش ــرات روزاف ــاورزی را رواج داد و از تغیی ــروری و کش دامپ
هیچگونــه دســتمایه ای نصیــب مــا نشــد، تالش هایــی بــرای صنعتــی شــدن از 
ــه جهــت شــکل حکومــت و  ــا ب ــل ســال های 1300 شمســی آغــاز شــد ام اوای
سیســتم  شاهنشــاهی و دولتی اقتصاد نتوانســت در مســیر شــکوفایی قــرار گیرد لذا 
بــا کمــال تأســف و پــس از کنــکاش فــراوان نقــاط قــوت چشــمگیری کــه بتوانــد 
عامــل جذبــه ای بــرای جــذب و عالقمنــد نمــودن ســرمایه گذار به صنعــت و تولید 
در ایــن کشــور باشــد یافــت نشــد، تنهــا چنــد عامــل نه چنــدان بااهمیــت بعنــوان 

نقطــه قــوت بــرای صنایــع تولیــدی و صنعتــی ارائــه می شــود. 

پرستیژ اجتماعی نسبتاً مقبول و دلفریب؛ 
ــن  ــان ای ــران و صاحب ــور و مدی ــود در کش ــات موج ــع و کارخانج ــدک صنای ان
مجموعه هــا از یــک پرســتیژ اجتماعــی نســبتاً خوبــی برخوردارنــد کــه از لحــاظ 
روانــی باعــث اقنــاع صاحبــان کســب وکار و برخــورداری از شــخصیت اجتماعــی 
نســبتاً قابــل قبولــی شــده اســت و یکــی از دالیــل مقبولیــت عمومــی و روی آوری 

صاحبــان ســرمایه بــه تولیــد و کارخانــه، کســب شــخصیت حقوقــی قابــل قبــول 
جامعــه بــوده اســت.

بهره هوشی باال، خالق و نوآور بعنوان قابلیت های تولید؛
ــبختانه  ــمار، خوش ــتی بی ش ــی و معیش ــای اجتماع ــا و محدودیت ه محرومیت ه
عامــل خالقیت هــا و نــوآوری شــده و از ایــن نظــر منابــع انســانی متفکــر و خالقــی 
در دســترس جامعــه صنعتــی قــرار داده اســت، اگــر از نقــش عوامــل متعــدد از بیــن 
برنــده انگیــزه کاســته شــود خالقیــت نیــروی کار این کشــور بــه اوج خود می رســد. 
ــوالت  ــت و گاز، محص ــاارزش، نف ــادن ب ــی، مع ــی زیرزمین ــع طبیع ــور مناب وف
کشــاورزی و زمین هــای حاصلخیــز و وســعت ســرزمینی مناســب، بســتری بــرای 
صنایــع تولیــدی جهــت تبدیــل مــواد خــام بــه فرآورده هــای بــاارزش افــزوده بــاال 
بــه جهــت برخــورداری از مــواد خــام اولیــه موجــود  اســت که متأســفانه در بیشــتر 
مــوارد بصــورت خــام و بــه قیمت هــای ناچیــزی از کشــور خــارج می شــود همــه 
ایــن منابــع به عنــوان دارایی هــای باارزشــی هســتند کــه می تواننــد ضمــن ایجــاد 

اشــتغال و رواج صنعــت و تولیــد بــه بازتولیــد ثــروت ملـّـی کمــک کننــد.

ــی  ــتراتژیک جغرافیای ــاده اس ــت فوق الع ــن در موقعی قرارگرفت
ــایگان  ــورداری از همس ــرب و برخ ــرق و غ ــدور ش ــوان کری بعن

ــف  ــد و ضعی ــدد، نیازمن متع
ــعه و  ــاخص های توس ــر ش ــد و از نظ ــی برخوردارن ــاً باالی ــت تقریب ــه از جمعی ک
پیشــرفت بســیار عقب تــر از کشــورمان هســتند )عــراق، افغانســتان، آذربایجــان، 
ارمنســتان، پاکســتان، ترکمنســتان و کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس و حاشــیه 
دریــای خــزر( همــه و همــه برخــورداری از یــک نقطــه قــوت بی مثــال اســت کــه 
تولیدگــران، سیاســتگذاران بــا واقــع شــدن در مرکــز ایــن موقعیــت بایــد اهمیــت 

خــود را بعنــوان قــدرت بالمنــازع تجدیــد و تثبیــت نمایــد. 

نقاط ضعف صنعت و تولید کشور
نبــود حمایت هــای قانونــی و تســهیالتی مناســب و ارزان از 

ــده؛ تولیدکنن
بانک هــا و موسســات اعتبــاری از بدنــه کارشناســی چابــک و متخصص برخــوردار 
نیســتند و در ارزیابی هــای خــود نهایــت ســختگیری را بــا ســرمایه گذاران بــه خرج 
ــره  ــهیالت کم به ــای تس ــا اعط ــد ب ــت از تولی ــت های حمای ــد، سیاس می دهن
ــا  ــاال همــراه ب ــورم ب ــدارد و ت و بلنــد مــّدت در دســتور کار سیاســتگذاران قــرار ن
رکــود بهمــراه ســود دلفریــب ســپرده بانک هــا کــه در بیشــتر مواقــع از نــرخ تــورم 
ــه تولیــد  ــع اصلــی روی آوردن ســرمایه و ســرمایه گذار ب ــز تجــاوز می کنــد مان نی
ــرایط  ــن ش ــور در خوش بینانه تری ــدی کش ــع تولی ــت، صنای ــده اس ــت ش و صنع
ســودی بیــن 10 تــا 15 درصــدی دارنــد و تحقــق ایــن ســود بــه وصــول مطالبات 

مديريت 
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فاقــد پشــتیبان و چک هــای مــدت دار بــدون تضمیــن و ده هــا اّمــا و اگــر خــرد و 
کالن بســتگی دارد.

بهره وری پایین نیروی کار؛
نیــروی کار صنایــع تولیــدی انگیــزه الزم بــرای بــکار بســتن اســتعدادهای خــود را 
نــدارد، حقــوق و دســتمزدی کــه دریافــت می کنــد کفــاف زندگیــش را نمی دهــد، 
ــا و مهارت هــای الزم  ــدارد، آموزش ه ــی ن ــی خوب شــرایط مســاعد روحــی و روان
کار را در بیشــتر مــوارد نیاموختــه و عالقــه ای بــه آمــوزش و یادگیــری نــدارد، در 
مناســبات تولیــد خــود را بعنــوان ابــزار کار می بینــد و در بیشــتر مواقــع مثــل آدم 
ــا و صاحــب کســب وکار را دشــمن و  ــا وی برخــورد می شــود، کارفرم ماشــینی ب
ــه کار و  ــی ب ــش و بی عالقگ ــث رنج ــه باع ــن هم ــه ای ــد ک ــتثمارگر می دان اس

ــاً بهــره-وری پاییــن می گــردد.  خالقیــت و نهایت
ــردد کــه  ــن می گ ــت تعیی ــروی کار از طــرف دول ــی نی ــوق قانون مناســبات و حق
متأســفانه ناتوانــی اقتصــاد دولتــی در کنتــرل تــورم و ناتوانــی در ایجــاد تعــادل بین 
عرضــه و تقاضــای نیــروی کار و ایجــاد شــغل به ارزانــی و نادیده انگاشــتن زحمات 
نیــروی کار منجــر شــده کــه نهایتــاً متأســفانه نیــروی کار کشــور، عامــل تضییــع 
حقــوق و فشــارهای مضاعــف زندگــی و معــاش خــود را در بســیاری مــوارد نــه 

ــد. ــا  می دان اقتصــاد دســتوری سیاســتگذار و قانون گــذار بلکــه کارفرم

ماشین آالت فرسوده قدیمی و مستهلک؛
نبــود زیرســاخت های صنعــت مــادر در کشــور، نبــود بخــش خصوصــی فعــال و 
صنعتــی، تحریم هــای ظالمانــه و نداشــتن برنامــه تولیــدی صنعتــی جامــع از طرف 
سیاســتگذار، ماشــین آالت مولــد و فعــال کشــور را مســن و پیــر کــرده و از کارایــی 
آن کاســته اســت، صنایــع کشــور مســتهلک و انرژی بــر هســتند و از پیشــرفت های 
هوشــمندانه صنایــع نویــن بی بهره انــد کیفیــت و کمیــت تولیــد باتوجــه بــه رقابــت 
شــدید بیــن تولیدکننــدگان عرصــه بین الملــل کــه بــا کاهــش هزینه هــای تولیــد و 
افزایــش بهــره وری بــه رقبــای کوچــک و ضعیــف غلبــه کرده انــد ضعیــف و نحیف 

شــده و یــارای مقاومــت در برابــر تغییــرات شــوک آور را از دســت داده اســت.

ضعف سیستم های ارتباطی و اطالعاتی؛
زیرســاخت ارتباطــات و شــبکه های ارتباطــی از قبیــل شــبکه مخابــرات 
ــبکه های  ــا، ش ــبکه بزرگراه ه ــی( ش ــواره ای، اینترنت ــری، ماه ــبکه های تصوی )ش
ریلــی، شــبکه های خطــوط هوایــی در کشــور، ضعیــف و بــه شــکلی عقــب مانــده 
ــدی از شــبکه های  ــش و اطالعــات روز در گــرو بهره من اســت برخــورداری از دان
تســهیل و ترویــج دسترســی بــه منابــع عظیــم اطالعــات میســر اســت و بــدون 
داشــتن ابزارهــای مناســب دسترســی بــه اطالعــات ثــروت آفرینی ناممکن اســت.

ضعف در بازاریابی و بهره مندی از مشاوره؛
بــا گذشــت حــدود یکصــد ســال از پیدایــش علمــی صنعــت مشــاوره در جهــان 
ــائل و  ــف و مس ــور مختل ــاوره در ام ــه مش ــاور اثربخــش ب ــاد و ب ــفانه اعتق متأس
مشــکالت در میــان جوامــع مختلــف صنعتی کشــور شــکل نگرفتــه و راهکارهای 
ســنتی همچنــان بــا تکیه بــر رویه هــا و روش هــای منســوخ و نابــارور نتوانســته اند 

گــره مشــکالت ســاختاری را بــاز نماینــد.

نامناســب بــودن ســاختارهای ســازمانی و عــدم بکارگیــری اصول 
ــی مدیریت؛ اساس

ســازمان ها شــکل های گروهــی همــکاری و تعــاون در جهــت رســیدن بــه اهــداف 
مشــترک اند و ســاختارها ترســیم خطــوط هماهنگــی و تقســیم وظایــف و اختیارات 
ــت  ــری اصــول اساســی مدیری ــدون بکارگی ــد، ب در ســازمان ها را نشــان می دهن
ــری  ــرل و پیگی ــری و کنت ــت و رهب ــازماندهی، هدای ــزی، س ــه برنامه ری ازجمل
دســتیابی بــه اهــداف تعییــن شــده بــه هیچ وجــه ممکــن نمی باشــد لــذا بــا کمــال 
تأســف اصــول اولیــه مدیریــت کــه از حــدود بیــش از یکصــد ســال هنــوز بعنــوان 
ــی  ــد. حت ــرار گرفته ان ــرداری ق الگوهــای مدیریتــی جوامــع متمــدن مــورد بهره ب
بــه ابتدایی تریــن شــکل در ســازمان های خدماتــی و تولیــدی و حتــی مدیریتــی 

ــد. ــرار نگرفته ان ــرداری ق ــورد بهره ب کشــور م

بدنامی و بی اعتمادی تولید داخل؛
ــازمان ها و  ــخص در س ــداف مش ــت و اه ــم انداز، مأموری ــه، چش ــتن برنام نداش
صنایــع تولیــدی بهمــراه نبــود ســازوکارها و مقــررات دولتــی بــرای اقتصــاد دولتی 
دالیــل مبرهــن و آشــکاری بــرای عــدم موفقیــت و عرضــه محصــوالت بــا نــام و 

نشــان در کشــور مــا بــوده اســت.

نبــود برندهــا و صنایــع بــزرگ و افتخارآفریــن بعنــوان الگوهــای 
مقبــول؛

صنایــع کوچــک و متوســط پایه هــای اقتصــاد هــر کشــوری محســوب می شــوند 
و پــرورش و رشــد کســب وکارهای کوچــک و متوســط و تبدیــل آنهــا بــه صنایــع 
ــر اســت. اقتصــاد  ــن امکان پذی ــادر در بســتر اقتصــادی مســتعد و ام ــزرگ و م ب
ــی، خالقیــت و  دولتــی، شــبه دولتــی و برخــوردار از مواهــب و منابــع عظیــم ملّ
نــوآوری را از صنایــع عمدتــاً دولتــی ســلب نمــوده و بــه جهــت عــدم شــکل گیری 
بخــش خصوصــی و منفــک از دولــت، بــه معنــای واقعــی، صنایــع خصوصــی در 
ســایه شــوم رانــت و ارتباطــات پــرورش یافته انــد و فقــدان هویــت و شــخصیت 

اقتصــادی قــوی و مســتقلی هســتند.

ــی و  ــت داخل ــی در رقاب ــاال و ناتوان ــده ب ــام ش ــای تم قیمت ه
ــی؛ خارج

ــه  ــددی از جمل ــای متع ــع هزینه ه ــور تاب ــوالت کش ــده محص ــام ش ــت تم قیم
نیــروی انســانی آمــوزش ندیــده، ماشــین آالت مســتهلک و هزینه بــر، رویه هــا و 
روش هــای غیراصولــی، عــدم برخــورداری از اصــول مدیریــت و سرپرســتی مدرن، 
ــن  ــاال و پایی ــهیالت ب ــرخ تس ــی ، ن ــاوره های تخصص ــدی از مش ــدم بهره من ع

بــودن ســاعات کار مفیــد بســیار غیراقتصــادی، غیــر رقابتــی تعییــن می شــود.

نبــود هماهنگــی و انســجام بیــن دوایــر دولتــی در جهــت حمایت 
تولید؛ از 

ــرای  ــرای اج ــدرت ب ــای ق ــر و نهاده ــی در دوای ــجام و یکپارچگ ــفانه انس متأس
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ــازمان ها  ــدام از س ــدارد و هرک ــود ن ــده وج ــن ش ــای تدوی ــت ها و برنامه ه سیاس
و ادارات مختلــف بصــورت جزیــره وار دنبــال انجــام وظایــف خشــک و مقــررات 
ســازمان متبوعــه خــود هســتند و اینکــه ایــن وظایــف و مأموریت هــا چــه انــدازه با 
سیاســت های کالن و ملــی همســو باشــند در اجــرای وظایــف آنــان کمرنــگ و در 
درجــه اولویــت پایین تــری قــرار دارنــد و باصطــالح حفــظ قــدرت سیاســی و میــز 
کار از اهمیــت بــه مراتــب بیشــتری برخــوردار اســت لــذا تولیــد و صنعــت بعنــوان 

اهــرم رشــد و توســعه کشــور مســئله ای بــا اهمیــت و ملّــی تلقــی نمی شــود.

رقبای قوی بنیه و شبه دولتی و برخوردار از رانت؛
اقتصــاد ایــران در کشــاکش اقتصادهــای بــازار آزاد و ســرمایه داری و سیســتم های 
ــه کــرده  ــرای خــود تعریفــی از اقتصــاد ارائ ــی و سوسیالیســتی ب اقتصــادی دولت
اســت کــه مبانــی دقیــق وروشــنی نــدارد کــه بتواند اقتصــاد نیمــه دولتــی متمایل 
بــه بــازار آزاد را توجیــه کنــد و کارکــرد آن را بــرای اقتصــاد ایــران شــاخص قــرار 
دهــد لــذا بــا عالقــه ای کــه بــه اقتصــاد بــازار و آزادی اقتصــادی دارد در چمبــره 

جاذبه هــای دولتــی و انحصــار منابــع ارزان گیــر کــرده اســت.

نبود تشکل ها و اتحادیه های صنفی قوی؛
باتوجــه بــه عــدم شــکل گیری واقعــی بخــش خصوصــی ســندیکا و اتحادیــه و 
تشــکل های حمایتــی صنفــی مربوطــه نیــز شــکل نگرفتــه اســت و جایگاهــی 
بــرای تشــکل های قــوی و مدافــع صنــوف و حقــوق آنهــا نیــز ایجاد نشــده اســت. 
اقتصــاد سیاســی و دولتــی نیــز زمینــه ایجــاد چنیــن تشــکل هایی را از بیــن بــرده 
اســت لــذا اقتصــاد دولتــی و تشــکل های مربوطــه فرمایشــی بــوده و از پیگیــری 

حقــوق ذینفعــان خــود ضعیــف بوده انــد.

