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از مهم ترین موضوعات  یکی  بتوان گفت  1- شاید 
ریاست  انتخابات  از  پس  روزهای  در  اهمیت  حائز 
جمهوری، تفکیک وزارتخانه هایی است که به خصوص 
در حوزه صنعت و تجارت با واکنش های مختلفی روبرو 
بوده است و کارشناسان و فعاالن صنعتی و بازرگانی 
که  آنچه  دانستند.  وارد  آن  بر  را  بسیاری  نقدهای 
در این حوزه برای صنایع نساجی و پوشاک مطرح 
دستورالعمل  موضوع  به  مربوط  نگرانی های  است، 
ثبت برندهای خارجی و برنامه ریزی های وزارت صمت 
برای اعمال محدودیت  در ورود بی رویه کاالی نساجی 

و پوشاک است. 
این  بر  صنعت  این  فعالین  از  برخی 

باورند که با تفکیک دو وزارتخانه 
بازرگانی  و  معدن  و  صنعت 

عمالً مجموعه برنامه ریزی ها 
شده  انجام  فعالیت های  و 
و  ثبت  مدیریت  برای 
هم چنین  و  برندها  ورود 
مبارزه  دستورالعمل های 
نساجی  کاالی  قاچاق  با 
دستخوش  پوشاک  و 

تغییرات عمده ای خواهد شد 
و با تفکیک مدیریت این دو 

وزارتخانه، تمرکز برنامه ریزی و 
اجرا در این حوزه با مشکالت بسیاری 

مواجه خواهد شد. 
تحلیلگران  و  کارشناسان  از  بسیاری  که  هرچند 
در  احتمالی  تغییرات  ایجاد  با  که  معتقدند  صنعتی 
از  بسیاری  صمت،  وزیر  تغییر  و  دوازدهم  دولت 
برنامه هایی که به صورت غیرسیستمی و دستوری در 
دستور کار معاونت ها و اداره کل های این وزارتخانه 
قرار گرفته اند، به طور اتوماتیک از دستور کار خارج 
در  گسترده ای  تغییرات  منتظر  باید  و  شد  خواهند 

ماه های آتی باشیم.

2- برگزاری ضیافت افطار جامعه متخصصین نساجی 

ایران و گردهمایی جمع کثیری از مدیران، پیشکسوتان 
و متخصصین جوان صنعت نساجی و پوشاک کشور در 
روز پایانی فصل بهار، یکی از مهم ترین رویدادهای 
خردادماه بود که ضمن عرض خسته نباشید خدمت 
همکاران عزیزمان در هیئت مدیره جامعه متخصصین 
که   - صنفی  تشکل  این  امیدواریم  ایران،  نساجی 
بدون تردید می تواند یکی از اثرگذارترین تشکل های 
صنفی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک باشد- بیش 
از پیش در عرصه های فنی و تخصصی این صنعت 
متخصصین  آموزش  و  مدیریت  با  و  باشد  اثرگذار 
جوان و بهره مندی از تجارب مدیران، متخصصین و 
پیشکسوتان این صنعت و تعامل با سایر 
تشکل ها، بتواند نقش واقعی خود را در 
اعتالی صنعت نساجی و پوشاک 

ایفا کند.

3- برگزاری اولین نمایشگاه 
فرش ماشینی و کف پوش در 
مردادماه در مرکز نمایشگاهی 
شهر آفتاب و بالفاصله پس 
نمایشگاهی  برگزاری  آن،  از 
مشابه در مرکز نمایشگاه های 
تغییر مجری  تهران،  بین المللی 
بین المللی  نمایشگاه  برگزاری 
محصوالت  و  اولیه  مواد  ماشین آالت، 
نساجی ) ایران تکس( و هم چنین برنامه ریزی 
برای برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت 
نساجی در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب از دیگر 
رویدادهایی است که مدیران شرکت های عالقه مند به 
حضور در این رویدادهای نمایشگاهی را با مشکالت 
در  امیدواریم  که  نموده  مواجه  متعددی  ابهامات  و 
با واکاوی این موضوع و درج  شماره های آتی مجله 
دیدگاه های موافق و مخالف، شاهد انسجام و وحدت 

رویه بیشتری در این خصوص باشیم.

مدیرمسئول

صنعت و 
تجـارت؛ 
تضاد یا وفاق

سرمقاله



صنعت  در  جدید  سرمایه گذاری  وضعیت 
نساجی و به خصوص در حیطه تخصصی شما 

یعنی بافت پارچه چگونه است؟
بافندگی بخش جداگانه ای از صنعت نساجی نیست و 
طی 10 سال اخیر سرمایه گذاری های بسیار اندکی در 
صنعت نساجی صورت گرفته است. صنعت نساجی 
متأثر از شرایط اقتصادی کشور می باشد و سرمایه گذار 
پیش از ورود به صنعت، ابتدا امنیت سرمایه گذاری 
ارزیابی قرار  و میزان سوددهی آن صنعت را مورد 
که  داده  رخ  ما  کشور  در  اتفاقی  منتها  می دهد. 
امیدواری هایی به وجود آورده است. خوشبختانه پس 
از پیروزی آقای دکتر روحانی در انتخابات، انسجام 
فعاالن  تمام  و  شده  حفظ  کشور  داخل  مدیریت 

دیدگاه

به فکـر
 نسل های آینده 
باشیـم

صنعتی و اقتصادی می دانند که تا چهار سال آینده، 
مدیریت فعلی به فعالیت ادامه می دهد و امیدواریم 
تالش دولتمردان در راستای حمایت از تولید و رشد 
صنعتی به ثمر بنشیند. وجود ثبات، نکته بسیار مهم 
و ارزشمندی است و تغییر مدیریت چه خواسته و چه 
ناخواسته یکسری واکنش های اجتماعی در پی دارد 
که چشم انداز امیدوارکننده ای نسبت به آینده ترسیم 
نمی کند. ضمن این که مدیریت فعلی طی چهار سال 
اخیر نقاط ضعف خود را شناخته اند و قاعدتاً باید این 

نقاط ضعف را از بین ببرند. 
از سوی دیگر تا حدودی از تنگناهای پولی و مالی 
این  برجام  مزیت  حداقل  و  شده ایم  خارج  کشور 
است که با فروش منابع نفتی، پول آن را دریافت 

می کنیم در حالی که در دوران تحریم، چنین امکانی 
فراهم نبود و پولی در قبال فروش نفت به ایران داده 
نمی شد و در بهترین حالت کاالهای بی کیفیت  وارد 
می شد. پس در این زمینه نیز امیدواری هایی شکل 
گرفته است. نکته دیگر این که در آئین نامه و مقررات 
گمرکات  مانند  دولتی  مختلف  سازمان های  داخلی 
نقاط ضعف به دقت شناسایی شده اند و جهت رفع 
قرار  کار  دستور  در  نیز  موثری  نسبتاً  اقدامات  آنها 
موجود  بروکراسی های  به دلیل  اگرچه  است  گرفته 
در سیستم های دولتی، ثمره این تالش ها در کوتاه 
مدت قابل مشاهده نیستند اما برای مثال اراده قوی 
از سوی  قاچاق  و چالش های  رفع مشکالت  برای 

دولتمردان وجود دارد.

 3 شماره 174    تیر 96  

گفت وگو با مهندس حسن نیلفروش زاده- مدیرعامل شرکت صنایع نساجی قروه و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

اشاره:
مهندس  با  مصاحبه  انجام  اصلی  هدف 
نیلفروش زاده، بررسی واردات غیرقانونی 
منسوجات و پوشاک به کشور بود که البته به 
مسائل دیگری همچون سرمایه گذاری های 
برگشتی،  چک های  نساجی،  در  جدید 
استراتژی توسعه صنعتی و ... نیز پرداخته 

شد که از نظرتان خواهد گذشت.
مطلب  این  بیان  با  نساجی  صنعتگر  این 
که متأسفانه ضعف بزرگ نظام های دولتی 
کشور ما این است که در برخورد با متخلف 
تعلل صورت  و  می شود  کوتاهی  به حدی 
می گیرد که معضل بزرگ و بزرگ تر می شود 
تا جایی که دیگر زورشان به آن نمی رسد! 
ادامه می دهد: علی رغم تمام آئین نامه ها و 
مقررات کنترل واردات و مبارزه با قاچاق، 
صنعتگران و فعاالن تولیدی و اقتصادی از 
نیستند ؛ مثالً ستاد  عدم اجرای آن راضی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرده که 
حجم قاچاق از 25 میلیارد دالر به 12 میلیارد 
دالر رسیده است اما دلیل این کاهش صرفاً 
بلکه  نیست  کنترلی  دلیل سیستم های  به 
بازار  رکود  اقتصادی،  نامناسب  شرایط 
داخلی، ناامنی شدید اسناد مالی و تحلیل 
قدرت خرید مردم از پارامترهای بسیار مهم 

کاهش قاچاق محسوب می شوند. 



 آمارها بیانگر کاهش میزان قاچاق و واردات 
غیرقانونی کاال به کشور هستند. آیا به راستی 

قاچاق کم شده است؟
بله کم شده منتها شدت عمل   در مبارزه با قاچاق 
چندان قاطعانه نیست برای مثال آئین نامه داخلی 
در  پوشاک  خارجی  برندهای  فعالیت  کنترل  برای 
کشور تدوین شده اما شاهد راه اندازی فروشگاه های 
متعدد برندهای خارجی در کشور هستیم و هیچ کدام 
نرفتند در حالی که  این دستورالعمل  اجرای  بار  زیر 
نشان  و  نام  بدون  فروشگاه های  فعالیت  ادامه 

غیرقانونی است. 
نام  به  پوشاک  عرضه  فروشگاه های  که  زمانی 
فعاالن  اغلب  شدند،  راه اندازی  خارجی  برندهای 
صنعت پوشاک می دانستند که تمام کاالهای عرضه 
شده این فروشگاه ها از طریق قاچاق تأمین می شود 
و هیچ کدام نماینده رسمی و معتبر برندهای اصلی 
نیستند. طبق دستورالعمل ثبت و فعالیت برندهای 
خارجی پوشاک به چنین افرادی اجازه فعالیت داده 
نمی شود و مهلت سه ماهه برای ثبت رسمی این 
برندها به افراد داده شد اما باز هیچ اتفاق رخ نداد و 
هیچ یک به صورت قانونی فعالیت خود را در کشور 

چنین  فعالیت  با  قانونی  برخورد  نرساندند!  ثبت  به 
اما  موکول شد  انتخابات  از  به پس  فروشگاه هایی 
انتخابات به اتمام رسید و خبری از اجرای دستورالعمل 
و  قاطعانه  برخورد  عدم  همین  که  نیست  مذکور 
هم چنین بروکراسی سازمان های دولتی که در ابتدای 
مصاحبه به آن اشاره کردم، عادت به انجام کار خالف 
و نادرست را تکرار می کند و با توسعه روزافزون شبکه 
قاچاق، مبارزه و کنترل آن دشوارتر می شود. متأسفانه 
ضعف بزرگ نظام های دولتی کشور ما این است که 
در برخورد با متخلف به حدی کوتاهی می شود و تعلل 
صورت می گیرد که معضل بزرگ و بزرگ تر می شود 
تا جایی که دیگر زورشان به آن نمی رسد! علی رغم 
تمام آئین نامه ها و مقررات کنترل واردات و مبارزه با 
قاچاق، صنعتگران و فعاالن تولیدی و اقتصادی از 
عدم اجرای آن راضی نیستند ؛ مثاًل ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اعالم کرده که حجم قاچاق از 25 
میلیارد دالر به 12 میلیارد دالر رسیده است اما دلیل 
این کاهش صرفاً به دلیل سیستم های کنترلی نیست 
بلکه شرایط نامناسب اقتصادی، رکود بازار داخلی، نا 
امنی شدید اسناد مالی و تحلیل قدرت خرید مردم 
قاچاق محسوب  بسیار مهم کاهش  پارامترهای  از 

می شوند. 
چرخش سرمایه صنعت نساجی حدود 14 ماه است 
که در شرایط نامساعد فعلی، زمان طوالنی است و 
از سوی دیگر به دلیل عدم امنیت مالی و اقتصادی، 
تا 40-50  ناچار به کاهش ظرفیت تولید  صنعتگر 
واحد  بر  بیشتری  کنترل  بتواند  تا  می شود  درصد 
تولیدی و تنظیم فروش محصوالتش داشته باشد. در 
مورد واردات کاال نیز همین موضوع صدق می کند، 

ورود کاال چه به صورت رسمی و چه قاچاق، باید به 
فروش منتهی شود و رکود بازار و قدرت خرید پایین 
مردم، فروش محصوالت خارجی را هم به شدت کم 

می کند. 
دغدغه چک برگشتی هم یکی دیگر از گرفتاری های 
تولیدکننده است به طوری که 40 درصد اسناد مالی 
کشور در قالب چک، برگشت می خورند. همان طور 
که می دانید کاالها به صورت نقد معامله نمی شوند 
ایفا  تجاری   معامالت  در  مهمی  نقش  چک  و 
می کند اما زمانی که آمار چک های برگشتی به 40 
درصد می رسد، رکود موجود در بازار روند صعودی 
می یابد و تولیدکننده در شرایط به مراتب دشوارتری 
با مشکالت خود دست و پنجه نرم می کند38 سال از 
پیروزی انقالب سپری شده اما هنوز نتوانسته ایم سرو 
سامانی به قانون چک بدهیم! ساماندهی قانون چک 
فقط برعهده قوه قضائیه نیست و باید آئین نامه های 
کشور  بانکی  شبکه های  در  چک  صدور  دستوری 
امنیت کامل را برای این قطعه کاغذ ) چک( ایجاد 

کند تا مردم و بازار به آن اعتماد نمایند. 
 

با توجه به این موارد، پیش بینی شما از آینده 
صنعت چیست؟

فکر می کنم 6-5 ماه به طول انجامد تا برنامه ریزی های 
دولت در راستای شناسایی گلوگاه های قاچاق، ماهیت 
فعاالن این بخش و اجرای قوانین و مقررات مالیاتی 
واردکنندگان عملیاتی شود اما اگر همچنان کارت 
و  صادر  دل  ساده  روستایی  یک  نام  به  بازرگانی 
سودهای کالن آن نصیب کسی دیگر  شود؛ تدوین 
صدها آئین نامه و مقررات چه ثمری دارد؟! البته باید 

در نهایت دلسوزان این آب و خاک باید بدانند 
تبعات قاچاق آن قدر جدی است که خودشان 
و نسل های آینده را از بین خواهد برد بنابراین 
نباید به تدوین آئین نامه و تصویب قانون اکتفا 
کرد و اجرای آن بسیار بطئی و کند انجام شود. 
و  ایستاد  قاچاق  جریان  مقابل  مقتدرانه  باید 

قانون را اجرا کرد
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بدانیم پس از این دوران، اقتصاد ما در قالب »سود 
در ازای کار« شکل خواهد گرفت نه مانند سال های 
گذشته که شاهد تغییرات لحظه ای نرخ  ها،  نوسان 
شدید بازار بودیم و قطعاً آینده این اقتصاد روشن و 
قابل اطمینان خواهد بود. اگر تا شهریور ماه اقدامات 
سال  دوم  نیمه  در  شوند،  اجرایی  دولت،  دست  در 
شرایط بهتری برای تولید و صنعت به وجود می آید. 

آیا عزم جدی در دولت برای مبارزه با قاچاق 
مشاهده می کنید؟ 

هنوز انسان قدرتمندی که قاطعانه و مصصم بر ثبت 
رسمی و قانونی برندهای پوشاک در کشور تمرکز 
کند را مشاهده نکرده ایم و امیدوارم در جریان تغییر و 
تحوالت دولت جدید، بستر مناسبی برای تحقق این 
مهم شکل بگیرد. از طرف دیگر برخی تولیدکنندگان 
صنعت پوشاک معتقدند مافیای واردات وجود دارد 
که در مسیر اجرای قوانین و مقررات مهار قاچاق 
سنگ اندازی می کنند اما در نهایت دلسوزان این آب 
و خاک باید بدانند تبعات قاچاق آن قدر جدی است 
که خودشان و نسل های آینده را از بین خواهد برد 
بنابراین نباید به تدوین آئین نامه و تصویب قانون 
اکتفا کرد و اجرای آن بسیار بطئی و کند انجام شود. 
باید مقتدرانه مقابل جریان قاچاق ایستاد و قانون را 
اجرا کرد. قاچاقچیان در اثر تعلل  سازمان های مرتبط 
دولتی، بسیار قدرتمند شده اند و یکی از بخش هایی 
که مطلقاً در شبکه های مالیاتی کوچک ترین اثری 
از خود به جا نمی گذارد همین افراد هستند. اگر قرار 
است سال 96 درآمدهای مالیاتی افزایش یابند، باز 
هم شاهد مظلوم کشی و فشار مضاعف بر دوش 

تولیدکنندگان خواهیم بود. 
زیان های ناشی از هر یک دالری که بابت قاچاق 
کاال از کشور خارج می شود، فقط متوجه تولیدکننده 
پوشاک نیست و منافع تمام هموطنان را به خطر 
می اندازد در نتیجه هیچ راهی جز برخورد مقتدرانه 
با قاچاق وجود ندارد. یک بار برای همیشه از منافع 
خود چشم پوشی کنیم و به فکر دیگران و نسل های 

آینده باشیم.

