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1- بدون تردید برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مهم ترین رویداد اردیبهشت 96 بود. رقابتی که از 
ماه ها پیش آغاز شده بود و در نهایت با حضور حماسی ملت ایران در پای صندوق های رأی و تأیید و تداوم سیاست های 
دولت یازدهم به پایان رسید.گرچه تحلیل های بسیاری در خصوص نتایج این انتخاب و رأی ملت به دولت آقای روحانی 
منتشر شده است و بسیاری از صاحبنظران رأی مجدد به دولت تدبیر و امید را به نوعی رأی به حاکمیت عقل، منطق و اعتدال 
بر شعارهای پوپولیستی و تندوری های سیاسی  می دانند اما نکته مهم، افزایش قابل مالحظه آگاهی مردم نسبت به اصالح 
ساختارها و بسترهای سیاسی و اقتصادی در کشور است اگرچه در طول دوره فعالیت دولت یازدهم، رکود سنگینی بر اقتصاد 
کشور حاکم شد و فعالیت های تولیدی و اقتصادی با مشکالت عدیده ای مواجه شد اما مردم ایران در روز 29 اردیبهشت ماه 
در انتخاب بین دو تفکر سیاسی و اقتصادی به دولت تدبیر و امید رأی دادند و به نوعی نشان دادند که به اصالحات ساختاری 
در بسترهای سیاسی و اقتصادی نظام بیشتر اعتقاد دارند تا تزریق نقدینگی و یارانه ای از محل منابع محدود دولت. اگرچه 
اکثریتی از اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی در دوران رقابت های انتخاباتی از دکتر حسن روحانی حمایت نمودند اما در 
این روزهای پس از انتخاب ایشان به عنوان رئیس جمهوری دولت دوادهم در مصاحبه ها و نامه های متعددی بر ضرورت 
اصالحات در دولت و سیاست های اتخاذ شده و به خصوص لزوم برنامه ریزی جدی تر برای اصالح سیستم بانکی و توجه 
خاص به تولید، صنعت و اشتغال تأکید نموده اند و امیدواریم دولت دوازدهم بتواند با جوان گرایی در حوزه های اجرایی کشور و 
توجه بیشتر به معیشت و رفاه اجتماعی و تزریق رونق به کسب و کار و تولید از طریق اجرای سیاست های مناسب اقتصادی 

سهم بزرگی در پاسخگویی به اعتماد و حضور و حمایت مردم بردارد.

2-در ماهی که گذشت، آقای مهندس محمد مروج حسینی پس از سال ها ریاست هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
از این سمت استعفا داد و پس از کناره گیری ایشان، مهندس جمشید بصیری تهرانی- عضو هیئت مدیره این انجمن- که 
پیش از این در سال های نه چندان دور سابقه سال های طوالنی دبیری این تشکل را برعهده داشت؛ به عنوان رئیس هیئت 
مدیره این انجمن معرفی شد که فرصت را مغتنم شمرده؛ ضمن عرض خسته نباشید به جناب آقای مهندس مروج، بابت 
سال ها تالش صادقانه و مستمر در جهت اعتالی صنعت نساجی کشور و جایگاه انجمن صنایع نساجی ایران، برای جناب 

آقای مهندس بصیری نیز مسئولیت جدید را تبریک عرض نموده و توفیق بیش از پیش ایشان را مسألت داریم.

مدیرمسئول

سرمقاله

دولت دوازدهم و مسئولیت 
پاسخگویی به اعتماد عمومی



گفت وگو با مهندس بهرام شهریارى- مدیرعامل شرکت طرح بافت رایان و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجى و پوشاك ایران

فعاالن  و  تولیدکنندگان  برای   95 سال 
صنعت پوشاک چگونه گذشت؟

در سال های اخیر  برندهای خارجی به صورت بسیار 
سازمان یافته و سیستماتیک وارد بازار ما شدند آنها 
فروشگاه های  راه اندازی  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
عرضه مستقیم مورد استقبال مصرف کنندگان ایرانی 
قرار گرفته بنابراین در سال۹5 به توسعه فروشگاه های 
خود پرداختند؛ در این میان نه تنها تولیدکنندگان بلکه 
تجار و بازرگانانی که به صورت متفرقه ) قانونی یا 
غیرقانونی( پوشاک وارد کشور می کردند نیز با لطمات 

بسیاری مواجه شدند.
با  تحقیقات به عمل آمده توسط تعدادی از فعاالن 

صنعت پوشاک در اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
پوشاک ایران نکات بسیار مهمی در خصوص  هجوم 
این برندها به بازار ایران بدست امد که مهمترین آن 
کسب سود بسیار باال برای نمایندگان فروش این 
برندهای خارجی بوده است. دو مولفه در باال رفتن 
سود این برندها بسیار مهم بوده که متاسفانه هر دو 
مولفه حاکی از رقابت نابرابر و کسب سود غیرقانونی 
می باشد. مشخصاً این مسئله در مورد برندهایی که 
تعداد  چشمگیری  صورت  به  گذشته  سال  دو  در 
فروشگاه های خود را افزایش دادند به چشم می خورد.

 پس از انجام بررسی های اولیه متوجه شدیم مالکین 
اغلب مجتمع های تجاری بزرگ و تازه تأسیس در 

سطح کشور با در نظر گرفتن امتیازهای ویژه برای 
حضور برندهای خارجی عمال برای آنان فرش قرمز 
پهن می کنند! به همین دلیل برندهای خارجی در بستر 
بسیار مناسب و ایده آل فعالیت های فروشگاهی خود را 
توسعه دادند و در حال گسترش بیشتر نیز هستند این 
در حالی است که همین مالکین شرایط بسیار سختی 
را برای تولیدکنندگان ایرانی قرار می دهند که جای 
تاسف بسیار دارد و  فضای  رقابت را برای برندهای 

داخلی بسیار محدود و دشوار می کند.
مولفه دوم در کسب سود فراوان توسط نمایندگان 
برندهای خارجی عدم پرداخت کامل حقوق و عوارض 
و فرار مالیاتی است. متأسفانه دو عامل وجود خألهای 
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صنعتگران وطن پرست 
وارد خط مقدم شده اند

اشاره:
با  داخلی  تولیدکنندگان  فعلی  شرایط 
مانند عرصه جنگ  را  واردکنندگان غیرقانونی 
نظر  مقابل   از  »طرف  است  معتقد  و  می داند 
و  است  قدرتمند  بسیار  تشکیالتی  و  مالی 
توسط دولت متبوع برندهای خارجی  نیز حمایت 
برخی  ما حتی   در جبهه  حالی که  در  می شود 
افراد در دستگاه های دولتی که به فکر منافع 
ملی نیستند آب به آسیاب دشمن می ریزند . این 
جنگ واقعی است. صنعتگران وطن پرست وارد 
خط مقدم شده اند و کنار بخشی از بدنه دولت 
که حافظ منافع کشور هستند جبهه مشترکی را 
تشکیل داده اند. شرایط به نحوی است که همه 
باید به کمک یکدیگر بشتابیم و به هر نحو که 

شده صنعت پوشاک را حفظ کنیم. 
مهندس شهریاری که عالوه بر تولید، یک چهره 
می دهد:  ادامه  نیز محسوب می شود؛  تشکلی 
» روند فعلی فراتر از صنعت و اقتصاد پیش رفته 
و به مسائل امنیتی و سیاسی تبدیل می شود. 
دولت  بدنه  دلسوزان  و  تالشگران  امیدوارم 
که همراه و همدل بخش خصوصی هستند، با 
هم افزایی تشکل های بخش خصوصی بتوانند 
دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک 
را اجرایی نمایند.« متن کامل این گفت وگو از 

نظرتان می گذرد: 



مبارزه با باندهای قاچاق پوشاک عزم همگانی 
می طلبد و یک جنگ واقعی است زیرا به آسانی 
غیرقانونی  واردات  نمی توان  خالی  دست  با  و 
گروی  در  بسیاری  افراد  منافع  کرد.  کنترل  را 
قاچاق است و به همین دلیل بیکار نمی نشینند 
تا شاهد مبارزه دولت با فعالیت هایشان شوند. 
نباید  به عنوان بخش خصوصی  راستا  این  در 
عقب نشینی کنیم و انتظار داشته باشیم که دولت 

به تنهایی بتواند اقدامی انجام دهد 

قانونی و عدم اجرای صحیح قوانین موجب سوء استفاده 
گسترده واردکنندگان پوشاک شده است. 

در مورد خالهای قانونی ، قوانین مناطق ازاد مهمترین 
راه گریز برای عدم پرداخت کامل حقوق و عوارض 
گمرکی بوده  و توافقات سازمان امور مالیاتی با اصناف 
عمده ترین معبر جهت عبور از پرداخت کامل مالیات 
برای نمایندگان برندهای خارجی در سال های گذشته 
بوده است. در زمینه عدم اجرای صحیح قوانین نیز 
مواردی مثل کاالی ته لنجی یا گذر مرزی از جمله 
قوانینی هستند که عدم اجرای صحیح انها  لطمات 
زیادی به تولیدکنندگان داخل و کسب سود فراروان 

برای برندهای خارجی را به همراه داشته است.
طبق قانون ، کاالی ته لنجی یا ملوانی، کاالیی است 
که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند، 
هر ملوان ساالنه می تواند 6 بار کاال به میزان 1500 
دالر با خود وارد کند و این افراد حقوق و عوارض 
گمرکی بابت واردات نمی پردازند اما به مرور زمان، 
کاالهای  که  رسیده  سطحی  به  لنجی  ته  واردات 
لنج را در برمی گیرد و هیچ عوارضی  وارداتی تمام 
بابت این واردات پرداخت نمی شود. به گفته مسئوالن 
گمرک، لنجی پهلو می گیرد و به اندازه بار 34 وانت، 
کاال از آن تخلیه می شود! به این ترتیب قانونی که 
برای معیشت دریانوردان مورد تصویب قرار گرفته به 
انحراف کشیده شده و میلیاردها تومان خسارت به 
صنعت پوشاک کشور وارد می کند. شنیده ایم که دولت 
تصمیم دارد واردات کاالی ته لنجی را متوقف کند. 
اگر قرار است به رفاه زندگی و تأمین معاش ملوانان 
کمک کنند چرا کمر به نابودی یک صنعت گسترده و 

اشتغال زا بسته اند؟! 
در مورد گذر مرزی هم این داستان وجود دارد. به 

ساکنان نزدیک مرز کارتی داده می شود تا به ازای 
آن بتوانند ماهیانه 3 بار، کاال به ارزش 3 هزار دالر 
وارد کشور کنند اما اغلب دارندگان کارت، بیش از 
سه مرتبه این کار را انجام می دهند و چه بسا روزانه 
5 بار در حال رفت و آمد باشند! کاالهای وارداتی را 
به بازارچه های مرزی می برند و به دلیل عدم کنترل 
دنبال  آیا  می شوند.  کشور  وارد  آسانی  به  گمرک، 
روزنه های دیگری برای کشف مبادی قاچاق هستیم؟ 
اصواًل دنبال چه می گردیم؟!! شناسایی این موارد که 
نیاز به اقدامات خاص و پیچیده ندارد. حداقل بخشی 
از فعالیت های این چنینی محدود شود البته گمرک 
اعالم کرده که به اصطالح یک تنه نمی تواند با قاچاق 
مبارزه کند. بنابراین طرف مقابل  و به عبارت بهتر 
مافیایی که از خأل های قانونی و عدم اجرای صحیح 
قانون سوء استفاده می کند و سودهای کالن می برند 
به اندازه ای قدرتمند شده اند که حتی به گمرکات نیز 

فشار می آورد.  
عمل  به  تحقیقات  در  که  دیگری  جالب  نکات  از 
دولت  مستقیم  حمایت  شدیم  مواجه  آن  با  آمده 
بود که طبق شنیده ها  برند خاص  از یک  ترکیه  
شرکت صاحب  آن  در  ترکیه  دولتمردان  از  برخی 
سهام هستند . این برند اتفاقاً از جمله برندهای است 
که به شکل باورنکردنی در طول سال های گذشته 
توانسته تعداد فروشگاه های خود در ایران را افزایش 
داده و شهرت بسیاری بین مصرف کنندگان ایرانی 

به دست بیاورد.
همان طور که می دانید وزیر صنعت، دستورالعمل 
شعب  و  نمایندگان  فعالیت  گواهی  صدور  نحوه 
در  را  پوشاک  عرضه کننده  خارجی  شرکت های 
شهریور ماه سال ۹5 به بخشهای ذیربط ابالغ کردند 
اما با گذشت بیش از شش ماه از ابالغ تا پایان سال 
۹5 همچنان شاهد اجرای این دستورالعمل نبودیم 
چون طرف مقابل بسیار قدرتمند بوده و به جرأت 
می توان گفت در بدنه دولت و »کارگروه پیگیری 
اجرای دستورالعمل واردات پوشاک«  افرادی حضور 
دارند که منافعشان با اجرای این دستورالعمل مورد 
تهدید جدی قرار می گیرد لذا در مقابل اجرای آن 

سنگ اندازی می کنند. 
آنچه مسلم است مبارزه با باندهای قاچاق پوشاک 

عزم همگانی می طلبد و یک جنگ واقعی است زیرا 
به آسانی و با دست خالی نمی توان واردات غیرقانونی 
را کنترل کرد. منافع افراد بسیاری در گروی قاچاق 
بیکار نمی نشینند تا شاهد  است و به همین دلیل 
مبارزه دولت با فعالیت هایشان شوند. در این راستا 
به عنوان بخش خصوصی نباید عقب نشینی کنیم و 
انتظار داشته باشیم که دولت به تنهایی بتواند اقدامی 
دولت  به  فقط  را  قاچاق  با  مبارزه  اگر  دهد؛  انجام 
بسپاریم همان اتفاقی رخ خواهد داد که سال های 
متمادی افتاده است! قاچاق همچنان ادامه خواهد 
داشت و منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتر و 

بیکاری صدها نیروی شاغل خواهد شد.
خوشبختانه با پیام نوروزی مقام معظم رهبری عماًل 
این مقاومت شکسته شده و به نظر می رسد کارگروه 
راهی جز اجرای این دستورالعمل در سال ۹6 ندارد. 
بخش خصوصی نیز در قالب تشکل های مختلف 
و  نساجی  صنایع  صادرات  و  تولید  اتحادیه  مانند 
پوشاک ایران، انجمن صنایع پوشاک ایران و ... عزم 
خود را برای تحقق دستورالعمل جزم کرده اند که 
امیدوارم به زودی شاهد به ثمرنشستن تالش های 
گروهی این عزیزان باشیم. به تمام همکاران فعال 
در صنعت پوشاک اعالم کرده و می کنم که منتظر 
حریف  می گذرد ،  که  روز  هر  زیرا  ننشینیم  دولت 

قدرتمندتر می شود.
دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی که به امضای 
انتظار اجراست و به گفته  وزیر صنعت رسیده، در 
آقای هاکوپیان- رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع 
پوشاک ایران- در جلسه پیگیری اجرای دستورالعمل 
واردات پوشاک دیگر از این دستورالعمل گذر کرده ایم 
»واردات  رهبری،  معظم  مقام  فرموده  طبق  و 
غیرقانونی پوشاک و هر کاالیی که در کشور تولید 
می شود؛ حرام است.« پس این فعل حرام در حال 
انجام است و باید جلوی آن را گرفت. روند فعلی 
مسائل  به  و  رفته  پیش  اقتصاد  و  از صنعت  فراتر 
امنیتی و سیاسی تبدیل می شود. امیدوارم تالشگران 
بدنه دولت که همراه و همدل بخش  دلسوزان  و 
با هم افزایی تشکل های بخش  خصوصی هستند، 
برندهای  فعالیت  دستورالعمل  بتوانند  خصوصی 

خارجی پوشاک را اجرایی نمایند. 
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خوش بین  دستورالعمل  اجرای  به  چقدر 
هستید؟

بستگی دارد دولت بعدی به اصطالح تا چه میزان پای 
کار باشد  اما در مجموع معتقدم دستورالعمل منطقی 
و موثری تدوین شده زیرا طبق بند 3  دستورالعمل، 
برند خارجی موظف است طی دو سال اول حداقل 
معادل 20 درصد ارزش واردات در داخل کشور تولید 
و حداقل معادل 50 درصد ارزش تولید داخلی را صادر 
کند. این امر باعث ورود دانش فنی و تکنولوژی های 

مدرن به کارخانه های پوشاک می شود. 
تولید پوشاک در کشور آن قدر ضعیف شده که مانند 
فردی در آستانه احتضار است و نمی توان از وی انتظار 
دویدن و رقابت با دیگران را داشت اما می توان در 
طول زمان با درمان و تجویز داروهای موثر، این بیمار 
را احیا کرد و بار دیگر به میدان رقابت فرستاد تا جایی 
که مانند سال های دور، بخش عمده ای از پوشاک 

روسیه  و آلمان را تولیدکنندگان ایرانی تأمین کنند. 
زمینه  ایجاد   ، دستورالعمل  این   دیگر  قوت  نقطه 
برندهای  و  ایرانی  تولیدکنندگان  میان  برابر  رقابت 
برای  متأسفانه  ) که  خارجی  پوشاک  است.  خارجی 
دارد(  بسیاری  جذابیت های  ایرانی  مصرف کنندگان 
بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و... 
وارد کشور می شود اما تولیدکننده ایرانی که قیمت 
تمام شده محصوالتش به دلیل پرداخت های مختلف 
در قالب بیمه، مالیات و ... از مشابه خارجی باالتر است، 
چگونه مجالی برای رقابت پیدا می کند؟ ما ) فعاالن 
صنعت پوشاک( مخالف واردات پوشاک نیستیم اما 
معتقدیم دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک 
باید اجرایی شود تا طرف مقابل مانند تولیدکننده ایرانی 
ملزم به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و 

... گردد. 

تشکل های  جدی  حضور  و  پیگیری ها  به 
بخش خصوصی نساجی و پوشاک در راستای 
کنید  می  فکر  کردید؛  اشاره  قاچاق  مهار 
دولتمردان  سوی  از  اندازه  چه  تا  تشکل ها 
در  آنان  حضور  و  می شوند  گرفته  جدی 
انعکاس مسائل ، چالش ها و راهکارها تا چه 

میزان موثر است؟ 

از  بحث حضور فیزیکی صرف در تشکل ها دردی 
دردهای صنعت نساجی و پوشاک درمان نمی کند و 
مطالبات  و راهکارهای ارائه شده ما باید منطقی باشد. 
تشکل های  و  تولیدکنندگان  گذشته،  سال های  در 
مختلف به مهار قاچاق توسط دولت اعتقاد داشتند و 
دولتمردان نیز نسبت به موضوع قاچاق واقف بودند 
اما تشکل ها به ندرت شیوه های مختلف قاچاق را 
مورد پایش قرار می دادند در حالی که شناخت مجاری 
قاچاق و انتقال اطالعات به دولتمردان و تصمیم گیران 
بسیار مهم و حیاتی است؛ صرف این که مدام از دولت 
بخواهیم جلوی قاچاق را بگیرد با این که شیوه های 
قاچاق و پیشنهاداتی مبنی بر جلوگیری از آن را با 
دولت در میان بگذاریم؛ دو مقوله بسیار متفاوت است. 
صحبت صرف از قاچاق، به سوژه ای تکراری تبدیل 
شده و شنونده دولتی دیگر تمایلی برای شنیدن این 
متوجه  که  زمانی  اما  ندارد  را  شده  نخ نما  موضوع 
به صورت  پوشاک  و  نساجی  تشکل های  می شود 
منسجم و هماهنگ، شیوه های مختلف قاچاق کاال 
مشترک  جلسات  در  را  قاچاق  با  مبارزه  راهکار  و 
ارائه می دهند؛ با جدیت بیشتری به جنگ با قاچاق 
می روند. برای مثال طی توافق اخیر بین گمرک و 
سازمان مناطق آزاد،  مقرر شده ورود کاالهای مشمول 
موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه )مثل پوشاک( 
تنها به صورت تجاری و بدون اعمال هر گونه تخفیف 
منطقه و با  ارائه گواهی مبدأ و همچنین حمل مستقیم 
از کشور ترکیه و پس از انجام تشریفات کامل گمرکی 
ترخیص و به مناطق آزاد وارد شوند که این یک نمونه 
از تصمیماتی  است که تحقیقات و پیشنهادات بخش 

خصوصی در اتخاذ آن نقش مستقیم داشته است.
وزارت  مسئوالن  اخیر  سال  یک  طی  خوشبختانه 

صنعت و دیگر نهادهای اجرای در کشور نگاه جدی تر 
زیرا  دارند  به تشکل های نساجی و پوشاک  نسبت 
متوجه شده اند اعضای این تشکل ها، پیشنهادات و 
راهکارهای منطقی و قابل اجرا نیز برای رفع مشکالت 
مختلف  مسائل  پیگیر  این که  می دهند ضمن  ارائه 
صنعت خود نیز هستند؛ به عبارت بهتر تولیدکنندگان 
نساجی و پوشاک تنها به گالیه از شرایط نامساعد 
تولید اکتفا نمی کنند و برای تمام مسائل و چالش ها، 

راه حل منطقی دارند و پیگیر مطالبات خود هستند. 
اجازه دهید به این نکته هم اشاره کنم که به اعتقاد من 
مسائل صنعت پوشاک نسبت به نساجی تقدم دارد زیرا 
اگر تولیدکننده پوشاک، فعالیت موثر و موفقیت آمیزی 
داشته باشد، صنعتگر نساج نیز موفق خواهد بود و قادر 
به توسعه خطوط تولید خود می شود. برای مثال  بنده 
نخ آنتی پیل )Anti pill - مقاوم به تل( تل یا پیل 
به گلوله های درهم پیچیده الیاف اطالق می شود که 
در اثر اصطکاک یا مالش بر سطح پارچه های تولیدی 
از الیاف مصنوعی یا مخلوط الیاف طبیعی و مصنوعی 
ایجاد شده و توسط یک یا چند رشته به منسوجات 
متصل می گردد. منسوجاتی که در معرض تل قرار 
دارند از لحاظ اقتصادی کم ارزش بوده و پس از مدتی 
بد منظر می گردند ( مورد نیاز خط تولید پوشاک خود 
را سال های متمادی است که از ترکیه تهیه می کنم. 
نمونه نخ مورد نیاز را به تعدادی از تولیدکنندگان مطرح 
داخلی ارسال کردم اما هیچ کدام نتوانستند نخ باکیفیت 
مدنظر را ارائه دهند بنابراین به عنوان یک تولیدکننده 
پوشاک حق خود می دانم که مواد اولیه مورد نیاز را 
دارم  انتظار  دولت هم  از  کنم  تأمین  ازخارج کشور 
شرایط  این  در  نماید  تسهیل  را  اولیه  مواد  واردات 
اگر تولید را توسعه دهم و بازار خوبی برای فروش 

از تصمیماتی  است که تحقیقات و پیشنهادات بخش 
خصوصی در اتخاذ آن نقش مستقیم داشته است.

وزارت  مسئوالن  اخیر  سال  یک  طی  خوشبختانه 

دارم  انتظار  دولت هم  از  کنم  تأمین  ازخارج کشور 
شرایط  این  در  نماید  تسهیل  را  اولیه  مواد  واردات 
اگر تولید را توسعه دهم و بازار خوبی برای فروش 
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به دست آورم مسلماً تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی 
هم تالش می کنند تا نیاز امثال من را تأمین کنند 
چون می بینند یک مشتری بالقوه برایشان وجود دارد 
اما اگر تولیدکننده پوشاک وجود نداشته باشد، نخ یا 
پارچه برای چه کسی تولید می شود؟! پس باید صنعت 
پوشاکی وجود داشته باشد تا کارخانه های ریسندگی و 

بافندگی به رشد و توسعه دست یابند. 

خوشنام  و  مطرح  برند  سه  پیش  مدتی 
مدیریت  تحت  مجموعه  داخلی)که  پوشاک 
گرفتند  تصمیم  آنهاست(،  از  یکی  نیز  شما 
بازار  در  سهمی  روسیه،  بازار  مطالعه  ضمن 
به  روند  این  کند.  کسب  کشور  این  پوشاک 
چه نتیجه ای رسید و اصوالً بازار روسیه تا چه 
قابل  کشور  پوشاک  صنعتگران  برای  میزان 

دسترسی است؟ 
جغرافیایی،  همجواری  به دلیل  روسیه  مصرفی  بازار 
توانمندی  این کشور و همچنین  هوای بسیار سرد 
صنعت بافندگی ایران، برای صنعتگران ایرانی بسیار 
ارزشمند و قابل توجه است از سوی دیگر حجم تولید 
پوشاک در روسیه پاسخگوی بازار داخلی این کشور 
نیست و حجم چندانی ندارد اما مشکل اینجاست که 
بازار پوشاک روسیه توسط ترکیه، چین و ویتنام اشباع 
شده است. تولیدکننده ایرانی می تواند سهمی از این 
بازار داشته باشد مشروط به برنامه ریزی دقیق و پایداری 
در حضور در ان بازار. حضور در بازار کشورهای دیگر 
مستلزم حرکت گروهی در قالب همگرایی و اتحاد 
هزینه های  که  خصوصی  است  بخش  تشکل های 
بازار خارجی را میان تولیدکنندگان  به  ابتدایی ورود 
سرشکن می کند و تمام هزینه ها به دوش یک یا دو 

تولیدکننده سنگینی نمی کند. از نظر قیمتی، محصوالت 
ایرانی قابل رقابت هستند اما برابری قیمت، به این معنا 
بازار روسیه شویم  نیست که به آسانی بتوانیم وارد 
بلکه صرفاً شرط اولیه برای ورود را داریم و نکته مهم 
»گرفتن سهم قابل توجه« از این بازار است که این امر 

نیاز به برنامه ریزی و برندسازی دارد. 

وضعیت سیاسی و اقتصادی و مناسبات اخیر 
ترکیه با روسیه، تبعات منفی بر حضور صنعت 
گذاشته  روسیه  بازار  بر  کشور  این  پوشاک 

است؟
بسیاری از سرمایه گذاران ترکیه ، قیمت محصوالت 
به شدت کاهش  را  و ماشین آالت دست دوم خود 
سایر  در  و  متوقف  را  خود  کارخانه های  تا  داده اند 
کشورها  سرمایه گذاری نمایند. زمانی که نگاه یک 
سرمایه گذار نسبت به آینده منفی است قطعاً برای 
حفظ سرمایه های خود به اتخاذ تدابیری مانند فعالیت 
خارج از کشور و ... می اندیشد؛ این امر باعث آشفتگی 
در  ترکیه  بازار  ریختگی  بهم  شاید  می شود.  بازار 
طوالنی مدت به نفع صنعت پوشاک ایران باشد و 
بتوانیم سهم  بیشتری در سایر کشورها به دست آوریم 
زیان  به  رخ می دهد  کوتاه مدت  در  اتفاقاتی که  اما 
ماست زیرا صنعتگران ترکیه تصمیم دارند با فروش 
ماشین آالت و محصوالت خود به نازل ترین قیمت و 
تعطیلی کارخانه های خود، فعالیت شان را به بازار کشور 
دیگری منتقل کنند که این موضوع در طوالنی مدت 
به نفع ایران نیست. پس نباید فکر کنیم آشفتگی 

سیاسی و اقتصادی ترکیه، به نفع ما خواهد بود! 

پیش بینی شما از وضعیت صنعت نساجی و 
پوشاک در سال 96 چیست؟

در حال حاضر کمتر کسی حاضر به سرمایه گذاری 
جدید در صنعت نساجی و پوشاک است مگر این که 
اتفاق خاصی رخ دهد. این که سال۹6 به نام »اقتصاد 
مقاومتی؛ تولید و اشتغال« نام گذاری شده بسیار مبارک 
و میمون است اما باید این امر به صورت عملی هم  
اجرایی شود نه این که در قالب شعار باقی بماند. مسلمًا 
در صورت حمایت واقعی و عملی از تولید کننده داخلی 

شاهد سرمایه گذاری جدید نیز خواهیم بود.

منظورتان از «اتفاق» چیست؟
بیافتد  میتواند   ۹6 سال  در  که  اتفاقی  حداقل 
بازپس گیری سهم از دست رفته فروش پوشاک در 
این صورت ممکن است  بازار داخلی است در غیر 

وضعیت ) از شرایط فعلی( بدتر شود. 
اگرچه بخشی  از رکود موجود به دلیل مسائل اقتصاد 
کالن و ... است اما وقتی یک برند خارجی در فالن 
مرکز خرید به عرضه محصوالت خود می پردازد در 
واقع سهم یک تولیدکننده توانمند داخلی را به خود 
اختصاص داده است که باید این سهم را بار دیگر با 
تولیدات مرغوب و قابل رقابت و همچنین جلوگیری 
از سواستفاده نمایندگان برندهای خارجی از قوانین 
و فرارهای مالیاتی متعلق به خود نماییم.  نکته مهم 
دیگر این که باید امکان فروش مساوی با برندهای 
خارجی را نیز به دست آوریم. فروشگاه های برندهای 
خارجی به سرعت در حال رشد و توسعه هستند و 
این امر مختص تهران نیست و شهرستان ها را نیز 
در برمی گیرد آیا برای تولیدکنندگان ایرانی نیز چنین 
فرصتی مهیاست؟ خیر! پس باید سهم فروش خود 
را با برنامه ریزی  و دوراندیشی دوباره به دست آوریم.    

مطلب پایانی
واردکنندگان  با  داخلی  تولیدکننده  فعلی  تقابل 
غیرقانونی مانند عرصه جنگ است. طرف مقابل   از 
نظر مالی و تشکیالتی بسیار قدرتمند است و نوعًا 
توسط دولت متبوع برندهای خارجی  نیز حمایت 
می شود درحالیکه در جبهه ما حتی  برخی افراد در 
دستگاه های دولتی که به فکر منافع ملی نیستند 
آب به آسیاب دشمن می ریزند . این جنگ واقعی 
است. صنعتگران وطن پرست وارد خط مقدم شده اند 
و کنار بخشی از بدنه دولت که حافظ منافع کشور 
داده اند. شرایط  را تشکیل  هستند جبهه مشترکی 
یکدیگر  کمک  به  باید  همه  که  است  نحوی  به 
را  بشتابیم و به هر نحو که شده صنعت پوشاک 
حفظ کنیم. با صدور یک دستورالعمل این جنگ به 
اتمام نخواهد رسید ضمن این که حریِف زیرک، به 
هر حال تدابیری برای فرار از اجرای صحیح همین 
دستورالعمل اتخاذ خواهد کرد که پایداری و حضور 

ما منجر به خنثی شدن این ترفندها می گردد.

باید امکان فروش مساوی با برندهای خارجی را 
به دست آوریم. فروشگاه های برندهای خارجی 
به سرعت در حال رشد و توسعه هستند و این 
امر مختص تهران نیست و شهرستان ها را نیز 
در برمی گیرد آیا برای تولیدکنندگان ایرانی نیز 
چنین فرصتی مهیاست؟ خیر! پس باید سهم 
دوراندیشی  و  برنامه ریزی   با  را  خود  فروش 

دوباره به دست آوریم    
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گفت وگو با مهندس امین مقدم  - مدیرعامل شرکت نساجى زرباف امین و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك ایران 

چگونه  نساجی  صنعتگران  برای   95 سال 
گذشت؟ 

در جلسه ای که مدتی پیش به میزبانی انجمن صنایع 
نساجی ایران و با حضور آقای دکتر فرشاد مومنی- 
ایشان  شد؛  برگزار  دانشگاه-  استاد  و  اقتصاددان 
اعالم کرد که  20 سال پیش سهم صنایع نساجی 
در اشتغال زایی کشور 33 درصد بود که رقم بسیار 
قابل توجهی است و پس از شرکت نفت، بزرگ ترین 
سهم اشتغال در صنایع ایران را صنعت نساجی به خود 

ديدگاه

اختصاص می داد اما متأسفانه در حال حاضر این  رقم 
به حدود 10 درصد کاهش یافته است. اغلب شاغالن 
صنایع نساجی نیز وارد مشاغل کاذب و واسطه ای 
شده اند به طوری که وقتی وارد بازار تهران می شوید، 
 اکثر جوانان به جای پرداختن به تولید و فعالیت های 
به  نیز  عده ای  آورده اند.  روی  واسطه گری  به  مولد 
مسافرکشی و فعالیت در آژانس  حمل و نقل مسافر 
می پردازند. به اعتقاد من رسیدن به سهم 10 درصدی 
اشتغال در صنعت نساجی فاجعه است. یکی از دالیل 
مهم این رقم تأسف آور را باید در نیروهای غیرمولد 
جست وجو کرد. اگر بانک را به عنوان یک ابزار کمکی 
تولید بدانیم متأسفانه بانک های ایران نه تنها کمکی 
به صنعتگر و تولیدکننده ایرانی نمی کنند بلکه تبدیل 
به  سازمانی بهره گیر و آسیب رسان بزرگ به تولید 

کشور شده اند. 
پاسخ  بهترین  مرکزی  بانک  آمارهای  به  استناد 
برای اطالع از وضعیت صنایع در سال ۹5 است. 
طبق آمار، اگر یک نفر  25 تا35 هزار دالر 
نماید،  سپرده گذاری  ایران  بانک های  در 
می تواند امورات یک ساله خود را تأمین 
کند در صورتی که این رقم برای یک 
نفر در خارج کشور )به خصوص در 
دالر  میلیون   3/5 تا   2/5 اروپا( 
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اشاره:
»از سایه بیرون آمده ایم«، »فقط به ناله و شکایت 
از دولت اکتفا نمی کنیم بلکه در جلسات مشترک با 
مدیران دولتی، راهکار ارائه می دهیم و دیدگاه های 
منطقی خود را به گوش دولتمردان می رسانیم.« ، » 
به سازمان های دولتی بگویید تشکل های نساجی 
و پوشاک وجود دارند تا از نظرات و دیدگاه های 
متخصصین توانمند و دلسوز ما در تصمیم گیری های 
بهره مند  آفرین  مزیت  و  اشتغال زا  صنعت  این 
شوند« این جمالت بخشی از گفته های صنعتگری 
است که اصرار دارد و از ما می خواهد به عنوان یک 
رسانه فراگیر، موجودیت تشکل ها و انجمن های 
می رسد  نظر  به  (که  کشور  پوشاک  و  نساجی 
جدی تر از گذشته در جلسات با دولتی ها حضور 
می یابند و فقط از زمین و زمان شکایت نمی کنند) 
را به اهالی این صنعت یادآوری کنیم. می پذیریم 
و از تمام تشکل های فعال نساجی و پوشاک نیز 
می خواهیم ضمن تعامل بیشتر با ما، اخبار، نتایج 
قابل چاپ جلسات مختلف و دستاوردهای تشکل 
خود را جهت انتشار در نساجی امروز ارسال نمایند 
تا رابطه دو سویه »رسانه» و »تشکل« در صنایع 
نساجی و پوشاک به عینیت برسد. بگویید تا منتشر 
باید  که  گوش هایی  به  برسد  صدایمان  و  کنیم 

بشنوند و چشم هایی که باید ببینند.... 

کمک کنید 
صداى ما شنیده شود



است! دولت چه ابزارهایی در اختیار دارد تا بتواند 
سیستم بانکی کشور را ساماندهی نماید؟ بانک ها 
ندارند  تولیدکننده  به  حمایتی  نگاه  هیچ گونه 
دولتی  بانک های  به  مراجعه  هنگام  مثال  برای 
بانک های خصوصی  باالی 30 درصد  )بهره های 
باعث می شود تولیدکننده اصاًل به طرفشان نرود! 
بانک  مدیران  تسهیالت،  و  وام  دریافت  جهت   )
از زمینه فعالیت ما می پرسند و زمانی که متوجه 
هستیم،  نساجی  صنعت  تولیدکننده  می شوند 
وام  نساجی  ریسک  پر  صنعت  به  می گویند 
اختصاص داده نمی شود مگر این که ملک ارزشمند 
و قابل وصول در تهران داشته باشیم تا به عنوان 
وثیقه قبول کنند! قطعًا به عنوان تولیدکننده موظف 
به بازپرداخت وام های بانکی )حق الناس( هستیم 
اما آیا در شرایط دشوار تولید و فعالیت صنعتی قادر 
همین  به  هستیم؟  بانکی  وام های  بازپرداخت  به 

دلیل اغلب مدیران واحدهای نساجی دریافت وام 
را به فراموشی می سپارند و صنعت نساجی هر روز 

ضعیف تر از روز قبل می شود. 

 High( آیا صنعت نساجی واقعاً پر ریسک
risk( است؟ 

بتوانیم  اگر  من  اعتقاد  به  نیست...  این طور  اصاًل 
جلوی واردات بی رویه را بگیریم و صنعت نساجی 
اطمینان  بازیابد،  را  خود  گذشته  نفس  به  اعتماد 
دست  توجهی  قابل  درآمدزایی  به  باشید  داشته 
جعفری  آقایان  امثال  این که  کما  یافت  خواهد 
فاطمی)  سارک(،  برند   ( خاضع   ، بن(  سله  )برند 
شعبات  که  می شناسیم  را   ... و  درسا(  چرم  برند 
با  متعددی در سراسر کشور راه اندازی کرده اند و 
باکیفیت  محصوالت  عرضه  و  تولید  به  موفقیت 
مورد  اولیه  مواد  دوستان  برخی  شاید  می پردازند. 
تهیه  کشورها  سایر  از  را  پارچه  و  نخ  مانند  نیاز 
اما تمام مراحل طراحی و دوخت و دوز  می کنند 
را در کشور انجام می دهند اگر امکانات تولید نخ 

تولیدکنندگان  مدنظر  و  باکیفیت  پارچه های  و 
قطعًا  شود،  تقویت  کشور  در  پوشاک  زحمتکش 
خریداری  ایرانی  واحدهای  از  را  خود  اولیه  مواد 
می کنند تا هم موجب حفظ اشتغال کارخانه های 
تمام شده  قیمت  در کاهش  و هم  نساجی شوند 
اولیه  مواد  نقل  و  حمل  هزینه های  )به دلیل  کاال 

وارداتی( صرفه جویی صورت گیرد. 

نساجی  صنعت  هنوز  چرا  اوصاف  این  با 
بانک ها،  مدیران  اذهان  در  پوشاک  و 
پر  همچنان   ... و  مردم  دولتی،  کارشناسان 
منفی  تصاویر  با  توأم  ورشکسته  ریسک، 

است؟! 
برای این که حاشیه  سازان و واسطه گرها به نحوی 
عمل کرده اند که نساجی یک صنعت ورشکسته تلقی 
شود تا به سودهای کالن واردات بی رویه دست یابند 
این که شعبات یکی  بگیرند کما  بیشتری  قدرت  و 
از برندهای خارجی پوشاک در فروشگاه ها و مراکز 
تجاری کشور رشد قارچ  گونه دارد و تهدید جدی برای 

تمام برندهای ایرانی به شمار می آید. 

عمل  نحوی  به  واسطه گرها  و  حاشیه  سازان 
کرده اند که نساجی یک صنعت ورشکسته تلقی 
شود تا به سودهای کالن واردات بی رویه دست 
یابند و قدرت بیشتری بگیرند کما این که شعبات 
یکی از برندهای خارجی پوشاک در فروشگاه ها 
و مراکز تجاری کشور رشد قارچ  گونه دارد و 
تهدید جدی برای تمام برندهای ایرانی به شمار 

می آید
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متأسفانه شرایط به نحوی است که در یکی از مراکز 
مهم تولید پوشاک ایران یعنی سه راه جمهوری تهران، 
شاهد تعطیلی خیاط خانه ها و عرضه پوشاک خارجی 
هستیم. اگرچه خیاط خانه های کوچک و واحدهای 
زیرپله ای باید تجمیع شوند و به سمت تولید استاندارد 
و فعالیت صنعتی گام بردارند اما همان تولید نصفه و 
نیمه که این کارگاه های کوچک با چندنفر کارگر انجام 
می دادند نیز متوقف شده و کارگران آن پیک موتوری 

شده اند و ...  

بحران  این  از  نجات  برای  شما  پیشنهاد 
چیست؟

پیشنهادات بسیاری وجود دارد که در قالب نامه به 
دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است. در این 

نامه به موارد زیر اشاره شده است:
واحدهای  معوق  بدهی  و  جرائم  بخشودگی   *
برای  ساله   2-3 فرصت  ارائه  و  تولیدی  موفق 

بازیابی توان این واحدهای معتبر و خوش نام
واحدهای  ماشین آالت  بازسازی  و  نوسازی   *
مذکور با اختصاص وام های ارزان قیمت و تنفس 
5-3 ساله  ترکیه این مورد را با موفقیت اجرایی 
کرد و توانست به قطب صنعت نساجی و پوشاک 

دنیا تبدیل شود. 
* ارائه سودهای معقول در زمینه تأمیت سرمایه 
این که  نه  درآمدزا  تولیدی  واحدهای  گردش  در 
منابع  کسب  برای  طلب  فرصت  و  سودجو  افراد 
مالی به ارائه طرح توجیهی دروغین بپردازند و در 

نهایت هیچ تولیدی انجام نشود. 
* بخشودگی مالیاتی به مدت 5 سال که امتحان 

خود را با موفقیت در ترکیه پس داده است. 
که  زمانی  واقعی.  معنای  به  صادرات  تشویق   *
زمینه  در  دولت  کمک های  متوجه  تولیدکننده 
نوسازی  برای  وام  اعطای  مالیاتی،  بخشودگی 
قدرت  با  می شود؛   ... و  تولید  خطوط  بازسازی  و 
ارائه  می پردازند.  صادرات  به  بیشتری  انگیزه  و 
مشوق های صادراتی نباید مانند سال های گذشته 
خاصی  گروه  منافع  حفظ  و  باندبازی  به صورت 
صورت گیرد. برای مثال برخی تولیدکنندگان در 

اما خود را به نام  مناطق آزاد، کاال وارد می کنند 
صادرکننده جلوه می دهند!     

برندهای  با  مشترک  همکاری  قرارداد  انعقاد   *
بین المللی. مشابه اقدامی که ترکیه، ویتنام، چین 
موفق  نمونه های  کپی برداری  داد.  انجام  اروپا  با 
چه اشکالی دارد؟! باید یاد بگیریم چگونه قدرتمند 
با  که  ایرانی  شرکت های  از  یکی  مثل  نه  شویم 
کرده  امضا  همکاری  قرارداد  خارجی  معتبر  برند 
بود اما به دلیل ساختارهای توخالی اولیه شرکت 
به  دلسوز،   و  توانمند  متخصصین  و عدم حضور 

قهقرا رفت...  

خوب  آن قدر  بود  خوب  پیشنهادات  *این 
وسوسه  را  فرصت طلبان  و  سودجویان  که 
را  آنان  سوء استفاده  زمینه  امر  این  می کند! 
و  نظارتی  سیستم های  چه  نمی کند؟  فراهم 
کنترلی برای تحقق پیشنهادات فوق مدنظر 

دارید؟
خبره  کارشناسان  توسط  باید  توجیهی  طرح های 
و حرفه ای کنترل شوند که به اعتقاد من بهترین 
اتحادیه های  و  تشکل ها  در  حرفه ای  کارشناسان 
حضور  پوشاک  و  نساجی  خصوصی  بخش 
به  می توانند  نساجی  تشکل های  مدیران  دارند. 
توجیهی  طرح های  دقیق  ممیزی  و  کارشناسی 
متقاضیان بپردازند و صحت و سقم طرح ها را با 
مدیران دولتی در میان بگذارند تا یک ریال وام، 
اختصاص  افراد سودجو  به  بدون حساب و کتاب 

پیدا نکند. 
و  نساجی  تشکل های  تأیید  مهر  باید  بانک ها 
و  بپذیرند  را  موفق  واحدهای  فعالیت  بر  پوشاک 
واقعی  صنعتگران  و  تولیدکنندگان  حال  کمک 
امرار  وام  دریافت  با  صرفًا  که  افرادی  نه  باشند 
معاش می کنند و در نهایت با بدهی های سنگین 
از ادامه فعالیت بازمی مانند و هزینه های سنگین بر 

دوش دولت می گذراند. 
اگر تأیید طرح های توجیهی باز هم به کارشناسان 
فساد  باز هم  واگذار شود  دولتی  مدیران  و  بانک 
وام  سوله  روی  افرادی  و  گرفت  خواهد  شکل 

می گیرند! و هیچ تولیدی انجام نمی دهند؛ پس از 
دریافت وام، سوله را به جای دیگر منتقل می کنند 
و روز از نو! نباید مجال سوء استفاده به سودجویان 
توسط  توجیهی  طرح های  تأیید  با  و  شود  داده 
و  نساجی  اتحادیه های  و  انجمن ها  متخصصین 
پوشاک، جلوی بخش عمده ای از فرصت طلبی ها 

گرفته خواهد شد. 

دولتی،  سازمان های  مدیران  و  دولت  آیا 
جدی  آن قدر  را  خصوصی   بخش  تشکل های 
می گیرد که نظارت وکنترل طرح های توجیهی 

را به آنان بسپارد؟
طی یک سال اخیر جلسات مشترک بسیاری میان 
خصوصی  بخش  تشکل های  و  دولتی  مسئوالن 
برگزار شده، اتاق های بازرگانی قدرت بیشتری نسبت 
به گذشته پیدا کرده اند که این موارد بیانگر توجه و 
اعتماد دولت نسبت به فعاالن بخش خصوصی است. 
دولت باید بخشی از فعالیت های خود را به تالشگران 
و دلسوزان بخش خصوصی واگذار نماید و از افرادی 
که تخصص کافی در امور ندارند به سمت بهره گیری 
فعاالن  صحیح  و  منطقی  کارشناسی،  نظرات  از 

متخصصین بخش خصوصی حرکت کند.  

ایران در جایگاهی قرار دارد که کشورهای 
) نه  قرارداد همکاری مشترک  بخواهند  دیگر 
فقط در زمینه فروش محصول یا ماشین آالت( 

امضا کنند؟!
بله. زمانی که یک سرمایه گذار خارجی متوجه وجود 
قیمت  ارزان  وام های  ارائه  مالیاتی،  بخشودگی های 
امنیت سرمایه گذاری در  ، وجود  بانکی  و کم بهره 
ایران و... می شود، برای حضور در بازار ایران انگیزه 
بزنم.  این زمینه مثالی  اجازه دهید در  پیدا می کند. 
از  یکی  بلژیک  در   )Antwerpen( آنتورپ  بندر 
مهم ترین مراکز تجارت الماس در دنیاست. پس از 
این که مسئوالن این بندر اعالم کردند سرمایه گذاران 
و فعاالن صنعت جواهر سازی دنیا در صورت فعالیت 
در این منطقه، به مدت 20 سال مشمول معافیت 
مالیاتی می شوند، توجه تمام فعاالن حوزه الماس و 
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جواهر فروشان به آنتورپ جذب شد و امروز به عنوان 
این  از  می توان  شناخته می شود.  دنیا  الماس  مرکز 
نمونه موفق الگوبرداری کرد تا سرمایه گذاران خارجی 
توجیهی برای فعالیت و سرمایه گذاری در ایران داشته 
باشند؛ اگرچه تعداد سرمایه گذاران موفق ایرانی نیز 
اندک نیست، افرادی که منتظر فرصت مناسب هستند 
تا در داخل کشور خود سرمایه گذاری نمایند و به جای 
سپرده گذاری در بانک ها، سرمایه شان را به واحدهای 

تولیدی تزریق کنند.  
نکته مهم دیگر این که در مناطق آزاد قانون مند عمل 
کنیم. برای مثال دولت اعالم می کند هر نفر سالیانه 
می تواند 1500 دالر واردات داشته باشد آیا این رقم 
واقعی است؟ آیا واردات در مناطق آزاد کنترل می شود؟ 
آیا واردات موسوم به ته لنجی که محموله داخل آن به 
اندازه بار 3۹ وانت نیسان است؛ مورد نظارت مسئوالن 
قرار دارد؟ گفته می شود ارزش بار هر وانت نیسان 5 
میلیارد تومان است مگر چند نفر مرزنشین و کولبر 
آنان  نام  به  بی رویه  واردات  از  این حجم  داریم که 

صورت می گیرد؟!  

چه اقداماتی قرار بود در سال گذشته انجام 
شود اما هیچ گاه به مرحله اجرا نرسیدند؟!

یکی از موارد بسیار مهم که شخص وزیر صنعت نیز 
بر اجرای آن تأکید داشت؛ اجرای دستورالعمل نحوه 
صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های 
خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران )به خصوص 
ماده 3 ( بود. وزیر صنعت و فعاالن مرتبط ساعت های 
متوالی در این زمینه جلسه برگزار کردند و خانم ها 
نصراللهی- مشاور وزیر در امور صنعت نساجی- و 

وزارت  پوشاک  و  نساجی  دفتر  مدیرکل  محرابی- 
صنعت-، آقایان هاکوپیان- رئیس هیئت مدیره انجمن 
ایران- و سایر دوستان و همکاران  صنایع پوشاک 
و  نساجی  صنایع  خصوصی  بخش  تشکل های  در 
پوشاک تمام تالش خود را به عمل آوردند تا بتواند 
مجموعه ای را به عنوان دستورالعمل تدوین و اجرایی 
نمایند؛ در نهایت، دستورالعمل شهریور سال گذشته 
ابالغ شد اما متأسفانه از آن زمان تا امروز هیچ  یک از 
موارد موجود در دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی 
پوشاک در کشور اجرا نشده اند. زمانی که وارد جزئیات 
کار می شویم متوجه می شویم که برندهای خارجی 
موجود در ایران هیچ گونه قرارداد رسمی همکاری با 
برند اصلی را ندارند و نماینده رسمی برندهای معتبر 
بین المللی به شمار نمی آیند بلکه صرفاً از طریق یک 
کشور ثالث )مثاًل دوبی( نمایندگی فروش آن برند را 

گرفته اند!
در زمینه اجرای ماده 3 دستورالعمل ) طبق این ماده، 
شرکت خارجی یا نماینده آن مکلف است طی دو 
سال اول حداقل معادل 20 درصد ارزش واردات را در 
داخل تولید و حداقل 50 درصد ارزش تولید داخلی را 
صادر نماید( این اعتقاد وجود دارد که فعاًل وارد مباحث 
اجرایی نشویم بلکه ابتدا بررسی های دقیق صورت 
دارای  موجود،  شرکت های  شویم  متوجه  تا  گیرد 
نمایندگی رسمی برندهای بین المللی در ایران هستند 
یا خیر؛ آن گاه در مورد 20 درصد تولید در داخل کشور 
مذاکره صورت گیرد. پس اجرای ماده 3 دستورالعمل 
مشروط بر تأیید هویت رسمی و قانونی نماینده برند 

خارجی است. 

واردات  قدرتمند  مافیای  وجود  به  برخی 
این  اجرای  که  می کنند  اشاره  پوشاک 
دستورالعمل به نفعشان نیست... این موضوع 

را قبول دارید؟
بله اطمینان داریم مرتباً بهانه هایی آورده می شود تا مانع 
اجرای دستورالعمل فعالیت رسمی برندهای خارجی 
ایران شود و واسطه ها و کسانی که درآمدهای  در 
میلیاردی روزانه دارند اجازه نمی دهند واردات بی رویه 
از فروشگاه های  پوشاک کنترل و مهار شود. یکی 

عرضه کننده پوشاک خارجی روزانه صد میلیون تومان 
به مرکز تجاری X اجاره می دهند. مگر درآمدشان 
چقدر است که روزی صدمیلیون تومان بابت اجاره 
می پردازند؟! در تولید اصاًل چنین اعداد و ارقامی جابجا 
نمی شود! این یعنی رانت و فساد نماینده ای که رسمی 
نیست و فقط قرارداد فروش محصوالت برند اصلی را 
دارد.  زمانی که واردات بی رویه، درآمدهای نجومی و 
کالن برای برخی افراد دارد، مسلماً اجازه نمی دهند 
امثال ما )تولیدکنندگان( دنبال ضابطه مند شدن واردات 

پوشاک باشیم. 

با این اوصاف به اجرای دستورالعمل خوش 
بین هستید؟

فعلی و چه  ) چه دولت  اگر وزیر صنعت  امیدوارم... 
دولت آینده(  اختیار، توان و قوای خود را صرف اجرای 

دستورالعمل نماید، موفق خواهیم شد. 

در صحبت های خود به ترکیه اشاره کردید. 
چه  تا  ترکیه  اخیر  آشفته  سیاسی  وضعیت 
ایرانی  صنعتگران  برای  فرصت   یک  میزان 

محسوب می شود؟
اردیبهشت سال گذشته روابط روسیه و ترکیه به دلیل 
اما در این زمان ما حتی  مسائل سیاسی، تیره شد 

نتوانستیم صیفی جات به روسیه صادر کنیم! 
قیمت های ارائه شده منسوجات تولید ایران قابل رقابت 
با محصوالت مشابه ترکیه است اما دولت ترکیه از 
و  می کند  حمایت  خصوصی  بخش  تولیدکنندگان 
در بازار روسیه، پایگاه ایجاد کرده اند به این ترتیب 
محصوالت خود را به صورت مدت دار به بازار روسیه 
می فروشند و پول خود را به صورت نقدی از دولتشان 
دریافت می کنند در صورتی که ما هنوز نتوانسته ایم در 
روسیه پایگاه مستحکمی داشته باشیم تا به فروش 
محصوالت خود بپردازیم. یکی از تولیدکنندگان مطرح 
پوشاک کشور در روسیه، فروشگاهی راه اندازی کرده 
و توان رقابت با محصوالت موجود در بازار روسیه را 
دارد اما هیچ حمایتی از امثال وی صورت نمی گیرد به 
همین دلیل فکر نمی کنم بتوانیم در بازار روسیه حضور 

پر رنگی داشته باشیم. 

پوشاک  عرضه کننده  فروشگاه های  از  یکی 
مرکز  به  تومان  میلیون  صد  روزانه  خارجی 
درآمدشان  مگر  می دهند.  اجاره   X تجاری 
بابت  تومان  روزی صدمیلیون  که  است  چقدر 
اجاره می پردازند؟! در تولید اصالً چنین اعداد و 
ارقامی جابجا نمی شود! این یعنی رانت و فساد 
قرارداد  فقط  و  نیست  رسمی  که  نماینده ای 

فروش محصوالت برند اصلی را دارد
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در ترکیه، شرکت ها قائم به مدیر نیستند و در صورت 
اتفاق برای مدیران ارشد، مجموعه به نحوی  بروز 
سازمان دهی می شوند که شرکت به فعالیت خود ادامه 
می دهد در حالی که در کشور ما شرکت ها، وابسته به 
فرد هستند و در صورت فوت افرادی مانند شادروانان 
آقایان تفضلی، مقدم ، فرقانی و ... حیات مجموعه 

دچار اختالل می شود. 

چگونه  نساجی  صنعتگران  برای   96 سال 
خواهد بود؟

دولت باید به سمت توسعه بخش تولیدی حرکت کند 
نه به سمت بخش های واسطه ای. به نظر می رسد اگر 
دولت بتواند سهم توسعه ملی را از 20 درصد فعلی به 
30 درصد برساند، نیمه دوم سال ۹6 روند رو به رشد 
را طی خواهیم کرد. در مورد تعامالت بین المللی هم 
معتقدم اگر روند فعلی را ادامه دهیم به تدریج درب 
بانک های بین المللی به روی ما گشوده خواهد شد. 
تحقق برجام نگرش دنیا را نسبت به ایران تغییر داد اما 
همچنان قادر به گشایش اعتبار و تعامل با بانک های 
سال  می دانید  که  هم  همان طور  نیستیم.  خارجی 
گذشته شاهد رفت و آمد هیئت های مختلف تجاری 
و صنعتی کشورهای مختلف به ایران بودیم اما فکر 
می کنم کمتر سرمایه گذار خارجی در شرایط فعلی و 
عدم حمایت های دولت، ریسک حضور در ایران را 

بپذیرد. 
مطلب دیگری که باید اشاره کنم این است که در سال 
1371، به ازای هر یک میلیارد دالر واردات، صدهزار 
تکان دهنده  واقعاً  رقم  این  می رفت.  بین  از  شغل 
و تأسف آور است. طبق آمار سال های ۹4 و ۹5 به 
ازای یک میلیون دالر سرمایه گذاری در پتروشیمی 
یک نفر مشغول کار می شود در حالی که این رقم در 
صنعت نساجی 35 میلیون تومان می باشد، به تفاوت 

فاحش ارقام توجه کنیم! صنایع نساجی و پوشاک 
بسیار اشتغال زاست اما نمی دانم چرا مورد حمایت قرار 
نمی گیرد؟! صدای ما باید به کجا برسد؟! صنعت سبز و 
سالم پوشاک که هیچ گونه آلودگی برای محیط زیست 
به وجود نمی آورد را رها کرده ایم و صنعت پتروشیمی 
که یکی از آلوده کننده ترین صنایع محسوب می شود؛ 
رشد و توسعه می یابد.... چرا به فکر نسل های آینده که 

در این سرزمین نفس خواهند کشید ، نیستیم؟!
میزان   13۹2 138۹تا  سال  ابتدای  از  آمار  طبق 
قطع درختان در شمال کشور به دلیل افزایش قیمت 
برابر شده است یعنی 60 درصد منابع  سوخت، دو 
طبیعی به دلیل افزایش قیمت گاز، به یغما می رود. 
آمارهای تأسف آور دیگری هم وجود دارد مثاًل قیمت 
است،  برابر شده  تا 1378، 71  از سال 1368  دارو 
مگر حقوق کارگر طی این مدت چندبرابر شده که از 
عهده تهیه دارو برآید؟! هزینه های تحصیل 54 برابر 
و هزینه های مواد غذایی 50 برابر شده است. بنابراین 

قدرت خرید مردم کم و کمتر می شود... 

تولیدکننده  به عنوان یک  را  موارد شما  این 
مأیوس نمی کند؟ 

با قدرت می ایستم چون می خواهم کارآفرین  خیر! 
شاید  گیرم.  قرار  حمایت  مورد  باید  اما  بمانم  باقی 
چندین سال سپری شود و در سنین باالتر ترجیح دهم 
کارخانه را تعطیل و سرمایه ام را در بانک پس انداز 
کنم. البته امیدوارم هرگز چنین اتفاقی رخ ندهد! زیرا 

نسل سوم از خانواده  ای فعال در صنعت 
نساجی هستم. 

*مطلب پایانی
می خواهم صدای تشکل ها را که روی پاهای خود 
ایستاده اند به همه جا برسانید، به تمام صنعتگران و 
فعاالن صنعت پوشاک این صدا را برسانید که از سایه 
بیرون آمده ایم، فقط به ناله و شکایت از دولت اکتفا 
نمی کنیم بلکه در جلسات مشترک با مدیران دولتی، 
راهکار ارائه می دهیم و دیدگاه های منطقی خود را به 
گوش دولتمردان می رسانیم. نساجی امروز به عنوان 
یک رسانه فعال و پویا صدای ما را به همه برسانید 
و به سازمان های دولتی بگویید تشکل های نساجی 
دیدگاه های  و  نظرات  از  تا  دارند  وجود  پوشاک  و 
متخصصین توانمند و دلسوز ما در تصمیم گیری های 
این صنعت اشتغال زا و مزیت آفرین بهره مند شوند. 
بخش  تشکل های  و  انجمن ها  نظرات  از  استفاده 
خصوصی می تواند به بدنه دولت کمک کند ضمن 
این که هیچ هزینه سرباری هم برای دولت به وجود 
و  شود  شنیده  ما  صدای  کنید  کمک  نمی آوریم. 
تولیدکنندگان، صنعتگران و مدیران واحدهای نساجی 
و پوشاک در جریان مذاکرات و تعامل ما با دفتر مقام 
معظم رهبری، وزیر صنعت، رئیس گمرک و مدیران 
ارشد کشور قرار گیرند تا نسبت به رفع مشکالت 
تولیدی  واحدهای  توسعه  و  رشد  تحقق  و  صنعت 

امیدوار شوند. 
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بیوگرافی و آغاز فعالیت در صنعت پوشاک
در شهرستان سرکان از توابع استان همدان به دنیا  
آمده ام. سال  1366 به عنوان وردست خیاط نزد برادر 
بزرگترم مشغول کار شدم و پس از یک سال به عنوان 
فروشنده مجموعه ایشان به توزیع پیراهن و شلوار 
مردانه پرداختم و فعالیت خود را در همدان ادامه دادم. 
در آن مقطع زمانی، اطالعات زیادی از مد و صنعت 
برای شهرستان ها ، دوخت  پوشاک نداشتیم و غالباً 
تهران به عنوان دوخت مناسب و خوب شناخته می شد 
و بیشتر فروشگاه ها، تمایل بسیاری به عرضه دوخت 
برایم  سوال  این  کار  انجام  روند  در  داشتند.  تهران 
مطرح شد که چرا کیفیت دوخت پوشاک در تهران 
به مراتب بهتر از دوخت در شهرستان هاست و قیمت 

تمام شده آن نیز پایین تر می باشد. 
سرمایه  جامع،  اطالعات  عدم  به دلیل  سال1372 
کافی و الگوی مناسب در تولید از همدان به تهران 

تولیدکننده؛ 
رزمنده 

جبهه اقتصادی
گفت وگو با حسین منیعی- مدیرعامل شرکت بای  سیز

تولیدکننده؛ 
رزمنده 

جبهه اقتصادی
رزمنده 

جبهه اقتصادی
رزمنده 

گفت وگو با حسین منیعی- مدیرعامل شرکت بای  سیز
اشاره:

برادر  نزد  فعالیت  با  از سال 1366  را  پوشاک  در صنعت  فعالیت  منیعی  حسین 
بزرگترش در همدان شروع می کند. سال1372 به دلیل عدم اطالعات جامع، سرمایه 
کافی و الگوی مناسب در تولید از همدان به تهران می آیند و به صورت مزدی دوزی تا 

سال 1376 به تولید شلوار مردانه ادامه می دهد. 
وی در بخش دیگر این مصاحبه به صراحت اعالم می کند که » به عنوان تولیدکننده 
پوشاک در آن سال ها هدف گذاری نداشتیم و بدون هدف تولید می کردیم برای این که 
فقط مشغول باشیم و کاری انجام داده باشیم به همین دلیل با چالش های متعددی در 
زمینه تهیه الگوی مناسب از بازار، عدم دسترسی به  ابزار دوخت مناسب و اطالعات 
کافی در زمینه بهره گیری از ابزار دوخت و هم چنین کارگاه داری به صورت جامع، 

مواجه بودیم.«
منیعی در ادامه مسیر تولید، تجارب متعددی کسب می کند تا امروز که معتقد است 
»تولید یک عشق است و شیفته آن هستم. اگرچه تولید پوشاک فعالیت دشواری 
نیست اما چالش برانگیز است و قطعاً نگرانی ها و استرس های خاص خود را دارد! 