واردات بی رویه نظام مند؛
دروازه هــای ورود کاال و محصــوالت از طریــق غیــر قانونــی امــا کامــاًل توانمنــد 
بــه روی واردکننــدگان ســازمانی بــاز بــوده و صنایــع تولیــدی داخــل کشــور بــا 
ــا آن را نداشــته و  ــه ب ــوان مقابل ــد ت ــاالی تولی ــن و هزینه هــای ب بهــره وری پایی
از گردونــه رقابــت بیــرون رفتــه اســت جالــب ایــن اســت کــه در بســیاری مــوارد 
ــد را تأئیــد و عمــاًل  ــی و قدرتمن ــر قانون حاکمیــت، وجــود ایــن ســازمان های غی

تســلیم رفتارهــای آنــان شــده اســت. 
ــدی کشــور  ــای تولی ــا نیازه ــروی کار ب ــالت دانشــگاهی نی ناهماهنگــی تحصی
ــی( ــای آت ــغلی و پیش بینی ه ــای ش ــروی کار و نیازه ــای نی ــه و تقاض )عرض

در ســطح کالن بــه نظــر می رســد فاقــد برنامه ریــزی جامــع و کالن و یکپارچــه 
ــرای نیازهــای شــغلی و  ــرورش نیــروی کار خــالق و تحصیــل کــرده ب ــرای پ ب
تولیــدی کشورهســتیم، بــا وجــود پیشــرفت علــوم مدیریــت برنامه ریــزی بــرای 
زمــان حــال و آینــده نیازهــای شــغلی، نیازهــای تولیــدی، نیازهــای اقتصــادی و 
ــی  ــالت عال ــروی کار الزم انجــام نشــده اســت و تحصی ــوزش نی ــرورش و آم پ

ــد. ــکل گرفته ان ــی ش ــای والدین ــق و عقده ه ــع عالی ــوج وار تاب م

نداشتن جایگاهی برای تحقیق و توسعه در صنایع؛
تحقیــق و توســعه در صنایــع و نهادهــای اجتماعــی و تولیــدی به جایــگاه درخور و 

بــاارزش خــود نایــل نشــده اســت و گویــا از اهمیــت چندانــی نیــز برخوردار نیســت 
لــذا بــا توجــه بــه تغییــرات ســریع و روزافــزون در تکنولــوژی و دانش فنــی مربوطه 
از یــک طــرف و بی توجهــی عمومــی در ایــران بــه ایــن مســئله زمینــه بســیاری 
شکســت ها و درجازدن هــا گســترش یافتــه و هــرروز شــاهد کناره گیــری، 
ــل و فشــارها  ــار دیگــر عوام ــع و شــرکت ها در کن انحــالل، ورشکســتگی صنای

شــده اســت.

نبود مهارت های کاری و کارآفرینی؛
متأســفانه سیســتم آموزشــی کشــور نتوانســته اســت نیــروی کار مهــارت دیــده، 
متخصــص و کاردان کــه بــه اصــول اساســی و قابــل اجــرای کارآفرینــی مســلط 
باشــد، پــرورش دهــد کارآفرینــی و کارآفرینــان بــه شــکلی ســنتی موفق بــه ایجاد 

کســب وکارها شــده اند.

ضعــف اخــالق و رفتــار اجتماعــی و شــیوع قانونگریــزی شــدید در 
بیــن افشــار مختلــف جامعــه و حتــی حاکمیت؛

ــذاری و  ــه ای از پایه گ ــر جامع ــعه ه ــرفت و توس ــد و پیش ــی رش ــای اساس پایه ه
رعایــت اخــالق، ارزش هــا و هنجارهــا و پایبنــدی بــه آنــان شــکل  می گیــرد کــه 
ــرای ایجــاد و توســعه آن از طــرف سلســله های  ــالش مثمــر ثمــر ب متأســفانه ت
حاکمیتــی در ایــران انجــام نگرفتــه اســت و فرهنــگ شــکل گرفتــه ضعیــف و از 
لحــاظ صداقــت و پاکــی ملــّون بــوده اســت.دروغ و گــذر از خطــوط قرمــز و زیرپــا 
گذاشــتن مســئولیت های اجتماعــی و اخالقــی جــزء افتخــارات اجتماعی شــده و در 
بطــن خانــواده و فرهنــگ ایرانــی مقیــد  و متعهــد شــدن به اجــرای اصول اساســی 
زندگــی و پایبنــدی بــه اخالقیــات زیرپــا گذاشــته شــده اســت بــا ایــن وصــف و بــه 
قــول معــروف درجامعــه ای کــه دور گل هــا و باغچه هــا از تــرس دســتبرد بــه آن هــا 
ــرای رشــد و  ــالش ب ــا باشــد. ت ــد شــاید توســعه اندکــی بی معن حصــار می گذارن
پیشــرفت بــه شــکل ایجــاد زیرســاخت های فیزیکی )توســعه افقــی( و دســتیابی به 
تکنولــوژی نویــن )توســعه عمــودی( دردی از دوای ایــن کشــور را دوا نخواهــد کــرد 
و تــا زمانیکــه توســعه کیفــی کــه از مدرنیتــه و پــرورش مغزهــا حاصل می شــود در 
کشــور اتفــاق نیافتــد تمــام تالش هــا بــرای توســعه، آب در هــاون کوبیــدن خواهــد 
بــود ایــن مســئله از منظــر اقتصــادی ضایعه و ضعــف بزرگی بــرای ترویــج و جذب 

ــه حســاب می آیــد. ســرمایه گذار و صنعــت در کشــور ب

عــدم تســلط بــه ابزارهــا و مهارت هــای ارتباطــی نویــن از جملــه 
زبــان انگلیســی و مهارتهــای مذاکــره و فروش؛

باتوجــه بــه پیشــرفت علــوم از همــه جهــات و ضــرورت بهره منــدی از ابزارهــای 
نویــن ارتباطــی و مهارتهــای خــاص رویارویــی بــا مســائل پیچیــده روز، آموزش ها 
و بســترهای الزم بــرای رویارویــی و پاســخگویی بــه نیازهــای موجــود تدویــن و 
ارائــه نشــده اســت. لــذا برخوردهــای ســنتی و از مــد افتــاده پاســخگوی تحــوالت 
و ارتباطــات مــدرن نبــوده و در اولیــن قدم هــا بــه جهــت ناتوانــی در بــه کارگیــری 
ــای  ــا و طرف ه ــور رقب ــن مقه ــول و نوی ــی مقب ــول ارتباط ــره، اص ــول مذاک اص
هنرمنــد و دارای مهارت هــای قــوی شــده و میــدان و بــازار را بــه طــرف قــوی و 

برخــوردار از مهارت هــای چندگانــه واگــذار نمــوده اســت. 
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آموزش هــای بــه ظاهــر آکادمیــک در بســیاری زمینه هــا رواج یافتــه امــا صرفــًا 
تئوریــک و فاقــد کارکــرد اجتماعــی بــوده و از بهــره وری الزم بــرای برخــورداری از 

نتایــج و کاربــردی کــردن آنهــا عاجــز بــوده اســت.

تحلیل نقاط فرصت تولید و صنعت داخلی؛
ــت و  ــه جمعی ــا توجــه ب - وجــود بازارهــای وســیع مصــرف در داخــل کشــور ب

وســعت کشــور
- وجــود همســایگان ضعیــف، نیازمنــد و پرجمعیــت، جغرافیــای کشــور بــه جهــت 
دسترســی بــه آبهــای آزاد و بســیاری ار کشــورهای منطقــه بــا کمتریــن هزینــه 
ــر  ــران از نظ ــایه ای ــورهای همس ــتر کش ــود. بیش ــوب می ش ــتراتژیک محس اس
ــران  ــر از ای ــون ضعیف ت ــع گوناگ ــا و مناب ــی و مهارت ه ــش فن ــوژی، دان تکنول

هســتند.
- وجــود ویرانی هــای ناشــی از تروریســم، جنــگ منطقــه ای، تغییــر حکومت هــا 
و سیاســت های بین المللــی قدرتهــای بــزرگ کشــورهای همســایه مــارا بــه بــازار 
بــزرگ مصــرف محصــوالت و کاالهــای خارجــی تبدیــل نمــوده اســت کــه بــا 
تدویــن اســتراتژی هــای مناســب می تــوان ســالهای ســال از همســایگی بــا ایــن 

کشــورها بــه جهــت مصــرف محصــوالت و کاالهــای ایرانــی لــذت بــرد.
ــه  ــان ک ــتان، آذربایج ــوریه، ارمنس ــراق، س ــتان، ع ــون افغانس ــورهایی همچ کش

ــد ــم آورده ان ــران فراه ــاد ای ــرای اقتص ــاارزش ب ــای ب فرصته
- پتانســیل عظیــم منابــع انســانی جــوان، تحصیــل کــرده و نیازمنــد بــه عنــوان 
ــه  ــت ک ــورمان اس ــرای کش ــال ب ــی بی مث ــت رقابت ــا و مزی ــت گران به فرص
ــب  ــه تناس ــان ب ــور ایش ــتراتژی های درخ ــن اس ــزی و تدوی ــورت برنامه ری درص

ــوند ــگرفی ش ــول ش ــث تح ــد باع ــور می توانن ــای کش نیازه
- وجــود امنیــت سیاســی و اجتماعــی در کشــور کــه می توانــد ایــران را بــه کریدور 
شــرق بــه غــرب و شــمال بــه جنــوب و عامــل جــذب ســرمایه گذاران خارجــی 

ــل کند تبدی
- وجــود صنایــع عظیــم زیرزمینــی از قبیل نفــت و گاز، پتروشــیمی، منابــع و ذخایر 
معدنــی، کشــاورزی کــه بــا ایجــاد صنایــع پتروشــیمی و تبدیلــی از خــام فروشــی 
آن هــا جلوگیــری کــرده و بــه ایجــاد ارزش افــزوده مضاعــف منجــر می گــردد. بــا 
ایجــاد صنایــع پایین دســتی تبدیلــی و بســته بندی و فــراوری و تولیــد محصــوالت 
مشــتق شــده از همــه منابــع و ذخایــر معدنــی و خــام کشــور ضمــن ایجاد اشــتغال 
و رفــاه باعــث ارزآوری و تقویــت بنیان هــای اقتصــادی کشــور می گــردد. عالقــه 
ــکال  ــه اش ــرمایه گذاری ب ــرای س ــی ب ــام خارج ــا ن ــات ب ــرکت ها و کارخانج ش
ــه ســرمایه گذاری مشــترک، همکاری هــای مشــترک،  ــران از جمل مختلــف در ای
ــور  ــادی کش ــی و اقتص ــرایط سیاس ــه از ش ــان همه جانب ــراز اطمین ــورت اح درص

میســر خواهــد شــد.

تحلیل نقاط تهدید صنعت و تولید کشور؛  
- تکنولــوژی در حــال تغییــر و مــدرن کشــورهای درحال توســعه و رقبــای خارجی 

کــه از دســترس صنایع کشــور دور اســت.
ــی  ــبه دولت ــی و ش ــع دولت ــی و صنای ــه روز خارج ــر و ب ــوی، مبتک ــای ق - رقب
داخلــی کــه بــه راحتــی در کشــور حضــور دارنــد تهدیــدی بــه بخــش خصوصــی 

می آینــد. به حســاب 
- رونــق بازرگانــی و تجــارت بــه دور از موانــع و مقــررات مالیاتــی و مقیدکننــده که 
معضــالت تولیــد را نداشــته و بیشــتر در ســایه قــرار دارنــد کــه کاال و محصــول را 
از فروشــنده بــه خریــدار منتقــل می نماینــد و بــه راحتــی ســود می برنــد بی آنکــه 

شناســنامه یــا آدرس قابل شناســایی داشــته باشــند.
- ســود ســپرده های بیشــتر از نــرخ تــورم و بهــره بــاالی بانکــی تســهیالت کــه 

انگیــزه تولیدکننــده را بــه ســمت ســپرده گذاری ســوق می دهــد.
- نبــود ثبــات در قیمــت ارز، سیاســت های انقباظــی و انبســاطی دولــت و بانــک 

مرکــزی و مقــررات تعرفــه ای و تشــویقی واردات و صــادرات
- اقتصــاد دولتــی و شــبه دولتــی برخــوردار از منابــع مختلــف کــه امــکان رقابــت، 

رشــد و بالندگــی را از بخــش خصوصــی تولیــدی گرفتــه اســت.
- فرهنــگ ســرمایه و ســرمایه دار ســتیز مــردم که رفتارهــای نامشــروع، غیرقانونی 
و زشــت عــده ای صاحبــان ثــروت را نــه از ضعــف قانــون و مجــری قانــون کــه از 
فــرد خطــاکار و طبقــه اجتماعــی وی می داننــد غافــل ازاینکــه بــدون ســرمایه و 
ســرمایه گذار هیــچ تولیــدی محقــق نمی شــود و بــه تبــع آن هیچگونــه بازتولیــد 
ــه  ــز در جامع ــی نی ــتغال و رفاه ــن اش ــس بنابرای ــد پ ــی رخ نمی ده ارزش و ثروت

ــردد. ــاد نمی گ ایج
ــی بــرای بسترســازی، توســعه اقتصــادی و صنایــع  - نداشــتن برنامــه جامــع ملّ

دانش بنیــان
ــه و  ــن معامل ــی و تجــارت طرفی ــوق بازرگان ــی از حق ــود حمایت هــای قانون - نب
خصوصــاً ســاز و کاری بــرای تضمیــن پرداخــت و وصــول چک هــای پرداختــی و 

تعهــدات پرداختــی
ــا  ــه شــرایط خــاص کشــور ایــران کــه بیشــتر مبــادالت اعتبــاری و ی باتوجــه ب
ــرای  ــی ب ــه تضمین ــرد، هیچگون ــورت می گی ــّدت دار ص ــای م ــق چک ه ازطری
وصــول مطالبــات و چک هــای بالمحــل وجــود نــدارد و نبــود برخوردهــای مانــع 
ــوء  ــرداری، س ــات رواج کالهب ــور موجب ــی کش ــتم قضائ ــوی سیس ــونده از س ش
اســتفاده و ضــرر و زیــان تولیدکننــده شــده اســت و ایــن درحالیســت کــه کلیــه 
پرداخت هــای جــاری تولیدکننــده اعــم از  هزینه هــای انــرژی، مالیــات، حقــوق و 
دســتمزد و ... نقــدی بــوده و چک هــای بالمحــل و هزینه هــای وصــول آن ســود 
ناچیــز تولیدکننــده را بلعیــده و باعــث ســردرگمی در فــروش مطمئــن حتــی بــه 

معتبرتریــن خریــداران نیــز شــده اســت.
- سیســتم مالیاتــی ناعادالنــه و نامتناســب بــا وضعیــت وخیــم تولیــد و صنعــت 
کشــور درحالــی کــه وارد عمیق تریــن دوره هــای رکــود و کســادی بــازار شــده ایم  
ســهم مالیــات از بنگاه هــای اقتصــادی در تأمیــن بودجــه کشــور بطور چشــمگیری 
ــا  ــازار و اقتصــاد پوی ــا شــرایط اقتصــادی ب افزایــش یافتــه اســت و ایــن مــورد ب
ــرای  ــر ب ــای براب ــعه فرصت ه ــن و توس ــی در تأمی ــدارد و ناتوان ــی ن همخوان
بهره منــدی از امکانــات عمومــی کشــور موجبــات شــیوع بی اعتمــادی اجتماعــی و 

تخریــب شــدید ســرمایه های اجتماعــی شــده اســت.

پی نوشت:
* دانــش آموختــه مدیریــت بازرگانــی، بازاریابــی، مدیر عامل مجموعــه کارخانجات 

الیــاف آذران و مدرس دانشــگاه
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منسوجات
ورزشی

تهیه و تنظیم:  دکتر فرناز نایب مراد

چمن مصنوعى در زمین هاى ورزشى

تولیــد ایــن محصــول بــا اســتفاده از فرآیندهایــی مشــابه فرآیندهای انجام شــده 
در صنعــت کفپــوش صــورت می گیــرد. 