و  قاچاق  کنترل  صورت  در  می کنید  فکر 
پوشاک،  در  خارجی  برندهای  قانونی  فعالیت 

از نظر کمیت و کیفیت،  ایرانی  تولیدکنندگان 
توان رفع نیاز داخلی )که تا پیش از آن توسط 

قاچاق تأمین می شد( را دارد؟
هیچ کشوری نمی تواند واردات را به طور کلی ممنوع 
فعاالن  و  صنعتگران  تولیدکنندگان،  و  کند  اعالم 
نساجی و پوشاک نیز به هیچ وجه مخالف واردات 
قانونی نیستند بلکه معتقدیم باید شرایط اقتصادی 
برای واردکنندگان و تولیدکنندگان یکسان شود به 
این ترتیب تولیدکننده داخلی متوجه کمبود و نقاط 
ضعف خود خواهد شد. اطمینان داشته باشید بخش 
و  تولید  امنیت  از  بهره مندی  به محض  خصوصی 
سرمایه گذاری، محصوالتی با بهترین کیفیت ارائه 
یک  پارچه  تولید  ظرفیت  مثال  برای  کرد.  خواهد 
میلیارد و 400 میلیون متر مربع است و یک میلیارد 
آن در حال تولید می باشد اما این روند تولید، زجرآور 
است و اگر بدانیم جریان سرمایه گذاری و تولید در 
با  را  تولید  ظرفیت  می گیرد،  صورت  امن  بستری 
انسانی  نیروهای  توانمندی متخصصین و  بر  تکیه 
متعهد افزایش خواهیم داد و به دلیل قرارگیری در 
منطقه جغرافیایی بسیار حیاتی و استراتژیک، با تکیه 
بر سابقه درخشان صنعت نساجی می توانیم زمان و 
تا  را  بازارهای صادراتی  رفته  از دست  فرصت های 

حدود زیادی جبران کنیم. 
قدرتمندی  بسیار  درونی  پتانسیل  نساجی  صنعت 
امنیت  اقتصادی و  دارد و به محض بهبود شرایط 
سرمایه گذاری، افراد بسیاری آماده سرمایه گذاری در 

این صنعت اشتغال زا و مولد هستند. 

نساجی،  کارخانه های  تولیدی  پارچه های 
عرضه  مشتری  سفارش  و  نیاز  براساس 
می شود و یا تولید صورت می گیرد و مشتریان 

به خرید می پردازند؟
به سمتی حرکت می کنیم که تولید براساس سفارش 
صورت می گیرد به این ترتیب که واحدهای تولیدی 
اعالم  پارچه  تولیدکنندگان  به  را  خود  نیاز  پوشاک، 
می شود.  انجام  تولید  نیاز،  این  برحسب  و  می کنند 
خوشبختانه عادِت نادرست تولید بدون سفارش منسوخ 
پارچه بافی  واحدهای  است  ممکن  منتها  است  شده 
نتوانند تمام نیاز تولید کنندگان پوشاک را برطرف نمایند 

و به همین دلیل واردات گریزناپذیر است. 

بعضی  در  پوشاک  تولیدکنندگان  اما 
به  را  نیاز  مورد  نمونه  که  دارند  گالیه  موارد 
تولیدکنندگان پارچه نشان داده ایم اما یا توان 
تولید آن را ندارند و یا تولید در متراژ مدنظر 
برایشان مقرون به صرفه نیست و به همین 
دلیل سفارش ما را نمی پذیرند لذا چاره ای جز 

استفاده از پارچه های ترکیه باقی نمی ماند...
تمام جمعیت 80 میلیون نفری ایران که مرفه نشین 
پوشاک  مصرف کننده  همگی  و  نیستند  متمول  و 
 80-85 نیاز  کنیم  قبول  باید  نیستند،  گران قیمت 
درصد افراد جامعه به آسانی از طریق کاالهای داخلی 
قابل رفع است و مابقی افراد جامعه که مصرف کننده 
پوشاک گران قیمت و برندهای اروپایی هستند، چه 
قاچاق کنترل شود و چه شاهد واردات بی رویه باشیم، 
خواهان خرید پوشاک خارجی هستند و تمایلی به 

استفاده از محصوالت باکیفیت داخلی ندارند.

بر  لغو تحریم ها و تحقق برجام تأثیری  آیا 
گذاشته  کشور  نساجی  صنایع  حرکتی  روند 
است یا صرفاً جنبه روانی قضیه مطرح است 

و اثرات ملموسی مشاهده نمی شود؟
انتقال پول جهت خرید مواد اولیه آسان تر از گذشته 
صورت می گیرد هرچند موانع بانکی به طور کامل 
احساس در صنعتگران  این  اما  است  نرفته  بین  از 
تقویت شده که شرایط فعالیت بهبود یافته و امیدوارم 
این روند سرعت بیشتری به خود بگیرد و در زمینه 
صادرات نیز بتوانیم گام های موثر برداریم البته این 
اشتباه وجود دارد که تولیدکننده باید صادرکننده هم 
باشد اما در سایر کشورها چنین نیست و صادرات 
کاالهای مختلف توسط شرکت هایی انجام می شود 

که فعالیت تخصصی آنها صادرات است. 
صادرات، دارای پارامترهای مختلفی مانند قیمت تمام 
شده، سرعت عمل، کیفیت مطلوب و ... می باشد و 
این عوامل در کنار همدیگر، صادرات مستمر را توجیه 
پذیر و معنادار می کنند. برای صادرات باید ظرفیت 
بتوان یک  تا  افزایش داد  برابر  را پنج  ماشین آالت 
بازارهای  تحویل  سرعت  به  را  محصوالت  چهارم 
خارجی داد. ارسال موردی کاال به کشورهای همسایه 
به عنوان صادرات شناخته نمی شود در  مانند عراق 
گسترده  و  مستمر  ارسال  معنای  به  صادرات  واقع 
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کاال و خدمات به کشورهای مقصد است که با توجه 
به قیمت تمام شده باالی محصوالت ایرانی و عدم 
رقابت با کشورهایی مانند چین در این زمینه، صادرات 

توجیه چندانی ندارد. 
کشورهای دیگر ظرفیت های تولید بسیار گسترده ای 
در اختیار دارند که سرشکن شدن هزینه های تمام 
شده را در بردارد و به این نتیجه رسیده اند که تولید در 
حجم کوچک، مقرون به صرفه نیست اما زمانی که 
کنار  را  شده  تمام  قیمت  افزایش  در  موثر  عوامل 
هم قرار دهید؛ آن گاه مظلومیت تولیدکننده ایرانی 
متوسط  طور  به  انسانی  نیروی  می شود.  مشخص 
حدود یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق دریافت 
می کند، اگر این رقم را به دالر تبدیل کنیم و با میزان 
حقوق کارگر ترکیه مورد مقایسه قرار دهیم، متوجه 
خواهیم شد که هنوز قیمت حقوق و دستمزد در ایران 
به مراتب پایین تر از ترکیه می باشد. هزینه حامل های 
این  کنار  در  اما  است  پایین تر  نیز  ایران  در  انرژی 
مسائل باید به معضالت تولید هم توجه کنیم قیمت 
پول در کشور ما 8-7 برابر رقیبان ماست که رقم 

بسیار سنگینی می باشد. 
یکی دیگر از معضالت واحدهای تولیدی، هزینه های 
سنگین انبارداری است در حالی که کشورهای صنعتی 
ندارند و تمام محصوالتشان به محض  انبار  اصاًل 
تولید، روانه بازار فروش می شود و کاالیی برای انبار 
کردن باقی نمی ماند در حالی که تولیدکنندگان ایرانی 
حجم قابل توجهی از سرمایه خود را صرف انبارداری 
می کنند. چنین مسائلی موجب افزایش قیمت تمام 
شده می شوند و این مسأله در صادرات اثرات منفی 
مدیر  به عنوان  انقالب  اوایل  حالی که  در  می گذارد 
یکی از شرکت های معتبر نساجی، به اروپا صادرات 
داشتیم اما علی رغم شرایط خاص جنگ، شرایط تولید 

و صادرات به مراتب بهتر از امروز بود! 

می گرفت  صورت  سال ها  آن  معجزه ای  چه 
که تولید و صادرات مقرون به صرفه تر از امروز 
بود؟! تکنولوژی تولید و دانش فنی امروز که به 
مراتب بیشتر و گسترده تر از زمان جنگ است، 
نیروهای متخصص با کمک فناوری اطالعات 
و بهره گیری از اینترنت در شرایط بهتری به 
کسب اطالعات و دانش می پردازند، مشکل از 

کجاست؟!  
دنیا در حال تغییر و تحول و حرکت مستمر است و 
هیچ گاه ساکن باقی نمی ماند. قیمت تمام شده یک 
مشکل همیشگی در اقتصاد جهانی محسوب می  شود 
تولید،  سرعت  افزایش  جهت  در  ماشین آالت  و 
استفاده از نیروی انسانی کمتر، اتوماسیون بیشتر و 
کاهش سهم مزد در قیمت نهایی کاال، طراحی و 
ساخته می شوند. از سوی دیگر روش های تولید مواد 
اولیه، تغییر و تحوالت متعددی را تجربه می کند و 
سنتی  شیوه های  جایگزین  تولید  مدرن  روش های 
و قدیمی می شود اما واقعیت این است که پس از 
انقالب، در زمینه توسعه صنعتی حرکات بسیار بطئی 
صنعتی  مشخص  استراتژی  و  شده  انجام  کند  و 
تدوین نشد در حالی که رقیبان با سرعت سرسام آور 
به بالندگی رسیدند. صنعت ما همچون کشتی بدون 
آن  و  این سو  به  باد  با هر وزش  بود که  ناخدایی 
سو حرکت می کرد بدون این که برنامه و استراتژی 

مشخصی برای رسیدن به مقصد داشته باشد. 

تدوین این استراتژی برعهده دولت است یا 
بخش خصوصی؟

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 

با  و   است  دولت  اختیار  در  کشور  صنعتی  نظام 
تدوین  به  می تواند  خصوصی  بخش  همفکری 
استراتژی توسعه صنعتی بپردازد. زمانی اعالم می شد 
اما در مدیریت  ارزان است  انرژی در کشور ما  که 
مجتمع های  است.   شده  غفلت  نیز  مزیت  همین 
تولید  به  راه اندازی شده اند که  متعددی  پتروشیمی 
مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی می پردازند 
صادرات  که  شده  تصویب  نحوی  به  قوانین  اما 
به صرفه تر  به مراتب مقرون  پتروشیمی  مواد خام 
از فروش آن به کارخانه های داخلی است! صادرات 
مواد اولیه پتروشیمی معافیت مالیات بر ارزش افزوده 
را در بردارد اما فروش به داخل، پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده را اجباری می کند و مدیران پتروشیمی 
با یک محاسبه ساده به این نتیجه می رسند که سود 
حاصل از صادرات مواد اولیه خام بیشتر از فروش به 
واحدهای تولیدی داخل و دردسرهای آن نیز کمتر 
است! این مشکل مربوط به قانون گذاری نادرست 
است در حالی که ابتدا باید مواد اولیه پتروشیمی به 
واحدهای داخلی اختصاص پیدا کند سپس مازاد آن 

صادر شود.  

مطلب پایانی
بهترین گزینه اشتغال زایی در کشور، صنعت نساجی 
و پوشاک است. صنعتی که به سرمایه گذاری کالن 
جهت راه اندازی نیاز ندارد اما در عین حال توان ایجاد 
اشتغال برای بخش قابل توجهی از افراد جامعه را 
دارد. زمانی که کشور با معضل بیکاری روبروست، 
توسعه و رونق کدام صنعت منطقی به نظر می رسد؟ 
خودروسازی و پتروشیمی یا صنعت نساجی که دارای 

پتانسیل چشمگیری در آن هستیم؟! 
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بیوگرافی و آغاز فعالیت حرفه ای در صنعت 
نساجی

متولد اول بهمن سال 1348 در فین کاشان هستم. 
پدرم در کارخانه مخمل و ابریشم کاشان به فعالیت 
کودک  بود.  فرش  بافنده  نیز  مادرم  و  می پرداخت 
شیطانی بودم و به همین دلیل والدینم تصمیم گرفتند 
پیش از دوران دبستان، مرا به کارگاه قالی بافی یکی از 
همسایه ها که از وی بسیار حساب می بردم! ببرند. به 
تدریج با قالی بافی آشنا شدم و عالقه به بافت و نساجی 

از همان دوران کودکی در وجودم ریشه گرفت. 
تحصیالت ابتدایی تا دبیرستان را در کاشان گذراندم و 
پس از اتمام خدمت سربازی، در رشته های حسابداری 

 ثـــروت ؛
ورای جسـارت اسـت

گفت وگو با مهندس ابوالفضل مشهدی- مدیرعامل شرکت تکسوفین

گزارش

به رشته  و ریاضی پذیرفته شدم و عالقه بسیاری 
پزشکی هم داشتم اما در نهایت تحصیل در رشته 
مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان 
را آغاز کردم. همزمان با تحصیل در دانشگاه، در یکی 
از حجره های فرش بازار کاشان که فرش دستباف 
خرید و فروش می کردند به عنوان شاگرد مغازه هم 

کار می کردم. 
پس از اتمام تحصیالت دانشگاهی به صورت رسمی و 
حرفه ای در »شرکت پاوان« به مدیریت آقای مهندس 
مروج به عنوان کارشناس تکمیل و سپس کارشناس 
این شرکت،  تاب مشغول کار شدم. در  بافندگی و 
تجارب بسیار ارزشمندی کسب کردم که برای یک 

جوان تازه کار بسیار موثر و مفید بود. اواخر سال 1375 
به شرکت الیاف رفتم و حدود هشت سال به عنوان 
مسئول شیفت فعالیت خود را ادامه دادم. شرکت الیاف 
به صورت تمام وقت کار می کرد و حتی در تعطیالت 
رسمی نیز یک لحظه ماشین آالت متوقف نمی ماند به 
همین دلیل کارکنان شیفت، دریک دوره 16 روزه،  
چهار روز شیفت صبح ، چهار روز شیفت بعد از ظهر 
و چهار روز شیفت شب کار می کردند و چهار روز نیز 
استراحت داشتند. چون نمی خواستم روزهای فراغتم 
فعالیت های  انجام  دنبال  به  بطالت سپری شود  به 
پاره وقت بودم تا با »شرکت بویاخ ساز- تولیدکننده 
به  عنوان  را  کارم  و  شدم  آشنا  نساجی«  رنگ های 

اشاره
در  را  نساجی  وضعیت صنعت  مهندس مشهدی 
ماشینی  فرش  تولید  و  تکمیل  مانند  بخش هایی 
و معتقد است بخش هایی  بسیار مساعد می داند 
مانند تکمیل پارچه، پوشاک و .. علی رغم حاشیه 

سود باال در شرایط مناسبی به سر نمی برند.
وی که دارای سابقه فعالیت در واحدهای تولیدی 
نساجی نیز می باشد، ادامه می دهد: صنعت فرش 
ماشینی و ریسندگی فرش ماشینی تقریباً صنعتی 
مدرن و به روز است و در صورت رفع چالش های 
توان  بین المللی،  عرصه  در  سیاسی  و  اقتصادی 
این که  کما  دارد  را  کشورها  از  بسیاری  با  رقابت 
برخی از تولیدکنندگان فرش ماشینی به چین هم 
مانند  معتبری  نمایشگاه های  در  و  دارند  صادرات 
دکوراسیون های  با  ایرانی  غرفه های  دموتکس، 
حرف های  نفیس  محصوالت  و  چشم نواز  جذاب، 

زیادی برای گفتن در عرصه جهانی دارند.
ایران  در  می کند:  تصریح  تکسوفین  مدیرعامل 
صنعتی،  ماشین  بهره گیری  از  برای  نمی توانیم 
چنین مدت زمان کوتاهی را در نظر بگیریم چون در 
بهترین حالت ممکن، از لحظه شروع تولید تا ارائه 
محصول نهایی، ممکن است یک تا دو سال به طول 
انجامد و زمانی که موعد کسب سود فرا می رسد، 
ماشینی خواهید داشت مستهلک و به تدریج غیر 
توجه  این که  بود. ضمن  بهره برداری خواهد  قابل 
تکنولوژی  و  فنی  دانش  چینی ها،  باشیم  داشته 
خاصی را به ما منتقل نخواهند کرد و خدمات پس از 
فروش آنان در سطح بسیار نازلی قرار دارد. مشروح 

این گفت وگو از نظرتان می گذرد:
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در  سال  دو  حدود  کردم.  وقت شروع  پاره  بازاریاب 
بویاخ ساز به فعالیت ادامه دادم تا به »شرکت سامیر« 
که نمایندگی یورکشایر و CHT را داشتند رفتم و 
یک سال در این مجموعه ماندم که بسیاری از امور 

بازرگانی خارجی را در این شرکت فرا گرفتم. 
تجاری  نام  ) با  تکسارفین  شرکت   1379 سال 
تکسوفین( را با همکاری و شراکت یکی از دوستان در 
زمینه واردات ماشین آالت تکمیل و تهیه رنگ و مواد 
نساجی راه اندازی کردیم. سال 1382 همکاری ام با 
شرکت الیاف به اتمام رسید و سال 1387 تکسارفین را 
به طور کامل از شریکم خریدم و بر واردات ماشین آالت 

تکمیل و تجهیزات آزمایشگاهی متمرکز شدم. 
برای ثبت نام رسمی شرکت، اداره ثبت شرکت ها با 
عنوان تکسوفین به دلیل شباهت نام به اسامی خارجی 
با آن موافقت نکرد لذا نام  تک سو فین کاشان را 

پیشنهاد دادیم و این نام به ثبت رسید. 
البته برای شرکت های خارجی نام این شرکت برگرفته 
نساجی  تکمیل  معنی  به   Finish Of Textile از 
بخش  در  توانست  سرعت  به  تکسوفین  می باشد. 
تجهیزات آزمایشگاهی نساجی شناخته شود و جایگاه 

خود را میان صنعتگران نساجی پیدا کند.

چگونه اعتماد شرکت های خارجی را نسبت 
به اعطای نمایندگی یک شرکت تازه تأسیس 

جلب می کردید؟
تجهیزات  زمینه  در  خارجی  معتبر  شرکت های 
آزمایشگاهی را پیدا می کردیم و پس از ارسال رزومه 
شرکت و فعالیت های انجام شده و همچنین معرفی 
را  نمایندگی  اعطای  درخواست  بالقوه،  مشتریان 
با مدیران شرکت ها در میان می گذاشتیم و به این 
ترتیب توانستیم نمایندگی تعدادی از سازندگان مطرح 
تجهیزات آزمایشگاهی را دریافت کنیم. در ابتدا  به 
با  اسپانیایی،  با یک شرکت مطرح  دلیل همکاری 

تعدادی شرکت اسپانیایی ارتباط برقرار کردیم و موفق 
به دریافت نمایندگی آنان در ایران شدیم. 