هیچ گاه هم به جز تولید به انجام فعالیت دیگری مانند تجارت و ... فکر نکرده ام.«

به   1376 سال  تا  مزدی دوزی  به صورت  و  آمدیم 
بازار  سال  این  در  دادیم.  ادامه  مردانه  شلوار  تولید 
پوشاک گسترش قابل توجهی یافت، فرهنگ خرید 
مردم ) مصرف کنندگان( در حال تغییر و تحول بود و 
مانند گذشته هر کاالیی را با هر کیفیتی خریداری 

نمی کردند. 
به عنوان تولیدکننده پوشاک در آن سال ها هدف گذاری 
نداشتیم و بدون هدف تولید می کردیم برای این که 
فقط مشغول باشیم و کاری انجام داده باشیم به همین 
دلیل با چالش های متعددی در زمینه تهیه الگوی 
مناسب از بازار، عدم دسترسی به  ابزار دوخت مناسب 
و اطالعات کافی در زمینه بهره گیری از ابزار دوخت و 

هم چنین کارگاه داری به صورت جامع، مواجه بودیم.
سال 1377 متوجه شدم در جهاد دانشگاهی تهران 
واحدی تحت عنوان »الگوسازی« تدریس می شود به 
همین دلیل جهت تحصیل در این واحد ثبت نام کردم 

تا اطالعات و دانش خود را در زمینه تولید پوشاک 
افزایش دهم؛ ضمن این که با متدهای متریک نیز آشنا 
و از تجارب و دانش اساتید توانمندی در این بخش 

بهره مند شدم. 
تولید  در  تغییری  گرفتیم  تصمیم  کار  ادامه  در 
تولید  ترتیب  این  به  و  آوریم  وجود  به  محصوالت 

پوشاک زنانه را آغاز کردیم.

دلیل این تصمیم چه بود؟ 
اواخر دهه 70 شلوارهای زنانه ای در بازار موسوم به 
شلوار woman's ) تولید چین( مورد استقبال گسترده 
مردم قرار گرفت که پارچه مورد استفاده در این نوع 
شلوارها اسپاندکس بود. با توجه به بازار مناسب شلوار 
woman's تصمیم گرفتیم تولید شلوار زنانه را آغاز 
 PMS کنیم. سپس در دوره های آموزشی بازاریابـی و
)piping material spec( شرکت کردم و به این 
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داشتند؛ زنجیره تأمین این مراکز خرید و پاساژها بودند 
و هم چنین برخی کاالها از ترکیه وارد می شدند. قیمت 
مخاطبان  و  بودند  باال  عمدتاً  نیز  محصوالت  این 

خاصی نیز داشتند. 
در این عرصه وارد تولید شلوار زنانه ای شدیم که مواد 
اولیه آن )پارچه گاباردین، زیپ و ...( را از ترکیه وارد 
می کردیم و با توجه به تجربه و اطالعاتی که از تولید 
کسب کرده بودیم؛ به این نتیجه رسیدیم که می توان 
شلوار زنانه باکیفیتی تولید و روانه بازار مصرف کرد که 

مورد پسند مصرف کنندگان قرار بگیرد. 
تهیه  ایرانی  بازرگانان  طریق  از  که  اولیه ای   مواد 
صورت  به  که  بودند  اولیه ای  مواد  غالباً  می کردیم 
استوک توسط بازرگانان ایرانی وارد کشور می شد و در 
واقع ته مانده تولیداتی بود که ترکیه برای کشورهای 
اروپایی مصرف می کرد و با قیمت نازل توسط تجار 
تولیدکنندگان  اختیار  در  و  می شد  خریداری  ایرانی 
ما  برای  پتانسیلی  امر  این  می گرفت.  قرار  پوشاک 
ایجاد کرد تا از مواد اولیه نسبتاً ارزان قیمت، کاالیی 
تولید کنیم  که حداقل 25-20 درصد کمتر از قیمت 

کاالی مشابه ترکیه باشد. 

مواد اولیه مورد نیازتان در کارخانه های نساجی 
کشور تولید نمی شد؟

مواد  بتواند  که  کشور  در  نساجی  کارخانه   تاکنون 
اولیه محصوالت ما را با کیفیت مطلوب تولید کند؛ 
اختیار  در  را  مدنظر  نمونه محصول  نکرده ایم!  پیدا 
کارخانه های متعدد نساجی قرار داده ایم اما به دالیل 
شاید  نیستند.  محصول  آن  تولید  به  قادر  مختلف 
بخش های مختلف صنعت نساجی  بسیار توانمند و 
حرفه ای باشند اما در تولید مواد اولیه ای که مورد نیاز 

ماست، متأسفانه با خأل جدی مواجه شدیم. 
تولیدکننده پوشاک، نیازمند مواد اولیه درجه یک است 
و تا زمانی که ابزار درجه یک و مرغوب تولید در اختیار 
صنعت پوشاک قرار نگیرد و مدیریت تولیِد حرفه ای و 
تفکر هنری در ارتباط با الگوسازی و مدل سازی شکل 
نگیرد، صنعتگران ایرانی نمی تواند با کاالهای خارجی 

که دارای شاخصه های مذکور هستند؛ رقابت کند.  
برای  بای  سز  محصوالت  تمام  این که  بعد  نکته 
خریداران ضمانت ) گارانتی( می شوند زیرا به کیفیت 
مواد اولیه مصرفی خود اطمینان کامل داریم و اگر 

کارخانه های نساجی داخلی نیز این اعتماد را به ما 
بدهند و مواد اولیه مرغوب در اختیارمان قرار دهند، 
زمینه مناسبی برای تهیه و تأمین مواد اولیه تولید 

کشور به وجود خواهد آمد. 

چگونه  بای ِسز  محصوالت  توزیع  سیستم 
صورت می گیرد؟

مختلف  فروشگاه های  طریق  از  ما  محصوالت 
به صورت مستقیم به دست مصرف کنندگان می رسد. 
همان طور که می دانید معمواًل پوشاک به صورت جین 
عرضه می شوند اما در بای سز محصوالت به صورت 
تک سایز نیز در اختیار فروشگاه ها قرار می  گیرند به این 
ترتیب مدیران فروشگاه ها دریافتند که اگر محصوالت 
مورد نیاز خود را از ما تهیه کنند به مراتب منطقی تر از 
محصوالت وارداتی خواهد بود البته در زمینه دوخت، 
طراحی و ... در مقایسه با مشابه خارجی با نقاط ضعفی 
مواجه بودیم اما تقریباً می توان گفت کاالی قابل باور 

و پذیرش فروشگاه ها را تولید و عرضه  کرده ایم. 

چطور به این نتیجه رسیدید که توزیع مستقیم 
یعنی  سنتی  شیوه  جایگزین  را  محصوالت 
بنکداری کنید؟ اصوالً سیستم مناسب توزیع در 

صنعت پوشاک چگونه باید باشد؟
فرایند ارائه محصول به بنکدار و توزیع توسط وی، قابل 
تهدید و زمان بر است. بنکدار در این زمان می تواند در 
صورت کیفیت باالی محصول و استقبال خوب بازار 
از آن، مشابه کاالی شما را به یک واحد تولیدی دیگر 
سفارش دهد و به فروش برساند. در این بخش هیچ 
جایگاهی در نزد فروشگاه ها به عنوان زنجیره تأمین 
محصوالت ندارم ضمن این که بنکدار به دلخواه خود 
یا به صورت نقدی یا چک های مدت دار محصوالت 
را به فروش می رساند؛ همچنین بنکدار برای این که 

در  آکادمیک  تحصیالت  نیازمند  که  رسیدم  نتیجه 
زمینه بازاریابی هستم به همین دلیل در رشته بازاریابی 
دانشگاه علمی کاربردی واحد 41 ثبت نام و مشغول 
تحصیل شدم. در روند فعالیت، تولید را فرایندی بسیار 
جذاب و بازاریابی را مقوله ای بسیار دلنشین یافتم که 
می تواند چشم انداز روشنی به تولیدکننده ارائه دهد. در 
دروس دانشگاهی با موارد تئوریک اخالق حرفه ای، 
زنجیره تأمین علمی و ... آشنا شدم و معتقدم زمانی که 
فرد مسائل تئوریک یک مقوله را فرا می گیرد، می تواند 
آن موارد را به صورت عملی در کار پیاده سازی نماید. 
من نیز از این قاعده مستثنی نبودم و عالوه بر پیاده 
به  محصول،  تولید  روند  در  تئوریک  موارد  سازی 
تحلیل بازار پوشاک کشور پرداختم و در نهایت به این 
جمع بندی رسیدم که دهه 60 دوره تولیدمدارانه بود 
به این معنی که هدف، صرفاً تولید بیشتر مورد توجه 
تولیدکنندگان قرار می گرفت و کیفیت مفهوم چندانی 
نداشت اما در دهه 70 و اوایل دهه 80 ، جامعه بر محور 
فروش حرکت کرد. در این محور، »فروش محصول« 
هدف نهایی بود  و شاهد شکل گیری فروشگاه های 
عرضه محصول ۹۹۹ تومانی، 5۹0 تومانی و ... بودیم 
محصوالتی که با قیمت ارزان به فروش می رفت و 
به دلیل قیمت پایین مورد استقبال مردم قرار گرفت. در 
آن سال ها، میدان ولیعصر)عج( تهران به عنوان مرکز 
مد ایران شناخته می شد اما فروشگاه های موسوم به 
۹۹۹ تومانی، بازار پوشاک را به شدت تحت تأثیر خود 
قرار داد و بسیاری از فروشگاهداران وارد این سبک از 
عرضه پوشاک شدند اما از یک سو نقاط ضعف روند 
مذکور نمایان شد و از سوی دیگر با توجه به ارتقای 
تدریجی فرهنگ خرید مردم و توجه به شاخصه های 
هر  با  پوشاک  خریدار  مردم  دیگر  پوشاک،  کیفی 

کیفیتی نبودند. 
در همین اثنا واردات پوشاک از ترکیه  روند صعودی 
متعددی  پاساژهای  و  خرید  مراکز  گرفت،  خود  به 
مانند پاساژ قائم در میدان تجریش تهران، مرکز خرید 
گلستان و بوستان در پونک، مرکز خرید میدان ونک 
و ...همچنین مانند آن در مراکز استان های مشهد 
تبریز اصفهان و ... راه اندازی شدند. معمواًل اجناسی 
کاالهای  می رفت،  فروش  به  مراکز  این  در  که 
باکیفیتی بودند. یکسری از واحدهای تولیدی پوشاک 
که زحمات بیشتری کشیده بودند و سرمایه بیشتری 

تاکنون کارخانه  نساجی در کشور که بتواند مواد 
اولیه محصوالت ما را با کیفیت مطلوب تولید 
کند؛ پیدا نکرده ایم! نمونه محصول مدنظر را در 
اختیار کارخانه های متعدد نساجی قرار داده ایم 
اما به دالیل مختلف قادر به تولید آن محصول 
نیستند. شاید بخش های مختلف صنعت نساجی 
 بسیار توانمند و حرفه ای باشند اما در تولید مواد 
با خأل  نیاز ماست، متأسفانه  اولیه ای که مورد 

جدی مواجه شدیم 
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می پردازند و به خوبی می دانند 
کمتری  متقاضی  کاال  کدام 
پرفروش  محصولی  چه  یا  دارد 
و پرطرفدار است، این موضوع را 
به خط تولید منعکس می کنند تا 
در روند تولیدات خود مدنظر قرار 

دهند. 
اگر می خواستیم به شیوه سنتی و بنکداری 
و  محصول  عرضه  بر  نظارت  کنیم،  عمل 
بازبینی آنها از دست ما خارج می شد و در اختیار 
بنکدار قرار می گرفت که این امر فرایند بلندمدت و 
چندماهه ای را در برمی گرفت اما در توزیع به شیوه 
یک ماه  از  کمتر  محصوالت  بازبینی  مستقیم، 

انجام می شود. 

تولید  نام  به  مجموعه  این  محصوالت 
ایران فروخته می شد؟

داخل  تولید  اسم  به   80 دهه  در 
موجود  مارک های  از  اما  می فروختیم 
معمواًل  و  می کردیم  استفاده  بازار  در 
خاصی  عنایت  سال ها  آن  در  فروشگاه ها 
به کاالی ترک داشتند لذا تولیدات ما را هم به اسم 
تولید ترکیه به فروش می رساندند.برای حل این مسله 
تصمیم گرفتیم اسم بایسز را ثبت کنبم و بعد از آن با 
این نام ایرانی تولید خود را برند سازی کنیم و با افتخار 
از عبارت ساخت ایران در کنار این اسم بهره ببریم.  
البته فروشگاه هایی نیز وجود داشتند که با افتخار اعالم 

می کردند عرضه کننده کاالی ایرانی هستند.

مدل، رنگ و سبک شلوارهایی که در تهران 
به  که  شلوارهایی  با  می رفت  فروش  به 
شهرستان های مختلف عرضه می کردید، تفاوت 

زیادی داشت؟
در مراکز استان ها تفاوت چندانی وجود نداشت و تقریبًا 
مصرف کنندگان  پوششی،  استفاده  فرهنگ  نظر  از 
 ، دهه 80  اواخر  بودند.  برابر  شهرستانی  و  تهرانی 
شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و بعدها وایبر 
به کمک مد و صنعت پوشاک آمدند و رونق فضای 
مجازی باعث شد تولیدکنندگان و فعاالن صنعت مد 
و پوشاک در ابعاد گسترده ای به معرفی و بازاریابی 

در  حالی که  در  بپردازند؛  خود  مختلف  محصوالت 
دهه 70 ، شش ماه به طول می انجامید تا مد ترکیه 
وارد  تهران ما شود و به عنوان مد روز مورد استفاده 
قرار گیرد و کاالی مد روزی که در تهران عرضه 
می شد؛ پس از حدود شش ماه به سایر شهرستان ها 
می رسید! آن زمان مد در رنگ یا یک مدل خاص 
محدود می شد اما امروز شاهد ارائه مدل های مختلف 
به  خاصی  و محصول  متنوع هستیم  رنگ های  با 
 عنوان مد ثابت وجود ندارد بلکه به تناسب سلیقه 
افراد مختلف، مدهای گوناگون عرضه می شوند. در 
ادامه، با توجه به موقعیت مناسب در بازار و گسترش 
تقاضا برای محصوالت، حجم تولید را افزایش دادیم. 
مردانه  و  زنانه  تولید شلوارهای  به  که  سال 1376 
می پرداختیم سهم بازار شلوار زنانه تقریباً یک هزار و 
500 قطعه در ماه بود. سال 1380 تولید شلوار مردانه 
را به طور کلی کنار گذاشتیم، صرفاً بر تولید شلوار 
هزار  به سه  را  تولید  و حجم  متمرکز شدیم  زنانه 
قطعه در ماه رساندیم. پس از آن تغییری در دهک 
مورد هدف محصوالت خود ایجاد کردیم و ضمن 
افزایش سطح کیفی محصوالت، بازنگری در طراحی، 
تولید، بسته بندی کاالی نهایی و ... انجام دادیم که 
به لطف خداوند و تالش تمام همکاران با توجه به 
ثبات نسبی بازار، به موفقیت دست یافتیم و 70 درصد 
محصوالتمان در تهران و 30 درصد در مراکز استان ها 

مانند اصفهان، تبریز و ... فروخته می شد.
با روی کار آمدن دولت دهم و اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها، بازار شهرستان ها به دلیل افزایش سرمایه در 
گردش بازار به مراتب قدرتمندتر از بازار تهران شد 
ضمن این که تقاضا توسط فروشگاه های شهرستان ها 
نیز روند صعودی طی کرد در نهایت بازار شهرستان ها 
بر بازار تهران چیره شد لذا بالغ بر 70 درصد تولیدات 
خود را در شهرستان ها و 30 درصد را در تهران به 
فروش می رساندیم. در طول سال های فعالیت و تولید 
نیاز به بازاریابی، بازارگردی، بازارسنجی و بازاربینی 
زمینه  این  در  کردیم  تالش  و  کردیم  احساس  را 
حرکات موثر و سازنده ای انجام دهمی. هم چنین به 
رصد بازار ترکیه می پرداختیم برای مثال نمونه های 
مختلفی از مراکز خرید ترکیه به کشور می آوردیم و 
مشابه آن را تولید می کردیم. واقعیت این است که 
تولیدکننده پوشاک ترکیه فضای بهتر و مساعدتری 

می پردازند و به خوبی می دانند 
کمتری  متقاضی  کاال  کدام 
پرفروش  محصولی  چه  یا  دارد 
و پرطرفدار است، این موضوع را 
به خط تولید منعکس می کنند تا 
در روند تولیدات خود مدنظر قرار 

دهند. 
اگر می خواستیم به شیوه سنتی و بنکداری 
و  محصول  عرضه  بر  نظارت  کنیم،  عمل 
بازبینی آنها از دست ما خارج می شد و در اختیار 
بنکدار قرار می گرفت که این امر فرایند بلندمدت و 
چندماهه ای را در برمی گرفت اما در توزیع به شیوه 
یک ماه  از  کمتر  محصوالت  بازبینی  مستقیم، 

انجام می شود. 

تولید  نام  به  مجموعه  این  محصوالت 
ایران فروخته می شد؟

دهه  در 
موجود  مارک های  از  اما  می فروختیم 
معمواًل  و  می کردیم  استفاده  بازار  در 
خاصی  عنایت  سال ها  آن  در  فروشگاه ها 

تولیدکنندگان  نزد  معامله اش  مورد  فروشگاه های 
شناخته نشود؛ نسبت به معرفی تولیدکننده هیچ اقدامی 
انجام نمی دهد. از طرف دیگر اگر کاال با مشکلی مواجه 
شود، تولیدکننده نمی تواند با سرعت و دقت آن مشکل 
را مورد ارزیابی و اصالح قرار دهد اما در شیوه عرضه 
مستقیم محصول، تولیدکننده به دلیل ارتباط مستمر با 
فروشگاه و مصرف کننده، زودتر متوجه نقاط ضعف و 
مشکالت کاال خواهد شد و درصدد رفع آن برخواهد 

آمد. و کاال روند کیفیت برتر را گی خواهد کرد.
در مجموع معتقدم که مناسب ترین شیوه توزیع در 
صنعت پوشاک، عرضه مستقیم کاالست کما این که 
بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک کشور به این نتیجه 
رسیده اند و با راه اندازی فروشگاه های عرضه مستقیم، 
از نزدیک در جریان نیاز و سالیق مصرف کنندگان 
هستند و در اسرع وقت به رفع مشکالت احتمالی 
خسارت های  بروز  مانع  تا  می پردازند  محصوالت 
یک  پوشاک  صنعت  شوند.  تولید  خط  به  سنگین 
و  معتبر  برندهای  و  است  پیوسته  هم  به  زنجیره 
خوش نام در فروشگاه های خود به توزیع کاالهایشان 
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نسبت به تولیدکننده ایرانی داشته و دارد، ترکیه یکی 
از قطب های جهان در تولید پوشاک محسوب می شود 
و بخش عمده ای از تولیدات بازار اروپا را در اختیار 
دارد قطعاً در بسیاری از موارد پیشتازتر از ما هستند. 
آنان به مفهوم واقعی کیفیت و کسب رضایتمندی 
مصرف کنندگان دست یافته اند که این امر نکته بسیار 
مهم و ارزشمندی در دنیای تولید و صنعت محسوب 

می شود.

صنعت پوشاک کشور با ترکیه فاصله بسیاری 
دارد؟ 

بله... اما در برخی زمینه ها مانند پایین بودن هزینه 
حامل های انرژی، حقوق و دستمزد نیروی کار تولید 
کننده در شرایط بهتری نسبت به ترکیه قرار دارد. 
کشوری هستیم که انقالبی عظیم و جنگ هشت 
ساله را پشت سر گذاشته است، ملت ما سختی ها و 
مرارت های فراوانی را تحمل کرده اند که باعث شده 
از برخی تسهیالت و رفاه عمومی عقب بمانند، در 
مقاطعی از زمان درآمدهای کشور صرف هزینه های 
انقالب و سپس جنگ شد و سطح رفاهی که مورد 
استفاده مردم قرار گیرد بسیار اندک بود اما در حال 
حاضر شرایط تغییر کرده و وجود جمعیت 80 میلیون 
جدید،  و  متنوع  پوشش  خواهان  مردمانی  با  نفری 
موقعیت مناسبی را برای تولیدکنندگان پوشاک به 
وجود آورده است تا بتوانند کاالهای باکیفیت عرضه 

نمایند. 
و  مداری  مشتری  بحث  گذشته،  سال   4-5 طی 
یک  به عنوان  کاال  از  مصرف کننده  رضایتمندی 
آیتم بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته است که این 
موضوع از یک سو دقت، تمرکز ، تالش و همت بیشتر 
تولیدکنندگان را می طلبد و از سوی دیگر زمانی که 
و  خطیر  مسئولیت  این  بار  از  ایرانی  تولیدکنندگان 
اقبال  مردم  شوند،  خارج  موفق  و  سربلند  سنگین، 
بهتری نسبت به تولیدات داخلی نشان می دهند؛ در 
این شرایط که امکان رقابت با کاالهای خارجی فراهم 

می  شود. 
در دنیای امروز ، فعاالن تولیدی و صنعتی نمی توانند 
باید  این که  ضمن  بگیرند  نادیده  را  رقابت  بحث 
بهره وری  افزایش  و  تولید  مهندسی  از  بهره مندی 
آوردن  به دست  برای  بیاموزیم.  را  انسانی  نیروهای 

از  استفاده  نیازمند  مناسب  قیمت  با  یک محصول 
تمام نیروها و ابزارها به صورت کامل توأم با بهره وری 
باال هستیم که این مقوله مبحثی جداگانه در زمینه 

مدیریت کارگاه و کارخانه محسوب می شود. 
زمانی که استانداردسازی و افزایش بهره وری مورد 
توجه قرار می گیرد، می توان به کیفیت نیز دسترسی 
پیدا کرد و به این ترتیب در مقابل برندهای خارجی، 
حرف برای گفتن خواهیم داشت. خوشبختانه طی دو 
سال اخیر فعالیت فروشگاه  های پوشاک به صورت 
اصلی  تولیدکننده  گذشته  در  است،  شده  حرفه ای 
حاشیه سود زیادی کسب نمی کرد اما امروزه حاشیه 
سود به شکل منطقی میان فروشگاه دار، تولیدکننده ، 
تأمین کننده مواد اولیه و مصرف کننده تقسیم می شود؛ 
هرچند این موارد قابل تغییر هستند و همه فعاالن 
تا  بدهند  در دست هم  باید دست  پوشاک  صنعت 
بتوانند قیمت تمام شده محصول نهایی را کاهش 

دهند. 

انسانی  نیروهای  و  پرسنل  تعداد  زمینه  در 
شاغل در بای سز نیز توضیحاتی ارائه دهید.

از  اخیر  سال  چند  طی  بای سز  مجموعه  در 
فارغ التحصیالن رشته طراحی مد و پوشاک دعوت به 
همکاری کرده ایم. و در حال حاضر با تکیه بر دانش 
طراحانی چون خانم ها طاهره مرادی ، فریبا امیدی 
و معصومه بصیریان الگوسازی مجدد محصوالت را 
انجام دادیم و با استفاده از دانش خانم سیما یاقوتی 
به تکنیک های دوخت بهتری دست یافتیم. به زودی 
راه اندازی  مجموعه  در  را  دوخت  آموزش  بخش 
مدل سازی  به  مجموعه  طراحان  کرد.  خواهیم 
محصوالت  به  که  سازی  مدل  نوعی  می پردازند، 
باکیفیت برندهای خارجی توجه دارد ؛ ایده هایی که از 
این برندها می گیرد و گاهی اوقات با ایجاد تغییراتی، 

الهاماتی گرفته می شود. 
در مورد تعداد نیروهای انسانی شاغل باید عنوان کنم 
که تغییر روشی در سبک تولیدات خود انجام داده ایم. 
در گذشته، تجمیع کارگاه داشتیم و با تولید سه هزار 
قطعه شلوار حدود 15 نفر به صورت مستقیم به فعالیت 
می پرداختند اما امروز با تولید ماهیانه 8 هزار قطعه 
شلوار زنانه، )که چشم انداز ما برای پایان سال ۹6 تولید 
10 هزار قطعه شلوار است( تصمیم داریم شیوه »تولید 

صنعتی  و  تولیدی  فعاالن  امروز ،  دنیای  در 
نمی توانند بحث رقابت را نادیده بگیرند ضمن 
و  تولید  مهندسی  از  بهره مندی  باید  این که 
افزایش بهره وری نیروهای انسانی را بیاموزیم. 
قیمت  با  محصول  یک  آوردن  به دست  برای 
مناسب نیازمند استفاده از تمام نیروها و ابزارها 

به صورت کامل توأم با بهره وری باال هستیم

بدون کارخانه« را اجرا کنیم یعنی مواد اولیه باکیفیت 
را تهیه می کنیم، سه نفر در زمینه طراحی و الگوسازی 
و دو نفر در بخش انبارداری و برش محصول فعالیت 
برون   صورت  به  تولید  مراحل  مابقی  و  می کنند 
سپاری منطبق با استانداردهای مدنظر ما در 4 کارگاه 
تویسرکان، کرج و سبزوار انجام می شود. توزیع کاالها 
به صورت مستقیم به خوِد فروشگاه ها به صورت تک 
 رنگ و تک سایز صورت می گیرد که وابستگی بیشتر 

فروشگاه ها به ما را در پی دارد.
آیا صرفاً به تولید شلوار زنانه متمرکز شده اید 

یا محصوالت دیگری نیز تولید می کنید؟
بای سز به تازگی دامن نیز تولید کرده که خوشبختانه 
بازخورد بسیار مثبت بازار را به همراه داشته است و در 
حال گسترش سبد کاالیی دامن هستیم. طی شش 
ماه گذشته تحقیقات مفصلی در زمینه شومیز، پیراهن 
و سارافون انجام و نمونه گیری محصول را انجام دادیم 
که در آینده نزدیک به صورت هدیه وارد فروشگاه ها 
نظر  از  را  مصرف کنندگان  بازخورد  تا  کرد  خواهیم 
طراحی، دوخت و مدل مورد تحلیل و ارزیابی قرار 
دهیم و پس از بازبینی الگوها، خط تولید محصوالت 

مذکور آغاز خواهد شد.
به صادرات فکر می کنید؟

دولت بایستی زمینه ای فراهم کند که تولیدکننده بتواند 
به بازارگردی، بازاربینی و رفع نیاز سایر کشورها در 
زمینه محصوالت خود برسد و صادرات پوشاک را به 
امری آسان و بدون دردسر تبدیل کند. در صورت عدم 
صادرات پوشاک با مشکالت بسیار عدیده ای مواجه 
خواهیم شد برای مثال هر روز یک برند خارجی از 
یک نقطه دنیا با واردات محصوالت مختلف خود، 
بخشی از صنعت ما را مورد تهدید قرار می دهد پس 
باید محصوالت ما به سطح قابل صادرات برسد اگرچه 
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مقوله صادرات محوری دارای زیرساخت های متعددی 
است که باید فراهم شوند برای مثال مواد اولیه مناسب 
و باکیفیت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، نیروی 

انسانی آموزش دیده و مجرب تربیت شود و ...
 همیشه با دوستان و همکاران صنعت پوشاک این 
را در میان گذاشته ام که در ترکیه، هزینه  موضوع 
در  انرژی مصرفی  قیمت  برابر  پنج  تا  انرژی چهار 
کشور ما و هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی 
این کشور نیز حداقل دو برابر حقوق شاغلین ایرانی 
است پس به چه دلیل قیمت تمام شده پوشاک ترکیه 
کمتر از پوشاک تولید ماست؟! متأسفانه پاسخ این 
سوال را باید در بهره وری اندک واحدهای تولیدی، 
فقدان زیرساخت ها و ابزارهای الزم تولید، ضعف در 
مهندسی تولید جست وجو کرد. باید به سطحی برسیم 
که با توجه به پتانسیل های موجود، کاالی باکیفیت )و 
قیمت پایین تر از پوشاک ترکیه( تولید و عرضه نماییم. 

جایگاهی  چه  به  رسیدن  بای سز  چشم انداز 
است؟

به تدریج سبد کاالیی محصوالت را افزایش می دهیم 

و به خواست خداوند و تالش تمام مدیران و پرسنل 
مجموعه در آینده وارد خرده فروشی و فروشگاه داری 
خواهیم شد البته این امر زمان بر است اما دور از ذهن 
و غیرقابل دسترس نمی باشد. از خداوند می خواهم 
روزی را ببینیم که زحمات ما به ثمر نشسته و به 
یکی از برندهای مطرح، قابل اعتماد در صنعت 

پوشاک تبدیل شده ایم. 

در حال حاضر وضعیت صنعت پوشاک کشور 
را چگونه ارزیابی می کنید و تولیدکنندگان این 
نرم  پنجه  و  دست  مشکالتی  چه  با  صنعت 

می کنند؟
در دوره های تولید مدارانه و فروش مدارانه که دهه های 
گذشته پشت سر گذاشتیم، در ذهن مصرف کننده 
مقوله کیفیت ناقص بود زیرا تولیدکننده توجه چندانی 
به کیفیت محصوالت نداشت به این ترتیب اعتماد 
مصرف کننده ایرانی نسبت به تولیدات داخلی سلب 
شد در نتیجه مردم و بسیاری از فروشگاه های عرضه 
پوشاک تمایل بسیاری به استفاده از کاالهای باکیفیت 
پیدا کردند که فروشندگان، این نوع کاالها را در بازار 
به نام کاالی خارجی )عموماً ساخت ترکیه( عرضه 
می کردند؛ البته در این میان فقر فرهنگی نیز وجود 

داشت. 
پوشاک  تولیدکنندگان  فعلی  دغدغه های  از  یکی 
کشور بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم نسبت 
به پوشاک ایرانی است. باید به مصرف کنندگان نشان 
دهیم قادر به تولید کاالهای باکیفیت و در شأن ملت 
شریف ایران هستیم که به اعتقاد من این امر با صدور 
بخشنامه های مختلف دولتی تحقق نخواهد یافت زیرا 
امکان چنین رفتاری  رقابتی  آزاد و  در یک فضای 
نیروهای نظارتِی بدون تخصص  وجود دارد. وقتی 
برای نظارت وارد فروشگاه های پوشاک می شوند و 
دوگانگی در عرضه به وجود می آورند؛ مصرف کننده بار 
دیگر به خرید کاالی خارجی روی می آورد و کاالی 
بدون کیفیت به عنوان کاالی ایرانی معرفی می شود؛ 
این امر خأل بسیار بزرگی در صنعت پوشاک کشور 

ایجاد کرده است. 
استراتژی صنعت  ترسیم  این که جهت  دیگر  نکته 
پوشاک باید به نقاط ضعف و قوت خود توجه ویژه 
داشته باشیم، باید بپذیریم نقاط ضعف هایی داریم و 

ضمن تالش برای رفع این موارد، براساس نقاط قوت 
برنامه  های منسجم و منطقی  تدوین نماییم. مردم ما 

نیازمند کاالهای باکیفیت هستند، 

نقش دولت و نهادهای دولتی را در حمایت 
از صنعت پوشاک و تولیدکنندگان این صنعت 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
به اعتقاد من دولت صرفاً باید نقشه راه ترسیم کند. اگر 
دولت بخواهد وارد تمام بخش های اجرایی شود طبعًا 
رانت شکل می گیرد و هر رانتی یک بخش را قدرتمند 
و بخش دیگر را ضعیف می کند. متأسفانه بخشی که 
قوی می شود به صورت بادکنکی و از طریق رانت به 

قدرت می رسد نه از طریق خالقیت و تالش. 
باید به تشکل های  امور مربوط به صنعت پوشاک 
تخصصی و فعاالن آن واگذار شود و دولت تنها نقش 
نظارتی خود را در این زمینه ایفا نماید. صنعتگران 
پوشاک انسان های شریف، دلسوز و وارسته ای هستند 
که مانند رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در عرصه 
تولید و رقابت با کاالی خارجی دالورانه می جنگند و 

از پا نمی نشینند.

مطلب نهایی 
تولید یک عشق است و شیفته آن هستم. اگرچه تولید 
پوشاک فعالیت دشواری نیست اما چالش برانگیز است 
و قطعاً نگرانی ها و استرس های خاص خود را دارد! 
هیچ گاه هم به جز تولید به انجام فعالیت دیگری مانند 

تجارت و ... فکر نکرده ام.
امروز،  نساجی  مجموعه  از  سپاس  پایان ضمن  در 
می خواهم به تمام فعاالن و دست اندرکاران صنعت 
پوشاک اعالم کنم که تولید، شغلی بسیار ارزشمند، 
با حاشیه سود به نسبت قابل توجه و هنرمندانه است. 
دولت باید این صنف را به چشم یک صنعت هنرمندانه 
نگاه کند و زمینه ای را فراهم کند تا تولیدکننده ایرانی 
بتواند با کاالی مشابه خارجی به رقابت بپردازد و پیروز 
عرصه رقابت باشد. به عنوان تولیدکننده شلوار زنانه 
تبلیغ  نمایش،  زمینه  در  بسیاری  با محدودیت های 
و معرفی کاالهای خود مواجهیم و دستمان در این 
زمینه کاماًل بسته است. اگر دولت تمایل به افزایش 
اشتغال زایی و شکل گیری کارآفرینی در کشور دارد 

بهتر است چنین موانعی را از مسیر ما بردارد.  

و به خواست خداوند و تالش تمام مدیران و پرسنل 
مجموعه در آینده وارد خرده فروشی و فروشگاه داری 
خواهیم شد البته این امر زمان بر است اما دور از ذهن 
و غیرقابل دسترس نمی باشد. از خداوند می خواهم 
روزی را ببینیم که زحمات ما به ثمر نشسته و به 

در دوره های تولید مدارانه و فروش مدارانه که دهه های 
گذشته پشت سر گذاشتیم، در ذهن مصرف کننده 
مقوله کیفیت ناقص بود زیرا تولیدکننده توجه چندانی 
به کیفیت محصوالت نداشت به این ترتیب اعتماد 
مصرف کننده ایرانی نسبت به تولیدات داخلی سلب 
شد در نتیجه مردم و بسیاری از فروشگاه های عرضه 
پوشاک تمایل بسیاری به استفاده از کاالهای باکیفیت 
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در ابتدای این نشست فرشاد مومنی با توضیح اینکه 
هر ساله در اولین جلسه سال جدید به بررسی چشم 
بررسی  این  و  می پردازند  سال  آن  اقتصادی  انداز 
چشم انداز از طریق سند بودجه آن سال انجام می شود، 
چنین اظهار داشت: همان طور که همه می دانند اقتصاد 
ایران به هیچ وجه اوضاع بسامانی را تجربه نمی کند، 
بنابراین ردگیری مسائل کشور به هر میزان که فرصت 
گفت و شنود را فراهم کند، می تواند همراه با این باشد 
که افقی و روزنه ای به سمت اوضاع و احوال بهتر 

پدیدار کنیم .
وی با بیان اینکه وقتی اوضاع و احوال نابسامان شد 
و همه به دنبال راهی برای برون رفت از این شرایط 
مادی  عامل  هر  از  نظر  صرف  کرد:  عنوان   بودند، 
اما  بخورد  رقم  خاصی که کمک کرده که شرایط 
عنصر محوری اندیشه ای است که شرایط موجود را 
ایجاد می کند که برای برون رفت هم باید صورت 
بندی اندیشه ای راه نجاتی وجود داشته باشد، در غیر 

این صورت تالش ها بیشتر تبدیل به تقال می شود.
مومنی تصریح کرد: از این زاویه اگر بخواهیم مسائل 
ایران را سال به سال مورد بررسی قرار دهیم، شاید 

بتوان گفت بزرگ ترین نقص اندیشه ای در شکل 
دادن به اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران به ویژه 
به  که  است  بوده  این گونه  امروز  تا  دور 1368  در 
سطح رتبه ای مسائل توسعه توجه نشده است. باید 
چاره اندیشی هایی در سطح خرد و کالن داشته باشیم 

تا اوضاع ایران را سامان دهی کنیم.
در  تجربه طوالنی مدت  به  اشاره  با  اقتصاددان  این 
این زمینه بیان کرد: اگر مسئله بودجه به مثابه یک 
برنامه یک ساله توسعه ای در نظر گرفته نشود و به 
شیوه ای که تاکنون به مانند سند دخل و خرج دیده ایم 
ادامه دهیم، اقتصاد سیاسی و رانتی که با ویژگی ها و 
محدودیت های خود رو برو است، سایه سنگین مسائل 
بنیادین کشور باعث از کارکرد افتادگی بودجه می شود.
از هر سال  بیش  امسال  ما  افزود:  ادامه  در  مومنی 
دیگری در طی بالغ بر ربع گذشته با این مسأله روبرو 
هستیم که بودجه ما از کارکرد افتاده است یعنی دولت 
تقریبا هیچ یک از اهداف کالن استاندارد بنابر تعریف 

بودجه دنبال می شد را نمی تواند دنبال کند.
دولت تا حدود زیادی قدرت خود را برای خلق تقاضای 
جدید از کانال بودجه از دست داده است. این به ما این 

هشدار را می دهد که یک بار بایستیم و مسائل بنیادین 
را فهرست و فکری برای آنها کنیم.

استاد اقتصاد عالمه طباطبایی با بیان اینکه مسائل 
سطح کالن تقدم رتبه ای نسبت به سطح  خرد دارند 
و اگر اوضاع کالن اقتصاد ما نا بسامان باشد در صورت 
ایجاد شرایط تورمی، رکودی و یا رکود تورمی به آن 
شرایط نامتعادل گفته می شود و قیمت ها منعکس 
کننده جامعه نخواهند بود. بنابراین به بازیگران اقتصاد 
عالئم نادرست می دهند و منجر به اشتباه در تخصیص 
ناکارآمدی ها در  با اسراف ها و  منابع می شود و ما 

مقیاس خرد روبرو می شویم.
وی تصریح کرد: با همان منطق هم گفته می شود 
با تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه نسبت  که ما 
به مسائل سطح کالن روبرو هستیم و تا زمانی که 
سطوح حداقلی از مسائل سطح توسعه حل نشده باشد 
به شرحی که ایران گرفتار است، ابزارهای کالن قادر 

به حل مشکل نیست.
مومنی با اشاره به شرایط خاص سیاسی کشور در این 
برهه زمانی، گفت: اهمیت این مسئله به خصوص 
امسال که در آستانه سیکل سیاسی هستیم بیشتر هم 

سایه سنگین 
اقتصاد سیاسی بر سر بودجه

اشاره:
اقتصاد  و  دین  مطالعاتی  موسسه 
انداز  چشم  عنوان  تحت  نشستی 
ایران در سال 13۹6 برگزار  اقتصاد 
فرشاد  آن  اصلی  سخنران  و  کرد 
مومنی عضو  هیئت علمی دانشکده 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی بود. 
از  سخنرانی  این  مشروح  ادامه  در 

نظرتان می گذرد: 

گزارشی از برگزاری نشست چشم انداز اقتصاد ایران در سال 13۹6

گزارش
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می شود اگر که قدر این سیکل های سیاسی را بدانیم 
می توان دستاورد داشته باشیم. به عنوان مثال؛ مسائل  
بنیادین را رتبه بندی کنیم و مطالبات و شرایط انتخاب 
بر فرد شایسته را بر اساس این آگاهی های سرنوشت 

ساز و وجود آن ها در برنامه کاندیدها بپردازیم.
این اقتصاددان در ادامه افزود: ماجرا فقط این نیست 
اوضاع  بلکه  است  نابسامان  اقتصادی  اوضاع  که 
اجتماعی ، فرهنگ و سیاسی هم همین مشکل را 
دارد.  بیش از یک سال است که عده ای به واسطه 
مسکوت گذشته شدن مسائل سطح توسعه که در 
حیطه اقتصاد و سیاست مهم است از این سیکل های 
سیاسی به صورت فرصت طلبانه استفاده می کنند و به 
قیمت ایجاد هزینه های زیادی برای کشور هم سعی 
می کنند برای خود خرید محبوبیت کنند و با ایجاد 
با  را  به جلو  ایران و مردم حرکت  رابطه  در  تزلزل 

اختالل روبرو می کنند.

اهمیت شفاف سازی اطالعات
مومنی با اشاره به ماجرای پرداخت نقدی یارانه ها، 
عنوان کرد: در اثر خطای فاحش سیاست گذاری که 
در سال 138۹ اتفاق افتاد ایران با بی سابقه ترین 
مشکالت اجتماعی، انسانی و محیط زیستی روبرو شد 
به حدی که در هیچ برهه تاریخی- اقتصادی معاصر 
ایران در دوره ای کوتاه این همه بحران پدید نیامده 

بود.
 این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دوره قبلی انگیزه برای 
شفاف کردن این فاجعه وجود نداشت، دولت فعلی هم 
چنین صالحیت و توان نداشته است. بنابراین به دلیل 
شفاف نشدن مسائل، جامعه دائما آبستن فرصت طلبی 

جدید می شود.
وی تصریح کرد:  از زبان وزیر اقتصاد فعلی بارها و 
نقدی دچار  پرداخت  برای  ماه  ایم هر  بارها شنیده 
کابوس می شوند. اگر کار جدی و کارشناسی صورت 

گیرد و ابعاد این کار به صورت جدی که مطرح کردم 
جلوی  می تواند  شفافیت  این  یقینا  شود  مکشوف 

فرصت طلبی های غیر عادی را بگیرد.
مومنی در خصوص انتخابات پیش رو چنین عنوان 
کرد: برداشت من این است که سیکل سیاسی فعلی 
برای ایران هزینه های متعارف سیکل های سیاسی را 
به همراه ندارد چراکه دولت فعلی هم انگیزه ای برای 
رفتارهای فرصت طلبانه غیر متعارف ندارد اما در این 
سیکل سیاسی  از  باب اینکه فرصت طلبی و دادن 
وعده هایی که در حیطه اختیارات افراد نیست یا هست 
اما شدنی نیست می توانند هزینه هایی برای کشور 

داشته باشند. واقعا باید از چنین فرصتی استفاده کرد.

ذخیره دانایی موجود در کشور
این اقتصاددان برای مقابله با این مسئله مطرح کرد: 
االن می توان از کل ذخیره دانایی کشور استمداد کرد 
تا فعاًل برای این انتخابات آسیب پذیری ها به حداقل 
برسد تا سر فرصت به صورت جدی در این خصوص 

تدابیر قانونی ایجاد شود.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی 
با انتقاد از دولت گفت: اگر دولت محترم گزارش ملی 
از هزینه ها و فایده های شوک قیمتی به حامل های 
انرژی تهیه کرده بود و به شرحی که اشاره کردم 
مسأله را برمال کرده بود ، شاید االن از مدعی العموم 
تقاضا می کردیم.  فکر می کنم االن مناسب ترین 
نهاد شورای عالی امنیت ملی باشد تا فکری کند تا این 
زمان سپری شود و سر فرصت در این زمینه چاره ای 

اندیشیده شود.
منابع  از  که  افزود: شنیده می شود  ادامه  در  مومنی 
عمومی بدون رعایت مصالح و اولویت های توسعه 
ملی رفاه برای خرید محبوبیت سوءاستفاده می شود 
در مقابل پرداخت 250هزار تومانی بسیار کم اهمیت تر 
است ولی خود این ماجرا به حیثیت نظام جمهوری 
اسالمی و  جایگاه دولت لطمه وارد می کند اگر این 
افراد انتخاب هم بشوند اعتباری برای این نهاد نمی 
گذارند جای ترس وجود خواهد داشت که کسی که 
خود  از  بی صالحیتی  اینگونه  نشده  امانت دار  هنوز 
نشان داد، باید بگوییم خدا به ما رحم کند اگر موقعیت 

بزرگ تری بیابند چه خواهد شد؟ 
این اقتصاددان با اشاره به کتاب آنچه علم اقتصاد از 

بحران 2008 آموخت، در خصوص محتوای کتاب 
گفت: برای کشورهای صنعتی مطرح چنین می گوید 
که زیر پوست متغیرهای اقتصاد کالن که می توانند 
بیانگر شرایط نسبتا مطلوبی باشند ممکن است که 
آتش های بزرگ و پتانسیل بحران آفرینی بزرگی 
وجود داشته باشد که با ابزارهای سطح کالن دیده 
نمی  شود، زاویه مهم این است که دریابیم که باید از 
همه اقتصاددانان صاحب صالحیت کمک بطلبیم تا 
همه را متوجه کنند که اعداد و ارقام متغیرهای کالن 
به ویژه در ساختی توسعه نیافته از معنی داری اندکی 
برخورداراست. بنابراین هرجا رقمی مطرح شد باید 
معنی داری آن مرکز توجه قرار گیرد و در خصوص 

کیفیت آن باید صحبت کرد.
وی افزود: در چنین شرایطی اگر دولت کوته نگر با 
هر انگیزه ای کارهای غیر متعارفی کند و نرخ رشد 
بدانند  باید  مسئوالن  نشدند  عادی  غیر  اقتصادی 
کیفیت آن مطرح است و از کیفیت سوال کنیم و اگر نه 
همه ضرر خواهیم کرد اینکه در دولت سابق رفتارهای 
غیرعادی وآمارهای حیرت آور و باور نکردنی دیده 
می شد و نشانه های آن در دولت فعلی هم دیده می 
شود. اگر مسائل سطح توسعه جدی گرفته شود از 
این چیزها کم تر خواهیم شنید اگر بخواهیم از زاویه 
سطح توسعه نگاه کنیم حتی طرز نگاه ما هم به مسئله 
بودجه متحول خواهد شد. دولت رانتی کوته نگر حتی 
انتظارات مخاطبان را هم کوته نگرانه کرده است. اگر 
از منظر سطح توسعه به بودجه نگاه کنیم، بودجه به 
مثابه تجلی گاه رابطه دولت و ملت و حقوق متقابل 

آن ها نگاه کرده ایم.
مومنی در بخشی از صحبت های خود چنین اظهار 
داشت: دولت فعلی در دوره کمتر از چهار سال بدون 
کمک خارجی ها تولید نفت خام را بیش از دوبرابر 
افزایش داد اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم وقتی این 
ذخیره دانایی در کشور وجود داشته این همه خود کشی 
برای جذب سرمایه خارجی آن هم برای کشوری که 
هیچ وقت تنگنای اصلی آن جذب سرمایه خارجی 
را می کنیم و قراردادهای  این کار  نبوده است، چرا 
قبلی که به طرز وحشتناکی دانش داخلی را سرکوب 
می کردند و کارهایی را از دستشان می گرفتند و به 
خارجی ها می دادند ما از زاویه ای که به این مسئله 
نگاه می کنیم از منظر پایداری نظام ملی در چارچوب 

در  که  گذاری  سیاست  فاحش  خطای  اثر  در 
سال 1389 اتفاق افتاد ایران با بی سابقه ترین 
زیستی  محیط  و  انسانی  اجتماعی،  مشکالت 
روبرو شد به حدی که در هیچ برهه تاریخی- 
این  کوتاه  دوره ای  در  ایران  معاصر  اقتصادی 

همه بحران پدید نیامده بود
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افزایش اتکا به خام فروشی به این پدیده نگاه می 
کنیم، شاید در کوتاه مدت این تحول منشا اتفاقات 
مثبتی بود اما این مسئله قابلیت تداوم ندارد و راجع به 

این ماجرا هم باید فکرهای جدی داشته باشیم.
مومنی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مسائل بسیار 
حیاتی که تبدیل به قفل تاریخی شده و شوم ترین 
تجربه ایران در زمینه برنامه تعدیل ساختاری است این 
است که در ماجرای بودجه به جای اینکه ماموریت های 
کالن توسعه و سطح خرد بودجه را زیر ذره بین قرار 
دهیم ما نمی دانیم و این آگاهی را نداریم. دولت به 
مثابه یک بنگاه است و ماجرا شده رابطه حسابداری 
که این یک قیمت ارز، نفت و صدور نفت مهم است و 

رفتار مالی دولت در این شرایط سامان نمی یابد.
این اقتصاددان تصریح کرد: برداشت من این است به 
اعتبار این طرز برخورد با درآمدهای نفتی شرایط ضد 
توسعه ای در کل ساختار قدرت ایجاد کرده و همه 
گرفتاری کشور را از قوه مجریه سوال می کنند. دولت 
حتی جرأت این را ندارد که بگوید از کل درآمد نفتی 
چند درصد در اختیار قوه مجریه است، در حالی که اگر 
نگاه خود را به این مسئله درست می کردیم معلوم می 

شد انتظار مردم هم باید اصالح شود.
اظهار  دولت  مزیت  اصلی  کانون  درخصوص  وی 
داشت:  کانون اصلی مزیت دولت، ذخیره دانایی موجود 
در این سازمان است و بیشترین موسسه های آموزشی 
و پژوهشی تحت کنترل قوه مجریه هستند و اگر همه 
باید  ابتدا  نمایندگان مجلس  بود  چیز سرجای خود 
راجع به کیفیت اسنادی که قوه مجریه منتشر می 
کند دولت را مواخذه می کردند و کیفیت نازل سند 
بودجه را زیرسوال می بردند و می پرسیدند که چرا 
تا این حد نازل و بی کیفیت است اما وقتی بررسی 
بودجه می شود، همه دستگاه ها نمایندگان را دعوت 

به تقوا می کنند.

جهاد کشاورزی و غیرمولدها
مومنی در ادامه افزود: تجربه تاریخی به ما می گوید 
که  دعوت به تقوا به همان اندازه که الزم است ناکافی 
است و با وجود اینکه یکی از اضطراری ترین مشکالت 
مالی را در سطح ملی تجربه می کنیم نمایندگان به 
جای اینکه دولت را کنترل کنند به اضافه خواهی 

دولت می افزایند.

وی با اشاره به اهمیت سطح توسعه در بودجه گفت: 
اگراز زاویه مالحظات سطح توسعه به بودجه نگاه کنیم 
راه نجات باز می شود و می توان بسیار خردورزانه تر 
اولویت ها را تشخیص داد. اگر بخواهیم از این زاویه به 
چشم انداز 13۹6 نگاه کنیم می تو ان گفت به با توجه 
به دولت قبلی باید بابت خیلی از مسائل از دولت جدید 

سپاسگزار باشیم.
مومنی تصریح کرد: در دولت کنونی تولید به ویژه در 
محصوالت اساسی کشاورزی افزایش یافته است اما 
اتفاق جالبی که در دولت افتاده است چنین است که در 
فضای رانتی وزیر کشاورزی بابت این کار مواخذه شد 
و به او اتهام زده اند که پیگیری شما و افزایش تولید 
کشاورزی منجر به رکود در کشور شده است! هرکس 
که الفبای اقتصاد می داند؛ متوجه است که چقدر ماجرا 
دارد به وزیر نهاد تولیدی عتاب کنند که  با افزایش 
محصوالت کشاورزی منجر به تعمیق رکود شده ای؟

ماهیت بودجه ها
این اقتصاددان با اعالم اینکه هیچ اتفاق مهمی  در 
به  نیز  بودجه  اگر  حتی  نمی دهد  رخ  توسعه  سطح 
صورت کامل اجرا شود، این در حالی است که بخش 
بزرگی از مصوبات نیز اجرا نمی شود، بیان کرد:  صرف 
نظر از برخوردهای تبلیغاتی و...  که  برخی رسانه ها 
که  رشد اقتصادی در سال ۹6 نسبت به سال ۹5 
کاهش چشمگیر پیدا خواهد کرد اما این جای دریغ و 
تاسف ندارد چراکه آنچه در سال ۹5حاصل شد، رشد 

با کیفیتی نبود و پایدار نبود. 
مهم ترین نکاتی که در زمینه اقتصادی رخ داده است 
این است که عالوه بر محدودیت های سطح توسعه 
ای از طریق بودجه قرار نیست اصالح شود و صرف 
خام  رشد  که  است  این  ماجرا  رشد  کیفیت  از  نظر 
فروشی حتی در سال ۹6 هم با وجود اینکه نسبت 
به ۹5 کاهش پیدا خواهد کرد، رشد بخش نفت از 
خوشبینانه ترین رشد های اقتصادی چیزی حدود 2 

برابر شده است.
چنین  سال 13۹6  گذاری  نام  به  اشاره  با  مومنی 
اظهار داشت: کانون حساسیت در سال ۹6 با توجه 
اشتغال  است،  انتخاب شده  آن  برای  نامی که  به 
تا این  از ذخیره دانایی استفاده کرد  باید  و تولید  
مسئله را رفع کنیم آنچه به نظر من حائز اهمیت 

است این است که هیچ کدام از عدم شفافیت های 
بنیادی که در بودجه ما وجود داشته و دارد در سال 
13۹6 اصالح و بهبودی به خود نخواهد دید. تصور 
من این است که آنچه از منظر سطح توسعه بسیار 
اهمیت دارد، این است که سهم امروز تصدی گری 
همچنان  اقتصاد  در  دولت  های  مداخله  کل  از 
اگر  امور حاکمیتی است و  برابر سهم  از دو  بیش 
را  این  باید  به کشور کمک کند  کسی می خواهد 
برنامه  چارچوب  در  چرا  که  بگذارد  بین  ذره  زیر 
شکست خورده تعدیل ساختاری که بی سابقه ترین 
خصوصی سازی ها را انجام داده ایم در هر دوره که 
واگذاری بیشتر شده بر ابعاد تصدی گری دولت نیز 

افزوده شده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تا زمانی که این 
قبیل مسائل رمز گشایی نشود، احتمال اینکه ما از این 
دور باطلی که جلوه هایش را از کانال بودجه تماشا 
می کنیم نمی توانیم بیرون بیاییم، یک مسئله دیگر که 
از نظر مالحظات سطح توسعه وزن و ضریب بی اندازه 

بزرگ ردیف های متفرقه است.
عدم  نماد  متفرقه،  ردیف های  کرد:  تصریح  وی 
شفافیت در  مسائل مالی دولت و بی برنامگی است  و 
در برخی ردیف ها حتی دستگاهی که قرار است پول 
را بگیرد مشخص نیست. بنابراین ما باید اینها را مرکز 

توجه قرار دهیم.
مومنی در بخشی دیگر از صحبت های خود، عنوان 
کرد:  براساس قانون محاسبات عمومی که در سال 
66 تصویب شده است، دولت مکلف است که سهم 
درآمدهای اختصاصی را به سمت صفر ببرد در حالی 
که درآمدهای اختصاصی طی سال های برنامه چهارم 
تقریبا سه برابر شده و با آن وضعیت سه برابری که  در 

سهم امروز تصدی گری از کل مداخله های دولت 
در اقتصاد همچنان بیش از دو برابر سهم امور 
حاکمیتی است و اگر کسی می خواهد به کشور 
کمک کند باید این را زیر ذره بین بگذارد که 
چرا در چارچوب برنامه شکست خورده تعدیل 
ساختاری که بی سابقه ترین خصوصی سازی ها 
را انجام داده ایم در هر دوره که واگذاری بیشتر 
شده بر ابعاد تصدی گری دولت نیز افزوده شده 

است
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سال پایانی برنامه چهارم داشت، طی برنامه پنجم 2.5 
برابر نیز افزایش یافته است. اکنون مسائلی از قبیل 
اینکه این موضوع چه تاثیری در مشروعیت دولت، 
فسادپذیری دستگاه های دولتی مسائل راهبردی است 

که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی مجددا با تاکید بر اهمیت و دانش در نظام تصمیم 
گیری، مطرح کرد:  در ایران افشاگری هایی هم که 
صورت می گیرد نیز مضمون رانتی دارد. به عنوان 
مثال می گویند که فالن دستگاه پارسال چه میزان 
دریافت  کرده است، مشکل ما اصل این روابط غیر 
شفاف است که چنین موقعیتی ایجاد می کند. با اینکه 
بودجه عمومی دولت بیش از دو برابر شده و  نزدیک 
2/5 برابر امور حاکمیتی است؛ امور حاکمیتی به اموری 
گفته می شود که بستر توسعه هستند و در کل برنامه 
شکست خورده تعدیل ساختاری دولت برخالف شعار 
آن برنامه  بر مسئولیت های تصدی گیری خود افزوده 

است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: سهم 
دولت در آموزش و پرورش و سالمت بسیار نگران 
کننده است. دو سال پیش مرکز تحقیقات سیاست 
علمی کشور بر اساس این ایده که در سند برنامه 
ششم یکی از محورها آموزش عالی قرار اطالع رسانی 
کرد که از کل دانشجویان کنونی کشور حدود 84 
درصد آن ها هزینه آموزش را خود پرداخت می کنند. 
این در حالی است که دولت می گوید که به دانایی 
محوری اهمیت می دهند، اندازه مسئولیت پذیری اش 
آمریکا  مانند  کشوری  با  مقایسه  در  و  درصد   16
برابر  بر سه  نزدیک  این زمینه  مسئولیت پذیری در 
می خواهند  را  چیزی  چه  شرایطی  چنین  در  است 

خصوصی سازی کنند؟!
نظام  در  که  وقتی  میزان  کرد:  خاطرنشان  مومنی 

تصمیم گیری کشور بر کنترل و نظارت برای امور 
حاکمیتی دولت گذاشته می شود که کم تر از نصف 
امور تصدی گری است، چیزی حدود صد در مقابل 
صفر است. با توجه به اینکه مداخله های تصدی گرانه 
دولت در اقتصاد ایران به حدود 60 درصد رسیده و طنز 
تلخ این که این موضوع با شعار خصوصی سازی به 
ایران تحمیل شده است لذا ما از عدم تقارن وحشتناک 

رنج می بریم.
وی تصریح کرد: از مالحظات سطح توسعه می توان 
به این نکته توجه داشت که برای اینگونه امور یک 
پژوهش های  مرکز  توسط  ارزشمندی  محاسبه 
بودجه از موضوع ارزیابی الیحه بودجه وجود دارد 
که باید رسانه ها و صداوسیما اگر بخواهد ملی باشد 

باید این  را برجسته کند. 
شرایط  در  که  کرده  عنوان  پژوهش ها  مرکز 
بحران های حاد مالی که با کمال تأسف گوشه های 
کوچکی از آن در سند بودجه وجود دارد در اهمیت 
حد شفافیت اعالم شده بر اساس استاندارد شاخصی 
که مرکز پژوهش ها انجام داده و آماده است تا هزینه 
دولت در هر زمینه را به کل جمعیت تقسیم کرده و 
در این محاسبات معلوم شده است که دولت با این 
میزان تصدی گری هایی که دارد برای بخش صنعت 
و معدن هر ایرانی فقط می تواند 12 هزار تومان خرج 
کند، این مبلغ برای مسکن و عمران 80 هزار تومان 
و برای محیط زیست و هوا 6500 تومان شده است. 
هزینه کردن سالی 6500 تومان برای هر ایرانی در 
شرایط محیط زیست کشور نشان دهنده این است 
که دیگر باز کردن حساب برای درآمد های نفتی 
دیگر قابلیت این را ندارد که کار نکنیم و باید از همه 
دستگاه هایی که با اندیشه سر و کار دارند استمداد 

کنیم که خوب منتقل کنند.
وی در ادامه توضیح داد: در حقیقت مطالبه اصلی ما 
از کاندیداهای ریاست جمهوری باید بازآرایی ساختار 
نهادی باشد و این وضعیت محصول آن ساختار نهادی 
است که به فعالیت های غیر مولد پاداش می دهند و 
مولد ها را تنبیه می کنند و تا زمانی که این مناسبات 
وجود داشته باشد، ممکن نیست که جان سالم به در 
ببریم و به قدری نکات تکان دهنده در این زمینه 
وجود دارد که باید برگردیم و مسائل مالی دولت را به 

طور جدی زیر ذره بین قرار دهیم.

مولدها و غیرمولدها 
اتاق  تحقیقات  مرکز  تحقیق  از  استفاده  با  مومنی 
بازرگانی مشهد مطرح کرد: سهم بخش صنعت در 
از20  در صد  کمتر  ایران  اقتصاد  افزوده  ارزش  کل 
است و سهم ساخت صنعتی از کل درآمد های مالیاتی 
دولت حدود 62 درصد است. سهم عمده فروشی ها و 
خرده فروشی ها از کل درآمدهای مالیاتی دولت 57/2 
درصد و  امالک و مستقالت 5/7 درصد است و فکر 
می کنم هر کس بویی از مالحظات اقتصاد برده باشد، 
متوجه خواهد شد آن ساختار قاعده گذاری فشار ها و 
تحمیل ها را متوجه تولیدکننده می کند  و برخورداری ها 
و ولنگاری ها به غیر مولد ها اختصاص یافته است و 
معلوم می شود به بحران برمی خورد اگر جز این باشد 

واقعاً مایه شگفتی است.
زمینه  در  لطف  بزرگ ترین  کرد:  خاطرنشان  وی 
اشتغال این است که امسال چیزی را افتتاح نکنند 
بلکه این محاسبات غیرعادالنه و ضد توسعه ای که 
در نظام قاعده گذاری وجود دارد را اصالح کنیم، آن 
وقت مشاهده خواهیم کرد که ظرفیت های انسانی و 
مادی استحقاق شرایطی که در آن به سرمی بریم را 
ندارد عده ای به دلیل عدم شناخت به محض اینکه 
اداره کشور به بحران می خورد بعضاً از سر حسن نیت 

می گویند که خارجی ها را بیاوریم که فکر کنند.
 مومنی در زمینه دانش و توان علمی کشور توضیح 
داد: تحقیقی وجود دارد که گزارش های کارشناسان 
و دانشگاهی ها در خصوص سیاست های دولت قبلی  
را بررسی کرده بود و یکی از یافته های تحقیق این 
بود که ۹5 درصد پیش بینی کارشناسان کشور درست 
است.بنابراین مشکل ما ضعف دانایی نیست، مشکل 
اینجا است که علم در فرآیند تصمیم گیری فصل 
الخطاب نیست و مسئله عدم شفافیت و نا کارآمدی 

نظام آماری از وضعیت فعلی است.
وی تصریح کرد: اگر علم بخواهد فصل الخطاب 
باشد لوازم آن هم باید به رسمی شناخته شود و اگر 
تولید و  اشتغال محور باشد، لوازمی دارد که باید 
به رسمیت شناخته شود، امیدوارم رسانه های اصول 
گرا در این زمینه پیشگام تر باشد و به جای هتاکی 
به دولت فعلی و ندیده گرفتن اینکه دولت کنونی 
اشتغال  لوازم  است  سابق  دولت  مشکالت  درگیر 

محوری و تولید محوری را مورد بحث قرار دهند.

است  این  اشتغال  زمینه  در  لطف  بزرگ ترین 

این  بلکه  نکنند  افتتاح  را  چیزی  امسال  که 

محاسبات غیرعادالنه و ضد توسعه ای که در 

نظام قاعده گذاری وجود دارد را اصالح کنیم، 

آن وقت مشاهده خواهیم کرد که ظرفیت های 

انسانی و مادی استحقاق شرایطی که در آن به 

سرمی بریم را ندارد
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کشت پنبه باید توجیه اقتصادی داشته باشد
اتاق  رئیس  بهرامی-  رمضان  مراسم،  ابتدای  در 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گلستان- بیان 
داشت: رهبر معظم انقالب در سال جدید با نام گذاری 
شعار سال بر اشتغال و تولید تاکید فراوان کردند و با 
توجه به شرایط فعلی پنبه و کارخانجات آن در گلستان 

30 سال زمان برای بهبود عملکرد الزم است.
وی افزود: کارخانه داران پنبه استان گلستان تاکنون 
آبروداری کردند و از آنجایی که کارخانه آنها در بهترین 
مکان ها قرار دارد، این کارخانه ها را نفروختند زیرا به 

روزی که شرایط پنبه در گلستان بهبود یابد امیدوارند.
با بیان این مطلب که همگی باید بیندیشیم چگونه 
می توان صادرکننده را هدایت نمود؛ افزود: در زمینه 
مشکل دریاچه ارومیه صدایی بلند شد و تمرکز دولت 
به سمت آن جلب شد در حالی که اهمیت و جایگاه پنبه 
از دریاچه ارومیه کمتر نیست و پنبه به عنوان یکی از 

دغدغه های مقام معظم رهبری محسوب می شود.
رئیس اتاق بازرگانی گلستان تصریح کرد: امسال سال 
دوم پربار گندم است اما در سال های آینده این وضعیت 
برای گندم مصیبت بار خواهد بود زیرا دولت در سالی که 
گذشت نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان با 50 درصد 

یارانه برای گندم به کشاورزان پرداخت کرد.
آینده  به  نباید صرفاً  که  نکته  این  بیان  وی ضمن 
در  رهبری  معظم  مقام  داد:  ادامه  باشیم ،  خوشبین 
سخنرانی امسال خود به موضوع قاچاق اشاره کردند و 
همان طور که می دانیم درصد قابل مالحظه ای از بخش 
قاچاق  به بخش  نساجی باز می گردد و باید بیندیشیم 
برای صنعت نساجی چه کرده ایم. وی با اشاره به این 
مطلب که برای نخستین بار در کشور چنین همایشی 
بخش کشاورزی، صنعت، نساجی و بازرگانی برای حل 
این معضل کنار یکدیگر نشسته اند؛ خاطرنشان کرد: 
زمانی که برای فروش گندم به برگزاری جلسه با دولت 
پرداختیم، بسیاری از افراد می گفتند امکان پذیر نیست 
اما در نهایت دولت قانع شد گندم گلستان از کیفیت 

باالتری برخوردار است.
به گفته بهرامی، وضعیت پنبه گلستان به قدری در کشور 
بد شده است که حتی گلستان در پارلمان خصوصی پنبه 

نماینده ای ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی گلستان یادآور شد: در ازبکستان هم 

اقتصاد مقاومتی پیاده سازی شده و براین اساس تا سه 
سال آینده این کشور به ما پنبه ای نمی فروشد.