چمــن مصنوعــی در مناطقــی بــه کار مــی رود کــه امکانــات الزم بــرای رشــد 
ــه نحــو  ــداری آن ب ــه نگه ــن ک ــا ای ــم نیســت و ی ــی فراه ــای طبیع چمن ه
ــاً در  ــا عمدت ــوع کفپوش ه ــن ن ــد. ای ــکل باش ــا مش ــن ی ــوب، غیر ممک مطل
اســتادیوم های ورزشــی بــه کار می رونــد. البتــه اســتفاده در زمین هــای ورزشــی 
ــا،  ــن الیه ه ــت. دوام ای ــی اس ــای مصنوع ــرد چمن ه ــی از کارب ــا بخش تنه
هزینــه پاییــن نگهــداری، عــدم نیــاز بــه آبیــاری و ظاهــر طبیعــی آنهــا ســبب 
شــده اســت کــه ایــن تولیــدات در محــدوده وســیعی از کاربردهــا مــورد اســتفاده 
قــرار گیرنــد. ایــن چمن هــا ، مشــکل گل آلــوده شــدن زمیــن در هنــگام بــارش 
بــاران را ندارنــد. همچنیــن در مناطقــی کــه بــا کمبــود آب مواجــه هســتند و یــا 
نمی تــوان آبیــاری مطلوبــی بــرای چمن هــا انجــام داد، چمن هــای مصنوعــی 

ــد.  ــمار می رون ــه ش ــبی ب ــای مناس گزینه ه
یکــی دیگــر از مزایــای اســتفاده از چمن های مصنوعــی، صرفه جویــی اقتصادی 
ــا  ــار در هــر فصــل بایــد ب اســت، زیــرا چمن هــای طبیعــی را حداقــل یــک ب
چمن هــای جدیــد جایگزیــن نمــود کــه این کار مســتلزم صــرف هزینــه و وقت 

می باشــد. عــالوه بــر آن هزینــه نگهــداری آنهــا نیــز مزیــد بــر علــت اســت. 
ــل  ــی حاص ــای مصنوع ــد چمن ه ــه در تولی ــرفت هایی ک ــا پیش ــروزه ب ام
شده اســت، اســتفاده از آنهــا در زمین هــای فوتبــال افزایــش یافتــه و بــه جــای 
چمن هــای طبیعــی از منــو فیالمنت هــای مصنوعــی همچــون  پلی پروپیلــن، 
پلی اتیلــن و پلی آمیــد اســتفاده می شــود کــه در واقــع ایــن فیالمنت هــا  
چمــن مصنوعــی را تشــکیل می دهنــد. عمــر مفیــد یــک زمیــن چمــن طبیعی 

کوتــاه )بــه انــدازه 600 ســاعت بــازی فوتبــال( اســت و همچنیــن یکنواختــی 
ســطح زمیــن در تمامــی ابعــاد و ســطوح از لحــاظ ظاهــری و فیزیکــی باعــث 
گردیــده تــا خطاهــای ناشــی از عیــوب زمیــن در حیــن بــازی بــه صفــر برســد 
بــر روی زمین هــای چمــن مصنوعــی بهتریــن کنتــرل بــر تــوپ اعمــال شــده 
و حرکــت متقابــل بازیکــن و تــوپ عالــی و روان اســت در صورتی کــه در چمــن 
طبیعــی رشــد غــده ای و متراکــم و ایجــاد تــوده چمــن در یــک ناحیــه از زمیــن 
و کچلــی در ناحیــه دیگــر باعــث ناهمــواری زمیــن و ایجــاد مشــکل در بــازی و 

ــود. ــوپ می ش انحــراف ت

فن آوری چمن مصنوعی : 
تولیــد الیــاف چمــن مصنوعــی به گونــه ای اســت کــه در مقابــل اشــعه مضــر 
ــا محیط هــاي قلیایــی و باران هــاي اســیدي و همچنیــن در  UV و مواجهــه ب

برابــر عوامــل فیزیکــی و تنش هــاي مکانیکــی از قبیــل پاخوردگــی و تکل هاي 
شــدید و ســایش مقاوم ســازي شــده اســت کــه همیــن امــر باعــث شــده کــه 

عمــر چمــن مصنوعــی حداقــل بــه حــدود 10ســال برســد .
در مقایســه بــا چمــن طبیعــی قابلیــت اســتفاده دائمی و همیشــگی از آن اســت. 
ــا چمــن طبیعــی در اکثــر مناطــق آب و هوائــی تنهــا  یــک زمیــن ورزشــی ب
بــرای 600 الــی 800 ســاعت در ســال قابلیــت بــازی دارد چــون بــرای حفــظ 
ــه نگهــداری مــداوم و اســتراحت و تنفــس  ــاج ب کیفیــت چمــن طبیعــی احتی
ــازی  ــاعت ب ــر دو س ــه ازای ه ــه ب ــازی دارد ، بطوری ک ــک ب ــس از ی ــل پ کام
چمــن طبیعــی نیازمنــد 18 الــی24 ســاعت تنفــس اســت. درحالی کــه از یــک 
زمیــن چمــن مصنوعــی در ســال می تــوان تــا 4000 ســاعت بــه طــور مفیــد 
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اســتفاده کــرد. همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه زمین هــای چمــن طبیعــی 
ــع بارندگی هــای شــدید  ــز در مواق ــس از آن و نی ــی پ ــاری و مدت ــع آبی در مواق
قابــل بــازی نمی باشــند در حالی کــه ایــن محدودیــت روی زمین هــای چمــن 

مصنوعــی وجــود نــدارد.
 

درباره چمن مصنوعی
یکــی دیگــر از مزایــای اســتفاده از چمن هــای مصنوعــی، صرفه جویــی 
اقتصــادی اســت، زیــرا چمن هــای طبیعــی را حداقــل یــک بــار در هــر فصــل 
بایــد بــا چمن هــای جدیــد جایگزیــن نمــود که ایــن کار مســتلزم صــرف هزینه 

ــد. ــت می باش و وق
1. دیگــر اســتفاده از چمن هــای مصنوعــی در مکان هــا و فضاهایــی از قبیــل: 
پنــت هاووس هــا ، بالکن هــا ، پشــت بــام و ســاخت انــواع فضاهــای ســبز بــرای 

هتل هــا ، باغ هــا ویــال و حیــاط منــازل اســت 
2. انــواع چمن هــای مصنوعــی بــرای مکان هــای آموزشــی همچــون: 
ــای  ــتان ها و مهده ــدارس ، پیش دبس ــی ، م ــه های آموزش ــگاه ها ، موسس دانش

کودک هــا و ... کاربــرد دارد. 
ــی  ــوص ورزش های ــای مخص ــاه در زمین ه ــی کوت ــای مصنوع 3. از چمن ه
ــاس  ــا بازیکــن تم ــه در آنه ــف و... ک ــال، گل ــس ب ــس، بی ــی، تنی ــون هاک چ

ــود.  ــتفاده می ش ــدارد، اس ــن ن ــطح زمی ــا س ــتقیم ب مس
4. بنابرایــن در ایــن چمن هــا اهمیــت مســاله ســایش بــه انــدازه چمن هــای 
مورد اســتفاده در زمیــن فوتبــال آن قــدر زیــاد نیســت، امــا در عــوض 
ــت  ــطح از اهمی ــی س ــوپ و یکنواخت ــکاس ت ــه انع ــوط ب ــای مرب ویژگی ه

ــد.  ــتری برخوردارن بیش
5. نگهــداری: نگهــداری از چمن هــای طبیعــی بــرای مالکیــن، امــری دشــوار، 
ــانی  ــای انس ــزات و نیروه ــن تجهی ــد تامی ــوده و نیازمن ــه ب ــر و پر هزین زمان ب
کارامــد می باشــد در حالی کــه مراقبــت از چمن هــای مصنوعــی ، از بعــد مالــی 
ــد  ــریع تر خواه ــان تر و س ــور آس ــانی، به وف ــر انس ــه و از منظ ــرون به صرف مق

بــود. 
ــی  ــای مصنوع ــتفاده از چمن ه ــه اس ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــج بررس 6. نتای

محدودیــت زمانــی نداشــته و مســتقل از شــرایط آب و هوایــی اســت. 
ــمت های  ــری آن از قس ــه کارب ــه ب ــا توج ــی ب ــن مصنوع ــوع از چم ــر ن 7. ه
مختلفــی تشــکیل شــده اســت. اجــزای تشــکیل دهنده یــک چمــن مصنوعــی 

در حالــت کلــی عبارتنــد از: 

- فلت های چمن
-زمینه بافت )زیره جزء چمن مصنوعی(

- فیلرها )در صورت احتیاج نوع سیستم چمن مصنوعی(
- شن سیلیس )عامل تثبیت چمن(
- گرانول الستیک ) جزء پر کننده( 

ــوع سیســتم  ــاج ن ــه، در صــورت احتی ــه االســتیک )عامــل جــذب ضرب - الی
چمــن مصنوعــی(

مهمتریــن جــز چمــن مصنوعــی فلــت آن می باشــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه 
چمــن در معــرض نــور مســتقیم خورشــید و ســایر عوامــل جــوی و همچنیــن 
عوامــل فیزیکــی ، مکانیکــی و شــیمیایی قــرار می گیــرد. کیفیــت فلــت مــورد 

اســتفاده تاثیــر بســیاری در کیفیــت زمیــن چمــن و طــول عمــر آن دارد .
- مــواد پلیمــری مــورد اســتفاده از تولیــد فلــت بــه پنــج نــوع اصلــی تقســیم 

می گردنــد :  
1- پلــی پروپیلــن یــا PP: فلــت چمــن PP بایســتی در مقابــل  اشــعه مــاوراء 
بنفــش نــور خورشــید مقــاوم گــردد، چــرا که بــه شـــدت در مقابل اشــعه مــاوراء 
بنفــش تخریب پذیــر اســت . ایــن فلــت بــا توجــه بــه حالــت خشــکی پلیمــر 
ــی  ــن مصنوع ــای چم ــزو نســل اول فلت ه ــر اســت و ج ــدودی زب ــا ح PP ت

ــتاندارد را  ــی اس ــت گواه ــت دریاف ــی PP قابلی ــرد . چمــن مصنوع ــرار می گی ق
دارا نمی باشــد. پایــل چمــن مصنوعــی کــه از الیــاف پلی پروپیلــن  PP  تهیــه 
می گــردد از طــول عمــر کوتاه تــری برخــوردار بــوده و زبــری بســیار بیشــتری در 
مقایســه یــا الیــاف LSR دارد کــه ایــن امــر بعضــاً منجــر بــه جراحــت بازیکنان 

می گــردد.  
2- نایلــون یــا PA: الیــاف پلی آمیــد بــا توجــه بــه خاصیــت کشــندگی باالیــی 
کــه دارنــد ، بصــورت تــک رشــته ای در چمــن مصنوعــی مــورد اســتفاده قــرار 

می گیرنــد . 
3- پلی اتیلــن یــا PE : پلیمیــر PE ایــن امــکان را ایجــاد کــرد کــه الیــاف بــا 

ــر و در عیــن حــال نرم تــری ایجــاد گــردد. طــول عمــر بیشــتر و مقاوم ت
 

 PE ــل آن ــه اص ــه پای ــان( ک ــزش آس ــا لغ ــن ب ــر LSR )چم LSR -4: پلیم
می باشــد و Patent شــرکت تیولــون هلنــد می باشــد ، لطافــت و نرمــی بســیار 
خوبــی و در عیــن حــال طول عمــر و دوام بــاال و مقاومــت باال در مقابــل عوامل 
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فیزیکــی ، مکانیکــی ، شــیمیایی و نور خورشــید را ایجاد نمــوده اســت و به عنوان 
یکــی از بهتریــن الیــاف موجــود می باشــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

ــول  ــا گران ــر شــده ب ــای پ ــی در زمین ه ــرد بســیار خوب ــت کارب ــوع فل ــن ن ای
الســتیک دارد. نــوع فــردار آن بــرای زمین هــای بــدون شــن اســتفاده می شــود. 
در LSR مونــو فیالمنــت 6 یــا 8  عــدد الیــاف تکــی کــه بــه صورتــی  بــا هــم 
گــره شــده اند دور هــم پیچیده انــد کــه رشــته رشــته شــدن آنهــا در طــول زمــان 
انجــام می گیــرد. حالــت فنــری دارنــد و بــرای عمــودی ایســتادن و تکــی بــه 
نظــر رســیدن نیــاز بــه بــرس زدن دارنــد. سیســتم رابــر اینفیل چمــن مصنوعی 
اســتاندارد از الیــاف LSR کــه دارای گواهینامــه یــک ســتاره فیفــا می باشــد و از 
مقاومــت بســیار باالیــی در مقابــل نورخورشــید و عوامــل فیزیکــی و مکانیکــی 
برخــوردار اســت و در عیــن حــال از نرمــی و لطافــت بســیار خوبی برخــوردار بوده 

و بدیــن جهــت از ضریــب ایمنــی بســیار باالیــی برخــوردار می باشــد .
 

XTREME -5: نســل جدیــد پلیمرهــای چمــن مصنوعــی اســت کــه توســط 
شــرکت تیولــون هلنــد اخیــراً اختــراع و بــه ثبــت انحصاری رســیده اســت. چمن 
مصنوعــی ســاخته شــده از ایــن نــوع  پلیمــر، اولیــن چمــن مصنوعــی در جهان 
بــوده کــه اواخــر ســال 2005 موفــق بــه اخــذ گواهینامــه دوســتاره فیفــا گردیده 
اســت. از خصوصیــات ویــژه ایــن نــوع چمــن مصنوعــی جدیــد، لطافــت بســیار 
بــاال )نرمتــر از چمــن طبیعــی( و درعیــن حــال مقاومــت و دوام طوالنــی مــدت 
آن می باشــد . Xtreme باالتریــن امنیــت و  راحتــی بــرای بازیکنــان را تامیــن 

ــد. می کن
ــرم شستشــوی  ــا برس هــای ن ــل مقایســه ب نرمــی و مالیمــت Xtreme  قاب
اتومبیــل اســت بــا لمــس Xtreme ایــن حالــت را احســاس می کنیــد . پلیمــر 
ــن  ــا در ای ــدن پایل ه ــکل خوابی ــتد و مش ــت می ایس ــاًل راس Xtreme کام

ــه  ــوع فلــت حــل شــده اســت. ســطح بی خطــر چمــن مصنوعــی منــوط ب ن
ــر نگــه  ــد همیشــه پ ــاف بای عــدم جابه جایــی پرکننده هاســت. بیــن تمــام الی
ــی  ــوی CLMT از جا به جای ــتفاده از الگ ــا اس ــر Xtreme ب ــود پلیم ــته ش داش
ــل  ــواع عوام ــل ان ــن در مقاب ــای چم ــد. فلت ه ــری می کن ــا جلوگی پرکننده ه
جــوی و محیطــی خصوصــاً اشــعه .U.V مقــاوم شــده اســت و طبــق اســتاندارد 
دیــن آلمــان در مقابــل اشــعه هیچگونــه تغییــری نشــان نمی دهــد و دارای عمر 

ــد .  ــال می باش ــی 15 س ــد10 ال مفی

               )Backing ( زمینه بافت
ــای  ــده فلت ه ــوان نگهدارن ــه عن ــت ب ــه باف ــا زمین ــی ی ــن مصنوع ــره چم زی
چمــن مصنوعــی از قســمت های مهــم چمــن محســوب می شــود. اســتفاده از 
زمینــه بافــت خــوب تاثیــر بســیار زیــادی در اســتحکام و عمــر چمــن دارد. زیره 
چمــن مصنوعــی بــرای انــواع مختلــف بایــد از لحــاظ تــار و پــود مشــخصات 
ــال از  ــی فوتب ــژه ای داشــته باشــد . در چمــن مصنوعــی اســتاندارد بین الملل وی
زیــره مخصــوص ســه الیــه  اســتفاده گردیــده اســت .  ایــن ســه الیــه موجــب 
مقاومــت چمــن مقابــل انــواع تنش هــای طولــی ، عرضــی و قطــری حاصــل از 