به این نکته هم باید اشاره کنم که برای آشنایی بیشتر 
با اصول و مبانی تجارت، مدیریت و فعالیت در بازار 
به صورت علمی، در دوره MBA دانشکده مدیریت 
دانشگاه تهران شرکت کردم که حضور در  این دوره 
آموزشی در روند پیشرفت کسب و کارم خیلی موثر 
بود و با بسیاری از اصطالحات رایج بازار، امور مالی و 

سازمانی آشنا شدم.  
 ،MBA در ادامه کار هم براساس آموخته های دوره
و  کالسه بندی  به صورت  را  شرکت  فعالیت های 
متشکل طراحی کردم و چشم انداز تکسوفین در سه 
بخش » ارائه ماشین آالت تکمیل نساجی « ، » تهیه 
از  آزمایشگاهی  دستگاه های  و  تجهیزات  تأمین  و 
اروپا« و » خطوط تولید الیاف صنعتی و محصوالت 
حاضر  حال  در  تکسوفین  شد.  ترسیم  کامپوزیت « 
نمایندگی شرکت های آرتوس )ARTOS(، بابکوک 
اوگولینی   ،)KRANTZ( کرانس   ،)BABCOCK(
)UGOLINI(، تکس پک )TEXPACK(، آماتکس  
مولر   فرانس   ،) RTM( آر تی ام   ،)AMATEX(
سوکر   ،)HACOBA( هاکوبا   ،)FRANZ Muller(
 SICAM  و سیکام )SUCKER MULLER( مولر
از آلمان، ایتالیا و ترکیه در بخش تکمیل نساجی و 
همچنین شرکت های ایکس رایت )XRITE(، جیمز 
 ،)COPOWER( کوپاور   ،)JAMES HEAL( هیل 
ROACH� روچز ،TESTOMETRIC  تستومتریک
ES، الوسون همفیل HEMPHILL  LAWSON و 

ده ها شرکت دیگر را در بخش های مختلف برعهده 
دارد. 

در بخش آزمایشگاه ما در همه حوزه های صنعت از 
جمله نفت، گاز و پتروشیمی، خودرو، معدن، کاغذ، 
الستیک و پالستیک، محیط زیست و هوا فضا کار 
می کنیم و ادعا می کنم که صاحب سبک و دارای 
یک  می توانیم  که  نحوی  به  هستیم  فنی  دانش 

آزمایشگاه را از A�Z طراحی، تامین و اجرا نماییم.
 

یا  تکمیل  ماشین آالت  تهیه  بر  تمرکز 
خاصی  دلیل  اروپا  از  آزمایشگاهی  تجهیزات 

داشت؟

معتقدم صنعت نساجی ایران در سطح باالیی به لحاظ 
فنی فعالیت می  کند و ماشین آالت چینی و هندی در 
حد و مقیاس این صنعت قرار ندارند و تنها مزیت آنها 
قیمت ارزان می باشد. ماشین آالت صنعتی به عنوان 
سرمایه محسوب می شوند که بخشی از توجیه آن، 
قیمت آنهاست اما کارکرد مدنظر و خدمات پس از 
اروپایی  تکنولوژی های  که  هستند  مواردی  فروش 
اگر  حتی  هستند.  آنها  پاسخگوی  نحو  بهترین  به 
به بازار چین و هند هم نگاه کنید، متوجه خواهید 
اروپایی،  ماشین آالت  مشتریان  بزرگ ترین  شد 

تولیدکنندگان همین کشورهای آسیایی هستند. 
از سوی دیگر، مشتریان ما حاضرند ماشین آالت 20 
سال پیش را که تولید آلمان یا ایتالیا باشد خریداری 
کنند. البته در بخش هایی از صنعت نساجی، نمی توان 
گفت چین و هند صاحب تکنولوژی نیستند اما در 
بخش تخصصی ما یعنی تکمیل نساجی، فرایند تولید 
به نحوی است که باید با تکنولوژی های مدرن و برتر 

همگام شود. 
در بخش تجهیزات آزمایشگاهی نیز نمی توان به روی 
ماشین های چینی و هندی حساب ویژه ای باز کرد 
چون در بخش آزمایشگاهی، زمانی سراغ آزمایش 
به کیفیت مطلوب  اعتمادی  محصول می روید که 
و  دقیق  ابزار  نیازمند  و  ندارید  فرآیند  یا  محصول 
مطمئنی هستند تا آن را مورد تست قرار دهید اما اگر 
این ابزار دقیق، تولید جایی باشد که به تولید محصول 
بی کیفیت مشهور است چگونه می توان به صحت 

آزمایش اطمینان کرد!؟
 شاید در برخی آزمایش های ساده به مشتریان خود 
دستگاه های آسیایی را پیشنهاد  کنیم اما انجام تست 
اگر برای کنترل فرایند تولید صورت می گیرد اعتماد به 
دستگاه این چنینی منطقی به نظر نمی رسد و یا برای 
بخش تحقیق و توسعه )R&D( مورد استفاده قرار 
می گیرد که بهره گیری از یک دستگاه کپی ساخت 

چین مورد ابهام و نادرست خواهد بود. 
افزوده  ارزش  باید  وارداتی  ماشین آالت  مجموع  در 
قابل توجه برای مملکت به وجود آورد ضمن این که 
برای طوالنی  چینی  ماشین آالت  برخی  از  استفاده 
مدت ثمری ندارد زیرا بازگشت سرمایه یک ماشین 
ایران 15-10 سال  در  تکمیل(  ) در بخش  صنعتی 

صنعت نساجی ایران در سطح باالیی به لحاظ 
فنی فعالیت می  کند و ماشین آالت چینی و هندی 
در حد و مقیاس این صنعت قرار ندارند و تنها 

مزیت آنها قیمت ارزان می باشد
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می باشد اما طبق گفته خود سازندگان ماشین های 
چینی ، این دستگاه ها 4-3 سال به صورت بهینه قابل 
استفاده هستند و سپس از دور خارج می شوند! ما در 
ایران نمی توانیم برای بهره گیری  از ماشین صنعتی، 
چنین مدت زمان کوتاهی را در نظر بگیریم چون در 
بهترین حالت ممکن، از لحظه شروع تولید تا ارائه 
محصول نهایی، ممکن است یک تا دو سال به طول 
انجامد و زمانی که موعد کسب سود فرا می رسد، 
غیر  تدریج  به  و  داشت مستهلک  ماشینی خواهید 
قابل بهره برداری خواهد بود .ضمن این که توجه داشته 
باشیم چینی ها، دانش فنی و تکنولوژی خاصی را به ما 
منتقل نخواهند کرد و خدمات پس از فروش آنان در 

سطح بسیار نازلی قرار دارد. 

الیاف  تولید  خطوط  زمینه  در  فعالیت   به 
صنعتی و محصوالت کامپوزیت  اشاره کردید. 
در این زمینه توضیحات بیشتری ارائه نمایید. 
در حال حاضر این خط تولید در چه مرحله ای 

است و چه اهدافی برای آن متصور شده اید؟
پروژه الیاف شیشه مرند را در بخش منسوجات فنی 
با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
مدنظر قرار داده ایم که یک پروژه عظیم ملی محسوب 
می شود. در سال های تحریم ، انجام این پروژه به دلیل 
محدودیت های فنی و تکنولوژیکی امکان پذیر نبود اما 
پس از برجام، طرف خارجی به اصطالح چراغ سبز 
نشان داده و اجرای این پروژه به صورت جدی مطرح 

شده است.
سازمان  توسط  مناقصه ای  پروژه،  این  اجرای  برای 

گسترش طبق روال فعالیت های شرکت های دولتی 
 برگزار شده وما در دو سال گذشته تبادل اطالعات 
زیادی با آنها از طریق شریک آلمانی خود داشته ایم.

 نکته جالب توجه این که یک شرکت چینی تفاهم 
کارخانه  احداث  جهت  گسترش  سازمان  با  نامه ای 
الیاف شیشه منعقد کرده بود و پس از گذشت سه 

سال ، حتی یک آجر روی آجر نگذاشتند. 
شریک آلمانی ما جزء یکی از مهم ترین شرکتهای 
موفقی  تجارب  و  می باشد  حوزه  این  در  مهندسی 
همچون مواد ویژه لیا و الیاف شیشه ساینا در کارنامه 
آنها در ایران می باشد. همکاری ما و الیاف شیشه مرند 
در این پروژه که یک طرح استراتژیک ملی می باشد 
در صورت اجرا باعث جهش ایران خصوصاً در صنعت 

کاپوزیت و منسوجات فنی خواهد بود.
فرق عمده یک شرکت اروپایی با یک شرکت چینی 
در توانایی انجام تعهدات و حساسیت و دقت نظر آنان 
در مراحل مختلف اجرای پروژه  است به همین دلیل 
ماشین آالت  کننده  تأمین  به عنوان  ترجیح می دهم 
تکمیل نساجی و تجهیزات آزمایشگاهی با سازندگان 

اروپایی همکاری کنم.  

ایران  در  آزمایشگاهی  تجهیزات  تولید 
قبیل  این  تولید  فنی  دانش  کردن  بومی  و 
یا  است  امکان پذیر  کشور  در  محصوالت 
تکنولوژی های خاص و پیچیده ای دارد که از 

عهده کشور ما خارج است؟
فکر می کنم از نظر دانش فنی، وجود متخصصین 
توانمند و تسلط بر مباحث تئوریک بسیار پیشرفته 

معتبر  نمایشگاه  از  پیش  ماه  مثال  برای  هستیم 
بسته بندی )INTERPACK( در آلمان  بازدیدکردم، 
به وضوح برای من مشخص بود که صنعت بسته 
بندی در کشور ما بسیار مدرن و پیشرفته است به 
ما  از  اروپایی  از شرکت های حتی  برخی  طوری که 

عقب تر بودند. 
موضوع مهم در زمینه ساخت تجهیزات  آزمایشگاهی 
این است که براساس سفارش تولید می شوند و در 
داشت  انبوه  تولید  نمی توان  آن،  موارِد  از  بسیاری 
بنابراین تولید محدود در حد یک دستگاه اروپایی، 
قیمت تمام شده آن را افزایش می دهد و به همین 
دلیل خریدار ایرانی به دلیل سابقه ذهنی قبلی ترجیح 
می دهد دستگاه اروپایی را تهیه کند در حالی که اگر 
به جزئیات کار هر دو سازنده ایرانی واروپایی دقت 
کنید، متوجه خواهید شد اجزا، قطعات، نرم افزار و 
سخت افزارهای مورد استفاده یکسان است اما اغلب 
باورند که مثال »ساخت کشور  این  بر  صنعتگران 
آن  با  آسانی  به  بتوان  که  نیست  چیزی  آلمان«، 

رقابت کرد! 
تجهیزات  سازندگان  مشکالت  مهم ترین  از  یکی 
آزمایشگاهی در کشور، تمرکز بر بازار داخلی است 
به همین دلیل تولید را برحسب میزان نیاز خریداران 
داخلی تنظیم می کنند. چه بسا توان و قدرت تولید 
 10 از  بیشتر  بازار  نیاز  اما  دارند  را  دستگاه   100
دستگاه نیست و ناچارند طبق خواسته بازار به فعالیت 
بپردازند و در نهایت از نظر اقتصادی برایشان مقرون 
شرکت های  تمام  این که  ضمن  نیست.  صرفه  به 
ساخت تجهیزات آزمایشگاهی  در دنیا با دانشگاه ها 

شده است.
سازمان  توسط  مناقصه ای  پروژه،  این  اجرای  برای 

فکر می کنم از نظر دانش فنی، وجود متخصصین 
توانمند و تسلط بر مباحث تئوریک بسیار پیشرفته 

شرکت های  تمام  این که  ضمن  نیست.  صرفه  شرکت های به  تمام  این که  ضمن  نیست.  صرفه  به 
ساخت تجهیزات آزمایشگاهی  در دنیا با دانشگاه ها ساخت تجهیزات آزمایشگاهی  در دنیا با دانشگاه ها 
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و مراکز علمی ارتباط  نزدیک دارند و حتی می توان 
 )R&D( توسعه  و  تحقیق  واحد  نوعی  به  گفت 
شرکت های تولیدی محسوب می شوند. برای مثال 
و  تحقیق  بخش  اینسترومنت«  لنزینگ  »شرکت 
توسعه »شرکت الیاف لنزیگ« به شمار می آید و یا 
مثال شرکت  الوسون همفیل که ما با آنها همکاری 
می کنیم عمده فعالیت های بخش تحقیق و توسعه 
نساجی »شرکت دوپونت« را انجام می دهد. برای این 
قبیل شرکت های معتبر جهانی مقرون به صرفه است 
که آزمایشگاهی مجهز و تمام وقت در اختیار دارند 
که دانشجویان، اساتید و متخصصین بسیاری با آن 
در ارتباط هستند اما در کارخانه های کشور ما بهای 
چندانی به واحد تحقیق و توسعه و استقرار آزمایشگاه 
عدم  دالیل  مهم ترین  مجموع  در  و  نمی شود  داده 
پیشرفت بخش تجهیزات آزمایشگاهی در نساجی 
ایران، فاصله میان صنعت و دانشگاه و هم چنین تمرکز 

فعاالن این بخش بر بازار داخلی است. 

سابقه فعالیت در شرکت های مطرح تولیدی 
کشور مانند پاوان و الیاف و هم سابقه فعالیت 
در بخش تجاری و بازرگانی صنعت نساجی 
را دارید؛ ممکن است تحلیلی از روند حرکت 
که  زمانی  دهید.  ارائه  ایران  نساجی  صنعت 
چه  با  کردید  آغاز  را  صنعت  این  در  فعالیت 
مشکالت و چالش هایی روبرو بود و امروز در 

چه وضعیتی به سر می برد؟   
شدم،  نساجی  صنعت  وارد  که   70 و   60 دهه  در 
که  حدی  به  بود  باال  بسیار  صنعت  این  سودهای 
پارچه ها را با دفترچه بسیج اقتصادی ارائه می کردند 
و به دلیل کمبود در بازار، منسوجات با هر قیمتی و 

به فروش می رفت. در دهه 70 کارخانه ها  کیفیتی 
هزینه های  و  داشتند  سالیانه  سود  درصد   30-50
کارخانه اعم از حقوق و دستمزد نیروی کار، انرژی و 
... را تحت پوشش قرار می داد اما به تدریج فرسودگی 
ماشین آالت و ورود رقیبان مانند چین و ترکیه به بازار 
داخلی با قیمت های به مراتب بهتر، نشان داد که تداوم 

این روند ، امکان پذیر نیست. 
صنعت فرش ماشینی و ریسندگی فرش ماشینی 
به روز است و در صورت  و  تقریباً صنعتی مدرن 
عرصه  در  سیاسی  و  اقتصادی  چالش های  رفع 
بین المللی، توان رقابت با بسیاری از کشورها را دارد 
کما این که برخی از تولیدکنندگان فرش ماشینی به 
چین هم صادرات دارند و در نمایشگاه های معتبری 
مانند دموتکس، غرفه های ایرانی با دکوراسیون های 
حرف های  نفیس  محصوالت  و  چشم نواز  جذاب، 
زیادی برای گفتن در عرصه جهانی دارند. از سوی 
شهر  مانند  فرش  عرضه  مراکز  راه اندازی  دیگر 
فرش، آقای فرش و ... نیز به متدهای روز جهانی 
نزدیک می شود و با تقویت رویکردهای صادراتی، 
و  روشن  بسیار  را  ماشینی  فرش  صنعت  آینده 
بازارهای  از  یکی  می کنم.  ارزیابی  امیدوارکننده 
خوب ما در این حوزه کشورهای عربی بودند که در 
شرایط فعلی باید بازارهای دیگری مانند کشورهای 
CIS ، جنوب شرق آسیا و ... را جایگزین آنها نمود.

تجربه موفق فرش ماشینی باید در سایر حوزه های 
دیگر نساجی هم مورد توجه قرار گیرد. بد نیست به 

خاطره خودم هم در این رابطه اشاره کنم 
دستگاه  یه  توانستید  می  شما  پیش  سال   25-20
فرش ماشینی ساخت ایران ) کپی ماشین های وندویل 
قدیمی( را با قیمتی حدود 25 میلیون نومان با اقساط 
دو تا سه ساله خریداری کنید . این نوع دستگاه ها قادر 
بودند ماهیانه تا حدود 100 تخته فرش 12 متری 350 
یا 440 شانه تولید کنند که در بازار آن مقطع جذابیت 
چندانی برای مشتری نداشت و فروش آن کار چندان 
راحتی نبود. ضمن اینکه برای همین یک دستگاه 
سرمایه در گردشی معادل هزینه تمام شده 500 تخته 

فرش و حدود 10 نفر پرسنل نیاز بود.
در آن ایام به اتفاق یکی از دوستان برای خرید دستگاه 
دست دوم فرش ماشینی به بلژیک رفتیم . ایشان 

بعد از بازدید از چند کارخانه گفتند ما باید ماشین نو و 
به روز بخریم که قیمتی در حدود 800 میلون تومان 

داشت .
نظر  به  احمقانه  زمان  آن  شرایط  با  کار  این  شاید 
را  چیزی  نخبه  افراد  که  آنجایی  از  ولی  می رسید 
می بینند که دیگران نمی بینند و باور دارند که ثروت 
ورای جسارت است لذا تصمیم به خرید این ماشین که 
 ماهیانه حدود 800 تخته فرش 12 متری 700 شانه 
تا 10 رنگ با ژاکارد کامپیوتری با کیفیت عالی و تنها 
6 کارگر تولید می کرد گرفت و از یک اعتبار یوزانس 

یک ساله هم استفاده نمود.
جالب است بدانید که بدلیل فروش با سود بیش از 30 
درصد به صورت نقد و گاهی پیش فروش ، قبل از 
پایان یک سال ایشان توانست عالوه بر پرداخت بدهی، 
دو ماشین دیگر هم سفارش دهد. حرکت هایی این 
چنین سبب شد که به تبع بخش بافندگی ، بخش های 
ریسندگی و تکمیل هم دگرگون و نوسازی شود چرا 
فرش های گران و با کیفیت نیاز به نخ بهتر و همچنین 

تکمیل بهتری داشتند. 
در حال حاضر قدرت این بخش در کاشان به قدری 
با  پلی اکریل  کارخانه  یک  ایجاد  در صدد  که  است 
هستند  تومان  میلیارد  از 500  بیش  سرمایه گذاری 
که در حال حاضر بخشی از مطالعات آن را شرکت 
تکسوفین با شرکای ایتالیایی آلمانی انجام می دهد 
و امیدواریم با حل شدن مسائل فاینانس آن بتوانیم 

اجرایی کنیم.
در بخش تکمیل پارچه متأسفانه اغلب ماشین آالت 
بیش از 30 سال سن دارند  م متوسط سال ساخت 
آنها 1985 می باشد در حالی که بخش تکمیل فرش 

ماشینی، متوسط سن ماشین آالت 10-7 سال است.