به گفته بهرامی، کشت پنبه باید توجیه اقتصادی داشته 
باشد و از آنجایی که توجیه ندارد به سمت کشت برنج 
و گندم رفته ایم؛ از سوی دیگر متأسفانه در گلستان 
الگوی کشت رعایت نمی شود و با اینکه سیاه ریشه 
توجیه اقتصادی ندارد بی هدف به سمت کشت آن 
حرکت می کنیم. رئیس پارلمان بخش خصوصی استان 
گلستان یادآور شد: به عنوان سکان دار از پیشنهادات 
و راهکارهای مربوط به ایجاد افزایش ارزش افزوده 

استقبال به عمل خواهیم آورد. 
در ادامه مراسم، پانلی با حضور آقایان نورمحمد تربتی نژاد 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی- ، 
گلستان- ،  بازرگانی  اتاق  رئیس  بهرامی-  رمضان 
حسینقلی قوانلو - رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان گلستان، - ابراهیم هزارجریبی-  مدیرکل 
دفتر پنبه، دانه های روغنی و محصوالت صنعتی وزارت 
افسانه محرابی- مدیرکل دفتر  جهاد کشاورزی- و 

نساجی و پوشاک وزارت صنعت- تشکیل شد.
هزار جریبی بیان داشت: پنبه در محصوالت اقتصاد 
مقاومتی قرار گرفته و همراه با محصوالت  گندم، 
دانه های روغنی و شکر جزو 3 ارقام اصلی برای مردم به 
شمار می رود لذا باید برای خودکفایی آن سیاست هایی 

مناسبی مدنظر قرار گیرد. 
به گفته این مقام مسئول، برنامه هائی برای احیای کشت 
پنبه  تدوین شده ضمن این که در سال جاری سطح 
کشت ب رشد کرده و شیب سقوط را حذف کرده ایم و 

به دنبال افزایش این روند در کشور هستیم.

مدیرکل پنبه و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی 
با بیان این مطلب که بعضی از مسائل مربوط به کشت 
پنبه در کشور، مورد آسیب شناسی قرار گرفته و در برخی 
موارد نیز احصا و حل شده، گفت: کشت پنبه در سال 
زراعی در برابر دو کشت محصوالتی مانند سویا و گندم 
مقرون به صرفه نبود اما اقداماتی برای کوتاهی دوره 

داشت پنبه صورت گرفته است.
هزارجریبی تصریح کرد: باید از توانمندی های داخلی 
و خارجی برای افزایش محصول پنبه استفاده کنیم و 
در این راستا به دنبال افزایش محصوِل دارای توجیه 

گزارشی از برگزاری نشست تخصصی تولید و تجارت پنبه
گزارش

حمایت از تولید 
طالى سفید 
در کشور

اشاره:
نشست تخصصی تولید و تجارت پنبه با حضور 
عضو  گلستان،  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اسالمی،  شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
روغنی  دانه های  پنبه،  دفتر  مدیرکل  گلستان،  
کشاورزی،  جهاد  وزارت  صنعتی  محصوالت  و 
مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، 
رئیس  ایران،  نساجی  صنایع  انجمن  کل  دبیر 
هیئت  رئیس  کشور،  پنبه  تحقیقات  موسسه 
مدیره صندوق پنبه ایران و تنی چند از صنعتگران 
بازرگانی  اتاق  در  پنبه  کارشناسان  و  نساجی 

گلستان برگزار شد.
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اقتصادی هستیم. وی با بیان این مطلب که طی دو 
سال گذشته یکی از نقاط ضعف دفتر پنبه اختصاص 50 
درصد یارانه برای تامین خرید کمباین پنبه بود؛ گفت: 
در طی یک سال 16 متقاضی برای خریداری کمباین 
مراجعه کردند ولی دولت نتوانست در ارائه یارانه اقدام 
کند. هزارجریبی به لزوم ارتباط میان صنعت و تولید 
اشاره کرد و گفت: بر این اساس روش های مختلف را در 
کشورهای جهان مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه 

رسیدیم که باید رابطه تولید و صنعت نزدیک تر شود.
جهاد  وزارت  توسط  شده  تدوین  پروتکل  به  وی 
کشاورزی اشاره کرد و گفت: تصمیم داریم یارانه ها را 
به سمتی هدایت کنیم تا بتوان به صنایع مصرف کننده 
پنبه و گیاهان صنعتی  پنبه ، کمک کنیم. مدیرکل 
وزارت جهاد کشاورزی اظهار به برگزاری نشستی با 
کارخانه داران پنبه نیز پرداخت و گفت: در این نشست 
اعالم شد که می خواهیم کمباین پنبه پاکنی خریداری 
شود. هزارجریبی ابراز داشت: اگر از سوی دولت کمک 
نشود کشت پنبه محدود خواهد شد لذا درصدد این 
هستیم که ارتباط میان تولیدکننده و صنعت را افزایش 
دهیم و یکی از بازوان اصلی تولید پنبه کشور تعاونی 
پنبه کاران است. وی به انعقاد تفاهم نامه ای در منطقه 
سرخس با تعاونی های پنبه کاران نیز اشاره کرد و گفت: 
طبق پیش بینی ما، این تفاهم نامه ها و اقدامات در سال 

13۹6 به ثمر خواهد نشست.  
هزارجریبی در بخش دیگر سخنرانی خود به پیشنهاد 
گلستان  استان  از سوی  پنبه  عالی  تشکیل شورای 
پرداخت و گفت: ابراز امیدواری کرد تا شاهد تشکیل این 

شورا در استان باشیم. 
مدیرکل پنبه و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی 
با یادآوری این مطلب که در صنعت نساجی ظرفیت 
خالی وجود دارد و طی چند سال گذشته، میزان تولید ما 

5 هزار تن محلوج بوده و امسال تصور می شود به کمتر 
از 5 هزار تن برسد؛ تصریح کرد: بخش خصوصی باید 
وارد زنجیره تولید پنبه شود و همه ما پذیرفته ایم با توجه 

به وضعیت سیاسی کشور تولید پنبه باید افزایش یابد.

حرکت به سمت تولید پارچه های پنبه ای
صنعت،  وزارت  نساجی  مدیرکل  مهرابی-  افسانه 
معدن و تجارت- با بیان این مطلب که  210 هزار 
تن برنامه تولید نخ نساجی در کشور داریم که با توجه به 
میزان تولید 105 تن، نیازمند تولید پنبه در کشور هستیم، 
افزود: پنبه مهم ترین ماده اولیه و استراتژیک ما است که 
می تواند یک زنجیره ارزش افزوده ای با بهره وری باال 
ایجاد کند. وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی؛ تولید و 
اشتغال در صنعت نساجی حرف نخست را می زند و5 
درصد از کل صنعت ما مربوط به بخش نساجی است 

که می تواند 12 درصد اشتغال ایجاد کند.
برنامه ششم  انتهای سال  در  اذعان داشت:  مهرابی 
توسعه نیازمند 300 هزار تن نخ نساجی هستیم که باید 

به ازای آن 150 هزار تن پنبه تولید نماییم.
این مقام مسئول یادآور شد: در برنامه راهبردی نساجی 
و پوشاک که برای افق 1404 ترسیم کرده ایم باید به 
رتبه سوم منطقه و رتبه پنجاهم جهانی دست پیدا کنیم 
که با وضعیت فعلی رسیدن به این شرایط دشوار است.

دالیل  کشور  در  پوشاک  واردات  اینکه  بیان  با  وی 
خاص خود را دارد، افزود: وضعیت پنبه قیمت تمام شده 
تولیدکنندگان ما را باال می برد و از طرفی به معضلی 

بزرگ تبدیل شده است.
مدیرکل نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
امسال سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بوده و این 

شعار برای نساجی حرف نخست را می زند.
به گفته مدیرکل نساجی وزارت صنعت، سال گذشته 

تمام پنبه های تولیدی، مصرف شدند و اشاره هایی به 
وجود 5 هزار تن پنبه باقی مانده می شود و نیاز مصرف 
آن در کشور وجود دارد اما به دلیل قیمت ارز و سایر 

مسائل این حجم تحویل داده نمی شود. 
مهرابی با بیان اینکه کیفیت و کمیت پنبه از جایگاه 
که  است  درست  این  افزود:  است،  برخوردار  مهمی 
ظرافت و قطر پنبه مهم است اما این اطمینان خاطر 
وجود دارد که اگر پنبه از کیفیت هم پایین برخوردار بود؛  

باز هم مصرف کننده هستیم.
صادرات  توسعه  برای  صنعت  وزارت  سیاست  وی 
پوشاک را حرکت به سمت تولید پارچه های پنبه ای 
اعالم کرد و گفت: کشت پنبه برای ما استراتژیک بوده 
به همین دلیل پنبه باید راهکاری ارائه دهیم تا کشاورزان 
و تولیدکنندگان نسبت به کشت محصول پنبه اطمینان 
خاطر داشته باشند. این مقام مسئول اذعان داشت: حدود 
چهار هزار تن تولید پنبه و حدود 57 هزار تن واردات پنبه 
داشته ایم این در حالی است که ازبکستان اعالم کرده 
تا سه سال آینده نمی تواند پنبه ای در اختیار ما قرار دهد.
مهرابی با تأکید بر این موضوع که باید به صنعت نساجی 
به دید دیگری دیده شود، ابراز امیدواری نمود تا تعامالت 

سبب رشد و شکوفایی صنعت نساجی کشور شود.

 تولیدکننده پنبه باید استراتژیک برد- برد را دنبال کند
سخنران بعدی مراسم، محمدمهدی رئیس زاده- دبیر 
کل انجمن صنایع نساجی ایران- بود. وی ابراز داشت: 
25 میلیون تن تولید پنبه کل دنیاست و بیش از 58 
درصد همه پنبه دنیا دولت به کشاورز و تولیدکننده یارانه 
می دهند ما هم برای اینکه بتوانیم محصول را رشد 
بدهیم و صادرات داشته باشیم باید در شرایط مساوی 

با تولیدکننده خارجی قرار گیریم.
رئیس زاده با بیان این نکته که تولیدکننده پنبه باید 

محمدعلی عامریافسانه محرابیمحمد مهدی رئیس زادهابراهیم هزار جریبیرمضان بهرامی
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استراتژیک برد- برد را دنبال کند، خاطرنشان ساخت: 
ترکیه 700 هزار تن تولید پنبه دارد و بیش از این میزان 
نیز واردات دارد، افزود: در کشور ما آن قدر بروکراسی 
پیچیده است و اگر بخواهد هماهنگی های الزم صورت 

بگیرد، بسیار زمان بر خواهد بود. 
وی ضمن اشاره به معاف بودن پنبه وارداتی از پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده گفت: اما وقتی این پنبه خریداری 
می شود و می خواهیم نخ تولیدی را به فروش برسانیم 

باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم!
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اضافه کرد: باید به 
جای معافیت درخواست مالیات صفر برای نخ پنبه 
داشته باشیم و پیشنهاد مشخص این است که از کشت 
و کار پنبه حمایت شود. وی به ارائه گزارشی به مجلس 
شورای اسالمی اشاره کرد که طی آن تصریح شده 
برخی ارقام بذر پنبه به جای 16 بار آبیاری به 4 بار 
آبیاری نیاز دارند که این شرایط نسبت به استفاده از آب 
بسیار بهینه است. به گفته رئیس زاده، برای قرارگیری 
در شرایط مساوی رقابتی باید حمایت در همه زمینه ها 
اتفاق بیفتد تا برخی افراد به فکر انباشت پنبه در انتهای 

سال به امید افزایش قیمت آن نباشند.

کشت پنبه ایجاد اشتغال را تضمین می کند
انجمن  مدیره  هیئت  عضو  عامری-  محمدعلی 
صنایع نساجی ایران- گفت: با اعالم این مطلب که 
کارخانه های پنبه پاک کنی در استان گلستان فرسوده 
بوده و الیاف پنبه را خراب می کنند؛ بیان داشت: در 
یارانه پرداخت می شود  58 درصد دنیا به کشاورزان 
و  کشورهایی که به پنبه یارانه اختصاص می دهند از 

اهمیت پنبه آگاه هستند.
عامری، معضل دنیا و کشور ما را بیکاری دانست و 

گفت: کشت پنبه ایجاد اشتغال را تضمین می کند.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران سپس از 
مسئوالن درخواست کرد تا جنبه اقتصاد پنبه، پرداخت 
یارانه و حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان را با هم 
پیش ببرند؛ در قیمت گذاری ها شرایط نساجی ها دیده 
شود، وضعیت حال مشخص شود و در نهایت با توجه 

به این نگرش ها، قیمت های نهایی اعالم گردد.
وی، طول الیاف را در تولید پنبه بسیار مهم اعالم کرد و 
گفت: می توان در کشور، پنبه ارگانیک تولید کرد و پس 
از بررسی های دقیق مرکز تحقیقات پنبه، آن را مورد 
مصرف قرار داد. عامری اذعان داشت: استان گلستان 
از نظر فنی بهترین منطقه برای کشت پنبه در کشور 
به شمار می رود؛ مرغوبیت پنبه در مناطق مرطوب 
بهتر است و به همین دلیل در گنبدکاووس و گرگان 
پنبه های بسیار خوبی تولید می شد و یکی از مزیت های 
منطقه مذکور، تاجر بودن پنبه فروش های ما بود و در 

این منطقه با ثبات  قیمت روبرو بودیم.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: 
کارخانه های نساجی تناژ های باالیی مصرف دارند اما 
کارخانه های پنبه پاک کنی در استان گلستان فرسوده اند 
به این ترتیب وش خوب از مزراع برداشت و وارد این 
کارخانه ها می  شود اما به دلیل فرسودگی ماشین آالت، 
وش های مرغوب نابود می شوند. کارخانه های فرسوده 
الیاف پنبه را ریز می کند و از سویی دیگر ضایعات را 
در پنبه اضافه می کند لذا از مسئوالن می خواهیم تا 
بازنگری کلی در کارخانه های پنبه پاک کنی صورت 
دهند و کارخانه های فاقد صالحیت از رده خارج شوند. 

به اعتقاد عامری، این ادعا وجود دارد که پنبه  در کشور 
باقی مانده لذا درخواست ما این است که سازمان پنبه 
وارد عمل شود و کیفیت پنبه های مورد نظر را مورد 
بررسی قرار دهد و اعالم کند آیا این پنبه ها قابل استفاده 
کارخانه های نساجی و واحدهای بافندگی هستند یا خیر! 

اختصاص یارانه به صنعت نساجی 
حسنیقلی قوانلو -رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت گلستان - وضعیت فعلی کشت و تولید پنبه را 
نامساعد توصیف کرد و گفت: استان گلستان از گذشته 
نقش به سزایی در تولید پنبه در کشور دارد و بیش از 40 
کارخانه پنبه پاک کنی در استان گلستان وجود داشت 
اما در حال حاضر فقط 3 کارخانه فعال می باشد. وی 
خاطرنشان کرد: در کشور یارانه ها را باید از سمت گندم 
به پنبه ببریم و قوه مقننه نیز باید از این موضوع حمایت 
کند. قوانلو ادامه داد: سال گذشته برای گندم نزدیک به  
6 هزار میلیارد تومان به گندم یارانه به کشاورزان داده 
شد و اگر به ازای هر تن پنبه سه میلیون تومان یارانه 
بدهیم 100 هزار تن هم تولید کنیم مبلغ یارانه 300 
میلیارد تومان می شود که با این عدد می توانیم 50 هزار 
تن تولید را به صد هزار تن برسانیم. این مقام مسئول 
تأکید کرد: دولت باید از تولید کنندگان پنبه و صنایع 
تبدیلی آن حمایت به عمل آورد و مانند سایر کشورها، 

یارانه به صنعت نساجی اختصاص داده شود.

نیازمند نقشه  راه و افق آینده هستیم
نوراله تربتی نژاد- نماینده مردم گرگان و آق قال در 
مجلس شورای اسالمی-گفت: زمانی 180 هزار هکتار 
پنبه در استان مورد کشت کشاورزان بود اما کشت آن 

اکنون به کمتر از 20 هزار هکتار کاهش یافته است.
وی ادامه داد: پنبه به عنوان یک محصول اشتغال زا 
محسوب می شود که می تواند زنجیره اشتغال ایجاد کند 
لذا توسعه آن در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است.
این مقام مسئول، با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم 
لزوم  بر  تولید-اشتغال«  مقاومتی:  »اقتصاد  رهبری 
توسعه کشت پنبه تاکید کرد و افزود: وقتی کشور به 
این نتیجه رسیده که پنبه باید در کشور احیاء شود 

سهراب سهرابیاسداله پاک سرشتقربانعلی روشنینوراهلل تربتی نژادحسینقلی قوانلو
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باید الزامات آن را فراهم کرد. تربتی نژاد با اشاره به 
اینکه برای توسعه کشت پنبه نیازمند نقشه  راه و افق 
آینده هستیم، ابراز کرد: تحقیقات شاکله و پشتوانه 
است.  شده  ترسیم  اهداف  به  دستیابی  برای  خوب 
استان  در  پنبه کاری  بر صنعتی شدن  تاکید  با  وی 
اظهار کرد: در نقشه راهی که تدوین می شود باید این 
صنعت مورد توجه قرار بگیرد. این نماینده مجلس با 
اشاره به این نکته که کشت پنبه در کشور باید به 
تولید  و حمایت شود، گفت:  مدیریت  طور صحیح 
محصول دانش بیان دارای کیفیت و عملکرد بهتری 
است، در تولیدات دانش بنیان جنبه های اقتصادی و 
کیفیتی محصول مورد توجه قرار می گیرد تا با سایر 
محصوالت کشاورزی داخلی و خارجی قابل رقابت 
باشد.. به گفته تربتی نژاد، مسیر دانش بنیان شدن 
محصوالت، طوالنی مدت است که این روند می طلبد 

تا دولت بسته های حمایتی در نظر بگیرد.
بخش  کمیسیون  در  کارگروه  چهار  فعالیت  به  وی 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و گفت: 
محورهای اثرگذار در بخش اقتصاد و اشتغال در این 

کمیسیون مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

* ویژگی های فنی و تخصصی پنبه
پنبه  تحقیقات  موسسه  رئیس  روشنی-  قربانعلی 
کشور- از مهم ترین دستاوردهای مرکز تحقیقات پنبه 
کشور را رونمایی از پنج رقم جدید پنبه اعالم کرد و 
گفت: این سازمان سال 1376 تأسیس شد و تا سال 
138۹ هر چهار سال یک رقم معرفی می کرد اما امروز 
به جایی رسیده ایم که هر سال یک رقم جدید معرفی 

می کند و در اختیار کشاورزان قرار می دهد.
وی به الگوی کشت پنبه در کشور هندوستان نیز اشاره 
کرد و گفت: 30 سال پیش در کشور هندوستان 6 
میلیون هکتار از اراضی پنبه کشت می شد اما حاال به 
12 و نیم میلیون هکتار رسیده است بنابراین، »پنبه« 
تنها کلید اشتغال است که در هندوستان مورد استفاده 
قرار می گیرد. در آمریکا نیز طی یک دوره 20 ساله حدود 

60 رقم زراعی پنبه اصالح و معرفی شده است.
وی با اشاره به ویژگی های پنبه اظهار کرد: زودرس 
بودن یکی از ویژگی های مهم بوده و در آخرین رقمی 
که معرفی کردیم دوره رشد از 180 روز به 120 روز 

کاهش یافته است.

رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور با بیان اینکه 52 
درصد کشت محصوالت پنبه در استان گلستان به 
سمت ارقام زودرس پیش رفته است، اظهار کرد: در اکثر 
کشورها مشکالت بخش کشت محصول پنبه، یکسان 
است و همه تالش می کنند میزان تولید در سطح را 
افزایش دهند. روشنی، ساده ترین و پایدار ترین راه برای 
افزایش تولید در واحد سطح تولید ارقام پر محصول را 
از طریق روش های اصالحی دانست و گفت:  برای هر 
اقلیمی از کشور یک رقم متناسب با شرایط آب و هوایی 
آن منطقه تولید کرده ایم که تولیدات مزرعه نمونه ارتش 

در گلستان مثال زدنی است.
روشنی گفت: در سال جاری کشت نشائی پنبه برای 
120 هکتار را در کشور انجام می شود که یک تن در 

هکتار افزایش عملکرد دارد.
وی با بیان اینکه »ساجدی« آخرین رقمی بود که 
معرفی کردیم که طول دوره کشت آن 120 روز است 
و توانستیم 60 روز دوره کشت را کاهش بدهیم و این 
ارقام هم زودرس تر هستند و هم مقاومت گیاه به شوری 
در آن وجود دارد؛  همچنین ارقام پنبه شایان، سپیده و 
کلشمر در دست واگذاری است و ارقام گلستان، ارمغان، 
ساجدی، ورامین ، خورشید، خرداد، بختکان و لطیف به 

کشاورزان واگذار شده است.

*حمایت دولت از پنبه
اسداهلل پاک سرشت-  رئیس هیئت مدیره صندوق 
پنبه ایران- ابراز داشت: اگر پشتبانی صنعت از پنبه 
نباشد پنبه به جایی نخواهد رسید کما این که یک 
کارخانه40 هزار تن مصرف پنبه در کشور دارد که پنبه 
را به داخل کشور وارد می  کند، اما یک کیلو پنبه داخلی 

را نمی  خرد! 
رئیس هیئت مدیره صندوق پنبه ایران با بیان اینکه 
نجات آب گلستان با کشت پنبه میسر است، افزود: از 
کشاورز باید حمایت شود اما این حمایت نباید با سیستم 
خرید تضمینی باشد و در دنیا از روش های مختلف از 

کشاورزان حمایت می  کنند. 
زراعت  یک  پنبه  زراعت  پاک سرشت،  اعتقاد  به 
مخصوصی است و نیازمند توجه خاصی می باشد کما 
این که اشتغال کشوری مانند هندوستان با یک میلیارد و 

200 هزار نفر جمعیت با پنبه ایجاد شده است.
وی بیان داشت: پنبه در امنیت غذایی و پوشاک حائز 

اهمیت است و متاسفانه به آن توجهی نمی کنیم اگرچه 
در مرکز تحقیقات پنبه جدید بذرهای زودرس معرفی 
شده و باید توجه کرد وقتی زمان کشت پنبه طوالنی 

شود، هزینه داشت افزایش پیدا می  کند.
پاک سرشت اذعان داشت: پنبه در دنیا در  بخش صنعت 
رقیب دارد و دولت ها به آن توجه می کنند براین اساس 
دولت آقای روحانی به معنای واقعی در خصوص پنبه 

کار کرده است.
به گفته رئیس هیئت مدیره صندوق پنبه ایران، خط 
تولید کارخانه های پنبه در استان گلستان در باالترین 
حد کشور قرار دارد و چوب ضعیف بودن کارخانه های 
استان  کارخانه های  را  استان ها  دیگر  پنبه پاک  کنی 

گلستان می  خورند!
وی  ادامه داد: دولت ها به عناوین مختلف به زراعت پنبه 
کمک می کنند و مواردی مانند افزایش عملکرد بذر، 
سموم پر تأثیر، مکانیزه سازی پنبه و حمایت یارانه ای 
از جمله اقداماتی است که در کشورهای مختلف جهت 

حمایت از پنبه صورت می گیرد.
در بخش دیگر نشست تخصصی تولید و تجارت پنبه، 
سهراب سهرابی-  معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد 
دوباره  احیای  برای  بود  معتقد  گلستان-  کشاورزی 
زراعت پنبه در کشور از جمله استان گلستان راهی جز 
همگرایی همه بخش ها در رفع مشکالت کشت این 
محصول نیست. به گفته سهرابی، سرمایه گذاری پائین 
در بخش مکانیزاسیون، هزینه باالی تولید، پیدا شدن  
محصوالت رقیب، کمبود منابع مالی، غیر اقتصادی 
پنبه، خرد شدن زمین های کشاورزی،  بودن زراعت 
لحاظ مقررات سنگین اعطای تسهیالت بانکی، واردات 
محلوج بدون نگاه به حمایت و تولید داخلی و حذف تخم 
پنبه از روغن کشی، مهم ترین دالیل کاهش سطح زیر 

کشت پنبه در کشور به شمار می آید.
وی در پایان راهکارهای کمک به توسعه زراعت پنبه 
را در مواردی مانند ایجاد ساختار تخصصی و احیای 
شورای عالی پنبه، تخصیص یارانه به تولید کنندگان، 
خرید تضمینی پنبه و تخم پنبه، حفظ تعرفه واردات پنبه، 
حمایت از صنایع مرتبط با پنبه و حذف مالیات بر ارزش 

افزوده در این حوزه و ... برشمرد.
در پایان مقرر شد به منظور ارزیابی اقدامات و نتایج این 
نشست ، دومین نشست تخصصی در  آذرماه سال جاری 

)بعد از برداشت محصول( تشکیل شود. 
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گزارشی از برگزاری همایش مروری بر تجربه 
چین در مبارزه با فساد

اشاره:
فعاالن اقتصادی مبارزه با فساد اداری را مدت ها است که در 
دستور کار خود قرار داده اند. به اعتقاد آنها مقصران نامساعد 
بودن فضای کسب وکار، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های 
دولتی است. بنابراین این موضوع که چگونه می شود با چنین 
از  کرد،  ریشه کن  کشور  اقتصاد  در  را  آن  و  مبارزه  معضلی 
مواردی است که مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفته و 
این موضوع  به  دارند  برنامه های مختلف قصد  در  این رو  از 
همکاری  با  تهران  بازرگانی  اتاق  راستا  همین  در  بپردازند. 
خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن علمی مدیریت رفتار 
سازمانی و مرکز غیردولتی سالمت اداری همایش »مروری بر 

تجربه چین در مبارزه با فساد« را برگزار کرد. 

فسـادزدایـی
 به سبـک چینـی

در این نشست علمی- تخصصی مروری بر تجربه چین 
در فسادزدایی با کارکرد تحلیل و بررسی چگونگی رفتار 
سیاست گذاران چینی برای مقابله با فساد گسترده با هدف 
ارزیابی این راهکارها و بومی سازی آن برای توصیه به 
مسووالن و سیاست گذاران مورد بحث قرار گرفت. فریدون 
وردی نژاد، سفیر اسبق ایران در چین و مشاور کنونی دبیرکل 
و مدیر پروژه چین در اتاق تهران، سعید زرندی، عضو هیئت 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و حسن عابدی جعفری، 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و هیئت علمی دانشگاه 

تهران حضور داشتند. 
براساس آنچه در این همایش مطرح شد، چینی ها برای 
ریشه کن شدن فساد، در سه مرحله نسبت به متخلفان 
واکنش نشان می دهند و در واقع طی این مراحل، فساد 

را به یک ضدارزش تبدیل می کنند.
مقامات این کشور در مرحله اول با استفاده از ایجاد ترس از 
ارتکاب جرم، در مرحله دوم به کمک تقویت اجرای قوانین و 
اجرای اقدامات پیشگیرانه و در مرحله سوم با تغییر فرهنگ 
سیاسی چین و تبدیل رشوه و فساد به یک ضدارزش در 
مقابل این مانع بزرگ در بهبود فضای کسب وکار ایستادگی 
می کنند. براساس گزارشی که فریدون وردی نژاد با عنوان 
»سیستم بازرسی، نظارت و مبارزه با فساد در چین« در 
این همایش ارائه داد، درگام اول، مجازات فساد آن قدر 
سنگین و پرهزینه است که کسی جرات نمی کند چنین 
فسادی را مرتکب شود، یعنی مجازات ها کامال بازدارنده 
و ترس آور است. در گام دوم، حزب و کنگره خلق طوری 
قوانین را نوشته و تصویب کرده اند که راهی برای فساد باقی 
نگذاشته اند. در گام سوم، از طریق فیلم و فرهنگ سازی و 
مهندسی افکار عمومی جامعه، فساد به یک ضد ارزش 

تبدیل شده و نهادینه می شود.
در این راستا تمام ابزارهای کنترلی و نظارتی به همراه 
نمایش فیلم های عبرت آموز از سرنوشت مفسدان به نمایش 
گذاشته می شود تا مقامات جرات نکنند به دریافت رشوه و 
فسادی دست بزنند. آنچه از این مراحل منتج می شود این 
است که تالش ها برای مبارزه با فساد در چین تضعیف 
نخواهد شد و رویکرد چین در برابر فساد تغییر نخواهد کرد. 
در همین خصوص، در دادگاه های چین در سال 2016 به 

گزارش
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45 هزار پرونده فساد رسیدگی شده است. در 2016 
براساس آمار رسمي، 47 هزار و 650 مقام چیني در 
سطوح مختلف در سراسر کشور تحت پیگرد قانوني 
قرار گرفتند. همچنین از سال 2014 میالدي تاکنون 
بیش از یک میلیون مقام مفسد شناسایي، محاکمه و 

روانه زندان شده اند.
سه  فساد  با  مبارزه  و  پیشگیری  برای  چین  دولت 
هماهنگی  ایجاد  می گیرد.  پیش  در  نیز  را  راه حل 
دستگاهی بین اقدامات و شیوه های مبارزه با فساد، 
ایجاد جامعه ای قانون محور و پیاده کردن الگوی مردمی 
و توسعه اقتصادی در سطوح مختلف و به کارگیری 
توامان شیوه های تشویق و تنبیه به صورت مکمل، 

راهکارهای چین در این باره است.
در  چین  اقتصاد  آزادسازی  گزارش،  این  براساس 
سال1۹78، باز شدن دروازه های اقتصادی و در نتیجه، 
اداری و دولتی در این کشور  زمینه های رشد فساد 
اعتقاد  به  این فساد،  پایه ای  را هموار ساخت. علت 
صاحب نظران و کارشناسان، نظام تک حزبی، ساختار 
قدرت به شدت متمرکز و عدم تفکیک قدرت به شکل 
واقعی و شفاف است. در چین وزارت نظارت به عنوان 
یک سازمان نظارتی و بازرسی اداری، ضامن اجرای 
عملکرد صحیح  بر  که  است  دولت  احکام  صحیح 
قانون  براساس  دارد.  نظارت  دولتی  دستگاه های 
اساسی چین، »وزارت نظارت« کار نظارت بر مجموعه 
وزارتخانه ها و ارگان ها و سازمان های زیرنظر شورای 
استان ها،  کلیه  در  دولت  استانی  تشکیالت  دولتی، 

مناطق ویژه شهرداری و مناطق خودمختار و نظارت 
بر عملکرد دستگاه های نظارتی در استان ها را بر عهده 
دارد. مجموعه فعالیت های وزارت نظارت در سه عبارت 
و  بازرسی  دولت،  حقوق  پیگیری  می شود؛  خالصه 

نظارت و آموزش پرسنل دولتی.
براساس قانون اساسی چین، وزارت نظارت در مرحله 
اول نظارت و بررسی، در مرحله بعد بازرسی و در مراحل 
بعدی بازجویی و درنهایت نیز درصورت نیاز، تنبیه و 
مجازات اعمال خواهد کرد. مجازات قانونی در مرحله 
اول شامل احضار، در مرحله بعد اخراج فرد از پست 
دولتی و در مراحل سخت تر، مجازات های نقدی و حتی 
حبس و اعدام است. یکی از وظایف وزارت نظارت، 
بررسی و پیگیری نحوه و میزان مالیات و بهبود ساختار 
مالیاتی است. اصالح سیستم مالیاتی هم باعث شده 
طی دوسال گذشته، از فرار مالیاتی به ارزش تقریبی 
40 میلیارد یوآن ممانعت به عمل آید. از دیگر وظایف 
وزارت نظارت، کنترل نحوه گزینش نیروهای دولتی، 
کنترل نحوه خرید اقالم دولتی و همچنین نظارت بر 
مناقصه ها و مالکیت های عمومی و آموزش همگانی 
خصوصی سازی  بر  نظارت  است.  مدارس  سطح  از 
هم به عنوان یکی از مهم ترین وظایف این وزارتخانه 
است. باتوجه به اقتصاد بسته و دولتی چین و سیطره 
دولت بر تمام امور، طی چندسال اخیر، بررسی نحوه 
اجرای قوانین مربوط به خصوصی سازی نیز در لیست 

مسوولیت های وزارت نظارت قرار گرفته است.
کمیسیون مرکزی نظارت انضباطی نیز در چین مقابله 
با فساد اداری را دنبال می کند. رئیس جمهوری چین، 
سال 2012 »هووانگ چی شان« عضو دائمی کمیته 
قدرتمندترین  این کشور،  کمونیست  مرکزی حزب 
کمیسیون  دبیر  به عنوان  را  چین  تصمیم ساز  ارگان 
از سوی  تا  انضباطی منصوب کرد  نظارت  مرکزی 
رهبری حزب مدیریت مقابله با فساد را به عهده بگیرد 
و به شدت بر شرکت های دولتی متمرکز شود. ترس 
نظارت  دستگاه  حرفه ای  جدیت  و  قدرت  اعمال  از 
وانگ موجب شده هراس از تخلف پیکره بوروکراسی 

و مدیریت شرکت های دولتی این کشور را در بر بگیرد. 
دولت چین برای مقابله با فساد، با عدم گذشت و به 

صورت یکسان با اعضای فاسد خود مبارزه می کند.
عملکرد  کنترل  براي  موثر  نظارتي  سیستم  ایجاد 
وادار  و  خارج  در  سرمایه گذاري  زمان  در  شرکت ها 
کردن آنها به تبعیت کامل از قوانین و مقررات چین 
از جمله اقدامات آژانس هاي نظارتي در چین است. 
هدف این قوانین و تدابیر جدید به حداقل رساندن 
رشوه دهي و رشوه گیري در شرکت هاي چیني است 
که با شرکت هاي خارجي در ارتباط هستند. از این رو 
ایجاد یک شبکه مرجع معتبر براي تبادل اطالعات 
منظور  به  بین المللي  و  داخلی  شرکت هاي  میان 
ترغیب شرکت ها در مقابله با رشوه و پولشویی، رصد 
فعالیت هاي مقامات دولتي که با شرکت هاي خارجي در 
ارتباط هستند با هدف شناسایي فعالیت هاي رشوه دهي 
سازمان های  در  عضویت  همچنین  رشوه گیري  و 
نظارتی بین المللی از جمله تدابیری است که آژانس های 

نظارتی برای پیشگیری از بروز فساد به کار می گیرند.

 جای خالی 4بند در مبارزه با فساد
عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو   - زرندی  سعید 

طباطبایی- در این نشست با اشاره به رویکرد مطالعات 

تطبیقی در مبارزه با فساد که سابقه آن به سال 1۹60 
باز می گردد، گفت: بنیان شکل گیری مطالعات تطبیقی 
به صورت جدی در آمریکا نهاده شد. این رویکرد که 
در بسیاری از کشورهای دنیا دنبال شده، هم دارای 

موفقیت ها و هم کاستی های بوده است. 
کشورها  سایر  تجربیات  و  دانش  از  استفاده  زرندی 
را مفید دانست و اظهار کرد: این نیاز در ایران دیده 
برای  موفق  کشور  چند  تجربه های  از  که  می شود 
تشکیل الگوی بومی استفاده کنیم. وی در ادامه افزود: 
یکی از نکاتی که باید درمورد مطالعات تطبیقی در 
نظر داشت این است که ایران در بسیاری از مواقع از 
الگوهای کشورهای دیگر نه تنها برای مبارزه با فساد 
بلکه برای بخش صنعت هم استفاده می کند؛ اما نتایج 

اقتصاد چین  آزادسازی  این گزارش،  براساس 
در سال1978، باز شدن دروازه های اقتصادی و 
در نتیجه، زمینه های رشد فساد اداری و دولتی 
در این کشور را هموار ساخت. علت پایه ای این 
کارشناسان،  و  صاحب نظران  اعتقاد  به  فساد، 
نظام تک حزبی، ساختار قدرت به شدت متمرکز و 
عدم تفکیک قدرت به شکل واقعی و شفاف است
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به هیچ عنوان شبیه با کشور مورد تطبیق نیست.
زرندی نبود انسجام در برنامه های ضد فساد را مهم ترین 
دلیل عدم موفقیت این امر دانست و گفت: ممکن است 
یک اقدام در جامعه ای پس از اجرایی شدن، کارآمد به 
نظر برسد؛ اما در کشور دیگر نتیجه ای کامال برعکس 
در پی داشته باشد؛ این موضوع نشات گرفته از عدم 
توجه به انسجامی است که متاسفانه در ایران به چشم 
نمی خورد. وی ادامه داد: زمینه بین کشورهای مختلف 
متفاوت است. بنابراین باید در گام نخست انسجام 

کشور مورد تطبیق، بررسی شود.
به  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
تجربیات چین در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: 
از سال 2013 در مطالعات  از موضوعاتی که  یکی 
چینی ها دیده می شود توجه ویژه دولت به موضوع 
فساد است. دولت چین اعالم کرده که موضوع مبارزه 
با فساد را به اولین اولویت خود تبدیل می کند. زرندی 
در میان سخنان خود دو نکته را حائز اهمیت برشمرد و 
اظهار کرد: باید در نظر داشت که چین از لحاظ فساد، 
کشور پاکیزه ای به شمار نمی رود؛ اما در طول این چند 
سال روند رو به بهبودی داشته است. براساس شاخص 
»سی پی آی« چین نمره 40 از 100 را کسب کرده 
و در رده بندی نیز در جایگاه 80 دنیا قرار گرفته است. 
این در حالی است که کشورهای پاکیزه، نمره باالی 

۹0 دارند.
وی دومین نکته در مورد چین را به رشد اقتصادی آن 
بسط داد و گفت: چینی ها در چند سال اخیر روند رشد 
اقتصادی عجیبی داشته اند. آنان در سال های اخیر رشد 
اقتصادی باالیی را تجربه کرده اند. آنچه از مستندات بر 
می آید این است که با وجود این شرایط، کنترل روی 
فساد سخت خواهد شد؛ چراکه پول بی شماری در این 
کشور در گردش خواهد بود و همین موضوع زمینه 

فساد بیشتر را فراهم خواهد کرد.
زرندی برای درمان فساد در کشور نسخه »تدوین 
استراتژی مبارزه با فساد« را پیچید و گفت: در ایران چه 
بخش خصوصی و چه بخش دولتی در تالش هستند 

که ریشه های فساد را بخشکانند؛ اما برای این کار باید 
»تقسیم کار ملی« صورت گیرد، تقسیم کاری که جای 
خالی آن در کشور به خوبی دیده می شود و از قضا 
مهم ترین بخش مبارزه با فساد نیز محسوب می شود. 
وی افزود: زمانی که استراتژی فساد در کشور وجود 

داشته باشد، تکلیف همه بخش ها مشخص است.
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در ادامه 
مباحث خود به 4 بند در حوزه های پیشگیری فساد 
چین اشاره کرد و گفت: بازنگری در قانون و مقررات، 
 4 بین المللی  همکاری  و  مجازات  تشدید  آموزش، 
مولفه ای است که در چین مورد توجه جدی قرار گرفته 
است و جای خالی آن در کشور به چشم میخورد. وی 
در مورد مبارزه با فساد در ایران اظهار کرد: در کنار آن 
جای اعالم اموال و تعارض منافع هم خالی به نظر 

می رسد.

تجربه چین در مبارزه با فساد
در این نشست، فریدون وردی نژاد، مشاور دبیرکل اتاق 
تهران در امور چین هم طی گزارشی، سیستم بازرسی، 
نظارت و مبارزه با فساد در کشور چین را تشریح کرد. او 
با ترسیم ساختار قدرت در چین گفت: در راس ساختار 

قدرت چین، شورای مرکزی حزب کمونیست قرار دارد، 
سطح بعدی قدرت در اختیار کنگره خلق چین و کمیته 
دائمی کنگره بوده و در سطح بعدی نیز کمیته مرکزی 
جای گرفته که شامل کمیته های مناطق و کمیته 

عمومی می شود.
به گفته وردی نژاد، در فرایند تصمیم گیری های ملی 
نیز به ترتیب هسته مرکزی حزب، کنگره خلق چین، 
شورای سیاسی و مشورتی و در نهایت دولت تعیین کننده 
است. او ادامه داد: در باالدست هر وزارتخانه کمیسیونی 
برای نظارت تشکیل شده است. همان گونه که در 
باالدست وزارت نظارت و بازرسی چین، کمیسیونی 
تحت عنوان کمیسیون نظارت تشکیل شده است. در 
عین حال، وزارت نظارت و بازرسی و کمیسیون نظارت 

نیز تحت لوای شورای دولتی قرار دارند.
به  نظارت  وزارت  افزود:  چین  در  ایران  سفیرسابق 
عنوان یک سازمان نظارتی و بازرسی اداری، ضامن 
عملکرد  بر  که  است  دولت  احکام  صحیح  اجرای 
دستگاه های دولتی نظارت دارد. نظارت بر مجموعه 
وزارتخانه ها، ارگان ها و سازمان های زیر نظر شورای 
استان ها،  کلیه  در  دولت  استانی  تشکیالت  دولتی، 
مناطق ویژه شهرداری و مناطق خودمختار و نظارت بر 

 27 شماره 173    خرداد 96  



عملکرد دستگاه های نظارتی در استان ها وظیفه وزارت 
نظارت و بازرسی است. این وزارتخانه ماموریت دارد، 
نحوه کارکرد پرسنل دولتی در اجرای امور کشوری 
موارد  بررسی  همچنین  کند.  بازرسی  و  تعقیب  را 
سوءاستفاده مسئوالن از موقعیت های اداری و بررسی 
بررسی  و  نظارت  و  دولت  پرسنل  دادخواهی های 
جرائم، تخلفات و اعمال مجازات ها نیز برعهده همین 

وزارتخانه است.
او گفت: براساس قانون اساسی چین، وزارت نظارت 
در مرحله اول نظارت و بررسی، در مرحله بعد بازرسی 
و در مراحل بعدی بازجویی و در نهایت نیز در صورت 
قانونی  است. مجازات  اعمال مجازات  و  تنبیه  نیاز، 
در این کشور نیز بر چند قسم است؛ در مرحله اول 
احضار، مرحله بعد اخراج فرد از پست دولتی، در مراحل 
سخت تر، مجازات های نقدی و حتی حبس و اعدام 

است.
وردی نژاد سپس به راه حل های دولت برای پیشگیری 
و مبارزه با مفاسد اشاره کرد و گفت: ایجاد هماهنگی 
دستگاهی بین اقدامات و شیوه های مبارزه با فساد، 
الگوی  کردن  پیاده  و  قانون محور  جامعه ای  ایجاد 
و  مختلف  سطوح  در  اقتصادی  توسعه  و  مردمی 
به کارگیری توامان شیوه های تشویق و تنبیه به صورت 

مکمل از جمله این راه حل هاست.
و  استان ها  مرکز،  در  خلق  ملی  کنگره  افزود:  او 
شهرستان ها، کمیسیون نظارت حزب حاکم کمونیست، 
وزارت نظارت، سیستم قضایی کشور، دوایر حسابرسی 

و نظارت های عمومی و مردمی، کانال های رسمی 
تعقیب مفاسد به شمار می آیند.

او با بیان اینکه آزادسازی اقتصاد چین در سال 1۹78 
رشد  زمینه های  اقتصادی،  دروازه های  گشایش  و 
فساد اداری و دولتی در این کشور را هموار ساخت، 
افزود: علت پایه ای این فساد، به اعتقاد صاحبنظران 
و کارشناسان، نظام تک حزبی، ساختار قدرت به شدت 
متمرکز و عدم تفکیک قدرت به شکل واقعی و شفاف 

است.
مشاور دبیرکل اتاق تهران، در ادامه به برخی وقایع مهم 
در ارتباط با مبارزه با فساد در کشور چین اشاره کرد و 
گفت: پس از آنکه شی جین پینگ، رئیس جمهور خلق 
چین، سخنرانی هشدارآمیزی درباره فساد قرائت کرد، 
فعالیت کمپین مبارزه با فساد رسماً آغاز شد و نخستین 
هدف مرکزی این سیاست، اخراج ناگهانی معاون حزب 
کمونیست در استان سی چوان بود که تنها چند هفته 
بعد از اعالم آغاز کمپین مبارزه با فساد انجام شد. در 
نیمه دوم سال 2013 نیز ژو یونگ کانگ، وزیر امنیت 
داخلی این کشور دستگیر و محاکمه شد و چهار نفر 
از اعضای رده باالی حزب کمونیست اخراج شدند. 
رسانه های چینی از این واقعه با عنوان زلزله بزرگ 

سیاسی یاد کردند.
او ادامه داد: وزارت نظارت با اجرای عملیات موسوم 
به شبکه آسمان تاکنون موفق شده است بیش از 60 
متهم فراری را که به کشورهای کانادا، آمریکا، ایتالیا 
بازگرداند.  چین  کشور  به  بودند،  گریخته  استرالیا  و 
همچنین با تالش چینی ها در سال 2016 ارزش مبالغ 
عودت یافته به چین بالغ بر 145 میلیون دالر است که 
در قالب طرح هایی با نام تور آسمان و شکار روباه به 

کشور بازگردانده شده است.
او با اشاره به اقدامات ضدفساد دولت چین در داخل این 
کشور نیز توضیح داد و گفت: در 2016 بر اساس آمار 
رسمی، 47 هزار و 650 مقام چینی در سطوح مختلف 
گرفتند.  قرار  قانونی  پیگرد  تحت  کشور  سراسر  در 
همچنین از سال 2014 میالدی تاکنون بیش از یک 
میلیون مقام مفسد شناسایی، محاکمه و روانه زندان 

شده اند. وردی نژاد افزود: از جمله اقدامات آژانس های 
نظارتی در چین ایجاد سیستم نظارتی موثر برای کنترل 
عملکرد شرکت ها در زمان سرمایه گذاری در خارج و 
وادار کردن آنها به تبعیت کامل از قوانین و مقرارت 
چین است. هدف این قوانین و تدابیر جدید به حداقل 
رساندن رشوه دهی و رشوه گیری در شرکت های چینی 

است که با شرکت های خارجی در ارتباط هستند.
این کارشناس امور چین در ادامه توضیح داد که مبارزه 
با فساد در این کشور دارای سه مرحله است؛ مرحله 
نخست، ایجاد ترس از ارتکاب جرم، مرحله دوم تقویت 
نیز  سوم  مرحله  و  اقدامات  اجرای  و  قوانین  اجرای 
تغییر فرهنگ سیاسی و تبدیل رشوه و فساد به یک 

ضدارزش است.
او در مورد گام های هر مرحله نیز توضیح داد و گفت: 
در گام اول، مجازات فساد آنقدر سنگین و پرهزینه 
است که کسی جرات نمی کند مرتکب فساد شود. 
یعنی مجازات ها کامال بازدارنده و ترس آور است. در 
گام دوم، حزب و کنگره خلق طوری قوانین را نوشته 
و تصویب کرده که راهی برای فساد باقی نگذاشته 
است. در گام سوم، از طریق فیلم و فرهنگ سازی و 
مهندسی افکار عمومی جامعه، فساد به یک ضدارزش 
تمام  میان،  این  در  است.  شده  نهادینه  و  تبدیل 
ابزارهای کنترلی و نظارتی به همراه نمایش فیلم های 
عبرت آموز از سرنوشت مفسدان به نمایش گذاشته 
می شود تا مقامات جرات نکنند که به رشوه و فسادی 

دست بزنند.
سوی  از  پرسش هایی  نشست،  این  ادامه  در 
شرکت کنندگان این همایش مطرح شد که وردی نژاد 
در پاسخ به این پرسش ها گفت: آنچه موجب تغییر در 
چین شده، جدیت و وفاق علیه فساد و برخورد یکسان با 
همه کسانی است که مرتکب فساد شده اند. همچنین، 
ساختار متمرکز و نخبه حکومت چین این قابلیت را 
دارد که قوانین را در شبکه ها و آوندهای جامعه جاری 
و ساری کند. ضمن آنکه نژاد زرد در چین، عکس 
نژاد آریایی به دلیل پیروی از تفکرات کنفوسیوسی، 

تمرکزگرا و حکومت گراست و قانع و پرتالش است. 

اقدامات  از جمله  تهران:  اتاق  کل  دبیر  مشاور 
سیستم  ایجاد  چین  در  نظارتی  آژانس های 
نظارتی موثر برای کنترل عملکرد شرکت ها در 
زمان سرمایه گذاری در خارج و وادار کردن آنها به 
تبعیت کامل از قوانین و مقرارت چین است. هدف 
به حداقل رساندن  تدابیر جدید  و  قوانین  این 
رشوه دهی و رشوه گیری در شرکت های چینی 
است که با شرکت های خارجی در ارتباط هستند
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بدون شک اولویت نخست دولت دوازدهم، صرف نظر از 
هر جناح و مرام فکری که باشد ، می باید مبارزه مستمر 
و نفسگیر با فساد در زمینه های اداری و اقتصادی باشد.
خوشبختانه در این مسیر قوای دیگر نیز اعالم آمادگی 
نموده و دولت را در این مبارزه کمک و مساعدت خواهند 

نمود.
بدیهی است موفقیت در سایر زمینه های اقتصادی و 
حتی اجتماعی از قبیل افزایش تولید ، رشد اقتصادی، 
توسعه صادرات صنعتی و غیر نفتی ، ایجاد اشتغال پایدار، 
افزایش درامدهای سرانه مردم و ایجاد رونق اقتصادی 
و ... بستگی به موفقیت دولت در این زمینه دارد. این 
مبارزه باید بسیار فراگیر بوده و همچنین استمرار داشته 
باشد و با اقدامات مقطعی و گزینشی راه به جایی نخواهد 

برد.
چنانچه دولت منتخب بتواند در طول چهار سال آینده ، 
فقط همین یک معضل را حل نموده و به نقطه مطلوبی 
برساند می توان از هم اکنون ادعا نمود که در عرصه 
اقتصادی موفق عمل کرده است و بدیهی است که سایر 
ارکان دولت نیز از این موفقیت بهره خواهند برد و این 

موفقیت ها به سایر سطوح نیز گسترش خواهد یافت.
این معضل تقریبا در تمام سطوح اجرایی کشور ریشه 
دوانده است ، لذا مبارزه با آن نیز باید فراگیر و با اهتمام 
قوای سه گانه انجام پذیرد و معنای کاملی است از اقتصاد 

مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد.
از نمونه های این مشکل می توان به صدور پروانه های 
مصاحبه  در  که  نمود  اشاره  صنعتی  برداری  بهره 
مطبوعاتی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در مورخه 
۹6/2/2 نیز به آن اشاره گردید. پروانه هایی که توسط 
سازمان های صنعت ، معدن و تجارت استان ها و تحت 
نظارت وزارت متبوع صادر می گردد و با اشاره وزیر بعضًا 
واحد صنعتی مربوطه  فاقد ماشین االت خط تولید بوده 
و در برخی موارد حتی دیوار سوله نیز احداث نشده بوده، 

لیکن تسهیالت ارزی و ریالی دریافت شده و معلوم 
نیست که این تسهیالت چگونه و کجا هزینه شده است 
و متأسفانه پروانه بهره برداری نیز برای آن صادر گردیده 
و چه بسا مالک آن واحد صنعتی هم اینک طلبکار بوده 
و سیستم بانکی و دولت را نیز متهم به عدم ارائه سرمایه 

در گردش نموده و از رکود می نالد.
سیستم  معوق  مطالبات  که  است  دالیل  همین  به 
بانکی از مرز یکصد هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته 
و به همین دلیل بانکها قادر به ارائه تسهیالت جدید 

نمی باشد و بعضا در آستانه مشکالت مالی قرار دارند.
از دیگر مظاهر فساد می توان به امضاهای طالیی، 
اطالعاتی،  رانت های  واردات،  موردی  مجوزهای 
مشکالت گمرکی ، کم اظهاری های برنامه ریزی شده 
و حتی اظهارات خالف گمرکی اشاره نمود به نحوی 
که بر اساس اظهارات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، سالیانه بالغ در حدود 3 میلیارد دالر کاالی 
قاچاق فقط ازطریق گمرکات رسمی  به داخل کشور 

وارد می شود.
بدون شک مبارزه با این نماد از فساد در بخشی از 
گمرکات کشور و کاهش حجم قاچاق کاال به داخل 
کشور می تواند کمک موثری به اشتغال ، افزایش تولید 

و رونق اقتصادی نماید.
شفافیت  اقتصادی،  فساد  با  مبارزه  الزامات  از  یکی 
اقتصادی و ارائه عادالنه و همزمان اطالعات به کلیه 

فعاالن اقتصادی و آحاد مردم می باشد.
وجود امضاهای طالیی و مجوزهای بی مورد که بستر 
مناسبی برای بروز و ظهور فساد می باشد و یا مواردی 
که تصمیم گیری در خصوص انجام و یا عدم انجام آن 
به نظر کارشناس فالن سازمان واگذار گردیده است  
از مصادیق بارز ظهور و بروز فساد بوده و از آن قبیل 
اقداماتی است که می تواند باعث ایجاد بستر مناسب و 
گسترش زمینه های فساد گردد و باید بطور کامل حذف 

شود. از قضا ، ایجاد شفافیت اقتصادی در بند یازدهم 
از منشور اخالقی دولت تدبیر و امید نیز آورده شده و 
اعضای کابینه دولت یازدهم در حضور قران کریم متعهد 

به اجرای کامل و بدون تبعیض آن شده اند.
واگذاری  به  می توان  اداری،  فساد  مصادیق  دیگر  از 
مناصب حساس دولتی به افراد نزدیک، بدون داشتن 
لیاقت و شایستگی نام برد که این عمل هم در بند هشتم 
از منشور اخالقی بشدت مورد نکوهش قرارگرفته است.
ایجاد شفافیت اقتصادی ، هم در زمینه فعالیت های 
دولت و هم در خصوص عملکرد بنگاه های اقتصادی 
می تواند کمک موثری در خشکاندن ریشه های فساد 

داشته باشد.
قوا،  سایر  های  مساعدت  و  دولت  اقدامات  کنار  در 
مطبوعات متعهد و پرسشگر ،  می توانند نقش موثری در 
شناسایی و افشای اقدامات فساد انگیز برخی سازمان ها 
و افراد بازی نمایند. مطبوعات با اخالق و امانتدار که در 
ضمن آزادی عمل بیشتری نیز داشته باشند می توانند 
نسبت به افشای موارد خالف قانون بر مبنای اسناد و 
مدارک متقن )و نه بر مبنای حدس و گمان و شنیده ها( 
اقدام نموده و به عنوان بازوی اطالعاتی دولت و قوای 
سه گانه نقش محوری موثری در این زمینه بازی نمایند.
بدون شک بدون وجود و حضور رسانه ها ، هرگونه 
اقدامی در مبارزه با فساد اقتصادی به نتیجه مطلوبی 
منتهی نخواهد شد به نظر اینجانب ، مطبوعات پرسشگر 
میتوانند در این زمینه بسیار قوی و موثرعمل نموده 
ونقش حیاتی در این زمینه بر عهده بگیرند. همچنین 
معرفی عامالن فساد به احاد مردم در هر رده و مقامی 
می تواند نقش بازدارندگی داشته باشد و در کاهش این 

معضل اجتماعی نقش موثری ایفا نماید.
به امید موفقیت دولت دوازدهم در ایجاد شفافیت بیشتر 
اقتصادی و توزیع عادالنه اطالعات و مبارزه قاطع و 

موفق با فساد اقتصادی در کشور. 

بازتابتهیه و تنظیم: مهندس علیرضا حائری- کارشناس صنعتی

مبارزه با فساد، اولویت نخست 
برنامه های اقتصادی 
دولت دوازدهم
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نفت  صنایع  در  نساجی،  صنعتگر  این  گفته  به 
محصول  یک  به عنوان  خام  نفت  پتروشیمی،  و 
سوبسیددار به مجتمع های پتروشیمی عرضه می شود 
تا آنها بتوانند در  برابر بازارهای جهانی مقاومت کنند اما 
باید بدانیم بازارهای جهانی، به اصطالح تشنه نیستند 
و اشباع شده اند اما در همین بازار اشباع، افزایش تولید 
صورت می گیرد و صنایع پتروشیمی الجرم برای ورود 
به بخش صادرات و رقابت پذیری قیمت تمام شده 
در مقایسه با سایر کشورها به وزارت نفت فشارهایی 
وارد می کنند تا مواد اولیه ارزان قیمت در اختیارشان 
صنایع  این که  برای  هم  نفت  وزارت  دهند؛  قرار 
به حرکت  بتوانند  تحریم ها  لغو  از  پتروشیمی پس 
خود ادامه دهند، به ناچار دنبال اعمال سوبسیدهایی 
در سیستم می گردند؛ به عبارت بهتر نفت را از طریق 
صنایع پتروشیمی به صورت رایگان به کشورهای 
دیگر ارسال می کنیم.. آیا این روند به معنای اقتصاد 
مقاومتی است؟ این که از بین بردن اموال ملت از 

طریق ذخایر خدادادی نفت است!
مهندس سرشار زاده با بیان این مطلب که باید حاصل 
فعالیت های تولیدی را صادر نماییم؛ یادآور شد: حاصل 
فعالیت تولیدی )نه فروش مواد خام نفتی( منجر به 
افزایش  امر  این  و  می شود  صنعتی  توسعه  و  رشد 

اشتغالزایی را به همراه دارد.

مدیرعامل شرکت رنگرزی چاپ حریر سمنان، صنعت 
متأسفانه  افزود:  و  کرد  توصیف  شده  رها  را  کشور 
دولتمردان تشخیص نمی دهند که باید چه اقداماتی در 

راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهند. 
وی بیان داشت: در حال حاضر به مواد اولیه پتروشیمی 
جهت فروش به خارج از کشور، یارانه اختصاص داده 
فروش  و  یابد  تمام شده کاهش  قیمت  تا  می شود 
حالت منطقی به خود بگیرد، از سوی دیگر صنایع 
کشور تصمیم دارند در بازار داخلی به تولید و فروش 
بپردازند؛ آیا فضای فعلی بازار، رقابت پذیر است؟ انتظار 
اختصاص یارانه برای صنایع داخلی نداریم بلکه تقاضا 
داریم بار هزینه ای کاالی وارداتی در مقابل بارهایی 
که به دوش تولیدکننده تحمیل می شود، افزایش پیدا 

کند.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر در بخش دیگر این مصاحبه گفت: 
اگر تولیدکننده مجبور به پرداخت ارزش افزوده است 
باید تمهیداتی اندیشید تا توزیع کننده نیز مالیات بر 

ارزش افزوده بپردازد.
به گفته وی، برخالف تصور برخی مسئوالن مقدار 
بلکه  نکرده  پیدا  کاهش  کشور  به  کاال  واردات 
سیستم های قیمت گذاری تا حدودی اصالح شده اند 

و همچنان شاهد واردات کاال به کشور هستیم.

مدیرعامل  زاده-  سرشار  عباس  مهندس 
اعالم  سمنان-  حریر  چاپ  رنگرزی  شرکت 
کرد: عاملی که می تواند مقاومت یک ملت را 
است.  داخلی  تولید  از  حمایت  دهد؛  افزایش 
در واقع اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید 
داخلی که طبعاً منجر به ایجاد اشتغال می شود 
با  کشور  مسئوالن  که  اینجاست  مشکل  اما 
مفهوم اقتصاد مقاومتی آشنا نیستند و به همین 

دلیل این شعار اجرایی نمی شود.

وی در گفت وگو با سرویس خبر و گزارش نساجی 
امروز، ادامه داد: مدیران کالن کشور تصور می کنند 
پس از تحقق برجام و لغو تحریم ها، صنایع نفت و 
پتروشیمی را توسعه می دهند و با افزایش درآمدهای 
منفی  تراز  از  کشور  نفتی،  منابع  فروش  از  حاصل 
توسعه رهایی می یابد بنابراین اقتصاد مقاومتی اجرا 

خواهد شد!  
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر یادآور شد: اقتصاد مقاومتی به معنای 
حمایت از تولید داخلی است؛ اگرچه استخراج نفت خام 
یک فعالیت تولیدی محسوب می شود اما این تولید )و 
به عبارت بهتر فروش مواد خام(، مدنظر مقام معظم 

رهبری نیست. 