انجــام تکل هــای شــدید می گــردد. از دیگــر مزایــا جــذب بهتــر التکــس و در 
ــودن پایل هــا در ســطح چمــن اســت. ــر ب نتیجــه محکم ت

-فیلرها )در صورت نیاز سیستم چمن(:
1- شن سیلیس  

ــن عناصــر تشــکیل دهنده  ــن یکــی از مهم تری ــوع سیســتم چم ــه ن بســته ب
یــک زمیــن چمــن مصنوعی ســند فیلــد ورابــر اینفیــل دانه هــای شــن پرکننده 
می باشــد شــن ســیلیس بــه چمــن ثبــات می دهــد بطوری کــه کیفیــت و دوام 
زمیــن ورزشــی بســتگی بــه کیفیــت آن دارد . شــن مــورد اســتفاده نبایــد دارای 
بیــش از 3% آهــک و گــچ و رس باشــد زیــرا  پــودر حاصلــه از آنهــا در مجــاورت 
ــن کــدر شــدن  ــازی و همچنی ــن ب ــت باعــث تراکــم بیــش از حــد زمی رطوب
ــده شــن  ــواد پرکنن ــرم کل م ــل 96% از ج ــد حداق ــود . بای ــن می ش ــگ چم رن
ســیلیس SiO2 باشــد. مقــدار مجــاز بــرای ذرات ریــز بــا حداقــل انــدازه 0/063 
ــاس  ــر اس ــتفاده ب ــورد اس ــن م ــدی ش ــت.  دانه بن ــر از 2% اس ــر؛ کمت میلی مت
میــزان فاکتورهــای ســرخوردن و ثبــات مــورد نیــاز متفــاوت خواهــد بــود. بــرای 
مثــال زمین هــای چمــن مصنوعــی فوتبــال احتیــاج بــه شــن نرم تــری نســبت 

ــد.  ــه زمین هــای هاکــی دارن ب
 ) دانه بنــدی الزم  شــن پر کننــده بــرای فوتبــال mm 0/3- 0/63 و بــرای 
تنیــس mm 0/4-0/8 و بــرای هاکــی mm 0/71-1/25(  بایــد حــد اقــل %50 
از دانه هــای شــن مــورد اســتفاده ؛ ِگــرد باشــند . گــردی یــک مشــخصه مهــم 
دانه هــای شــن اســت و اثــر مســتقیم بــر روی میــزان فرســودگی و پــاره شــدن 
الیــاف چمــن دارد. دانــه شــن بــا لبه هــای تیــز باعــث پارگــی و صدمــه بــه فلت 
چمــن می شــود و حتــی بهتریــن فلــت چمــن بــر اثــر حرکــت شــِن تیــز دانــه 

ــد. ــه می بین صدم

2 - گرانول الستیک: 
انــدازه گرانول هــای الســتیک بــرای زمیــن فوتبــال بیــن 0/5 میلیمتــر تــا 1/5 
  EPDM( Ethylene :میلیمتــر؛ بــه شــکل چندوجهــی؛ از جنــس بازیافــت و یــا

)Propylene Diene Monomer

 
سیستم های چمن مصنوعی

ــواع مختلــف چمــن مصنوعــی از اجــزای خاصــی تشــکیل  هــر ســاختار از ان
شــده اســت. هرنــوع از محصــوالت یــک ترکیــب خــاص اســت کــه نیازهــای 
ورزش هــای خــاص خــود را تامیــن می کنــد. چمــن مصنوعــی دارای گونه هــای 
مختلــف بــوده کــه متخصصیــن چمــن مصنوعــی آنهــا را سیســتم های چمــن  
)Grass System( نــام گذارده انــد. دلیــل وجــود سیســتم های مختلــف چمــن 
ــر  ــی در ه ــاخصه های تکنیک ــاوت ش ــه تف ــوط ب ــوان مرب ــی را می ت مصنوع
ــه  ــوپ ، زاوی ــت ت ــوپ، بازگش ــت ت ــی حرک ــه : چگونگ ــت. از جمل ورزش دانس
انعــکاس تــوپ، نیــاز بــه ســر خــوردن ، تمــاس بازیکن بــا زمین، شــوت کــردن، 

ضربــه زدن یــا پرتــاب کــردن.

80   شماره 167    آبان 95      



)Sand&Rubber infill System( 1. سیستم شنی و گرانول الستیک
ایــن سیســتم )چمــن نســل ســوم( کــه ترکیبــی اســت از چمــن مصنوعــی بــا 
ــر بافــت شــده  ــا تراکــم کمت ــد )mm 50-56( کــه ب ــی بلن ارتفــاع پایــل خیل
و مخلوطــی از گرانــول الســتیک و شــن ســیلیس یــا گرانــول الســتیک بــه 
تنهایــی در آن پاشــیده می شــود تــا ضمــن بــاال بــردن دوام نــخ چمــن، امــکان 
ــاز )تراکــم پاییــن( مشــخصه ایــن  ــازی طبیعــی را فراهــم ســازد. ســاختار ب ب

سیســتم اســت.
- بهترین کنترل توپ و بهترین حرکت توپ در فوتبال )استفاده از پرکننده( 

- نمی شکند، سخت نمی شود و نمی پوسد
- بازی طبیعی و حداقل صدمات

)LSR( مقاومت کم در برابر سرخوردن -
 Low(  LSR or EXTREME الیــاف مــورد اســتفاده در ایــن سیســتم از نــوع
Sliding Resistance( بــوده کــه مقاومــت آن در مقابــل ســرخوردن در کمترین 

حــد ممکــن اســت و راحتــی بازیکنــان را تامیــن می کنــد . ایــن سیســتم درحال 
ــگاهی و  ــای باش ــت بازی ه ــی جه ــگاه های اروپائ ــتفاده باش ــورد اس حاضــر م
داخلــی اســت. فدراســیون بین المللــی فوتبــال )FIFA( نیــز مجــوز اســتفاده از 
ــرای چندیــن باشــگاه مشــهور از  زمیــن چمــن مصنوعــی سیســتم فــوق را ب
جملــه باشــگاه آژاکــس آمســتردام جهــت بازی هــای رســمی بــه تائیــد رســانده 
اســت. ایــن سیســتم بــرای نخســتین بــار در ایــران توســط شــرکت آســیاچمن 
در مجموعــه ورزشــی شــهید کشــوری و زمیــن آکادمــی فوتبــال متعلــق بــه 
فدراســیون فوتبــال جمهوری اســالمی ایــران در مجموعــه ورزشــی آزادی اجراء 

شــده اســت. 

 )Sand-Filled System( 2. سیستم شنی
ــا ارتفــاع پایــل متوســط )18- ایــن سیســتم مرکــب از چمــن مصنوعــی ب
32mm(، تراکــم متوســط بافــت و مخلــوط شــن ســیلیس می باشــد. الیــاف 

چمــن مــورد اســتفاده در این سیســتم متنوع بــوده و از انــواع LSR و PP آن، 
بســتگی بــه شــرایط محیطــی، جغرافیائــی محــل نصــب اســتفاده می شــود. 
زیر ســازی زمیــن چمــن مصنوعــی ایــن سیســتم طــوری طراحــی و اجــراء 
ــه ســهولت دفــع  ــاران حتــی در شــدیدترین رگبارهــا ب می گــردد کــه آب ب

ــم  ــد. تراک ــه می یاب ــن ادام ــوپ و بازیک ــل ت ــا آزادی کام ــازی ب ــده و ب ش
نســبتاً کــم الیــاف در ایــن سیســتم از مشــخصات آن اســت.

 - برگشت عالی توپ
 - عالی ترین سیستم چمن برای هاکی

از سیســتم فــوق در ورزش  هــای فوتبــال، هاکــی، گلــف، بیســبال و زمین هــای 
ورزشــی چند منظــوره اســتفاده می گــردد .

 )Semi-Sand Filled System( 3. سیستم نیمه شنی
ــازی  سیســتم نیمــه شــنی کــه چمــن اســتاندارد مخصــوص زمین هــای ب
 PP و LSR ــای ــوع فلت ه ــا ن ــی ب ــن مصنوع ــب چم ــت، ترکی ــس اس تنی
و مخلــوط شــن ســیلیس می باشــد. ایــن سیســتم بــا حرکــت ســریع تــوپ 
در برگشــت ضربــه بــه زمیــن و قــدرت مانــور بازیکــن بهتریــن نتیجــه را در 
زمین هــای بــازی ارائــه داده اســت. سیســتم نیمــه شــنی عــالوه بــر تنیــس 
در هاکــی و دیگــر ورزش هــا ماننــد مینــی فوتبــال اســتفاده می شــود . تراکــم 

زیــاد و یکســان در همــه جــا از خصوصیــات ایــن سیســتم اســت.

 
 )Non-sand filled system( 4. سیستم بدون شن

ــدون شــن )Water Based( کــه کاربردهــای  سیســتم چمــن مصنوعــی ب
بســیار فــراوان داشــته و در زمین هــای فوتبــال، تنیــس، هاکــی، زمین هــای 
ورزشــی چنــد منظــوره و فوتبــال داخــل ســالن اســتفاده می شــود از 

ــود.  ــد می ش ــاال تولی ــت ب ــم باف ــا تراک ــای SPF وLSR وPP ب فلت ه
ــای  ــز کفش ه ــه ج ــی ب ــای معمول ــا کفش ه ــن ب ــکان ورزش و تمری ام

ــود دارد. ــا وج ــه ورزش ه ــرای هم ــتوک دار ب اس
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نانو فیلتـرهاى لیفـى
ستاد ویژه توسعه فناورى نانو

1- مقدمه 
فنــاوری نانــو بــه مهندســی نمــودن مــواد در ابعــاد اتمــی- مولکولی و ســاخت 
ــی از  ــردازد. یک ــو می پ ــاد نان ــاوت در ابع ــاًل متف ــواص کام ــا خ ــوادی ب م
کاربردهــای فنــاوری نانــو اســتفاده در صنایــع فیلتــر اســت کــه نقــش مؤثری 
در بهبــود عملکــرد نســل گذشــته ی فیلترهــا و تولید نســل جدیــدی از فیلترها 
ــز  ــتان ها و مراک ــزل، بیمارس ــط من ــودرو، محی ــال، خ ــا در یخچ دارد. فیلتره
درمانــی بــرای حــذف باکتــری، قــارچ، بــو و ترکیبــات آلــی فــرار مورداســتفاده 
ــی  ــورد چگونگ ــاه در م ــی کوت ــتار، گزارش ــن نوش ــد. در ای ــرار می گیرن ق
ــای  ــاس، نمونه ه ــای نانومقی ــد فیلتره ــو در تولی ــاوری نان ــری فن به کارگی

ــد شــد.  ــه خواه ــش رو ارائ ــی و چشــم انداز پی صنعت

2- فیلترها و انواع آن
ــر  ــا ســرامیک هســتند و فیلت فیلترهــا مــوادی متخلخــل از جنــس پلیمــر ی
ــا گاز  ــع و ی ــک مای ــه در آن ی ــت ک ــدی اس ــیون ، فراین ــا فیلتراس ــردن ی ک
)ســیال( بــه دلیــل اختــالف فشــار، اختالف پتانســیل الکتریکــی یــا اختــالف 
غلظــت از فیلتــر عبــور می کنــد. بــا انجــام عمــل فیلتراســیون، ذراتــی کــه از 
ــا  ــرده و ذرات ب ــور ک ــر هســتند، از آن عب ــر کوچک ت ــای فیلت ــدازه حفره ه ان
ــد. در  ــی می مانن ــر باق ــت فیلت ــده و در پش ــیال جداش ــر، از س ــدازه بزرگ ت ان
ــدار ذرات  ــا و مق ــدازه حفره ه ــل ان ــازده آن، دو عام ــر و ب ــوع فیلت ــاب ن انتخ

باقیمانــده پشــت فیلتــر اثرگــذار اســت. 
ــت  ــر )ظراف ــی فیلت ــاختار فیزیک ــر س ــاً تحــت تأثی ــیون اساس ــازده فیلتراس ب
لیــف، ســاختار ماتریــس، ضخامــت و انــدازه حفــره(، خصوصیــات الکتریکــی 
ــازده  ــر ب ــالوه ب ــد. ع ــرژی آزاد ســطح( می باش ــف )ان ــیمیایی ســطح لی و ش
فیلتراســیون، خصوصیــات دیگــری نظیــر افــت فشــار و مقاومــت شــار نیــز 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــر ب ــتر فیلت ــی بس ــم در ارزیاب ــای مه ــه پارامتره ازجمل
ــی و  ــای عمق ــوند: فیلتره ــته بندی می ش ــی دس ــروه اصل ــه دو گ ــا ب فیلتره
فیلترهــای غشــایی یــا ســطحی )شــکل 1(. فیلترهــای عمقــی اغلــب دارای 
ــاد  ــاخه های زی ــدد و ش ــای متع ــا کانال ه ــم ب ــه بعدی پرپیچ وخ ــاختار س س
ــال می شــوند.  هســتند و ذرات از طریــق حبــس شــدن در عمــق فیلتــر غرب
امــا در فیلترهــای غشــایی، معمــواًل از یک الیــه نــازک بــا انــدازه حفــره معین 

ــردن ذرات اســتفاده می شــود. ــال ک ــرای غرب ب
چنانچــه الیــه ای از نانــو الیــاف روی یــک فیلتــر عمقــی قــرار گیــرد، خاصیت 

فیلتراســیون از حالــت فیلتــر عمقــی بــه فیلتــر ســطحی یــا غشــایی تبدیــل 
ــه فیلتراســیون در عمــق  ــل این ک ــه دلی ــی، ب می شــود. در فیلترهــای معمول
صــورت می گیــرد، فیلتــر دچــار افــت فشــار شــده و کارایــی خــود را از دســت 
ــری  ــاف میکرومت ــی از الی ــای معمول ــر در فیلتره ــوی دیگ ــد. از س می ده
اســتفاده می شــود؛ بنابرایــن حفره هــای موجــود در بیــن فیلترهــای میکرونــی 
بــزرگ بــوده و ذرات بــا ابعــاد کوچک تــر از فاصلــه میــان الیــاف، جــذب فیلتــر 
نخواهــد شــد. امــا بــا کشــیدن الیــه ای از نانــو الیــاف بــه روی فیلتــر، هــم 
فیلتراســیون جــذب فیزیکــی و هــم فیلتراســیون الکترواســتاتیکی رخ می دهد. 
افزایــش طــول عمــر فیلتــر تــا حــدود دو برابــر، کنتــرل و عــدم افزایــش افــت 
فشــار، افزایــش قابل توجــه کارایــی فیلتراســیون، افزایــش بــازده تبدیــل انرژی 
در صنایــع خودرویــی و نیروگاهــی بــه همــراه کاهــش اســتهالک تجهیــزات 
و زمــان خــواب و تعمیــر آن هــا و افزایــش ســطح حفاظــت از توربیــن ازجملــه 

مزایــای به کارگیــری الیــه نانــو لیفــی اســت. 

شکل 1. طرح واره ای از فیلترهای عمقی )سمت چپ( و سطحی )سمت راست(

3- فیلترهای غشایی
روش هــای فیلتراســیون غشــایی را می تــوان بــه چهــار گــروه کلــی 

نانو تكنولوژي
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میکروفیلتراســیون، اولترافیلتراســیون، نانوفیلتراســیون و اســمز معکوس تقسیم 
ــرد [1].  ک

3-1- میکروفیلتراسیون
ــرای  ــه ب ــت ک ــودکار اس ــک و تمام خ ــتمی کوچ ــیون سیس میکروفیلتراس
باکتری هــا،  مثــل  مــوادی  و  مایــع  جامــد-  محلول هــای  جداســازی 
کیســت ها، مولکول هــا و ذراتــی بــا قطــر تقریبــی 0/1 تــا 1 میکــرون بــه کار 

ــت [2]. ــار( اس ــواًل psi 10 )0/7 ب ــاء معم ــار غش ــی رود.  فش م

3-2-  اولترافیلتراسیون
اولترافیلتراســیون فراینــدی بــرای جداســازی و غربــال ذراتــی در محــدوده 2 
 psi تــا 100 نانومتــر )تــا 0/1 میکــرون( اســت. فشــار عملیاتی غشــاء معمــواًل
100-15 )7-1 بــار( اســت. طــرح واره ای از نحــوه عملکــرد یک دســتگاه دارای 

سیســتم اولترافیلتراســیون در شــکل 2 نشــان داده شــده اســت [2].