به  نسبت  ماشینی  فرش  فعاالن  تفکر  چرا 
خطوط  تجهیزات  و  ماشین آالت  نوسازی 
تولید در سایر بخش های نساجی مانند تکمیل 

پارچه و ... وجود ندارد؟
تولید  در  باال  سود  حاشیه  مهم،  دالیل  از  یکی 
نساجی  تکمیل  کارخانه های  اکثر  در  است.  پارچه 
دستگاه هایی وجود دارد که حتی از سن اکثر موسسین 
و مدیران مجموعه بیشتر است! اما همچنان با این 

در اکثر کارخانه های تکمیل نساجی دستگاه هایی 
و  موسسین  اکثر  سن  از  حتی  که  دارد  وجود 
مدیران مجموعه بیشتر است! اما همچنان با این 
دستگاهها به تولید ادامه می دهد چون علی رغم 
نامساعد  وضعیت  پیرامون  صحبت ها  تمام 
و  باالست  صنعت  این  سود  حاشیه  نساجی، 
و  برق  )آب،  ارزان  انرژی  آن  دلیل  مهم ترین 
گاز( ، دستمزد پایین  و حمایت های تعرفه ای 

می باشد
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دستگاهها به تولید ادامه می دهد چون علی رغم تمام 
صحبت ها پیرامون وضعیت نامساعد نساجی، حاشیه 
سود این صنعت باالست و مهم ترین دلیل آن انرژی 
ارزان )آب، برق و گاز( ، دستمزد پایین  و حمایت های 
تعرفه ای می باشد. بسیاری از کارشناسان شرکت های 
بازدید  داخلی  کارخانجات  از  ما  همراه  که  خارجی 
می کنند حیرت زده می پرسند چطور صاحب کارخانه ای 
که با دستگاه های 50 سال پیش تولید می کند ماشین 
سواری لکسوس و پورشه و دفاتر مجلل دارند؟ مگر 
چقدر حاشیه سود دارند که تکنولوژی 50 سال پیش 
بنابراین مدیران کارخانه ها دلیلی  جواب می دهد؟! 

برای نوسازی دستگاه های فرسوده خود نمی بینند.
 از سوی دیگر دولت برای حفظ اشتغال ) به خصوص 
در بخش پوشاک( ، تعرفه هایی چند صد درصدی وضع 
می کند که بیشتر به ضرر صنعت است زیرا اواًل مانع به 
روز رسانی تولید می شود و ثانیاً به افزایش قاچاق دامن 
می زند زیرا واردات غیرقانونی توجیه و سودآوری بسیار 
باالیی دارد و ثالثا اجحاف به مصرف کننده داخلی است 
که باید پوشاک گران و بی کیفیت بخرد. به طور کلی 
در پاسخ به سوال شما باید بگویم هزینه های تولید 
کماکان در ایران پایین است و به همین دلیل استفاده 
از ماشین آالت مدرن ، مواد اولیه مرغوب و متدهای به 
روز تولید توجیهی ندارد؛ ضمن این که با حمایت های 
غیرمنطقی تعرفه ای مواجهیم که عدم به روز رسانی 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی و ظلم به مصرف کننده 
را به همراه دارد. شما به نسبت و با لحاظ شرایط 
درآمدی در اروپا و آمریکا بمراتب می توانید پوشاک 

ارزان تری بخرید.

پس از سخنان شما می توان نتیجه گرفت 
بخش ها  بعضی  در  نساجی  صنعت  وضعیت 
بسیار  ماشینی  فرش  تولید  و  تکمیل  مانند 
مساعد و خوب است و در بخش هایی مانند 
حاشیه  علی رغم   .. و  پوشاک  پارچه،  تکمیل 

سود باال در شرایط مناسبی به سر نمی بریم!
بله، دقیقاً... فکر می کنم در دو بخش از صنعت نساجی 
یعنی فرش ماشینی و الیاف مصنوعی ) به خصوص 
کرده ایم.  عمل  حرفه ای  و  توانمند  بسیار  پلی استر( 
صنعت تکمیل و تولید پارچه در بخش های بافندگی و 

ریسندگی در حال رشد است زیرا وقتی ترکیه و چین 
پارچه های خام ما را خریداری و تکمیل خوب می کنند، 

ارزش فو ق العاده ای ایجاد می شود. 
تا  الیاف  از  نساجی  صنعت  بخش های  تمام  اگر 
و   ریسک   - سود  و  دهیم  قرار  مدنظر  را  پوشاک 
محاسبه  چرخه  این  برای  را  سرمایه گذاری  حجم 
در  نیاز  مورد  که سرمایه   می شویم  متوجه  نماییم، 
الیاف  تولید  مانند  زنجیره  این  ابتدایی  بخش های 
)طبیعی یا مصنوعی( بسیار باالست، در بخش بعدی 
تومان  میلیارد  حداقل 20-30  به  ریسندگی  یعنی 
تا  است  نیاز  بهینه  تولید  برای یک  سرمایه گذاری 
بنابراین  بپردازد.  فعالیت  به  بتواند  ریسندگی  واحد 
نساجی  تولید  ابتدای خط  در  حجم سرمایه گذاری 
باال اما ریسک یا حاشیه سود آن به نسبت کمتر 
است. هر چه به سمت بخش انتهایی صنعت نساجی 
یعنی تولید پوشاک حرکت کنیم؛ رقم سرمایه گذاری 
کمتر و حاشیه سود آن افزایش می یابد. برای مثال 
در بخش بافندگی می توان با 10 دستگاه، یک واحد 
بافندگی بهینه راه اندازی نمود و در مقابل سود آن 
نساجی  صنعت  پایانی  زنجیره  در  می شود.  بیشتر 
یعنی بخش پوشاک می توان با یک میلیون تومان، 
ریسک  و  کرد  تأسیس  شخصی  خیاطی  کارگاه 
فعالیت و سود دریافتی باال می رود. ممکن است در 
چنین کارگاهی یک دست کت و شلوار به قیمت 
250 هزار تومان دوخته شود اما با قیمت 500 هزار 
البته  یعنی صد درصد سود؛  رود  به فروش  تومان 
احتمال عدم فروش همان یک دست کت و شلوار و 

از بین رفتن هزینه تولید هم وجود دارد!   
بخش تکمیل و رنگرزی در شرایط فعلی، وضعیت 
بینابین تولید الیاف و ارائه محصول نهایی) پوشاک( 
دارد و هر اندازه میزان سرمایه گذاری این بخش زیادتر 
بیشتری حاصل خواهد شد و در مقابل  باشد سود 
سرمایه گذاری کمتر، سود کمتر را نیز به همراه دارد. 
چه بسا یک واحد تولیدی، یک دستگاه رنگرزی در 
اختیار دارد و به نسبت همان یک دستگاه، سود می برد 
و گاهی ده دستگاه رنگرزی فعال هستند و طبعاً سود 
ده برابری حاصل خواهد شد. سرمایه گذاری های نیز 
به همین نسبت صورت می گیرند. البته در برخی موارد 
هزینه هایی مانند استقرار سیستم تصفیه پساب، خرید 

استنتر و ... نیز وجود داردکه حالت پوششی دارد و در 
صورت طراحی بهینه کارخانه سود بسیار خوبی عاید 

خواهد شد. 
دلیل عدم توانمندی صنعت تکمیل نساجی در مقایسه 
ضعف  در  باید  را  ماشینی  فرش  تکمیل  بخش  با 
صنعت پوشاک جست وجو کرد. به هر حال بخشی 
از پوشاک نیز به صنعت مدلینگ و فشن ارتباط دارد 
که در ایران چندان نهادینه نشده است. متأسفانه هنوز 
صنعت پوشاک پیشرفته ای در کشور نداریم و تعداد 
واحدهای صنعتی پوشاک انگشت شمار هستند حتی 
زاگرس  هاکوپیان،  مانند  مطرحی  برندهای  تعداد 
پوش ، تولیکا ،گراد و ... بسیار محدود هستند و کمتر 

به عنوان برند جهانی محسوب می شوند.
 مثال یکی از موارد مهم برای تولید پیراهن، استفاده از 
پنبه های مرغوب است اما حجم تولید پنبه در کشور 
ما چه میزان است که نیاز واحدهای داخلی را تأمین 
نماید؟ از سوی دیگر در مورد تولید الیاف مصنوعی، 
توانمند هستیم اما اغلب لباس های تولیدی که در 
زیردست  اصطالح  به  فروشگاه ها عرضه می شوند، 
خوبی ندارند و عامه مردم با لمس این لباس ها اعالم 
می کنند این لباس، مواد است نه نخ! ممکن است 
همین داستان در چین نیز اتفاق افتد اما تولیدکنندگان 
چینی با انجام تکمیل های خاص، محصولی تولید 
می کنند تا زیردست آن به لطافت و نرمی الیاف طبیعی 
شود.کما اینکه یکی از شرکتهای ما این تکنولوژی را 
ارائه می کند. یک تکمیل خاص و ویژه می تواند به 
پارچه پلی استر خواص یک پارچه پنبه ای را بدهد و 

این یعنی ارزش افزوده دو برابر!!!

با این اوصاف که از صنعت نساجی و پوشاک 
ترسیم کردید، پیش بینی شما از وضعیت این 

صنعت در سال96 چیست؟ 
فکر می کنم اگر ثبات فعلی همچنان تداوم داشته باشد 
)که با انتخاب مجدد آقای دکتر روحانی متصوریم(، 

شاهد بهبود شرایط خواهیم بود. 
همان طور که می دانید اقتصاد یک موجود زنده است 
فکر  دلیل  همین  به  دارد  خودتنظیمی  خاصیت  و 
می کنم صنعت نساجی ایران پیشرفت خواهد کرد 
زیرا اواًل بازار مصرف داخلی همچنان تشنه پوشاک 
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ارزان و مرغوب است و با احتساب بازارهای حواشی، 
بازاری 400میلیون نفری داریم که فرصت ارزشمندی 
برای تولیدکنندگان داخلی به وجود می آورد. ثانیاً در 
زمینه تولید الیاف مصنوعی دارای مزیت هستیم در 
این میان شرکت هایی که نتوانند بازسازی و نوسازی 
به موقع انجام دهند از بین خواهند رفت و شرکت هایی 
که خود را در بخش ماشین آالت مدرن، روش های 
تولید، فروش و بازاریابی به روز نمایند به موفقیت 

دست خواهند یافت. نیروی انسانی یکی دیگر از نقاط 
قوت صنعت نساجی به شمار می آید. ما می توانیم 
یک نیروی تحصیلکرده دانشگاهی که حتی شناخت 
حداقلی از نساجی دارد را با دستمزد250 تا300 یورو 
در ماه استخدام کنیم آن هم در شرایطی که سایر 
از  یکی  ایرانی  نیروی متخصص  معتقدند  کشورها 

مزیت های کشور ماست.  
در صنعت نساجی با فرصت هایی نیز روبرو هستیم 
برجام،  تحقق  و  تحریم ها  رفع  به  توجه  با  که 
کشورهای مختلف  حساب تازه ای به روی ایران 
باز کرده اند و ایران را یک فرصت ارزشمند برای 
سرمایه گذاری، فعالیت صنعتی و فروش می دانند. 

رقیبان  و  همجوار  بازارهای  این که  دیگر  فرصت 
جهانی ما در وضعیت نامساعد سیاسی و اقتصادی 
اخیر  مسائل  به دلیل  مثال  برای  گرفته اند  قرار 
سیاسی ترکیه، ارزش پول این کشور به شدت افت 
کرده است و به دلیل افزایش هزینه های انرژی و 
دستمزد کارگران با چالش های جدی روبرو شده اند 
فعالیت خود  از شرکت ها  بسیاری  دلیل  به همین 
را به ایران منتقل کرده اند که ما می توانیم از این 
فرصت به بهترین نحو استفاده کنیم. در چین و هند 
عالوه بر افزایش هزینه های تولید، از نظر مسائل 
زیست محیطی تحت فشارهای جهانی هستند که 
این امر در نهایت قیمت تمام شده محصوالتشان 
را افزایش می دهد پس در این بخش هم فرصت 

خوبی برای ما مهیا شده است.
پس از برجام، توجه بازار اروپا به سمت ایران جلب 

شده و به دلیل هماهنگی با ساختار تولید و فعالیت 
صنعتی و تجاری اروپا و تعامل دیرینه با اروپا ) به ویژه 
آلمان( انتقال تکنولوژی و دانش فنی در شرایط بهتر 
و آسان تری انجام خواهد شد. در مجموع، چشم انداز 

صنعت نساجی ایران را مثبت و روشن  می بینم. 
شگرفی  تأثیر  انتخابات  این که  دیگر  مهم  نکته 
اقتصادی و فنی  آینده روابط سیاسی، تجاری،  در 
که  ثباتی  شد  باعث  و  گذاشت  کشورها  سایر  با 
از  شود.  حفظ  آمد،  وجود  به  سال  چهار  این  طی 
سوی دیگر اروپایی ها رضایت چندانی از ترامپ و 
سیاست های وی ندارند و تمایل دارند راه خود را از 
آمریکا جدا کنند اگرچه انجام این کار بسیار دشوار 

پس از برجام، توجه بازار اروپا به سمت ایران 
جلب شده و به دلیل هماهنگی با ساختار تولید و 
فعالیت صنعتی و تجاری اروپا و تعامل دیرینه با 
اروپا ) به ویژه آلمان( انتقال تکنولوژی و دانش 
فنی در شرایط بهتر و آسان تری انجام خواهد 
نساجی  صنعت  چشم انداز  مجموع،  در  شد. 

در ایران را مثبت و روشن  می بینم
کنـار هـم 
بمانیــم

است زیرا بخش قابل توجهی از درآمد شرکت های 
تأمین  آمریکا  بازار  در  فعالیت  طریق  از  اروپایی 
به  فزاینده،  حجم  این  گرفتن  نادیده  که  می شود 

هیچ وجه منطقی نیست.  
کالن  سطح  در  اتفاق  یک  وقتی  نکنیم  فراموش 
رخ می دهد ممکن است اثرات آن در سطح ُخرد به 
مراتب دیرتر نمایان شود. مثاًل در اوج تحریم ها، مانند 
جنگنده ای بودیم که در نبرد تن به تن مبارزه کرده و 
همان لحظه متوجه درد و جراحت بدن و دستهایمان 
نمی شدیم اما پس از چند روز دردها جدی می شوند و 
تازه پی می بریم چه بالهایی سرمان آمده است! مشابه 
این اتفاق در عرصه بین المللی برای ما رخ داده است. 
یعنی پس از لغو تحریم ها، با مسائلی مواجه شده ایم 
که هر کدام گرفتاری های تازه ای هستند! مانند جلب 
رضایت بانک های بین المللی جهت گشایش اعتبار و 

همکاری با ایران. 
نکته مهم تر این که بخشی از پیشرفت های ما باید در 
بخش High Tech ایجاد شود  زیرا نیازمند بهره گیری 

از تکنولوژی های جدید هستیم. 

تاکنون به فکر ورود به عرصه تولید افتاده اید 
یا همچنان در بخش بازرگانی به فعالیت ادامه 

خواهید داد؟
در سال های دور عالقه بسیاری به فعالیت در تولید 
داشتم و در حال حاضر نیز تمایل به انجام پروژه های 

EPC دارم. 

EPC )Engineering Procurement Construction(
به پروژه هایی اطالق می شود که درآن تمام فعالیت ها 
از طراحی پروژه گرفته تا خرید تمامی اقالم مورد نیاز، 
نصب، اجرا، پیش راه اندازی و راه اندازی آن به طور 
کامل به عهده پیمانکار بوده و به طور خالصه پیمانکار 
پس از عقد قرارداد و طی زمان معین شده، پروژه را 
باید به صورت کامل به کارفرما تحویل دهد. در این 
بین کارفرما با تسهیل کار خود و محول کردن انجام 
تمام کارها به پیمانکار عماًل نقش مدیریتی و نظارتی 
پروژه را ایفا می نماید( الزمه انجام موفق این پروژه 
برقراری ارتباط با سطح دنیاست. اگر قرار باشد روزی 
وارد میدان تولید شوم، ترجیح می دهم شرکت دانش  

بنیان راه اندازی نمایم نه شرکتی با تولیدات متداول.
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اشاره:
در نخستین مجمع عمومی، سهامداران شرکت توسعه فروش و صادرات 
پرنیان ایرانیان نخستین تیم مدیریتی این شرکت سهامی خاص را انتخاب 
کردند.  آقایان مجید افتخاری، مهدی رهبری، بهرام حوالی شهریاری،شاهرخ 
جعفری، و رامین جوانرود به عنوان اعضای اصلی و محمودی و چگنی به عنوان 
اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. در این مجمع شرکت حسابرسی 
فراز مشاور به عنوان حسابرس و روزنامه اقتصادی ابرار به عنوان رسانه شرکت 
توسعه فروش و صادرات پرنیان ایرانیان برگزیده شدند. به همین مناسبت 
نساجی امروز گفت وگوهای اختصاصی با آقای افتخاری، شهریاری و صالحی 
نوع پرور انجام داد تا اهداف و برنامه های این شرکت در راستای ارتقای صنعت 
پوشاک کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد. گفتنی است در نخستین جلسه 
هیئت مدیره این شرکت،آقایان مجید افتخاری به عنوان رئیس هیئت مدیره و 

مهدی رهبری به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب شدند.