بازتاب
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اقتصـاد مقاومتـی و 
حمایـت از تولیـد داخـل



مهندس سرشار زاده تصریح کرد: بازار داخل کشور 
از محصوالت مختلف اشباع شده و به تولیدکننده 
هیچ گونه تسهیالتی اعطا نمی شود اما انتظار داریم با 
بهره های 22 درصدی به رقابت با محصوالت خارجی 

هم بپردازد!   
این صنعتگر، شعار تولید و اشتغال را کاماًل متناسب با 
توانمندی های صنعت پوشاک دانست و گفت: هیچ 
صنعتی )حتی ریسندگی و بافندگی( توان اشتغالزایی 
باال با کمتر از 10 هزار دالر را ندارد پس برای تحقق 

این شعار باید از صنعت پوشاک حمایت کرد.
مدیرعامل شرکت رنگرزی چاپ حریر سمنان اذعان 
داشت: صنعت پوشاک نیازمند بازار است، نمی توان 
بازار یک کاال را با محصوالت خارجی اشباع کرد و 
آنگاه از تولیدکنندگان پوشاک بخواهیم در این بازار 

ملتهب و بیمار به فعالیت  بپردازد.    
وی به خبرنگار نساجی امروز یادآور شد: قراردادهای 
مربوط به صادرات صنایع نفت و پتروشیمی، فوالد و 
خودروسازی در موارد مربوط به برجام تدوین شده اند 
اتحادیه  به  پوشاک  صادرات  جهت  مثال  برای  اما 
اروپا، هیچ گونه قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا جهت 
صادرات پوشاک منعقد نکرده ایم و به همین دلیل 
خریدار اروپایی باید 10 درصد مالیات به دولت متبوع 
خود بپردازد پس برای ورود به اتحادیه اروپا ، رقابت 

10 درصدی با آن پیش رو خواهیم داشت.
 مهندس سرشار زاده با اشاره به این نکته که صادرات 
از پرداخت ارزش افزوده معاف است، گفت: متأسفانه 
هنوز پس از سه سال صادرات محصول به استرالیا 
آن  افزوده  ارزش  بر  مالیات  گرفتن  پس  به  موفق 

نشده ایم! 
مهندسی  دانشکده  علمی  هیئت  عضو  اعتقاد  به 
نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کاال به کشورهایی 
مانند عراق و افغانستان صادر می شود اما مگر توان 
به  صادرات  برای  است؟!  اندازه  چه  کشورها  این 
کشورهای متمول نیازمند انعقاد قراردادهای تجاری 
بین المللی هستیم که متأسفانه در حال حاضر به چنین 

قراردادهایی دسترسی نداریم.
وی در ادامه به بحث مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد 
و گفت: ابتدا باید از بخش توزیع شروع می شد اما برای 

اجرای بدون دردسر، تولیدکننده دارای مکان مشخص 
و دفاتر حسابداری شفاف و مشخص مشمول پرداخت 
همواره  توزیع کننده  و  شد  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
اگر  صورتی که  در  می زند؛  سرباز  آن  پرداخت  از 
توزیع کننده ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
۹ درصدی  شود، مبدأ کاالی عرضه شده مشخص 
و همچنین امکان رصد اظهار یا عدم اظهار کاالی 
وارداتی در گمرک میسر می شود به این ترتیب شاهد 
مهار قاچاق و واردات غیرقانونی به کشور خواهیم بود.
سمنان  حریر  چاپ  رنگرزی  شرکت   مدیرعامل 
داخلی  تولیدکننده  اگر  اضافه کرد: در حال حاضر 
بخواهد کاالی خود را به بازار توزیع کند، کنترل 
اما  است  امکان پذیر  آسانی  به  وی  سودآوری 
فروشنده کاالی خارجی، به قیمت دلخواه محصول 
را می فروشد و هیچ سیستم کنترلی عملکرد وی را 

نظارت نمی کند. 
صورتی که  در  داشت:  اذعان  سرشارزاده   مهندس 
کل  شود،  فاکتور  ارائه  به  مجبور  توزیع  سیستم 
هیچ کس  زیرا  می شود  جمع آوری  قاچاق  شبکه 
حاضر نیست در سیستم مالیات وزارت دارایی دیده 
وارداتی  کاالهای  صاحبان  اسامی  تمام  زیرا  شود 

صوری است.
مغازه های  مالیاتی  ضریب  که  کرد  پیشنهاد  وی 
مقابل  در  و  رود  باال  خارجی  محصوالت  فروش 
فروشنده کاالی ایرانی مشمول تخفیف مالیاتی شود 
در این صورت دیگر شاهد نصب اتیکت خارجی بر 
محصوالت تولید داخل نخواهیم بود و به روی تمام 
کاالهای ایرانی برچسب تولید ایران نصب می شود 
و مصرف کننده در جریان تولیدات باکیفیت داخلی 

قرار می گیرد و از آن استقبال خواهد کرد. 
نساجی  مهندسی  دانشکده  علمی  هیئت  عضو 
است  کافی  داد:  ادامه  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه 
توزیع  شبکه های  سراغ  دارایی  وزارت  کارشناسان 
بروند.  گریزانند،  مالیات  پرداخت  از  همواره  که 
مجلس تالش بسیاری به عمل آورد تا مالیات بر 
اما وزارت  اخذ شود  توزیع  از بخش  افزوده  ارزش 
دارایی برای سهولت کار و فرار از دغدغه های روبرو 
تولیدکننده  سراغ  توزیع،  گسترده  شبکه  با  شدن 

کاماًل  کتاب  و  حساب  که  تولیدی  واحدهای  و 
مشخص و عملکرد شفاف دارند، می رود!    

اسیر  که  مطلب  این  ذکر  با  زاده   مهندس سرشار 
کج فهمی مسئوالن دولتی هستیم گفت: گمرک 
که قادر به کنترل تمام مبادی ورودی کشور نیست 
کند،  خارج  کنترل  روند  از  را  تولید  بخش  الاقل 
فاکتور مواد اولیه را بپذیرد تا بدون هیچ تشریفات 
دشوار گمرکی، مواد اولیه مورد نیاز تولیدکننده وارد 
کشور شود به این ترتیب گمرکات خلوت می شوند 
و فرصت مناسبی برای برخورد قاطعانه با افرادی 
وجود  به  می کنند؛  بداظهاری  یا  اظهاری  کم  که 
می آید در مقابل یک مورد از مواد اولیه وارداتی را 
به صورت تصادفی کنترل کند و در صورت وجود 
تخلف، برخورد قانونی با فرد خاطی صورت گیرد. در 
این صورت تولیدکننده از بیم جریمه های سنگین، 

جرأت تخلف پیدا خواهد کرد؟ 
سمنان  حریر  چاپ  رنگرزی  شرکت   مدیرعامل 
دولت  اواخر  داشت:  ابراز  مصاحبه  پایانی  دربخش 
دهم که قیمت دالر به3500 تومان رسید و رشد 
رشد  دالر  شدن،  برابر   3/5 نسبت  به  دستمزدها 
نکرد و قدرت خرید مردم و میزان تقاضا کاهش 
یافت، این امر باعث ایجاد رکود و تورم در کشور 
سال  چهار  طی  اما  دارد  ادامه  همچنان  که  شد 
بوده  تورم  رشد  از  باالتر  دستمزدها  رشد  اخیر، 
که حریف دالر3500  درآمدهای عمومی  بنابراین 
تومانی نمی شد به دلیل رشدی که تجربه کرد تا 
حدودی موجب بهبود نسبی قدرت خرید مردم شد 
و تقاضای مردم رشد کرد و در این شرایط اگر رشد 
تقاضا را با واردات پاسخ ندهیم ، قطعاً صنعت کشور 

رونق پیدا خواهد کرد. 

طی چهار سال اخیر، رشد دستمزدها باالتر از 
عمومی  درآمدهای  بنابراین  بوده  تورم  رشد 
که حریف دالر3500 تومانی نمی شد به دلیل 
رشدی که تجربه کرد تا حدودی موجب بهبود 
نسبی قدرت خرید مردم شد و تقاضای مردم 
رشد کرد و در این شرایط اگر رشد تقاضا را با 
واردات پاسخ ندهیم ، قطعاً صنعت کشور رونق 

پیدا خواهد کرد
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تهيهوتنظيم: 
مهندساکبرشيرزاده

بخش چهارم

دوره سلطان محمد خدابنده: 
تصویر شماره یک تصویر شاه محمد خدابنده است. 
بَِشنداس نقاش - نقاش نامور هندو و یکی از ماهرترین 
صورتگران مکتب مغولی هند- که در زمان شاه عباس 
همراه )خان عالم( سفیر نورالدین محمد جهانگیر به 

ایران آمد؛ به تصویر کشیده شده است. 

تصویر شماره 1-شاه محمد خدابنده 

از پیشرفت صنعت  فرم دوخت لباس خود حکایت 
پشم  از  لباس  جنس  و  دارد  زمان  آن  در  خیاطي 
دست بافت آن دوره مي باشد که بسیار زیبا و شفاف 

است. این تصویر را نقاش هندي قطعاً از روي تصویر 
زیرا  داده   نقش  است  بوده  در دسترس  دیگري که 
هنگامي که او به ایران آمده شاه محمد خدابنده فوت 
کرده بود. )خط کنار تصویر از نورالدین محمد جهانگیر 

پادشاه هند است.
در نیمه دوم رمضان ۹85 / دسامبر 1557، محمد 
میرزا خدابنده و خانواده اش در شیراز در قید نظر غازي 
بیک ذوالقدر، فرستاده شاه اسماعیل دوم و در انتظار 
تعین تکلیف نهائي از سوي آن شاه )عادل( بودند که 
فرستاده هاي امرا علي خان بیک موصلو و علي بیک 
ذوالقدر مژده رهایي آوردند اما پیش از رسیدن این 
فرستاده ها، یکي از میرزاده هاي شاملو به نام اسکندر 
مرگ  خبر  انتظار  محض  به  او  بود.  رسیده  بیک 
اسماعیل بي رخصت و مأموریت شتابان راه شیراز در 
پیش گرفت، خود را به درگاه شاهزاده رسانید و مژده 
داد که اسماعیل میرزا از عالم رفت و حق به مرکز 

خود قرار گرفت. 
چون خبر را در حرم به )نواب سکندر شأن( رساندند؛ 
و سرگذشت  کرده  فکر  به  نخست حمل  وهله  در 
عمویش به نام میرزا را یاد آورد که چگونه به شنیدن 
خبر دروغین مرگ شاه طهماسب خود را از اردبیل به 
قزوین رساند و به مکافات این عمل و فریب خوردگي 
محکوم به اقامت در قهقهه و سرانجام مرگ شد، نواب 
میرزا براي تظاهر به قطع نظر از قدرت و تعلقات دنیا 
حتي به نمازي بیک خطاب کرد که اسکندر بیک را 
گرفته محبوس کند تا صدق و کذب خبر روشن گردد. 
روز دیگر فرستادگان امرا رسیدند و خبر به تحقیق 

رسید. ذوالقدران مخالف ولي بیک به سراي شاهزاده 
حاضر شدند و مبارک باد گفتند. 

اسکندر بیک به رتبه امارت و لقب )خوش خیرخاني( 
سرافراز و علي بیک ذوالقدر با لقب خاني به حکومت 
شیراز نامزد شدند. با اینکه ذوالقدران وفادار به سلطان 
محمد )در حال صوفي گري زبان تشیع به غازي بیک 
دراز کردند؛ اما شاهزاده به شکرانه عنایت الهي او را 
عفو کرد و حرکات پیشین را به حساب اطاعت اوامر 
پادشاه وقت منظور داشت و به او منصب »ایشک 
آقاسي گري« اعطا کرد.  پس از آن به دلیل نابینایی 
سلطان محمد میرزا ، مهد علیا - همسرش- زمام امور 
سلطنت را به دست گرفت و به عزل و نصب حکام و 

ماموران کشوري و لشگري پرداخت. 
نوآوري  فکر  به  پارچه باف  هنرمندان  دوره  این  در 
جدیدي افتادند که از پشم همانطوري که در پتو، پرده ، 
قالي و قالیچه استفاده مي کنند با توجه به پارچه هایي 
شاه  براي  انگلیس ها  طهماسب  شاه  زمان  در  که 
پارچه هاي  روي  طرح هایي  بودند  آورده  پیشکش 
پشمي ایراني پیاده کردند و سطح پارچه ها را نرم و 
ترکیب بافت را با استفاده از طرح هاي سرژه 2/2 ، 
3/3 و سرژه هاي گاباردین چنان ترقي دارند که از 
پارچه هاي انگلیسي بهتر شد. رنگرزي ایرانیان در نوع 
خود بي نظیر بود و زبانزد خارجیان بود زیرا در مقابل 
آفتاب ، باران ، سرکه و ...  مقاوم بوده و هیچگونه تغییر 
رنگي در آنها ایجاد نمي شد. این ابتکارات کم کم جاي 
خود را در میان مردم و تجار باز کرده و تقاضاي روز 

افزون براي به دست آوردن آنها در رقابت بود.
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 تصویر شماره 2، نمونه اي از پارچه هاي پشمي درمورد 
5 شخصیت با 5 نوع دوخت لباس و هرکدام از لباس ها 
داراي طرح هاي مختلف هستند که خود نوعي شاهکار 
پارچه بافي محسوب می شود. اولین تصویر از طرف چپ 
بانوي سوارکار ایراني را با لباس و کاله مخصوص نشان 
می دهد؛ لباس مردان دوم و سوم و چهارم با عمامه هاي 
قزلباش و شخص چهارم با تاج مخصوص قزلباش به 
وضوح در تصویر به نمایش گذاشته است و ضمناً بانوي 
سوارکار با لباس پوشیده مخصوص از روپوش ابریشمي 

و کاماًل مناسب اسب سواري مشاهده می شود.
سلطان محمد میرزا پس از یک ماه از شیراز به سمت 
قزوین حرکت کرد. در راه بسیاري از ایران و سرداران 
قزلباش هم که به استقبال رفته بودند به او پیوستند و 
اردوي شاهي در اول ماه ذی الحجه سال ۹85 به یک 
فرسنگي قزوین رسید. در این محل خواهرش پري خان 
خانم هم در هودجي زرنگار، با چند تن از مالزمان 
مخصوص خویش به استقبال وي شتافت. دو روز بعد 
به صالحدید منجمان، شاه وارد شهر شد و به دولتخانه 
رفت و در روز پنجشنبه پنجم آبان ماه بر تخت سلطنت 

نشست. 
در همان حال چون مهدعلیا از حیله گري هاي نفوذ 
پري خان خانم در سران قزلباش بیم داشت و او را مانع 
حکمروایي خود مي دانست، به دستور شاه، خواهرش 
را به خانه خلیل خان افشار که در زمان شاه طهماسب 
دایه او بود، بردند و آن دختر سیاستمدار و حیله ساز را 
در آنجا خفه کردند. سپس شمخال سلطان چرکس را 
پس از آنکه چند روزي با فرمان حکومت والیت شکي 

دلخوش ساختند،  به دستور شاه کشتند. 
لباس مخصوص کارگران و طبقه زحمتکش و زارعان 
پارچه هاي  از  معموالً  بودند  اجتماع  پایین  که طبقه 
دستباف پنبه اي تولید مي شد و این نوع پارچه خود داراي 

شاملو به حکومت قزوین منصوب شد و پسرش علي 
قلي خان گورکان شاملو نیز هم چنان به مقام سرپرستي 
از  عباس میرزا در حکومت هرات و قسمتي بزرگ 
خراسان باقي ماند و به دستور مهد علیا براي او تاج و 

کمري مرصع به خلعت فرستادند. 
مرشد قلي سلطان استاجلو پسر شاه قلي خان یگان 
هم که در زمان شاه اسماعیل دوم پس از کشته شدن 
پدرش به حکومت سیستان رسیده بود، با لقب خاني به 
حکمراني با خزر و خواف و یک قسمت خراسان مأمور 
گشت. پس از آن شاه محمد براي جلب نظر سران 
دولت، امیران قزلباش و سپاهیان، خزانه سلطنتي را که 
در مدت پنجاه و چهار سال پادشاهي شاه طهماسب از 
زر و سیم و جواهر انباشته بود، در اندک زمان خالي کرد.
 شاه طهاسب چهارده سال حقوق سپاهیان را نپرداخته 
بود. شاه محمد به عنوان این که باید قروض پدر را 
بپردازد و روح وي را شاد کند و آزاد گرداند؛ امر کرد که 
حقوق عقب افتاده لشکریان را یک جا بپردازند و بدین 
عنوان آنچه از نقد و جنس در خزانه بود میان افراد امیران 
و قزلباش و سپاهیان و ارباب مناصب و حتي سادات و 
فقرا تقسیم کردند؛ در نتیجه بازار رونق گرفت و هرکس 
که پولي به چنگ آورده بود در صدد برآمد که با تطمیع 
وزیران و ارکان دولت، مقام عالي تر تحصیل کند. هر روز 
احکام و فرمان هاي تازه صادر مي شد و حکومت نواحي 
مختلف کشور به حکام جدید تفویض مي گشت به 
همین سبب میان سرداران قزلباش نیز اختالف سخت 
پدید آمد. حکام معزول والیات که نمي خواستند دست 
از حکمراني خود بردارند به مخالفت و طغیان برخاستند 
و در هر گوشه لواي سرکشي برافراشته شد. در اندک 
زمان کار عصیان و اختالف سران قزلباش به آنجا رسید 
که دست تسلط حکومت مرکزي از بسیاري از والیات 
کوتاه گشت و چون خبر ضعف و اختالل سلطنت 
صفوي انتشار یافت، دشمنان بیگانه ایران هم که در 
زمان شاه طهماسب از بیم قدرت وي یاراي خودنمایي 
نداشتند، زمانرا براي انجام مقاصد دیرینه خویش مناسب 
یافتند و از مغرب و مشرق به خاک ایران تجاوز کردند.

طراحي هاي جدید در فرش و پرده هاي پشمي در ایران: 
فرش ایران در تمام دوران تولید آن در تاریخ مقام اول 
را داشته است، تمام جهانیان به آن صحنه گذارده اند، به 
عنوان بهترین ها او را قبول کرده اند و موزه ها و کاخ هاي 
جهان مزین به این فرش ها مي باشد. سه دلیل مهم در 

ابتکاراتي بود که پارچه بافان جزء و کم سرمایه تولید 
می کردند. این پارچه ها بسیار ارزان و سطح تولید آن 
راحت و سریع بود و کارگاه هاي کم سرمایه مي توانستند 

از عهده کار آن برآیند. 

تصویر شماره 3-نمونه ای از لباس های  دوران صفوی

 
در تصویر شماره 3 ، یازده نفر با یازده نمونه لباس به 
رنگ های مختلف مالحظه مي شود که هر کدام به طرز 

جالبي دوخته شده اند. 
نابینا و  ولیعهد شدن حمزه میرزا: شاه محمد چون 
ضعیف بود، اداره امور کشور را به همسر خود مهد علیا 
سپرد و آن زن فرمانرواي مستقل ایران گردید. چنان 
که بدون صالحدید و تصویب وي هیچ کاري صورت 
نمي گرفت. حمزه میرزا پسر بزرگ شاه را هم که یازده 
سال داشت به نیابت سلطنت یا به اصطالح زمان به 
وکالت دیوان اعلي منصوب کردند و مقرر داشتند که 
در احکام و فرمان هاي سلطنتي مهر خود را باالي مهر 
وزیر زند. مقامات و مناصب کشوري نیز میان سرداران 
بزرگ تقسیم نشد. امیر خان ترکماني را که در کشتن 
شاه اسماعیل با پري خان خانم دستیاري کرده بود به 
امیراالمرایي آذربایجان فرستادند. سلطان حسین خان 

تصویر شماره 2-نمونه ای از لباس مردان و زنان هنگام سواری در دوره صفوی 
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فرش ایران نهفته است که باعث برتري و بازار آن شده 
و علیه تجار جهاني به محض دیدن آن شیفته شده و آن 
را به هر قیمت که فروشنده تعین کند خریدارند. فرش 

ایراني یا از پشم ایراني بافته شده و یا از ابریشم.
یا قره گل  از پشم کرکول  ایراني  1- جنس فرش 
مي باشد که خود از بهترین نوع الیاف براي فرش، پرده 
و پتو مي باشد که در مقابل شالق هاي جارو براي تمیز 
کردن مقاوم بوده و خرد نمي شود. باید توجه داشت که 
پشم ایران در مقابل خم و خمش ) تا و راست شدن( 
23000 بار خمیده و راست مي گردد و مي شکند ولي 
پشم مرینوس در مقابل 1370 بار خم و راست مي شکند 
و خورد مي شود بنابراین پشم ایران 17 برابر مقاوم تر از 

پشم مرینوس مي باشد. 
2- نوع رنگرزي ایرانیان به گونه ای است که در اثر 
دندانه دادن به آن هیچگونه تغییر رنگي در طول تاریخ 
پیدا نکرده، همیشه ثابت مي ماند، در مقابل آفتاب تابان 
و زیر باران مقاوم بوده و هیچگونه تغییري در رنگ 
حاصل نمي شود. این هنر رنگرزان ایران است که در 
جهان مشهور شد به  طوری که در دوره فتحعلیشاه قاجار، 
گلدستون انگلیسي ، 60 نفر از رنگرزان انگلیسي را به 

ایران گسیل داشت تا طرز رنگرزي ایرانیان را بیاموزند.
3- نقوش فرش ایراني: در اثر ممارست هاي زیاد و 
ترکیب رنگ و نشاندن هفت رنگ در داخل نقشه فرش 
به طوري که همگي باهم هماهنگ بوده و هیچ گونه 
نابساماني در نقشه دیده نمي شود. این نوع زیبایي از 
روي کارهاي نقاشان حرفه ای ایران مانند بهزاد نقاش،  
رضا عباسي، سلطان محمد نقاش و شاگردان آن ها بوده 

است.
در قرن نهم هجري بافندگان فرش دست به ابتکار 
جدیدي زدند و آن بافتن فرش هاي دو روي ابریشمي 
استفاده  زمستان  در  کاخ ها  ورودیه  براي  که  بود 
مي کردند. این نوع فرش که در خود شاهکار عظیم از 
تولید مي باشد جهانیان را به فکر فرو برد تا چگونگي 
این نوع بافت را دریابند. اکنون تعدادي از این نوع فرش 
که براي ورودي هاي آستانه امام حضرت رضا )ع( بافته 
شده و در زمستان براي ورود و خروج حرارت حرم بسیار 

مناسب بوده؛ در موزه حضرت رضا موجود است. 
با آوردن ماهوت به عنوان پرده توسط انگلیسي ها در 
ایران، بافندگان ایراني به فکر تولید مشابه افتادند و در 
این راه چون طریقه بافت ها نقش دارد در ایران روي 

پرده هاي ابریشمي سابقه داشت، مبادرت به طراحي 
پارچه هاي پشمي نقش دار منبت استفاده در پرده افتادند 
و نقش هایي که روي ابریشمي و پرده هاي ابریشمي در 
گذشته انجام مي دادند و جهانیان را به تعجب و تحسین 

وا مي داشتند 
اکنون نوبت پرده هاي پشمي نفیس رسیده و آن ها با 
استفاده از شکل ها و نقش نگارهاي متخصصین نقاش 
مانند بهزاد و رضا عباسي و شاگردان آن ها مبادرت به 
پرده هاي بسیار شفاف و جذاب و نفیس کردند و چون 
در امر رنگرزي هم دست طوالني داشتند پرده اي ارائه 
نمودند که در مقابل آفتاب ثابت بود ولي پارچه هاي 
انگلیسي )ماهوت( در مقابل نور مداوم و پایدار نبود و 
این مزیت باعث رواج کار پارچه هاي پشمي ایران شد.
ابتکار  به  دست  پارچه باف  صنعتگران  و  هنرمندان 
جدیدي در پرده هاي تولیدي زدند که قبالً  کسي به 
آن مبادرت نکرده بود . در نخ کشي تارها به صورت 
نوارهاي پهن و باریک یک نوار از پشم و یک نوار از 
ابریشم به عرض مساوي استفاده کرده و از طرح ها و 
گل و بوته هاي کوچک در آن ها نقش آفریدند. این نوع 
عمل بي سابقه چنان در سطح پرده ها تجلي شد و آن ها 
را به حالت ایستاده در مقابل نور آفتاب شفافیت و جلوه 
خاصي را بروز مي داد استفاده کردند. در این نوع طرح ها 
عبور نوار از نوار ابریشمي که خود شفاف بود جلوه بخش 
نور دیده مي شد و از نوار پشمي که کدر بود نور کمتري 

به جسم مي رسید.
در این دوره عالوه بر پارچه هاي زربفت که در کلیه 
شهرهاي ایران مي بافند و به تمام جهان به وسیله 
پارچه هاي  از  به دنبال آن  تجارها صادر مي نمودند 
پتو  و  پرده  و  شلوار  و  کت  و  لباس  جهت  پشمي 
طراحي و تولید مي نمودند و به دنبال آن از پارچه هاي 
پنبه اي براي اشخاص کم بضاعت به انواع مختلف 
و براي مصارف گوناگون دست به تولید مي نمودند. 
تولیدکنندگان کم کم به فکر افتادند که از تداخل 
ابریشم و پنبه پارچه هایي تهیه کنند و ارائه نمایند. 
راه  راه  و  ساده  مخمل هاي  تولید  به  بدین وسیله 
دست یافتند و شروع به بافت این نوع البسه نمودند. 
عجیب  ترین محصول کارگاه هاي پارچه بافي صفویان 
مخمل هاي آن هاست که هنوز در تاریخ پارچه بافي 
کسي نتوانسته است محصول به این زیبایي و از نظر 
فني بي نقص بسازد در این دوره ایرانیان مخمل هاي 

گل برجسته نمي بافتند ولي مخمل هاي ساده را با 
استفاده از بافت ریز و طول گره ها درخشش و گودي 
و بلندي هاي جالبي در سطح مخمل در پارچه و یا در 
قالیچه هاي مخمل، پرده ها و قطعات چادرها مي دادند. 
مهارت این استادان به اندازه اي بود که مي توانستند 
با اضافه کردن چند تار کوتاه و بلند که هریک از 
آن ها فقط براي فاصله بسیار کوتاهي به کار مي رفت 
جزئیات رفیق نقشه هاي بسیار زیبا را تجسم سازند و 

صحنه هاي گویایي به وجود آورند.
حمزه میرزای ولیعهد با این که مردی شجاع و جنگاور 
بود؛ از نعمت عقل به دور بود و دوراندیشی نداشت. 
بزرگان  با  باده  نوشي و کینه توزي  افراط در  با  وي 
از  و  داد  ایران  دشمنان  به  مناسبي  فرصت  کشور، 
فتوحات خود نتیجه مطلوب نگرفت. در همان ایامي 
که مقدمات صلح ایران و عثماني فراهم مي شد؛ حمزه 
میرزا در بستر راحت غنوده بود و به دست دالک خود 
کشته شد. در چنین شرایطي، شاه در اندیشه مملکت 
نبود . شاه محمد صفوي به سبب ضعف نقش، درویش 
خویي و نابینایی، دست از امور سلطنت کشیده و فقط 
به عنوان شاهي قناعت کرده بود. وی غالباً در حرمسرا 
به سر مي برد و به معاشرت زنان مشغول بود؛ به همین 
جهت مردم تبریز براي او تصنیف هاي توهین آمیز 
ساخته بودند که مطربان با ساز مي زدند و مي خواندند.

-مهد  وی  همسر    ، خدابنده  بي کفایتي  نتیجه   در 
علیا- در تمام امور سیاسي مملکت مداخله مي کرد. 
سران دولت عدم رضایت خود را به شاه اعالم کردند. 
خدابنده با چرب زباني از آنان دلجویي کرد ولي این 
زن، ماجراجو که در کشتن پري خان خانم مداخله 
داشت، بیش از پیش با سران دولت، بزرگان و سران 
هر ایلي در افتاد. سرانجام از هر ایلي چند تن ناراضي 
با شمشیر برهنه به اندرون حرم رفتند و مهد علیا و 
مادرش را سر بریدند و بسیاري از اموال آن دو زن را 
غارت کردند. در این واقعه ضعف و بي کفایتي خدابنده 

بر همگان آشکار گردید. 
در این شرایط دلخراش، علي قلي خان شاملو و مرشد 
قلي خان اوستاجلو تصمیم  گرفتند که عباس میرزا را به 
شاهي برگزینند. آنان با اطالع از مرگ حمزه میرزا، 
آشکارا علیه سلطان محمد قیام کردند. در حالي که 
سپاهیان این پادشاه نابینا براي فرو نشاندن قیام مردم 
فارس از قزوین بیرون رفته بودند، بدرود حیات گفت. 
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مهندس جمشید بصیری تهرانی؛ رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
شد. در نهصد و چهلمین نشست هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، پس 

از طرح نامه استعفای مهندس محمد مروج حسینی از ریاست هیات مدیره این 
انجمن به دالیل شخصی و عدم حصول نتیجه در منصرف نمودن ایشان از 
این تصمیم، در نهایت پس از بحث و تبادل نظر و به درخواست اعضای محترم 
هیات مدیره، مهندس جمشید بصیری تهرانی عضو هیات مدیره و دبیر اسبق 
این انجمن که پیش از این طی سال های متمادی دبیری این تشکل را به عهده 

داشتند، به عنوان رئیس هیات مدیره این تشکل انتخاب شدند. 
از زحمات بی  تقدیر  نباشید خدمت مهندس مروج و  ضمن عرض خسته 
دریغ و بی شائبه ایشان به صنایع نساجی کشور و به خصوص تالش های 
صادقانه ایشان برای اعتال و پیشرفت انجمن صنایع نساجی ایران در طی 
سال های مسئولیت خود در جایگاه ریاست هیات مدیره این تشکل، برای 
آقای مهندس بصیری رئیس جدید هیات مدیره این انجمن توفیق بیش از 

پیش مسالت داریم.

معرفی رئیس جدید هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

رئیس اتحادیه پوشاک با اشاره به دستورالعمل صدور گواهی فعالیت نمایندگان و 
شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک گفت: از آنجا که هیچ کدام از 
برندهای واردکننده پوشاک وارداتی مشمول این دستورالعمل نمی شوند، واردات 
پوشاک متوقف شده است. ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران  

گفت: ثبت سفارش واردات پوشاک متوقف شده است.
 وی با اشاره به دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب 
شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران که در اواسط سال ۹5 ابالغ 
شد، گفت: واردکنندگان پوشاک پیش از این باید، درخواست واردات خود را در 
مرکز توسعه صادرات وزارت صنعت و معدن ثبت می کردند و سپس مطابق آن 

می توانستند کاالی درخواستی خود را از گمرک ترخیص و به کشور وارد کنند. 

 به گزارش خبرگزاری فارس، شیرازی افزود: مطابق دستورالعمل مذکور کلیه 
واردکنندگان پوشاک باید براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت و در 
راستای جلوگیری از واردات پوشاک قاچاق، گواهی واردات پوشاک را از مرکز امور 
اصناف ایران اخذ کنند.  رئیس اتحادیه پوشاک تهران با تأکید بر اینکه طبق این 
دستورالعمل، تنها اشخاص حقوقی )شرکت های تجاری( قادر به واردات پوشاک 
هستند، بیان داشت: در دوسال ابتدایی واردکنندگان و نمایندگان رسمی واردات 
پوشاک باید حداقل 20 درصد ارزش ریالی واردات را در داخل تولید کنند که این 
موضوع کمک خوبی به تولید و اشتغال می کند.  شیرازی گفت: واردکنندگان 
موظفند از تولیدی که در داخل کشور با برند ثبت شده انجام می شود، حداقل 50 
درصد را به بازارهای هدف صادر کنند.  رئیس اتحادیه پوشاک تهران با بیان اینکه 
مطابق دستورالعمل مذکور هیچ کدام از برندهایی که تاکنون به کشور پوشاک 
وارد می کرده اند، مشمول دستورالعمل جدید نمی شوند، تصریح کرد: بنابراین ثبت 
سفارش واردات پوشاک متوقف شده است، تا وارد کنندگان خود را مطابق شرایط 
دستورالعمل تطبیق دهند. وی افزود: دستورالعمل واردات پوشاک از زمان ابالغ 
معلق بود، اما وزیر صنعت در اواخر سال ۹5 کارگروهی برای اجرایی شدن آن تعیین 

کرد و کارگروه مأموریت یافت، تا موانع اجرای آن را از سر راه بردارد. 
 شیرازی با بیان اینکه هم اکنون ثبت سفارش واردات پوشاک متوقف شده است، 
گفت: بنابراین پوشاک از گمرکات کشور هم ترخیص نمی شود، مگر اینکه پوشاک 
وارداتی کدگذاری شود و وارد کنندگان هم برند حود را در مرکز اصناف و بازرگانان 
وزارت صنعت و معدن ثبت کنند و مطابق دستورالعمل واردات پوشاک عمل کنند.

توقف ثبت سفارش واردات پوشاک
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صادرات  و  تولید  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو  جعفر-  محمد  رضا  مهندس 
نساجی و پوشاک ایران- در برنامه رادیویی روی خط اقتصاد به سواالتی در 

زمینه ساماندهی واردات پوشاک پاسخ داد.
وی عنوان داشت: واردات پوشاک تا پیش از شهریور سال گذشته از طریق 
اتاق اصناف و براساس ضوابط  مشخص و نه چندان پیچیده، مجوز واردات به 
شرکت های متقاضی داده می شد. در آن زمان ضوابط موجود، نه تنها حمایتی از 
تولیدکنندگان به عمل نمی آورد بلکه به تولید داخل نیز آسیب می زد در نتیجه 
مشخص نبود محصول وارداتی، اصل است یا خیر، عوارض گمرکی پرداخت 
کرده یا خیر، آیا از مبادی رسمی و قانونی وارد شده یا خیر و آیا کاالی عرضه 
شده در فروشگاه ها، همان کاالی ترخیص شده در گمرک است یا خیر! از سوی 

دیگر برند خارجی نیز نمی توانست از منافع خود در کشور ما دفاع کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تولیدکننده داخلی به این دلیل که محصوالت تقلبی 
خارجی با قیمت های بسیار نازل و بدون پرداحت حقوق و عوارض گمرکی در 
فروشگاه ها عرضه می شد؛ با مشکالت بسیاری به خصوص در زمینه فروش 
واردات  تدوین دستورالعمل ساماندهی  به  مواجه شدند مسائل مذکور منجر 
پوشاک شد. این صنعتگر پوشاک خاطر نشان کرد: طبق این دستورالعمل، 
برندهای خارجی پوشاک باید شرکتی را در ایران به عنوان نماینده رسمی خود 
معرفی نماید البته در این زمینه راه های فرار وجود دارد. به گفته وی، ثبت سفارش 
به نام نماینده برند صادر می شود و آن شرکت اعالم می کند با تعداد مشخصی 
فروشگاه در کشور ما به عنوان محل فروش این برند فعالیت می نماید؛ در  این 
صورت محصول مشابه جز فروشگاه های اعالم شده، در سایر فروشگاه  تقلبی 
و قاچاق محسوب خواهد شد که این امر هم برای آن برند در راستای دفاع از 
منافعش سودآور خواهد بود و هم حقوق مصرف کننده رعایت می شود به این 

ترتیب گمرک هم می تواند به رصد و کنترل واردات این برند بپردازد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تصریح کرد: 
دستورالعمل شهریور سال  گذشته ابالغ و سه ماه برای اجرای آن به دارندگان 

مجوز واردات فرصت داده شد اما تا آذرماه این دستورالعمل همچنان اجرا نشد و 
مشکالت جدی به وجود آمده برای تولیدکنندگان، منجر به شکل گیری کارگروه 
نظارت و کنترل اجرای دستورالعمل ثبت برندهای پوشاک خارجی در کشور شد.
محمدجعفر اذعان داشت: در حال حاضر حدود 4-3 ماه از تشکیل کارگروه 
سپری می  شود اما چون نمایندگان فروش برندها فقط قراردادهای خرید دارند 
و نماینده رسمی برندها به شمار نمی آیند؛ سعی می شود توسط شرکت خارجی 
مادر، شرکت ایرانی مورد تأیید قرار گیرد که اقدام دشواری نیست و بسیاری از 
کشورها مانند چین این کار را انجام داده اند به این ترتیب که در سایت اصلی 

شرکت خارجی، آدرس تمام فروشگاه های آن برند در سراسر دنیا قید می شود.
وی در ادامه مصاحبه بیان داشت: در این صورت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
سازمان حمایت از مصرف کننده، می توانند با فروشگاه های عرضه کننده برندهای 
تقلبی و قاچاق )که به تولید داخل لطمه می زنند( برخورد قانونی کنند و مدیران 
این فروشگاه ها تا زمانی که نتوانند اصالت خود را به اثبات برسانند و تأییدیه 
برند مادر را به مراجع ذی ربط نشان دهند نمی توانند به فروش محصوالت خود 
بپردازند. وی گفت: صدور دستورالعمل موجب خرسندی برندهای اصیل اروپایی 
شده زیرا در صورت اجرای آن، حقوق برندهای معتبر در ایران حفظ می شود 
و می توانند جلوی کپی برداری ازمحصوالتشان را بگیرند ضمن این که میزان 

واردات رسمی کاال به کشور ما افزایش می یابد.
محمدجعفر با بیان این مطلب که موانع بسیاری در زمینه اجرای دستورالعمل وجود 
دارد؛ ضمن تقدیر از رئیس کل گمرک ایران- آقای کرباسیان- گفت: ایشان تحت 
فشارهای فراوانی قرار دارند اما همچنان مصمم به اجرای دستورالعمل هستند؛ 
رئیس سازمان توسعه تجارت- آقای خسروتاج- نیز جلوی ثبت سفارش های 
کیلویی/کارتنی را گرفته اند. این تولیدکننده ابراز داشت: سایر کشورها در راستای 
Mass mar�حمایت از تولید داخل، قوانینی برای فعالیت برندهای خارجی در حوزه 

ket وضع می شود به این ترتیب کاری با فعالیت برندهای لوکس و گران قیمت 
وارداتی ندارند دیدگاه ما نیز همین است زیرا معتقدیم برندهای لوکس، مد، سلیقه 
نحوه صحیح چیدمان فروشگاه ها و ... به ارمغان می آورند اما باید با برندهای خانمان 
برانداز )و عموماً دولتی( که صنعت یک کشور را نابود می کنند، مقابله شود. وی تأکید 
کرد: مشکل ما برندهای بزرگی است که تحت حمایت دولت ترکیه، وارد کشور ما 
می شوند و در کارگروه نظارت و کنترل اجرای دستورالعمل  با مخالفت های گسترده 
چنین برندهایی مواجهیم. خوشبختانه دولتمردان ما متوجه این موضوع شده اند و 

تالش می کنند مانع کارشکنی آنان شوند!
محمدجعفر در پایان از ورود برندهای اصلی پوشاک به کشور در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: تولیدکنندگان ایرانی بدانند که آینده خوبی در انتظارشان است 
پس واحد تولیدی، پرسنل و کارگران خود را حفظ کنید و قراردادهای آنان را 
تمدید نمایید زیرا به لطف خداوند شاهد فرا رسیدن روزهای خوب در صنعت 

پوشاک کشور خواهیم بود.   

روزهای خوب صنعت پوشاک در راه است
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پوشاک یکی از اقالم اصلی وارداتی به قشم است و این جزیره یکی از اصلی ترین 
مراکز واردات پوشاک به داخل کشور محسوب می شود. قشم با دو شهر اصلی به 
نام های »قشم« و »درگهان« بازار بسیار بزرگی برای مغازه داران و مسافران داخل 
کشور به شمار می رود. در کنار این، بسیاری از کارشناسان، منطقه آزاد قشم را راه 
دریایی واردات پوشاک از چین می دانند. به گزارش جام جم، پوشاک موجود در 
بازارهای قشم، وارداتی از کشور چین است. واردات پوشاک چینی به منطقه آزاد 
قشم تا اندازه ای پیش رفته که از این بازار با نام »محلی برای دپوی کاالهای 
چینی« یاد می کنند. آمارها نشان می دهد در 11 ماهه سال 13۹5، 15 هزار تن 
البسه به  ارزش ارزی 165 میلیون دالر به  صورت ترانزیت به منطقه آزاد قشم وارد 
شده که رقم قابل توجهی است و در ضمن معلوم نیست این حجم عظیم پوشاک 
واقعا ترانزیت است یا با ترفندهای مختلف قانونی و غیرقانونی وارد بازارهای کشور 
می شود.  با این حال، خبرهایی مبنی بر تالش برای راه اندازی خط تولید پوشاک در 
قشم و حذف پوشاک چینی از این جزیره زیبا مطرح شده است. مدیرعامل منطقه 
آزاد قشم در این باره گفته است: براساس برنامه ریزی های انجام شده  تا سه سال 
آینده پوشاک چینی به بازارهای قشم وارد نمی شود و محصوالت برند تولید شده در 

قشم در مجتمع های تجاری این جزیره به فروش خواهد رسید.
حمیدرضا مومنی در توضیح این برنامه ریزی ها به جام جم می گوید: بخش اعظم 
تجارت ما در منطقه آزاد قشم، موضوع پوشاک است که تمام آن از چین وارد 
می شود، اما با توجه به ظرفیت های منطقه، نباید حجم واردات به این اندازه زیاد 
باشد و لذا تالش می کنیم تا واردات را کاهش داده و بتدریج آن را حذف کنیم. 
تولیدکنندگان ایرانی توانایی و ظرفیت تولید با کیفیت را دارند به همین دلیل 
برنامه ریزی هایی انجام دادیم که با اجرای آن برنامه ها به مدت سه سال پوشاک 

موجود در منطقه تولید خود ایران می شود.
 او یکی از این برنامه ها را راه اندازی چهار واحد تولیدی پوشاک توسط خصوصی 

دانسته و از تالش برای بسط و توسعه این فعالیت ها خبر می دهد.
 مومنی به مزیت ها و فرصت های موجود در منطقه آزاد قشم اشاره می کند و آن را 

دروازه ورود پوشاک به کشور می داند و با اشاره به وجود 500 تعاونی در منطقه آزاد 
قشم،  می گوید »در راه اندازی واحدهای تولیدی پوشاک می توانیم از تعاونی ها نیز 
کمک بگیریم. در قانون اساسی ایران سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی برای 
اداره اقتصادی کشور در نظر گرفته شده که براساس آن سهم بخش تعاون 30 
درصد است، اما در حال حاضر این سهم به اندازه ای کوچک است که می توان آن را 
حدود 3 یا 4 درصد دانست. بنابراین باید این سهم را افزایش داد و از تعاونی ها نیز در 

راه اندازی واحدهای تولیدی و حذف پوشاک وارداتی کمک گرفت.
این مقام مسئول البته با موضوع ورود غیرقانونی پوشاک چینی به بازارهای قشم 
موافق نبوده و می گوید: واردات کاالی چینی به بازارهای منطقه به اندازه ای راحت 

و کم هزینه هست که قاچاق پوشاک برایشان مزیتی ندارد.
در همین حال اصناف و واحدهای تولیدی منطقه آزاد قشم که پیش از این 
واحدهای تولیدی را به دلیل عدم توجیه اقتصادی رها کرده بودند، اکنون و با انجام 

این برنامه ها برای راه اندازی خط تولید در منطقه،  خوشحال هستند.
رئیس اتاق اصناف هرمزگان نیز با استقبال از برنامه ریزی های جدید برای حذف 
پوشاک قاچاق در جزیره قشم به جام جم می گوید: به بهبود وضعیت امیدواریم. اگر 
این اتفاق بیفتد و تولیدکنندگان داخلی پوشاک بازار را در دست بگیرند، تولید ایرانی 
ـ که بسیار بیشتر از  جان می گیرد و مصرف کنندگان متوجه کیفیت کاالی ایرانی 
ـ خواهند شد. در نتیجه به سمت استفاده از  کاالی قاچاق و کاالهای چینی است 

کاالی تولید داخل خواهند رفت.
به گفته عبدالمجید جاللی،  فرهنگ سازی هم در این زمینه بسیار مهم است. اگر 
مردم به سمت خرید کاالی ایرانی بروند و به عبارتی از خرید کاالی قاچاق و 
غیرایرانی »رویگردان باشند« روند خوب و سریعی را برای پیشرفت و اشتغال و رشد 
اقتصادی خواهیم داشت.  او با اشاره به این که میزان باالی کاالی قاچاق در بازار 
قشم باعث از کار افتادن بسیاری از تولیدکنندگان شده است، ادامه می دهد: در مورد 
دو کاال مثل کفش و لباس خط تولیدی وجود ندارد، چون این کاالها به صورت 
آماده و دوخته شده وارد بازار می شوند. در نتیجه تولیدکننده هم تمایلی برای تولید 

ندارد. باال بودن هزینه تولید، میل و رغبت را از تولیدکنندگان می گیرد.
 به گفته جاللی، پیش از این و با اجرای نادرست سیاست های تبیین شده برای تمام 
مناطق آزاد و ازجمله قشم، این مناطق محلی برای خرید و فروش کاالی خارجی 

شده بود و حال تالش بر این است تا این کاالها در بازار کمتر و کمتر شوند.
 این مقام صنفی معتقد است، دپوی کاالهای چینی در قشم، مشکالتی را در 
اشتغال منطقه ایجاد کرده است. او می افزاید: وقتی کاالهای آماده به منطقه ای وارد 
شود، چرخه اقتصاد آن منطقه مختل می شود. امروز در قشم و حتی در مرکز استان 
هرمزگان، اشتغال و تولید هیچ حرفی برای گفتن ندارد و در شهرک های صنعتی 
استان، فعالیت صنعتی بشدت کاهش یافته است، اما حاال باید با نگاهی خوشبینانه 
به استقبال طرح راه اندازی واحدهای تولیدی در قشم رفت و به یاری تولیدکنندگان 

داخلی شتافت تا شاهد رونق در چرخه تولید بود.

پوشاک چینی از بازارهای قشم حذف می شود

38   شماره 173    خرداد 96      



هفته های مد در شهرهای مختلف دنیا برگزار می شود و طراحان لباس با نمایش 
آثارشان، هنر خود را در عرصه جهانی معرفی می کنند، اما چرا در اغلب این 
هفته ها، جای طراحان ایرانی خالی است.  مناطق مختلفی در دنیا مانند پاریس، 
نیویورک، لندن، آلمان، اسپانیا، میالن، ژاپن، دبی، فیلیپین، اندونزی، ترکیه، 
روسیه، مالزی و پاکستان برای برگزاری هفته مد برنامه ریزی می کنند و در 
مدت زمانی مشخص به ارائه آخرین طراحی های لباس می پردازند.  به گزارش 
ایسنا،هفته مد پاریس در کنار هفته مد لندن، میالن و نیویورک به عنوان چهار 
رخداد مهم در دنیای مد مطرح هستند. این چهار رویداد در امتداد هم برگزار 
می شوند؛ هفته مد ابتدا در نیویورک، سپس در لندن، بعد در میالن و آخر در 
پاریس برپا می شود. مطرح ترین طراحان، برندها و فعاالن حوزه پوشاک و مد، هر 

سال در این هفته ها حضور دارند.
 به جز این چهار رویداد، بسیاری از کشورهای دنیا نیز هفته های مد بزرگ و کوچکی 
را ترتیب داده اند، اما هم چنان این چهار هفته مد، به عنوان بزرگ ترین رخدادهای 
دنیای مد و فشن به شمار می آیند. البته هفته مد در تهران هم دوبار برگزار شد که 

بنا بر دالیلی ادامه پیدا نکرد. در بیشتر کشورهایی که هفته مد در آن ها برگزار 
می شود، طراحان مسلمان نیز حضور می یابند و طرح هایی از لباس های اسالمی 
ارائه می دهند، برای مثال »انیسه حسبیوان« طراح اندونزیایی در هفته مد پاریس 
2017  که یکی از چهار رویداد مهم مد در دنیاست، شرکت کرد و مجموعه ای از 

طرح هایش را با حجاب کامل به نمایش درآورد.  
 این رویدادها می توانند فضای خوبی برای معرفی طراحان و سبک لباس های 

ایرانی - اسالمی باشند، اما جای طراحان ایرانی در آن ها خالی است.  
دبیر کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره این که چرا طراحان 
ایرانی در هفته های مد در دنیا حضور ندارند؟ به ایسنا گفت: ما نمی خواهیم مثل آن ها 
باشیم؛ طراحان ایرانی صاحب فکر و خالقیت هستند و طبیعتا هم در کشور خودمان 
و هم در دنیا باید معرفی شوند. با توجه به این که ما شاخص هایی داریم و در حوزه 
طراحی پیشرفت های بسیاری داشته ایم الزم است که این طراحان معرفی شوند، اما 
نحوه معرفی شدن طراحان ایرانی به تامل و توجه بیشتری نیاز دارد. حمید قبادی 
ادامه داد: یکی از جاهایی که لباس ایرانی باید معرفی شود، کشورهای اسالمی 
هستند تا پیرو آن، طراحان خودمان را نیز به دنیا معرفی کنیم؛ اما  بخشی از کاربردی 
کردن آثار و به تولید رساندن آن ها، در فکر و اعتقادات است. وی اظهار کرد: ما باید 
تالش کنیم اندیشه های دینی با موضوع مد و طراحی اسالمی - ایرانی ارتقا پیدا 
کند. یکی از شرایط حضور ما، این است که اندیشه های مان در آثارمان متبلور شود. 
ما تالش می کنیم اگر در مجامع بین المللی هم می خواهیم حضور داشته باشیم، 

اندیشه های دینی و طراحی خالقانه در کنار هم به دنیا معرفی شوند.
 او در این باره افزود: فکر می کنم این ظرفیت در طراحان ایرانی وجود دارد، اما این که 
کار چگونه و با چه ابزاری معرفی  شود، به توجه و تامل بیشتری نیاز دارد که ما 

به دنبال این موضوع هستیم.

جای خالی طراحان ایرانی در هفته های مد جهانی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران از برنامه ریزی این سازمان برای ایجاد هشت هزار شغل جدید در 
بخش های نفت و گاز، صنایع الستیک، ممبران و نساجی،طی سال ۹6 خبر داد.

منصور معظمی با اشاره به وضعیت فعلی ایدرو پس از حدود چهار سال از فعالیت 
دولت تدبیر وامید، افزود: حرکت های بسیار بزرگی در دولت یازدهم در  ایدرو 
صورت گرفته که بخشی از آن ناشی از تالش های سازمان و بخشی دیگر 
حاصل فرصت های برجام است. به گزارش ایرنا، گفته این مقام مسوول، اکنون 
37 پروژه در بخش های استراتژیک این سازمان تعریف شده که عمده آنها با 
حضور شرکای خارجی است. وی تصریح کرد: این مشارکت ورود فناوری و 
سرمایه به ایران را به دنبال خواهد داشت. معظمی تاکید کرد: برنامه ایدرو برای 

سال ۹6 ایجاد هشت هزار شغل است که عمده آنها حاصل خواهد شد.

برنامه ریزی برای ایجاد هشت هزار شغل جدید در صنایع الستیک و نساجی
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اتحادیه کشباف و جوراب تهران طی ماه های گذشته با ارسال درخواستی به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از مسئوالن خواسته است که با توجه به توان تولید جوراب 

در کشور جلوی واردات این محصول گرفته شود.
مدیراجرایی اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کاالی کشباف و جوراب 
تهران - درخصوص ظرفیت ها و مشکالت واحدهای تولیدی تحت پوشش 
این  اتحادیه اظهار کرد: با توجه به توان تولیدی و تعداد ماشین آالت موجود، 
کارگاه های جوراب بافی در سطح تهران و کشور، تولیدکنندگان این رسته شغلی 
قادر هستند که نیاز کل جمعیت 80 میلیونی  ایران به جوراب را در انواع و سالئق 

مختلف تولید و عرضه کنند.
به گزارش ایسنا، وی عنوان کرد: در همین راستا و با توجه به دستور کار سازمان 
توسعه تجارت در سال جاری که به استناد فرمایشات مقام معظم رهبری در پیام 
نوروزی خویش که با ورود کاالهایی که امکان تولید داخلی دارند، مخالفت کردند، 
مقرر است با تنظیم دستورالعملی از ورود حدود 700 قلم کاال به کشور جلوگیری 

شود.
این اتحادیه نیز در هفته های اخیر مکاتباتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت 
داشته و خواستار جلوگیری از ورود جوراب در قالب یک طرح یکساله شده است 
که امیدواریم مسئوالن امر با قبول این درخواست اقدامی موثر در جهت احیای 
کارگاه های نیمه فعال این حرفه و ایجاد اشتغال برای کارگران جدید کنند و 
از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور و نفوذ فرهنگ غیرایرانی و اسالمی 

جلوگیری کنند.
وی در ادامه مشکالت قانونی و حقوقی اصناف را مورد بررسی قرار داد و متذکر 
شد که تعارض بین قوانین مربوط به دستگاه های اجرایی از قبیل سازمان امور 
مالیاتی، تامین اجتماعی، شهرداری با قوانین و مقررات نظام صنفی مشکالت 

متعددی برای اصناف مختلف به همراه دارد.
از سوی دیگر تدوین آیین نامه های اجرایی هر یک از قوانین مذکور که در واقع 
اهرم اجرایی این قوانین محسوب می شود همواره دستخوش تغییرات بوده و گاه 

جریاناتی در تعیین آنها دخالت دارند که با این رویکرد نتیجه با نص قانون و منظور 
مقنن تفاوت های فاحشی پیدا کرده و همه این عوامل باعث ایجاد حس عدم 
امنیت سرمایه گذاران در بنگاه های اقتصادی و فرار سرمایه ها از بخش های مولد 

به غیر مولد و کاذب می شود.
مدیر اجرایی اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کاالی کشباف و جوراب 
تهران به ذکر مثالی در این باره پرداخت و افزود: اجرای ناگهانی قانون مالیات بر 
ارزش افزوده در دولت نهم بدون فراهم سازی مکانیزم، سخت افزارهای الزم و 
نیز فرهنگ عمومی برای اجرای قانون آثار تورمی حدود 17 تا 25 درصدی در 
تهیه و توزیع برخی کاالها و خدمات برای مصرف کنندگان با شیوه اجرایی کنونی 

به همراه داشته است.
رقابت  امکان  نابرابری وعدم  از دالیل مهم  این موضوع  افزود:  آبادی  کمال 
تولیدکنندگان داخلی با محصوالت رقبای سایر کشورها به شمار می رود. البته اگر 
این مالیات به شکل صحیح ومانند تمام کشورهای پیشرفته صرفاً ازمصرف کننده 
نهایی اخذ ودرآمد آن در امور زیربنایی اقتصادی سرمایه گذاری شود بسیار موثر 
خواهد بود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد با اخذ نظرات کارشناسانه و آسیب 
شناسی بعمل آمده از تمامی بخش های مشمول این قانون دردوره آزمایشی ، 
الیحه اصالحیه آن هرچه سریع تر در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار 

گرفته و ایرادات آن برطرف شود.
مدیراجرایی اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کاالی کشباف وجوراب 
تهران در خصوص ارزیابی برنامه های ارائه شده توسط نامزدهای انتخابات 
دوره دوازدهم ریاست جمهوری نیز اظهار کرد: نامزدها صرفاً به تقویت صنایع 
وکارخانجات کالن که عمدتاً در انحصار دولت قرار دارند توجه می کنند و اشاره 
ای به تقویت و گسترش بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی و اقتصادی ندارند، 
درحالیکه امروزه شاهد هستیم در کشورهای توسعه یافته، دولتها صرفاً با ایفای 
نقش نظارتی و ارائه تسهیالت ارزان قیمت و وضع مقررات تسهیل کننده برای 
این بخش عمدتاً اشتغال آحاد مردم را ساماندهی کرده و با توزیع ثروت و امکانات 
در اقصی نقاط قلمرو سرزمینی باعث رشد و بالندگی کشور خود شده و از محل 
درآمدهای مالیاتی معقول و به حق این بخش برنامه های توسعه ای کشورشان 

رامحقق می سازند.
به عنوان مثال در کشور همسایه ما ترکیه، دولت با ارائه تسهیالت ارزان قیمت 
ومکلف نمودن صنایع در بروزرسانی تجهیزات و نیز سایر عوامل حمایتی از 
تولیدکنندگان بویژه در صنعت نساجی و پوشاک باعث شده در سالهای اخیر نه 
تنها کاال بلکه الگو و مد و حق استفاده از نام های تجاری این کشور به سایر 
کشورها صادر و دغدغه اشتغال جوانان از دوش دولت برداشته و توسط بنگاه های 

تولیدی بخش خصوصی برطرف شود.
وی ادامه داد: ازدیدگاه قانون اساسی هرسه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قادر و 
مجاز به مشارکت در فعالیت های اقتصادی هستند که متاسفانه نقش بخش تعاون 

درخواست برای ممنوعیت واردات جوراب
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در سنوات اخیر بویژه در حوزه اصناف بسیار کم رنگ بوده و آمار قابل قبولی نداشته 
است. این درحالی است که در دهه 60 با وجود فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی 
شرکت های تعاونی با عزم جدی و همت واالی مسئوالن وقت، به عنوان بازویی 
پرتوان و تامین کننده  مواد اولیه با قیمت مناسب درخدمت تولیدی های بخش 
خصوصی و در نهایت دولت بوده اند که مدیران انتخابی دولت دوازدهم می بایست 

با احیای بخش تعاون جان تازه ای به فعالیت های تولیدی ببخشند.
کمال آبادی در ادامه یکی از بارزترین مشکالت تولیدکنندگان صنف خویش 
را نداشتن محلی مناسب برای عرضه دائمی و مستقیم محصوالت خویش به 
مصرف کنندگان دانست و گفت: در این خصوص بی مهری صاحبان مجتمع 
های تجاری درحمایت ازتولیدکنندگان با کیفیت و برندهای مطرح ایرانی و در 
مقابل پهن کردن فرش قرمز برای ورود برندهای خارجی بویژه درحوزه پوشاک 

قابل اشاره است.
این درحالی است که باتصویب قانون بهبود فضای کسب و کار شهرداری ها 
مکلف شده اند با دراختیار گذاشتن اماکن مناسب جهت برپایی نمایشگاه های 
دائمی و فصلی برای حضور تولیدکنندگان، کارآفرینان ومتصدیان مشاغل خانگی 
و عرضه مستقیم محصوالت ایشان به مصرف کنندگان از تولید داخلی حمایت 
کنند ، که این امر می بایست توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان و مسئوالن 

حدود 10 سازمان اجرایی و مهم شهرستان نظارت و پیگیری شود.
وی افزود: اکنون بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب قانون وآیین نامه اجرایی 
مربوطه تعداد انگشت شماری از این نوع نمایشگاه ها برگزار شده است که با اندکی 
تامل و بررسی روشن خواهد شد که واگذاری غرفه های این اماکن نه تنها غالبًا 

به تولیدکنندگان واقعی صورت نمی گیرد بلکه واسطه ها با استفاده از ارتباطات، 
موفق به اخذ جایگاه و عرضه محصوالت دیگران می شوند که این شیوه اجرایی 

با روح قانون مزبور منافات کامل دارد.
کمال آبادی مشکل دیگر تولیدکنندگان برای ایجاد واحدهای فروشگاهی را اخذ 
پروانه کسب از صنوف و اتحادیه های دیگر دانست و گفت: بعضا با اعمال سلیقه 

متولیان امر همکاران ما در این حوزه با مشکالت متعددی مواجه می شوند.
در جهت حل این معضل و نیز اصالح شبکه توزیع، این اتحادیه به ارائه پیشنهاداتی 
به اتاق اصناف تهران در خصوص افزودن رسته فروشگاهی برای خرده فروشی 
فروشگاه های تخصصی کاالها و البسه کشباف و جوراب، به آیین نامه ضوابط 
پروانه کسب خویش اقدام کرد که متاسفانه و بنا به دالیل نامعلومی و باگذشت 
حدود دو سال، حتی از طرح این موضوع در کمیسیون های تخصصی آن اتاق 

جلوگیری شده است آمده که مسئولین مربوطه بایستی پاسخگوی آن باشند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد چنانچه مسئولین دستگاه های اجرایی مرتبط با 
تولیدکنندگان بویژه درحوزه اصناف، تماماً  قوانین را اجرا کرده و از اجرای بخشی 
و گزینه ای آنان یا معوق ماندن دستورالعمل های کارشناسانه مدیران کالن کشور 
)بعنوان مثال دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان وشعب شرکت 
های خارجی عرضه کننده پوشاک درایران مصوب 13۹5/06/16 مقام محترم 
وزارت صنعت، معدن وتجارت ( پرهیز کنند، این بخش توانایی الزم برای نیل به 
خودکفایی و صادرات روزافزون محصوالت خویش را دارد و اشتغال ایجاده شده 
درآن کاذب و موقتی نبوده و باعث پیشبرد اهداف وبرنامه های ابالغی اقتصاد 

مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به قوه مجریه، خواهد شد.

علی عابدی اظهار کرد: قرار است برای این استان یک سایت الگویی تولیدی و 
ترویجی پنبه با حوزه تحت پوشش 33 بهره بردار و 100 هکتار کشت پنبه اجرا شود 
که اعتبار مذکور در اعتبارات توسعه کشت دانه های روغنی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بذرها تهیه شده است گفت: برای کشت قطعات 2 
هزار متر مربعی ۹ رقم بذر معرفی شده موسسه تحقیقات پنبه از ارقام سازگار در 
اختیار استان خراسان شمالی قرار گرفته که با همکاری و تعامل تعدادی از کشاورزان 

پیشرو در استان اجرا شود.
به گزارش ایرنا، عابدی معرفی ارقام جدید، کشت پنبه، کشت مکانیزه، ارقام 
پرمحصول، مبارزه با آفات نباتی، ارقام زودرس،  تحول در بخش کشاورزی، کاهش 
هزینه ها، عملکرد باال و صرفه جویی در نهاده ها را از جمله اهداف اجرای سایت 

الگویی تولیدی و ترویجی پنبه در این استان عنوان کرد.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی 
گفت: همچنین کشاورزان تمام مراحل کاشتف داشت و برداشت پنبه را آموزش 

می بیند و با تمام جزییات در این بخش آشنا می شوند.
32 گونه زراعی در سطح 307 هزار هکتار از کشتزارهای خراسان شمالی کشت 
می شود.  استان خراسان شمالی 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که افزون 

بر 300 هزار هکتار آن اراضی زراعی و حدود 40 هزار هکتار باغ است.

سایت الگویی تولیدی و ترویجی پنبه در خراسان شمالی اجرا می شود
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کیمیایی اسدی بیان داشت : برنامه ریزی برای افزایش توان تولید در این صنعت 
الزم است همزمان با اقداماتی به منظور به روز رسانی ماشین آالت قدیمی و 
خریداری ماشین آالت و تکنولوژی جدید صورت گیرد چرا که در شرایط کنونی 
بخش مهمی از تولید کنندگان داخلی همچنان با ماشین آالت قدیمی در حال 

فعالیت هستند و این مساله افزایش قیمت تمام شده کاال را در پی دارد.
احمد کیمیایی اسدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و فعال صنعت 
نساجی  افزود: نکته اینجاست که پوشاک خارجی موجود در بازار اغلب از مبادی 
غیر رسمی وارد ایران می شود و در نتیجه در اثر پرداخت نکردن حقوق گمرکی 
و عبور نکرده از مبادی رسمی، قدرت رقابت باالتری را در قیاس با تولیدکنندگان 

داخلی دارد.
به گزارش بولتن نیوز، وی با اشاره به اینکه ۹5 درصد از پوشاک خارجی موجود 
در بازار از طرق غیر قانونی وارد بازار ایران شده است، گفت: به هر روی صنعت 

داخلی پوشاک تحت تاثیر همین شرایط غیر قابل رقابت نتوانسته است در 
سال های اخیر جایگاهی را در بازار از آن خود کند. درست است که 50 درصد از 
بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی است اما واردات غیر قانونی این حجم عظیم 

پوشاک ضربه های سختی را به این صنعت وارد کرده است.
وی با اشاره به اینکه دو سال اخیر این صنعت درگیر رکودی چشمگیر بود، از 
ضرورت اصالح ساختار در صنعت پوشاک سخن گفت و ادامه داد: برای انکه 
توفیقی در این بازار نصیب تولید کننده داخلی شود، ضرورت دارد تغییراتی در این 
حوزه اتفاق بیفتد. کیمیایی اسدی در توضیح این مطلب ادامه داد: برنامه ریزی 
برای افزایش توان تولید در این صنعت الزم است همزمان با اقداماتی به منظور 
به روز رسانی ماشین آالت قدیمی و خریداری ماشین آالت و تکنولوژی جدید 
صورت گیرد چرا که در شرایط کنونی بخش مهمی از تولید کنندگان داخلی 
همچنان با ماشین آالت قدیمی در حال فعالیت هستند و این مساله افزایش 
قیمت تمام شده کاال را در پی دارد. او با تاکید بر توان اشتغال زایی این صنعت 
افزود: در این شرایط نه تنها با بهبود کیفیت پوشاک تولیدی روبرو خواهیم بود 

بلکه قیمت تمام شده این کاال نیز کاهش خواهد یافت.
برای  را  زمینه  ها  تحریم  لغو  اینکه  بر  تاکید  با  نساجی  صنعت  فعال  این 
سرمایه گذاری در این صنعت مهیا کرده است، گفت: اصالح ماشین آالت می 
تواند ساختار صنعت پوشاک را بهبود بخشد اما الزم است اصالحاتی در حوزه 
فرهنگی نیز صورت گیرد چرا که بسیاری از تولیدکنندگان ما به دلیل مسائل 

فرهنگی محصولشان را با مارک خارجی به فروش می رسانند.
وی با اشاره به اینکه صنعت پوشاک در سال های اخیر از قاچاق آسیبی جدی 
دیده است، گفت: مولفه های بازار نشان می دهد در زمینه پوشاک، مستعد واردات 

غیررسمی در حجم وسیع هستیم.