شکل 2. طرح واره ای از نحوه عملکرد از یک دستگاه دارای سیستم اولترافیلتراسیون

3-3- اسمز معکوس
ــت.  ــا از آب اس ــازی ناخالصی ه ــای جداس ــی از روش ه ــوس یک ــمز معک اس
در ایــن روش، اعمــال فشــار مکانیکــی عامــل جداســازی اســت )شــکل 3(. 
در ایــن روش، آب از داخــل یــک پوســته عبــور داده شــده و ایــن امــر ســبب 
ــدی  ــا ح ــته ت ــری پوس ــت نفوذپذی ــود. قابلی ــا می ش ــازی ناخالصی ه جداس
ــد انــدک باشــد کــه در عمــل موجــب جداســازی تمــام ناخالصی هــا  می توان

ــوده  ــات آل ــایر ترکیب ــموم و س ــا، س ــک، ویروس ه ــای نم ــر مولکول ه نظی
ــی از آب شــود. غیرآل

3-4-  نانوفیلتراسیون
غشــاء نانوفیلتراســیون یکــی از غشــاءهای محرک-فشــاری بــا خصوصیاتــی 
مابیــن اســمز معکــوس و غشــاء اولترافیلتراســیون اســت. نانــو فیلتر بــه معناي 
ــر(  ــا 2 نانومت ــري )0/5 ت ــذ آن در حــد نانومت ــدازه مناف ــري اســت کــه ان فیلت
اســت [1, 2]. فنــاوری فیلتــر نانــو لیفــی یــک فیالمنــت پیوســته و ظریــف از 
الیــاف پلیمــری اســت کــه به صــورت یکنواخــت گســترده شــده و روی یــک 
زیــر الیــه فیلتــری توســط فراینــد الکتروریســی متصــل شــده اســت. ضخامت 
الیــه اعمالــی در محــدوده 0/1 و 0/5 میکرومتــر، بــا قطر الیاف در محــدوده 50 
و 500 نانومتــر اســت. ایــن الیــاف بســیار نــازک هســتند )1000 بــار ظریف تر از 
ــت  ــا چشــم غیرمســلح قابل رؤی ــه ب ــه به طوری ک ــوی انســان (، به طوری ک م
نیســتند. بــرای کاربردهــای جمــع آوری گردوخــاک، مــواد بــر پایــه ســلولز یــا 

پلی اســتر بــرای زیــر الیــه یــا الیــه پایــه متداول تــر اســت [3].

4-  اهمیت به کارگیری نانوفیلتراسیون
نانوفیلتراســیون دارای مزایــای بســیاری از قبیــل فشــار عملیاتــی پاییــن، شــار 
ــاالی  ــا وزن ب ــی و ب ــد ظرفیت ــای چن ــاالی نمــک یون ه ــداری ب ــاال، نگه ب
300 دالتــون، نیــاز بــه ســرمایه گذاری نســبتاً پاییــن و هزینه هــای عملیاتــی 
ــاءهای  ــا غش ــه ب ــاء در مقایس ــن غش ــت ای ــت. مزی ــن اس ــداری پایی و نگه
ــدازه حفره هــای نانومتــری اســت کــه توانایــی حــذف ویروس هــا،  دیگــر، ان
ــف  ــیار ظری ــی بس ــه نانولیف ــت. الی ــری را دارا اس ــواد نانومت ــا و م باکتری ه
اســت و روی زیرالیــه انعطاف پذیــر بــه کار مــی رود، لــذا امــکان ایجــاد زیــر 

ــد. ــاال را فراهــم می کن ــا مســاحت ســطحی ب ــه ب الی

4-1- افزایش بازده فیلتر
شــبکه نانــو لیفی الکتروریســی شــده، افزایــش چشــمگیر در بازده فیلتراســیون 
در کنــار کاهــش نســبتاً انــدک نفوذپذیــری را فراهــم می ســازد. در مقایســه بــا 
فیلترهــای لیفــی متــداول در افــت فشــار یکســان، نانــو الیــاف با قطــر ظریف تر 
از نیــم میکــرون ظرفیــت باالتــری در جمــع آوری ذرات ریــز دارد. مقایســه میان 
شــبکه الکتروریســی شــده نایلــون 6 )ضخامــت 100 میکرومتــر و انــدازه حفره 
0/24 میکرومتــر( بــا فیلتــر هــوای بــا بــازده بــاال تجــاری )HEPA( )ضخامــت 
500 میکرومتــر و انــدازه حفــره 1/7 میکرومتــر( با اســتفاده از آزمــون ذرات 300 
نانومتــر نشــان داد کــه الیــه نانولیفــی ظریف بــازده فیلتراســیون اندکــی باالتر 

)99/993%( نســبت بــه فیلتــر HEPA )99/97%( دارد [4].

4-2- حذف ذرات ریز مایع
عــالوه بــر ذرات جامــد، ذرات ریــز مایــع درون ســامانه امتزاج ناپذیــر مایــع-
ــع(  ــاد مایع-مای ــی )فیلتراســیون انعق ــو لیف ــه نان ــا الی ــد ب ــز می توان ــع نی مای شکل 3. نحوه عملکرد اسمز و اسمز معکوس
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حــذف گــردد. بــرای مثــال می تــوان از نانوالیــاف پلی اســتایرن الکتروریســی 
شــده در مخلــوط بــا میکــرو الیاف شیشــه ای، فیلتــری بــرای زدودن ذرات مایع 

از امولســیون آب در روغــن ایجــاد نمــود. 
ــش  ــر از افزای ــتایرن، صرف نظ ــاف پلی اس ــو الی ــی از نان ــدار اندک ــزودن مق اف
افــت فشــار فیلتــر، افزایــش چشــمگیری در بهبــود بــازده حــذف ذرات ایجــاد 

ــه %88( [4]. ــد )از 68% ب می کن

4-3- داربست پشتیبان در اولترافیلتراسیون
ــازی  ــیون جداس ــتیبان در اولترافیلتراس ــت پش ــوان داربس ــاف به عن ــو الی نان
امولســیون روغــن/آب اســتفاده می شــود. الیــه اولترافیلتراســیون داری ســاختار 
کامپوزیتــی ســه الیــه متشــکل از الیــه فوقانــی آب دوســت نانــو متخلخــل، 
ــا اتصــاالت  ــکل ب ــده پلی وینیل ال ــی الکتروریســی ش ــو لیف ــی نان ــه میان الی
عرضــی و زیــر الیــه میکــرو لیفــی بی بافــت رایــج اســت. بســتر نانــو لیفــی 
ــا مســاحت  الکتروریســی شــده، شــبکه متخلخــل به هم پیوســته مناســبی ب
ســطحی ویــژه بــاال ایجــاد می کنــد. ایــن نــوع فیلتــر اولترافیلتراســیون نــرخ 

ــد. ــم می کن ــی را فراه ــی باالی ــده آل ــواد حل ش ــت زدودن م ــار و قابلی ش

4-4- جذب یون های فلزی
ــی  ــع آب ــدی در مناب ــی ج ــی آلودگ ــزی، نوع ــای فل ــزان یون ه ــش می افزای
ایجــاد کــرده اســت و در درازمــدت موجــب تهدیــد بهداشــت فــرد و محیــط 
ــی در  ــیل باالی ــده پتانس ــی ش ــاف الکتروریس ــو الی ــود. نان ــی می ش طبیع
ــا دارای  ــن الیه ه ــرا ای ــد؛ زی ــول دارن ــزی از محل ــای فل ــع آوری یون ه جم
مســاحت ســطحی ویــژه بــاال، تخلخــل بــاال و عاملیــت ســطحی قابل کنتــرل 
ــی کــه  ــا گروه هــای عامل ــزی، پلیمرهــای ب ــون فل ــرای جــذب ی هســتند. ب
ــو  ــتقیم درون نان ــورت مس ــد، به ص ــزی دارن ــای فل ــه یون ه ــی ب ــل جذب می

ــوند.  ــی می ش ــاف الکتروریس الی
ــرای  ــن ابریشــم/کراتین پشــم ب ــوط فیبروئی ــاف مخل ــو الی الکتروریســی نان
ــم دارای  ــن پش ــت. پروتئی ــده اس ــس از آب استفاده ش ــای م ــذب یون ه ج
گروه هــای زیــادی از اســیدهای آمینــه آب دوســت بــا میــل جذبــی بــاال بــه 
یون هــای فلــزی اســت و نانــو الیــاف مخلــوط نشــان داد کــه ظرفیــت جــذب 

ــی دارد [4]. ــاالی بازیاب ــان ب ــز را باراندم µg/mg 2/8 فل

دو روش بــرای بهبــود جــذب یون هــای فلــزی روی نانــو الیــاف الکتروریســی 
شــده وجــود دارد: 

ــا اســتفاده از روش هــای  1-  قــرار دادن مــواد عامــل دار روی ســطح لیــف ب
جذبــی یــا پوشــش دهی و افزایــش مســاحت ســطحی بــرای بهبــود ظرفیــت 

جــذب و 
ــاف  ــو الی ــزی روی نان ــه عنصــر فل ــزی ب ــل مســتقیم یون هــای فل 2- تبدی

ــا.  ــزات گران به ــل فل ــاز تبدی ــرای ب ب
در حــوزه نانوفیلتراســیون می تــوان بــه غشــاءهای نانولولــه ای، فیلترهــای نانــو 
غربــال، فیلتــر آلومینــای نانــو لیفــی، فیلترهــای جــاذب جریــان، شــامل نانــو 

الیــاف و غشــاءهای ســرامیکی نانــو حفــره ای اشــاره کــرد. کــه در ایــن گزارش 
تمرکــز روی غشــاءهای نانــو لیفــی اســت.

5- نحوه تولید غشاء نانو لیفی
نانــو الیــاف به صــورت الیــاف بــا قطــر کمتــر از 100 نانومتــر تعریــف می شــوند 
و بــا دارا بــودن یــک بعــد خــارج از محــدوده نانومتــری، جــزء دســته نانــو مواد 
تک بعــدی قــرار می گیرنــد. نســبت ســطح بــه حجــم بســیار بــاال، انعطــاف 
بــاال در عامــل دار کــردن ســطوح و خــواص مکانیکــی عالی از قبیــل چقرمگی 
و اســتحکام کششــی بــاال، از خــواص موردتوجــه نانــو الیــاف در مقایســه بــا 

ــاف معمولی اســت. الی
الکتروریســی روشــی بــا نیــروی محرکــه الکترواســتاتیکی بــرای تولیــد نانــو 
الیــاف اســت. شــکل 4 )الــف( طــرح واره ای از فرآینــد الکتروریســی را نشــان 
می دهــد. در ایــن فرآینــد، نانــو الیــاف از محلــول مایــع یــا مــذاب پلیمــری که 
از لولــه موئیــن بــه منطقــه بــا میــدان الکتریکــی باال تغذیه می شــود، تشــکیل 
می شــوند. انــدازه و ریزســاختار نانــو الیــاف بــا متغیرهــای عملیاتــی متفاوتــی 

ــود.  ــرل می ش کنت
ــول،  ــت محل ــه، هدای ــرخ تغذی ــاژ، ن ــول، ولت ــروی محل ــا، گران ــن متغیره ای
فاصلــه هــدف و لولــه موئیــن و انــدازه لولــه هســتند. شــکل 4 )ب( تصویــر 
میکروســکوپ الکترونــی روبشــی الیــه نانــو لیفــی ریســیده شــده روی یــک 

ــد. ــان می ده ــی را نش ــه لیف ــر الی زی

ــه  ــر الی ــه زی ــده ب ــی ش ــاف الکتروریس ــو الی ــی از نان ــزودن پوشش ــا اف ب
ــد.  ــار افزایــش می یاب ــداول، عملکــرد فیلتراســیون چندیــن ب فیلتراســیون مت
تنهــا فنــاوری تجــاری موجــود بــرای تولیــد الیــاف ظریــف زیــر میکــرون بــا 

ــت.  ــی اس ــک، روش الکتروریس ــری باری ــع قط توزی
در حقیقــت می تــوان بــا یــک زیــر الیــه ارزان قیمــت و پوشــش نانــو لیفــی 
ظریــف بــه بــازده بــاالی فیلتراســیون باقیمــت پایین دســت یافــت. با اســتفاده 
از فنــاوری NanospiderTM می تــوان الیــاف بــا قطــر 75 تــا 250 نانومتــر، 
ــر،  ــا 3 میکرومت ــن 0/1 ت ــره بی ــدازه حف ــل، ان ــا 90-60% تخلخ ــه ای ب الی
ــود [5]. شــکل  ــد نم ــرم تولی ــر گ ــع ب ــا100 مترمرب مســاحت ســطحی 10ت
5، دســتگاه صنعتــی تولیــد الیــه نانــو لیفــی شــرکت المارکــو بــا اســتفاده از 

ــد. ــان می ده ــاوری NanospiderTM را نش فن

شکل 4. )الف( طرح واره ای از دستگاه الکتروریسی و 
)ب( تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری فیلتر نانو لیفی
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شکل 5. دستگاه تولید الیه نانو لیفی شرکت المارکو [6]

5- کاربرد فیلترهای نانومقیاس
ــوان  ــا به عن ــو فیلتره ــتفاده از نان ــف، اس ــع مختل ــا پیشــرفت صنای ــروزه ب ام
ابرفیلتــر در صنایــع مختلــف ضــروري بــه نظــر می رســد. ازنظــر تحقیقــات 
دانشــگاهی، از ســال 2008 تــا ســال 2015 حــدود 1642 مقالــه درزمینه هــای 
مختلــف نانوفیلتراســیون نظیــر کاربردهــای محیطــی، تولید غشــاء، موضوعات 
متفرقــه، داروســازی و بیوتکنولــوژی، مدل ســازی، کاربردهــای مــواد غذایــی، 
اقتصــادی و طراحــی و غیــره بــه چــاپ رســیده اســت کــه نشــان از اهمیــت و 

گســتردگی نانوفیلتراســیون است. 
فنــاوری تولیــد نانــو فیلترهــا جدیــد اســت و در بســیاري از مناطــق به صــورت 
ــورت  ــورها به ص ــی کش ــرد و در برخ ــرار می گی ــتفاده ق ــی مورداس تحقیقات
صنعتــی مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت. بــا توجــه بــه آمــار موجود،کشــورهاي 
امریــکا و انگلســتان از بزرگ تریــن مصرف کننــدگان این گونــه فیلترهــا 
ــده  ــورهای عم ــز از کش ــوان نی ــن و تای ــن، چی ــورهای ژاپ ــتند و کش هس

ــند. ــا می باش ــو فیلتره ــده نان تولیدکنن
ــیم بندی  ــته تقس ــوان در دودس ــع را می ت ــردی در صنای ــای کارب ــو فیلتره نان
کــرد: فیلترهــای نانــو لیفــی و فیلترهــای حــاوی نانــو ذرات. نانــو فیلترهــا بــا 
کاربردهــای مختلــف بــرای اســتفاده در یخچــال، اتومبیــل، محیــط خانــه و 
بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی بــرای حــذف باکتــری، قــارچ، بــو و ترکیبــات 
آلــی فــرار مورداســتفاده قــرار می گیرنــد. فیلترهــای نانــو نقــره دارای قــدرت 
بســیار باالیــی در حــذف میکروارگانیســم ها و میکروب هــای بیمــاری زا 
هســتند. اســتفاده از ایــن فیلترهــا در مکان هایــی ماننــد بیمارســتان و مراکــز 
عمومــی کــه احتمــال وجــود آلودگی هــای میکــروب زیــاد اســت، اهمیــت و 
کاربــرد فراوانــی دارنــد. عــالوه بــر نقــره از ذرات نانویــی کربــن نیــز بــرای از 
ــا  ــن ب ــو کرب ــرار اســتفاده می شــود. فیلترهــای نان ــو و مــواد ف ــردن ب ــن ب بی
دارا بــودن ســاختارهای نانــو، دارای نســبت ســطح بــه حجــم باالیــی هســتند، 
ــن فیلترهــا  ــد. قــدرت جــذب ای ــی جــذب می کنن ــرار را به خوب ــو و مــواد ف ب
15 برابــر بیشــتر از کربــن فعــال اســت و عــالوه بــر بــو، ترکیبــات آلــی فــرار 
را نیــز حــذف می کننــد. یکــی دیگــر از مــوارد کاربــرد فنــاوری نانــو ســاخت 
فیلترهــای نانــو هیبریــد اســت کــه فراینــد تهویــه و تصفیــه هــوا را به خوبــی 
انجــام می دهنــد و بــرای از بیــن بــردن میکروب هــا در محیط هــای مختلــف 
ماننــد محیط هــای نگهــداری مــواد غذایــی، ســرویس های بهداشــتی، 
رســتوران ها و آشــپزخانه ها به کاربــرده می شــوند. ایــن فیلترهــا حــاوی 

ــد.  ــداری مناســبی دارن ــی اســت و پای ــی و معدن ــواد آل ــد م ــو ذرات هیبری نان
به طورکلــی نانــو فیلترهــا در صنایــع مختلــف ازجملــه صنعــت آب و فاضالب، 
صنایــع غذایــی، صنایــع داروســازی، پزشــکی، تصفیــه هــوا و خالص ســازی 
ــی برخــی از محصــوالت تجــاری  ــه معرف ــه ب ــد. در ادام ــرد دارن گازهــا کارب

ــم. ــوزه می پردازی ــن ح ــده ی ای ش

6- محصوالت تجاری
Ultra-web® 6-1- فیلتر نانو لیفی

شــرکت Donaldson آمریــکا بیــش از 20 ســال اســت کــه فیلترهایــی بــر 
پایــه نانــو الیــاف الکتروریســی شــده را بــرای کاربردهــای صنعتــی، خانگــی و 
نظامــی تولیــد می کنــد و فیلتــر نانــو لیفــی ®Ultra-web آن بــرای صنایــع 
ــت  ــعه یافته اس ــیعی توس ــای وس ــرای کاربرده ــیون ب ــت و فیلتراس بی باف
)شــکل 6(. ایــن فیلتــر متشــکل از یک الیــه وب لیفــی الکتروریســی شــده 
بــا الیــاف پیوســته بــا قطــر 0/3-0/2 میکــرون روی یــک بســتر اســپان باند  
اســت، به طوری کــه قــادر اســت کــه ذرات گردوخــاک ریــز را فیلتــر کنــد [7].  