دکتر مجید افتخاری- رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه 

فروش و صادرات پرنیان ایرانیان- عنوان داشت: حدود 

پوشاک  صنایع  انجمن  که  پیش  نیم  و  سال  یک 
به شناسایی بحران ها، چالش ها  تأسیس شد  ایران 
نهایت  در  پرداخت،  پوشاک  صنعت  مشکالت  و 
بندی  اولویت  به  و  نمود  شناسایی  را  مشکل   60
آنها پرداخت که یکی از مهم ترین اولویت های آن، 
فروش است. وی با بیان این مطلب که اغلب فعاالن 
بازار، دچار مشکل فروش هستند؛ گفت: در دهه80 
همیشه از بازارهای دهه 60 و 70 به عنوان بازارهای 
ایده آل و بکر یاد می شد، در دهه 90 نیز، بازارهای 
دهه 80  مطلوب تلقی می شد که این نشان دهنده روند 
نزولی در فروش می باشد که ما نمی توانیم بازارهای 
سال  قبل خود را تکرار کنیم. انجمن در این راستا 
بتواند  تا  پرداخت  فروش  بحران  علل  شناسایی  به 

راهکارهای  مناسب ارائه نماید. 
عرضه  شاهد  امروزه  داشت:  اذعان  افتخاری  دکتر 
بیش از تقاضا هستیم به این ترتیب مصرف کننده، 
بازارهای امروزی  انتخاب پیدا می کند و دیگر  حق 
تولیدکنندگان خارجی  مانند دهه 60 بکر نیست و 
نیز در آن حضور دارند. در این بازار، تولیدکنندگان 
قاچاق،  همچون  پدیده هایی  با  نمی توانند  داخلی 
دامپینگ، فرارهای بیمه ای و  مالیاتی، انواع تخلف های 

دیگر رقبای خارجی و ... به رقابت سالم بپردازند لذا 
محصوالت خارجی بخشی از بازار را گرفته اند و حتی 
برای فروش بیشتر به دروغ گویی نیز متوسل می شوند 
برای مثال کاالی بی کیفیت چینی را به نام برندهای 
معتبر اسپانیایی، ایتالیایی  و ... می فروشند و این عین 
جوابگو  مقامی  هیچ  متأسفانه  که  می باشد  تخلف  
نیست؛ مضاف بر این که همین چند برند انگشت شمار 
که به شکل قانونی کاالی خود را وارد می کنند اغلب 
و  می گیرند  قرار  دولت های خود  مورد حمایت های 
به دامپینگ ) فروش کاال کمتر از ارزش واقعی آن( 
می پردازند لذا باید تغییری در نوع نگاه ما به کسب و 
کار شکل می گرفت و به سمت کار گروهی، استفاده 
از نقاط قوت، ظرفیت ها، پتانسیل ها و تجارب همدیگر 
پیش می رفتیم و به این نتیجه رسیدیم که باید در کنار 

هم باشیم.
مدیرعامل گروه تولیدی عصر جدید یادآور شد: در 
ملی،  تولید  و  زنان  نمایشگاه های  برگزاری  جریان 
»دور هم بودن« را تجربه کردیم و در نمایشگاهی 
استاندارد و مطلوب به ارائه محصوالت خود پرداختیم 
که مورد استقبال تولیدکنندگان و مردم قرار گرفت، 
پس از مدتی، بحث راه اندازی نمایشگاه دائمی مطرح 
شد اما در نمایشگاه ها صرف نظر از هر نوع کیفیت 
برگزاری، امکان سرویس دهی مناسب به مردم وجود 

در گزارش
کنـار هـم 
بمانیــم
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ندارد و طیف عظیمی از مشتریان از دست می روند به 
همین دلیل در انجمن صنایع پوشاک ایران به سه 
مدل کسب و کار »فعالیت در قالب یک برند واحد«، 
»فعالیت در قالب مجموعه ای از برندها« و »اختصاص 
فضا برای هر برند اما در کنار همدیگر و با رویکرد و 

کانسپت مشترک« دست پیدا کردیم.
  رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فروش و صادرات 
جلسات  راستا  این  در  کرد:  تصریح  ایرانیان  پرنیان 
متعددی در انجمن صنایع پوشاک ایران برگزار شد 
و ساعت های طوالنی به بحث و بررسی در مورد این 
موضوع پرداختیم و سرانجام تصمیم گیری نهایی بر 

عهده اعضای هیئت مدیره واگذار شد.
دکتر افتخاری بیان داشت: در مرحله بعدی وارد مرحله 
تدوین اساسنامه شدیم و اساسنامه  شرکت چندین بار 
مورد بازنگری قرار گرفت و از نظرات چندین  مشاور 

حقوقی، مالی و بازاریابی نیز استفاده کردیم.
وی، راه نجات بسیاری از تولیدکنندگان و برندهای 
ایرانی را در کنار هم بودن دانست و گفت: ظرفیت 
تولید داخلی را به گونه ای ارتقا  داده ایم تا به رقابت با 
برندهای بین المللی بپردازیم و از نظر کیفی، مشکلی 
وجود نداشته باشد اما از نظر میزان فروش، امکان 

رقابت با بسیاری از برندهای خارجی را در بازار داخلی 
نداشتیم و باید تغییراتی در نوع و ساختار فروش ها 
شکل می گرفت زیرا امروزه رویکرد مصرف کنندگان 

در بحث خرید تغییر یافته است.
این صنعتگر پوشاک افزود: مردم تمایل دارند تمام 
مایحتاج خود و خانواده را از فروشگاه های دارای انواع 
کاال و خدمات متنوع و گوناگون خریداری کنند اما 
متأسفانه در ایران، برندی که نیاز و خواسته تمام افراد 
جامعه )زنانه، مردانه، بچه گانه و ...( را تحت پوشش 
قرار دهد؛ وجود ندارد لذا ابتدا باید ساختار خود را اصالح 
نماییم تا اواًل بتوانیم نیازهای حداکثری مصرف کننده 
را پاسخ دهیم و ثانیاً جذابیت ایجاد نماییم. تکنیک های 
ایجاد جذابیت هم مقوله ای پیچیده و دشوار نیستند. 
مصرف کننده خواهان کیفیت باالی محصول، جذاب 
بودن فروش و جذابیت محل عرضه محصوالت است 
که به امید خدا در جریان فعالیت شرکت پرنیان ایرانیان 
این سه عامل را در کنار همدیگر خواهیم داشت. یعنی 
کاالی باکیفیت ایرانی در محیطی جذاب و مناسب 
به همراه تکنیک های الزم برای ایجاد جذابیت های 

فروش عرضه می شوند. 
نام  با  برندهایی که  اغلب  افتخاری،  به گفته دکتر 
خارجی فعالیت می کنند و به ارائه خدمات مختلف در 
ایران می پردازند، تخلفات اساسی در بخش  ورود کاال، 
مسائل مالیاتی، مجوزهای فروش، ثبت سفارش ها و 
.. انجام می دهند که وظیفه دولت مقابله با این قبیل 
تخلفات می باشد و به جدیت پیگیر اجرای دستورالعمل 
کشور  در  پوشاک  خارجی  برندهای  فعالیت  ثبت 
هستیم که متأسفانه تاکنون قدم موثری برای اجرای 

آن برداشته نشده است!
بازار  مورد  در  تولیدی عصر جدید  گروه  مدیرعامل 

پرنیان  شرکت  فروشگاه های  مخاطبان  و  هدف 
ایرانیان گفت: هیچ برندی را در هیچ کشوری پیدا 
نخواهید کرد که 10 دهک جامعه را تحت پوشش 
قرار دهد و اغلب آنان به بخشی از جامعه خدمات ارائه 
می دهند. این که کدام یک از دهک های جامعه به عنوان 
بازار هدف ما شناسایی شوند باید به صورت دقیق تر 
مورد مطالعات کارشناسی قرار گیرد و نیازمند بررسی 
توانمندی های موجود است. همچنین مجموعه ای از 
برندها وجود دارند که برای طبقات مختلف جامعه به 
تولید می پردازند پس باید فراوانی این قبیل برندها و 
تولیدکنندگان سهامدار شرکت پرنیان ایرانیان بررسی 
شود تا در نهایت هیئت مدیره به این نتیجه برسد 
کدام قشر از جامعه، مخاطبان ما هستند اما به اعتقاد 
من بین دهک 5 تا 7 جامعه به عنوان بازار هدف ما 

قرار خواهند گرفت. 
وی تأکید کرد: فروشگاه های مذکور در سراسر کشور 
ایجاد خواهند شد کما این که یکی از گزینه های فعلی 

ما، خارج از تهران می باشد. 
دکتر افتخاری ضمن یادآوری این مطلب که روند 
ایرانیان، دولتی نیست و به  حرکتی شرکت پرنیان 
پاک  و  مظلوم  صنعتی  پوشاک،  صنعت  کلی  طور 
است. این صنعت از هیچ گونه رانت و امکانات خاص 
دولتی استفاده نمی کند و دولت های مختلف خواسته 
و ناخواسته، مشکالت بسیاری را بر دوش این صنعت 
تحمیل کرده اند، افزود: دولت در جریان این حرکت 
وعده   نه  اما  تاکنون  دارد  قرار  پوشاک  صنعتگران 
کمکی از سوی دولت ارائه شده  و نه ما درخواست 
کمکی مطرح کرده ایم! اعتقاد ما این است که باید 
ساختار و محیط کسب و کار صنعت پوشاک اصالح 
شود و با کمک کردن کاری از پیش نخواهد رفت 

خارجی  نام  با  که  برندهایی  اغلب  افتخاری:  دکتر 
فعالیت می کنند و به ارائه خدمات مختلف در ایران 
کاال،  بخش  ورود  در  اساسی  تخلفات  می پردازند، 
مسائل مالیاتی، مجوزهای فروش، ثبت سفارش ها 
این  با  مقابله  دولت  وظیفه  که  می دهند  انجام   .. و 
اجرای  پیگیر  جدیت  به  و  می باشد  تخلفات  قبیل 
دستورالعمل ثبت فعالیت برندهای خارجی پوشاک در 
کشور هستیم که متأسفانه تاکنون قدم موثری برای 

اجرای آن برداشته نشده است!

سومبات هاکوپیان
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مانند صنایعی که به اصطالح همیشه دستشان مقابل 
دولت دراز است و به رشد و توسعه دست نمی یابند.

و  صنعتگران  تمام  از  مصاحبه  پایان  در  وی 
این  در  تا  خواست  پوشاک  صنعت  تولیدکنندگان 
حرکت گروهی حضور پیدا کنند و گفت: این شرکت، 
مشکالت  کردن  برطرف  و  سودآوری  دنبال  به 
تولیدکنندگان پوشاک است و انجمن صنایع پوشاک 
ایران نیز حمایت همه جانبه از آن به عمل می آورد. 
ارائه محصوالت  ایرانیان،  پرنیان  چشم انداز شرکت 

باکیفیت ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی است. 

صنعتگران پوشاک تحت لوای یک برند ملی
مدیره شرکت  هیئت  عضو  بهرام شهریاری-  مهندس 

توسعه فروش و صادرات پرنیان ایرانیان- ضمن اشاره 

به برگزاری نخستین مجمع عمومی این شرکت و 
انتخاب اعضای هیئت مدیره ، اذعان داشت: آرزوی 
بود  پوشاک  تولیدکنندگان  از  بسیاری  همیشگی 
تا بتوانند تحت لوای یک برند ملی و واحد به ارائه 
محصوالت باکیفیت خود بپردازند البته رسیدن به این 
هدف در شروع کار شرکت و کوتاه مدت میسر نخواهد 

بود اما در نهایت شاهد تحقق این آرزو خواهیم بود.
وی با یادآوری این  نکته که رفتار خریداران نسبت 
به گذشته متفاوت شده، افزود: امروزه مردم ترجیح 
می دهند از مجتمع های بزرگ خریدهای خود را انجام 
دهند تا همراه خانواده یا دوستان ضمن خرید و صرف 
غذا در انتهای روز به سینما بروند و از انواع تفریحات 
پیش بینی شده در این مجتمع ها لذت ببرند. بر همین 
اساس حدود 55 برند معتبر و مطرح پوشاک کشور 
) در بخش های مختلف پوشاک زنانه، مردانه، بچه گانه 
و...( تصمیم گرفتند در قالب راه اندازی یک شرکت و 

با هدف حرکت در راستای شکل گیری فروشگاه های 
بزرگ و عرضه مستقیم محصوالت صد درصد ایرانی 

باکیفیت گام بردارند. 
پیش  داد: حدود یک سال  ادامه  مهندس شهریاری 
صادرات  و  فروش  توسعه  شرکت  موسس  هیئت 
پرنیان ایرانیان، تشکیل و پس از ارائه اساسنامه منطبق 
با نیازها و خواسته های منطقی صنعتگران پوشاک، 
مجمع عمومی شرکت با هدف تصویب اساسنامه و 
انتخاب اعضای هیئت مدیره برگزار شد. به گفته این 
صنعتگر، وظیفه اعضای هیئت مدیره، تهیه و تدوین 
طرح کسب و کار )business plan( جهت دستیابی 
به اهداف شرکت می باشد که پس از تهیه این طرح، 
با برگزاری مجمع دیگری افزایش سرمایه در دستور 
کار قرار خواهد گرفت و طبیعتاً پس از  آن شرکت وارد 

مرحله اجرای طرح تهیه شده خواهد شد.
وی به نحوه اطالع رسانی فعالیت ها و اهداف شرکت 
به عموم مردم نیز اشاره کرد و گفت: به طور دستوری 
نمی توان از مردم خواست تا از فروشگاه های عرضه 
پوشاک ایرانی خرید کنند در زمینه تبلیغات از نظرات، 
تبلیغاتی  مشاور  شرکت های  دیدگاه های  و  تجارب 
بهره مند خواهیم شد؛ در مورد کیفیت محصوالت ارائه 
شده نیز با توجه به حضور برندهای مطرح، خوش نام 
و حرفه ای پوشاک به عنوان سهامداران، سعی خواهیم 
کرد بهترین کیفیت همراه با مد و سلیقه هم وطنان 
را عرضه نماییم که این حرکت در نهایت تغییر تفکر 
مردم و تمایل آنان به خرید کاالی ایرانی را به همراه 

خواهد داشت. 
مورد  در  صحبت  گفت:  شهریاری  مهندس 
قیمت گذاری محصوالت ارائه شده در فروشگاه های 
شرکت توسعه فروش و صادرات پرنیان ایرانیان شاید 

کمی زود باشد چراکه بستگی زیادی به طرح کسب 
وکار )business Plan( تهیه شده خواهد داشت اما به 
اعتقاد من از نظر سطح قیمتی، فروشگاه های تأسیس 
شده  میتوانند به سطوح مختلف تقسیم بندی شوند و 
لزوماً تنها یک جامعه هدف را مورد نظر قرار ندهند 
به عبارت دیگر اقشار مختلف جامعه بتوانند با توجه 
از مجموعه  مناسب  فروشگاه  قدرت خرید خود  به 
فروشگاه های شرکت توسعه را برای خرید انتخاب 
نمایند. البته تمامی این مسائل به نظر جمعی هیئت 
مدیره و طرح کسب و کار تهیه شده بستگی خواهد 

داشت.
عضو هیئت مدیره شرکت توسعه فروش و صادرات 
و  دولت  حمایت های  مورد  در  ایرانیان  پرنیان 
سازمان های مرتبط دولتی با این حرکت صنعتی گفت: 
دولت از راه اندازی این شرکت استقبال خوبی به عمل 
آورده و قول های مساعدی نیز داده است امیدوارم در 
مرحله تحقق این برند ملی شاهد حمایت های مستمر 

دولت نیز باشیم.
وی در پایان گفت: هیچ گونه محدودیت جغرافیایی در 
فعالیت فروشگاه های وابسته به شرکت توسعه فروش 
و صادرات پرنیان ایرانیان وجود ندارد و چه بسا بهتر 
است این حرکت از شهرهایی که ظرفیت بیشتر یا 
بازار به اصطالح دست نخورده تر از تهران دارند؛ شروع 

شود. 

برندسازی ملی در صنعت پوشاک
شرکت  مدیرعامل  نوع پرور-  صالحی  شهرام  مهندس 

تولیدی پوشاک تولیکا طرح- به بیان اهداف و چشم انداز 

شرکت تازه تأسیس توسعه فروش و صادرات پرنیان 
ایرانیان پرداخت.