صنعت پوشاک نیازمند اصالح ساختار است

طبق آمار رسمی گمرک در سال ۹5 بیش از 44 تن لباس زیر به ارزش 11 
میلیارد ریال به کشور وارد شده است. به گزارش تراز، بررسی آمار گمرک در سال 
۹5 نشان می دهد سال گذشته بیش از 44 تن انواع شورت های زنانه و مردانه 

به کشور وارد شده است.
واردات این محصول افزون بر 11 میلیارد و 782 میلیون ریال خرج در بر داشته 
و موجب خروج 373 هزار و 532 دالر ارز از کشور شده است. این میزان واردات 
تحت عناوین »شورت و زیرشلواري مردانه یا پسرانه از سایر مواد نسجي، که 
درجاي دیگرگفته نشده«، »شورت وتنکه زنانه یا دخترانه کشباف یا قالب باف 
از سایرمواد نسجي، غیرمذکور در جاي دیگر« و »شورت و زیر شلواري مردانه 
یا پسرانه کشباف یا قالب باف ازسایر مواد نسجي غیرمذکور در جاي دیگر.«  

صورت گرفته است.

واردات یازده میلیاردی لباس زیر در سال ۹۵ به کشور
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وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به افزایش جمعیت جهان در دهه های آینده و 
پیش بینی کاهش عرضه پنبه،تولید این محصول در کشور باید افزایش یابد.

محمود حجتی در جلسه بررسی سیاست ها و اقدامات طرح خوداتکایی پنبه که با 
حضور مدیران ارشد این وزارت و نمایندگان تشکل ها و سایر دستگاه های  اجرایی 
مرتبط برگزار شد،اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت جهان در دهه های آینده 

با کاهش عرضه جهانی پنبه روبرو خواهیم شد بنابراین تولید پنبه متناسب با نیاز 
صنایع نساجی باید در کشور افزایش یابد.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، وی تصریح کرد:بذور گواهی شده،زودرس،مقاوم 
به آفات و با عملکرد باال و مصرف آب کمتر با اولویت داخل باید به میزان کافی 

تامین و در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
 وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که توسعه کشت دوم پنبه در تناوب کشت 
گندم و کلزا از راه های افزایش تولید و درآمد کشاورزان است،تاکید کرد:نهاده های 
تولید اعم از کود و سم و ماشین آالت برداشت باید از منابع معتبر تامین و در زمینه 

تولید مشترک و یا تحت لیسانس این نهاده ها در داخل کشور اقدام شود.
 حجتی، تقویت تعاونی های تولید را ضروری عنوان کرد و افزود:وزارت جهاد 
کشاورزی از واگذاری مدیریت زنجیره تولید پنبه شامل تامین و توزیع نهاده ها و 

همچنین فعالیت های تجاری به تعاونی های تولید حمایت می کند. 
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیگیری های مهندس نعمت زاده وزیر صنعت،معدن 
و تجارت به عنوان متولی صنعت کشور در دولت یازدهم از افزایش تولید داخلی 
پنبه،این امر را امتیازی بزرگ برای بخش تولید برشمرد و اضافه کرد:با کارخانه های 

نساجی برای مشارکت در خرید پنبه کشاورزان مذاکراتی انجام شده است.

وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری زنجیره تولید پنبه به تعاونی ها حمایت می کند

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم و تجهیزات ورزشی از واردات انبوه 
تولیدات چینی به کشور خبر داد و گفت: واحد تولید پوشاک ورزشی تیم های ملی رو 
به تعطیلی می رود. محمد امین زاده گوهری درباره وضع کارخانه های فعال تولیدکننده 
لوازم ورزشی اظهار کرد: کارخانه های تولیدکننده لوازم ورزشی در کشور حال و روز 
خوبی  ندارند.  به گزارش خبرگزاری فارس، وی تصریح کرد: رکود حاکم بر اقتصاد 
کشور باعث شده تا تولید ملی آسیب ببیند و آسیب تولید ملی، تعطیلی کارخانه ها را 

به همراه دارد و اتحادیه لوازم ورزشی هم از این قاعده مستثنی نیست.

 رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم و تجهیزات ورزشی با تأکید بر اینکه 
کارخانه های معروفی در داخل کشور فعال بودند، اضافه کرد: ازجمله این کارخانه ها، 
می توان به تولیدی امین اشاره کرد که برند معروف کشوری بود و پوشاک تیم های 
ملی را تأمین می کرد.  امین زاده گوهری عنوان کرد: رکود حاکم بر اقتصاد کشور و 
حجم باالی کاالهای وارداتی که مشابه آن باکیفیت باالیی در داخل کشور تولید 
می شود، باعث شد تا این کارخانه معروف سه، چهار سالی بوده رو به تعطیلی رفته و 
نیمه فعال شده است.  وی تصریح کرد: کارخانه ای که آن همه سابقه درخشان در 
تولید ملی و کیفیت مطلوب داشته، به خاطر وضع اقتصادی کشور اآلن با تعداد کمی 
نیرو نیمه فعال است.  رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم و تجهیزات 
ورزشی بیان کرد: تولیدی حسن پور از دیگر تولیدی های معروف در اتحادیه ما بوده 
است که آن هم به خاطر رکود اقتصاد رو به تعطیلی رفته است.  امین زاده گوهری با 
تأکید بر اینکه افزایش فضای کاالهای چینی در بازار کارخانه های ما را تعطیل کرد، 
تصریح کرد: انبوه تولیدات چینی در کشور شرایط را برای تولیدکننده داخلی سخت 
کرده است.  وی با اشاره به اینکه ایران در گذشته از کشورهای صادرکننده به ویژه 
در بحث کفش ورزشی بوده ولی متأسفانه اآلن این شرایط برعکس شده است، 
اظهار کرد: امیدواریم در آینده با کنترل واردات کاالهایی که در داخل کشور تولید 

می شود، شاهد احیای مجدد کارخانه ها باشیم.

واردات انبوه تولیدات ورزشی چینی به کشور
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رییس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران گفت: در کارگاه های تولیدی با 
افزایش کارگران یک واحد صنفی از 5 کارگر به 6 کارگر، حق بیمه پرداختی کارفرما 
20 درصد افزایش پیدا می کند. حبیب طهماسبی نیک، پیرامون شرایط تولید در 
صنف خیاطی، گفت: در شهر تهران 4000 واحد صنفی خیاطی وجود دارد که به 
دلیل حمایت نشدن کافی در سال های گذشته، قریب به 2000 واحد به حالت 

تعطیل درآمده است و واحدهای فعال هم با 50 درصد ظرفیت مشغول به کار 
هستند. به گزارش اقتصاد آنالین، وی افزود: یکی از دالیل پایین آمدن ظرفیت 
تولید در واحدهای صنفی خیاطی، وضع تعرفه باالی مواد اولیه است. در حالی که 
پوشاک آماده به راحتی و با تعرفه پایین از مرزها عبور می کند، با این شرایط تولید 
کننده ها هر روز ضعیف تر می شوند و شعار سال هم که بر حمایت از تولید استوار 
است، محقق نمی شود و الزم است در تعرفه مواد اولیه و پوشاک آماده تجدید نظر 
صورت گیرد. رییس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران با بیان اینکه فراهم نشدن 
تسهیالت بانکی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، یکی دیگر از 
دالیل  ضعیف شدن تدریجی واحدهای تولیدی پوشاک است، تاکید کرد: با وجود 
اینکه در داخل از نظر منابع انسانی و هنر خیاطی، کمبودی نداریم، اما در سیاست 
های کالن اقتصادی به دلیل شعارزدگی حمایت درستی از واحدهای فعال اقتصادی 

نمی شود و فعاالن صنف خیاطی هم مشمول همین قاعده شده اند. 
طهماسبی نیک ادامه داد: در صنف خیاطی هر کارفرما با افزایش تعداد کارگران 
مجموعه خود از 5 کارگر به بیش از 6 کارگر می بایست حق بیمه  پرداختی به 
سازمان تامین اجتماعی را به میزان 20 درصد افزایش دهد و همین موضوع تمایل 

کارفرمایان را برای توسعه فعالیت شان کاسته است.

محاسبه تصاعدی حق بیمه کارگران تولیدی پوشاک 

غالمرضا سلیمانی گفت: رئیس جمهوری سال گذشته کلنگ زنی این پروژه را 
انجام داد و پیشرفت آن در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم با گردآوری مجموعه ای 
از واحدهای مختلف صنعت پوشاک شهرک صنعتی آن را در محلی به موقعیت 

جغرافیایی روبروی حرم مطهر امام خمینی )ره( به بهره برداری برسانیم.
به گزارش پول نیوز، غالمرضا سلیمانی با اشاره به آخرین وضعیت شهرک 
صنعتی پوشاک و پیشرفت های این پروژه، اظهار کرد: رئیس جمهوری سال 
گذشته کلنگ زنی این پروژه را انجام داد و پیشرفت آن در دستور کار قرار گرفت 

تا بتوانیم با گردآوری مجموعه ای از واحدهای مختلف صنعت پوشاک شهرک 
صنعتی آن را در محلی به موقعیت جغرافیایی روبروی حرم مطهر امام خمینی 
)ره( به بهره برداری برسانیم. وی ادامه داد: پروژه شهرک صنعتی پوشاک با 
همکاری انجمن پوشاک و مشاوران داخلی و خارجی در حال طراحی است و 
اولین شهرکی است که بر اساس نیاز داخلی طراحی شده و سراسر زنجیره تولید 

پوشاک از تامین مواد اولیه، مد، طراحی و ... را شامل می شود.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با اشاره به 
اینکه کارخانجات شهرک صنعتی پوشاک در سه تیپ ساخته می شوند، گفت: 
سه تیپ کارخانجات شامل کارخانجات بزرگ صنعتی، کارخانجات متوسط و 
کارخانجات کوچک و کارگاهی هستند.  سلیمانی افزود: طراحی فاز اول شهرک 
صنعتی پوشاک انجام شده و طراحی فاز دوم نیز در حال تکمیل است که پس از 

این مورد فعالیت عمرانی و زیرساختی مدنظر قرار می گیرد.
 وی با تاکید بر اینکه در سال جدید به دنبال واگذاری شهرک صنعتی پوشاک 
هستیم، گفت: در این پروژه زمین واگذار نمی شود بلکه ساخت سوله ها در دستور 

کار قرار می گیرد و به متقاضیان خرید سوله واگذار خواهد شد.
 معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در مورد 
زمان افتتاح این پروژه اعالم کرد: ساخت و ساز شهرک صنعتی پوشاک در سال 

جاری آغاز می شود و ظرف مدت سه سال به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

آخرین خبرها از شهرک صنعتی پوشاک
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مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
مهمترین تهدید صنعت تولید شال و روسری، واردات غیر رسمی شامل واردات این 

محصوالت و نیز پارچه قابل استفاده برای تولید است.
افسانه محرابی افزود: قاچاق کاال و واردات غیر رسمی مانع اصلی توسعه بخش های 

تولیدی و تولید شال و روسری در کشور است .
به گزارش ایرنا، مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت  خاطرنشان کرد: در مورد واردات رسمی، موضوع کم اظهاری )شال و 
روسری( و خالف اظهاری )پارچه یا رول قابل استفاده به جای شال و روسری(، 
با توجه به جلسات متعدد و اقدام های به عمل آمده، اواخر سال گذشته از سوی 
گمرک جمهوری اسالمی ایران ابالغیه های مربوطه در مورد اعمال نظارت الزم 

و تمهیدات اجرایی برای ارزش گذاری پارچه های موصوف به عنوان روسری و 
همچنین تعیین حداقل ارزش برای هر ثوب روسری ساخت چین و ترکیه و نیز 

کشورهای اروپایی صورت پذیرفته است.
بر اساس تصمیمات جدید گمرک، ارزش گذاری و حقوق ورودی پارچه های شال 
و روسری رول با گراماژ 100گرم و پایین تر که از آن برای تولید این اقالم استفاده 
می شود، با همان ردیف تعرفه ای شال و روسری صورت می گیرد. پیشتر دفتر 
بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک ایران این مورد را در بخشنامه ای خطاب به 
ناظران و مدیران کل گمرک های تهران-غرب، تهران، خرمشهر، چابهار، آبادان، 

جلفا، شهید باهنر، بازرگان و بوشهر اعالم کرد. 
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک جمهوری اسالمی ایران در 
نامه ای به مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پیشنهاد کرده است با هدف قانونمندسازی نظام واردات روسری و شال خارجی 
مشابه تولیدات ایران، ارزش بر مبنای فهرست رسمی شرکت برند مادر که صحت 
آن توسط مقام های صالحیت دار تایید شده باشد، به این دفتر اعالم و از صدور هر 

گونه ثبت سفارش به اسم اشخاص و شرکتهای نامعتبر خودداری شود.
به گزارش ایرنا، چندی پیش دبیر انجمن تولیدکنندگان شال و روسری در نامه ای 
به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت: با وجود اینکه کارخانه های تولید شال و 
روسری با صرف میلیون ها دالر به روز شده است اما واردات این کاالهای دارای 

تولید داخل همچنان ادامه دارد.
تصمیم جدید گمرک جمهوری اسالمی ایران با هدف ساماندهی به این امر و 

حمایت از تولید ملی صورت گرفته است

واردات غیر رسمی مهمترین تهدید صنعت تولید شال و روسری است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در جلسه هیئت مدیره 
با  برخورد  در  قزوین خواستار عزم همگانی  استان  پوشاک  اتحادیه صنف 

قاچاق پوشاک شد.
در  قزوین  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  پرزحمت  علی 

دیدار اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف پوشاک اظهار کرد: اتحادیه صنف 
پوشاک استان  یکی از اتحادیه های بزرگ و بسیار خوب در بین اتحادیه 

های صنفی استان است.
به گزارش اقتصاد پنهان،  وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در 
اتحادیه  از  اتحادیه پوشاک یکی  ایرانی گفت:  از کاالی  خصوص حمایت 
هایی است که بیش از دیگر صنوف با پدیده قاچاق درگیر است لذا برای 
در  کرد:  خاطرنشان  پرزحمت  می طلبد.  را  همگانی  عزم  قاچاق  با  برخورد 
راستای جلوگیری از قاچاق دستورالعمل هایی داریم که امیدواریم با همکاری 
صنوف و اتحادیه های مربوطه در بخش اصناف با این موضوع برخورد جدی 

صورت گیرد.
به  اشاره  با  نشست  این  ادامه  در  نیز  پوشاک  اتحادیه  رئیس  پور  گرامی 
مشکالتی نظیر عرضه کاالهای خارجی در فروشگاه های بزرگ و زنجیره 
ای خارجی، فعالیت دستفروشان را از مشکالت اصلی این اتحادیه دانست و 
اعالم کرد: بیش از 250 دستفروش در سطح شهر قزوین فعالیت دارند که 

باید ساماندهی شوند.

لزوم عزم همگانی در برخورد با قاچاق پوشاک
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نانو برچسب امنیتی از تقلب و جعل هویت جلوگیری می کند

شرکت کانادایی نانو تک Nanotech Security با الهام گرفتن از خواص نوری در بال 
پروانه مورفو نانو برچسب امنیتی و نشان واره ی شرکت های دارای نام های تجاری معروف را 
با فناوری نانو تهیه کرده است. فناوری KolourOptik این شرکت در سال 200۹ توسط 
دانشگاه سیمون فریزر کانادا Simon Fraser University به عنوان جایگزینی برای 

فناوری هولوگرام معرفی شده است. 
ایده تولید نانو برچسب امنیتی از کجا پدید آمده است؟

بال های آبی پروانه مورفو از میلیاردها ساختار ریز نانومقیاس تشکیل شده است. این 
ساختارهای ریز با نور برهمکنش داشته و رنگ آبی ایجاد کنند. این رنگ بدون وجود 
رنگینه یا رنگ دانه ای ایجاد می شود. این شرکت امنیتی با الهام گرفتن از ساختار رنگی 
پروانه و با ایجاد نانو ساختارها، تصاویر رنگی را در  نانو برچسب امنیتی ایجاد کرده اند. این 
رنگ براثر تغییر زاویه و یا چرخش و با کیفیت یک نمایشگر LED قابل مشاهده است. 
KolourOptik از فناوری های بی نظیری است که از قابلیت تولید صنعتی و اقتصادی در 
حوزه چاپ های امنیتی بر سطوح مختلف برخوردار است. در این  بین، کاربرد این نوع چاپ 
امنیتی بر روی لباس های نظامی با قابلیت خواندن از فاصله دور و عدم امکان جعل این 
چاپ ها حائز اهمیت است. به طوری که استفاده از نانو برچسب امنیتی بر روی لباس، امنیت 

مؤسسات اطالعاتی و نظامی را افزایش خواهد داد.

®KolourOptik با توسعه در بخش نانو- اپتیک برای چاپ های امنیتی از 5 مزیت 

اساسی نسبت به چاپ هولوگرام برخوردار است که عبارت اند از:
*احراز هویت آسان. تصاویر KolourOptikبا وضوح بسیار باال توانایی مشاهده از فاصله 

دور را فراهم می کند. این تصاویر قابلیت خاموش و روشن شدن دارند
*سطوح مختلف امنیت در یک تصویر.

*دشواری جعل و تقلب، ازآنجایی که قابلیت کپی کردن و تقلب از نسخه اصلی را ندارد.
*چاپ همه کاره. این فناوری می تواند بر مواد مختلفی ازجمله فلزات، پالستیک ها، اکریلیک، 

منسوجات یا سطوح کاغذ انجام شود.
* دوستدار محیط زیست. در فناوری KolourOptik فقط از ساختارهای نانومقیاس 

استفاده شده و هیچ رنگ دانه و یا رنگی در این نوع چاپ به کاربرده نمی شود.
شرکت نانوتک سه فناوری مجزا را برای محافظت در برابر جعل و تقلب به خدمت گرفته 
است. این شرکت به ارائه خدمات در حوزه فناوری KolourOptik پرداخته و هنوز در 
KolourOp�مورد دو حوزه دیگر چاپ امنیتی اطالعات بیشتری اعالم نداشته است. در 

tik تصاویر در نور بسیار ضعیف و با استفاده از نانو حفرات منظم در ساختار نوری ایجاد 
می شود. تصاویر به رنگ های قرمز، سبز یا آبی ایجاد می شوند که به راحتی قابل تغییرند.

Optical Thin Film )OTF( Colour
Shift بهترین گزینه برای چاپ های امنیتی بر روی فلزات و سرامیک ها است. نانوتک 6 
استاندارد رنگی و بیش از 200 فام را برای این فیلم های رنگی پیشنهاد کرده است و از این 

روش می توان برای سطوح کاغذی و پلیمری استفاده کرد.
Plasmonic Colour Pixels این سیستم عامل نسل جدیدی از اپتیک است که 
توانایی کنترل نور را خواهد داشت. برای مثال مانند آنچه در صفحه نمایشگر دیده می شود، 
تصاویر قابلیت خاموش و روشن شدن دارند. این تصاویر با نانو ساختارهای کوچکی بر 
سطح مواد ایجاد می شود. این ساختار بسیار خاص است. به عبارتی دیگر با این نانو ساختارها 

با اندازه ای کوچک تر از طول موج نور، متا مواد بر سطح ایجاد می شود.

دستگاه Washwow یک ماشین لباسشویی الکترونیکی قابل حمل است که در 
ابعاد 102 در72 در 26 میلیمتر ارائه شده است. همانطور که در تصویر نیز مشخص 
است این دستگاه فوق العاده جمع و جور است و ابعادی برابر ابعاد یک صابون دارد. 
 cavitation برخالف دیگر ابزار ماشین لباس شویی این فناوری به وسیله فرآیند
bubbles و استفاده از اکسیژن فعال باعث تجزیه آلودگی موجود در لباس می شود. 
در داخل آن با فلز نوبل پوشش داده شده که الکترود مثب و منفی تولید می کند.  

این دستگاه عالوه بر از بین بردن آلودگی های آلی، گرد و غبار با ایجاد هیپوکلرواسید 
اثر ضد باکتری برای از بین بردن باکتری ها ایجاد می کند. عالوه بر این با استفاده 
از یون قلیایی کاتد انتهایی ، دستگاه یک محیط الکترولیزی مانند شوینده ها در آب 
 Acid ایجاد می کند بدون آنکه نیاز به هرگونه شوینده ای باشد.در پایان به وسیله

Iron در آند انتهایی جهت ضد عفونی و استرلیزه کردن استفاده می شود.

ماشین لباسشویی قابل حمل و بدون نیاز به مواد شوینده

www.nanotexnet.ir
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Nano Textile
چاپگر پالسما راهکاری برای چاپ نانوذرات بر منسوجات

 در کنار روش های جدید چاپ منسوجات از جمله چاپ با استفاده از چاپگرهای 
جوهرافشان و ائروسل، استفاده از چاپگر پالسما امکان استفاده از نانوذرات در 
چاپ منسوجات را فراهم ساخته است. هرچند که صنعت چاپ منسوجات از 
سابقه ی طوالنی برخوردار بوده است، اما چاپ نانو مواد بر منسوجات به عنوان 
چالش موجود در این صنعت به شمار می رود. اخیراً روش جدیدی با استفاده از 
فناوری پالسما برای چاپ نانو مواد بر سطوح سه بعدی انعطاف پذیر مانند کاغذ یا 
لباس توسط پژوهشگران ارائه شده است. این روش ارزان و ساده امکان ساخت 
تجهیزاتی همچون حس گرهای شیمیایی و زیستی، حافظه های الکترونیکی، 

باتری های منعطف و مدارهای مجتمع بر پوشاک را فراهم می سازد.
یکی از روش های متداول برای قرار دادن نانو مواد بر سطح، استفاده از چاپگرهای 
جوهرافشان است. اگرچه استفاده از چاپگرهای جوهرافشان ارزان و مقرون به صرفه 
است، اما این روش با محدودیت هایی نیز روبرو است. ایجاد تصویر با استفاده از 
این چاپگرها بر روی منسوجات و زمینه های منعطف به دشواری صورت می گیرد 
و در مورد اشیای سه بعدی نیز مشکالت مشابه و بزرگ تری نیز وجود دارد. جوهر 
چاپ باید به صورت مایع باشد و همین امر استفاده از نانو موادی که از قابلیت 
انحالل پذیری برخوردار نیستند را محدود می نماید. برخی از نانو مواد را می توان با 
استفاده از چاپگرهای آئروسل بر روی سطوح مذکور چاپ کرد؛ اما در این روش 
نیز معمواًل مواد باید تا چند صد درجه سانتی گراد گرم شوند تا امکان ایجاد یک 
فیلم نازک و صاف در حالت جامد فراهم شود. تعداد مراحل زیاد این روش و دمای 

باالی فرایند ممکن است سبب سوختن منسوجات شود. 
در روش چاپ پالسما دمای بیش از 40 درجه سانتی گراد موردنیاز نیست. به 
گفته ی میا میاپان از مرکز تحقیقات Ames ناسا در امریکا، با چاپگر پالسما 
می توان مواد مختلف را به راحتی بر کاغذ، پالستیک، پنبه و یا انواع مختلف 
انعطاف پذیر  و  نرم  زمینه های  بر  چاپ  برای  روش  این  قرارداد.  منسوجات 

طراحی شده است و جوهر مورداستفاده الزاماً به حالت مایع نیست. 
این پژوهشگران چگونگی عملکرد چاپگر پالسما را برای قرار دادن نانولوله های 

کربن بر زمینه ی کاغذی را در مجله Applied Physics Letters از انتشارات 
AIP Publishing گزارش کرده اند.

نحوه عملکرد چاپگر پالسما
در این روش نانولوله های کربن با پالسمای یون های هلیوم مخلوط شده و نانو 
مواد از سمت نازل بر روی زمینه ی کاغذی منتقل می شوند. پالسما، نانو مواد را 
به صورت متمرکز بر سطح کاغذ قرار می دهد و لذا نیازی به اعمال حرارت اضافی 
نیست. با اشتعال نازل حتی از نانولوله های کربنی همراه با پالسمای هلیوم روشن 
و خاموش می شود. هنگامی که پالسما خاموش است، چگالی نانولوله های کربن 
بسیار کم است. پالسما نانولوله ها را بر روی زمینه با چگالی زیاد متمرکز کرده 
و به خوبی می چسباند. این گروه از پژوهشگران ناسا دو حس گر ساده شیمیایی 
و زیستی را با این روش چاپ کردند. حضور مولکول های خاص می تواند منجر 
به تغییر مقاومت الکتریکی نانولوله های کربنی شود. با اندازه گیری این تغییرات، 

می توان نوع و میزان مولکول موردنظر را با حس گر اندازه گیری نمود. 
این پژوهشگران یک حس گر شیمیایی برای تشخیص گاز آمونیاک و یک 
حس گر زیستی برای تشخیص دوپامین )مولکول های مربوط به اختالالتی مانند 

بیماری پارکینسون و صرع( با این روش چاپ تولید کردند.
هرچند این موارد فقط برای اثبات کارایی چاپگر پالسما بوده است، گستره ی 
تولید  مثال  برای  دارد.  وجود  زیستی  حس گرهای  برای  وسیعی  کاربردی 
عوامل  و  کلسترول  همچون  انسان  حیاتی  عالئم  پایشگر  حس گرهای 
بیماری زای ناشی از مواد غذایی همچون ای کوالی و سالمونال به این روش 
ساده  نازل  از یک  استفاده  با  پالسما  چاپگر  ازآنجایی که  است.  امکان پذیر 
عمل می کند، به راحتی در تولید انبوه قابل به کارگیری  است. برای مثال 
یک سامانه که همچون دوش حمام دارای نازل های متعددی است امکان 
چاپ سطحی وسیعی را فراهم می آورد و یا یک نازل که همانند یک شلنگ 
عمل می کند را می توان برای اسپری کردن نانو مواد بر سطوح سه بعدی 

استفاده کرد.
میاپان ادعا می کند که با استفاده از چاپگر پالسما امکان چاپ بر روی تمام 
زمینه هایی که در چاپ جوهرافشان قابل انجام بوده و حتی قابل انجام نبوده 

است، وجود دارد و ازاین رو با این روش چاپ رقابت می کند.
این روش با توجه به ارزان بودن و سهولت، از قابلیت تجاری شدن برخوردار است. 
هم اکنون پژوهشگران در حال طراحی روشی برای چاپ زمینه هایی مانند مس 
هستند. با این روش می توان مواد مورداستفاده در باتری ها را بر روی صفحات 
نازکی همچون آلومینیوم چاپ کرد و این ورقه های نازک را می توان به صورت 
باتری های بسیار ریز قابل رول کردن برای تلفن همراه و سایر تجهیزات استفاده 

کرد.

 شبکه نانو نساجی )ستاد ویژه توسعه فناوری نانو(
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تولید نانوالیاف کیتین از پوست خرچنگ به روشی ساده

 
محققان ژاپنی با استفاده از ضایعات تولید شده از خرچنگ های صید شده 
منطقه Tottori، موفق به تولید نانوالیاف کیتین با قابلیت استفاده در کاربردهای 

پزشکی، آرایشی و غذایی شدند.
یک منبع موثق از پایان رهاسازی زباله های مربوط به پوسته خرچنگ ها در 
 Tottori دانشگاه ساحلی  در  در حال حاضر محققان  داد.  خبر  ژاپن  دریای 
Prefecture پوست خرچنگ ها را از زباله ها جدا کرده و آن ها را برای تولید 

محصوالتی با فناوری باال به کار می گیرند.
آژانس شیالت،  به گزارش  تولید خرچنگ کشور ژاپن است.  توتوری مرکز 
ماهیگیران این منطقه در سال 2014 با صید حدود ۹700 تن سخت پوست، 

نزدیک به نیمی از صید کل کشور را به خود اختصاص دادند.
در حال حاضر محققان در دانشگاه توتوری دریافته اند که چگونه پوست خرچنگ 
فناوری  انجام شده،  برنامه ریزی  بر طبق  کنند.  تبدیل  نانوالیاف کیتین  به  را 
موردنظر ابتدا در بخش محصوالت آرایشی و غذایی تجاری سازی خواهد شد. 
در صورت موفقیت دانشگاه در تجاری کردن این محصول اولیه، صنعت محلی 

جدیدی به وجود خواهد آمد.
گردشگران برای بازدید از شهر توتوری دیدن خرچنگ های برفی، خوراکی های 
خوش طعم و هم چنین تپه های شنی معروف منطقه، زیارتگاه ها، چشمه های آب 
گرم و میوه ها را در برنامه ی خود قرار می دهند. خرچنگ برفی قرمز گونه ی 
مورداستفاده در صنایع کنسروسازی و غذاهای فرآوری شده است. در واقع بیش 
از ۹0 درصد از خرچنگ های صیدشده در توتوری از نوع خرچنگ برفی قرمز 
است. پس از آن که خرچنگ ها توسط صنعت ماهیگیری محلی فرآوری شدند، 

پوسته آن ها به عنوان زباله دور ریخته می شود.
دکتر شینسوکه ایفکو دانشیار دانشگاه توتوری در پی یافتن روش هایی برای 
استفاده مؤثر از پوسته خرچنگ بود تا از این نعمت موجود در منطقه استفاده 

نماید و در این راه موفق به ارائه ی مواد جدیدی شد.
ایفکو تحصیالت خود را با راهنمایی پروفسور هیرویوکی یانو از پیشگامان در 
زمینه تولید نانو الیاف سلولزی گیاهی )CNF( در دانشگاه کیوتو انجام داده 

بود. این پس زمینه علمی او را به سوی ایجاد نانو مواد با بنیان کیتین، ماده  ی 
تشکیل دهنده ی 30-20 درصد از پوسته خرچنگ، هدایت و دستاورد خود را نانو 

الیاف دریایی نام گذاری کرد.

فرایند تولید نانوالیاف کیتین
کیتین یک ماده طبیعی است که به عنوان افزودنی در مواد غذایی رژیمی و 
کاربرد های دیگر مورداستفاده قرار می گیرد. ویژگی اصلی نانو الیاف دریایی این 
است که در آن از کیتین به منظور تهیه نانو مواد استفاده می شود. آب و اسید 
به کیتین استخراج شده از پوست خرچنگ افزوده شده تا فرایند از هم گسیختن 
ساختار کیتین آسان تر شده و با استفاده از تجهیزاتی همچون هاون، آن را ریزتر 

می کنند.

تبدیل کیتین به نانو الیاف توسط دستگاه خردکن شبیه هاون
باضخامت  ظریف  الیاف  نانو  از  دیسپرسیونی  تشکیل  زمان  تا  فرایند  این 
متوسط 6 نانومتر تکرار می شود. روش دیگری نیز برای ایجاد نانوالیاف کیتین 
از طریق به هم زدن بسیار سریع دیسپرسیون حاوی کیتین بر روی یک 
ماده ی زیر آیند وجود دارد، اما این روش ازلحاظ انرژی و دستمزد گران بوده 
و به ازای هر کیلوگرم از دیسپرسیون با غلظت 2 درصد، هزینه ای در حدود 
20000 ین )170 دالر( در بر خواهد داشت. بنا بر اعالم ایفکو، با استفاده 
از دیسپرسیون با غلظت 2-1% کیتین و با فرایند هاونی قیمت تمام شده به 
ازای هر کیلوگرم 4000-3000 ین خواهد بود که در مقیاس صنعتی مقرون 

به صرفه تر خواهد بود.
تولید  باهدف  و  مارس 2016  ماه  اوایل  از  دانشگاه  مالی  با حمایت  ایفکو 
کم هزینه نمونه اولیه محصولش را تولید کرد. تولید نمونه اولیه نانو الیاف با 
استفاده از کیتین استخراج شده از پوست خرچنگ های محلی و با استفاده از 
امکانات دانشگاه انجام شد. کیتینی که نانو الیاف از آن تهیه می شود به صورت 
پودری با آب مخلوط نمی شود، اما استفاده از اسید در فرایند سبب ایجاد دافعه 
میان نانو الیاف و ایجاد رشته های بلند و نازک تر شده و در ادامه با افزودن آب 
به ژل تبدیل می شود. این ماده دارای خواص مشابهی با نانو الیاف سلولزی 
است، برای مثال زمانی که به فیلم تبدیل شود، استحکامش افزایش می یابد.
نانو الیاف سلولزی ماده ای ساخته شده از چوب است که استحکامی 5 برابر 
بیش تر از فوالد داشته درحالی که تنها یک پنجم وزن آن را دارد. در ژاپن، 
صنایع کاغذسازی نیپون ساالنه 30 تن نانو الیاف سلولزی تولید می کند که 
این مقدار در سال مالی 2016 به ده برابر مقدار فعلی خواهد رسید. همچنین 
شرکت Chuetsu Pulp & Paper تولید انبوه خود را در سال مالی 2017 
آغاز خواهد کرد. ارزش محصوالت تولیدشده 5000 تا 10000 ین به ازای 
هر کیلوگرم برآورد شده است. ازنظر منابع پایدار مواد اولیه، نانو الیاف دریایی 
که در حال حاضر در مرحله تولید نمونه اولیه قرار دارد، در صورت موفقیت 
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لباس خودرنگ با الهام از نانو ساختارهای رنگین کمانی طبیعی

 
توانایی موجودات طبیعی در کنترل فعال رنگشان، دانشمندان را به سوی استفاده از 
ایده  رنگ های تلفیق شده با ساختار، در فناوری های جدید و تولید لباس خودرنگ 
هدایت نموده است؛ اما چگونگی شبیه سازی سازوکار رنگ های طبیعی همچنان 
 )NIMS( در هاله ای از ابهام قرار دارد. هیروشی فادوزی در موسسه علم مواد ژاپن
چالش های موجود برای ایجاد ساختارهای بلوری فوتونیک الهام گرفته شده از 
رنگ های ساختاری طبیعی را بررسی نموده است. در مقاله مروری منتشرشده در 
مجله ی Science and Technology of Advanced Materials، رنگ های 
 Iridescence ساختاری فعال و انواع آن ها در طبیعت بررسی شده است. رنگ های
یا رنگین کمانی که در اثر تغییر زاویه دید بیننده ایجاد می شوند، با تغییرات ساختاری 

در سطوح و بدون استفاده از مواد رنگی به دست خواهند آمد.
این رنگ ها در اثر انعکاس انتخابی بخشی از نور مرئی با تنظیم مناسب ضریب 
شکست مضاعف بخش های سازنده ی ساختار ایجاد می شوند. ساختارهای رنگی 
با این سازوکار در برخی موجودات طبیعی همچون پر طاووس، پوسته بیرونی 
سوسک جواهر، بال پروانه مورفو و بسیاری از حشرات دیگر قابل مشاهده می باشند. 
در مقاله مروری مذکور، تداخل چندالیه ی نور در موجودات آبزی به ویژه در فلس 

های ماهی موردبررسی قرارگرفته است.
تداخل نوری چندالیه اصلی ترین موضوع این مقاله به شمار می رود. از رنگ های 

ساختاری در طبیعت به منظور استتار، اعالم ترس )هشداردهنده(، جلوه گری و 
ارتباط استفاده می شود و دستاوردهای اخیر در این حوزه مرهون شناخت بلورهای 
فوتونیک بوده است. اگرچه هنوز رنگ های ساختاری طبیعی به ویژه رنگ بال 
پروانه مورفو، به راحتی با مدل های ساده ی تداخل نوری قابل بیان نیست، اما 
پژوهش های فروانی درزمینه ی علوم فیزیک و زیست شناسی برای دستیابی به 

این رنگ های ساختاری در حال انجام است. 
رنگ ساختاری فلس های سطحی برخی از ماهی ها و پوست بیرونی حشرات، 
قابل تغییر هستند. رنگ آبی بال پروانه مورفو ناشی از وجود نانو ساختارهای متناوب 
است و این رنگ با تغییر ضریب شکست مضاعف نور در بال این نوع پروانه تغییر 
می نماید. برای مثال بال پروانه با قرارگیری در استون )ضریب شکست= 1٫362( 
به رنگ آبی متمایل به سبز دیده می شود و با خشک شدن به رنگ اصلی دیده 
می شود. این مثال نمونه ای برای تغییر رنگ غیرفعال است و در مقاله فوق تمرکز 
بیشتر بر تغییر رنگ های فعال در ساختار موجودات زنده است. همین تغییر رنگ در 
اثر تغییر ساختار رنگ در حیوانات دیگر ازجمله ماهی گرمسیری، هشت پا، ماهی 
مرکب و سوسک در پاسخ به محرک های خارجی ایجاد می شود. این سازوکار 
ایجادشده در هنگام تغییر رنگ می تواند ساختار مواد جدید فوتونیک و راهکاری 

برای تولید لباس خودرنگ را برای پژوهشگران آشکار نماید.
در حال حاضر شرکت Teijin ژاپن با الهام از این فرایند طبیعی، موفق به تولید 
لباس خودرنگ از الیاف خودرنگ بانام تجاری ®Morphotex شده است. این 
لیف بر اساس خاصیت ایجاد رنگ طبیعی در پروانه مورفو، در جنوب امریکا، عمل 
می کند که قادر به نشان دادن رنگ های مختلف با توجه به تغییر جهت تابش یا 

کانون نورتابشی است. 
لباس خودرنگ ®Morphotex متشکل از 61 الیه نورافشان پلی استر و نایلون 
است که ضخامت 70 نانومتر دارد. هریک از رنگ ها با تداخل نوری منحصربه فرد 
ایجاد می شوند. در حال حاضر چهار رنگ اصلی قرمز، سبز، آبی و بنفش برای این 
الیاف موجود است. یکی از کاربردهای ®Morphotex در بخش خودرو، به عنوان 

جایگزین برای رنگ حاوی میکا است.

قابل عرضه  ژاپن  در  الیاف سلولزی درجه دوم  نانو  به عنوان  انبوه  تولید  در 
خواهد بود.

یک ایده برای کاربرد نانوالیاف کیتین، استفاده از آن ها در زمینه بهداشت و درمان 
است. اگرچه سازوکار آن هنوز به خوبی مشخص نشده است، اما ازآنجایی که 
کیتین در درمان التهاب پوستی و همچنین بریدگی و سوختگی مؤثر است، 

می توان از نانو الیاف دریایی در این حوزه استفاده کرد.
مطالعات انجام شده نشان داد، روندترمیم زخم با استفاده در نانو الیاف دریایی 
افزایش می یابد. در مقایسه با پودر کیتین، نانو الیاف دارای سطح مخصوص 
بیشتری بوده و بیشتر با زخم تماس پیدا می کنند و پخش یکنواخت نانو الیاف 
بر پوست و نگهداری رطوبت در محیط زخم ازجمله عوامل ترمیم بهتر زخم 

به نظر می رسد.
درزمینه مواد غذایی، از نانو الیاف دریایی می توان به عنوان یک افزودنی در نان 
استفاده کرد. علت پف کردن نان ایجاد یک دیواره توسط گلوتن در آرد است که 
موجب عبور هوا به بخش داخلی نان می شود. افزودن نانو الیاف دریایی موجب 
تقویت دیواره گلوتن شده و ممکن است میزان استفاده از آرد را به 20 درصد 

کاهش دهد. درنتیجه یک نان کم کالری تهیه خواهد شد.
در سپتامبر 2015 مرکز Asahi Food & Healthcare یک لوسیون نرم کننده 
حاوی نانو الیاف دریایی را به صورت تجاری تولید کرد. ایفکو بیان کرد: تحقیقات 
مشترک باهدف تجاری سازی و همکاری با ده تولیدکننده مواد شیمیایی و 

غذایی انجام شده است.
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روش جدید برای تولید و اعمال گرافن بر منسوجات

 
تولید گرافن با روشی دوستدار محیط زیست، ارزان و با قابلیت تولید انبوه صنعتی 
و همچنین اعمال گرافن اکساید بر سطوح مختلف مخصوصاً سطوح نرم و 

انعطاف پذیری همچون منسوجات توسط محققان امکان پذیر شده است.
بنا بر اعالم پژوهشگران با تولید انبوه گرافن، انقالب دیگری در علم و صنعت 
به وقوع خواهد پیوست. تحولی که حوزه های متعددی ازجمله تولید باتری و 
ریزتراشه های رایانه ای تا روش های درمان سرطان را متحول می سازد. این ماده 
از پالستیک، پوست سوسک و حتی فضوالت حیوانات و به طورکلی از هر منبع 
کربنی قابل استحصال است. در این میان، دانشمندان درصدد رسیدن به روشی 

ارزان، مقرون به صرفه، صنعتی و فراگیر برای تولید گرافن هستند.
Melaleuca alterni�  در مطالعات اخیر، پژوهشگران گرافن را از درخت چای

folia تولید کرده اند. در حال حاضر از این گیاه برای تولید عطرمایه روغنی 

برای کاربردهای پزشکی استفاده می شود. محققان نشان داده اند که تولید انبوه 
و نسبتاً بی عیب و نقص فیلم های گرافنی از روغن درخت چای در مدت زمان 
چند ثانیه تا چند دقیقه امکان پذیر است درصورتی که روش های معمول برای 
رشد این صفحات معمواًل چندین ساعت به طول می انجامد. روش جدید سنتز 
گرافن، برخالف روش های متداول در دمای نسبتاً اندک و بدون نیاز به کاتالیزور 
انجام شده و به گاز متان یا سایر پیش ماده های سمی تجدید ناپذیر و قابل انفجار 

نیازی ندارد.
 در این فرایند برای رشد صفحات گرافنی، از روش پالسمای افزایش رسوب بخار 
شیمیایی )CVD( استفاده می شود. بخار عصاره درخت چای مشابه گاز متان در 
روش های قبل به لوله گرم کننده وارد می شود و به محض برخورد با الکترودهای 

ایجادکننده ی پالسما، به فیلم گرافن تبدیل می شود.
که  دارد  وجود  مختلفی  روش های  منسوجات  بر  گرافن  از  استفاده  به منظور 
پژوهشگران روش جدید و ارزانی را برای چاپ گرافن بر کاالهای انعطاف پذیر 

مانند منسوجات، کاغذ و لوازم برقی یافته اند.

محققان موسسه علوم و فناوری بارسلونا )BIST( روش تطبیق پذیر، ارزان و 
باقابلیت تولید انبوه صنعتی را برای چاپ الگوی گرافن اکساید بر روی سطوح 
انعطاف پذیر گزارش کرده اند. این فناوری به صورت اختراع ثبت شده و در مجله 

ACS Nano منتشرشده است.

روش های استفاده از گرافن بر لوازم برقی اغلب طوالنی، گران قیمت و نیازمند 
تخصص باال و محیط های کاماًل تمیز هستند. عالوه بر این، این روش ها معمواًل 
برای همه سطوح به خصوص سطوح نرم و انعطاف پذیر قابل استفاده نیستند. در 
یک روش جدید انتقال گرافن اکساید بر سطوح مختلف به راحتی و باقیمت 

مناسب و قابل کنترل امکان پذیر است.

فرایند سه مرحله ای انتقال گرافن اکساید بر منسوجات
چاپ کردن: یک غشای نیترو سلولزی با استفاده از چاپگر واکسی به شکل 
موردنظر الگو داده می شود. الگو به صورت معکوس بر روی سطح غشا چاپ 
می شود. فیلتر کردن: غشای چاپ شده بر روی فیلتر شیشه ای قرار داده شده و 
سوسپانسیون گرافن از این طریق فیلتر می شود. واکس تخلخل های غشا را در 

مناطقی که الگو چاپ شده است مسدود می نماید.
فشار دادن: الگو به دست آمده بر روی سطح هدف با فشار دادن چاپ برگردان 

می شود.
از این روش سبز، ارزان و تطبیق پذیر به راحتی می توان برای انتقال تجهیزات 
خورشیدی،  سلول های  و  زیستی  حسگرهای  نظیر  چندگانه  الکترونیکی 
ترانزیستورهای اثر میدانی و LED، الکترودها و ابر خازن ها بر سطوح نرم و 
انعطاف پذیر استفاده کرد. در این روش نیازی به استفاده از محیط پاک برای 

فرایند و حالل های آلی نیست.
این غشای چاپی واکسی با وضوح 50 میکرومتری، گرافن اکسید را با پایداری 
باال و امکان شکل پذیری بر سطوح متفاوت ازجمله منسوجات، کاغذ، فیلم های 
چسبنده یا پلی استر منتقل می کند. همچنین استفاده از فناوری رول به رول 
منجر به افزایش سرعت چاپ شده است. استفاده از این روش به کشورهای 

درحال توسعه پیشنهادشده است.
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Nano Textile
نانو الیاف حافظ خواص مکمل های غذایی

 
امروزه ترکیبات مکمل مواد غذایی از اهمیت زیادی برخوردار شده اند و حفظ 
کیفیت و خواص این ترکیبات در طی مراحل تولید و در طول فرایند گوارش 
چالش اصلی در مورد این ترکیبات است. نانو الیاف تولید شده با استفاده از 
روش الکتروریسی امکان ایجاد یک حامل مناسب برای این ترکیبات را فراهم 
ساخته اند تا عالوه بر محافظت از آن ها، در مکان و زمان مناسب امکان رهایش 

ترکیبات مغذی در بدن فراهم شود.
الیاف، می توان  نانو  از  استفاده  با  نشان می دهد که چگونه  تحقیقات جدید 
را  غذایی  مکمل های  انتقال  سامانه های  و  بهبودیافته  جدید،  محصوالت 
فراهم کرد. نانو الیاف تولیدشده از طریق فرآیند الکتروریسی، به دلیل امکان 
کنترل رهایش ترکیبات شیمیایی در بدن، موردتوجه متخصصان علوم تغذیه 

قرارگرفته اند.
در فرایند الکتروریسی از بار الکتریکی برای تولید الیاف ظریف )معمواًل در 
ابعاد میکرو یا نانو( از محلولی حاوی مولکول هایی با طول زنجیره بلند استفاده 
می شود. از این روش می توان برای پوشش دهی مواد سالمتی بخش مانند 

ویتامین ها و پروبیوتیک ها استفاده کرد. 
الکتروریسی و فرایند مشابه الکترواسپری، نویدبخش تولید حامل های جدیدی 
برای ترکیبات مکمل غذایی مانند پروبیوتیک ها هستند؛ زیرا امکان تولید این 
الیاف در دمای محیط، با استفاده از حالل های آبی و بدون نیاز به مواد شیمیایی 
منعقد کننده، وجود دارد. درنتیجه مواد اولیه فعال در طول فرایند تولید بهتر 

محافظت شده و از طریق دستگاه گوارش منتقل می شوند. 
در این رابطه از سوی پژوهشگران دانشگاه لینکلن انگلستان و پژوهشگاه علوم و 
فناوری مواد غذایی در ایران، مقاله ی مروری جامعی در مورد اصول الکتروریسی 
 Food برای تولید نانو الیاف مناسب برای کاربرد در فناوری مواد غذایی در مجله

Hydrocolloids منتشرشده است.

دکتر Nick Tucker از دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لینکلن که چندین 

سال در تولید نانو الیاف و مواد بسته بندی پایدار فعالیت کرده است و پیش  
ازاین نیز برای تولید داربست های پوستی با صنعت غذاهای دریایی نیوزیلند و 
دانشکده پزشکی اوکلند همکاری نموده است دراین باره می گوید: »در این مقاله 
هدف ما طراحی و بررسی کارایی محصوالت جدید و سامانه های تحویل دهنده 

ترکیبات مکمل مواد غذایی است.
روش های مختلفی پیشنهادشده و موردبررسی قرار گرفتند و بر روی کپسول ها 
و پروبیوتیک های خشک و ترکیبات فعال زیستی آزمایش شدند تا در اثر عبور 
از سیستم گوارشی خواص این ترکیبات حفظ شده و طول عمر آن ها افزایش 
یابد. بااین حال، فرایندهای دشواری همچون خشک کردن افشانه ای، به طور 
قابل توجهی درصد زنده ماندن باکتری های پروبیوتیک را کاهش داده و یا به 

ساختار مولکول های هدف آسیب می رساند«.
از نانو الیاف الکتروریسی شده می توان به عنوان سامانه های انتقال دهنده مواد 
مغذی موجود در مواد غذایی، حفاظت از آن ها طی فرایند گوارش و ذخیره سازی 
و یا در سامانه های تحویل هدفمند مواد غذایی در بدن استفاده نمود؛ اما برای 
بهینه سازی شرایط تولید و به حداکثر رساندن مقدار نانو الیاف، داشتن درک 

روشن از سازوکار الکتروریسی ضروری است.

کامپوزیت های  تولید  برای  صنعتی  ارتباطات  ایجاد  پی  در  که  تاکر  دکتر 
الکتروریسی شده برای مصارف متعدد است، اعتقاد دارد که همکاری های 
بیشتر میان دانشگاه و صنعت به تحوالت آینده منجر خواهد شد و ارزیابی 
نقاط ضعف و قوت روش الکتروریسی برای فرآیندهای صنعتی قطعاً مفید 

خواهد بود.
همچنین، نانو الیاف الکتروریسی شده نیازمند توسعه ی هم زمان ازنظر شکل 
درصورتی که  است.  الیاف  در  غذایی  مواد  واردکردن  روش های  و  فیزیکی 
بخواهیم از مزایای این مواد در غذاهای کاربردی آینده نزدیک بهره مند شویم، 

انجام تالش مضاعف برای توسعه این فرایند الزامی است.
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اژدهای ابریشم و قابلیت حفاظت از نیروهای ایالت متحده

اصالح ژنتیکی کرم ابریشم منجر به ساخت الیاف ویژه ایی با عنوان اژدهای ابریشم 
شده است که برای محافظت از سربازان در ارتش ایاالت متحده کاربرد دارد.  ان 
رایس افسر عملیات در آزمایشگاه بیوکرافت می گوید : اژدها ابریشم از دسته الیافی 
است که در نیروی کششی و قابلیت ارتجاعی در رسته یکی از سختترین الیاف 
شناخته شده است که توسط مهندسان ژنتیک به وجود آمده است. پژوهشگر رایس 
در مورد ابریشم ساخته شده می افزاید: تار عنکبوت ها یا به عبارت دیگر ابریشم 
عنکبوت 5 تا 100 برابر قوی تر از ابریشم بدست آمده از کرم ابریشم هستند و 
در برخی موارد تا دو برابر االستیک ترند به طوری که می توان گفت از کوالر نیز 

سخت ترند. اما کار عنکبوت ها تولید ابریشم نیست و همچنین بیشتر در کشورهای 
دیگر زیستگاه دارند ، بنابراین مهندسان بوسیله DNA چندین عنکبوت و آزاد 
سازی آن در پروتتین کرم ابریشم موفق به تولید این نوع ابریشم خاص شدند. 
در سال 20111 در مجله آکادمی ملی علوم و تکنیک به این موضوع اشاره شده 
است که چگونه پژوهشگران با جایگزین کردن پروتئین های ساخت تار عنکبوت 
با پروتئین  های ساخت ابریشم – در کرم ابریشم ، توانستند به این ابر ابریشم )سوپر 
ابریشم( دست یابند. در پژوهش جدید؛ تارهای به دست آمده توسط آزمایشگاه 
بیوکرافت تولید و جمع آوری می شود در اینجا ذکر این نکته الزم است که چرخه 
تنیدن تار بدور کرم ابریشم و تبدیل آن به پروانه که چرخه زندگی کرم های ابریشم 
است 30 تا 35 روز به طول می انجام که در این میان کرم های اصالح ژنتیک شده 

قادرند تا این ویژگی اصالحی را به نسل بعدی خود انتقال دهند.
رایس در ادامه می افزاید : ابریشم ارتقا داده شده تا 10000 برابر در هزینه ها موثر 
است که مارا نسبت به رقبا پیش می اندازد. از سوی دیگر اگر اژدهای ابریشم در 
آزمون های ارتش آمریکا که شامل تاثیرات بالستیک است پیروز گردد منجر به قرار 
داد یک میلیونی دالری با آزمایشگاه بیوکرافت برای تولید این نوع پارچه ها می 
شود با این حال رایس می گوید ما نمی خواهیم به مصارف نظامی محدود شویم 
بلکه قصد داریم قلمرو این تولیدات را در دیگر لباس های محافظ از جمله لباس 

های ورزشی پیش ببریم.

ساخت مواد جدید مصنوعی از بزاق مارماهی توسط نیروی دریایی آمریکا

مارماهی تقریبا شبیه مرد عنکبوتی در زیر آب است.زمانی که مارماهی توسط یک 
شکارچی مورد حمله قرار می گیرد ، یک ماده لزج را پرتاب می کند که موجب مهر و 
موم و مسدود کردن آبشش و دهان مهاجم می گردد و فرصتی را به دست می دهد 
که بتواند فرار کند.  اکنون یک تیم مهندسان و دانشمندان نیروی دریایی ایاالت 
متحده بدنبال راهی برای ترکیب کردن بزاق لجن مانند مارماهی با هدف تجهیز 
نیروی نظامی با یک ماده جدید است که می تواند همه چیز از دفع کوسه ها تا دفاع 

بالستیک را ممکن سازد. 
بزاق دفاعی مارماهی بسیار مقاوم است بگونه ایی که اغلب با تار عنکبوت مقایسه 

می شود که از دو جز پروتیین و موسین که یک روان کننده ژالتینی تشکیل شده 
است. که رشته هایی نخ مانند 12 نانومتری با عرض 15 سانتی متر در آن وجود 
دارد. زمانی که لجن در آب دریا مثل گلوله پرتاب می شود پروتیین در آب حل نشده 
و توسط رشته ها باز می شود، این مکانیسم منحصر به فرد بدان معنی است که لوله 
کوچک از بزاق به سرعت می تواند به یک سپر دفاعی بزرگ در زیر آب تبدیل شود. 
که این شبکه ویسکواالستیک سه بعدی با گذشت زمان از هم باز می شود و در آب 
پراکنده می گردد. مطالعات نشان داده ترشح مارماهی دهان گرد می تواند تا 10000 
برابرا حجم اولیه خود گسترش یابد. بزاق دهان مارماهی مدت طوالنی است مورد 
 Josh Kogott مطالعه قرار گرفته است از اینرو کینسر و همکار بیوشیمیست وی
راهی را با استفاده از باکتری E.coli باز کرده اند که منجر به تولید دو پروتیین 
از بزاق مارماهی بنام آلفا و گاما شده است که تلفیق این دو در محلول موجب 
ساخت بزاق مصنوعی می گردد.  بزاق مصنوعی میتواند در پرتابه های حفاظتی ، 
آتش نشانی، منسوجات محافظ، منسوجات زیستی با عملکرد باال، محافظت از 
غواصان و یا اسپری ضد کوسه استفاده شود Josh Kogot می گوید هدف ما تولید 
ماده ای دفاعی است که در عین حال غیر کشنده باشد.  این ماده یافت شده ، ماده ای 
منحصر به فرد است که کاربردهایی بالستیکی آن در منسوجات و سپرهای دفاعی 
زیر آب در آینده روشن تر خواهد شد و از نگاه تاکتیکی ماده ایی است که می تواند 

در کسری از ثانیه در آب تغییر خواص دهد.
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Geotextile ژئوتکستایل

ژئوتکستایل ها منسوجات صنعتی هستند که در مهندسی عمران و هیدرولیک 
استفاده می شوند. پیشرفت و کاربرد ژئوتکستایل ها در بیست سال اخیر شدیدا 
افزایش یافته است. پلی پروپیلن، پلی اتیلن، پلی استر و پلی آمید موادی هستند که 
در ژئوتکستایل استفاده می شوند. بعضی کاربردهای پارچه های ژئوتکستایل در 
پارچه غشا در شبکه فاضالب کارخانجات، استخرهای شنا، تصفیه آب آشامیدنی 
و زباله دانی ها می باشد. اغلب نخ های پلی پروپیلن 550 الی 3300دسی تکس 
در منسوجات بافته شده ژئوتکستایل، کاربرد دارند اما بعضی اوقات از نخ های 
مونوفیالمنت نیز استفاده می شود. کاربرد اصلی ژئوتکستایل ها در مهندسی عمران، 
برای تفکیک، تقویت، فیلتراسیون و زه کشی است. ژئوتکستایل ها برای جداسازی 

دو ماده جامد اما با مواد اولیه متفاوت )مثل شن و سنگ خرد شده( بسیار مناسب 
هستند. خاک از لحاظ فشردگی عالی است اما مقاومت کششی ضعیفی دارد. از این 
رو، از آنجائیکه ژئوتکستایل های بافته شده مقاومت کششی باالیی دارند، برای 

تقویت خاک مناسب اند.
در صورتیکه منسوجات بی بافت ژئوتکستایل به درد مستحکم کردن خاک نمی 
خورند ژئوتکستایل ها باید برخی خصوصیات مکانیکی، هیدرولیکی و پایایی داشته 
باشند. مهم ترین ویژگی های مکانیکی ژئوتکستایل ها مربوط به ابعاد سطحی 
آنهاست مانند: ضخامت، مقاومت کششی و مقاومت در برابر پارگی از خصوصیات 
مهم هیدرولیکی، نفوذ پذیری، گذردهی جریان سیال از عرض و متن پارچه می باشد. 
ژئوتکستایل ها باید در مقابل اشعه ماورابنفش، مواد شیمیایی و اثرات بیولوژیکی مانند 
قارچ و کپک مقاوم باشند. این محصوالت را ترجیحا در بیشترین عرض ممکن 
می بافند. برای تولیدات باال، این ماشین های بافندگی پروژکتایل با عرض 540 
سانتی متر و حداکثر توان پودگذاری 1200 متر در دقیقه استفاده می شوند. ماشین 
های پروژکتایل خاصی با عرض 12 متر برای این منظور تولید می شوند. سرعت و 
توان پودگذاری این ماشین ها به نمره نخ، کیفیت نخ، نوع بافت و عرض کار بستگی 
دارد. نخ های تار و پود باید تابدار باشند تا در فرآیند کار مشکلی به وجود نیاید. اگر از 
نخ پود بدون تاب استفاده شو، به تجهیزات weft sealing نیاز است تا از کم شدن 
فیبریل ها جلوگیری کند. استفاده از نخ های بدون تاب منجر به بهبود خصوصیات 

پوششی می شود و بر روی نفوذپذیری پارچه موثر است.

فن آوری بالستیک داینما

محصوالت شرکت Dyneema  برای طیف گسترده و روزافزون از برنامه های 
کاربردی مانند بخیه پزشکی، شبکه تجاری صنایع ماهیگیری و پرورش آبزیان، 
طناب، تسمه، پارچه های با عملکرد باال مانند دستکش مقاوم در برابر برش و 

پوشاک و صنایع خودرو و حفاظت بالستیک شخصی استفاده می شود.
DSM Dyneema رهبر بالمنازع و بسیار موفق در نوآوری های پایدار است.

یک مطالعه اخیر انجام شده توسط دانشگاه فنی علوم کاربردی به عملکرد 
بالستیک طوالنی مدت از تجهیزات حفاظت فردی PPE عرضه شده توسط 

تولید کننده الیاف با عملکرد باال ،داینما پرداخته است.این مطالعه نشان می دهد 
که جلیقه های محافظ در برابر گلوله این شرکت می تواند تا 30 سال کاربری 
داشته باشد.  الیاف پلی اتیلنی با وزن مولکولی فوق العاده باال داینما توسط 
پژوهشگران مورد آنالیز قرار گرفت که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که 
جلیقه های ساخته شده توسط مواد PPE یک انتخاب مطمئن برای حفاظت از 
پوشنده لباس است.  پروفسور هرتزورگ می گوید : هدف از پژوهش ما تجزیه و 
تحلیل عملکرد بالستیک طوالنی مدت جلیقه های آلمانی داینیما است.که نتایج 

بدست آمده عملکرد بسیار باالی آنها را تایید می کند. 
راه حل های باسلتیک نرم شرکت داینیما بر روی فن آوری های UD یا به عبارتی 
دیگر ورقه های uni�directionall که کاربرد بصورت سازه ها چند الیه است 
متمرکز شده است. این شرکت می گوید به روی آن آزمایش های بالستیک فراتر 
از استاندارد های معمول انجام شده است و ادعا می شود در مقایسه با مواد 
قدیمی مثل آرامیدها که در ساخت جلیقه ضد گلوله استفاده می شد. تکنولوژی 
Dyneemaa قادر به دستیابی به یک مفهوم قوی تر برای استاندارهای پلیس 

آلمان است )تراکمی کمتر از 4 کیلگرم بر متر مربع( این فن آوری در نمایشگاه 
تاک در نورنبرگ رونمایی شده است.

مترجمان: مهندس علیرضا پورناصرانی و مهندس فرزانه صالحی
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کشت سلول های بنیادی توسط ماتریس نانو الیاف

محققان ژاپنی موفق به کشت سلول های بنیادی در یک ماتریس نانو لیفی شده اند 
که ادعا می شود بسیاری از تکنیک های کشت سلول های بنیادی امروزی را بهبود 

می بخشد.
بر روی سلول های بنیادی انسانی hPSCs تحقیقات بسیاری شده است که می توان 
ساخت چشم ، ریه و فولیکول های مو را مثال زد که از سلول های بنیادی به سلول 
های بالغ توانا تبدیل شده اند و همه اینها با این فرض است که سلول های بنیادی 

بتوانند در بدن میزبان پذیرفته شوند و سپس رشد و تکثیر یابند.
 از اینرو دانشمندان برای افزایش شانس کشت و رشد سلول های بنیادی به 
سلول های بالغ توانا توسط نانو الیاف محیط مناسب بدن انسان را تقلید کرده اند که 

به سلول ها امکان رشد در سه بعد را می دهد.
 به گفته محققان دانشگاه کیوتو ژاپن این روش یک سیستم کشت سه بعدی است 
که از بسیاری جهات بهتر از فناوری های فعلی عمل می کند چراکه روش های 
پیشین تنها می تواند مقادیر کم و با کیفیت پایین از سلول های بنیادی را کشت دهد.

 این سیستم متشکل از نانوالیاف ژالتین در مش های مصنوعی ساخته شده از اسید 
پلی گالیکولیک زیست تخریب پذیر است که پژوهشگران آن را ماتریس الیاف در 

الیاف) fiber-on-fiber( با نماد اختصاری FF توصیف می کنند.
 تیم پژوهشی دانشگاه کیوتو دریافت که نمو سلول های بنیادی بروی این نوع 
ماتریس نانوالیاف به خوبی شکل می گیرد و جایگزینی آسان موارد الزمه ، عوامل 
رویش را ممکن می سازد و این امر موجب به آن چیزی میشود که پژوهشگران از 
آن بعنوان رویش مقاوم یاد می کنند ، رویش بیش از ۹5 درصدی رشد سلولی و 

شکل گیری کلونی ها که تنها پس از 4روز از زمان رشد می باشد.
 از طرفی دیگر برای افزایش بهبود این رویکرد یک کیسه گاز نفوذ پذیر ویژه برای 
آن در نظر گرفته اند که همین امر باعث رشد بهتر سلول شده که نشان می دهد 

ماتریس الیاف در الیاف می تواند برای کشت سلول های دیگر نیز مفید باشد.
تیم پژوهشی کیوتو اذعان می دارد روش ارائه شده یک راه موثر برای گسترش 
سلول های انسانی hPSCss با کیفیت باالتر و در مدت کوتاه تر است.عالوه بر 
این ماتریس FF می تواند قابل اجرا برای تولید سلول ها با عملکردهای متفاوت در 

مقیاس بزرگ باشد.