شکل 6. فیلتر نانو لیفی ®Ultra-Web شرکت دونالدسون

AMSOIL Ea Air 6-2- فیلتر نانویی تصفیه هوا
ــت  ــی باکیفی ــو لیف ــه نان ــه هــوای شــرکت Amsoil از الی فیلترهــای تصفی
  AMOSIL EA ــوای ــای ه ــف(. فیلتره ــکل7 ال ــت )ش ــده اس ــاال تهیه ش ب
ــی روی  ــی مصنوع ــو لیف ــه نان ــا یک الی ــلولزی ب ــتر س ــک بس ــواًل از ی اص
ــر  ــی گی ــو لیف ــطح نان ــز روی س ــاک و ذرات ری ــده اند. گردوخ آن ساخته ش
می افتنــد و مانــع از ورود آن هــا بــه عمــق بســتر فیلتــر می شــود. بــه دلیــل 
اینکــه ذرات روی یکدیگــر تجمــع می کننــد، فیزیــک میکــرو در جریان هــای 
ــی باوجــود  ــوا، حت ــان ه ــی از جری ــه حجــم باالی ــد ک ــازه می ده ــده اج لغزن
پوشــش ضخیمــی از گردوخــاک از میــان فیلتــر عبــور کنــد. ایــن فیلترهــای 
هــوا بــرای کاربردهــای اتومبیــل و تریلرهــای ســبک مناســب هســتند. طــی 
ــتر از  ــر بیش ــاف 5 براب ــو الی ــرکت، نان ــن ش ــده در ای ــای انجام ش آزمایش ه
فیلتــر ســلولزی و 50 بــار بیشــتر از بســتر تــوری ذرات گردوخــاک را حــذف 
می کنــد. ایــن فیلتــر، ذرات میکرونــی را روی ســطح نانــو لیــف گیــر می انــدازد 
و مانــع از قرارگیــری ذرات درون عمــق بســتر فیلتــر می شــود. از نانــو الیــاف 
به صــورت گســترده در فیلتراســیون گردوخــاک به ویــژه در محیط هــای 
خاکــی اســتفاده می شــود. بــرای مثــال از فیلترهــای نانــو لیفــی مذکــور، در 
تانــک جنگــی ارتــش آمریــکا بــا نــام M1 اســتفاده شــده است)شــکل 7 ب(. 
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موتورهــای توربیــن ایــن تانــک بــه ســامانه فیلتــر مکــش هــوای نانــو لیفــی 
بــرای دســتیابی بــه تســلط در میــدان جنــگ وابســته اســت.

6-2- فیلتر آلومینای نانو لیفی 
ــه  ــر الی ــت روی زی ــار مثب ــا ب ــا ب ــاف آلومین ــو الی ــا از نان ــن جاذب ه ای
ــبت  ــتری نس ــطح بیش ــا س ــاف آلومین ــو الی ــده اند. نان ــه ای تشکیل ش شیش
ــار مثبــت باالیــی دارنــد کــه باعــث جــذب  ــه الیــاف متــداول داشــته و ب ب
ــا و  ــا، باکتری ه ــل ویروس ه ــی از قبی ــاردار منف ــای ب ــریع تر آلودگی ه س

ــود [8].  ــی می ش ــر آل ــی و غی ــای آل کلوئیده
ــا،  ــا، باکتری ه ــد از ویروس ه ــش از 99/99 درص ــرام بی ــای نانوس فیلتره
ــن  ــد. همچنی ــدری را حــذف می کنن ــی و ک ــی طبیع ــات آل ــا، ترکیب انگل ه
قابلیــت جــذب 99/9 درصــد از نمک هــا، مــواد رادیواکتیــو و فلــزات ســنگین 
ــده  ــاس و حل ش ــی ذرات نانومقی ــرب و حت ــنیک و س ــروم، آرس ــل ک از قبی
ــد. شــدت جریان  ــل می کنن ــر عم ــا در  pH 9-5 بهت ــن فیلتره ــد. ای را دارن
ــر  ــا 1/5 لیت ــک ت ــدود ی ــار، ح ــتفاده از فش ــدون اس ــرام ب ــای نانوس فیلتره
بــر ســاعت بــه ازای هــر ســانتی متر مربــع از فیلتــر اســت. حداکثــر فشــار 
ــان 9  ــدت جری ــر به ش ــه منج ــود ک ــال ش ــر اعم ــه فیلت ــد ب bar 4 می توان

ــد  ــر خواه ــع از فیلت ــانتی متر مرب ــر س ــه ازای ه ــاعت ب ــر س ــر ب ــا 10 لیت ت
شــد. کارتریــج فیلترهــای نانوســرام دارای یــک طراحــی تاخــورده اســت کــه 

ــد )شــکل 8(.  ــش می ده ــا را افزای ســطح آن ه
ــر، اعــالم کــرده  ــوع فیلت ــن ن ــدگان ای ــد یکــی از تولیدکنن شــرکت آرگونای
اســت کــه هزینــه تولیــد فیلترهــای نانوســرام نســبتاً ارزان اســت، چراکــه 

ــوند.  ــد ش ــازی تولی ــاوری کاغذس ــتفاده از فن ــا اس ــد ب می توانن
در حــال حاضــر هــر مترمربــع فیلتــر، 10 دالر هزینــه دارد کــه ممکــن اســت 

ــا 200  ــه ازای 20 ت ــا ب ــج فیلتره ــه ســه دالر برســد. کارتری ــدار ب ــن مق ای
فیلتــر، وابســته بــه قطــر آن هــا در حــدود 37 دالر هزینه دارنــد. ایــن فیلترهــا 
ــتفاده از  ــدون اس ــی را ب ــیمیایی و بیولوژیک ــات ش ــان ترکیب ــور همزم به ط
مــواد گنــدزدای شــیمیایی و یــا مــواد منعقدکننــده، حتــی در آب هــای شــور 

ــد [9] . ــدر حــذف می کنن بســیار ک

6-3- نانو الیاف جاذب جریان
ــاف را  ــو الی ــان شــامل نان شــرکت KX، طرحــی از فیلترهــای جــاذب جری
ــرده اســت.  ــرداری ک ــعه بهره ب ــتفاده در کشــورهای درحال توس ــدف اس باه
ــای  ــذف آلودگی ه ــرای ح ــیون ب ــش فیلتراس ــه پی ــامل یک الی ــر ش فیلت
فیزیکــی، یک الیــه جــاذب بــرای حــذف آلودگی هــای شــیمیایی و 
یک الیــه نانــو الیــاف بــرای حــذف آلودگی هــا و ذرات کلوئیــدی اســت. نانــو 
الیــاف از چندیــن پلیمــر آب دوســت، رزین هــا، ســرامیک ها، ســلولز، آلومینــا 

ــوند.  ــاخته می ش ــواد س ــر م و دیگ
ایــن فنــاوری در مقیاس هــای خانگــی و شــهری قابل دسترســی اســت. طبــق 
ــد  ــای ســطح فعال می توان ــی فیلتره ــاس خانگ ــازنده، مقی ــالم شــرکت س اع
بــه ازای هــر فیلتــر 375 لیتــر آب را بــا ســرعت 4-6 لیتــر بــر ســاعت تولیــد 
کنــد. در مقیــاس روســتایی نیــز بیــش از 7500 لیتــر بــر روز بــا ســرعت 5/6 
لیتــر بــر دقیقــه تولیــد می کنــد. انتظــار مــی رود فیلترهــای خانگــی 6-11 دالر 
فروختــه شــوند و فیلترهــای روســتایی 100-150 دالر هزینــه خواهنــد داشــت 

کــه تقریبــاً 0/0003 دالر بــه ازای هــر لیتــر اســت [9] .

 6-4- نانو فیلتر شرکت لیکوئیدیتی 
ــه  ــت ک ــاخته اس ــاف س ــو الی ــاوی نان ــری ح ــی  فیلت ــرکت لیکوئیدیت ش
می توانــد میکــرو ارگانیســم های آب را از آن جــدا کــرده و آب ســالم و 
ــن محصــول نتیجــه 15 ســال  ــف(. ای ــد )شــکل 9 ال ــد کن بهداشــتی تولی
تحقیــق و توســعه شــرکت لیکوئیدیتــی و دانشــگاه اســتون بــروک اســت. 
ــاف  ــو الی ــر  یــک بطــری فیلتراســیون آب اســت کــه در آن از نان نیک فیلت
ــکل 9  ــت )ش ــده اس ــر استفاده ش ــاخت فیلت ــرای س ــده ب ــی ش الکتروریس
ــد.  ــد کن ــوص پزشــکی تولی ــا درجــه خل ــد آب را ب ــر می توان ــن فیلت ب(. ای

شکل 7. )الف( فیلتر نانو لیفی تصفیه هوا و
)ب( تانک جنگی M1A1 استفاده کننده از  فیلتر هوای نانو لیفی

شکل 9. )الف( نانو فیلتر تولیدی شرکت لیکوئیدیتی و )ب( بطری آب حاوی نانو فیلترشکل8- کارتریج فیلترهای نانوسرام
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ــد.  ــه کن ــوص 99/9999 تصفی ــد خل ــا درص ــد آب را ب ــر می توان نیک فیلت
ــا و  ــی، برکه ه ــن عموم ــود در اماک ــای موج ــادر اســت آب ه ــر ق ــن فیلت ای
رودهــا را تصفیــه کنــد. ایــن فیلتــر بــرای حــذف آالینده هــای آب از زدایــش 
ــر ای کــوالی  را  ــی نظی ــت باکتری های ــد و درنهای فیزیکــی اســتفاده می کن

از آب جــدا می کنــد [10].   

6-5- نانو ماسک 
ــرای  ــر ب ــطح فیلت ــو ذرات روی س ــاری Nanomask® از نان ــه تج نمون
ــو ذرات  افزایــش قابلیــت فیلتراســیون ماســک اســتفاده می-کنــد. ایــن نان
ــتند.  ــال هس ــک فع ــری روی ماس ــس از قرارگی ــاعت پ ــدت 48 س ــه م ب
ــه  ــا ک ــن معن ــد. بدی ــه N-95 دارن ــکی درج ــک های پزش ــیاری از ماس بس
بــازده فیلتراســیون آن هــا در حــذف ذرات بــا قطــر 0/3 میکــرون حــدود %95 
ــازده 99% در حــذف ذرات  اســت. ایــن در حالــی اســت کــه نانــو ماســک ب
کوچک تــر از 0/027 میکــرون دارد. هزینــه هــر نانــو ماســک حــدود 10 دالر 
اســت. ماســک صــورت ®ReSpimask از غشــاء نانــو لیفــی بــرای توقــف 
ــرده اســت )شــکل 10(.  ــتفاده ک ــاک اس ــروس و ذرات گردوخ ــری، وی باکت
ــرژی زا و  ــد انســان را از آلودگــی هــوا، محصــوالت آل ــن ماســک می توان ای
ویروس هــا نظیــر آنفلوانــزا محافظــت کنــد. ایــن شــرکت محصــوالت خــود 

را بــرای مــادران بــاردار، خردســاالن، کارگــران صنعتــی و اعضــای خانــواده 
طراحــی کــرده اســت.

6-6- نانو فیلتر کیسه ای
محققــان دانشــکده میکروبیولــوژی دانشــگاه اســتلن بــوش آفریقــای جنوبی 
ــک  ــد ی ــه می توان ــد ک ــد کرده ان ــه ای تولی ــای کیس ــه چ ــبیه ب ــری ش فیلت
ــه  ــن کیس ــد. ای ــیدن کن ــم قابل نوش ــیار ک ــه ای بس ــا هزین ــر آب را ب لیت
ــی  ــل آن از نوع ــده و داخ ــو ساخته ش ــاف نان ــتی از الی ــر زیس ــد پذی تجدی
ــز  ــی خــود کیســه نی ــوار داخل ــال پرشــده اســت )شــکل 11(، دی زغــال فع
ــود  ــاری زا را ناب ــای بیم ــه میکروب ه ــت ک ــی اس ــه آفت کش های ــته ب آغش
ــک  ــد ی ــن کیســه می توان ــد. ای ــرای انســان ضــرری ندارن ــا ب ــد، ام می کنن
لیتــر آب را تصفیــه کــرده و مــوادی نظیــر آهــن، آلومینیــوم و نفــت را از آن 

حــذف کنــد، امــا قــادر بــه شــیرین کــردن آب شــور نیســت [11].