بهرام شهریاریمهدی رهبریمجید افتخاری

 15 شماره 174    تیر 96  



تولیدکنندگان  چالش های  بزرگ ترین  از  یکی  وی 
کرد  عنوان  محصول  فروش  بخش  در  را  پوشاک 
در کشور،  ملک  باالی  قیمت  به  توجه  با  گفت:  و 
بسیاری از تولیدکنندگان یا از نظر مالی توان راه اندازی 
فروشگاه  عرضه مستقیم را ندارند یا صرفاً نگاه تولیدی 
به صنعت پوشاک دارند نه توزیعی و برندسازی، برخی 
مقوله ای  برند سازی،  و  نیز تک محصولی هستند 
دشوار و بسیار پیچیده برای این قبیل تولیدکنندگان 
است لذا انجمن صنایع پوشاک ایران با هدف تسهیل 
فروش برای اعضای خود، شرکت توسعه فروش و 
صادرات پرنیان ایرانیان را راه اندازی نمود و تقریباً هزار 
نفر ساعت صرف تدوین اساسنامه و شکل گیری این 
حرکت توسط 10 نفر اعضای هیئت موسس شد؛ 
ضمن این که هر یک از اعضای هیئت موسس، مدیر 
به شمار  پوشاک  و مطرح  معتبر  تولیدی  مجموعه 
می آیند و فرایند برندسازی را با موفقیت پشت سر 

گذاشته اند.
مهندس صالحی ادامه داد: در نهایت مقرر شد یک 
شرکت سهامی با 10 میلیارد تومان سرمایه راه اندازی 
در  مالی  منابع  کمبود  دلیل  به  متأسفانه  اما  گردد 

مهندس شهریاری: امروزه مردم ترجیح می دهند از 
مجتمع های بزرگ خریدهای خود را انجام دهند تا 
همراه خانواده یا دوستان ضمن خرید و صرف غذا در 
انتهای روز به سینما بروند و از انواع تفریحات پیش 
بینی شده در این مجتمع ها لذت ببرند. بر همین 
اساس حدود ۵۵ برند معتبر و مطرح پوشاک کشور 
) در بخش های مختلف پوشاک زنانه، مردانه، بچه گانه 
و ...( تصمیم گرفتند در قالب راه اندازی یک شرکت و 
با هدف حرکت در راستای شکل گیری فروشگاه های 
بزرگ و عرضه مستقیم محصوالت صد درصد ایرانی 

باکیفیت گام بردارند

زمان مقرر این رقم تکمیل نشد از سوی دیگر طبق 
سیاست  های شرکت، قرار نبود فرد دیگری خارج از 
انجمن  وارد مجموعه شود و اعضای  تولید  عرصه 
داشته  سهم  شرکت،  این  در  ایران  پوشاک  صنایع 
میلیون   10 سهم  یک  اعضا،  تمام  بنابراین  باشند 

تومانی خریداری کردند.
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران، 
در جریان برگزاری مجمع شرکت توسعه فروش و 
که  اساسنامه ای  بررسی  و  ایرانیان  پرنیان  صادرات 
توسط هیئت موسس تدوین شده،  پنج نفر به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره، دو نفر به عنوان اعضای 
علی البدل و یک شرکت حسابرسی به عنوان بازرس 
مورد  در  تولیکا  مدیرعامل  شدند.  انتخاب  شرکت 
انتخاب مدیرعامل شرکت توسعه فروش و صادرات 
پرنیان ایرانیان گفت: مدیرعامل از میان افراد توانمند، 
خرده  و  فروشگاه داری  حوزه  تجربه  با  و  حرفه ای 

فروشی انتخاب خواهد شد. 
به اعتقاد مهندس صالحی ، طبق نقشه راهی که برای 
شده، سطح مشخصی  ترسیم  فعالیت های شرکت 
برای عرضه کاالها مدنظر قرار خواهد گرفت به این 
ترتیب که در بعضي حوزه ها براي متوسط رو به باال و 
براي تولیدي هاي متوسط رو به پایین نیز با رویکرد و 

استراتژي متفاوت عمل خواهد شد.
این تولیدکننده پوشاک در پاسخ به این سوال نساجی 
این مجموعه  فروشگاه های  امروز که جذابیت های 
برای خریدارانی که محصوالت خارجی را به کاالی 
ایرانی ترجیح می دهند؛ چیست، گفت: این شرکت 
در حوزه برندسازی ابتدا باید ساختار درون سازمانی 
قدرتمندی به وجود آورد و با انتخاب یک مدیرعامل 
متعهد و حرفه ای، شرکت را به سمت جلو حرکت 

در  با عوامل موثر  انجام مذاکره  دهد. در گام دوم، 
مراکز  صاحبان  )مانند  محصوالت  توزیع  شبکه 
خرید و ...( قرار دارد؛ به موازات این حرکات نیز باید 
مراحل برندسازی طی شود. در این حوزه با توجه به 
استقبال گسترده سازمان صدا و سیما مبنی بر پخش 
آگهی های تبلیغاتی کاالهای ایرانی با قیمت مناسب، 

فرصت خوبی برای آشنایی مردم فراهم خواهد شد.
فعالیت  که  مطلب  این  بیان  با  صالحی  مهندس 
خواهد  کشوری  صورت  به  مذکور  فروشگاه های 
به  تهران  در  فروشگاه   چندین  ابتدا  افزود:  بود، 
صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز می کنند و در 
افتتاح  افزایش سرمایه، شاهد  بعدی ضمن  مراحل 

فروشگا ه های متعدد در سایر استان ها خواهیم بود. 
وی یادآور شد: حدود یک سال قبل، پیشنهاد راه اندازی 
ایرانیان  پرنیان  صادرات  و  فروش  توسعه  شرکت 
توسط انجمن صنایع پوشاک ایران با آقای مهندس 
نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت- در میان 
گذاشته شد که مورد استقبال ایشان نیز قرار گرفت که 
امیدوارم شاهد حمایت های واقعی دولت از آن باشیم.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران یکی 
پرنیان  و صادرات  فروش  توسعه  اهداف شرکت  از 
ایرانیان را صادرات و جذب بازارهای بین المللی دانست 
و گفت: مذاکراتی برای فعالیت صنعتگران پوشاک در 
دو مجتمع خرید ارمنستان و گرجستان صورت گرفته 
که امیدوارم هر چه زودتر به نتیجه برسد.  مهندس 
صالحی در جمع بندی پایانی مصاحبه بیان داشت: 
اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه فروش و صادرات 
سابقه  نیز  خرده فروشی  حوزه  در  ایرانیان  پرنیان 
فعالیت دارند لذا آینده بسیار درخشانی را برای حوزه 

خرده فروشی صنعت پوشاک کشور متصور هستم. 

رامین جوانرودشاهرخ جعفری

16   شماره 174    تیر 96      



گزارشی از برگزاری سمینار آموزشی مدیریت بحران در مد
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گزارش

در این سمینار، صدرا شریعتمداري - محقق، مدرس 
ضمن  ایران-  در  اجتماعي  کمپین هاي  طراح  و 
خوشامدگویی به میهمانان و اشاره به فعالیت های خود 
در عرصه مد و پوشاک، بزرگ ترین ضعف موجود در 
صنعت مد و پوشاک کشور را کمبود دانش عنوان کرد 
و گفت: قطعاً اطالعات و دانش با ابزارهایی همچون 
وارد  تازگی  به  تلگرام  زیرا  نمی شود  منتقل  تلگرام 
کشور شده و با انتقال اطالعات نادرست، دانشی شکل 
نخواهد گرفت بنابراین با تعدادی از دوستان یک گروه 

فکر به نام » Magic idea« راه اندازی کردیم.
موضوِع  بدون  ادراک،  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
ادراک، وجود ندارد، گفت: همواره با موضوعات عالِم 
هستی نسبتی داریم و همین نسبت های بی واسطه 
)مالقات مستقیم با خوِد موضوع( پدیدار را به وجود 

می آورند. 
به گفته این مدیر بازاریابی، ماهیت در پدیدارشناسی به 
معنی متداول آن، بیان پارامترهای ذاتی و ثابِت یک 
موضوع نیست بلکه ماهیت در عرف پدیدارشناسی، 
عبارت از چیزی است که در شعور، آگاهی و ادراِک 
بنابراین  می شود؛  آشکار  پدیدار  صورت  به  انسان 
تعریف های ثابت بدون تغییر، در پدیدار شناسی قابل 

بحث هستند.
شریعتمداری اضافه کرد: سال 2016، سال بحران در 
صنعت مد دنیا بود و برای سال2017 نیز چشم انداز 
کمپانی های  و  است  نشده  ترسیم  روشنی  چندان 
کوچک و بزرگ در بحران به سر می برند به همین 
دلیل مدیریت بحران را برای مجموعه خود مدنظر 

قرار می دهند.
بحران  مدیریت  از  تعریفی  بیان  به  ادامه  در  وی 
یک  مواجهه  فرایند  از  است  عبارت  که  پرداخت 
ساختار یا سازمان با یک واقعه مخرب یا ناخواسته که 
تهدیدی برای آسیب رساندن به سازمان یا شخص 
مواجهه شونده است. به عبارت بهتر هر رخدادی که 
اتفاق می افتد و ما را به حالت غیر پایدار یا خطرناک 

برساند، بحران نام دارد. 
شریعتمداری در مورد ورود برندهای خارجی پوشاک 
به کشور گفت: بسیاری از تولیدکنندگان در مقابل 
حضور برندهای خارجی مقاومت کردند همان طور که 

اشاره:
سمینار آموزشی مدیریت بحران در مد با 
رویکرد مواجهه با بحران های اجتماعی، 
شغلی، فردی و جغرافیایی در زمینه مد 
شد.  برگزار  قلهک  پردیس  سینما  در 
سمینار  این  برگزارکنندگان  اعتقاد  به 
مدیریت  موضوع  »انتخاب  آموزشی، 
با  بحران از آنجایی است که ما هر روز 
می باشیم،  مواجه  متفاوتی  بحران های 
بحران های اجتماعی، شغلی، فردی و حتی 
چندان  است...  ما  درست  جغرافیایی... 
آماده نیستیم، نه در سطح جامعه، محل 

کار، خانواده وحتی در مواجهه با خود.« 



و  شفافیت  به سمت  دنیا  شریعتمداری: 
اخالق مداری پیش می رود در حالی که ما کمتر 
به این موضوعات توجه می کنیم؛ گزارش مالی 
آن قدر شفاف  ایرانی  از شرکت های  کدامیک 
از  و روشن است که بدون دغدغه و نگرانی 

مالیات و .... منتشر شود؟! 
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طبیعت انسان حکم می کند هر جسمی که خارج از 
ساختار، وارد بدن می شود و با آن تقریب ذهنی نداشته 

باشد اولین عکس العملش ترسیدن است.
این مشاور برندهای داخلی تصریح کرد: سه اندیشمند 
به نام های Ulmer ،Sellnow و  Seeger  در مورد 
بحران تعاریف بسیار مهمی ارائه کرده اند  و در تمام 
تعاریف چهار فاکتور مشترک وجود دارد که عبارتند از: 
1-بحران در مورد یک پدیده مشخص شکل می گیرد.
تصمیم  کسی  هیچ  و  است  ناخواسته  2-بحران، 

نمی گیرد وارد بحران شود. 
3- بحران، غیر معمول است. 

4-بحران، تهدیدی برای یک هدف مهم می باشد. 
وی با بیان این مطلب که بحران انواع مختلفی مانند 
بحران های سیاسی، محیط زیستی ،  ملی و جهانی، 
فجایع طبیعی و مسائل اقتصادی را در برمی گیرد، 
افزود: طبق گزارش موسسه معتبر مکنزی، سال2016 
صنعت پوشاک در بحران کامل قرار داشت و سال 
آینده نیز صنعت پوشاک دنیا نیم درصد آن هم در 
بخش پوشاک ورزشی رشد خواهد داشت در همین 
شرایط ما اعالم می کنیم سال آینده اوج شکوفایی 

صنعت پوشاک را تجربه خواهیم کرد! اگر می خواهیم 
و  اطالعات  به  باید  ابتدا  کنیم  کار  جهانی  به طور 
مقاالت روز دنیا دسترسی داشته باشیم، آیا کتابخانه 
در کمپانی های ما جای دارد؟! شریعتمداری از فعاالن 
صنعت پوشاک حاضر در سالن همایش خواست تا 

دانش درونی سازمان خود را تغییر دهند.
وی، صنعت مد جهان در سال 2017  را نامعلوم و 
توأم با تغییر و چالش دانست و گفت: وقوع یکسری  از 
اتفاقات مانند برگزیت ) خروج انگلیس از اتحادیه اروپا(، 
حمالت تروریستی در فرانسه، نوسانات بازار بورس 
چین و ... باعث شکل گیری بازار جدیدی شده که در 
آن مشتریان فهمیده تر، کمتر قابل پیش بینی و دارای 

تقاضای باالتر هستند. 
شریعتمداری تصریح کرد: ایران، جزو بازارهای نوظهور 
است و یکی از فاکتورهای مهم در تعیین نوظهور 
بودن بازار کشورهای مختلف، ریسک تجارت در آن 
کشور می باشد براین اساس اگر ریسک تجارت در 
کشوری بسیار باال باشد، جزو بازارهای ضعیف به شمار 
خواهد آمد در حالی که نخستین نکته مورد توجه تجار 
و بازرگانان جهان، ریسک تجارت است زیرا خواهان 

سرمایه گذاری مطمئن با حداقل ریسک هستند.     
افزایش تقاضا،  با  اذعان داشت:  بازاریابی  این فعال 
مشتریان باهوش تر می شوند و نمی توان به اصطالح 

سر آنان کاله گذاشت! 
برند  فروختن  تجارت  امروز،  تجارت  وی،  گفته  به 
به مردم نیست زیرا انسان ها در مورد خرید کاال و 
محصوالت مختلف با همدیگر ارتباط برقرار می کنند 

اما به عنوان یک تولیدکننده باید مشتری را کنترل 
نمایید؛ اگرچه امروزه در اکثر موارد عکس العمل بعدی 
مشتری قابل پیش بینی نیست و فرایند تولید مد در دنیا 

به سوی حرکت سریع تر گام برمی دارد. 
شریعتمداری با طرح این پرسش که آیا ارزش برند 
خوب ایرانی در ارزان بودن آن است؟؛ گفت:  چرخه 
تولید و مد در دنیا کوتاه شده است و به سمت خالقیت 
نمی دهیم  اجازه  متأسفانه  اما  پایدار حرکت می کند 
سازمان هایمان  و  شرکت ها  بدنه  در  ساختار خالق 
مواجه  بحران  با  می کنیم  تصور  زیرا  بگیرد  شکل 

خواهیم شد. 
وی با بیان این مطلب که بحران 10سال آینده در 
ایران، زباله پوشاک خواهد بود؛ گفت: دنیا به سمت 
شفافیت و اخالق مداری پیش می رود در حالی که ما 
کمتر به این موضوعات توجه می کنیم؛ گزارش مالی 
کدامیک از شرکت های ایرانی آن قدر شفاف و روشن 
است که بدون دغدغه و نگرانی از مالیات و .... منتشر 

شود؟! 
یا  همایش  برگزاری  عدم  از  انتقاد  با  شریعتمداری 
مطرح  و  معتبر  برندهای  توسط  آموزشی  دوره های  
گفت: در این شرایط چگونه دانش روز طراحی و مد به 

جوانان انتقال پیدا کند؟ 
وی خطاب به تولیدکنندگان حاضر در  همایش گفت: 
یک سال کاری فرصت داریم تا تمام برندهای داخلی 
اقدام به هویت سازی نمایند و اگر بیش از 5 دقیقه 
نمی توانید در مورد برند خود صحبت کنید؛ قطعاً با 
مشکالتی مواجه هستید که در ادامه به بحران تبدیل 
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خواهد شد.
این فعال بازاریابی تأکید کرد: علی رغم تمام بحران ها 
و تهدیدات هنوز صنعت مد، یکی از صنایع کلیدی 
ایجاد ارزش برای اقتصاد جهان به شمار می آید؛ ضمن 
این که امسال در کشور ما صنعت مد و پوشاک بر سر 

زبان ها افتاده و این امر مقدمه ای برای تغییر است. 
شریعتمداری ادامه داد: صنعت پوشاک ما چیزی کمتر 
از صنعت نفت و پتروشیمی ندارد کما این که همراه 
هیچ کسی 10 سی سی نفت نیست اما هیچ فردی را 
در کوچه و خیابان نمی توانید بدون پوشاک مشاهده 
اما در همین  کنید. یک جامعه مصرف گرا هستیم 
جامعه، طراحان می گویند ما بیکاریم و تولید کنندگان 
این  شناسی  پدیدار  پس  ندارند!  بازار  معتقدند  هم 
آنگاه  گیرند  قرار  بررسی  مورد  باید  ابتدا  موضوع 

روش های رفتاری مدنظر قرار گیرد.
به اعتقاد وی، بزرگترین برندگان آن دسته از شرکت ها 
خواهند بود که کانال های استراتژیک مشخص دارند و 
در مورد ارزش پیشنهادی برند خود شفاف سازی نماید.
وی اضافه کرد: 10 روند مهم و جدی صنعت مد 
نوسانات جهانی،  تشدید  از  عبارتند  در سال 2017 
بازگشت چین در بازار متوسط و رو به باال، موتورهای 
شهری، مشتری های باهوش، ارتباط میان نسل ها، 
حس خوب، تغییر ریتم، رشد ارگانیک، تکنولوژی های 

باالدستی ، تغییر و تکانش صاحبان.
به اعتقاد وی، هوش مشتریان شما رو به رشد است و 

مشتریان تصویر شما را می بینند، نه شخص شما را! 
شریعتمداری اذعان داشت: سال2017 در دنیا با بحران 
خالقیت در چرخه کوتاه تولید روبرو هستیم و باید برای 
آن برنامه ریزی کنیم. نکه دیگر این که خالقیت زمانی 
کاهش پیدا می کند که همگان می خواهند فست فشن 
کار کنند پس اگر شرکت شما فست فشن است؛ باید 
بدانید درصد قابل توجهی از خالقیت خود را از بین 
می برید زیرا طراح، زمانی می تواند به درستی طراحی 
نماید که محصول وارد بازار شود، مورد استفاده مردم 

قرار گیرد و عکس العمل بازار به طراح منتقل شود. 
وی افزود: بحران در مد از دو منظر قابل بررسی است:
فعالیت  محلی  به صورت  که  افرادی  خرده فروشان: 
می کنند و یا خرده فروشانی که خارج از ایران فعال 

هستند.
 B2B صاحبان کارخانه: کارخانه هایی که به صورت
فعالند و یا تولیدکنندگانی که به سمت خرده فروشی 

حرکت می کنند.
شریعتمداری تصریح کرد: بزرگترین بحران در مواردی 
مانند فقدان اندیشه کلی ، جانمایی، ارتباطات، طراحی، 
انسانی،  نیروی  قوانین،  گمرک،  اولیه،  مواد  تأمین 
فناوری اطالعات، توزیع، محتوا و ... بحراِن نبود دانش 

است که در نهایت به بحران مالی می انجامد. 
وی اضافه کرد: تجارت، ترکیبی از مشاغل مختلف 
مانند جامعه شناسی، روانشناسی و ... است و سلیقه و 
خواست مردم هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است 
که تولیدکنندگان باید به این نکته توجه کنند. همچنین 
روابط عمومی، استراتژی بازاریابی داخلی و تحلیل 

مسائل از نکات مهم و الزمه رشد شرکت هاست.
را 60  امروز  دنیای  تایم(  )گلدن  زمان طالیی  وی 
ثانیه اعالم کرد و گفت: در حال حاضر توانایی پاسخ 
تحلیل ها و نقدها را نداریم و دارای مدیریت تیمی 

ضعیف هستیم.
شریعتمداری در بخش دیگر سخنرانی خود به نقش 
موثر روابط عمومی در سازمان ها و شرکت ها پرداخت 
و اهمیت آن را در برندسازی مانند نقش پوست روی 

صورت دانست. 