آیا نانو الیاف می توانند به بهبود شکستگی استخوان کمک کنند؟

تحقیقات جدید نشان می دهد در آینده نزدیک می توان با استفاده از نانو الیاف 
در بهبود ایمپلنت استخوان و یا بعنوان داربست برای بهبود شکستگی استخوان 
بهره برد. همچنین باید درمان شکستگی استخوان و ارائه راه حل های مراقبتی از 

بیماران در برابر پوکی استخوان را به موارد مورد اشاره افزود. 
بعنوان بخشی از تحقیقات یک فرآیند رینسدگی توسط گروه شیمی در دانشگاه 
هلسینکی توسعه داده شد که به موجب آن الیافی و فیلمی نازک از بیومواد ، از 

مواد معدنی استخوان مشتق گردید. برای ساخت این بیو مواد که یک ساختار 
از   Jani Holopainen است،  آپاتیت  هیدروکسی  از  آمده  بدست  مصنوعی 
دانشگاه هلسینکی پروسه الکترواسپنینگ را برای ایجاد الیاف هیدروکسی آپاتیت 
که یک توسعه داده است. همچنین با استفاده از پروسه الکتروریسی بدون سوزن، 
تاب دهنده سیمی بعنوان بخشی از تحقیقات استفاده شده است که گفته می شود 
از روش سنتی الکتروریسی بهتر عمل میکند.این فرآیند که در دانشگاه ساخته 

شده است نیاز به مواد آزمایشگاهی را کم می کند. 
به گفته Jani Holopainen در بهترین حالت داربست های استخوانی نانولیفی 
میتوانند به عنوان استخوان بازسازی شده و به عنوان ایمپلنت استفاده شوند. 
داربست باعث فعال شدن سلول های استخوانی برای تولید استخوان جدید 
می شوند تا به آرامی جایگزین داربست گردند و بدون آنکه نیاز به عمل جراحی 

باشد داربست نانولیفی بطور طبیعی از هم پاشیده و خارج می گردد.
در این رابطه پروفسور Mikko Ritalaa مشاور پژوهشی از گروه شیمی دانشگاه 
هلسینکی می گوید : این روش امیدوارکننده هنوز راه درازی را تا تبدیل شدن 
به یک برنامه واقعی پزشکی دارد هرچند آزمایشات سلولی در حال حاضر مثبت 

بوده اند.
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فناوری گرمایی جدید شولر

در نمایشگاه ISPO 2017 شرکت شولر جدیدترین نوآوری خود که گرم کن هایی 
بر پایه فناوری جدید هستند را ارایه کرده است . این گرم کن ها از ورقه ایی لمینیت 
مانند منعطف ساخته شده و برنده جایزه به دلیل تکنولوژی Corckshell نیز شده 

است. 
منسوج های الکترونیکی اجازه می دهد تا گرما در سراسر لباس توزیع شود که این 

اثر در شستشو از بین نرفته و حتی می توان منسوج را رنگرزی کرد.

پارچه های  می افزاید:  رابطه  همین  در  ساینر  داکمار  شولر  شرکت  سخنگوی 
الکترونیک به کار رفته کاماًل منعطف ، نرم و االستیک بوده و از تکنولوژی گرمایشی 

نوینی نیز بهره برده است. 
تکنولوژی Crockshell مانند پوست دوم عمل کرده ؛ و نمادی از بخش تحقیق و 

توسعه و ابتکارات شرکت شولر است.
 وی می افزاید گام بعدی ما در تعیین منبع تغذیه مناسب برای گرم کن هاست 
در حال حاضر گزینه هایی مثل باتری کوچک تماسی که قابل شستشوست و یا 
تکنولوژی سنسور که از طریق تلفن همراه قابل تنظیم باشد پیش روست که انتظار 

داریم تا 12 ماه آینده راه حلی مناسب بیابیم.
توسعه این پوشاک ، مناسب افرادی است که در آب و هوای متغیر ورزش می کنند 

و میتوانند بسته به نوع آب و هوا دمای پوشاک را تنظیم کنند. 
Hydro Bot در توسعه منسوجات الکترونیکی شولر با تولیدکنندگانی همچون 
KJUS و  Osmotex برای توسعه یک سیستم مدیریت رطوبت جدید برای لباس 
و پارچه همکاری کرده است ازین رو تکنولوژی Hydro Bot که یک غشای 
الکترو اسموتیک است که در نتیجه 10 سال تحقیق برای ایجاد یک محیط زیست 

دلپذیر در برابر نوسانات درجه حرارت خارجی و بدن ورزشکاران ایجاد شده است.

هیدروژل های تقویت شده با الیاف شیشه، پنج بار قوی تر از فوالد

هیدروژل ها پتانسیل قابل توجهی درکاربری موارد خاص دارد از پانسمان زخم 
گرفته تا رباتیک نرم ، اما آنچه باعث محدود شدن آن تا به امروز شده عدم 
چقرمگی است. ) چقرمگی : در علم مواد به مقاومت مواد در برابر شکست در اثر 

اعمال تنش گفته می شود.( 
 یک تیم از دانشمندان در دانشگاه هوکایدو مجموعه ای جدید از مواد کامپوزیت 
هیدروژل یا »کامپوزیت نرم تقویت شده با الیاف « که ترکیب هیدروژل با پارچه 
بدست آمده از الیاف بافته شده است را، برای ایجاد یک ماده توسعه داده اند که 

پنج بار قوی تر از فوالد کربن است. 

مواد کامپوزیتی با یک اصل بسیار ساده در طول هزارن سال در اطراف ما 
مشاهده شده اند. بعنوان مثال گل و الی نرم می تواند در مخلوط شدن با کاه به 
آجر های سخت تبدیل گردد.همین امر با اضافه کردن سفال خرد شده به آجر، 
قطعات صدف به سرامیک، و یا الیاف شیشه ای به پالستیک امکان پذیر است.

این حالت بسیار شبیه کاپوزیت هیدروژل تقویت شده با الیاف است.هیدروژل از 
زنجیره های پلیمری آبدوست با جذب ۹00 درصدی آب ساخته شده است.آنها 
بسیار قوی و یا با دوام نیستند، اما محققان با اضافه کردن الیاف شیشه ای کوچک 

، مواد سخت که قابلیت کشش و خم شدن داشته باشند را ایجاد کرده اند.
کامپوزیت بدست آمده بطور قابل مالحظه ای قوی است که این امر می تواند به 

دلیل پیوند یونی بین الیاف و هیدروژل در هیدروژل باشد.
 ،10μm و الیاف شیشه با قطر polyampholyte در آزمایشات انجام شده با ژل
ماده بدست آمده 255 بار قوی تر از پارچه ساخته شده از الیاف شیشه ، 100 برابر 
سختتر از هیدروژل و 5 برابر قوی تر از فوالد کربن است که این میزان بر اساس 
نیروی الزم برای از بین بردن مواد محاسبه گردیده است. به گفته دکتر جیانگ 
پینگ گونگ هیدروژل تقویت شده با الیاف، با سطح آب 400 درصد، سازگار با 
محیط زیست است. وی همچنین می افزاید : این مواد به دلیل قابلیت اطمینان، 
دوام و انعطاف پذیری آن دارای کاربردهای بالقوه و متعددی است بعنوان مثال 
به جز صنعت مد و صنعت می توان در زمینه پزشکی در ساخت رباط مصنوعی و 

تاندون ها که تحت تنش و تحمل بار زیاد هستند از آن بهره برد.
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رنگرزی بدون پساب

رنگرزی و سفیدگری الیاف و پارچه های نساجی بدون ایجاد آلودگی زیست 
محیطی از طریق پساب، بسیار عالی می باشد. به حداقل رساندن تخلیه پساب 
)MLD( و یا به صفر رساندن تخلیه )ZLD( به کمک فرآیندهای تصفیه آب 
بسیار کار آمد می باشد که از طریق ترکیب روش اسمز معکوس و تبادل یونی 

انجام می شود. 
Le� و رزین های تبادل یونی Lewabrane  عناصر اسمز معکوس با نام تجاری
watit از کمپانی مواد شیمیایی مخصوص LANXESS نقش اصلی را در این 

فرآیند دارد. ماهیت اصلی مدیریت پیشرفته پساب در قالب مدیریت آب به عنوان 
یک منبع با ارزش در روز جهانی آب در سال جاری در 22 مارس با عنوان : 
»آب و فاضالب« نشان داده شده است. در صنعت نساجی و چرم که به طور 
سنتی کار می شود و آب زیادی مصرف می شود و در مقابل پساب آن آلوده 
می باشد این مسئله به عنوان یک چالش عمده برای کارشناسان مطرح می باشد. 
این مسئله به ویژه در مناطقی از آسیا صحت دارد که این صنایع امروزه در آنجا 
متمرکز می باشد. یک مطالعه نشان داده است از سال 200۹ تا 2030 آب مورد 
نیاز در هند دو برابر خواهد شد که این امر بدون تصفیه آب های مصرفی غیر 
ممکن می باشد. Jean�Marc Vesselle رئیس تکنولوژی تصفیه ی آب در واحد 
بیزینس Lanxess گفته است: ” تصفیه آب که به صورت یک چالش جهانی 
قابل توجه در این زمان مطرح است و نیز یک بازار رشد جذابی دارد و ما در 
حال  اجرای آن تا روز جهانی آب در سال آینده هستیم. بازار برای عناصر غشای 
معکوس در حال حاضر نرخ  رشد باالی  10% را به طور ساالنه را طی سه سال 
آینده برنامه ریزی کرده است. در مورد رزین های تبادل یونی رشد آینده به طور 

متوسط 4% در سال پیش بینی شده است.
دولت هند بودجه ای را برای طرح های جلوگیری از تولید پساب و نیز بازیابی آن 
در مناطق صنعتی ارائه کرده است. به عنوان مثال شهر Tirupur در هند یکی از 
مراکز فرآوری پنبه می باشد. از سال 1۹۹0 بسیاری از کارخانه های نساجی پساب 
خود را به داخل رودخانه Noyyal که یک منبع مهم آب آشامیدنی می باشد، 
می ریزند. نمک های معدنی و مواد آلی حاصل از رنگرزی سلولز باعث می شود 
آب های رودخانه آلوده بشوند و این مقدار آلودگی در حدی می باشد که امکان 

رسیدن به آب آشامیدنی آلوده نشده غیر ممکن می باشد. در همان زمان جمعیت  
Tirupur  نسبت به 25 سال گذشته دو برابر شده است، در نتیجه میزان تقاضا 

برای آب آشامیدنی نیز بیشتر شده است. وضعیت فاضالب و پساب زمانی تغییر 
کرد که یک روش کاربردی به طور خاص برای تصفیه ی پساب رنگرزی پنبه 

به کار برده شد.
در یک مشارکت عمومی خصوصی  در تامیل نادو یک شرکت سرمایه گذاری 
محدود آب )TWIC( شروع به اجرای تعدادی پروژه های مربوطه کرد. یکسری 
گیاهانی برای اینکار در دست ساخته شدن هستند. این گیاهان می توانند به طور 
ایده آل با امکانات موجود ترکیب شوند. برای کارخانه های تازه ساخته شده، به 
ویژه پروسه های تولید به گونه ای بهینه شده اند که یکسری امکانات اضافی 
برای استفاده مجدد از آب فرآیند ارائه شده است و اجتناب از ایجاد پساب. این 
چند مرحله جداسازی به این صورت انجام می شود در ابتدا لجن را جداسازی 
می کنند و بعد با فیلتراسیون درشت اکثریت اجزای آلی آن و ذرات پراکنده آن 
مثل الیاف حذف شود. پس از آن رنگزا از آب فیلتر شده، به کمک جذب از طریق 
تبادل یونی با رزین حذف می شود و بعد آب نرم می شود و پس از آن آب از 
یک فیلتر که شامل یک الیه کم نمک، که شامل کمتر از یک درصد نمک های 
نامحلول است و آالینده های آلی ندارد. و به طور مرتب می توان به صورت 

مستقیم این را به پروسه های صنعتی برگرداند.

عملیات پیش آماده سازی با تبادل یونی بسیار موثر هست در برابر رسوب آلی 
یا بیولوژیک در روش اسمز معکوس. در نهایت نمک های مورد استفاده که 
شامل سولفات سدیم و سدیم کلرید هستند به شکل جامد به صورت جداگانه 
مورد استفاده مجدد قرار می گیرد. سولفات سدیم را می توان مجددا در پروسه ی 
رنگرزی مورد استفاده قرار داد. با این پروسه کمترین پساب رنگرزی را خواهیم 
داشت و بنابراین ZLD به عنوان یک راه حل مطرح می باشد. این امر نه تنها 
باعث حفاظت محیط زیست و تامین آب طبیعی می شود بلکه باعث کاهش 
هزینه در صنعت نساجی می شود. ترکیبی از روش تبادل یونی و اسمز معکوس 
روش بسیار موثر و کارآمدی برای تصفیه ی پساب می باشد حتی اگر آن حجم 

زیادی از نمک و سطح باالیی از آلودگی آلی را دارد.
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Textile DB
صفحه نمایش های انعطاف پذیر که با پرینترهای جوهر افشان چاپ می شوند

مدارهای انعطاف پذیر، قابل چاپ شدن با پرینترهای جوهر افشان که منجر به 
ایجاد صفحه نمایش هایی با تصویر زمینه بزرگ می شوند. یک پارچه هوشمند 
که با مدارهای الکترونیکی انعطاف پذیر، قابل چاپ تولید شده است را می توان 

در دستگاه هایی با قابلیت پوشیدن یا صفحه نمایش به کار برد.
هنگامی که شما در مورد مدارها فکر می کنید احتماال به یک تراشه ی رزین 
سخت فکر می کنید، ولی مدارها می توانند منعطف باشند که به گونه ای که به 
صورت یکپارچه در داخل لباس یا فیلم قرار بگیرند، یا بر روی پوست کشیده 
شوند و یا در داخل بدن تعبیه شوند. در حالی که تولید این نوع از مدارهای 
گران می باشند محققان در دانشگاه ایالتی MSU( Michigan( از یک چاپگر 

جوهرافشان ساده قدیمی استفاده کردند که با آن مدارهای انعطاف پذیر را تولید 
کردند که می تواند پایه و اساس تشکیل پارچه های هوشمند باشد. مدارهای قابل 
چاپ خودشان به تنهایی جدید نیستند. محققان MIT یک نوع تمبر را خلق 
کردند که به سرعت لیبل های غذایی الکترونیکی را تولید می کنند و نیز یک 
تیم گرجستانی از این تجهیزات برای پرینت مدارهای آزمون بر روی کاغذ و فیلم 
PET استفاده کردند. Chuan Wang محقق ارشد این پروژه می گوید: ما به طور 

باورنکردنی هزینه تولید مدارهای الکترونیکی را با هزینه تولید روزنامه های چاپ 
شده قابل مقایسه کرده ایم. 

با این کار ما می توان صفحه نمایش های چاپ شده را تولید کردیم که به آسانی 
این قابلیت را دارند که کشیده شوند و به سایز بزرگتری تبدیل شوند و همچنین 
می توان الکترونیک های پوشیدنی را تولید کرد. پارچه های هوشمند که از چندین 
جوهر الکترونیکی درست شده اند، که اینها نیز به نوبه ی خود از نانو مواد و نیز 
کمپوندهای آلی حل شده در محلول ساخته شده اند. هنگامی که تیم تحقیقاتی 
بر این مشکالت فائق آمدند، محققان گفتند که به آسانی این تکنولوژی امکان 
تجاری شدن را دارد به عنوان مثال در تولید صفحه نمایش هایی که خیلی بزرگ 

می باشند حتی می تواند از کل دیوار نیز بزرگ تر باشد.
در ادامه Wangnn می گوید: ما یک تکنولوژی جدید را ایجاد کرده ایم که هنوز 
در دسترس نیست، ما به آن به عنوان یک گام بزرگ فراتر از صفحه نمایش های 

انعطاف پذیر نگاه می کنیم که قابلیت تجاری شدن را دارد.

توزیع ویتامین به روی اعصاب توسط نانو مش

برای جراحات اعصاب قطع شده ، پیشتر تیوب هایی وجود داشت که در بین 
دو سر اعصاب آسیب دیده قرار می گرفت تا التیام یابند.هرچند این روش 

برای بهبود یافتگی مناسب نبوده و نتیجه های الزم را در بر نمی گیرد.
از اینرو دانشمندان مش نانو لیفی با عنوان »nerve�wrap« را توسعه داده 

یا  از جمله سندرم تونل مچ دست  بیماریهایی  به درمان  تواند  اند که می 
سندرم کانال کارپ کمک کند. این مش توسط پژوهشگران در موسسه ملی 
علم مواد ژاپن و با همکاری دانشگاه اوزاکا توسعه داده شده است که مانند 
یک ورق مسطح بوده و مانند یک آستین به دور عصب آسیب دیده پیچیده 
می شود که از یک پالستیک بسیار نرم زیست تخریب پذیر تشکیل شده که 
در طول درمان بدون آنکه ضرری به بدن برساند دور عصب قرار گرفته و 

سپس جذب بدن می گردد.
به گفته دانشمندان مصرف B12 به صورت خوراکی به ویژه برای درمان 
جراحات عصبی موثر نیست.مش نانولیفی آغشته به ویتامین B12 است که 
زمانیکه به شکل آستین دور عصب قرار می گیرد ویتامین را برای کمک به 

بازسازی عصب در محل زخم منتشر می کند 
 تست های آزمایشگاهی توسط مش نانولیفی بروی اعصاب سیاتیک موش 
انجام شده است.که روند بهبود سریع اعصاب را نشان میدهد.دانشمندان در 
آزمایشات کلینیکی  برای شروع  را  با یک شرکت دارویی کار  حال حاضر 

شروع کرده اند.
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برندهای نساجی پوشاك

نام ایندیتکس، سرنام برگرفته از صنایع طراحی نساجی به زبان اسپانیایی  می باشد. شرکت ایندیتکس امروز اندک اندک به یک 
تشکیالت چند ملیتی تبدیل شده است چراکه حدود100 شرکت فرعی فعال در امور طراحی نساجی، تولید و توزیع درگیرآن 

هستند. 
آمانسیو اورتگا که در واقع ثروتمندترین فردکشوراسپانیا و سومین فرد ثروتمند دنیا محسوب می شود، بنیان گذار و همواره 

بزرگترین سهامدار ایندیتکس می باشد. ریاست فعلی تشکیالت ایندیکس را پابلو ایزال عهده دارست.
ایندیکس درحال حاضر، 6 هزارفروشگاه در سراسر دنیا دراختیاردارد و صاحب برندهایی همچون؛ ماسیمو دوتی، برشکا، 

اویشو، پول اند بیر، استرادیواریوس، زارا، اوترکیو می باشد. اکثریت این فروشگاه ها مالکیت مشترک دارند و اعطای امتیاز 
برای فروشگاه به فرد غیر، تنها در کشورهایی اتفاق می افتد که امکان خریداری ملک برای یک خارجی وجودندارد )مثاًل 

دربرخی کشورهای خاورمیانه(.
گروه ایندیتکس تقریباً تمامی فرآیند تولید و طراحی را خودش به انجام می رساند و طرح های جدید هفته ای دوباربه 
فروشگاه های زارا ارسال می شوند. شاید صرفاً بخش محدودی از تولید در منطقی مثل موروکو، چین  و ترکیه نیز صورت 

فرآیند تولید به خصوص برای برند زارا در اسپانیا و پرتقال ادامه پیدا می کند. به گیرد لیکن بیشتر 
عالوه، ایندیتکس کارخانه ای نیز برای طراحی، تولید و توزیع کفش در شهر 

Elche، درساحل مدیترانه ای دارد. 

تاریخچه 
نخستین فروشگاه زارا سال 1۹75 در Galicia اسپانیا افتتاح 

گردید، شهری که شاهد شروع فعالیت این گروه بود و 
هنوزهم دفاترمرکزی گروه ایندیتکس درآن مستقرهستند. 

فروشگاه های ایندیتکس در بهترین نقاط کالن شهرهایی 
چون؛ نیویورک، میالن، لندن، فرانکفورت و شانگهای، توکیو، 

سئول، وین قرار دارند. در دهه ی 1۹۹0، ایندیتکس شروع به خلق یا 
تملک شعب برخی برندهای شناخته شده راکرد با این هدف که مجموعه ای 

متنوع را مدیریت کند. در ماه می 2001، ایندیتکس تبدیل به شرکت تجاری عام 
گردید، درحالی که ارزش آن 8 میلیارد دالر )معادل ۹ میلیارد یورو در آن تاریخ( اعالم 

شد.
 ایندیتکس در سال 2006، افتخار کسب جایزه ی نوآوری و 
توفیق در اجرای فن آوری اطالعات برای کاهش 
مرحله ی  از  جدید  کاالی  گرفتن  زمان 

نام ایندیتکس، سرنام برگرفته از صنایع طراحی نساجی به زبان اسپانیایی  می باشد. شرکت ایندیتکس امروز اندک اندک به یک 
 شرکت فرعی فعال در امور طراحی نساجی، تولید و توزیع درگیرآن 

 که در واقع ثروتمندترین فردکشوراسپانیا و سومین فرد ثروتمند دنیا محسوب می شود، بنیان گذار و همواره 

 هزارفروشگاه در سراسر دنیا دراختیاردارد و صاحب برندهایی همچون؛ ماسیمو دوتی، برشکا، 
اویشو، پول اند بیر، استرادیواریوس، زارا، اوترکیو می باشد. اکثریت این فروشگاه ها مالکیت مشترک دارند و اعطای امتیاز 

برای فروشگاه به فرد غیر، تنها در کشورهایی اتفاق می افتد که امکان خریداری ملک برای یک خارجی وجودندارد )مثاًل 

گروه ایندیتکس تقریباً تمامی فرآیند تولید و طراحی را خودش به انجام می رساند و طرح های جدید هفته ای دوباربه 
فروشگاه های زارا ارسال می شوند. شاید صرفاً بخش محدودی از تولید در منطقی مثل موروکو، چین  و ترکیه نیز صورت 
فرآیند تولید به خصوص برای برند زارا در اسپانیا و پرتقال ادامه پیدا می کند. به 
عالوه، ایندیتکس کارخانه ای نیز برای طراحی، تولید و توزیع کفش در شهر 

 اسپانیا افتتاح 
گردید، شهری که شاهد شروع فعالیت این گروه بود و 

هنوزهم دفاترمرکزی گروه ایندیتکس درآن مستقرهستند. 
فروشگاه های ایندیتکس در بهترین نقاط کالن شهرهایی 

چون؛ نیویورک، میالن، لندن، فرانکفورت و شانگهای، توکیو، 
، ایندیتکس شروع به خلق یا 

تملک شعب برخی برندهای شناخته شده راکرد با این هدف که مجموعه ای 
، ایندیتکس تبدیل به شرکت تجاری عام 

 میلیارد یورو در آن تاریخ( اعالم 

، افتخار کسب جایزه ی نوآوری و 
توفیق در اجرای فن آوری اطالعات برای کاهش 
مرحله ی  از  جدید  کاالی  گرفتن  زمان 

چون؛ نیویورک، میالن، لندن، فرانکفورت و شانگهای، توکیو، 
، ایندیتکس شروع به خلق یا 

تملک شعب برخی برندهای شناخته شده راکرد با این هدف که مجموعه ای 
، ایندیتکس تبدیل به شرکت تجاری عام 

 میلیارد یورو در آن تاریخ( اعالم 

ایندیتکسایندیتکس

فرآیند تولید به خصوص برای برند زارا در اسپانیا و پرتقال ادامه پیدا می کند. به گیرد لیکن بیشتر 
عالوه، ایندیتکس کارخانه ای نیز برای طراحی، تولید و توزیع کفش در شهر 

Elche، درساحل مدیترانه ای دارد. 

تاریخچه
نخستین فروشگاه زارا سال 

گردید، شهری که شاهد شروع فعالیت این گروه بود و 
هنوزهم دفاترمرکزی گروه ایندیتکس درآن مستقرهستند. 

فروشگاه های ایندیتکس در بهترین نقاط کالن شهرهایی فروشگاه های ایندیتکس در بهترین نقاط کالن شهرهایی 
چون؛ نیویورک، میالن، لندن، فرانکفورت و شانگهای، توکیو، 

سئول، وین قرار دارند. در دهه ی 
تملک شعب برخی برندهای شناخته شده راکرد با این هدف که مجموعه ای 

متنوع را مدیریت کند. در ماه می 
گردید، درحالی که ارزش آن 

 ایندیتکس در سال 
توفیق در اجرای فن آوری اطالعات برای کاهش 
مرحله ی  از  جدید  کاالی  گرفتن  زمان 

فروشگاه های ایندیتکس در بهترین نقاط کالن شهرهایی 
چون؛ نیویورک، میالن، لندن، فرانکفورت و شانگهای، توکیو، 

سئول، وین قرار دارند. در دهه ی 
تملک شعب برخی برندهای شناخته شده راکرد با این هدف که مجموعه ای 

متنوع را مدیریت کند. در ماه می 
گردید، درحالی که ارزش آن 

شد.
 ایندیتکس در سال 

توفیق در اجرای فن آوری اطالعات برای کاهش 
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Brand
طراحی تا مرجله ی ارائه در فروشگاه را داشت. در سال 2008، برند اوترکیو، برند جدید 
ضمائم و بدلیجات به گروه ایندیتکس پیوست. در 22سپتامبر 2008، ایندیتکس 4 هزارمین 
فروشگاه خود را در Ginza توکیو افتتاح نمود که دریکی از مهمترین موقعیت های تجاری 
در این پایتخت آسیایی محسوب می گردد. با توجه به عدم بهره گیری از تبلیغات رسانه ای 
در سیاست های تعیین شده در گروه ایندیتکس، در2010، زارا فقط با دوبار تبلیغ در روزنامه 
به فروش 12.5میلیارد یورویی دست پیدا کرد. با حضورموفق در پنج قاره و 86کشورمختلف، 

امروز ایندیتکس بزرگترین گروه مد پوشاک جهان به شمارمی رود.

برندهای تابعه ی گروه ایندیتکس
-زارا : مهمترین برند گروه ایندیتکس  زارا است. زارا،  سبک های بسیار متنوع از لباس روز ، لباس های غیر رسمی 

گرفته تا لباس های رسمی و پیراهن  برای مراسم مهم برای بانوان و آقایان و البته کودکان را ارائه می کند. 
- زارای کودکان: به عرضه ی البسه کودکان از صفر تا 14 سال اختصاص دارد. 

- پول اند بیر: این برند بر لباس های راحت برای استفاده ی روزمره و ضمائم برای جوانان با سبک شهری و 
قیمت های مناسب تکیه دارد.

-برشکا: این برند که از 1۹۹8 آغاز به کارکرد به ترویج مد برای دختران و البته اخیراً 
پسران نیز تمرکز دارد. برشکا سبکی برای جوانان، ولی نه به اندازه ی پول اند بیر شهری، 

را ارائه می نماید.
-ماسیمو دوتی : این برند با سبک کالسیک با ظرافت بیشتر و لوکس تر، طرح های مطالعه 

شدهتر از بقیه تهیه می نماید. استفاده ی لباس های این برند برای روز و استفاده های رسمی تر در 
نظرگرفته شده است. درقیاس با سایر فروشگاه های گروه ایندیتکس ، اجناس آن نیز گران تر بوده و برگرایشات 

مد بانوان، آقایان و کودکان تمرکز دارد.
-استاردیواریوس : این برند از درون مایه ای نوآورانه تر در مد و گرایشات لباس برخوردااست درحالیکه پوشاک 

بانوان جوان و ضمائم و تزئینات بدلی را عرضه می نماید.
-اویشو: طراحی و تولید لباس خواب و لباس زیر بانوان را برند جدید اویشو انجام می دهد. 

-زارا منزل: کاالهای مربوط به لوازم زندگی در فروشگاه های زارا به فروش می رسند.
-اوترکیو : پوشاک و ضمائم و تزئینات بدلی را عرضه می نماید.

-تمپ : طراحی و تولید کفش را برعهد دارد.
گروه ایندیتکس بیش از 120هزارکارمند درسراسردنیا دراستخدام خود دارد. نیروی انسانی بین المللی 
هستند، 55درصد از کارمندان در خارج از اسپانیا مشغول به کار می باشند که اکثریت آنها را خانم ها 

)80.4 درصد( با میانگین سن آنها 26 سال تشکیل می دهند.
فرهنگ مشارکت کاری ایندیتکس براساس کارگروهی و ارتباطات آزاد است، درعین حال مدیران 
انتظارات اجرایی و عملکردی باالیی از پرسنل دارند. بر اساس این اصول، تعهد هر کارمند برآورده 

ساختن نیازهای مشتریان خواهدبود. 
ایندیتکس یک فضای کاری پویا به همراه آموزش مداوم را در اختیار کارکنان خود قرار می دهد، 

فضایی که درآن به ایده ها ارزش گذارده شده و تبلیغ داخلی ، یک الویت به شمارمی رود. 
رویکرد گروه ایندیتکس؛ خالقیت، طراحی کیفی و سرعت چرخه ی کار می باشد تا با تقاضاهای 
درحال تغییر بازار، چه به لحاظ گرایشات مد و چه از نظر تغییر فصل سازگار باشد. به این 
ترتیب از نظر بین المللی با گام های سریع توسعه یافته است درجدول زیر نگاه اجمالی 
بر آمار دوسال پیاپی در عملکرد گروه ذکر شده است )سال مالی از اول فوریه 

تا 31 ژانویه ی سال بعد می باشد(.
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 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت تعاوني نوین بافان دزفول 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 94/8/11، صورت هاي مالي 

سال 9٣ به تصويب رسيد. 
زهرا عيونداني به سمت رئيس هيأت مديره و مديرعامل، زينب علي مرداني به سمت نائب 
رئيس هيأت مديره، طوبي باصري به عنوان بازرس اصلي و فاطمه اسدي نژاد به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي و صنعتي ترومل )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/4/19،شرکت بافت ايرانشهر به نمايندگي عباسعلي 
احتشامي بسمت رئيس هيئت مديره، شهريار مهدي زاده به سمت نايب رئيس هيئت مديره و 

شعله حالوت کار به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت حوله مرجان اطلس حریر )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/8/18، محل شرکت به تهران، 
خيابان شريعتي،  بعد از پل سيدخندان ، ساختمان آفتاب،  پالک 81٧،کدپستي 1٦٦1٦1٣1٣1 

تغيير يافت.

 شرکت ایمن بافت پارسا )با مسئولیت محدود(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/9/28،  سرمايه شرکت از 50/000/000 
ريال به500/000/000  ريال افزايش يافت. صفورا رباني به سمت رئيس هيئت مديره و فاطمه 

محمديان به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي و بافندگي زابل )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/٦/11، يداهلل زارعي به سمت 
مديرعامل ، زينب رضا زاده  به سمت نايب رئيس هيئت مديره، شرکت بازرگاني درسا تجارت 
پارسا به نمايندگي مهدي پيرايش راد به سمت رئيس هيئت مديره، سيد روح اهلل رضائي به 
سمت بازرس اصلي و سيد حسام هاشمي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. سرمايه 

شرکت از مبلغ ٧/000/000/000 ريال به مبلغ 5٧/000/000/000 ريال افزايش يافت.

 شرکت تولیدي ریسندگي و بافندگي البس پوش )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/5/10، سيدمهدي 
ميرمحمدمهدي به سمت مديرعامل و نايب رييس هيئت مديره، فاطمه سادات ميرمحمدمهدي 
به سمت رئيس هيئت مديره، محمدرضا خورشيدي به سمت بازرس اصلي، ابراهيم محمدي به 

سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.
 

 شرکت صنایع نساجي زر باف امین )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/٦/21، ترازنامه و حساب سود و زيان 
ســال مالي منتهی به 94/٦/21 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسي رئوف انديش امين به 

عنوان بازرس اصلي و فرمان طهماسبي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت آرین تن پوش مهین )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/10/12، شرکت مذکور منحل و 
مرتضي شاهبداغي به سمت مدير تصفيه انتخاب شد. محل تصفيه در تهران، خيابان عبدل 

آباد، خيابان رحمان، کوچه 15 ، پالک ٣1 ، طبقه اول، کدپستي 189٧٦٦48٦٣ قرار دارد.

 شرکت هما نساج شیراز )سهامي خاص(تهیه و تنظیم : مینا بیانی
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/٣0، عليرضا هدايت به 
ســمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره ، صادق هدايت به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، 
 سيد مجتبي اشرفي پور به سمت بازرس اصلي، طاهره قاضي پور به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند. روزنامه خبر حنوب جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت نگار بافت جنوب یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مورخ 95/9/2٣، سرمايه شرکت ازمبلغ 1/000/000/000 ريال به مبلغ 

11/000/000/000 ريال افزايش يافت.  

 شرکت زرین بافان معصومیه قم  )بامسئولیت محدود( 
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/9/22، موضوع فعاليت شرکت اصالح و 
به اين شــرح تغيير يافت:» توليد و فروش و صادرات و واردات انواع فرش و گليم ماشيني و 
مواد اوليه وابسته به آن تالش براي جذب منابع بخش خصوصي، بانک ها، نهادها، سازمان ها 
و موسسات شرکت هاي ثروتمند به منظور مشارکت در طرح ها و شرکت هاي با فرصت رشد 
و موفقيت باال در راستاي موضوع  ارائه خدمات پشتيباني و مشاوره به شرکت هاي نوپا و در 
حال توسعه و ايفاي نقش فعال در جهت توانمند سازي مديريتي، تجاري شرکت هاي مذکور 
جهت انجام موضوع  اخذ و اعطاي نمايندگي داخل و خارج از کشــور  انجام عمليات از قبيل 
صادرات و واردات در حدود فعاليت موضوع شرکت  استفاده از تسهيالت مالي و اعتباري بانک ها 
و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي براي شرکت  انجام موضوع فعاليت پس از اخذ 

مجوزهاي الزم از دستگاه مربوطه.«

 شرکت فرش ابریشم شمال)سهامي خاص(
پيرو  صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/٧/1٧، عباسعلي ضابطي 
به عنوان رئيس هيئت مديره ، مليحه نظري به عنوان نايب رئيس هيئت مديره ، جعفر ضابطي 
طرقي به عنوان مديرعامل،  موسسه پردازش حساب هونام به عنوان بازرس اصلي و ابوالفضل 
جعفري به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــدند. ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي 
منتهي به ســال 1٣94 مورد تصويب قرار گرفت. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثيراالنتشار 

تعيين شد.

 شرکت صنایع تولیدي فرش کتیبه مهر کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/1، محمد ضابطي طرقي به 
سمت رييس هيئت مديره، سپيده ضابطي به سمت مديرعامل، مهدي ايزدي به عنوان بازرس 

اصلي و ياسر ميري رامشه به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت تعاونی تولیدي پوشاک برادران یوسفي نوده
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/8/11، اساسنامه جديد شرکت 
مشــتمل بر 52 ماده و 29 تبصره به تصويب رسيد. صورت هاي مالي سال 94 تصويب شد.  
محمدعلي يوسفي، مهدي يوسفي نسب و فاطمه يوسفي نسب  به سمت اعضای اصلي ، اميد 
نودهي و براتعلي يوسفي نسب به سمت اعضای علي البدل هيئت ، زهرا يوسفي نسب و سکينه 

نودهي به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت کارخانجات نساجي ترنج نرگس طبس )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/٣/٣1، احد کرماني به سمت رئيس هيئت مديره، 
محمود ذبيحي به ســمت نايب رئيس هيئت مديره، مهدي ماهوتچي به سمت مديرعامل، 
 مجيد ساقي به سمت بازرس اصلي و مجيد حاجي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. 
روزنامه خراسان جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه وحساب سود و زيان شرکت 

منتهي به سال 1٣94 مورد تصويب قرار گرفت.
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 شرکت تولیدي پوشاک اطلس پوش خاوران )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/8/24،  محمدعلي عابديني به سمت 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل، معصومه عابديني به سمت نايب رئيس هيئت مديره، مسعود 

خسروي به عنوان بازرس اصلي، زينب حيدري به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي یلداي کویر جعفر آباد کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/10/1،  شعب شرکت در استان هاي ذيل تاسيس شد: 
تهران، ميدان ٧ تير، مقابل فروشگاه ياس، پالک 8، به مديريت کيومرث جهشي، يزد، خيابان 
امام خميني، نرسيده به امير چخماق، جنب بانک سپه مرکزي و کتابخانه شرف الدين علي به 
مديريت حميدرضا گلزار فر، قم، بلوار عطاران، خيابان مفتح، نبش کوچه11 به مديريت مهدي 
کوزه چي اصل، مشهد، بزرگراه آسيايي )جاده سنتو(،  بين آزادي 10٧ و 109 ، جنب باغسراي 

جام جم، به مديريت عليرضا محمد قاسم پيراني.

 شرکت صنعتي نگارستان فرش کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/10/2، سليم دالرام به 
سمت بازرس اصلي و عليرضا يوسف پور به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 
آفرينش جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان سالي مالي 
1٣94 شرکت به تصويب رسيد. سرمايه شــرکت از مبلغ ٣0/000/000/000 ريال به مبلغ 

40/000/000/000 افزايش يافت. 

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک یارامان محالت 
برابر صورتجلسه هيئت تصفيه مورخ 95/10/1٧، کريم خلجي به سمت رئيس هيات تصفيه، 
مژگان خلجي به سمت نايب رئيس هيئت تصفيه، جميله هادي به سمت منشي هيئت تصفيه، 

مجتبي خلجي به سمت مدير تصفيه انتخاب شدند.

 شرکت هنرکده نیکزاد یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/8/29، محسن نيکزاد، 

حسين نيکزاد و احسان نيکزاد به عنوان اعضاي هيئت مديره  انتخاب شدند.

 شرکت اوزون اطلس جامه )با مسئولیت محدود(  
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/9/4، سامي يالچين به سمت رئيس 
هيئت مديره و مديرعامل و بوراک يالچين به سمت نايب هيئت مديره شرکت انتخاب شدند.

 شرکت صنایع فرش نگین نیلگون مشهد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/2،  احمد ارباب پور 
به عنوان بازرس اصلي و حسين بيگانه  به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. سرمايه شرکت 

از مبلغ10/000/000 ريال به مبلغ 1/000/000/000 ريال افزايش يافت.

 شرکت تولیدي بي بافت طب ستاره یزد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/1، جليل کارگر به سمت 
رئيس هيئت مديره، راحله نيازي به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، محمدرضا کارگر به سمت 
مديرعامل، سيد ابوالفضل سيدمحسني به عنوان بازرس اصلي و سيدمحمدمهدي حسيني منش 
به سمت بازرس علي  البدل  انتخاب شدند. صورت هاي مالي منتهي به سال 94 به تصويب رسيد.   

 شرکت تعاونی تولیدي پوشاک یارامان محالت 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/10/1٧، شرکت مذکور منحل 
اعالم شــد. محل تصفيه در محالت، کوي بعثت، کوي پيروزي ٧، پالک 5٧8 کدپســتي 

٣٧811٦٦54٧ مي باشد.

 شرکت صنایع فرش فخار یزد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/11، تعداد سهام شرکت از 1200 
ســهم 20/000  ريالي با نام به 2400 ســهم 10/000ريالي با نام تبديل گرديد در نتيجه 
ســرمايه شرکت مبلغ 24/000/000 ريال منقسم به 2400 سهم10/000 ريالي با نام مي 

باشد.  

 اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشیني و موکت یزد 
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســاليانه مورخ 95/٦/٣، محمدعلي برادران قناد به 
سمت رييس اتحاديه ، محمدکوه کن به سمت نايب رييس اول اتحاديه ، سيدحسين عبدالهي 
منش به سمت نايب رييس دوم اتحاديه، علي اصغر جعفري به سمت دبير اتحاديه، سيداسداهلل 
احراميان به سمت خزانه دار ، مهدي مزيدي به سمت بازرس اصلي و محمد صادق ميرجليلي 

به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت تعاونی تأمین کننده نیاز خیاطان طاها گلستان
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/10/1،اصالحيه جديد قانون بخش 
تعاون مورد تصويب مجمع قرار گرفت. آزاده بنگشي به سمت رئيس هيئت مديره، آرزو بنگشي 

به سمت نايب رئيس هيئت مديره،  کلثوم بانو ذکريائي به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت بازرگاني الیافان حسیني )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/10/1٣، سرمايه شرکت از مبلغ 1/000/000 ريال به 

مبلغ1/000/000/000 ريال افزايش يافت.

 شرکت ضایعات زني گلریز قم )سهامي خاص(
برابرصورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/10/15، مهدي ماشاءاللهي به 
سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل، عليرضا ماشاءالهي به سمت عضو هيئت مديره و ذبيح 

اهلل نصيري به سمت نائب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت تهیه و تولید الیاف سلولز پرناز )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/٧/5، مرکز اصلي به استان مرکزي ، شهرستان 
زرنديه ، شهر مامونيه، شهرک صنعتي مامونيه ، کمربندي جنوبي ، خيابان آرمان، پالک 218 

کدپستي ٣9418919٧٣ انتقال يافت.

 شرکت ناز حریر خراسان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/4/2٧، عاطفه عســکري به ســمت عضو اصلي 

هيئت مديره براي مابقي مدت تصدی هيئت مديره،  جايگزين عليرضا عسکري شد.

 شرکت تکمیل تاپ آمل )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/10/٧، اسداهلل محمود نيا 
به سمت رئيس هيئت مديره، منصوره خاقاني به سمت نايب رئيس هيئت مديره، آمنه نيک زاد 
به سمت مديرعامل، سيدمحمدرضا حجازي به عنوان بازرس اصلي و سيدمحمدعلي حسيني 

به عنوان بازرس علي البدل مالي انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي قطعات نساجي غالمرضا پور )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عــادي به طور فوق العاده مــورخ95/٧/12، غالمرضا 
غالمرضاپور به ســمت رئيس هيئت مديره، احمد يوسف  تبار به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره، زينت السادات هاشمي به سمت مديرعامل، رمضان ذبيحي سمت بازرس اصلي و 
گدا علي حسن پور به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه اقتصاد پويا جهت نشر 

آگهي هاي شرکت تعيين شد.
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 شرکت پلي اکریل ایران ) سهامي عام(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/28، محمدجواد پورسيدي به نمايندگي از شرکت 
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي به عنوان عضو هيئت مديره جايگزين محمدعقيلي شد. در حق 

امضاي اوراق و سمت ساير اعضاي هيئت مديره تغييري حاصل نشد.

 شرکت تعاوني خیاطان آزاد کت و شلوار دوز پیراهن دوز و زنانه دوز نجف 
آباد و حومه 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/9/12، ضياء الدين شريعتي به 
سمت بازرس اصلي و احسان نمازيان به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. صورت هاي 
مالي سال 1٣94 مشتمل بر ترازنامه، عملکرد سود و زيان به تصويب رسيد. آخرين رقم سرمايه 

شرکت مبلغ 555/٧25/000 ريال است. 

 شرکت قماش اتحاد شرکت )با مسئولیت محدود(  
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده95/10/19، محمدرضا کوثري فربه 

سمت مدير تصفيه به انتخاب شد.

 شرکت صنایع ژوکي )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/5، محسن شريفي به عنوان رئيس هيئت مديره، 
محمدرضا منزوي به عنوان نايب رئيس هيئت مديره، عباس منزوي به ســمت مديرعامل 

انتخاب شد.

 شرکت بالران پلوش )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/8/1، سعيد حاجي علي صراف 
به سمت نائب رئيس هيئت مديره،  الهه حاجي علي صراف به سمت عضو هيئت مديره، اعظم 
اميرخاني به عنوان بازرس اصلي و شــهرام راضي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. 

روزنامه ابرار جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شدند.

 شرکت تولیدي لپان بافت )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/20،  موسسه حسابرسي 
هوشيار به ســمت بازرس اصلي و افضل صفري به سمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند. 

روزنامه ابرار جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت افروز دنیاي پوشاک شرکت ) بامسئولیت محدود (
به استناد درخواست مديرعامل مورخ 95/9/14، شعبه شرکت در شهرستان نور ، خيابان امام 
خميني، بعد از ميدان فيضيه، فروشگاه دي فاکتو تعيين و محمد شمس ناتري به سمت مدير 
شــعبه تعيين شد. شعبات شــرکت در قزوين، چهاراره طالقاني ، روبروي مرکز  انتقال خون، 
مجتمع خليج فارس، فروشگاه دي فاکتو، در شهرستان رشت،ميدان شهرداري، ابتداي خيابان 
امام خميني، اول خيابان شــيک ،جنب پاساژ شيک، مجتمع تجاري حيدري ، فروشگاه دي 
فاکتو و در تهران، خيابان شهيد مدني، مرکز خريد تيراژه، دو طبقه اول ودوم،  فروشگاه دي 

فاکتو تعيين شدند.

 شرکت نساجي بابکان )سهامي عام(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ95/4/29، سيد هادي حسيني 
به سمت رئيس هيئت مديره، فهيمه السادات حسيني به سمت نايب رئيس هيئت مديره، 
حســين نيک چي به نمايندگي از شــرکت مرآت پرشين کيش به سمت مديرعامل،اميد 
مرادي به عنوان بازرس اصلي و يوســف ابراهيم پور به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 
شــدند.  روزنامه آرمان جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. تراز و صورت هاي مالي 

سال 1٣94 به تصويب رسيد.

 شرکت تار ریسان صنعت شرکت )با مسئولیت محدود( 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق لعاده مورخ95/٦/9،  ســرمايه شرکت از مبلغ 
2/000/000ريال به مبلغ  1/٦00/000ريال کاهش يافت. شهريار مهران  به سمت مديرعامل 

و ساغر شريفي به سمت رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت ماه تن پوش فصل )با مسئولیت محدود(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/8/2٦، شرکت در تاريخ فوق منحل 
و جمــال ياوريان به عنوان مدير تصفيه انتخاب شــد. محل تصفيــه در تهران، خيابان 15 

خردادغربي، کوچه اکبرنژاد، کوچه ابوالفضل حمامي، پالک 2٦ قرار دارد.

 شرکت تعاوني تولید نخ الستیک تایر کورد
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/2/8،  موسسه حسابرسي 
سامان انديشان يکتا به عنوان بازرس اصلي و صغري رحمن پور به عنوان بازرس علي البدل 
انتخاب شدند. روزنامه رســالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. صورت هاي مالي 

عملکرد منتهي94/12/29 به تصويب رسيد.

 شرکت صنایع نساجي نساج پور سپاهان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/20، موسسه حسابرسي 
امين تدبير بصير به عنوان بازرس اصلي و ســيدکامران حسيني به عنوان بازرس علي البدل 
انتخاب شدند. ترازنامه و سود و زيان سال 1٣94 شرکت به تصويب مجمع رسيد. روزنامه نسل 

فردا جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت رنگین چاپ سپاهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/22، موسسه حسابرسي 
امين تدبير بصير به عنوان بازرس اصلي و سيدکامران حسيني به به عنوان بازرس علي البدل 
 انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا اصفهان جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي شرکت تعيين 

شد.

 شرکت الیاف بافت سپاهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/21، ترازنامه و سود 
و زيان ســال 1٣94 شرکت به تصويب رسيد. موسسه حسابرسي امين تدبير بصير به عنوان 
بازرس اصلي و سيدکامران حسيني به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل 

فردا جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت پنبه پاک کني شبنم خیرآباد ورامین
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/8/1، نوبر ميرزايي به 
سمت رئيس هيئت مديره ، بابک جاللي به عنوان نائب رئيس هيئت مديره، مسعود جاللي به 
سمت مديرعامل، علي حسن عالئي به عنوان بازرس اصلي و کرامت ميرزائي به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت پوشاک ناصر شرکت )  بامسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/10/19، شرکت در تاريخ فوق منحل 
اعالم و غفار ناصريان به  سمت مدير تصفيه انتخاب شد. محل تصفيه  در تهران، خيابان پانزده 

خرداد، مسجد امام،  بازار جامع ، بازار طوس،  پالک 28 قرار دارد.

شرکت گلسان نخ رنگین )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/9/20، سرمايه شرکت  از مبلغ 

1/٣00/000/000 ريال به مبلغ 2٦/000/000/000 ريال افزايش يافت. 
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 شرکت زرین پوشاک مرداس )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/10/15،محل شرکت به تهران ، چهار راه اسالمبول، 

خيابان فردوسي، پالک ٣24،  طبقه اول،  واحد 82 منتقل شد.

 شرکت الیاف پارس بافت دلیجان)سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/٧/1، محمدرضا جوادي 
به سمت رئيس هيئت مديره،  احمد آسيابان به سمت نائب رئيس هيئت مديره، جاويد آسيابان 
به سمت مديرعامل، عليرضا صادقي و ابوالفضل  به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب 
شدند.  روزنامه کار و کارگر براي درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و 

زيان سال مالي 9٣ به تصويب رسيد.

 شرکت نیک ریس زنجان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/10/12، سيدسلمان باراني 
بهبهاني به ســمت رئيس هيئت مديره، هدي مظاهري به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
و فرزاد چراغي به ســمت مديرعامل انتخاب شــدند. روزنامه جمهوري اسالمي براي درج 

آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت فن آوران انیاک رایانه )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ 95/8/18، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

1/50/000/000/000 ريال به مبلغ 500/000/000/000  ريال افزايش يافت. 

 شرکت روان ترانس آپادانا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/10/12، موضوع شرکت به شرح ذيل 
تغيير يافــت» واردات و صادرات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني و اخذ و اعطاي نمايندگي در 
داخل و خارج از کشور،  اخذ وام از بانک ها، تهيه،  توليد و   توزيع انواع تسمه پروانه ،ارائه خدمات 
آزمايشــگاهي در زمينه تسمه هاي صنعتي، ماشيني و کشاورزي در صورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهاي الزم از مراجع ذي صالح.«

 شرکت الوان نقش پود )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/28، ترازنامه و حساب سود  
و زيان عملکرد سال 1٣94 به تصويب رسيد. شهرام سيد به  سمت مديرعامل، ناصرحاجي به 
سمت رئيس هيئت مديره،  زهرا چهره به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، سمانه سنجري به 
سمت بازرس اصلي و فاطمه مشهدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه ابرار 

جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.
 

 شرکت نساج یار سپاهان ) بامسئولیت  محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/9/1٦،  شرکت مذکور در تاريخ فوق 
منحل اعالم و عليرضا کنگان خسروي به نشانی  تهران، خيابان فلسطين، جنب ساختمان کاخ، 

پالک 28 به سمت مدير تصفيه انتخاب شد..

 شرکت گلسان بافت )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/9، موسسه حسابرسي 
آروين خدمات مديريت رادوين با نمايندگي داريوش فراهاني به عنوان بازرس اصلي و عباس 

سايه لي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

شرکت الیاف تجارت اروند ) بامسئولیت محدود(
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/10/20، تعداد اعضاي هيئت مديره 

از 2 نفر به ٣ نفر افزايش يافت. 

 شرکت نخ پرند یزد )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/21، محمد حسن افراز به سمت رئيس هيئت مديره، 
فاطمه نسيم سبحان به سمت نايب رئيس هيئت مديره، ايمان افراز به سمت مديرعامل،آزيتا 
السادات صنايع به سمت بازرس اصلي و طاهره زارع پور به سمت بازرس علي البدل  انتخاب 

شدند. روزنامه پيمان يزد جهت نشرآگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت رنگرزي و تکمیل پارچه بهرنگان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/٧، محمدرضا عبدلي به عنوان رئيس هيئت 
مديره، عليرضا عبدلي به سمت نايب رئيس هيئت مديره و ناصر عبدلي به سمت مديرعامل 

انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت طرح و تکمیل اصفهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/٦/٣، روزنامه نسل  فردا 
جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. عنايت اهلل مجلسي به سمت مديرعامل،حسن شفيعي 
به سمت رئيس هيئت مديره، داريوش مجلسي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، موسسه 
حسابرسي و خدمات مالي بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلي و يداهلل باسره به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت صنایع ابریشم رنگ کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مــورخ95/٧/5، محمدرضا کياني 
به عنوان مديرعامــل و رئيس هيئت مديره، ابوالفضل به  عنــوان نائب رئيس هيئت مديره، 
ابوالفضل بهرامي و گل مير مهدي به سمت بازرس اصل و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 

جمهوري اسالمي براي درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شرکت توسعه بافت و تکمیل جهان رنگ )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/10/٣ ، مرکز شــرکت به ورامين  ، 

چرمشهر،  شهرک صنعتي ساالريه،  بلوار نرگس، بلوار رز، قطعه 5٣ انتقال يافت.

 شرکت فرش کیمیاي کاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/8/1٣، سرمايه شرکت از  مبلغ 21/000/000/000 

ريال به مبلغ ٦0 ميليارد ريال افزايش يافت. 

 شرکت الیاف سازان بهکوش )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/٧/15، سرمايه شرکت از مبلغ يکصد و20 ميليارد ريال 

به مبلغ يکصد و٦0 ميليارد ريال افزايش يافت.  

 شرکت مارال چرم پیشتاز اصفهان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/28، سرمايه شرکت از مبلغ ٣٦ 

ميليارد ريال به مبلغ ٣/٦00/000/000 ريال  کاهش يافت.  

 شرکت گلریس اصفهان اصفهان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/10/2٣سرمايه شرکت از مبلغ14/459/520/000 

ريال به مبلغ 21/959/512/000 ريال افزايش يافت.

 شرکت تولیدي و صنعتي پرز الیاف یزد )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 9٣/11/5، مهري نيک فرجام به سمت رئيس 
هيئت مديره ،اميرعلي اسالميه به سمت نايب رئيس هيئت مديره و عباس اسالميه به سمت 

مديرعامل انتخاب شدند.
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 شرکت نساجي نگین نقش چهلستون  )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/٧/2، حسن توکلي پسند 

و رامين توکلي پسند به سمت اعضاي هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي تریکو هفتصد و شصت و یک ساري
به موجب صورتجلسه هيئت مديره مورخ95/8/24 ، طاهره کارگر کهن به سمت رئيس هيئت 

مديره و مديرعامل و علي ميرزائي به سمت نايب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت صنایع نساجي گل باف بهادر )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/10/5،مهرداد پناهيده به سمت رئيس هيئت مديره، 
مريم ســاکت پور به ســمت نايب رئيس هيئت مديره ، محمد پناهيده به سمت مديرعامل، 
محمد مهدي ســياري به سمت بازرس اصلي و محبوبه به سمت بازرس علي البدل انتخاب 
شدند. روزنامه آفرينش جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان 

شرکت منتهي به سال 1٣94 مورد تصويب قرار گرفت.

 شرکت فرش اکسیر کاشان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/22، منوچهر يراقي به سمت رئيس هيئت مديره، 
عليرضا يراقي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، محمدرضا يراقي به سمت مديرعامل، حامد 
سالمي به سمت بازرس اصلي و يداهلل تهمتن به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 
آفرينش جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي 

به سال 1٣9٣ به تصويب رسيد.

 شرکت فرش ستاره کویر)سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/4/24، روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي 
شرکت تعيين شد. موسسه حسابرسي آئين ابرار آريا به عنوان بازرس اصلي و سيدمهدي نبويان 
به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.  صورت هاي مالي منتهي به سال1٣94 مورد تصويب 

قرار گرفت.

 شرکت تولیدي ماه نخ )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ94/5/1، سيد محي الدين 
سراج  به سمت بازرس اصلي و مجيد محمد نظري به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. 
روزنامه کيهان جهت درج آگهي هاي  شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان سال 

مالي منتهي به 92 به تصويب رسيد.

 شرکت نساجي تک تاب ظریف )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/5/٣1، ترازنامه و حساب 
سود و زيان سال مالي 1٣94 مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرسي و خدمات مديريت 
آرمان اصول  به سمت بازرس اصلي و علي رضايي به سمت بازرس علي  البدل انتخاب شدند  

روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. 

 شرکت فرش گره اردبیل )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/8/8، رحيم ستاري به سمت 
بازرس اصلي و فاطمه طالبي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه کيهان جهت 

درج آگهيهاي شرکت تعيين شد.

 شرکت فرش تندیس راوند کاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/10/19، سرمايه شرکت از مبلغ ٦00/000/000/1 

ريال به مبلغ 2٣/000/000/000 ريال افزايش يافت.

 شرکت نساجي دهق )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/4/٣، تقی خسروي به سمت مديرعامل، مهدي 
خسروي به سمت رئيس هيئت مديره و محسن به سمت نايب رئيس هيئت مديره انتخاب 

شدند.

 شرکت اتحاد پنبه گرگان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ95/٦/٣، ترازنامه حساب سود و زيان 
شرکت مورد تأييد و تصويب قرار گرفت. محمودرضا شفيعي و علي تقوي به سمت بازرس 
اصلي و علي البدل  انتخاب شــدند. روزنامه جمهوري اسالمي جهت درج آگهي هاي شرکت 

تعيين شد.

 شرکت پرده بافي حریر کیمیا مهر )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/15، علي لهراسبي به 
ســمت بازرس اصلي و سيد مفيد سيدعليخاني به سمت بازرس علی البدل، مهدي دولتي به 
سمت مديرعامل، يداهلل دولتي به سمت رئيس هيئت مديره  و حميدرضا دولتي به سمت نائب 

رئيس هيئت مديره انتخاب شدند. 

 شرکت الیاف پردیس دلیجان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/10/8، علي رعيت به سمت مدير عامل، سيد هادي 
جاللي به سمت رئيس هيئت مديره و سيد مصطفي جاللي به سمت نائب رئيس هيئت مديره 

انتخاب شدند.

 شرکت منسوج نبافته فارس )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/9/٣، کمال عابديني به سمت 
مدير عامل، جالل عابديني به سمت رئيس هيئت مديره و حميدرضا اکبري به سمت نايب 

رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني تک پوشان آراد الیاس
برابرصورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/8/29، صورت هاي مالي سال 
1٣94 به تصويب رسيد. مدينه نيسي به عنوان بازرس اصلي، کفايت الباجي به عنوان بازرس 
علي البدل، خديجه عطيوي به سمت رئيس هيئت مديره، امل آلبوعطيوي  به سمت مديرعامل 

و نائب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شرکت مشهد نخ )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/4/٣0، محمدرضا بادامچي به سمت رئيس هيئت 
مديره ، شــروين بادامچي به ســمت نائب رئيس هيئت مديره و حميد بادامچي به ســمت 

مديرعامل انتخاب شدند.

 شرکت نساجي سپهر بافت سپاهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/1، عباس حاجيان فر 
و روح اهلل صالحي پناه به سمت بازرسان اصلي و علي البدل ، ريحانه سيدقلعه جوزداني به عنوان 
رئيس هيئت مديره ، زهرا سيدقلعه به عنوان نائب رئيس هيئت مديره و سيدحميد سيدقلعه 

جوزداني انتخاب شدند.

 شرکت ماهوت ریس کاشان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/25 ، سرمايه شرکت از  مبلغ 15/500/000/000 

ريال به مبلغ ٣1/000/000/000 ريال  افزايش يافت.
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 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت تعاوني تولیدي نیلوفر دوخت ارجان 
توليد و عرضه انواع لباس کار صنعتي، آتش نشــاني، روپوش پرســتاري و بيمارســتاني، 
دانش آموزي، لباس عروس و لباس خواب زنانه و دخترانه، مانتو، کت و شلوار، پرده و ملحفه 
بيمارستاني و ساير منسوجات تار و پودي زمينه فعاليت،  خوزستان،  بهبهان،  خيابان شهيد 
عدالت، پاســاژ بهار،  خياطي و توليدي رضائي مرکز اصلی،  10 ميليون و  500 هزار ريال 

سرمايه و مهرداد رضائي مديرعامل است.

 شرکت نگین فاخر خاورمیانه )سهامی خاص(
فعاليت در کليه امور مربوط به صنعت نساجي اعم از فرش و گليم ماشيني، چله پيچي، آهار 
و تکميل و ريســندگي، پارچه و پوشاک و تهيه، توليد و توزيع و پخش مواد اوليه، واردات و 

صادرات ماشي نآالت و منسوجات و کليه کاالهاي مجاز
بازرگاني زمينه فعاليت، اميرحســين کريميان مديرعامل، 1/000/000 ريال سرمايه و آران و 
بيدگل،  شهرک صنعتي سليمان صباحي بيدگلي، بلوار کارگر،  فرعي اول وحدت،  کدپستي 

8٧41٧11111  مرکز اصلي شرکت است.

 شرکت تعاوني نهال دوخت البرز 
توليد پوشاک زمينه فعاليت، استان البرز  ، محمدشهر،  بلوار گلستانک،  روبروي آتش نشاني ، 
انتهاي خيابان 8 متري،  پالک ٣  واحد 4 کدپستي ٣184٧٧٧44٧ مرکز اصلی، 21،000،000 

ريال سرمايه و فيروزه اسدي مديرعامل است.

 شرکت تعاوني تولید پوشاک نگین دوخت گلهاي اطلسي نافچ
طراحي و توليد انواع پوشاک مردانه زنانه و بچه گانه، مجلسي و محلي، کت و شلوار ، طراحي 
و دوخت انواع لباس فرم مدارس و نهادهاي دولتي و غير دولتي، طراحي و توليد البسه نظامي 
و انواع لباس کار زمينه فعاليت، 2100000 ريال سرمايه، مريم سليماني مديرعامل و شهرکرد، 
 نافچ ، خيابان امير کبير، روبروي حسينيه سيد الشهدا، مرکز نيکوکاري فاطمه الزهرا،کدپستي 

885٦1٣٣٦45 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت پارسیان تن پوش نماد) با مسئولیت محدود(
توليد، طراحي و پخش و خريدو فروش و صادرات و واردات کليه پوشاک زمينه فعاليت، 

تهران، خيابان فردوسي، خيابان نوفل نوشاتو، خيابان گوهرشاد، پالک ٣1 ، واحد 50،  کدپستي 
11٣1٦9٣٦8٧مرکز اصلی،  10000000 ريال سرمايه و حسين ميرزائي مديرعامل است.

 
 شرکت صوفیا تن پوش ایرانیان )سهامی خاص(

خريــد ، فروش، واردات و صادرات  پوشــاک، کيف، کفش و توليد لباس هاي مردانه و زنانه 
اعم از کت و شــلوار و پيراهن و لباس زير زمينه فعاليت، تهران، خيابان اندرزگو، بين خيابان 
وطن پور جنوبي و صالحي،پالک 18 مرکز اصلی،  1/000/000/000 ريال و  نجمه اســدي 

مديرعامل است. 

 شرکت صنایع نساجي مروارید بافت راوند )سهامی خاص(
احداث کارخانجات ريسندگي و بافندگي، صنايع نساجي  توليد انواع فرش ماشيني، موکت و 
پشــتي زمينه فعاليت، کاشان،  شهرک صنعتي راوند ، خيابان 8 شمالي،  بلوار 4 غربي مرکز 

اصلی، 1/000/000/000  ريال سرمايه و  محسن اميدي مديرعامل است.