ProTuraTM 6-7- فیلتر نانو لیفی
شــرکت کالرک فیلتــر ، نانــو فیلتــر لیفــی بانــام تجــاری ProTura تولیــد 
کــرده اســت کــه مناســب جمــع آوری ذرات خــاک و گردوغبــار اســت. ایــن 
فیلتــر ســاختاری شــبه تــوری منظــم، متشــکل از الیاف بــا قطــر زیرمیکرون 
متصــل بــه یک بســتر ســلولزی دارد )شــکل 12(. این ســاختار، فیلتراســیونی 
را ایجــاد می کنــد کــه کامــاًل بــا بســتر ســلولزی رایــج متفــاوت اســت. بــا 

شکل 10. )الف( ساختار الیه های ماسک نانو لیفی و )ب( طرح واره ماسک نانو لیفی

شکل 11. )الف( فیلتر کیسه ای نانو لیفی و 
شکل 12: فیلترهای نانو لیفی شرکت کالرک فیلتر)ب( قرارگیری فیلتر کیسه ای درون یک لیوان آب

 87 شماره 167    آبان 95  



ایــن فیلتــر، ذرات ریــز آلودگــی تمایــل دارنــد کــه روی ســطح بســتر قــرار 
بگیرنــد تــا اینکــه بــه درون فیلتــر نفــوذ کننــد. ایــن امــر ســبب بــازده باالی 
ــود. ــر می ش ــان پایین ت ــت جری ــا و محدودی ــا و آلودگی ه ــذف ناخالصی ه ح

7- شرکت های داخلی فعال در تولید نانو فیلتر غشایی
7-1- شرکت نانو تار پاک

شــرکت دانش بنیــان نانــو تــار پــاک در ســال 1392 موفــق به ســاخت ماســک 
صنعتــی ارتقاءیافتــه بــا نانــو الیــاف شــد. ماســک تهیه شــده بــا نانــو الیــاف از 
چندیــن الیــه تشکیل شــده کــه یکــی از الیه هــای میانــی حــاوی نانــو الیــاف 
بــا قطــر 100 تــا300 نانومتــر می باشــد. ایــن شــرکت محصــوالت خــود را بــا 

توجــه نــوع کاربــرد بــه چنــد دســته تقســیم کــرده اســت:
ــا  ــی ب ــای صنعت ــرای محیط ه ــه ب ــی 6 الی ــاف صنعت ــو الی 1- ماســک نان

ــا، ــز گرده ــا و ری ــاالی آالینده ه ــه ب درج
2- ماســک نانــو الیــاف صنعتــی همــراه بــا پارچــه کربــن فعــال 7 الیــه بــرای 
محیط هــای صنعتــی بــا درجــه بــاالی آالینده هــا و گازهــا و بخارهــای مضــر،
3- ماســک پزشــکی، 4 الیــه مناســب محیط هــای بیمارســتانی، آزمایشــگاهی 

ــکی. و دندان پزش

7-2- شرکت فناوران نانومقیاس
ایــن شــرکت نانــو فیلترهایــی بــر پایــه نانــو الیــاف ســاخته اســت کــه ذرات 
خیلــی ریــز معلــق در ســیال های مختلــف مایــع و گاز را بــا کارایــی بســیار 
بــاال غربــال می کنــد. نتایــج اولیــه آزمون هــای ارســالی بــه کشــور آلمــان 
ــو الیــاف تهیه شــده در شــرکت  ــا نان در خصــوص فیلترهــای ارتقــا یافتــه ب
ــوع  ــن ن ــب ای ــیار مناس ــی بس ــان دهنده کارای ــاس، نش ــاوران نانومقی فن
ــار  ــش در ذرات غب ــی 50% کاه ــر نانوی ــه فیلت ــت. به طوری ک ــا اس فیلتره

ــه نشــان می دهــد.  ــر پای ــا فیلت ــور کــرده را در مقایســه ب عب
همزمــان ایــن پوشــش نانویــی طــول عمــر فیلتــر را 25% افزایــش می دهــد. 
ایــن نتایــج در کنــار عــدم افزایــش افــت فشــار در مقایســه بــا فیلتــر پایــه، 
امیــدواری زیــادی را در اســتفاده از ایــن فنــاوری در صنایــع مختلــف ماننــد 
ــره  ــی و غی ــی، معدن ــیمیایی، نظام ــازی، ش ــی، خودروس ــکی، نیروگاه پزش
بــه وجــود مــی آورد. در حــال حاضــر شــرکت نانومقیــاس در حــال ســاخت 
ــع  ــت پوشــش 10000 مترمرب ــر باقابلی ــی پوشــش فیلت دســتگاه های صنعت

ــو در روز می باشــد. ــاف نان ــا الی ــر ب کاغــذ فیلت

7-3- بهران فیلتر
شــرکت تولیــدی و صنعتــی بهــران فیلتــر درزمینــه تولیــد انــواع فیلترهــای 
خــودرو، صنعتــی و نیروگاهــی در ایــران فعالیــت دارد. ایــن شــرکت از ســال 
1387 پــروژه پوشــش دهی کاغذهــای فیلتــر بــا الیــاف نانــو را در دســتور کار 
خــود قــرار داد و در ســال 1390 موفــق بــه ســاخت فیلترهــای بــا پوشــش 

نانــو شــد. 

ایــن شــرکت بــا اســتفاده از دســتگاه صنعتــی تولیــد نانــو الیــاف، یک الیــه 
نانــو لیفــی بــا قطــر بیــن 50 تــا 300 نانومتــر را روی کاغــذ، قبــل از شــروع 
عملیــات چیــن کــن، الیه نشــانی می کنــد. محصــوالت ایــن شــرکت کــه 
ــد از: فیلترهــای هــوای کمپرســور  ــو می باشــند، عبارت ان دارای پوشــش نان
ــای  ــه دار، فیلتره ــروگاه چنگ ــی نی ــراون میتسوبیش ــان ب ــای F9 ج واحده
هــوای واحدهــای آنســالدو مــدل V94.2 نیــروگاه، فیلترهــای هــوای توربــو 
ــروگاه،  ــای آلســتوم نی ــوای کمپرســور مولده ــر مخروطــی ه ــور، فیلت ژنرات
ــر  ــروگاه، فیلت ــتوم نی ــای آلس ــور مولده ــوای کمپرس ــتوانه ای ه ــر اس فیلت
ــر اســتوانه ای هــوای  هــوای کمپرســور مولدهــای آلســتوم ســوئیس و فیلت

.SGT-600 ــس ــن زیمنی توربی

8- آینده نانو فیلتراسیون
ــال  ــون دالر در س ــیون از 172/8 میلی ــی غشــاءهای نانوفیلتراس ــازار جهان ب
2012، بــه 190/2 میلیــون دالر در ســال 2013 افزایش یافتــه اســت و 
پیش بینــی می شــود کــه در انتهــای ســال 2019، بــه 455/1 میلیــون دالر 
برســد. بــه عبارتــی، افزایــش ســاالنه 15/6% را بــه همــراه خواهــد داشــت. 
همچنیــن، افزایــش 16/1 درصــدی بــازار غشــاءهای تصفیــه پســاب و آب 
ــه  ــت، به طوری ک ــی اس ــل پیش بین ــا 2019 قاب ــال های 2014 ت ــی س ط
انتظــار مــی رود کــه در ســال 2019 بــه مقــدار 388/5 میلیــون دالر برســد. 
ــاءهای  ــازار غش ــی رود، ب ــار م ــه انتظ ــت ک ــی از آن اس ــا حاک پیش بینی ه
بیــو پزشــکی و داروســازی نیــز بــا افزایــش ســاالنه 19/5%، بــه حــدود 22/7 

ــون دالر در ســال 2019 برســد [12]. میلی

9- جمع بندی
غشــاء نانوفیلتراســیون یکــی از غشــاءهای محرک- فشــاری بــا خصوصیاتی 
مابیــن اســمز معکــوس و غشــاء اولترافیلتراســیون اســت. فیلتــر نانــو لیفــی 
ــی  ــه روش الکتروریس ــده ب ــف تهیه ش ــیار ظری ــف بس ــو لی ــه نان از یک الی
ــاء در  ــن غش ــت ای ــت. مزی ــده اس ــر تهیه ش ــای انعطاف پذی ــر الیه ه و زی
ــه  ــت ک ــری اس ــای نانومت ــدازه حفره ه ــر، ان ــاءهای دیگ ــا غش ــه ب مقایس
حتــی توانایــی حــذف ویروس هــا، باکتری هــا و مــواد نانومتــری را داراســت. 
ــو لیفــی و  ــع در دودســته فیلترهــای نان ــردی در صنای ــو فیلترهــای کارب نان
ــا در  ــو فیلتره ــوند. نان ــیم بندی می ش ــو ذرات تقس ــاوی نان ــای ح فیلتره
کاربردهایــی نظیــر ماســک های خانگــی، پزشــکی و صنعتــی، فیلتراســیون 
آب و پســاب کارخانه هــا از کارایــی باالیــی برخــوردار اســت. بــا توجــه بــه 
ــای  ــف، پیش بینی ه ــع مختل ــیون در صنای ــری نانوفیلتراس ــای به کارگی مزای
ــن  ــوه ای ــن محصــوالت و پتانســیل بالق ــازار ای ــده ب ــه از آین صــورت گرفت
فنــاوری در کشــور، لــزوم توجــه هــر چــه بیشــتر صنایــع داخلــی بــه ایــن 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــاوری ضــروری ب فن

منابع در دفتر مجله موجود است.
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اطالع رساني
ترجمه: مهندس آزاده موحد

اخبار نساجي

جایزه ISPO امســال برای بهترین محصول 
ISPO Tex- بهار/تابستان 2016 در نشست

trend به 7 پارچــه مختلف تولید کمپانی 

داینیما تعلق گرفت.
بنا به گزارش داینیما دی اس ام-تولیدکننده 
الیاف داینیما-استحکام این الیاف 15 برابر 
فوالد بوده و وزن آن ها از آب هم کمتر است 
و مدت زمانی است که برای لنگر کشتی های 
نفتی، بادان ها و به عنوان مواد مقاوم در برابر 

گلوله به کار می رود.
عــالوه بر این پارچه هــای کامپوزیتی تهیه 
شــده از آن به ســرعت در حال رواج یافتن 
در رشــته های مختلف ورزشــی هستند از 
کوه نوردی گرفتــه تا موتورســواری چون 
می تــوان آن ها را طــوری طراحی کرد که 
بتوانند ویژگی های مشخص محصول را بهبود 

بخشند. 
جایزه »بهترین محصول تجهیزات نرم« به 
CT9HK.18/blkwov6 کــه در پارچه کوله 

پشــتی و کیف مورد استفاده قرار می گیرد، 
تعلــق گرفت کــه دارای ترکیبی از خواص 
استحکام داینیما و پلی استر تاری پودی بافته 

شده می باشد.
جایزه »پنــج تجهیزات نرم برتــر« هم به 
پارچه CT0.3E.08 رســید که پارچه ایست 
بســیار ســبک و ظریف و برای استفاده در 
پناهگاه های اضطراری و لباس های مخصوص 

شرایط اضطراری ایده آل است.
یکی دیگر از جویــز بخش »پنج تجهیزات 
نرم برتر« هم به CT2HHBSW6-2.0 تعلق 
گرفت که در این محصول الیاف داینیما در 
چهار جهت مختلف قرار می گیرند تا پارچه ای 
با خواص کشسانی پایین ایجاد کنند که برای 

استفاده در کفش و کیف مناسب است.
پارچه کامپوزیتی CT2E.08 OD که بسیار 
سبک هم هست برنده جایزه »تجهیزات نرم 
منتخب« شد. این پارچه صرفًا برای چادرها 
و برزنت ها که مورد اســتفاده ی بک پکرها یا 

جهانگردان با کوله پشتی است، طراحی شده 
است.

یکی دیگر از جوایز بخــش »تجهیزات نرم 
منتخب« هم به CT9HK.18/W6-2.0 تعلق 
گرفت که موارد کاربرد آن کوله پشتی و کیف 
است، پوشش یورتانی آن که انعطاف پذیر و 
مقاوم در برابر سایش می باشد نشان دهنده ی 

فناوری پیشرفته الیاف داینیماست.
جایزه بخش »ورزش های خیابانی منتخب« 
به Kinetech Guard تعلق گرفت که نوعی 
پارچه االســتیک تاری پودی بــوده و برای 
شلوارک های محافظ و ضد سایش و پارگی در 
دوچرخه سواری و سایر ورزش های خیابانی 

به کار می رود.
 DDRD0021 جایزه دیگر این بخش هم به
رســید که نوعی پارچه ی جین است و برای 
استفاده در کاپشن و شلوار محافظ مخصوص 

موتورسواری طراحی شده است. 

Dyneema توسط کمپانی ISPO برد هفت جایزه
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کمپانی ژاپنی تیجین اعالم کرده است که طیف 
جدیــدی از مواد اولیه کاربردی و منســوجات 
مرتبط با آن را که بر پایه ی نایلون هســتند با 
اســتفاده از تکنولوژی هــای معروف تولید پلی 
استر خود عرضه کرده اســت که برای استفاده 
در لباس های ورزشی، کوهنوردی و لباس های 
اسپرت مناسب هستند. محصوالت جدید ضمن 
اینکه دارای عملکرد باالی محصوالت پلی استری 
نظیر سبکی، کنترل رطوبت، ضد شفافیت بون 
و نرمی هستند، خواص الیاف نایلون تولید شده 
توسط تولیدکننده ی تایوانی نایلون، چین یارن 
کورپوریشن را نیز در خود دارند. خط های تولید 
»Deltapeak« و »Waveron« عالوه بر تامین 
خــواص عملکردی نایلون ویژگی های ســنتی 
موجود در پوشاک پلی استری را هم حفظ می 

کنند.
پارچه هــای نایلونــی از قدیــم دارای خواص 
جذب رطوبت باالتر و توانایی بهتر در کشــیدن 

رطوبت بدن نسبت به پلی اســتر بوده اند ولی 
سرعت خشک شدن آن ها نسبت به پلی استر 
پایین تر است. مقاومت سایشی، انعطاف پذیری 
و االستیسیته الیاف پلی آمید نیز باالست. البته 
پلی آمید نسبت به پلی اســتر گران تر است و 
استفاده از آن به لباس های شنا، دوچرخه سواری 
و یا به عنوان الیاف استحکام دهنده ی ترکیبی 
در پوشاک ورزشی محدود می شود. الیاف پلی 
آمید همچنین به دلیل نفوذ پایین هوا به عنوان 
مواد اولیه ســبک برای اســتفاده در بادگیرها و 
الیه ی بیرونی لباس های اسکی مناسب هستند.
بنا بر ادعای کمپانی تیجین پارچه های کشباف 
نایلونی Deltapeak برای استفاده در لباس های 
ورزشی، کوهنوردی و اسپرت مناسبند. مزایای 
آن عبارت اســت از سبکی، نرمی، ضدشفافیت، 
قابلیت کش آمدن، مقاومت در برابر کرک شدن، 
حجم مفید به دلیل ســطح کشــباف صاف و 
متراکم. این پارچه ها همچنین دارای دوام زیاد و 

خواص رنگرزی خوبی نیز می باشند. 
خواص الیاف نایلونی Waveron، شکل منحصر 
به فرد مقطع عرضی آن هاســت که از 4 پیک 
مسطح تشــکیل می شود و باعث بهبود خواص 
ضدشــفافیت، کنترل رطوبت و خشــک شدن 
سریع می شود. عالوه بر آن خواص اصلی نایلون 
هم باعث ایجاد خواص نرمی، جذب بهتر رطوبت 
از هوا و مقاومت سایشی در الیاف می شود. این 
الیاف در ترکیب با الیاف یورتان برای استفاده در 
لباس های مخصوص یوگا و لباس های فشرده 
سازی و همچنین لباس های زیر و پارچه های 

مورد استفاده به عنوان الیی مناسب هستند.
پیش بینی می شــود هر دو پارچه در مجموعه 
بهار/تابســتان 2017 تیجین برای استفاده در 
لباس های ورزشــی و کوهنوردی به بازار عرضه 
شــوند و میزان فروش ســالیانه ی آن ها نیز تا 

مارس 2019 از 10 میلیون متر تجاوز کند.

عرضه طیف جدیدی از منسوجات کاربردی بر پایه نایلون توسط کمپانی تیجین

تانزانیا تبدیل به مقصدی مهم و جذاب برای بیشتر 
سرمایه گذاران از آفریقا و سایر کشورهای جهان 
شده اســت. یک هیات از بانکداران و کارآفرینان 
از آفریقای جنوبی به منظور کشــف فرصت های 
ســرمایه گــذاری از منطقه پــردازش صادرات 

)EPZA( تانزانیا دیدن کرده اند.
این هیات از کمپانی تولید کننده پوشــاک توکو 
که بیشــتر به تولید جین و پیراهن می پردازد و 
در منطقه ویژه اقتصادی بنجامین ویلیام فعالیت 
می کند، نیز بازدید کرده اند. ســایر مناطق مورد 
بازدیــد این هیــات عبارت بــود از منطقه ویژه 
اقتصادی هیفادی، وکتور هلث، آروشــا و پارک 

صنعتی کمال.
مدیر سرمایه گذاری EPZA، گریس لمانژ ضمن 
خوشــامدگویی به هیات نامبرده عنوان کرد که 
مناطق ویژه اقتصادی مناطقی هستند که از نظر 
جغرافیایی بیرون شهر واقع شده اند و به منظور 
اهداف اقتصادی مشخص احداث شده اند و تحت 
حمایت توافقنامــه های مربوط به این مناطق از 
جمله قوانین و سیستم ها هستند که معموال هم 
با آن چه در بخش های دیگر وجود دارد متفاوت 
است. حدود 144 شــرکت در مناطق اقتصادی 
مختلف ســرمایه گذاری کرده اند که 44% آن ها 

خارجی و 56% آن ها داخلی هستند.