بحران  داشت:  ابراز  سپس  برندسازی  مشاور  این 
گفتن،  دروغ  مانند  مواردی  شامل  مد  در  ارتباط 
زیر  شفافیت،  عدم  کارگران،  حقوق  رعایت  عدم 
پا گذاشتن حقوق انسان ها و حیوانات، خرابی کاال 
برند  سکوت  و  فرهنگ  رعایت  عدم  سرویس،  یا 

می شود. 
و  ارتباطات  در  ضعف  به  اشاره  با  شریعتمداری 
بلکه  برندهای ساکت گفت: نقد نشدن بد نیست 
نداشتن پاسخ مناسب خوب نیست و برای اصالح 
برند نیازمند نقد شدن از سوی افراد جامعه هستیم. 
به گفته این فعال بازاریابی، افزایش سرعت اینترنت 
و  هوشمند  موبایل های  وجود  مشتریان،  دقت  و 
دیگر  ما  شده  بازار  باعث  مشترکین  پایدار  ارتباط 
آنقدرها هم بزرگ نباشد، خبرها به سرعت منتشر 
دوربین های  دید  از  مردم  دنیا،  تمام  در  و  شوند 

موبایل هایشان به ما نگاه  کنند. 
پژمان امینی- مدیرعامل شرکت  ادامه مراسم  در 
کشاورزی-  شهاب  و  رحیمی  سهراب  برگ-، 
مورد  در  سخنرانی  به  پوشاک-  صنعت  فعاالن 
»زنجیره ارزش صنعت پوشاک«، »مدیریت جامع 
صنعت پوشاک« و »بحران تغییر رویکرد مشتری 
محوری بنتون به محصول محوری در زمان حضور 

در ایران« پرداختند. 
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اشاره  
سمینار تخصصی الیاف مصنوعی اورلیکن 
 با حضور اساتید دانشگاه ها، صنعتگران، 
نساجی  صنعت  فعاالن  و  متخصصین 
هتل  در  موفق  نساجی  مجله  همت  با 
آن  طی  و  شد  برگزار  تهران  اسپیناس 
و  تکنولوژیکی  فنی،  مسائل  مورد  در 
تخصصی الیاف مصنوعی، وضعیت صنایع 
نساجی ایران و ارتباط آن با شرکت های 
معتبر اروپایی بحث و تبادل نظر صورت 

گرفت. 

قرار  آلمان  در  دو  هر  که  است  بارمگ  و  نیومگ 
دارای  تجربه،  از 90 سال  بیش  با  اورلیکن  دارند. 
شبکه جهانی در بیش از 120 کشور است و بیش 
از 1500 کارمند با مهارت باال برای موفقیت بیشتر 
از  داد:  ادامه  ویزنبرگ  می کنند.  تالش  مشتریان، 
سال 2007 تاکنون تغییراتی در تکنولوژی خود به 
 )Winding INtegrated Godet Solution( نام

WINGS انجام دادیم.

به گفته وی، ارتباطات موثری با چین، ترکیه و هند 
پیشرفت های  به  کشور  دو  این  و  کرده ایم  برقرار 
قابل توجهی در صنعت نساجی رسیده اند و امیدوارم 

شاهد ارتباطات گسترده تر در ایران نیز باشیم.
آقایان  دکتر  حضور  با  تخصصی  نشست  سپس 
محمدرضا محدث مجتهدي- عضو هیئت علمی 
توانایی-  حسین  دکتر  امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه 
اصفهان-  ،  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
علمی  هیئت  عضو  توانایی-  محمدعلی   دکتر 
دانشگاه یزد- ، خسرو رحیمی- مدیرعامل شرکت 

ملی  و سرود  مجید  قرآن  از  آیاتی  پخش  از  پس 
مفتاحی-  امین  دکتر  ایران،  اسالمی  جمهوری 
ضمن  موفق-  نساجی  مجله  مدیرمسئول 
خوشامدگویی به میهمانان داخلی و خارجی، عنوان 
داشت: بخش نخست سمینار به معرفی و بررسی 
آخرین تحوالت تکنولوژیکی اختصاص دارد که در 
قالب یک سمپوزیوم علمی با حضور اساتید دانشگاه 
برگزار خواهد شد و در بخش دوم موضوعات فنی و 
تجاری با حضور صاحبان صنایع مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
در ادامه آندره ویزنبرگ1-قائم مقام مدیرعامل و مدیر 
بخش بازاریابی و روابط عمومی اورلیکن- به جایگاه 

سخنرانی دعوت شد و به معرفی همکاران خود در 
این سمینار پرداخت. وی عنوان داشت: اورلیکن با 
90 سال سابقه، در صنعت نساجی و ماشین سازی ، 
حمل و نقل و انرژی دارای بازارهای خوبی است که 
به ارائه محصوالت خود در این بازارها می پردازد. 
اورلیکن شامل دو شرکت  الیاف مصنوعی  بخش 

گزارش
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مسعود  ایران(-،  در  بارمگ  ) نماینده  سیناتکس 
)نماینده  فیبریل  شرکت  مدیرعامل  محمودی- 
شرکت نیومگ در ایران(-، یوخن آدلر2- مدیر ارشد 
اورلیکن-  و مایکل کروبچوک3- معاون  فناوری 
اورلیکن-  مدیر فروش جهانی  و  ارشد مدیرعامل 

تشکیل شد. 
ویزنبرگ از یوخن آدلر - مدیر ارشد فناوری اورلیکن- 

خواست تا به ارائه توضیحات فنی و تخصصی در 
مورد فعالیت های اورلیکن در بخش الیاف مصنوعی 

بپردازد.
آدلر بیان داشت: اولین بار نیست که به ایران آمده ام 
هر  و  بسیار خرسندم  در کشور شما  از حضور  اما 
قرار  ایرانیان  لطف  مورد  می آیم،  ایران  به  که  بار 

می گیرم.
به گفته وی، اورلیکن یک گروه تکنولوژیکی است 
قائل  بسیاری  اهمیت  توسعه  و  تحقیق  برای  که 
است و صرفاً به فکر کسب سود بیشتر نیست. ما 
از تحقیق به تکنولوژی و از تکنولوژی به محصول 

دست می یابیم و طی 10 سال اخیر همراه با 1176 
صنعت  در  اورلیکن  برتر  جایگاه  به  اختراع  ثبت 
نساجی رسیدیم و این تعداد ثبت اختراع انحصاری، 
اورلیکن را  به لیدر صنعت تولید ماشین آالت نساجی 

جهت تولید الیاف مصنوعی تبدیل کرده است.
مدیرارشد فناوری اورلیکن یادآور شد: سال 2007، 
زمانی که نخستین سیستم WINGS را در صنعت 
نساجی جهانی کردیم، می دانستیم که نقطه نهایی 
نیست و به توسعه و پیشرفت های بسیاری در این 
بخش دست خواهیم یافت. به گفته این صنعتگر، 
تمرکز بر تحقیق و توسعه برای اورلیکن بسیار مهم 
است شاید به نتایج آنی دست نیابیم اما در آینده 
نزدیک سوددهی خوبی برای ما به همراه خواهد 
اذعان داشت: سودآوری هدف نیست  داشت. وی 
بلکه ضرورت است و برای آن که بازیگران اصلی 
و موفِق بازار باشید باید خود را با این پیش فرض 
محک بزنید.  آدلر در ادامه به تاریخچه BCF و 
نحوه بازیافت آن نیز اشاره کرد و سپس سخنرانی 

خود را با موضوع »از ذوب تا نخ، الیاف و بی بافت ها 
و آوردن تکنولوژی به بازار« ادامه داد. 

مصنوعی  الیاف  تخصصی  سمینار  بعدی  بخش 
اورلیکن، بحث و تبادل نظر در مورد صنایع نساجی 
و پاسخ به سواالت مطرح شده از سوی میهمانان 

سمینار بود.
علمی  هیئت  عضو  مجتهدي-  محدث  محمدرضا   دکتر 

سوال  این  به  پاسخ  در  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه 

ویزنبرگ که انتظار شما از کارشناسان ما چیست، 
ابراز داشت: صنعتگران و فعاالن نساجی به خالقیت 
بیشتر و راه حل های بهتر برای رفع مشکالتی که در 

صنعت با آنها مواجهند، نیاز دارند.
وی افزود: صنعتگران خواستار دریافت راه حل هایی 
هستند که مزایا و فوایدی برایشان داشته باشد و 
برای فعاالن صنعتی، سرمایه گذاری و حفظ تعادل 
میان تولید و سود، بسیار مهم است. هم چنین باید 
بدانند که آیا در صورت سرمایه گذاری به سوددهی 

خواهند رسید یا خیر.



22   شماره 174    تیر 96      

دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  توانایی-  حسین  دکتر 

صنعتی اصفهان- نیز گفت: هدف شرکت هایی مانند 

نیومگ و بارمگ، آشنا کردن صنعتگران ایرانی با 
راه حل های جدید و نوآورانه است لذا از مشتریان و 
صنعتگران می خواهیم از محصوالت شما استفاده 
کنند تا هر چه بیشتر با تکنولوژی های روز دنیا آشنا 

شوند.  
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  توانایی-  محمدعلی   دکتر 

یزد- ابراز داشت: صنعتگران نساجی ایران نیازمند 

یک فضای جدید در مورد فناوری نانو و همچنین 
الیاف جدید POY با ساختارهای نوین و مشخصات 

آنتی باکتریالی قوی تر هستند.
مدیر  و  مدیرعامل  ارشد  معاون  کروبچوک3-  مایکل 

فروش جهانی اورلیکن- در پاسخ به این سوال که 

پتانسیل بازار نساجی ایران در آینده چگونه خواهد 
بود؛ گفت: دوازده سالی است که به ایران رفت و 
آمد دارم و در جریان تمام پیشرفت های این صنعت 
ایران  هستم. ساختمان ها و جاده های بسیاری در 

سطح  افزایش  بیانگر  امر  این  که  شده اند  ساخته 
درآمد کشور شماست به همین دلیل می توان گفت 
مصرف الیاف نیز باال رفته است به خصوص الیاف 
مصنوعی که در آینده نزدیک پیشرفت های بسیاری 
خواهید داشت و حتی به یکی از صادرکنندگان مهم 

الیاف مصنوعی جهان تبدیل خواهید شد.
وی ادامه داد: صنعت نساجی ایران نقاط ضعفی دارد 
که برای رسیدن به پیشرفت باید آنها را برطرف کرد 
و الزم است بدانید راه حل های ما برای کشور شما 
چیست تا بتوانید در آینده به موفقیت برسید زیرا 

آینده روشنی برای نساجی ایران متصور هستم.
اظهار  نیز  سیناتکس-  مدیرعامل  رحیمی-  خسرو 

داشت: واقعیت این است که ایران در زمینه تولید 
سایر  از  برتر  الیاف،  مانند  باکیفیت  محصوالت 
بسیاری  قابلیت های  و  است  کشورهای خاورمیانه 

برای پیشرفت در این حوزه ها دارد.
به اعتقاد مسعود محمودی- مدیرعامل شرکت فیبریل- 
جوان  نسل  ما  کشور  که  است  خرسندی  باعث 

توانمند و با استعدادی دارد و باید اقدامات بسیاری 
مانند امکان دسترسی به تکنولوژی های به روز برای 

پرورش و بالندگی این نیروها انجام دهیم.
که  زمان  هر  می کنم  پیشنهاد  افزود:  وی 
سرمایه گذاری در یک بخش جدید انجام می شود، 
این  که  توانمند  متخصصین  جذب  مورد  در 
تکنولوژی ها را اجرایی خواهند کرد نیز هزینه شود. 
محصوالت  به  پتروشیمی  اولیه  مواد  تبدیل  روند 
سودآورانه  و  خالقانه  بسیار  الیاف(  )مانند  وابسته 
است که خوشبختانه ایران زمینه بسیار باالیی برای 
دیگر  به محصوالت  پتروشیمی  اولیه  مواد  تبدیل 

دارد.
ویزنبرگ اعالم کرد: زمانی که به آینده نگاه می کنیم 
و بازارهای محلی را مورد بررسی قرار می دهیم به 
این نتیجه می رسیم که تولید محصوالت باکیفیت 
و ماندگار و منطبق بر تکنولوژی های روز دنیا بسیار 

مهم است.  
دکتر حسین توانایی نیز اذعان داشت: شرکت های 
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موجود در مورد کاربردی کردن سیستم های جدید 
حول  جدید،  سرمایه گذاری های  و  می کنند  فکر 
خواهد  صورت  نوین  و  خالقانه  روش های  محور 

گرفت. 
دکتر محمدعلی توانایی عنوان کرد: به اعتقاد من، 
ایجاد محیط جدید و تفکر در مورد  تولید محصوالت 
روی  به  سرمایه گذاری  از  بیشتر  مراتب  به  جدید 
شرکت  راستا  این  در  و  است  مهم  ماشین آالت 
به مواد  را  تولیدی خود  باید ماشین آالت  اورلیکن 

اولیه مورد نیاز صنعتگران ایرانی نزدیک نماید.
به اعتقاد دکتر مجتهدی، رقابت در صنعت نساجی 
بسیار تنگاتنگ شده و اغلب تولیدکنندگان به دنبال 
تولید محصوالت جدید با استفاده از مواد اولیه جدید 
هستند. مردم نیز خواهان تهیه محصوالت دارای 

کیفیت و ویژگی های خاص می باشند.
ویزنبرگ اعالم کرد: ما شرکای خوبی برای شما 
خواهیم بود و راه حل های مختلفی برای مشکالت 
صنعتگران نساجی ایران ارائه می کنیم و می توانیم 

و  گسترده  ارتباطات  همدیگر  با  زمینه  این  در 
مستمری برقرار نماییم. سوال بعدی در مورد ارائه 
سرویس شرکت اورلیکن بود که کروبچوک گفت: 
به طوری که  است  کلی  بسیار  واژه  یک  سرویس 
یک جنبه آن ارائه قطعات اضافه به ایران مشتریان 
ایرانی و جنبه دیگر عملکرد صحیح دستگاه های 
اورلیکن در کارخانه های ایران و ارائه محصوالت 

باکیفیت است.
وی اضافه کرد: 45 تا 50 درصد ماشین آالت الیاف 
مصنوعی که در کشورهای مختلف مورد استفاده 
قرار می گیرند متعلق به نیومگ هستند و 85 درصد 

آنها DTY   می  باشند. 
شرکت  داشت:  ابراز  سمینار  ادامه  در  هم  رحیمی 
بارمگ علی رغم محدودیت های ناشی از تحریم به 
مشتریان خود بسیار نزدیک است و هیچ مشتری ای 
را نمی شناسم که به ما مراجعه کرده باشد اما جوابی 

نگرفته باشد.  
محمودی نیز ضمن تأیید سخنان رحیمی گفت: طی 

10سال اخیر به دلیل تحریم با مشکالت بسیاری 
یا  نیومگ  مختص  مشکل  این  و  بودیم  روبرو 
بارمگ نبود و اغلب نمایندگان شرکت های خارجی 
در زمینه تبادل پول با مشکالت متعددی دست و 
پنجه نرم می کردند اما در همین شرایط حتی یک 
ماشین به دلیل کمبود قطعه متوقف نشد. پس از 
اتمام بخش اول و صرف ناهار، سمینار تخصصی 
با حضور  دوم  بخش  در  اورلیکن  مصنوعی  الیاف 
صاحبان صنایع و مدیران کارخانه های فعال نساجی 
در زمینه راه حل های نوآورانه DTY، راه حل های 
کلیدی برای نخ های مخصوص و فن آوری بازیافت، 
آخرین دستاوردها برای الیاف استیپل و BCF، ارائه 
خدمات توسط اورلیکن به مشتریان الیاف مصنوعی  

و ... ادامه پیدا کرد. 