 شرکت پلیمرسازان هومان دلیجان )سهامی خاص(
توليد و خدمات انواع محصوالت نساجي و خريد و فروش انواع مواد اوليه نساجي و ماشين آالت 
و قطعات و لوازم نساجي مرتبط زمينه فعاليت، 1/000/000 ريال سرمايه، سيد هادي جاللي 

مديرعامل و  دليجان، شــهرک امام رضا،خليج فارس غربي،گلســتان دوم،مجتمع مهرگان 
کدپستي٣٧9111٦٦٦٦ مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت تعاوني تولیدي پوشاک بانوان کار آفرین سیدان
اداره واحد توليدي در زمينه انواع پوشاک ، مانتو، شلوار، مقنعه، لباس زير، لباس هاي بيمارستاني، 
لباس هاي محلي، لباس مجلســي زمينه فعاليت، صديقه دهقانــي مديرعامل، 24000000 
ريال ســرمايه و سيدان،  خيابان شهيد دســتغيب، کوچه چهل اختران، بن بست٣ کدپستي 

٧٣٧٧1٣81٦٧ مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت نگین دوخت نیک پوش )سهامی خاص(
توليد و دوخت انواع پوشاک زمينه فعاليت، ناديا کاظمي مديرعامل، 1/000/000ريال سرمايه، 
لرستان، شهرستان کوهدشت، خيابان شهيد حسين رضايي، ساختمان بهزيستي سابق، طبقه 

دوم، کدپستي ٦8418٦9٧9٦  مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت الله ستاره واال )سهامی خاص(
اين شــرکت به انجام امور بازرگاني مجاز داخلي و خارجي در زمينه منسوجات و پوشاک  به 
مديريت اکبر خجسته با سرمايه10/000/000 ريال می پردازد. مرکز اصلی آن در تهران، بلوار 
ميرداماد، نبش شــمس تبريزي شمالي ،پ الک189 واحد1٦ کدپستي 1919٦1411٧ قرار 

دارد.

 شرکت شهباز کوه تیس )با مسئولیت محدود(
اين شرکت به مديريت امير حسين ولي جاني با ســرمايه 1/000/000 ريال به تهيه، توليد، 
پخش، خريد و فروش، توزيع و بســته بندي و واردات و صادرات انواع منســوجات، پوشاک، 
پارچه، لوازم خرازي، پوشاک مردانه و زنانه و لباس مجلسي و کت و شلوار، کاپشن و اورکت، 
کيف و پوشاک ورزشي و کفش می پردازد. مرکز اصلی آن در  تهران، بزرگراه جالل آل احمد، 
زير پل يادگارامام، مرکز خريد پاسارگاد طبقه اول واحد ٣140٧ کدپستي14٦٣٦4٧184 قرار 

دارد.

 موسسه غیرتجاري یاران کوثر هستي
توليد پوشــاک و البسه پزشکي زمينه فعاليت، نجمه فرزانه مديرعامل، ٣00،000،000 ريال 
سرمايه و مالرد، شهرک مارليک، ميدان گلها، خياباندکتر حسابي، کوچه پرهام، پالک 281 

کدپستي ٣1٧٦1٧99٣8 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت صنایع نساجي کتان مهراد ایرانیان)سهامی خاص(
تکميل و رنگرزي پارچه هاي خام )متقال خام(، آستري، پارچه ملحفه اي زمينه فعاليت، رويا 
قزلباشي مديرعامل،100/000/000 ريال سرمايه، کرمان، بلوار هوا نيروز، کوچه ٣4،  پالک 

141،  کدپستي ٧٦181458٣9 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت قطره شبنم نوین نیاوران )سهامی خاص(
تهيه، توليد، توزيع، خريد، فروش، صادرات و واردات انواع البســه و پوشــاک زنانه، مردانه و 
بچگانه زمينه فعاليت، موسي محمودي مديرعامل،1/000/000 ريال سرمايه و  مشهد، بلوار 
طبرسي، عالمه طباطبائي 20 ، چهار راه سوم ، پالک 195 ، کدپستي 915٧٧٣81٣9 مرکز 

اصلی شرکت است.

 شرکت بازرگاني فرشته مهتاب )با مسئولیت محدود(
صادرات، واردات، خريد و فروش کليه کاالهاي مجاز بازرگاني از قبيل لحاف، تشک، روتختي، 
رو بالشــي و حوله زمينه فعاليت، زيا ئولينگ چن مديرعامل، 500/000/000 ريال سرمايه و 

تهران، بلوار ميرداماد ، خيابان آقازاده ، پالک 5 ،  واحد 4 مرکز اصلی شرکت است.
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1- مقدمه
ــت. در  ــاز اس ــواد ني ــواص م ــات خ ــه جزئي ــب ب ــره، اغل ــاي روزم در کاربرده
صنايــع هوافضــا، کاربردهــاي دريايــي، حمــل و نقــل و امثــال آنهــا، امــکان 
اســتفاده از يــک نــوع مــاده کــه همــه خــواص مــورد نظــر را فراهــم نمايــد، 
وجــود نــدارد. بــه عنــوان مثــال در صنايــع هوافضــا بــه مــوادي نيــاز اســت کــه 
ضمــن داشــتن اســتحکام باال، ســبک بــوده و داراي مقاومت سايشــي مناســبي 
نيــز باشــند و همچنيــن در برابــر اشــعه فرابنفــش مقاومــت کننــد. از آنجــا کــه 
ــد  ــوان مــاده اي يافــت کــه همــه خــواص مــورد نظــر را دارا باشــد، باي نمي ت
بــه دنبــال چــاره اي ديگــر بــود. کليــد ايــن مشــکل، اســتفاده از کامپوزيت هــا 
اســت. کامپوزيتهــا مــوادي چنــد جزئي هســتند کــه خــواص آنها در مجمــوع از 
هرکــدام از اجــزاء بهتــر اســت.ضمن آنکــه اجــزاي مختلــف، کارايــي يکديگر را 

ــند [1]. ــود مي بخش بهب
در کامپوزيتهــاي پليمــري حداقــل دو جــزء مشــاهده مي شــود کــه عبارتنــد از: 

1- فــاز تقويــت کننــده يــا مقاوم ســاز 
2- فــاز بســتر)ماتريس ( کــه فــاز ديگــر را در بــر مي گيــرد و معمواًليــک مــاده 
پليمــري گرماســخت يــا گرمانــرم  اســت که گاهــي قبل از ســخت شــدن آن را 

رزيــن  مي نامنــد [2].

مرورى بر خواص مکانیکى کامپوزیتهاى زمینه پلیمرى
هیبرید کنف-شیشه/پلى استر

بخش اول

مــواد مرکــب )کامپوزيت هــا( از ديدگاه هــاي مختلفــي دســته بندي مي شــوند. 
ــر  ــن ب ــوع بســتر و همچني ــر اســاس ن ــدي، ب ــته بن ــواع دس ــن ان معمول تري
ــس  ــوع و جن ــدگاه ن ــرد. از دي ــام مي گي ــاز انج ــاز مقاوم س ــکل ف ــاس ش اس
ــزي ،  ــتر فل ــا بس ــاي ب ــته کامپوزيت ه ــه دس ــه س ــا ب ــتر، کامپوزيت ه بس
کامپوزيت هــاي بــا بســتر ســراميکي  و کامپوزيت هــاي بســتر پليمــري  

تقســيم مي شــوند. [1و2].
 اليافــي کــه در صنعــت کامپوزيــت اســتفاده مي شــوند بــه دو دســته تقســيم 

ــد از: ــه عبارتن ــوند ک مي ش
1-  الياف مصنوعي     2- الياف طبيعي [٣و4]

کاربــرد کامپوزيت هــاي پليمــري توســط خــواص اجــزاء آنهــا تعييــن مي شــود 
کــه اغلــب آنهــا داراي اليافــي بــا مــدول بــاال هســتند و در بســتر پليمــري قرار 
داده شــده اند و فصــل مشــترک خوبــي بيــن دو جــزء اليــاف و بســتر پليمــری 
وجــود دارد. بســتر پليمــري دوميــن جــزء عمــده کامپوزيت هاي پليمري اســت. 
ايــن بخــش عملکردهــاي بســيار مهمــي در کامپوزيــت دارد. اواًل بــه عنــوان 
يــک چســب ، اليــاف تقويــت کننــده را نگــه مــي دارد و ثانيــاً تحــت نيــروی 
اعمالــي تغييــر شــکل داده و تنــش را بــه اليــاف منتقــل مي کنــد. عــالوه بــر 
آن، رفتــار پالســتيک  بســتر پليمــري، انــرژي را جــذب کــرده و کاهــش تمرکز 

کامپوزیت هــاي پلیمــري کــه دارای الیــاف تقویت کننــده هســتند، بــه علــت خصوصیــات کششــي مناســب و نســبت اســتحکام بــه وزن بــاال )در 
جهــات خــاص( بســیار مــورد توجــه قــرار دارنــد. امــکان قالب گیــري ســاده و آســان، مقاومــت شــیمیایي، خــواص فیزیکــی و مکانیکــی مــورد تأیید 
در جهــات مختلــف، اتصــال مناســب بســتر بــه الیــاف و همچنیــن امــکان اســتفاده در محــدوده وســیعي از کاربردها، ایــن گــروه ازکامپوزیت هــا را به 
عنــوان گروهــي رایــج مطــرح ســاخته اســت. بــا ایــن وجود، مشــخص شــدن برخــي خطــرات زیســت محیطــي ناشــي از اســتفاده از الیــاف معدني 
در کامپوزیت هــا )کــه در گذشــته بــه عنــوان رایج تریــن نــوع الیــاف مــورد اســتفاده در ســاخت کامپوزیت هــاي پلیمــري مطــرح بودنــد(، محققــان 
را بــر آن داشــت تــا امــکان اســتفاده از انــواع الیــاف طبیعــي و تجدیدپذیــر را در ســاخت کامپوزیت هــاي پلیمــري و همچنیــن تأثیــر اســتفاده از این 
الیــاف را بــر خــواص مکانیکــي، مــورد بررســي قــرار دهنــد. در ایــن تحقیــق، خصوصیــات کامپوزیت هــاي پلیمــري مقــاوم شــده بــا الیــاف کنــف به 
همــراه الیــاف شیشــه و پلي اســتر، مــورد بررســي قــرار گرفــت. فــاز تقویت کننــده بــه دو صــورت پارچــه هیبریــدي و همچنیــن الیــه اي تک جهتــه 
درون بســتر )ماتریــس( پلیمــري قــرار داده شــد و در نهایــت بــراي بررســي خصوصیــات مکانیکــي نمونه هــا، آزمایش هــاي کشــش و خمــش بــر 
روي آن هــا انجــام گرفــت. نتایــج نشــان داد کــه نمونــه بــا مقاوم ســاز الیافــي کنف-شیشــه کــه بــه صــورت الیــه اي تک جهتــه در بســتر قــرار داده 
شــده، بهتریــن خصوصیــات مکانیکــي را از خــود بــروز مي دهــد. همچنیــن مشــخص شــد در شــرایط یکســان، اســتحکام الیــاف مــورد اســتفاده 

نســبت بــه نحــوه قرارگیــري آنهــا در بســتر، نقــش پررنگ تــري در تعییــن خــواص مکانیکــي کامپوزیــت دارد.

مهدی امامی قره حاجلو*1، شهرام شاه بابائی2، فرزانه استوار3

66   شماره 173    خرداد 96      



تنــش را در پــي دارد کــه در نتيجــه آن، رفتــار چقرمگــي  شکســت را بهبــود 
ــار پالســتيک  مي بخشــد. تقويــت کننده هــا معمــواًل شــکننده هســتند و رفت
بســتر مي توانــد موجــب تغييــر مســير ترک هــاي مــوازي بــا اليــاف شــده و از 

شکســت اليــاف واقــع در يــک صفحــه، جلوگيــري کنــد [1-4].

2- انواع الیاف مورد استفاده در کامپوزیت هاي بستر پلیمري
2- 1- الیاف شیشه

اليــاف شيشــه مشــهورترين تقويت کننده مــورد اســتفاده در صنعــت کامپوزيت 
اســت و انــواع مختلفــي از آن بــه صــورت تجــاري وجــود دارنــد کــه برخــي از 
 ،S ــوع ــاف شيشــه ن ــوع E، الي ــاف شيشــه ن ــد از: الي ــن آن هــا عبارتن مهم تري
نــوع ECR و اليــاف شيشــه نــوع AR. ترکيــب شــيميايي ايــن اليــاف بــا هــم 
متفــاوت اســت و انتخــاب هــر يــک از ايــن انــواع، بــر اســاس کاربــرد صــورت 

مي گيــرد [٣و٦].

2-2- الیاف کربن
اگرچــه اکثــر اليــاف مــورد اســتفاده در صنعــت کامپوزيــت از جنــس شيشــه 
هســتند، ولــي مــدول آن نســبتاً پاييــن اســت. در ســال هاي اخيــر تالش هــاي 
ــل  ــا تبدي ــدي ب ــاي جدي ــا تقويت کننده ه ــت ت ــه اس ــام گرفت ــادي انج زي
حرارتــي اليــاف آلــي بــه اليــاف کربــن ســاخته شــود. اليــاف حاصل به ســرعت 
ــه منظــور اســتفاده در  ــرد وســيعي در کامپوزيت هــاي بســتر فنوليکــي ب کارب
عايق هــاي ضــد ضربــه صنايــع نظامــي پيــدا کــرد. مشــخصه اليــاف کربــن 
ســبکي، اســتحکام و ســفتي بــاال اســت. اليــاف کربن از تجزيــه حرارتــي  الياف 

آلــي در يــک محيــط خنثــي بدســت مي آينــد [٦].

2-3- الیاف آرامید
ــي  ــب آل ــد، ترکي ــي ش ــال هاي 19٧0معرف ــدود س ــه در ح ــد ک ــاف آرامي الي
حلقــوي از کربــن، هيــدروژن، اکســيژن و نيتــروژن اســت کــه دانســيته کــم و 
اســتحکام کششــي بــاال در ايــن اليــاف، موجــب تشــکيل يــک ســاختار چقرمه 
و مقــاوم در برابــر ضربــه بــا ســفتي حــدود نصــف اليــاف کربــن، گرديــد. الياف 
ــال ســاخته  ــوالد در تايرهــاي رادي ــي ف ــه منظــور جايگزين ــدا ب ــد در ابت آرامي
ــه از  ــد. جليقــه ضــد گلول شــدند کــه بعدهــا کاربردهــاي ديگــري پيــدا کردن
ــاري  ــاي تج ــام ه ــت. ن ــد اس ــاف آرامي ــاي الي ــن کاربرده موفقيت آميزتري
ــت   ــرکت دوپون ــت. ش ــده اس ــاب ش ــدي انتخ ــاف آرامي ــراي الي ــي ب مختلف
نام هــاي کــوالر و نومکــس را بــراي ايــن اليــاف انتخــاب کــرده اســت [٧]. در 
جــدول 1 خصوصيــات مکانيکــي برخــي انــواع مختلــف اليــاف مــورد اســتفاده 
در کامپوزيت هــاي بســتر پليمــري بــا هــم مــورد مقايســه قــرار گرفته انــد [٣].

2-4- الیاف طبیعي
اليافــي کــه از منابــع طبيعــي مانند معــادن، حيوانــات و گياهان بدســت مي آيند، 
در گــروه اليــاف طبيعــي قــرار مي گيرنــد. مصريــان باســتان از کامپوزيت هــاي 

اليــاف طبيعــي آجــر، ظــروف ســفالي و قايقهــاي کوچــک مي ســاختند. يــک 
قــرن پيــش، تقريبــاً تمــام وســايل و بســياري از محصــوالت فنــي از اليــاف 
طبيعــي ســاخته مي شــد. پارچــه، طنــاب، کربــاس و کاغــذ از اليــاف طبيعــي 
ماننــد کتــان، شــاهدانه، سيســال و کنــف ســاخته مي شــوند. اليــاف طبيعــي را 
مي تــوان بــر اســاس منشــأ آن هــا بــه ســه دســته معدنــي، حيوانــي و گياهــي 

تقســيم نمــود [8 و 9].

3- رزین هاي مورد استفاده در ساخت کامپوزیت هاي بستر پلیمري
3-1- رزین هاي سنتتیک

رزين پلي اســتر، رزين هــای اپوکســي، رزين هــای  وينيل اســتر، رزين هــای 
فنوليــک، پلــي ايميدهــا، پلــی اتــر اتــر کتــون و ... .

3-2- رزین هاي طبیعي 
ــراً  ــر نفتــي، اخي ــان ذخاي بدليــل نگراني هــاي زيســت محيطــي و امــکان پاي
ــا زمينــه رزين هــاي طبيعــي از منابــع تجديدپذيــر،  ســاخت کامپوزيت هــاي ب
اهميــت يافتــه اســت کــه ايــن موضــوع بــه کــم کــردن وابســتگي صنايــع 
ــن رو،  ــت. از اي ــرده اس ــايانی ک ــک ش ــی کم ــتقات نفت ــه مش ــت ب کامپوزي
محققيــن عالقــه زيــادي بــه تحقيــق و توســعه پليمرهــاي حاصــل از منابــع 
ــي  ــراً تالش هاي ــد. اخي ــه جــاي هيدروکربن هــا دارن ــر کشــاورزي ب تجديدپذي
بــراي اســتفاده از روغــن ســويا  بــراي توليــد کامپوزيت هــاي زيســت تخريــب 
پذيــر، ارزان و ســبک انجــام گرفتــه اســت. خــواص رزين هايــی بــر پايــه روغن 
ســويا مي توانــد توســط تغييــرات ژنتيکــي تغييــر يابــد کــه ايــن امــر توســط 
برخــی شــرکت های صنعتــی در حــال انجــام اســت. امــروزه بــا کاربــرد اليــاف 
کنــف، کتــان، سيســال و ســاير اليــاف طبيعــي بــا رزين هــاي طبيعــي، امــکان 

ــود دارد [10]. ــر وج ــت تخريب پذي ــاًل زيس ــاي کام ــاخت کامپوزيت ه س

4- کامپوزیت های زمینه پلیمری با الیاف طبیعی
عــدم امــکان بازيافــت و قيمــت بــاال، همــواره بــه عنــوان دو معضــل عمــده 
گســترش کامپوزيت هــاي پليمــري در دنيــا مطــرح بــوده اســت. امــا امــروزه 
اســتفاده از اليــاف طبيعــي در ســاخت کامپوزيت هــا نويدبخــش افــق روشــني 

چگالي )g/m3(مدول االستیک )GPa(استحکام )MPa(الیاف
E�Glass344581/82/62
S�Glass458588/۹2/50
AS440002411/77کربن
IM6 43802761/77کربن
3600831/44کوالر 29
40001311/45کوالر 49
34001861/47کوالر 149

جدول1- خصوصیات مکانیکی برخي انواع الیاف مورد استفاده در 
ساخت کامپوزیت هاي بستر پلیمري [3]
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بــراي صنعــت کامپوزيــت اســت. ايــن اليــاف بــه راحتــي بــه چرخــه طبيعــت 
ــوردار هســتند.کامپوزيت هاي  ــري برخ ــد و از قيمــت بســيار پايين ت برمي گردن
ــر  ــا عــالوه ب ــات خودروه ــي در قطع ــي مصرف ــاف طبيع ــا الي ــاوم شــده ب مق
ــز  ــي ني ــيار خوب ــار شکســت بس ــي مناســب، از رفت ــواص مکانيک ــتن خ داش
ــي و تدريجــي  ــه صــورت غيرناگهان ــا ب ــن کامپوزيت ه ــوردار هســتند. اي برخ
مي شــکنند و همچنيــن در حيــن تصادفــات، بــا اســتفاده از ايــن اليــاف امــکان 
ــينان  ــه سرنش ــه زدن ب ــه صدم ــر ب ــه منج ــده ک ــز و برن ــاي تي ــاد لبه ه ايج

ــد. ــش می ياب ــود، کاه ــودرو می ش خ

4-1- مزایــا و محدودیت هــای اســتفاده از الیــاف طبیعــی در کامپوزیت هــای 
ــه پلیمری زمین

کامپوزيت هــای زمينــه پليمــری تقويــت شــده بــا اليــاف طبيعــی، دارای مزايای 
متعــددی هســتند کــه مهم ترين آن هــا عبارتنــد از:

منابــع تجديــد شــونده )نامحــدود(، وزن و چگالــی کــم، کاهــش فرســايش ابزار 
ســاخت، زيســت تخريــب پذيری، قيمــت پايين، نداشــتن مضرات شــيميايی در 
شــرايط کار، بهبــود بازگشــت انــرژي، فوايــد محيطــي ناشــي از ايجاد تعــادل در 

.CO2 توليــد و مصــرف گاز
بــا ايــن وجــود، يکــی از معايــب اليــاف طبيعــی، دمــای پائيــن  در فــراوری اين 
اليــاف اســت )20 درجــه ســانتيگراد( کــه ايــن مســئله بخاطــر تخريــب حرارتی 
و يــا خــروج گازهــای فــرار از مــواد ليگنوســلولزی اســت کــه می توانــد روی 
خــواص اليــاف اثــر بگــذارد. ديگــر محدوديــت اليــاف طبيعــی، جــذب رطوبــت 
بــاالی آنهــا اســت. جــذب رطوبــت توســط ايــن اليــاف باعــث کشــيدگی الياف 
می شــود کــه خــود برهم زننــده ثبــات ابعــادی کامپوزيــت خواهــد بــود [٧و10].

4-2- ناسازگاری الیاف طبیعی و پلیمر
ــا بســترهاي  ــاف گياهــي، ســازگاري کــم آنهــا ب ــب عمــده الي يکــي از معاي
پليمــري و چســبندگی پاييــن آنهــا بــه بســتر اســت که منجــر به افــت خواص 
مکانيکــي مي شــود. ســاختار و خــواص ســطح مشــترک بيــن پرکننــده و پليمر، 
نقــش عمــده  ای در تعييــن خــواص فيزيکــی و مکانيکــی مــادة مرکــب حاصل 
ايفــا می کنــد. ســطوح پرکننــده می تواننــد بــه شــدت متغيــر باشــند و در نتيجه 

اثــر متقابــل بــا بســتر پليمــر را بــه شــدت تغييــر دهنــد [11و14].

4-3- اصالحات با روش های فیزیکی
ــرد.  ــرار می گي ــی ق ــات فيزيک ــورد اصالح ــاف م ــا ســطح الي ــن روش ه در اي
تخليــه الکتريکــی ، پالســما  و کورونــا مهم تريــن روش هــای اصــالح فيزيکی 
هســتند. در ايــن عمليــات بــا تغييــر دادن بــر روی ســاختار و خــواص ســطح 
اليــاف موجبــات بــاال رفتــن ســازگاری ميــان پليمــر و اليــاف فراهــم می گــردد 

[12و1٣].

4-4- اصالحات با روش های شیمیایی

در ايــن مــورد از روش هايــی ماننــد قليايــی  کــردن و اســتفاده از عامل هــای 
جفــت کننــده  اســتفاده می شــود. روش قليايــی کــه شــيوه ای موثــر در اصــالح 
ســطح الياف اســت و هزينــه پايينــی دارد. همچنين ايــن روش واکنــش پذيری 
ســلولز نســبت بــه مــواد شــيميايی مختلــف را افزايــش داده و بوســيله محــدود 
نمــودن تــورم نواحــی کريســتالی، امــکان ترکيــب مجــدد ســاختار ســلولز را 
ــه خميدگــی ميکروفيبريل هــای  ــا کاهــش زاوي فراهــم می ســازد. به عــالوه ب

ســلولزی، اســتحکام اليــاف را افزايــش می دهــد [12و1٣].

5- کامپوزیت های هیبرید کنف- پلی استر/شیشه
در ايــن تحقيــق بــه بررســی رفتــار مکانيکــی کامپوزيــت هيبريــدی چنداليــه 
و پارچــه ای کــه بــه کمــک اليــاف طبيعــی و مصنوعــی توليــد شــده، پرداختــه 
شــده اســت. در صنايــع کامپوزيــت، اليــاف شيشــه و اليــاف پلي اســتر بــه علــت 
دسترســي آســان و خصوصيــات مناســب مکانيکــی، از پرکابردترين انــواع الياف 
هســتند. بــا ايــن وجــود، بــا هــدف اســتفاده از مــواد طبيعــی و دوســتدار محيــط 
ــا اليــاف طبيعــی ماننــد کنــف  زيســت در صنعــت کامپوزيــت، ايــن اليــاف ب
ترکيــب گرديــد کــه ايــن اليــاف بــه صــورت تــک جهتــه، اليــاف کوتــاه، همــه 

جهتــه و پارچــه ای مــورد اســتفاده قــرار گرفته اســت.

5-1- ساخت و آماده سازي الیاف و نمونه هاي کامپوزیت
ــک  ــاف ت ــه الي ــان چندالي ــون، از چيدم ــورد آزم ــت م ــراي ســاخت کامپوزي ب
ــورت  ــه ص ــا ب ــد و نمونه ه ــتفاده ش ــه ای اس ــت پارچ ــن باف ــه و همچني جهت
ترکيبــي از اليــاف کنف-پلي اســتر و کنف-شيشــه ســاخته شــدند. بــراي بافت 
ــود و از  ــه ب ــتر /شيش ــود از پلی اس ــخ پ ــف و ن ــار از کن ــخ ت ــس ن ــه جن پارچ
دســتگاه گليــم بافــی ســنتی بــا ماکــو اســتفاده شــد کــه دســتگاه مــورد نظــر 
در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت. نمونــه پارچــه بافتــه شــده در شــکل 2 

نمايــش داده شــده اســت.

   

شکل1- دستگاه گلیم بافي سنتي مورد استفاده جهت بافت پارچه
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شکل2- طرح بافت 1/1 در پارچه هیبریدي

رفتــار پارچــه بــا توجــه بــه خصوصيــات مــواد اوليــه، تراکــم نــخ هــای تــار و 
پــود و شــرايطی کــه نخ هــا در البــالی هــم قــرار گرفته انــد، متفــاوت خواهــد 
بــود. اليــاف کنف-شيشــه/پلی اســتر بــا طــول10 متــر بــا قطر هــای مشــخص 
انتخــاب شــده و از طريــق تــرازوی ديجيتالــی با دقــت 00001/0 کيلوگــرم وزن 
گرديــد. اطالعــات مربــوط بــه اندازه گيري هــاي جــرم و چگالــي ايــن اليــاف 

در جــدول 2 قيــد شــده اســت.

 ASTM از رزيــن بــا مشــخصات ارائه شــده در جــدول ٣ و بر اســاس اســتاندارد
D4052 بــراي ســاخت بســتر پليمــري نمونه هــاي کامپوزيتــي اســتفاده شــد. 

بــرای تهيــه نمونــه کامپوزيتــي بــا مقاوم ســاز پارچــه ای، پارچــه بر روی شيشــه 
ــخت کننده   ــن و س ــپس رزي ــد. س ــاف ش ــه و ص ــرار گرفت ــورده ق ــس خ واک
)هاردنــر( بــا يکديگــر مخلــوط و تــا دمــای80 درجــه ســانتی گراد حــرارت داده 

. ند شد

رزيــن آمــاده شــده بــا دقــت در يکنواخــت بــودن ضخامــت، بــر روی پارچــه 
ريختــه شــده و ســپس بــا کمــک ابــزار کامــاًل در تمــام ســطح و درون بافــت 
پارچــه نفــوذ داده شــد. در مرحلــه بعــد، پارچــه ديگــری بــر روی پارچــه قبلــی 

ــن  ــه اي ــده و ب ــرار ش ــدداً تک ــازی مج ــات آغشته س ــده و عملي ــرار داده ش ق
ترتيــب يــک نمونــه بــا مقاوم ســاز پارچــه ای دو اليــه ســاخته شــد. الزم بــه 
ذکــر اســت کــه بــه منظــور تهيــه نمونه هايــي بــا کيفيــت مناســب، در حيــن 
ــس از 12  ــت پ ــد. در نهاي ــرار داده ش ــب ق ــر روی قال ــی ب ــاخت وزنه هاي س
ســاعت قالــب بــاز شــده و نمونــه بــه صــورت يــک صفحــه بــا ابعــاد 40 × 50 
ــن  ــا رزي ــد. در شــکل ٣ نحــوه آغشته ســازي پارچــه ب ســانتی متر بدســت آم

نشــان داده شــده اســت.
ــا  ــرو ب ــال ني ــتگاه اعم ــش از دس ــش و خم ــای کش ــام آزمايش ه ــرای انج ب
نــام تجــاري SANTAM STM150 و مشــخصات ذکــر شــده در جــدول 4 

اســتفاده شــد. نمــاي کلــي دســتگاه در شــکل 4 نشــان داده شــده اســت.

 

شکل3- نحوه آغشته سازي پارچه با رزین براي تولید نمونه هاي کامپوزیت

شکل4- نماي کلي دستگاه اعمال بار براي انجام تست هاي کشش و خمش

کنفشیشهپلی استرخصوصیت فیزیکي
10/1128/27۹/03وزن 10 متر )گرم(

1/442/551/3چگالی )گرم بر سانتی متر مکعب(

جدول2- داده هاي حاصل از اندازه گیري جرم و چگالي الیاف مورد استفاده 
در ساخت پارچه هیبریدي

ModelCapacity (kgf)R.O (kgf)S/NG

DBBP�2t20003.033615

جدول 4- مشخصات دستگاه اعمال نیرو مورد استفاده در آزمایش

چگالي هاردنر )kg/lit(چگالي رزین )kg/lit(کد هاردنرنام تجاري محصولشرکت سازنده

SHELLEpikote 828F 2051/161/04

جدول3- مشخصات رزین مورد استفاده در ساخت نمونه ها
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منسوجات
ورزشی

تهیه و تنظیم:  دکتر فرناز نایب مراد

فناورى نانو درتولید لباس هاى ورزشى پیشرفته

صنعــت نســاجی، يکــی از اوليــن زمينه هايــی اســت کــه محصــوالت فنــاوری 
نانــو در آن بــه بــازار آمدنــد. لباس هــای خــود تميزشــونده، ضدلــک و ضــد آب، 
ضدميکروبــی، تنفس پذيــر، ضد چــروک، نســوز و … مثال هــای ســاده ای از 
ــک  ــاس، ي ــوی لب ــت و ش ــتند. شس ــو هس ــاوری نان ــاخت فن ــای س لباس ه
فعاليــت عــادی و جزئــی از زندگــی روزمــره اســت. لباس هــای خودتميزشــونده، 
ــر  ــبند و اگ ــا می چس ــطح آنه ــه س ــر ب ــه ذرات، کمت ــتند ک ــی هس لباس هاي
ــا  ــن لباس ه ــار اي ــوند. رفت ــد می ش ــانی بلن ــه آس ــن آب ب ــا ريخت ــبند، ب بچس
شــبيه نيلوفــر آبــی اســت و اســاس عملکــرد آنهــا بــر مبنــای پســتی بلندی های 
قــرار گرفتــه بــر روی اليــاف پارچــه اســت. بــرای درک اثــر ايــن برآمدگی هــا، 
می توانيــد کرک هــای روی پوســت هلــو را در نظــر بگيريــد کــه چگونــه هنــگام 
شســت و شــو مانــع از نفــوذ آب بــه ســطح پوســت ايــن ميــوه می شــوند. ايــن 
ســاختارهای ميکرومتــری و نانومتــری، ســطح را ابرآبگريــز می کننــد و در نتيجه، 
تر شــدگی ســطح کاهــش می يابــد. يعنــی قطــرات آب و روغنــی کــه بــر ســطح 
ــد آب و  ــا ض ــن پارچه ه ــد. اي ــر کنن ــه را ت ــطح پارچ ــد س ــد نمی توانن می ريزن
ــتند  ــی هس ــر نمونه هاي ــی، از ديگ ــای ضد ميکروب ــتند. پارچه ه ــک هس ضد ل
کــه وارد بــازار مصــرف شــده اند. ايــن پارچه هــا می تواننــد بــه طــور عــام مــورد 
اســتفاده همــه ی مــردم و بــه طــور خــاص مورد اســتفاده ورزشــکاران قــرار گيرند. 
در پــای انســان بــه طــور معمــول 250 هــزار غــده ی تعــرق زا وجــود دارد کــه 
ــه 500 ميلی ليتــر عــرق توليــد می کننــد. رطوبــت ناشــی از  ايــن غده هــا روزان
تعــرق و حــرارت ناشــی از دمــای بــدن، محيــط مناســبی بــرای رشــد باکتری هــا 
ــک  ــودات ت ــن موج ــر اي ــد و تکثي ــر رش ــد. در اث ــاد می کن ــا ايج و ميکروب ه
ســلولی بــوی بــدن نيــز توليــد می شــود. بــه هميــن دليــل اســت کــه بســياری 

از افــراد از بــوی بــد پــای خــود در عــذاب هســتند. ايــن مســئله می توانــد بــرای 
افــرادی همچــون ورزشــکاران کــه فعاليــت بيشــتری دارنــد و در معــرض تعــرق 
ــن  ــی بي ــوند. نواح ــتی ش ــای پوس ــبب ايجــاد بيماری ه ــتند، س بيشــتری هس
انگشــتان پــا و شــيارهای پوســت پــای ورزشــکاران، بــه علــت تعــرق زيــاد، در 
ــی  ــا جوراب معــرض بيماری هــای قارچــی بســياری اســت. اگــر شــما لبــاس ي
داشــته باشــيد کــه اليــاف آن آغشــته بــه نانــو ذرات نقــره باشــد، مانــع از رشــد 
ــرد. نقــره مــاده ای اســت کــه  ــو نمی گي باکتری هــا و ميکروب هــا می شــود و ب
از خــود خاصيــت ضد ميکروبــی نشــان می دهــد و در جنگ هــای قديــم بــرای 
کنتــرل عفونــت زخــم ســربازان از ســکه های نقــره اســتفاده می کرده انــد. اگــر 
ذرات نقــره تــا ابعــادی زيــر 100 نانومتــر کوچــک شــوند، ايــن خاصيــت افزايش 
ــر متابوليســم، تنفــس و توليــد مثــل  ــو ذرات نقــره ب ــد. نان چشــمگيری می ياب
ميکروارگانيســم ها اثــر می گذارنــد. آزمايش هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 
کــه ايــن ذرات، بيــش از ٦50 نــوع باکتــری شــناخته شــده را از بيــن می بــرد. 
پارچه هــای تنفــس پذيــر، پارچه هايــی هســتند کــه هــم گرمــای بــدن را حفــظ 
ــه ســمت  ــرق، ب ــت ناشــی از تع ــه رطوب ــد ک ــازه  می دهن ــم اج ــد و ه می کنن
خــارج هدايــت شــود. يکــی از مهمتريــن کاربردهــای ايــن پارچــه هــا، دوخــت 
لبــاس هــای کوهنــوردی و اســکی اســت. لبــاس هــای کوهنــوردی توليــدی بــا 
فنــاوری نانــو، بــر خــالف ظاهــر بســيار نــازک و ســبک، عايــق حرارتی هســتند 
و تــا ارتفــاع پنــج هــزار متــری می تواننــد ورزشــکا را از ســرما محافظــت کننــد. 
منظــور از عايــق بــودن ايــن لباس هــا آن اســت کــه وقتــی هــوا ســرد اســت، 
ايــن لباس هــا می تواننــد شــما را گــرم کننــد و زمانــی کــه هــوا رو بــه گرمــی 
ــه  مــی رود، دمــای مطبوعــی را بــرای شــما فراهــم می کننــد. ايــن لباس هــا ب
علــت وجــود پوشــش های نانومتــری روی ســطح آنهــا، آب گريــز نيــز هســتند و 
خيــس نمی شــود. اليــف خارق العــاده ی ديگــری نيــز وجــود دارد کــه هــم اکنون 
در مرحلــه بررســی و پژوهــش قــرار دارنــد و انتظــار مــی رود کــه در ســال های 
آينــده بتواننــد بــه صــورت تجــاری وارد بــازار شــوند. لباس هــای بســيار ســبک 
ضد ضربــه و ضد گلولــه، لباس هايــی بــرای اســتتار دايــم ســربازان در طبيعــت، 
لباس هايــی بــرای نامريــی شــدن، لباس هــای هوشــمندی کــه عاليــم حياتــی 
ــری در  ــواد معط ــه م ــبو ک ــای خوش ــد، لباس ه ــش می کنن ــدام پاي ــراد را م اف
نانوکپســول هايی نهفتــه در اليــاف آنهــا اســت، لباس هايــی کــه انــرژی خورشــيد 
ــا آنهــا می توانيــد گوشــی تلفــن همراهتــان را  را در خــود ذخيــره می کننــد و ب
ــرای  ــو ب ــاوری نان ــای فن ــی از وعده ه ــه نمونه هاي ــا هم ــد و… اينه ــارژ کني ش

لباس هــای آينــده بشــر اســت.
امــروزه شــاخه های مختلــف ورزشــی از تنيس و اســکی تا شــنا، دوچرخه ســواری 
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و گلــف تحــت تأثيــر انقــالب فنــاوری نانــو قرارگرفته انــد کــه عمدتــاً به منظــور 
ــو در  ــوده اســت. در حــال حاضــر از  فنــاوری نان افزايــش عملکــرد ورزشــکار ب
ورزش هايــی ماننــد فوتبــال بــا اهــداف و رويکردهــای بســيار متفاوتــی از فناوری 

نانــو اســتفاده می شــود.
ــی را  ــم اندازهای ورزش ــر چش ــی تغيي ــی، تواناي ــاوری مولکول ــطح از فن ــن س اي
خواهــد داشــت. ســؤال اينجاســت کــه آيــا بايــد اجــازه دهيــم کــه ايــن اتفــاق 

رقــم بخــورد يــا خيــر؟

جایگاه فناوری نانو در ورزش کجاست؟
فنــاوری نانــو در ورزش می توانــد ســبب افزايــش دوام توپ هــای تنيــس ، توليــد 
ــت  ــا خاصي ــنا ب ــای ش ــی و اســکی، ســاخت لباس ه ــر هاک ــای قوی ت چوب ه
هيدروديناميکــی بيشــتر و هم چنيــن کاهــش وزن چارچــوب دوچرخه تاانــدازه ای 

کــه بتــوان آن را بــا يــک انگشــت نگــه داشــت، بشــود.
ــه  ــای )Frame( دوچرخ ــه وزن چارچوب ه ــتحکام ب ــبت اس ــال، نس به عنوان مث
ــن 18 درصــد بيشــتر از چارچــوب آلومينيومــی و 14  ــاف کرب ساخته شــده از الي

درصــد بيشــتر از چارچــوب از جنــس اســتيل اســت.
ــاوی  ــب ح ــن( اغل ــاف کرب ــده ی  الي ــی پيونددهن ــاختار ماتريس ــا )س رزين ه
ــا  ــار هــم باعــث می شــوند ت نانولوله هــای کربــن هســتند. ايــن عوامــل در کن
چارچوب هــای ساخته شــده از اليــاف کربــن نه تنهــا محکــم بلکــه درعين حــال 

ســبک باشــند.
نتايــج تحقيقــات دکتــر جيمــز ســی مارتيــن نشــان می دهــد کــه وزن کــم و 
ــازده  ــه ای در ب ــک دوچرخه ســوار حرف ــه ي ــوط ب ــزات مرب ــودن تجهي ســبک ب

ورزشــی او بســيار تأثيرگــذار اســت.
ــن  ــک 2008 پک ــه در المپي ــنای Speedo’s LZR Racer ک ــای ش در لباس ه
ــدگان  ــد دريافت کنن ــش از 90 درص ــد و بي ــتفاده می ش ــکاران اس ــط ورزش توس
مدال هــای طــال از ايــن لبــاس اســتفاده می کردنــد، از نانــو ذراتــی استفاده شــده 
بــود کــه نه تنهــا ســبب ايجــاد خاصيــت ضــد آب در لباس هــای شــنا می شــد، 
بلکــه بــه دليــل خــواص ســاختاری منحصربه فــرد پلی اورتــان خاصيت شــناوری 

لبــاس افزايــش و کشــيدگی لبــاس شــنا کاهــش می يافــت.
پــس از آنکــه 1٦8 رکــورد ورزشــی توســط شــناگرانی کــه از لباس هــای شــنای 
نانــو فناورانــه اســتفاده می کردند، شکســته شــد، مقامــات ورزشــی اســتفاده از اين 
ــه  ــت جوانمردان ــا را از رقاب ــن مزاي ــوع کــرده و بهره منــدی از اي لباس هــا را ممن

ــتند. به دور دانس

آنچــه در ايــن مــورد مزيــت ناعادالنــه« نام گرفتــه اســت را می تــوان به طــور 
ــات ورزشــی و  ــل مقام ــن دلي ــه همي ــو نســبت داد. ب ــاوری نان ــه فن ــل ب کام
نهادهــای بين المللــی می تواننــد بــر روی ايــن موضــوع بحــث کــرده و يــک 
خط مشــی صحيــح بــرای اســتفاده از ايــن فنــاوری در ورزش ترســيم کننــد.

استفاده از فناوری نانو در لباس ها 
در به کاربرد فناوری نانو در لباس های ضد لک و لباس های سرد

فنــاوری نانــو در عمليــات توليــد يــا تکميــل پارچــه، قطــرات مايــع نمی تواننــد 
درون لباس هــای توليــد شــده بــا ايــن پارچه هــا، نفــوذ کننــد، ايــن اثــر شــبيه 
اثــر موجــود در برگ هــای نيلوفــر آبــی اســت کــه بــا يــک اليــه واکــس بــه 
ضخامــت يــک نانومتــر پوشــيده شــده اند. در ايــن گل، قطــرات آب روی ايــن 
ــدن روی ســطح،  ــا لغزي ــه صــورت دانه هــای کوچــک درآمــده و ب برگ هــا ب
آلودگــی و گــرد و غبــار را نيــز بــا خــود می برنــد. مولکول هــای فــرآوری شــده 
بــا فنــاوری نانــو نيــز می تواننــد مايعــات را جــذب کــرده يــا حرکــت داده، لــک 
ــی  ــای نخ ــوان روی پارچه ه ــت را می ت ــن خاصي ــد. اي ــی را دور کنن و آلودگ
ــد  ــزل همانن ــای درون من ــک در کاربرده ــع ل ــرای رف ــری ب ــی/ پليم ــا نخ ي
لــک ســس گوجــه فرنگــی، قهــوه، چمــن يــا روغــن ايجــاد کــرد و در عيــن 
حــال امــکان تنفــس را بــرای پارچــه حفــظ نمــود. ايــن فرآينــد بــرای پوشــاک 

ــده آل اســت. ــا يونيفورم هــا اي ــاس ورزشــی، ي بچه هــا، لب

لباس های گرم 

ــت  ــی شــود، فعالي ــاس مطــرح م ــی لب ــزان عبوردهــی حرارت ــه مي ــی ک زمان
ــا و  ــدازه ای کــه دم ــه ان ــی ب ــن راحت ــرای تامي ــط ب فيزيکــی و شــرايط محي
رطوبــت نســبی اهميــت دارنــد، مهــم اســت. مقــدار گرمــای بــدن انســان بــه 
فعاليــت فيزيکــی مرتبــط اســت و از 100 وات در اســتراحت تــا 1000 وات در 
هنــگام حداکثــر فعاليــت فيزيکــی تغييــر مــی کنــد. عايقــی مناســب اســت که 
اطمينــان دهــد دمــای بــدن در حالــت اســتراحت، بــه ويــژه در زمــان ســرما 
)دمــای صفــر درجــه ســانتی گــراد( بــه انــدازه کافــی بمانــد. در دمــای بــاال و 
فعاليــت ورزشــی شــديد مثــل ورزش هــای زمســتانی، دمــای بــدن بيشــتر می 
شــود. بــرای نگــه داشــتن دمــا در يــک محــدوده مشــخص، بــدن عــرق مــی 
کنــد تــا انــرژی بــدن را بــا تعريــق بيــرون کشــيده شــود. اگــر ميــزان عايــق 
بــودن لبــاس بــا فعاليــت بيشــتر کــم شــود، بخشــی از گرمــای توليــد شــده را 
بــا هدايــت مــی تــوان از بــدن انتقــال داد و شــخص کمتــر عــرق مــی کنــد. 
ــاد و ســرما نفــوذ ناپذيــر اســت ولــی همچنــان  ــر ب پارچــه کورتکــس در براب
عبوردهــی دارد. وقتــی اجــازه عبــور عــرق از لبــاس داده شــود شــخص ديگــر 
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عــرق نمــی کنــد. 
ــر ضخامــت  ــا و ســرما تحــت تاثي ــر گرم ــاس در براب ــودن لب ــق ب مقــدار عاي
ــاال و تراکــم کــم عايــق  و تراکــم قســمت پارچــه ای آن اســت. ضخامــت ب
ــا فضــای  ــودن ب ــق ب ــدار عاي ــی جاهــا مق ــد. در خيل ــر مــی کن ــودن را بهت ب
خالــی محتــوی هــوا بيــن اليــه هــای لبــاس مشــخص مــی شــود. هــر چــه 
دمــا حادتــر باشــد، خيلــی کمتــر يــا خيلــی بيشــتر، عايــق کــم اثرتر می شــود. 
بنابرايــن لبــاس بــرای حفاظــت در مقابــل گرمــا يــا ســرمای مشــخصی کــه 
لبــاس در آن پوشــيده  مــی شــود طراحــی مــی شــود. چنانچــه پارچــه ضخيم و 
ســنگين تــر باشــد، پوشــيدن لبــاس ســخت تــر اســت و آزادی حرکت پوشــنده 
لبــاس کــم مــی شــود. اگــر لبــاس از مــواد هوشــمندی تشــکيل شــده باشــد 
کــه رفتارشــان بــر اســاس محيــط بيرونــی باشــد، می تــوان خصوصيــات عايق 
مناســبی را در لبــاس ايجــاد کــرد. مــوادی ماننــد مــواد حافظــه دار و مــواد تغيير 
فــاز دهنــده مــی تواننــد مســتعد چنيــن کاربــردی باشــند. دمــا مــی توانــد نــوع 
کريســتال داخلــی ايــن ســاختارها يــا حالــت فيزيکــی آنهــا را بــرای رفتــار بــا 

ــم کند هــوا تنظي
 

لباس های استتاری

محققــان در تــالش انــد تــا لبــاس هايــی توليــد کننــد کــه خــود را بــا شــرايط 
محيطــی وفــق دهــد، لبــاس هايــی کــه بتواننــد مثــل آفتــاب پرســت تغييــر 
رنــگ دهنــد )آفتــاب پرســت خزنــده ای جــذاب بــرای طراحــان منســوجات 
نظامــی اســت، رنــگ آفتــاب پرســت براســاس شــرايط محيطــی تغييــر مــی 
ــا برخــورد آب، ضــد آب شــوند. آنهــا در تــالش  کنــد( يــا بادگيرهايــی کــه ب
انــد ايــن کار را بــا اليــاف پلــی اســتر رســانا کــه از افزودنــی هايــی ماننــد اســيد 
کامفورســولفونيک اســتفاده کــرده انجــام دهنــد. بــاران رســانايی پارچــه را تغيير 
مــی دهــد و منجــر بــه جمــع شــدن محتويــات و بســتن حفــره هــای لبــاس 
مــی شــود. چنيــن لبــاس هايــی تــا بــه حــال توليــد شــده ولــی مــواد آن هيــچ 
مقاومتــی در برابــر شستشــو و ماشــين لباسشــويی ندارنــد. اگر پليمرهــای مقاوم 
رســانا توليــد شــوند، مــی تــوان لباســی ســاخت کــه اگــر کســی روی آن ســايه 
بيانــدازد، از رنــگ ســبز بــه رنــگ آبــی تغييــر شــکل مــی دهــد. انــرژی نــور 
خورشــيد مــی توانــد جريــان داخــل پليمــر رســانا را تغييــر دهــد و باعــث تغيير 
آرايــش مولکولــی مــواد افزودنــی شــود، طــوری کــه رنــگ نــوری را کــه لباس 
جــذب و نشــر مــی کنــد، تغييــر کنــد. ايــن روش بــرای اســتتار در کاربردهــای 
نظامــی مطــرح اســت. رنگــی کــه در ايــن پارچــه هــا اســتفاده مــی شــود مــی 

توانــد بــا حــرارت تغييــر کنــد.

لباس های ضد الکتریسیته ساکن

پديــده شــارژ شــدن بــدن اشــخاص از مدت هــا قبــل شــناخته شــده اســت و 
ــا کــف  ــد کــه شــخص دارای کفش هــای ب ــاق می افت ــواردی ات بيشــتر در م

عايــق )ماننــد الســتيک يــا کــرپ(  باشــد.
در اثــر حرکــت روی زميــن يــا ســاييده شــدن البســه بــر روی يکديگــر و يــا 
اصطــکاک لبــاس يــا زيــر پــوش بــا بــدن شــخص و همچنيــن در اثــر پديــده 
ــر در  ــار الکتريســيته ســاکن می شــود.پديده اخي ــدن شــخص دارای ب ــاء، ب الق
مــورد کارگردانــی کــه در مجــاورت ماشــين ها کار می کننــد نيــز رخ می دهــد 
بديــن ترتيــب کــه دســتگاه ها در موقــع کار اغلــب بــاردار شــده و بــدن افــرادی 
کــه در مجــاورت ماشــين ها کار می کنــد را بــا بــار مخالــف شــارژ می کنــد.در 
پــاره ای اوقــات ممکــن اســت تجمــع بــار بــه حــدی رســد کــه در اثــر تمــاس 
شــخص بــا بدنه هــای فلــزی تخليــه بــار صــورت گيــرد. ايــن عمــل کــه بــا 
يــک جرقــه نيــز همــراه اســت، می توانــد باعــث ايجــاد يــک تــکان محســوس 

و ناخوشــايندی در فــرد شــود.
هــر چنــد تــکان يــاد شــده بــرای خــود فــرد خطرنــاک نيســت، ولــی می توانــد 
ــا  ــن کار ب ــا در حي ــده و ي ــرد انجامي ــقوط ف ــه س ــاع ب ــورت کار در ارتف در ص
ــن  ــمت های خطرآفري ــا قس ــدن او ب ــر ش ــه درگي ــاک، ب ــين آالت خطرن ماش
ــع  ــی تجم ــار الکتريک ــه ب ــه تخلي ــن چنان چ ــر اي ــالوه ب ــين بيانجامد.ع ماش
يافتــه بــر روی اشــخاص در محيطــی انجــام گيــرد کــه دارای اتمســفری بــا 
گازهــای قابــل اشــتعال و انفجــار باشــد، می توانــد بســيار خطرنــاک بــوده و بــه 

ــد. ــار بيانجام ــوزی و انفج آتش س
لــذا اســتفاده از البســه ضــد الکتريســيته ســاکن در مــوارد مذکــور امــری اســت 
کــه در جهــت افزايــش ايمنــی فــرد رابطــه مســتقيم و حياتــی دارد و فنــاوری 

نانــو نيــز بــه کمــک ايــن مســئله آمــده اســت.
يــن خاصيــت کــه روی پلی اســتر ايجــاد می شــود، اثــر بــار ســاکن را کاهــش 
داده و مــوادی کــه در اثــر بــار ســاکن روی اليــاف چســبيده بودنــد، را از روی 

ــد. ــع می کن آن دف
خاصيــت الکتريســيته ســاکن همچنيــن موجــب از بيــن رفتن شــوک ناشــی از 
بــار ســاکن روی اليــاف نيــز می شــود. اين فراينــد را مــی تــوان روی لباس های 

ورزشــی، يونيفرم هــا، آســتر کــت و شــلوار و لبــاس کار اعمــال کــرد.

ادامــه مطــاب در زمینــه  فنــاوری نانــو درتولیــد لبــاس هــای ورزشــی 
پیشــرفته در شــماره بعد

72   شماره 173    خرداد 96      



 73 شماره 173    خرداد 96  

مرورى بر کاربرد نانوپوشش هاى سخت و 
نانوتكنولوژيمقاوم در صنایع و ماشین آالت نساجى

منتشر شده توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

1- مقدمه
فنــاوري نانــو بــه تکنيــک طراحــي، توصيــف، توليــد و کاربــرد ســاختار، ابــزار و 
سيســتم  ها در مقيــاس نانــو اطــالق مي  شــود. ايــن فنــاوري بــا کنتــرل ابعــاد 
و ســاختار مــاده در دامنــه 1 تــا 100 نانومتــر ويژگي  هــاي جديــد و بي  نظيــري 
را بــه مــاده مي  دهــد. امــروزه فنــاوری نانــو کاربردهــای گســترده  ای در صنايــع 
و ماشــين  آالت نســاجی يافتــه اســت کــه بــه دليــل ارائــه راه  حل  هــای جديــد و 
پيشــرفته جهــت افزايــش کيفيــت محصــوالت و بهبــود راندمــان ماشــين  آالت 
بســيار مــورد توجــه می  باشــد. از ايــن  رو ايــن نوشــتار صرفــا بــه کاربردهــای 
ــده  ــوف ش ــاجی« معط ــين  آالت نس ــع و ماش ــش در صناي ــاوری نانوپوش »فن
اســت. به  عنــوان مثــال قطعــات ماشــين  های بافندگــی تاری-پــودی، حلقــوی 
پــودی و ريســندگی ماننــد تســمه، چــرخ و گيره  هــای راپيــر، انــواع ســوزن  ها، 

ــتند  . ــش  ها هس ــد نانوپوش ــيطانک  ها نيازمن ــا و ش رينگ  ه
ــات ســطحی و استحکام  بخشــی  ــه از عملي ــال اســت ک ــش از يکصــد س بي
موضعــی ســطح، به عنــوان راهــکاری عملــی جهت بهبــود عملکــرد و افزايش 
ــور فناوری  هــای  ــا ظه ــر ب ــه اخي ــات اســتفاده می  شــود. در دو ده ــر قطع عم
نويــن، فرايندهــای ســنتی گذشــته يــا بــا ايــن فنــاوری تکميــل و اصالح شــده 
و يــا اينکــه جايگزيــن مناســبی بــرای آنهــا معرفــی شــده اســت. بــرای مثــال 
ــاال و مضــرات زيســت  ســختی و مقاومــت سايشــی پاييــن، زبــری ســطح ب
محيطــی، در فرآينــد آبــکاری کــروم ســخت، از جمله معايــب اين روش اســت. 
ضمــن اينکــه بهبــود خــواص ســطحی حاصــل از روش  هــای نويــن بســيار 

بيشــتر از فرآيندهــای ســنتی اســت.
حفــظ، نگهــداری و تعميــرات قطعــات و ماشــين  آالت صنايــع نســاجی در برابــر 
ســايش، خوردگــی و مقاومــت بــه ضربــه از جملــه مــوارد مهــم و قابــل توجــه 
ــرکت  های  ــو، ش ــاوری نان ــترش فن ــا گس ــر ب ــال  های اخي ــند. در س می  باش
بــزرگ دنيــا ســعی در اســتفاده از ايــن فنــاوری در بخش  هــای مختلــف ايــن 

صنايــع از جملــه تجهيــزات داشــته انــد. 

2- معرفــی چنــد چالــش   مهــم قطعــات مــورد اســتفاده در ماشــین آالت 
نســاجی

2-1 قطعات ماشین  های بافندگی تاری پودی
2-1-1 چرخ راپیر

چــرخ راپيــر يــک چــرخ دنــده بــزرگ و ســبک از جنــس مــواد پليمــری يــا 
فلــز آليــاژی اســت و وظيفــه آن تمــاس پيــدا کــردن بــا تســمه راپيــر بــرای 
ايجــاد يــک ســيکل کامــل بافندگــی اســت. حــرارت و ســايش دائمــی قطعات 
باعــث بــروز فرســودگی و خوردگــی قطعــات مخصوصــا دندانه  های چــرخ راپير 
ــين  آالت  ــرف ماش ــتفاده در دو ط ــورد اس ــات م ــن قطع ــت اي ــردد. قيم می  گ
ــاعت  ــه 12 س ــاز ب ــض آن ني ــرای تعوي ــه  ب ــد ک ــورو می  باش ــا ٣00 ي تقريب
ــداد  ــينی تع ــای ماش ــت فرش  ه ــتگاه  های باف ــتگاه اســت.  در دس ــف دس توق
٦-4 عــدد از ايــن قطعــه در مــدت دو ســال اســتفاده می-گــردد کــه انتظــار 
ــه  ــات ب ــن قطع ــرکاری اي ــاوری نانوپوشــش  ها عم ــا اســتفاده از فن مــی  رود ب

بيــش از 10 ســال افزايــش يابــد.

   

2-1-2 تسمه راپیر
بــا توجــه بــه شــرايط کاری از  دو نــوع تســمه راپيــر خشــک يــا نــرم اســتفاده 
مــی شــود. تســمه راپيرهــا دارای ســوراخ  هايی در ســطح خــود هســتند کــه بــا 
قرارگرفتــن دنــده هــای چــرخ راپيــر در آن هــا،  تســمه راپيــر به حرکــت درمی 
آيــد. زمــان خوردگــی و تعويــض ايــن تســمه  ها در حــدود دو ســال و قيمــت 
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هرکــدام بســته بــه انــدازه آن در حــدود هــزار يــورو بــرای نــوع نــرم و در حــدود 
2 تــا ٣ هــزار يــورو بــرای نــوع خشــک مــی باشــند.

   

2-1-3 گیره های راپیر
 ايــن قطعــات بــا ســرعت بســيار بــاال در بيــن نخ  هــای تــار در حرکت هســتند. 
ــا  ــه تســمه راپيــر متصــل مــی کنــد دائمــا ب قطعــه فلــزی کــه گيره  هــا را ب
ــرويس  ــض و س ــد. تعوي ــی باش ــايش م ــورد و س ــال برخ ــار در ح ــای ت نخ  ه
قطعــات گيــره راپيــر، نيازمنــد بــاز شــدن تمــام سيســتم مــی باشــد، از ايــن  رو 
ايــن فرايندهــا بســيار وقــت گيــر و هزينــه بــر مــی باشــد. از طرفــی قيمــت هر 
کــدام از گيره  هــای راپيــر بســته بــه کمپانــی ســازنده، در حــدود 2 تــا 5 هــزار 

يــورو مــی باشــد

 

انواع گیره راپیر

2-2  انواع سوزن  ها در صنعت نساجی
ســوزن هــای ماشــين ســوزن  زنی توليــد کننــده اليــه هــای نمــدی و ماشــين 
هــای بافندگــی حلقــوی در اثــر ســايش بــا اليــاف پــس از مدتــی کنــد شــده و 
نيازمنــد تعويــض مــی شــوند،  همچنين شکســتگی ســوزن ها در اثر خســتگی 
و تنــش بــاال امــری رايــج اســت کــه بــا داشــتن پوشــش مناســب می  تــوان 

عمــر ايــن قطعــات را افزايــش داد.

2-3 قطعات ماشین ریسندگی
روتــور، ســيلندر کارد، انــواع زننــده، رينــگ، شــيطانک و تمامــی قطعاتــی که در 
معــرض ســايش شــديد، خوردگــی و يــا اصطــکاک و دمــای بــاال قــرار دارنــد 
را مــی تــوان بــا اســتفاده از نانــو پوشــش هــا بــه مقاومــت سايشــی باالتــر، 

ســطحی بــا ســختی مناســب و مقاومــت حرارتــی باالتــر رســانيد.

2-4 قطعات ماشین های رنگری چاپ و تکمیل
قســمت های مختلــف ايــن ماشــين ها از قبيــل انــواع غلتک هــا، محفظه هــای 
رنــگ و شستشــو و ... بــه دليــل تمــاس مســتقيم و مــداوم بــا مــواد شــيميايی 
اســيدی و قليايــی در معــرض خوردگــی فراوانــی قــرار دارنــد و معمــوال تعويض 
قطعــات ماشــين هــا عــالوه بــر هزينــه قابــل توجــه آن  هــا، منجــر بــه افــت 
شــديد بازدهــی توليــد و تعطيــل شــدن بخشــی از خــط توليــد مــی شــود کــه 
اســتفاده از نانوپوشــش هــای مناســب بــرای ايــن ماشــين هــا صرفــه اقتصادی 

زيــادی خواهــد داشــت.

3- انواع نانوپوشش  های سخت و مقاوم 
ــه دارای دو  ــود ک ــالق می  ش ــا اط ــته  ای از روکش  ه ــه دس ــش  ها ب نانوپوش

ويژگــی زيــر باشــد:
1- در يکــی از اجــزای آن )ســاختار يــا اجــزای ســازنده( دارای ابعــاد بيــن 1 تــا 

ــد. 100 نانومتر باش
2- نســبت بــه حالــت متــداول دارای خــواص ويــژه و منحصــر به فردی باشــد. 

ماننــد خــواص مطلــوب مقاوم بــه ســايش، فرســايش و خوردگی

دســته بنــدی انــواع پوشــش هــای مرســوم و نانوپوشــش  های ســخت و 
مقــاوم

ZrN و TiN، TiC،CrN نسل اول: پوشش دوجزيی -
TiSiN ،TiAlN ،TiCN نسل دوم: پوشش  های سه جزيی مانند پوشش  های -

AlCrN و
- نسل سوم: پوشش  های چنداليه و ابرشبکه  ای مانند پوشش  های TiN/VN و 

TiN/TiAlN

TiAlSiN نسل چهارم: پوشش  های نانوکامپوزيتی مانند پوشش -
- نسل پنجم: پوشش  های DLC با ضريب اصطکاک در حدود 0/1

- نسل ششم: پوشش  های هيبريدی، ترکيبی از دو نسل مختلف

نمونه  های تجاری نانوپوشش  ها در صنایع و ماشین  آالت نساجی
در ماشــين آالت نســاجی بــه دليــل توليــد بــدون توقــف و ســايش و درگيــری 
دائمــی اجــزاء مکانيکــی بــا يکديگــر و يــا بــا نــخ و پارچــه، نيــاز مبرمــی بــه 
ــرکاری  ــش عم ــرای افزاي ــته ب ــود دارد. در گذش ــش  ها وج ــتفاده از پوش اس
ــتم  های  ــکاری، سيس ــد آب ــاجی از فراين ــت نس ــين  آالت  صنع ــات و ماش قطع
مايکــرو صيقــل، مــواد ســراميکی و پليمــری مخصــوص اســتفاده می  شــد. امــا 
در برخــی مــوارد بــه دليــل شــکل هندســی نامتعــارف، جنــس مــواد تشــکيل 
ــا  ــن فناوری  ه ــتفاده از اي ــکان اس ــه، ام ــاالی قطع ــيت ب ــا حساس ــده و ي دهن
وجــود نداشــته کــه ايــن قطعــات باعــث افزايــش قيمــت تمــام شــده فرايندهــا 

ــد. ــين  آالت می  گردن و ماش
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در اغلــب فرايندهــای نســاجی ماننــد توليــد اليــاف، ريســندگی و بافندگــی کــه 
ــر روی فراينــد  دارای مکانيزم  هــای پيچيــده مکانيکــی هســتند، حساســيت ب
ــر  ــه نقــش ماشــين آالت کمت ــی می  باشــد از ايــن  رو ب ــد محصــول نهاي تولي
توجــه شــده اســت. بــرای مثــال، کششــی کــه بــه يــک نــخ ميتــوان وارد نمود 
تــا باعــث پارگــی آن گــردد، نيــروی بســيار کمــی اســت؛ ايــن در حالــی اســت 
کــه در فراينــد بافندگــی وقتــی تعــداد نخ  هــا بــه بيــش از چنــد هــزار ســر نــخ 
افزايــش مــی يابــد، مقــدار ايــن نيــرو بــه صــورت تجمعــی افزايــش يافتــه و 
باعــث افزايــش حساســيت در عمليــات بافندگــی مــی گــردد. تمــام اين مــوارد 
در حضــور اجــزای مکانيکــی اتفــاق مــی افتــد کــه بــا ســرعت بســيار بــاال در 
بيــن نــخ هــا در حــال حرکــت هســتند و تنهــا پــاره شــدن يــک نــخ از چنــد 
هــزار نــخ موجــود باعــث توقــف عمليــات می  گــردد. ايــن توقفــات پــی در پــی 
ســبب بــروز مشــکالتی از جملــه کاهــش راندمــان بافندگــی، کاهــش کيفيــت 
بافــت )بــه دليــل پارگــی هــا و پيوندهــا( و اســتهالک ماشــين خواهــد شــد که 
همگــی بــروی قيمــت تمــام شــده محصــول نهايــی تاثيــر مســتقيم خواهنــد 

داشــت.