مشاور ارشد کمپانی دیلیویت در دارالسالم، مارتین 
دیویس می گوید: »بخش شرقی آفریقا به دلیل 
فرصت های سرمایه گذاری که در بخش های نفت 
و گاز، معدن و کشــاورزی نیز وجود دارد، توجه 
بسیاری از سرمایه گذاران بالفعل را نه تنها از آفریقا 
بلکه سایر کشورهای جهان نیز جلب کرده است.« 

تانزانیا مقصدی مهم برای بیشتر سرمایه گذاران خارجی
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بنا بر گزارش دیوان آمار ملی چین، رشد 6/7 
درصدی تولید ناخالص داخلی چین بر مبنای 
سال به سال باعث شده است تا اقتصاد این 
کشور روندی »مالیم و پایدار« را تجربه کند.
محاسبات اولیه نشــان داده است که تولید 
ناخالص داخلی در نیمه اول ســال 2016 و 
بر روی عدد 34963/7 میلیارد یوآن، %6/7 
باالتر از ســال گذشته بوده اســت. به طور 
واضح تر رشد سال به ســال تولید ناخالص 
داخلی در ســه ماهه اول 6/7% بیشتر از سه 

ماهه دوم بود.
تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال 
2016 نسبت به سه ماهه دوم سال 2015، 
1/8% افزایــش داشــت در حالی که میزان 

تولیدات کشاورزی 1/2% کاهش پیدا کرد.

البته با کاهش فضای بین صادرات و واردات، 
ســاختار کلی تجارت بهبود یافته اســت و 
میزان مازاد تجاری به 1672/0 میلیارد یوآن 

رسیده است.
ارزش واردات و صادرات در ماه ژوئن 2037/8 
میلیارد یوآن بوده که نسبت به همین دوره 
در ســال قبل 0/3% کاهش یافته است. در 
این میان ارزش صــادرات با 1/3% افزایش، 
1174/5 میلیــارد یــوآن و ارزش واردات با 
2/3% کاهــش، 863/3 میلیــارد یوآن بوده 

است.
سهم تجارت کلی از مجموع ارزش واردات و 
صادرات 56/4% بوده که در مقایســه با دوره 
مشابه سال قبل 1/2% افزایش داشته است. 
به طور مشخص صادرات این بخش %55/7 
ارزش صادرات را تشــکیل می داد که %1/3 

رشد داشته است.
مهم ترین محصوالت صادراتی کشور عبارت 
بود از کاالهــای مکانیکــی و الکترونیکی 
)57/2%( و پس از آن شرکت های خصوصی 

قرار داشتند )46/6% و 3/6% رشد(.
در راســتای اســتراتژی »یک کمربد، یک 
جاده« صادرات به یک ســری از کشــورها 

افزایش یافت. صادرات به پاکستان، روسیه، 
بنگالدش، هند و مصر بــه ترتیب %22/5، 

16/6%، 9/0%، 7/8% و 4/7% زیاد شد.
از ســوی دیگــر افزایــش واردات بعضی از 
کاالهای مشخص در این دوران ادامه یافت. 
واردات ســنگ آهن به چین با رشــد 9/1 
درصدی، 494 میلیون تن؛ نفت خام با رشد 
14/2 درصدی، 187 میلیون تن؛ ذغالسنگ 
با رشد 8/2 درصدی، 108 میلیون تن و مس 
با رشــد 22 درصدی 2/74 میلیون تن بوده 

است.
میزان ارزش افزوده صنایــع اولیه، ثانویه و 
درجه ســوم به ترتیب در مقادیر 2209/7 
میلیارد یــوآن و 13425/0 میلیارد یوآن و 
18429/0 میلیارد یوآن 3/1%، 6/1% و %7/5 

بوده است.
در ضمن فــروش حاصل از خرده فروشــی 
کاالهای مصرفی با 10/3% رشــد نسبت به 
همین زمان در ســال گذشته به 15613/8 
میلیارد یوآن رسیده )رشد واقعی 9/7% پس 
از کسر فاکتورهای قیمت( که سرعت رشد 

آن مشابه سه ماهه اول بوده است. 

افزایش ۶/۷ درصدی تولید ناخالص داخلی چین در نیمه اول سال ۲۰۱۶

پس از ژوئن 2016 مجموعه شــرکت های 
ای.تی.ای با کمپانی آلمانی تکسپا شریک 
شــدند تا تکنولوژی بــرش و دوخت این 
شرکت را که در سطح جهانی شناخته شده 

است، در هند عرضه کنند. 
تکســپا تولیدکننده ی خطوط تولید تمام 
اتوماتیک برای بــرش، دوخت، تا کردن و 
بسته بندی منســوجات خانگی است. این 

کمپانی با 50 ســال تجربــه ارائه دهنده ی 
خطوط برش طولی، سجاف گذاری طولی و 
عرضی برای پارچه های حوله ای و خطوط 
مداوم برش طولی، سجاف گذاری طولی و 

عرضی می باشد.
ســایر خطوط تولید این کمپانی عبارتند 
از خطــوط تولیــد مــداوم ملحفه هــای 
بــدون کش، روکش لحاف، روبالشــتی و 

در  اســتفاده  مورد  ملحفه های کــش دار 
منسوجات خانگی. 

به گزارش ای.تی.ای در حال حاضر کمپانی 
تکسپا حضور قدرتمندی در بازار منسوجات 
خانگی و پارچه های حوله ای هند دارد و با 
این شرکت هم این حضور پررنگ تر خواهد 

شد.

ارائه راهکارهای جدید برش و دوخت منسوجات خانگی کمپانی Texpa توسط کمپانی A.T.E در هند
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کمپانــی BAE Systems توافقنامــه ای را 
با کمپانی مطرح تولید کننده منســوجات 
الکترونیکــی؛ ITL امضا کرده که به موجب 
آن قطعه ی جدید برادزورد اســپاین را در 
حجــم باال و هزینه پایین، دریافت می کند. 
این قطعه که یک تکنولوژی قابل پوشیدن 
اســت، می تواند لباس را به یک لباس دارای 
فناوری شــبکه ای تبدیل کنــد. محصول 
جدید توسط تامین کننده ی مطرح تجهیزات 
دفاعی، هوایی و امنیتی طراحی شده است 
به ویژه این که جایگزین بســیار مناســبی 
برای تجهیزات پورتابــل تامین برق و دیتا 
که ســنگین هستند و توسط پرسنل ارتش 
و خدمات اورژانس حمل می شوند، می باشد.

Broadsword Spine قطعه
این قطعه یک الیه ی تهیه شــده از منسوج 
الکترونیکی بوده که گفته می شــود هنگام 
وصل شدن به لباس شــخص با استفاده از 
پارچه های رســانا به جای سیم و کابل، یک 
شبکه الکترونیکی نامریی و منبع برق ایجاد 

می کند.
مصرف کننــدگان بــا وجــود این شــبکه 
الکترونیکی می توانند وســایل الکترونیکی 
مورد نیاز را مستقیمًا به جلیقه، کت و کمربند 
خــود وصل کننــد و از طریق یــو اس بی 
مستقیمًا به برق و دیتا وصل شوند؛ به گفته 
تولیدکنندگان، قطعه جدید تا 40% وزنی که 
باید توسط شخص حمل شود را کم می کند.

کمپانــی BAE و ITL با همکاری یکدیگر 
این ابزار سبک و جدید را به پرسنل فعال در 
ارتش، خدمات آتش نشانی و نجات و مجریان 

قانون عرضه می کنند. 
به عالوه طراحی قطعه جدید طوری اســت 
که در محیط های سخت و خشن مقاوم باشد 
و عمل کند برای مثــال در برابر آب، آتش، 
رطوبت و ضربه و شــارژ شــدن آن هم به 

راحتی انجام شود چه از طریق جایگاه شارژ 
خودرو و چه یک تعویض باتری ساده.  

جایگزینی سبک
پل بورک، مدیر بخش تکنولوژی و اطالعات 
دفاعی گفت: »قطعه برادزورد اســپاین در 
مقایسه با سیستم های موجود سبک تر بوده 
و نیازی به کابل ندارد و در مجموع جایگزین 
بهتری است. این نخستین محصول حاصل 
همکاری ما و کمپانی ITL است و با استفاده 
از منســوج الکترونیکی امکان انتقال نیرو و 

دیتا را از طریق پارچه ایجاد می کند.«
وی افزود: »انعطاف پذیری و استحکام قطعه 
جدید از ابزار مشــابه مورد استفاده بیشتر و 
وزن آن هم کمتر اســت. قطعــه برادزورد 
اســپاین دارای ساختار انعصاف پذیری است 
به این معنا که به وســیله آن می توان ابزار 
ارتباطی مورد اســتفاده ی هر کســی را از 
یک ســرباز حاضر در میدان جنگ گرفته تا 
امدادگری که برای عملیــات اضطراری فرا 

خوانده می شود.« 

BAE Systems آغاز تولید نسل جدید پوشاک متصل به شبکه الکترونیکی توسط کمپانی

بــه گفته ی یکی از مقامات رســمی وزارت 
صنایع نساجی در پاکستان با تعطیلی پروژه 
در حال ســاخت »شهر نســاجی کراچی«، 

امیدها برای دســتیابی به هدف صادراتی 2 
میلیارد دالری و تولید 80000 شغل هم از 

بین رفت.
ایــن تعطیلــی به دنبــال پیشــنهاد یک 
کمیته مخصوص متشــکل از منشــی های 
وزارتخانه های نساجی و برنامه ریزی، اصالح و 
توسعه که به سرپرستی کارشناس امور مالی 
چندی پیش ایجاد شده بود، به نخست وزیر 
انجام شد که طی آن در خواست قرار شد تا 
زمین پروژه نیز به بندرگاه محمد بن قاسم 

منتقل شود.

ظاهرًا نبــود برق و گاز مورد نیاز در شــهر 
نســاجی دلیل اصلی تعطیلی پروژه بوده و 
امکان تامین برق مورد نیاز در زمان موجود 

نیز وجود نداشته است.
کمیته پیشنهاد کرده است که پس از انتقال 
زمیــن به بندرگاه، وام های مربوط به آن نیز 

منتقل شود.
وزارت صنایع نســاجی پاکســتان، مقامات 
اداری پروژه شــهر نســاجی را مسئول ارایه 
خدمات برای جذب سرمایه گذار کرده است. 
تا کنون بعد از گذشت 7 سال از تاسیس شهر 

تعطیلی پروژه شهر نساجی کراچی
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در حالی که خریــداران بین المللی در حال 
برنامه ریزی برای ثبت سفارشات کریسمس 
خود هســتند، صنایع پوشــاک پاکستان با 
کمبود جدی نخ پنبه ای مواجه شــده است. 
به گفته ایجاز خوکار، مدیر هماهنگی انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک آماده 
پاکستان، صنایع پوشاک این کشور به دلیل 
عواملی همچون قیمت و به ویژه کمبودهای 
ســاختگی نخ پنبــه ای که توســط صنایع 
ریسندگی و پنبه پاک کنی که به امید افزایش 
قیمت ها در آینده نخ ها را انبار می کنند، ایجاد 
می شود؛ قادر به تامین سفارشات خریداران 

خارجی نیست.
وی افزود صادرات پوشاک نیز به دلیل رقابت 
شدید با بازارهای بین المللی نظیر بنگالدش، 
ویتنام و کامبوج بســیار تحت فشــار است. 
او اضافه کرد که فشــار به بخــش صادرات 
پوشاک منجر به کاهش درآمدهای صادراتی و 

همچنین بیکاری در کشور می شود.
خــوکار هشــدار داد کــه صنایع پوشــاک 

متحمل بیــش از 11% مالیــات چندگانه و 
هزینــه بهره برداری شــده و نیازمند حداقل 
15% پشــتیبانی اضافی می باشد تا بتواند در 
بازارهای صــادرات بین المللی باقی بماند در 
غیر این صورت کل این تجارت به کشورهای 
دیگر منتقل می شود. آن ها از شخص نخست 
وزیر خواستند تا به وزارتخانه ها ابالغ کند که 
بیشتر بر موضوع ارزش افزوده تمرکز کنند و 
با آماده سازی یک استراتژی قطعی این صنعت 

را حفظ کنند.
وضعیــت فعلــی پنبــه در حــال حاضــر 
تولیدکننــدگان پوشــاک را بــه دلیل عدم 
دسترســی به نخ پنبه ای در بازار داخلی وادار 
به پسروی می کند چون کارخانجات علی رغم 
این واقعیت که تولیدکنندگان حاضر به خرید 
نخ با قیمت باال هســتند، مایل به اظهار آن 
نیستند. کارخانجات ریسندگی با پیش بینی 
این که قیمت های نخ پنبه ای با وجود قوانین 
بیشتر گمرکی برای واردات آن از این هم باالتر 

می رود، اقدام به انبارکردن نخ کرده اند.
ایجاز خوکار گفت: »صادرکنندگان پوشاک 
به دلیل کمبود ســاختگی مواد اولیه خام در 
تحویل به موقع کاال دچار مشکل می شوند و 
این موضوع آن ها را عصبی کرده است. آن ها از 
خریداران می خواهند که به کشورهای رقیب 
که نرخ های کمتری دارند، سفارش دهند که 

همین باعث فروپاشی صنعت می شود.«
صادرکنندگان منسوجات با ارزش افزوده که 

در نمایشگاه های جهانی نیز حضور مداومی 
داشــتند و سفارشــات قابل مالحظه ای نیز 
دریافت کرده اند، ممکن است در صورت ادامه 
یافتن قیمت های باالی نخ در داخل کشــور 
دچار مشکل شوند. بخش ریسندگی همواره 
از مکانیزم بازار آزاد حمایت کرده است اما به 
نظر می رسد این مکانیزم در شرایط فعلی کار 
نمی کند. صنایع پوشــاک که تولیدکننده ی 
محصوالت نســاجی تکمیل شده می باشد، 
نیازمند محافظت است چون این صنعت بیش 
از 80% کل صادرات نساجی کشور را تشکیل 
می دهد و حدود 38% از نیروی کار کشور نیز 
در این بخش فعالیت می کنند. از سوی دیگر 
صادرات نساجی بنگالدش که به 26 میلیارد 
دالر می رسد کاًل وابسته به واردات نخ پنبه ای 
بوده و حتی یک عدل پنبه هم در داخل کشور 

تامین نمی شود.
صنعت نیازمند برداشــتن فــوری عوارض 
گمرکی و تعرفه هــای واردات نخ پنبه ای از 
تمام کشورهاســت. از آن جایی که برداشت 
پنبه در پاکستان 30% کمتر از سال گذشته 
بوده و پیش بینی می شود در سال جاری کمتر 
هم بشــود، وارد کردن ماده اولیه خام از سایر 
کشورها هیچ ضرری ندارد. بنابراین الزم است 
تا برای تصحیح سیاست نساجی 2014-19 
تعامالت جدیدی بین دولت و ســهامداران 

صورت گیرد.
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مواجهه صنایع پوشاک پاکستان با کمبود نخ و عدم توانایی در انجام سفارشات بین المللی

نســاجی، تکه ای از زمین آن فروخته نشده 
است. از سوی دیگر مسوولین پروژه از دولت 
به دلیل جدی نگرفتن پروژه و عدم حمایت 
از آن در تامین مقدار ثابتی از برق و گاز مورد 
نیاز که الزمه تاسیس هر واحد صنعتی است، 

گله دارند.
دولت در ســال 2007، 1250 جریب زمین 
در اختیار بندر را برای پروژه ی شهر نساجی 
اختصاص داد. در سال 2009 شرکت تاسیس 

شد و در سال 2012 نخست وزیر وقت شهر 
نساجی را راه اندازی کرد.

البته از آن زمان به بعد مسئولین در اختصاص 
حتی یک طــرح به صنعتگــران به منظور 

احداث واحد صنعتی ناموفق بوده اند.
به گفته مدیر عامل اجرایی شــهر نســاجی 
کراچی، محمد حنیف، این شهر از ابتدا برای 
تاسیس 250 واحد صنعتی طراحی شده بود. 
او اظهار داشت که با گذشت 7 سال یک تکه 

از زمین آن نیز فروخته نشده است. دولت باید 
به جای تعطیلی شهر نساجی بر روی تامین 
برق و گاز مورد نیاز آن تمرکز کند تا از این راه 

اقتصاد کشور نیز رونق یابد. 
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