1- اعمال نانوپوشش بر روی قطعات ماشین  های رنگرزی
يــک شــرکت چينــی در ســال 201٣ از يــک پوشــش نانــو کامپوزيتی متشــکل 
ــيد(  ــک اس ــوم و کرومي ــراميک )آلوميني ــو س ــه نان ــزی و الي ــس فل از ماتري
اســتفاده نمــوده اســت کــه دارای خــواص ضــد سايشــی و خوردگــی اســت 
ــرد.    ــرار می  گي ــورد اســتفاده ق ــرای پوشــش  دهی ماشــين  های رنگــرزی م و ب

                 

2- اعمال نانوپوشش بر روی روتورهای ریسندگی
روتــور يــا چرخانــه فلــزي دوار در فراينــد ريســندگی اســت کــه بــا ســرعتي 
بــاال در حــدود10000 دور در دقيقــه مي  چرخــد، قطرچرخانــه نســبت بــه طــول 
متوســط اليــاف مصرفــي انتخــاب می  شــود و از داليــل عمــده خرابــی روتورهــا 
اصطــکاک بيــن اليــاف و ديســک روتــور اســت کــه موجــب ايجــاد خــراش بــر 
روی شــيار روتــور می  گــردد و اگــر اليــاف بــه انــدازه کافــی تميــز نباشــند ايــن 
ــود.  ــد ب ــخ هــای حاصــل مرغــوب نخواهن موضــوع تشــديد می  شــود کــه ن
الزمــه حــل ايــن مشــکل داشــتن صفحــه  ای بــا مقاومــت سايشــی باال اســت. 
ايــن ديســک  ها معمــوال بــا اليــه ای از نيــکل پوشــش داده می  شــوند کــه بــاز 
هــم ســختی کافــی را ندارنــد؛ در ايــن راســتا چنديــن شــرکت بــا بهره  گيــری از 
نانوپوشــش    ها توانســته  اند مقاومــت سايشــی، انتقــال حــرارت بــاال، همچنيــن 

چســبندگی و ضريــب اصطــکاک کــم را بــرای ايــن روتورهــا فراهــم آورنــد.

ســطح   2010 ســال  در   zheliang zili machinery co.ltd شــرکت  
 CVD روتورهــای مــورد اســتفاده در ماشــين ريســندگی چرخانــه  ای را بــا روش
ــد  ــه  ی ض ــوان الي ــه عن ــب ب ــه ترتي ــش TiN، TiCN، TiC ب ــه پوش ــا س ب
چســپندگی، مقــاوم در برابــر ســايش و خــود روان کننــده، اليه  نشــانی کــرده 

است.   

روتور یا چرخانه ماشین ریسندگی چرخانه ای

در ســال 2011 شــرکت spilit textille machinery manufacturing بــا 
ــش  هايی  ــتفاده از نانوپوش ــا اس ــای CVD ،PVD و plasma CVD ب روش ه
همچــون WC ،ZrN ،AlTiN ،TiAlN ،TiCN ،TiN ،CrCN ،CN ،CrN و 
DLC ســطح روتورهای ماشــين ريســندگی چرخانه ای را پوشــش داده اســت. 

الزم بــه ذکــر اســت کــه  شــرکت Shlafhorst در ســال 2001 ســطح الهــک 
روتــور را بــا نيــکل و گرانــول المــاس پوشــش داده بــود.

  

   
روتور و کالهک روتور ماشین ریسندگی چرخانه ای

3- اعمال نانوپوشش بر روی رینگ، شیطانک، غلتک شانه 
بــا توجــه بــه اهميــت پوشــش  دهی قطعــات و ماشــين  آالت صنعــت نســاجی، 
ــرای  ــد. ب ــت می  نماي ــه فعالي ــن زمين ــددی در اي ــزرگ و متع ــرکت  های ب ش
ــه صــورت تخصصــی در حــوزه ايجــاد پوشــش  های  ــال شــرکت MBI ب مث
نانوســاختار بــر روی انــواع قطعــات از قبيــل انــواع غلتک  هــای شــياردار و بدون 
شــيار ماننــد غلتک  هــای برداشــت، تغديــه، مــوج دهــی، جمــع کننــده پارچــه، 
ــورد  ــای م ــی، راهنماه ــای حرارت ــه ه ــک  ها، صفح ــا و ديس ــواع پمپ  ه ان
اســتفاده در ماشــين هــا و همچنيــن پوشــش دهــی اليــاف نــخ و پارچــه فعاليت 
دارد. شــرکت Surface Technology بــه عنــوان يکــی از پيشــتازان فنــاوری 
نانوپوشــش، در ســال 2004 پوشــش نانوکامپوزيتــی )MMC( را بــرای انــواع 
رينــگ، غلتــک شــانه، روتــور و شــيطاک در صنعــت ريســندگی ابــداع کــرد. 
ايــن پوشــش نانوکامپوزيتــی شــامل نانــوذرات نيــکل، گــروه مــواد ســيليکون 
کاربيــد، بــور کاربيــد، اکســيد آلومينيــوم، تنگســتن کاربيــد و مخلــوط آنهــا و 
المــاس مــی باشــد کــه خواصــی همچــون مقاومــت سايشــی بــاال، روان  کاری 
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مناســب، ضريــب اصطــکاک پاييــن و انتقــال حــرارت باالتــر بــرای قطعــات 
مذکــور ايجــاد مــی کنــد. همچنيــن ايــن شــرکت در ســال 2010 پوششــی 
 PVD و CVD ــری از روش ــا بهره  گي ــت nm 90 ب ــا ضخام ــی ب نانوکامپوزيت
بــرای پوشــش  دهی رينگ  هــا بــا هســته آهنــی يــا پالســتيک معرفــی نمــود 

ــد. ــختی HV ٣٦00-2٦00 می  باش ــه دارای س ک

ــه اســتفاده از رينگ  هــای فــوالدی در توليــد نخ  هــای ظريــف در  ــا توجــه ب ب
فراينــد ريســندگی تجمعــی، ضــروری اســت بــا بهره  گيــری از نانوپوشــش  ها 
بــه افزايــش عمــرکاری ايــن   قطعــات افــزود. از ايــن  رو يــک شــرکت چينــی در 
ســال 2011 بــا اســتفاده از نانوپوشــش کــروم بــه ضخامــت µm 8 بــه خواصی 
ــايش  و  ــه س ــت ب ــش مقاوم ــت افزاي ــخ، مقاوم ــی ن همچــون کاهــش پارگ
ســختی و در نهايــت افزايــش 5 برابــری عمــرکاری ايــن رينگ  هــا دســت يافته 
اســت. از ســوی ديگــر فنــاوران هنــدی بــا اليه  نشــانی پوشــش کــروم حــاوی 
ــر خــواص ذکــر شــده  ــر روی رينگ  هــای ريســندگی عــالوه ب نانوالمــاس ب
در بــاال، بــه  افزايــش ســرعت ريســندگی، افزايــش نــرخ چرخــش شــيطانک 
ــه دور رينــگ، افزايــش انتقــال حــرارت )کاهــش زمــان running�in از 14  ب
ــازک و  روز بــه 1 روز( و در نهايــت کاهــش پرزينگــی، کاهــش نــپ، نقــاط ن
نقــاط ضخيــم، افزايــش يکنواختــی نــخ و کاهــش نخ پارگــی، افزايــش کيفيت 

نخ  هــای توليــدی و افزايــش نــرخ بهــر  وری توليــد دســت يافتنــد.

شــرکت shaoxing water�rich textile equipment co.ltd در ســال 201٣ 
شــانه مخصوصــی بــا پوشــش کامپوزيتــی نانوکارامــل معرفــی نمــوده  کــه در 
آن تمامــی ســطح شــانه بــه پوشــش ذکر شــده آغشــته شــده و  ســبب افزايش 
مقاومــت سايشــی، ســختی، ســفتی  و کاهــش ضريــب اصطــکاک می  شــود. 

ضخامــت ايــن پوشــش بيــن µm 5-2 اســت.

 

شانه بافندگی

4- اعمال نانوپوشش بر روی آپرون
آپرون  هــا بــه طــور معمــول در ناحيــه کشــش ماشــين  های نســاجی و در نواحی 
کــه نيازمنــد هدايــت اليــاف در يــک مســير مشــخص در حيــن توليــد اســت، 
ــا يــک وســيله متراکــم  ــه ي اســتفاده می  شــوند کــه نقــش يــک تســمه نقال
کننــده جهــت عبــور اليــاف را تــا قبــل از وارد شــدن بــه ناحيــه پيچــش را ايفــا 
می  کننــد. در ســال 2012 فنــاوران بــا ايجــاد يــک نانوپوشــش SiO2 موجــب 
بهبــود خــواص سايشــی، رفتــار اصطکاکــی  و همچنيــن تغييــر نــوع بافــت و 
ــدم  ــاف و ع ــر الي ــجم ت ــت منس ــه حرک ــه ب ــدند ک ــا ش ــدی آپرون  ه مش  بن

پراکندگــی آنهــا مــی شــود.

   

SiO2 آپرون با نانوپوشش

 
5- اعمال نانوپوشش بر روی ماشین کارد

ماشــين کارد قلــب خــط ريســندگی مــی باشــد کــه وظيفــه اصلــی آن بــاز و 
تميــز کــردن اليــاف مــی باشــد. ايــن فرآينــد باعــث ســايش ســطح ســيلندر و 
ــه  ــددی در زمين ــرکت  های متع ــن  رو ش ــود. از اي ــوزن  های روی آن می  ش س
ــد  ــت دارن ــين  های کارد فعالي ــر روی ماش ــاختار ب ــش  های نانوس ــاد پوش ايج
 tianjiao و Bekaert ــرکت  های ــه ش ــوان ب ــا می  ت ــته  ترين آنه ــه از برجس ک
ــا اســتفاده از اليه  نشــانی پوشــش  های  ــن شــرکت  ها ب ــرد. اي textil اشــاره ک

نانوســاختار همچــون DLC و )Ti )C,N بــه روش PACVD موجــب افزايــش 
مقاومــت بــه ســايش ايــن قطعــات می  شــوند. 

     شيطانک        روتور                رينگ      غلتک شانه
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ماشین کارد

6 - اعمال نانو پوشش بر روی زننده ها
بــاز کــردن اليــاف از وظايــف اصلــی ماشــين هــای ريســندگی اســت کــه ايــن 
کار بــه وســيله انــواع مختلــف غلتــک هــای زننــده انجام می  شــود؛ ايــن غلتک 
هــا براســاس نــوع اليــاف مصرفــی متفاوتنــد. غلتــک هــای زننــده بــا ســرعت 
بــه تکــه هــای اليــاف برخــورد و آنهــا را از هــم بــاز می  کننــد و چــون اليــاف 
ورودی تميــز نيســتند و حــاوی خــاک، خــس و خاشــاک و انــواع ناخاصــی های 
گياهــی و غيــر گياهــی هســتند، ســطح زننــده هــا دچــار آســيب می  شــود و 
پــس از مدتــی ميــزان و کيفيــت بــاز شــدگی اليــاف کاهــش می  يابــد. بــرای 
جلوگيــری از ســايش آنهــا شــرکت ريتــر زننده-هايــی بــا پوشــش نانويــی وارد 
بــازار کــرده اســت کــه بــر اســاس اليــاف مصرفی نــوع پوشــش زننــده متفاوت 
اســت. ايــن شــرکت از مــوادی مانند المــاس، الماس-نيــکل، نيکل و.. اســتفاده 

کــرده اســت.

انواع سطح زننده

7- اعمال نانوپوشش بر روی نگهدارنده پروژکتایل
ــه در  ــود دارد ک ــل وج ــام پروژکتاي ــه ن ــه  ای ب ــي قطع ــين  هاي بافندگ در ماش
انتهــاي گيــره اي وجــود دارد کــه ابتــداي نــخ پــود را گرفتــه و آن را بــه داخــل 
دهنــه وارد مــي کنــد. پروژکتايــل در مــدت زمــان کواهــی بــا نيــروی زيــادی 
ــه محفظــه،  ــه محــض ورورد پروژکتايــل ب ــه ترمــز پروژکتايــل می  رســد. ب ب
اصطــکاک ديناميکــی بيــن پروژکتايــل و صفحــه ترمــز افزايش يافتــه و منجر 
بــه فرســودگی قطعــه نگهدارنــده مــی شــود؛ از ايــن  رو ايــن قطعــه نيازمنــد 
ــا،  ــی پروژکتايل  ه ــواص سايش ــود خ ــت بهب ــد. جه ــطح می  باش ــالح س اص
ــن  ــه کرب ــون WS2 ،TiS2 و نانولول ــش  هايی همچ ــا پوش ــی ب ــه داخل صفح
پوشــش داده شــده. کــه باعــث افزايــش ســختی، پايداری شــيميايی و رســانايی 

ــی آن  هــا می  گــردد.  ــن کاهــش چگال ــی و همچني حرارت

 

گیره ترمز پروژکتایل

8- ماشین های بافندگی حلقوی )تریکو بافی(
ــا ايجــاد  ــش ســرعت و ي ــی،  افزاي ــاف و جــوراب باف در ماشــين  های گردب
بافــت هــای ســنگين و متراکــم منجــر بــه ايجــاد تنــش در ســوزن  ها مــی 
ــد و  ــی ياب ــش م ــالب ســوزن بســيار افزاي ــش در بخــش ق ــن تن شــود. اي
شکســتگی ســوزن هــا در اثــر خســتگی و تنــش بــاال امــری کامــال طبيعــی 
ــه  ــيدن ب ــان رس ــل از زم ــوزنها قب ــض س ــول تعوي ــور معم ــه ط ــت. ب اس
خســتگی فلــز يعنــی بعــد از توليــد 80 تــا 90 تــن پارچــه اتفــاق مــی افتــد. 
تعــداد ســوزنها در يــک ماشــين گردبــاف در حــدود 2 تــا ٣ هــزار ســوزن و 
ــدود 1500 ســوزن  ــم در ح ــه تراک ــاف بســته ب ــای تخــت ب در ماشــين ه
مــی باشــد. در ماشــين هــای جــوراب بافــی معمــوال تراکــم پاييــن تــر امــا 
ســرعت آن بســيار باالتــر از ماشــين هــای گــرد بــاف معمولــی اســت؛ بــه 
ايــن دليــل تنــش وارده بــه ســوزنها بيشــتر اســت. ســاييدگی در اين ســوزنها 
در قســمت ماهــک، بيــن ماهــک و نــخ هــای در حــال بافــت اســت. در ايــن 
راســتا شــرکت Groz-Beckert ســوزن هــا را بــا پوشــش هــا و نانوپوشــش 

هــا و اســپری پالســما پوشــش می  دهــد.

9- ماشین سوزن  زنی تولید کننده بی بافت
ــی  ــت طراح ــی باف ــای ب ــه ه ــد پارچ ــرای تولي ــوزن  زنی ب ــين  های س ماش
شــده انــد. تعــداد ســوزنها در عــرض ماشــين در هــر متــر بيــن ٣ تــا 5 هــزار 
ــا 4 متــر مــی  ســوزن مــی باشــد و عــرض ماشــين هــا معمــوال بيــن 2 ت
باشــد. بنابرايــن تعــداد ســوزنها در يــک ماشــين بيــن 24 هــزار تــا 40 هــزار 
ســوزن بــرای عــرض 4 متــر و 12 هــزار تــا 20 هــزار بــرای عــرض 2 متــر 
مــی باشــد. بــا توجــه بــه اينکــه تــک تــک ســوزنها در ايــن ماشــين قابــل 
تعويــض مــی باشــند، ســرويس کاری آن بــه صــورت هفتگــی و تنهــا بــرای 
تعويــض ســوزنهای آســيب ديــده مــی باشــد. امــا بســته بــه مــدت زمــان 
اســتفاده، جنــس اليــاف و تعــداد ســوزن زنــی در هر دقيقــه )RPM(، ســوزنها 
در اثــر ســايش بــا اليــاف پــس از مدتــی کنــد شــده و نيــاز بــه تعويــض پيــدا 

مــی کننــد.
ــن شــرکت هــای  ــه يکــی از بزرگتري  شــرکت Groz-Beckert آلمــان ک
ــرای ماشــين-های نســاجی اســت، ســوزن  ــواع ســوزن ب ــده ان ــد کنن تولي

ــرده اســت: ــازار ک ــر وارد ب ــوارد زي ــل م هــای مخصوصــی را از قبي
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ــد: ــده ان در آم

 

1-سوزن های خیاطی مخصوص دوخت پارچه های دنیم)جین(:
بــه ادعــای ايــن شــرکت نانوپوشــش ويــژه ايــن ســوزن  ها مانــع شکســتن 
ــم می  شــود کــه عــالوه  ــم دني ــا پارچــه ی ضخي ــر برخــورد ب آن هــا در اث
بــر کاهــش نــخ پارگــی، دوخــت هــای در رفتــه از زيــر ســوزن نيــز کاهــش 

ــد. ــز آســيب کمتــری می  بين ــد و ســر ســوزن ني می  ياب

2-سوزن های مخصوص تولید بی بافت ها با کاربرد فیلتراسیون:
ــروم و  ــه پوشــش صفحــه ای ک ــا ک ــن ســوزن ه ــژه اي ــای وي پوشــش ه
پوششــی بــا نــام تجــاری GEBEDUR هســتند ســبب طوالنــی تــر شــدن 
عمــر آنهــا و افزايــش اســتحکام ســوزنها می  شــود. ايــن مــواد معمــوال بــا 
PTFE پوشــش داده می  شــوند کــه ايــن ســوزن  ها اســتحکام کافــی بــرای 

ايــن ســطوح را دارنــد. از مزايــای آنهــا می  تــوان بــه قيمــت نهايــی پاييــن 
ــر  ــر روی ســطوح حــاوی منســوج و غي ــرای اســتفاده ب ــودن ب و مناســب ب
ــن  ــه پوشــش داده شــده روی فيلترهــا اشــاره نمــود. اي ــد الي منســوج مانن
ــی  ــری باالي ــاف پذي ــابه انعط ــای مش ــه ه ــا نمون ــه ب ــوزن  ها در مقايس س

دارنــد.

3-سوزن های نمدی
ايــن ســوزن هــا کــه در صنعــت بــی بافــت  ، موکــت، چــرم و ... بــه کار مــی 
رونــد، در معــرض ســايش شــديد بــا اليــاف قــرار دارند.ايــن ســايش شــديد 
بــه مــرور زمــان ســبب خرابــی ســوزن و کاهــش کيفيــت محصــول نهايــی 
ــر آمــده  ــی کــه شــکل آنهــا در زي ــا اســتفاده از پوشــش هاي مــی شــود. ب

اســت، مقاومــت سايشــی آنهــا بــرای عمليــات ســوزن زنــی بــاال مــی  رود.  

ــاف  ــکل از الي ــوجات متش ــد منس ــرای تولي ــب ب ــا مناس ــوزن ه ــن س اي
شيشــه، کربــن و ســراميک هســتند کــه عــالوه بــر مقاومــت سايشــی بــاال 
ــات راه  ــال آن تنظيم ــه دنب ــين و ب ــف ماش ــات توق ــی، دفع ــر طوالن و عم
ــا پوشــش کــروم و  ــی، ب ــد. ســوزن هــای معمول ــدازی کاهــش مــی ياب ان
ــه شــکل زيــر  ــا نانوپوشــش پــس از اســتفاده در مــدت زمــان مســاوی ب ب

سوزن  معمولیسوزن  با پوشش کروم
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10. لوازم جانبی
ســاير لــوازم جانبــی همچــون انــواع چــرخ دنــده، بلبرينــگ و ســيم بکســل 
بــا اســتفاده انــواع نانوپوشــش  ها اليه  نشــانی می  شــوند. بــرای مثــال شــرکت 
Qingdao feng yi extile equipment ســيم بکســل  ها، پيــچ و مهره  هايــی 

ــه دارای مقاومــت سايشــی و  ــی ســاخته اســت ک ــو کامپوزيت ــا پوشــش نان ب
پايــداری حرارتــی بــاال می  باشــند و در ماشــين هــای دوالتابــی و ريســندگی 
مــورد اســتفاده قــرار می  گيرنــد. قطعــات با پوشــش  های نانوســاختار در مقايســه 

ــری می  باشــند. ــا پوشــش نيــکل دارای عمــرکاری باالت ــا نمونه  هــای ب ب

خالصه مدیریتی گزارش
در ســال  های اخيــر بــا توجــه بــه پيشــرفت چشــمگير فنــاوری نانوپوشــش  ها در 
کشــور اميــد اســت تا بتــوان بــا بهره-گيــری از ايــن فنــاوری، مشــکالت موجود 
در مواجهــه بــا پديــده ســايش، فرســايش، خوردگی، حساســيت  های شــيميايی و 
زيســت ســازگاری را در حــوزه پزشــکی مرتفــع کــرد. در ايــن رهگــذر کارگــروه 
صنعــت و بــازار ســتاد ويــژه توســعه فنــاوری نانــو، »مرکــز توســعه نانوپوشــش« 
را تاســيس نمــوده اســت. هــدف ايــن مرکــز حــل مشــکالت صنعــت در حــوزه 
ســايش، فرســايش و خوردگــی بــا تاکيــد بــر تــوان فنــاوری داخلــی مــی باشــد. 
لــذا بــرای دســتيابی بــه ايــن مهــم ســازندگان تجهيــزات اليه  نشــانی و مراکــز 
ــق حمايت  هــای  ــد از طري ــا بتوان ــرد هــم آورده اســت ت ــاوری را گ ــات فن خدم
مالــی و معنــوی، مســير رســوخ فنــاوری نانوپوشــش در صنايــع کشــور را هــر چه 

بيشــتر تســهيل نمايد. 

معرفی مرکز توسعه نانوپوشش
ــت  ــروه صنع ــای کارگ ــر مجموعه  ه ــی از زي ــش يک ــعه نانوپوش ــز توس مرک
ــا هــدف رســوخ  ــو در ســال 1٣92 ب ــاوری نان ــژه توســعه فن ــازار ســتاد وي و ب
فنــاوری نانوپوشــش  ها در صنايــع و شــرکت  های متقاضــی و همچنيــن 
هدايــت و حمايــت شــرکت  های فنــاور در حــوزه نانوپوشــش تشــکيل شــد. در 
حــال حاضــر ايــن مرکــز بــا ارائــه خدماتــی همچــون مشــاوره و عارضه  يابــی، 
مهندســی، تحقيــق و توســعه، آمــوزش تخصصــی و حمايت  هــای مالــی ويــژه 
ــاوری  ــن فن ــی از  اي ــرکت  های متقاض ــع و ش ــدی صناي ــدد بهره-من در ص

ــل اســت: ــرار ذي ــه ق ــن مرکــز ب می  باشــد. اهــداف مهــم اي
- آشنايی صنايع با پتانسيل  های بالقوه و بالفعل فناوری نانوپوشش

- ارائه خدمات فنی، مشاوره  ای، تحقيق و توسعه ای به صنايع
- حل مشکالت صنعتی موجود با تکيه بر توانمندی فناوری

- رسوخ، بکارگيری و توسعه فناوری نانوپوشش در صنايع
-کمک به فناوران جهت عرضه فناوری به صنعت

- بازارسازی و بازار يابی فناوری نانوپوشش
- کمک به افزايش بهره   وری صنايع از طريق بکارگيری فناوری نانوپوشش

ــاوری  ــی فن ــوزه پژوهشــی و صنعت ــی در ح ــن تحــوالت جهان - رصــد آخري
نانوپوشــش

صنايــع عالقمنــد بــه آشــنايی بــا خدمــات ايــن مرکــز و نيــز بهره  منــدی از آن 
می  تواننــد بــه وب  ســايت مرکــز توســعه نانوپوشــش ايــران بــه نشــانی

 www.NanoCoating.ir مراجعه نمايند.

برخی دیگر از کاربردهای نانوپوشش  ها در جدول زیر آمده است:
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احتمــال آن مــی رود کــه بــالروس بــا توجــه بــه برنامــه هــای اعــالم شــده مبنــی بــر 
ايجــاد يــک خوشــه صنعتــی جديــد در کمپانــی Mogilevkhimvolokno، بــزرگ 
تريــن توليــد کننــده اليــاف و نــخ پلــی اســتر در اروپــا، تبديــل به يــک مرکز جديــد توليد 
منســوجات فنــی در اروپــا شــود. عملکــرد خوشــه صنعتــی جديد بــه صورت يــک چرخه 
کامــل اســت از انجــام فراينــد بــر روی مــواد اوليــه خــام گرفتــه تــا توليــد محصــوالت 
تکميــل شــده. کمپانــی تــا بــه امروز بــا نصب تجهيــزات آلمانــی جديــد، خــود را از لحاظ 
فنــی مدرنيــزه کــرده اســت. بــه گفتــه ی رييــس دپارتمــان مديريــت کمپانــی، ايوجنــی 
آورکيــن، در مرحلــه اول پــروژه خوشــه جديــد بيشــتر بــر توليــد و انجــام فراينــد بــر روی 
نــخ هــای فنــی تمرکــز خواهــد شــد. بــه طــور هــم زمــان، مرحلــه دوم شــامل توليــد 
طيــف وســيعی از محصــوالت از جملــه پارچــه چــادر، کاالهــای الســتيکی فنــی و غيره 
مــی شــود کــه بيشــتر بــا هــدف صــادر کــردن توليــد می شــوند. قــرار اســت با تاســيس 
واحــد توليــدی جديــد عملکــرد مالــی کمپانــی تــا حــد زيــادی افزايــش يابــد و همچنين 

ســودآوری مجموعــه صنايــع منســوجات فنــی بالروس بيشــتر شــود.
ســطح ســودآوری کمپانــی در ســال هــای اخيــر کاهــش چشــمگيری داشــته و در حــال 
حاضــر حــدود ٣ درصــد مــی باشــد کــه دليــل عمــده آن افــت ارزش واحــد پول کشــور-

روبــل- و ناآرامــی هــای مالی عمومی در کشــور اســت.
ــش  ــه شــاهد افزاي ــد ک ــذاران اميدوارن ــالروس و ســرمايه گ ــت ب ــال حاضــر دول در ح
صــادرات محصــوالت تکميــل شــده بــه اتحاديــه اروپــا و بــه ويــژه آلمــان باشــند چــون 
در ســال هــای اخيــر تقاضــا بــرای منســوجات فنــی و بــی بافــت هــا در ايــن کشــور 
افزايــش يافتــه اســت. بخشــی از محصــوالت خوشــه جديــد نيــز بــه آمريــکای شــمالی 
صــادر خواهــد شــد. اجــرای پــروژه جديــد زيــر نظــر رييس جمهــور بــالروس، الکســاندر 
لوکاشــنکو اســت. او اخيــرا برنامــه هــای مربــوط بــه توســعه و مدرنيزاســيون کمپانــی تا 

ســال 2019 و تاســيس خوشــه جديــد را بــه تاييــد رســانده اســت.
بنــا بــر اظهــارات دولــت بــالروس، پيــش بينــی مــی شــود حجــم ســرمايه گــذاری در 
ايــن پــروژه در مرحلــه مقدماتــی 208 ميليــون يــورو باشــد و احتمال مــی رود ايــن ميزان 
در ســال هــای آتــی افزايــش پيــدا کنــد. بخــش اعظــم ايــن مبلــغ توســط دولــت تامين 

شــده و مابقــی آن بــه صــورت وام از بانــک هــای آلمانــی دريافــت مــی شــود.
دولــت بــالروس اميــدوار اســت کــه بــا اجــرای موفقيــت آميــز برنامه هــای فوق شــرايط 
رشــد ٣0 درصــدی صنايع منســوجات فنــی بــالروس و افزايــش 80 درصدی ســودآوری 
کمپانــی و رســيدن آن بــه 20 ميليــون دالر در ســال فراهــم شــود. البتــه تنــش هــای 
موجــود در بهــای مــواد اوليــه خــام در جهــان ممکن اســت باعــث انحــراف اعــداد و ارقام 
فــوق از ميــزان پيــش بينــی شــده شــود. در ميــان محصوالتــی که قرار اســت در خوشــه 
جديــد توليــد شــوند، شــلنگ آتــش نشــانی، پريفــرم، پارچــه هــای مخصوص و پوشــش 
هــای شــيميايی نيــز بــه چشــم مــی خــورد کــه قــرار اســت طيــف ايــن محصــوالت در 
ســال هــای آتــی گســترش پيــدا کنــد. خوشــه جديد همچنيــن مجهــز به واحــد تحقيق 

و توســعه بــوده کــه وظيفــه آن طراحــی محصــوالت جديــد می باشــد.

سرمایه گذاران خارجی
دولــت بــالروس قصــد دارد بــه عنــوان بخشــی از اســتراتژی هــای خــود بــه جــذب 
ســرمايه گــذاران خارجــی نيــز بپــردازد. بــه گفتــه ســخنگوی نخســت وزيــر بــالروس، 
دولــت شــروع بــه انجــام مذاکراتــی بــا بعضــی از توليــد کننــدگان منســوجات فنــی در 
کشــورهای غربــی و همچنيــن ســرمايه گــذاران چينــی در رابطــه بــا تاســيس واحدهای 

توليــدی منســوجات فنــی و بــی بافــت در بــالروس کــرده اســت.
دولــت بــالروس قصــد دارد تــا امتيازاتــی را برای ســرمايه گــذاران خارجــی در نظر بگيرد 

که بيشــتر شــامل مزايــای گمرکــی و مالياتی خواهــد بود.
بــه گفتــه دولــت رشــد چشــمگير توليــد منســوجات فنــی کــه برنامــه ريــزی هــای آن 
بــرای چنــد ســال آينــده انجــام شــده اســت، فرصــت هــای صادراتــی جديــد در کشــور 
ايجــاد مــی کنــد کــه بــه جــذب درآمدهــای ارزی مــازاد کمــک خواهــد کــرد و اين يک 
نيــاز مبــرم بــرای اقتصــاد کشــور مــی باشــد. بــر اســاس برنامــه ريــزی هــای دولــت، 
بــالروس بايــد تــا ســال 2019-2018 تبديــل بــه بــزرگ تريــن توليدکننــده منســوجات 
فنــی در بيــن کشــورهای شــوروی ســابق و يکــی از بــزرگ تريــن توليــد کننــدگان در 
ــرار  ــد ق ــر اســاس برنامــه جدي ــا شــود و روســيه را پشــت ســر بگــذارد.  ب شــرق اروپ
اســت عــالوه بر ايجاد خوشــه جديــد در کمپانــی Mogilevkhimvolokno، شــرايط 
افزايــش توليــد کمپانــی SvetlogorskHimvolkno- يکــی ديگــر از توليدکنندگان 
مطــرح منســوجات فنــی و بــی بافــت در بالروس-نيــز فراهــم شــود. ايــن کارخانــه در 
شــهر سوتلوگورســک کــه يکــی از مراکــز صنايــع پتروشــيمی کشــور مــی باشــد، واقــع 

شــده اســت.
ايــن کمپانــی چندمــاه پيــش خــط جديــد توليد مــواد اوليــه بی بافــت و منســوجات فنی 
را بــا موفقيــت راه انــدازی کــرده اســت و احتمــال دارد ظرفيــت توليــد آن در مدت تعيين 

شــده بــه رشــد خــود ادامــه دهــد.
ظرفيــت توليــد خــط جديــد در مرحلــه مقدماتــی ٣0000 تــن منســوجات فنــی و بــی 
بافــت در ســال اســت و احتمــال افزايــش آن در چنــد ســال آينــده وجــود دارد. در مجموع 
ايــن کمپانــی قصــد دارد تــا در پنــج ســال آينــده حداقــل شــش پــروژه ســرمايه گــذاری 
را در رابطــه بــا بــی بافــت هــا راه انــدازی کنــد کــه ايــن اتفــاق در واحدهــای توليــدی 
مختلــف در بــالروس رخ خواهــد داد. بــه رشــد توليــد بــی بافــت های مــورد اســتفاده در 
بخــش ســاخت و ســاز نيــز توجــه ويــژه ای خواهــد شــد. بر اســاس برنامــه هــای دولت، 
اجــرای موفقيــت آميــز پــروژه هــای فــوق منجــر بــه افزايــش حجــم توليــد ســاالنه ی 
منســوجات بــی بافــت در کشــور و رســيدن آن بــه 1/5 ميليــارد تــا ســال 2019 و  ٣/2-

2/2 ميليــارد تــا ســال 2021 خواهــد شــد. حجــم توليــد بــی بافــت هــا در بــالروس در 
طــول 10 ســال گذشــته تــا 4/1 برابــر افزايــش يافتــه اســت.  

مرجع:
“Belarus plans to Increase technical textiles and nonwovens production”, www.
innovationintextiles.com 

برنامه ریزى براى افزایش تولید 
اطالعرسانیمنسوجات فنى و بى بافت ها در بالروس

مترجم: آزاده موحد



اطالعرساني

اخبار نساجي
ترجمه: مهندس آزاده موحد

تولیــد کنندگان نســاجی از دولت خواســته 
انــد تــا در رابطــه بــا افزایــش مــداوم جریان 
قانونمنــدی  نســاجی،  کاالهــای  واردات 
بیشــتری را اعمــال کنــد. افزایــش واردات، 
نتیجــه تشــکیل انجمــن اقتصادی آســه آن 

)AEC( در آغــاز ســال 2016 مــی باشــد.
انجمن اقتصادی آسه آن زیربنای تولید و تک 
بازاری را در میان کشــورهای عضو آسه آن 
ایجاد کرده است که به موجب آن منسوجات 
و کاالهای وابسته می توانند به صورت آزاد 
بین کشــورهای منطقه وارد و صادر شوند. 
البته فعاالن عرصه نساجی در اندونزی عقیده 
دارند که منشا بســیاری از منسوجات وارد 
شده از کشــورهای عضو آسه آن )که معاف 
از مالیات بــر واردات هســتند(، در واقع از 

کشورهای غیر عضو است.
واردات محصوالت نســاجی نســبتا ارزان 
به تولید کنندگان داخلی صنعت نســاجی 
فشار می آورد، صنعتی که خود با مشکالت 
داخلی و خارجی درگیر است. با آغاز اجرای 
توافقنامه تجاری آزاد چین آسه آن در ژانویه 
2010، بازار اندونزی شاهد رشد شدیدی در 

واردات منسوجات ارزان قیمت از چین بوده 
است. ضمنا تولید کنندگان نساجی اندونزی 
با مشکالتی نظیر باال بودن بهای گاز در کشور 
و وابستگی شدید صنایع نساجی به واردات 
مواد اولیه خام از کشورهای خارجی، قادر به 
رقابت در سطح جهانی نیست چون به دالیل 
ذکر شــده هزینه های تولید آن باالست به 

ویژه در هنگام کاهش ارزش روپیه.
به گفته رییس یکی از کمپانی های نساجی 
اندونزی، انجمن اقتصادی آسه آن حتی نه 
ماه پــس از آغاز به کار خــود نیز با چالش 
هایی روبرو بوده اســت، چالش هایی که به 
دلیل بحث بر ســر منشــا کاالی وارد شده 
به چارچوب های قانونی مربوط می شــوند. 
بســیاری از محصوالت نســاجی وارد شده 
به اندونزی از کشــورهای عضو آسه آن در 
واقع در کشــورهای غیرعضو تولید و سپس 
به اندونزی فرســتاده می شــوند. این بدان 
معناست که تولیدکنندگان داخلی نه تنها باید 
با منسوجات چینی و منسوجات کشورهای 
عضو آسه آن رقابت کنند بلکه تولیدکنندگان 
نساجی در کشورهای خارج از این مناطق نیز 

رقیب آن ها محسوب می شوند.
ارنویان  اندونزی،  دبیرکل انجمن نســاجی 
ایسمی اضافه کرد که نفع بردن کشورهای 
غیر عضو از تجــارت آزاد درون منطقه ای، 
نقض قوانین از ســوی انجمن اســت و در 
نتیجه مسووالن باید از صنایع نساجی داخلی 
حمایت کننــد. در کل مالیات بــر واردات 
کاالهای وارداتی 15درصد اســت )به جز در 

زمان وجود توافقنامه تجاری(.
محصوالت نساجی برای آن که در چارچوب 
کاالهای معاف از مالیــات قرار بگیرند الزم 
اســت تا دو شرط را برآورده کنند: 1(پارچه 
باید در کشورهای عضو آسه آن تولید شده 
باشد 2(دوخت آن هم باید در همان کشور 
انجام شــده باشد. البته بعضی از کشورهای 
عضو، پارچه را از یک کشور خارجی وارد می 
کنند و تنها دوخت آن در کشور عضو انجام و 
سپس به اندونزی فرستاده می شود. این کار 

مغایر با قوانین است.
ارزش محصــوالت نســاجی وارد شــده به 
اندونزی در سال 2015 از کشورهای تایلند، 
ویتنام و سنگاپور به ترتیب 341/6، 227/4 
و 65/2 میلیون دالر بوده است. سنگاپور به 
طور خاص یکی از کشــورهای صادر کننده 
است که محصوالت نساجی آن در کشورهای 

غیر عضو تولید می شود.
اندونزی یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
نســاجی در جهان می باشد اگرچه با چین 
که مهم ترین کشــور در این زمینه اســت، 
فاصلــه زیــادی دارد. اندونزی قصــد دارد 
صادرات نساجی کشــور را افزایش دهد؛ در 
ســال 2015، 1/21% تولید ناخالص داخلی 
اندونزی به بخش نساجی اختصاص داشت. 
در حال حاضر حدود سه میلیون اندونزیایی 
در صنعت نساجی این کشور مشغول به کار 
هســتند که این یعنی صنایع نساجی نقش 

مهمی در اشتغال زایی نیز ایفا می کند.

تقاضای تولیدکنندگان نساجی اندونزی از دولت برای قانونمندی بیشتر
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در این دوره از نمایشگاه بین المللی ایتما آسیا 
که از 21 تا 25 اکتبر در نمایشــگاه ملی و 
مرکز گردهمایی شــانگهای برگزار می شود، 
بیــش از 1600 غرفه گــذار حضور خواهند 
داشــت. فعاالن عرصه نســاجی از سرتاسر 
جهان جدیدترین راهکارهای خود را در این 
عرصه برای بیش از 100000 بازدیدکننده از 

کل دنیا به نمایش می گذارند.
راحتی  بــرای  برگزارکننــدگان  به گفتــه 
بازدیدکننــدگان، محصــوالت بــه صورت 
طبقه بندی هــای مشــخص نمایــش داده 
می شــود و به منظور حفاظــت از مالکیت 
فکری نیز کنترل های دقیقی اعمال می شود. 
انجمن های تجاری مهمی از سراســر جهان 

حامی این نمایشــگاه هستند. نمایشگاه در 
زمینی بــه مســاحت 180000 متر مربع 

برگذار خواهد شد. 
بازدیدکنندگان می توانند راهکارهای نوآورانه 
و در عین حال مقرون به صرفــه ای را در این 
نمایشگاه کشف کرده و در همان جا آن ها را 
ارزیابی و با هم مقایسه کنند. اجرای زنده از 
فعالیت ماشین ها نیز بخشی از نمایشگاه بوده 
و بازدیدکنندگان می توانند اطالعات دست 
اول را بــه طور مســتقیم از تولیدکنندگان 

ماشین آالت دریافت کنند.
ــه  ــار منحصــر ب ــداد ارزش و اعتب ــن روی ای
ــن رخــداد  ــار مهم تری ــا را در کن ــرد ایتم ف
بین المللــی نســاجی در چیــن یعنــی 
CITME ، در کنــار هــم قــرار می دهــد. 
ــاجی  ــین آالت نس ــن ماش ــی 9 انجم تمام
ــین آالت  ــن ماش ــا CEMATEX ، انجم اروپ
انجمــن  و   CTMA چیــن  نســاجی 
از   JTMA ژاپــن نســاجی  ماشــین آالت 
ــل آن  ــگاه و تبدی ــن دو نمایش ــب ای ترکی
ــه شــدت  ــت ب ــا کیفی ــداد ب ــک روی ــه ی ب
ــرکل  ــا آوری، دبی ــد. ماری ــت می کنن حمای

ــر  ــال حاض ــد: »در ح CEMATEX می گوی
ایــن رویــداد بــه یــک رویــداد تثبیت شــده 
ــین آالت  ــای ماش ــگاه ه ــم نمایش در تقوی
نســاجی تبدیل شــده اســت و توجه تمامی 
تولیدکننــدگان مطــرح نســاجی و پوشــاک 
ــد و  ــی کن ــب م ــود جل ــه خ ــان را ب جه
همچنیــن یک رویــداد ضــروری بــرای بازار 
ــه در آن جــا  ــی رود ک ــه شــمار م آســیا ب
ــار  ــی در اختی ــای تجــاری خوب فرصــت ه
ــرد.«  ــرار می گی ــت ق ــن صنع ــاالن ای فع

انجمــن هــای ماشــین آالت نســاجی 
اروپــا CEMATEX، زیرشــورای صنایــع 
نســاجی CCPIT، انجمــن ماشــین آالت 
نســاجی چیــن CTMA و مجمــع گروهــی 
ــکان  ــن CIEC مال ــز نمایشــگاهی چی مرک
نمایشــگاه بــوده و کمپانــی انحصــاری 
نمایشــگاه ماشــین آالت نســاجی پکــن نیز 
 MP Expositions بــا همــکاری کمپانــی
برگــذار کننــدگان نمایشــگاه هســتند، 
 JTMA انجمن ماشــین آالت نســاجی ژاپن

ــد. ــی باش ــی م ــریک اختصاص ــم ش ه

2016 ITMA Asia+CITME بیش از 1600 غرفه گذار در نمایشگاه

کمیته ســرمایه گذاری میانمار نشانه هایی 
از عالقمنــدی بــه ســرمایه گذاری در این 
کشــور برای احداث کارخانجات پوشاک از 
سوی تولیدکنندگان پوشاک کره جنوبی و 

هنگ کنگ، دریافت کرده است.
این کمیته در حال حاضر در مرحله اختصاص 
زمین به شرکت های خارجی بوده و مشغول 
مذاکره با دولت های محلی یانگون و باگو برای 

بررسی محل های مورد نظر است.
ایــن عالقه منــدی پــس از تصمیــم آمریــکا 
ــام  ــت نظ ــی تح ــر دادن امتیازات ــی ب مبن
عمومــی ترجیحــات )GSP( از 13 ام نوامبــر 
بــه بعــد ایجــاد شــده اســت. میانمــار یــک 
کشــور توســعه نیافتــه اســت و اکنــون قادر 
ــدود  ــه ح ــن برنام ــت ای ــود تح ــد ب خواه
5000 محصــول را بــدون گمــرک بــه 

ایــاالت متحــده آمریــکا صــادر کنــد.
بنا به گفته دبیر کمیته ســرمایه گذاری در 
حال حاضر مذاکرات با ســرمایه گذاران در 
مرحله بحث و گفتگو بوده و زمین هایی برای 
احداث کارخانه در اختیار سرمایه گذاران قرار 
خواهد گرفت که به احتمال زیاد موقعیت این 
زمین ها در یانگون و باگو که دارای اســکله 

هستند، می باشد.
بنــا بر گزارش انجمن کارآفرینان پوشــاک 
میانمار، این کشور دارای 400 واحد تولیدی 
پوشاک است که در مجموع 350000 کارگر 

در این واحدها مشغول به کار هستند.

سرمایه گذاری های خارجی برای تاسیس واحدهای تولیدی پوشاک در میانمار
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ــا همــکاری یــک  ــی نانودایمنشــن ب کمپان
تولیــد کننــده اروپایــی پارچــه هــای 
کاربــردی اقــدام بــه انجــام آزمایشــی موفق 

بــرای چــاپ ســه بعــدی رســاناها در درون 
ــت.  ــرده اس ــه ک پارچ

 Agcite در ایــن آزمایــش از جوهــر رســانای
Silver Nanoparticle تولیــد نانــو دایمنشــن 
 Dragonfly 2020 و چاپگــر ســه بعــدی

اســتفاده شــده اســت. 
ــش  ــن آزمای ــرکت ای ــزارش ش ــر گ ــا ب بن
ثابــت کــرد کــه تکنولــوزی نانودایمنشــن 
می توانــد رســاناها را بــر روی پارچــه 
چــاپ کنــد و پارچــه هوشــمندی تولیــد 
کنــد کــه محدودیت هــای حرکتــی، خــم 

شــدن و پوشــش را نداشــته باشــد.
کمپانی نانودایمنشن فرایند چاپ را بر اساس 
نیازهای کمپانی اروپایی تنظیم کرده است 
تا بتواند سنسورها و اجزای الکترونیکی را به 
صورت یکی از اجزای داخلی پارچه در درون 

آن چاپ کند.
بازار منسوجات هوشــمند در حال حاضر 
800 میلیون دالر بوده و پیش بینی می شود 
تا سال 2020 با نرخ رشد ترکیبی سالیانه 

33/58درصد به 4/72 میلیارد دالر برسد.

تولید منسوجات هوشمند با استفاده از چاپ سه بعدی توسط کمپانی نانو دایمنشن

بیشتر کارخانجات نســاجی تامیل نادو به 
دلیل افت قیمت پنبه میزان تولید نخ خود 

را 40-30درصد کاهش داده اند. قیمت پنبه 
در محــدوده 50000 روپیه برای هر کندی 
)واحد اندازه گیری وزن در هند معادل 254 

کیلوگرم( بوده است.
به گفته ی منابع صنعتی با رسیدن قیمت 
ها به 50 روپیه در آخرفصل دیگر ادامه تولید 
نخ طبق روال قبل بی فایده بود چون قیمت 
نخ با هزینــه های باالی تولید نمی خواند و 

کارخانجات از این بابت متضرر می شدند. 
قیمت نــخ در نتیجه ی کمبــود حاصل از 

کاهش تولید آن به ناچار زیاد می شد ، حدود 
60 تا 65 درصد کارخانجات یا با تعطیلی یک 
یا دو بار در هفته ای و یا با کم کردن شیفت 
های کاری متوســل به کاهش میزان تولید 

خود شدند.
عالوه بر آن قرار بــود محصول جدید پنبه 
)فصــل اکتبر تا ســپتامبر( در مــاه نوامبر 
در دســترس باشــد و کارخانجات هم نمی 
خواستند موجودی پنبه خود را با تبدیل آن 

به نخ از بین ببرند.

کاهش تولید نخ در کارخانجات نساجی هند به دلیل قیمت های پایین پنبه

چهارمین دوره از نمایشگاه بین المللی فرش 
و کفپوش ترکیه در تاریخ 22 تا 25 ماه می 

2017 در شــهر قازیانتپ برگزار شــد. این 
شهر که در جنوب شــرقی منطقه آناتولی 
واقع شــده یکی از مراکــز مهم تولید فرش 
ماشینی در ترکیه و جهان است و به خوبی 
از طرف تولیدکنندگان فرش در داخل کشور 

پشتیبانی می شود.
به گفتــه برگزارکنندگان، تولیدکنندگان از 
سرتاسر جهان از مزایای نمایشگاه در ایجاد و 
استحکام روابط با شرکای تجاری در ترکیه و 

خاور میانه نفع زیادی بردند.

دموتکس 2016 دارای 198 غرفه گذار بود 
و در زمینی به مساحت 22164 متر مربع بر 

پا شده بود. 
30 غرفه گذار از کشورهای خارجی از جمله 
بلژیک، چین، آلمان، فرانســه، هند، اردن، 
هلند و ازبکســتان نیز در کنار حجم باالی 
غرفه گذاران ترک در نمایشگاه حاضر بودند، 
تعــداد بازدیدکننــدگان 8179 نفر بود که 

بیشتر آن ها از ترکیه و خاورمیانه بودند.

نمایشگاه بین المللی فرش و کفپوش دموتکس ترکیه 2017
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روند کاهش تولید محصول پنبه در پاکستان 
که یکی از منابع مهم تامین درآمدهای ارزی 
کشور و مهم ترین محصول کشاورزی سودآور 
و وسیله امرار معاش برای میلیون ها پاکستانی 
می باشد، به دلیل آلودگی سرعت بیشتری به 
خود گرفته است. تولید نخ با کیفیت باال هم 
از مهم ترین دغدغه های ریسندگان می باشد.

به گفتــه ی نوید عصمت کاهلــون، معاون 
سازمان اطالعات کشاورزی، به دلیل کیفیت 
پایین سیستم قیمت گذاری و غیر کاربردی 
بودن سیستم استاندارد سازی پنبه، پنبه خام 

پاکستانی با قیمت پایینی معامله می شود. 
میزان آلودگی در پنبه پاکستانی 20 گرم در 
هر عدل بوده در حالی که استاندارد بازارهای 

بین المللی تنها 2/5 گرم در عدل است.
کاهلون می گویــد میــزان ناخالصی پنبه 
پاکستانی بســیار باالست و همچنین دارای 
مقادیر زیادی جســم خارجــی و آب آلوده 
می باشد و از لحاظ استانداردهای بین المللی 

ضعیف و بی کیفیت محسوب می شود.
این ناخالصی ها نه تنها بر کیفیت پنبه خام 
اثر منفی می گــذارد بلکه فرایندهای بعدی 
را نیز تحــت تاثیر قرار می دهــد. آلودگی 
باعث می شــود الیاف تخم پنبه، نخ و کاالی 
تولید شده بی کیفیت شــوند. در کل رنگ، 
طــول الیاف، اســتحکام و ظرافــت عوامل 
تعیین کننــده ی کیفیت پنبه هســتند. در 
نتیجه یکی از عواملی که در کنار سایر عوامل 
باعــث کاهش کیفیت پنبه خام می شــود، 

آلودگی است.

به دلیل بی دقتی جمع کنندگان، یکســری 
از ناخالصی ها نظیر تکه های برگ، قوزه های 
نرسیده و خالی، ساقه، گل، چوب و علف های 
هرز و گرد و خاک هنگام چیدن پنبه با آن 

ترکیب می شوند.
به گفته ی کاهلون بهتر است برای جلوگیری 
از آلوده شــدن پنبه زمانی کــه 50 درصد 
قوزه ها کاماًل رســیده اند اقدام به چیدن آنها 
کرد. همچنین بهتر است زنانی که در مزارع 
پنبه کار می کنند هم موهای خود را بپوشانند 
تا از ریختن موی سرشان به داخل محصول 

جلوگیری شود.
نســاجی  کارخانجات  انجمن  تخمین های 
پاکستان نشــان دهنده ی 1/4 میلیارد دالر 
ضرر به دلیل کیفیت پنبه اســت در حالی 
که دانشــگاه ملی نســاجی در بررسی های 
خود بیش از 4 میلیارد دالر ضرر را به دلیل 

آلودگی پنبه تخمین زده است.

افزایش نرخ کم شدن محصول پنبه در پاکستان به دلیل آلودگی

کمپانــی ترویرا، تولیدکننده منســوجات 
پلی اســتری برای اســتفاده در منسوجات 
خانگی، پوشــاک، منســوجات خــودرو، 
منســوجات بهداشتی و منســوجات فنی 
در نمایشگاه امســال ارگاتک که از 25 تا 
29 اکتبر در کلن آلمان برگزار شــده بود، 
راهکارهــای جدیدی را برای اســتفاده از 
منســوجات نوآورانه در محیط های کاری 

تحت عنوان »شــهر ترویرا-چشم اندازهای 
جدیدی از کار« عرضه کرده است.

محوطه ی این نمایشگاه به صورت 8 خانه 
اســت که از مواد اولیه ی نساجی تشکیل 
شده اند و به صورت آزاد بر روی استند قرار 
گرفته اند. در وسط این خانه های سمبلیک 
یک فضــای خالی وجــود دارد که بیانگر 
موضوعات اصلی در فرایندهای کاری موثر 
الهام بخشی،  ارتباطات، خالقیت،  می باشد: 

شبکه و جنب و جوش.
هرکدام از خانه ها دربرگیرنده ی موضوعات 
اصلی مربوط به غرفه گذاران هســتند که 
اشاره مستقیمی به مباحث بسیار مدرن در 
طرح ریزی دفترکار دارد از جمله رنگ بندی 
و ساختار؛ مبحث آکوســتیک نیز یکی از 

موضاعات مهم در این رابطه است.

ظاهر »شــهر ترویرا« از بیرون با شیدهای 
مختلفی از رنگ خاکســتری طراحی شده 
است و تنوع بافتارها و شفافیت به آن جلوه 
خاصی می بخشد. فضای داخلی خانه ها با 
رنگ های مختلفی مبلمان شــده است، در 
نتیجه پوســته ی داخلی و خارجی خانه ها 
به تنهایی نشــان دهنده ی امکانات وسیع 
طراحی با اســتفاده از منسوجات می باشد. 
هــدف از طراحی غیرمتعارف اســتند این 
اســت که تاثیر پیام منتقل شده به بیننده 

طوالنی مدت باشد.
جنبه های مختلف نمایشــگاه نشان دهنده  
امکانــات بســیار گســترده ای اســت که 
تولیدکننــدگان حاضــر در نمایشــگاه با 
استفاده از محصوالت ترویرا سی اس خلق 

کرده اند.

عرضه پارچه های مدرن توسط کمپانی ترویرا در نمایشگاه ارگاتک
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کامپوزیت هــای هیبریــدی کربن داینیما 
جهشــی بزرگ در مسیر رشــد کربن به 
شــمار می روند. مستحکم ترین لیف جهان 
به طرز چشــمگیری باعــث بهبود کارایی 
کامپوزیت های کربنی خالص از نظر وزن، 
مقاومــت در برابر ضربه، شــکل پذیری و 

تعدیل ارتعاشات می شود.
کامپوزیت های هیبریدی کربن داینیما در 
نمایشگاه تجاری الستیک و پالستیک که 
از تاریــخ 19 تا 26 اکتبر در دوســلدورف 
آلمان برگزار می شــود، به نمایش گذاشته 
خواهند شــد. نمایش پروژه های در دست 
اقدام در این نمایشگاه نشان خواهد داد که 
چگونه کربن داینیما باعث بهبود کارایی در 

محصوالت ورزشی و موتورسواری و اتومبیل 
رانی می شود که در حال حاضر تکیه آن ها 
فقط به کامپوزیت های کربنی خالص است. 
یک چوب هاکــی را تصور کنید که چگونه 
تعدیل ارتعاشات آن باعث احساس راحتی 
بیشتر می شود و یا اجزای ماشین مسابقه ای 
که در اثر ضربه خرد نمی شــوند و این تنها 

آغاز راه است.
 DSM ماریســن ، محقــق کمپانی  رویل 
Dyneema و اســتاد نیمه وقت دانشــگاه 

صنعتی دلفت در هلند می گوید: »توضیح 
علت محبوبیت کربن ســاده اســت. کربن 
محکم و ســفت بــوده و قالبگیــری آن 
آسان اســت. اما در برابر ضربه خوب عمل 
نمی کنــد.« کربــن همچنیــن در هنگام 
شکستن متالشی می شود که ممکن است 
باعث بروز جراحات شود. با ترکیب کربن با 
داینیما، میزان جذب انرژی حاصل از ضربه 
می تواند تا صد در صــد افزایش پیدا کند 
ضمن این که خطر متالشی شدن هم از بین 
می رود. به عالوه کامپوزیت های هیبریدی 
کربن داینیما نســبت بــه کامپوزیت های 

کربن خالص سبک تر بوده، شکنندگی آنها 
کمتر اســت و قدرت تعدیل ارتعاشات در 

آنها باالتر می باشد.
الیــاف داینیمــا 15 برابر مســتحکم تر از 
فوالد هســتند اما بر روی آب شناور باقی 
می ماننــد، مدت زیادی اســت که از آن ها 
برای لنگر ســکوهای نفتی، بادبان کشتی 
و ترمیم رباط انســانی اســتفاده می شود. 
محبوبیــت پارچه های تهیه شــده از این 
الیاف در پوشاک ورزشــی با کارایی باال و 
لباس های ورزشکاران از کوهنوردی گرفته 
تا موتورسواری، روز به روز بیشتر می شود.

در حــال حاضر داینیما به عنوان بخشــی 
در  هیبریــدی می تواند  کامپوزیت های  از 
از کامپوزیت های  فعــال  محصوالتی کــه 
کربنی خالص در آن ها اســتفاده می شود، 
به کار رفته و باعث اســتحکام و ســبکی 
بیشتر آن محصوالت شود. این محصوالت 
می توانند هر چیزی باشــند از چوب گلف 
گرفتــه تا دوچرخه های مســابقه و فرمان 

اتومبیل. کاربردهای آن نامحدود است.

 Dyneema® کامپوزیت های هیبریدی کربن

کمپانی نانوتکس، ارائه دهنده تکنولوژی نانو 
بــرای بهبود خصوصیات منســوجات مورد 
استفاده در بازار پوشاک و منسوجات خانگی، 
به تکنولــوژی جدیدی بــرای افزایش دوام 

پوشاک دست یافته است.
تکنولوژی جدید اصالح مواد در سطح ملکولی 
است و هدف آن افزایش مقاومت پارچه و طول 
عمر لباس از طریق ایجاد مقاومت سایشی و 

افزایش استحکام می باشد.  رندی روبین، مدیر 
عامل اجرایی نانوتکس می گوید: ما در نانوتکس 
به طور مداوم در حال تحقیق و مطالعه بر روی 
چگونگی تاثیر علوم و تکنولوژی بر بهبود پارچه 
ها هستیم، در نتیجه شرکای ما برای رقابت 
در عرصه بازارهای بین المللی دارای روش های 
جدیدی هســتند. او افــزود: در حال حاضر 
خریداران به نزد مــا آمده و از ما می خواهند 

تا پارچه هــا را از حالت معمول خارج کرده و 
کاربردهای جدیدی بــرای آنها ایجاد کنیم 
برای مثال افزایش طول عمر پارچه، مقاومت 
سایشی و مقاومت در برابر پارگی در لباس های 
بچه گانــه؛ این بود که مــا تکنولوژی جدید 
نانوتکس را عرضه کردیم. بنا به گزارش شرکت 
تکنولوژی جدید در خط تولید لباس بچه گانه 

Cat &amp; Jack به کار گرفته شده است.

تولید پوشاک بادوام توسط کمپانی نانوتکس
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احتمال می رود بخش نســاجی و پوشاک 
ویتنام به دلیل کمبود سفارش های موجود 
موفق نشود امسال به هدف از پیش تعیین 
شــده خود برای گردش مالــی صادرات که 
31 میلیارد دالر اســت، برســد؛ در نتیجه 
معاون رییس انجمن نســاجی و پوشــاک 
ویتنام،ترونگ ون کام خواســتار کاهش این 

رقم به 29 میلیارد دالر شده است.
 کام گفت: کارخانجات نســاجی و پوشاک 
ویتنــام باید پیرامون مشــکالت موجود در 
زمینه ی رقابت با شرکتهای خارجی با هم به 
بحث و گفتگو بپردازند. او همچنین شرکت 
هــای عضو انجمن را وادار کــرد تا از رقابت 
های داخلی بپرهیزند و برای شــریک شدن 
در سفارشات با هم همکاری کنند. شرکت 
های داخلی باید تالش کنند تا گردش مالی 

صادراتشــان در ماه های پایانی سال حدود 
2/66 میلیارد دالر در ماه باشد تا بتوانند به 
هدفی که برای کل ســال تعیین شده بود، 

برسند.
در واقع بخش نســاجی و پوشــاک نیازمند 
سرمایه گذاری اساسی و همگام است تا عالوه 
بر غلبه بر مشــکالت بتواند شاهد یک رشد 
سریع و پایدار باشد. شرکت سهامی پوشاک 
هونگ ین با بیــش از 14000کارگر دارای 
13 کســب و کار مختلف است. این شرکت 
مبلغ 280 میلیون دالر را برای گردش مالی 
صادرات خود تعیین کــرده بود اما صادرات 
آن در پایان ماه گذشــته تنها 160 میلیون 
دالر بوده اســت که نسبت به سال گذشته 

10درصد کاهش داشت.
به گفته  رییس هیات مدیره شرکت، نگویان 
دونگ، میزان سفارشات شرکت در این ماه 
کافی بوده است اما تعداد قرادادهای همین 
ماه در سال گذشته معموال جوابگوی تولید 

تا پایان سال بود.
دونگ اضافه کــرد عالوه بر آن نــرخ ارز و 
سیاســت های حقوقی باعث افزایش 2-4 
درصدی قیمت منسوجات در مقایسه با انواع 
مشــابه تولید شده در کشورهای دیگر شده 

است. افزایش هزینه های تولید، سفارشات 
محدود و فشار وارده از سوی صادرکنندگان 
برای کاهش قیمت فروش مسوولیت شرکت 

را بیشتر کرده است.
عــالوه بر این نــرخ ارز دانگ ویتنام ســال 
هاســت که تنظیم نشده در حالی که ارزش 
واحد پول سایر کشورها 20-18درصد تنزل 
پیدا کرده و در نتیجه محصوالت آن ها 20 
درصد نسبت به محصوالت ویتنامی ارزان تر 
شده است. وارد کنندگان از تولیدکنندگان 
ویتنامی می خواهند تا قیمت فروش خود را 
20-18 و حتی 30درصد کاهش دهند. البته 
بعضی از آن ها شرکایی را از کشورهای دیگر 
پیدا کرده و سفارشات اندکی نیز تا پایان سه 

ماهه سوم سال دریافت کرده اند.
به گفته رییس هیات مدیره کمپانی نساجی و 
پوشاک دوک گیانگ، هوانگ دونگ، دریافت 
سفارش با توجه به تقاضا برای کیفیت باالتر 
و جلو افتادن زمان تحویل با دشــواری های 

بیشتری روبرو شده است. 
گردش مالی صادرات نســاجی و پوشاک در 
هشــت ماهه اول سال جاری 18/7 میلیارد 
دالر بوده که 64/5درصد از هدف تعیین شده 

را برآورده کرده است.

هدف 31 میلیارد دالری برای صادرات پوشاک ویتنام

شعبه ی کمپانی ژاپنی شیما سیکی-تولید 
کننده ماشــین آالت کشــبافی تخت- در 
مراکش نمایشگاه خصوصی خود را از تاریخ 
27 تا 29 سپتامبر در شهر کازابالنکا برگذار 

خواهد کرد. در این نمایشــگاه جدیدترین 
محصوالت شــرکت در زمینه ی تکنولوژی 
کشبافی تخت کامپیوتری و طراحی کشبافی 
و همچنین نمونه های پارچه های کشباف 
این شــرکت که با تکنولوژی هول گارمنت 

تولید شده اند، ارائه خواهد شد.
بیشــترین تمرکز شــرکت بر روی ماشین 
کشــباف SVR122 با گیــج 5 خواهد بود 
که مجهز به جدیدترین تکنولوژی کشباف 
تخت کامپیوتری شده نظیر سیستم کنترل 
R2CAR� سیستم ،DSCSدوخت دیجیتال 

RIAGE، قابلیت کشــبافی با گیج وسیع، 

وزنه فنری قابل حرکت دادن، گیرنده و قطع 
کننده نخ و غیره می باشد.

در این نمایشگاه همچنین ماشین کشبافی 
SIR122 با گیج متوســط 7 و گیج ظریف 
14 به نمایش گذاشــته می شود. کمپانی 
شــیما سیکی همچنین سیســتم طراحی 
SDS�ONE APEX 3 را در نمایشگاه عرضه 
خواهد کرد. در این سیستم تولید محصوالت 
کشباف به صورت یک فرایند یکپارچه درآمده 
است از برنامه ریزی و طراحی تا برنامه دادن 

به ماشین، تولید و حتی ترویج فروش.

برگزاری نمایشگاه خصوصی کمپانی شیما سیکی در مراکش
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