1�André Wissenberg
2�Jochen Adler
3�Michael Korobczuk
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بررسی بازار منسوجات فنی اروپا
منسوجات فنی را می توان به زیرشاخه ها و حوزه های 
مختلفی تقسیم بندی نمود که تعدادی از آنها به شرح 

ذیل می باشد:
Indotech منسوجات صنعتی*

Mobiltech منسوجات خودرویی*
Geotech منسوجات زمینی*

Agrotech منسوجات کشاورزی*
Clothtech منسوجات فنی پوششی*

Sportetch منسوجات ورزشی*
Packtech منسوجات بسته بندی*

Buildtech منسوجات سازه ای*
Protech منسوجات محافظ*

Meditech منسوجات پزشکی*
Hometch منسوجات فنی خانگی*

Oekotech منسوجات فنی زیست سازگار*
برطبق آمار ارائه شده توسط انجمن های مرتبط با 
مالی 32  با گردش  نساجی  آلمان، صنعت  نساجی 
میلیارد یورو همچنان در رده دوم این صنایع مصرفی 
آلمان قرار دارد و این در حالی است که در صنعت 
نساجی آلمان، بخش تولید منسوجات فنی با سهم 
بیش از 60 درصد نقش بسیار مهمی در حیات این 
آلمان بر عهده دارد. نقش صنایع تولید  صنعت در 
منسوجات فنی آلمان را بیش از هر حوزه ای می توان 
کرد.  مالحظه  کشور  این  خودروسازی  بخش  در 
تخمین زده می شود که حجم استفاده از منسوجات 
فنی در صنایع خودروسازی آلمان بیش از 4 میلیارد 
یورو باشد، که این موضوع بیانگر سهم 22 درصدی 
منسوجات فنی خودرویی در صنعت منسوجات فنی 
آلمان می  باشد. بررسی آمار حاکی از رشد بیش از 9 
درصدی این حوزه از منسوجات فنی در سال 2016 
میالدی است که البته سهم بازار اروپایی از میزان 

اشاره:
نمایشگاه تک تکستیل یک نمایشگاه تجاری مطرح در عرصه منسوجات فنی و بی بافت هاست که به 
طور کامل زمینه های کاربردی فناوری های نساجی را آشکار می سازد. این نمایشگاه در تاریخ 9 تا 12 می 
2017 )19 اردیبهشت تا22 اردیبهشت( برگزار شد و غرفه گذاران کشورهای مختلف که در نمایشگاه 

آخرین نوآوری های خود در عرصه نساجی را برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشتند.
تک تکستیل که هر دو سال یک بار در فرانکفورت آلمان برگزار می شود ، یکی از معتبرترین و مطرح ترین 
عرصه های ارائه آخرین نوآوری های صورت گرفته در عرصه پارچه های با فناوری پیشرفته، منسوجات 
هوشمند و فناوری های مربوط به انجام فرایندها در صنایع نساجی و پوشاک، نخ و پارچه، ساخت و 
تولید، تعمیرات و نگهداری است.  این نمایشگاه دو ساالنه از نظر بین المللی یکی از نمایشگاه های بسیار 
محبوب جهان است و افراد حرفه ای در صنایع نساجی و تصمیم گیرندگان کلیدی را از بیش از صد کشور 
جهان به خود جذب می کند. شرکت کنندگان در نمایشگاه به دنبال سرمایه گذاری، یافتن منابع، گسترش 

شبکه های تجاری خود و بازدید از جدید ترین نوآوری ها و فناوری های روز هستند. 
نمایشگاه تکس پروسس نیز نمایشگاه تجاری بین المللی مطرح در زمینه صنایع تولید پوشاک و انجام 
فرایندهای نساجی است. غرفه گذاران این نمایشگاه، جدیدترین ماشین آالت، کارخانجات، فرایندها و 
خدمات خود را در زمینه انجام فرایند بر روی مواد اولیه انعطاف پذیر و منسوجات، در معرض دید بازدید 
کنندگان تجاری قرار دادند. این نمایشگاه همزمان با تک تکستیل، هر دو سال یک بار و در فرانکفورت 
آلمان برگزار می شود و امسال نیز شاهد برپای آن در تاریخ 9 تا 12 می 2017 )19 اردیبهشت تا22 

اردیبهشت( بودیم.
در گزارشی که از نظرتان می گذرد، ضمن بررسی بازار منسوجات فنی اروپا و صادرات و واردات این 
بخش از صنعت نساجی، با تعدادی از بازدیدکنندگان ایرانی نمایشگاه های تک تکستیل و تکس پروسس 
گفت وگوهایی انجام دادیم. به اعتقاد اغلب مصاحبه شوندگان، منسوجات فنی یکی از بخش هایی است 
که در ایران هنوز پا نگرفته ولی می تواند با توجه به دو مزیت عمده کشور در این بخش یعنی »نیروی 

متخصص« و »وجود تفکِر تولید در مقیاس کم و سود باال« به رشد و توسعه فوق العاده ای دست یابد.

افزایش سهم منسوجات فنی 
در صنایــع نسـاجــی دنـیـــا
گفت وگو با تعدادی از بازدیدکنندگان نمایشگاه های تک تکستیل و تکس پروسس آلمان

گزارش
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کل تولید منسوجات بی بافت آلمان نیز در بازه زمانی 
مذکور بیش از 14 درصد رشد داشته است.

برطبق آمار فدراسیون صنعت نساجی و پوشاک اروپا 
)Euratex( عالوه بر آلمان صنعت تولید منسوجات 
فنی در سایر کشورهای اروپایی نیز رشد یافته است. 
کشورهایی نظیر ایتالیا، فرانسه و اسپانیا نیز به نوبه 
خود از کشورهای بزرگ تولیدکننده منسوجات فنی 
محسوب می شوند که پس از آنها کشورهای دیگری 
نظیر بلژیک، جمهوری چک و فنالند در رتبه های 
بعدی قرار دارند. البته شایان ذکر است که این آمار 
تنها مربوط به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا می باشد و 
کشورهایی نظیر انگلستان و ایرلند نیز که در این حوزه 

بسیار فعال می باشند در این آمار نقشی ندارند.

صادرات و واردات منسوجات فنی
فنی  منسوجات  گذشته صادرات  سال های  در طی 
اتحادیه اروپا نیز به طور متوسط 2/5درصد رشد داشته 
است. بیشترین میزان این صادرات به ترتیب مربوط 
به آمریکا )17درصد(، چین )9درصد( و سوئیس )8 
درصد( می باشد که البته پس از آنها کشورهایی نظیر 
ترکیه، روسیه و نروژ از مقاصد بعدی بازار صادراتی 
منسوجات فنی 28 کشور عضو اتحادیه اروپا می باشد. 
واردات  میزان  توجه رشد  قابل  نکات  از  یکی  البته 
منسوجات فنی اروپایی در کشورهای نظیر مراکش 
)15 درصد رشد(، اوکراین )10 درصد رشد( و تونس 

)8 درصد رشد( می باشد. 
در کنار صادرات منسوجات فنی از کشورهای اتحادیه 
اروپا، میزان واردات منسوجات فنی این کشورها نیز در 
سال 2016 میالدی کمی بیش از 1 درصد افزایش 
یافته است و به عدد 6/7 میلیارد یورو رسیده است. 
هرچند مهمترین کشورهای صادرکننده منسوجات 
فنی به اتحادیه اروپا عبارتند از چین )3 درصد رشد(، 

ترکیه )2 درصد رشد( و آمریکا، اما کشور ژاپن توانسته 
است با رشدی بیش از 13 درصد خود را به عنوان 
یکی از مهمترین تامین کنندگان بازار منسوجات فنی 
اروپا مطرح نماید. مهمترین نقطه قوت کشور ژاپن 
کربن،  الیاف  عرضه  اروپا  فنی  منسوجات  بازار  در 
منسوجات کربنی جهت تقویت صنایع کامپوزیت با 
کاربردهایی نظیر صنایع ساخت هواپیما، خودرو و ...، 
منسوجات پاراآرامیدی جهت محافظت بالستیک و 

ضدگلوله و ... می باشد. 

منسوجات فنی و بی بافت ها؛ فرصتی برای نجات 
شرکت  مدیرعامل  بزرگیان -  امیرمسعود  مهندس 

مهندسی مشاور  ژینا  تکس- یکی از بازدیدکنندگان 

گذشته  دوره های  از  که  تکستیل  تک  نمایشگاه 
این نمایشگاه نیز بازدید به عمل آورده، ابراز داشت: 
جایگاه نمایشگاه تک تکستیل فرانکفورت تابعی از 
فراگیری این بخش صنعت نساجی می باشد.  به دلیل 
گسترش چشمگیر منسوجات فنی در دنیا، همه ساله 
شاهد پر رنگ تر شدن نمایشگاه به عنوان یکی از 
منسوجات  حوزه  در  تخصصی  مهم  نمایشگاه های 
 Techtextile 2017 .صنعتی و بی بافت ها هستیم
همانطور که انتظار می رفت با استقبال بسیار خوبی 
هم مواجه شد به طوری که سه ماه پیش از برگزاری 
نمایشگاه، 85 درصد فضاهای آن پر شده بود و تمامی 
فضای اختصاص یافته به این نمایشگاه در زمان اجرا 

پر شده بود.
وی افزود: حوزه منسوجات فنی بسیار متنوع و وسیع 
است و ارتباطات گسترده ای با سایر صنایع دارد به 
همین دلیل نکته ممتاز نمایشگاه تک تکستیل غلبه 
وجه تخصصی و علمی این نمایشگاه در مقایسه با 

سایر نمایشگاه ها می باشد. 
انواع  نمایشگاه  این  در  بزرگیان،  مهندس  به گفته 

منسوجات  هوشمند،  پارچه های  رسانا،  منسوجات 
بی بافت، سازه های سبک، کامپوزیت ها، الیاف کربن 
از  و شیشه و به طور کلی طیف کامل و متنوعی 
انواع منسوجات فنی و تخصصی عرضه می گردد و 
متناسب با حوزه کاربردی هر یک از این محصوالت 
مخاطبین خود را داشته مورد توجه بازدیدکنندگان 

قرارمی گیرد.
نمایشگاه  داشت:  اذعان  نساجی  صنعت  فعال  این 
تک تکستیل، رویدادی است که عالوه بر صاحبان 
صنایع، پژوهشگران، محققان، متخصصین و اساتید 
دانشگاه باید در آن حضوری فعال و محسوس داشته 
باشند و متأسفانه می توان گفت جای متخصصین و 

پژوهشگران ایرانی در این نمایشگاه خالی بود. 
سال  حدود 30  کرد:  اضافه  تکس  ژینا  مدیرعامل 
پیش که تحصیل در رشته مهندسی نساجی دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر را آغاز کردم، گزاره » نساجی بیش از 
آن که علم باشد یک فن است« را شنیدم و همچنان 
مخالفتی با این تعبیر ندارم زیرا در نساجی امروز تلفیق 
روش های سنتی نساجی با ابزارها و ماشین آالت مدرن 
امروزی وجه غالب است. همان فرایندهای قبلی صرفًا 
با سرعت باالتر و بهره وری بیشتر با در خدمت گرفتن 
دانش مهندسی مکانیک، برق و الکترونیک و... شاکله 
صنعت نساجی را پایه ریزی می نماید. به عبارت دیگر 
نساجی معمول با به خدمت گرفتن علوم مهندسی 
دیگر خود ادامه حیات خود در جهان امروزی دنبال 
می کند و این به معنای باقی ماندن نساجی به عنوان 
یک فن خواهد بود.  امروزه منسوجات صنعتی فرصتی 
ایجاد کرده که نساجان بتوانند با طراحی محصوالت 
جدید دین متقابل خود به تولید علم و توسعه سایر 
رشته های مهندسی، پزشکی و... ادا نموده و نقش 
خود را در تولید علم جهانی مجددا بازسازی نمایند. 
منسوجات صنعتی شاخه ای از صنعت نساجی است که 
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می تواند موتور محرک توسعه صنایع دیگر قرار گیرد و 
نقش متخصصان نساجی به عنوان تولید کنندگان علم 
می تواند در این حوزه نقشی ممتاز و قابل توجه باشد. 
امروزه منسوجات صنعتی اعم از منسوجات بی بافت، 
کامپوزیت ها، الیاف صنعتی و ... نقش آفرینی قابل 
توجی در مهندسی ساختمان ، سد سازی، جاده سازی ، 
سازه های دریایی و امثالهم ایفا می کنند. بخشی قابل 
نظامی،  صنایع  نوآوری های  و  گسترش  از  توجهی 
برق  خانگی،  صنایع  خودروسازی،  هوایی،  صنایع 
والکترونیک، بهداشتی و بیمارستانی و... امروزه مرهون 
نقش آفرینی بازه وسیعی از منسوجات صنعتی متنوع 
در این حوزه هاست. نقش آفرینی ممتازی که برای 
تولیدکنندگان این منسوجات فنی بسیار سودآور بوده 
است. متأسفانه با غفلت از مزیت های این صنعت رو 
به رشد، توسعه منسوجات صنعتی در کشور ما وضعیت 
خوبی ندارد. این بخش از صنعت قطعاً پتانسیل تبدیل 
نخست  قدم  شاید  و  دارد  باالیی  افزوده  ارزش  به 
حرکت در این مسیر توجه بیشتر مراکز پژوهشی و 
تحقیقی نساجی به این موضوعات می باشد و باید 
منسوجات فنی محور پژوهش و تحقیقات قرار گیرد. 

حوزه  در  فعال  پژوهشکده  فقدان  به  اشاره  با  وی 
طی  داشت:  بیان   ، بی بافت ها  و  فنی  منسوجات 
سال های اخیر حجم بسیاری از توان علمی، ثروت 
و بودجه های تحقیقاتی نساجی فارغ از این که شانس 
صنعتی شدن آن در صنعت نساجی چه میزان می باشد، 
در زمینه فناوری نانو به کار گرفته شد که در عمل 
چندان موجب ایجاد ارزش افزوده و تولید انبوه نتیجه 
این تحقیقات در صنعت نگردید. معتقدم اگر درصدی 
از تحقیقات، پژوهش ها و تزهای دکترا و کارشناسی 
ارشد به سمت منسوجات فنی سوق پیدا می کرد، این 
بخش مسیر خود را در صنعت پیدا می کرد، و مولد 

ارزش افزوده مناسبی در صنعت می شد.
شده  اعالم  همواره  بزرگیان،  مهندس  به اعتقاد 
پرداختن به منسوجات فنی بسیار تخصصی، دشوار و 
پیچیده است و نباید نزدیک آن شد اما مراکز علمی 
این  در  موفقیت  با  و  درستی  به  دنیا  دانشگاهی  و 
مسیر گام برداشته اند و موفق به خلق ارزش افزوده 
شده اند بنابراین ما نیز میتوانیم در مورد منسوجات فنی 

گام های موثر برداریم. 
مدیرعامل ژینا تکس ابراز داشت: منسوجات فنی فقط 

مباحث خاص و پیچیده مانند البسه فضانوردان ناسا 
نیست و بسیاری از موارِد آن به سادگی قابل دسترس 
این که  کما  دارد.  شدن  عملیاتی  امکان   و  بوده 
کشورهایی مانند عربستان که از نظر توان تکنولوژیکی 
و فنی بسیار پایین تر از ماست، امروزه بیش از 2/5 
برابر ایران، منسوجات بی بافت تولید می کند یا تولید 
منسوجات بی بافت در رژیم صهیونیستی با 8 میلیون 
نفر جمعیت، چند برابر ایران می باشد در حالی که ما به 
ذخایر پتروشیمی، پلیمر ، الیاف، نیروی متخصص و 
توانمند، دسترسی بیشتری داریم اما متأسفانه در این 
زمینه نه دانشگاه و نه اهالی صنعت نساجی، اقدام 

موثری انجام نداده اند.
مدیرعامل ژینا تکس سپس نمودارهایی از روند رو به 
توسعه منسوجات فنی در دنیا ارائه داد و گفت: توجه به 
روند رشد منسوجات فنی و به طور خاص منسوجات 

بدون بافت به روشنی گویای این حقیقت است که 
بخش قابل توجهی از رشد  صنایع نساجی جهان در 

حوزه منسوجات فنی رقم خواهد خورد.  
تقسیم بندی های  در  که  مطلب  این  ذکر  با  وی 
منسوجات فنی، بخش منسوجات نبافته روند صعودی 
خود را طی می کند، افزود: 37 درصد کل تولیدات 
آمریکا، منسوجات بی بافت است که رقم چشمگیری 
منسوجات  تولید  پررنگ  حضور  استمرار  می باشد. 
نبافته در کشورهای توسعه یافته و صاحب تکنولوژی 
گویای پتانسیل سودآوری این بخش از صنعت حتی با 

هزینه های باالی تولید آن در این کشورها می باشد.
سمت  به  باید  کرد:  خاطرنشان  بزرگیان  مهندس 
تولیدات با ارزش افزوده باالتر حرکت کنیم که در این 
میان تولید منسوجات فنی، فرایندی است که ارزش 
افزوده بیشتری به همراه دارد و با تکیه بر علم، دانش 
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و آگاهی منجر به ثروت آفرینی می شود.
نمایشگاه  در  حاضر  کشورهای  مورد  در  وی 
ارایه  حوزه  در  آلمان  همچنان  گفت:  تک تکستیل 
تکنولوژی در زمینه ماشین آالت منسوجات فنی و 
بی بافت با برندهای بزرگ ماشین سازی وهمچنین 
شرکت های مهندسی حضور شاخصی داشت، پاویون 
کشورهای بلژیک و ایتالیا نسبت به دوره های گذشته 
وسیع تر شده بود. شرکت های آمریکایی در زمینه تولید 
محصوالت بسیار خاص، گرانقیمت و کاربرد های ویژه 
فعال شرکت داشتند، ترکیه در قالب تولیدکنندگان و 
ارایه دهندگان منسوجات   غرفه های پررونقی داشتند 
و مثل اکثر نمایشگاه های دیگر غرفه های چینی بسیار 
پر تعداد بود و عمدتاً انواع محصوالت  خود را معرفی 
می کردند و با سماجتی که خاص ایشان است! به 
دنبال جذب مشتری بودند. نمدهای با کیفیت باال، 
انواع فیلترهای هوا، مایعات، بخار با تراکم و گرماژ 
متفاوت از انواع الیاف مقاوم در برابر حرارت و آتش 
ارایه کنندگان بسیاری داشت. سازندگان منسوجات 

برای صنعت خودرو نیز تحرک زیادی داشتند. 
مهندس بزرگیان گفت: واقعیت این است که پتانسیل 
زمینه  در  باالیی  بسیار  آفرینی  ثروت  و  سودآوری 
منسوجات فنی وجود دارد باید توجه کنیم بسیاری 
از مشکالت کشور مانند ریزگردهای جنوب کشور، 
باالی  هزینه های  نفت،  چاه های  اطراف  آلودگی 
راه های  و  جاده سازی و کوتاهی عمر مفید جاده ها 
رفع  قابل  فنی  منسوجات  توسعه  طریق  از  کشور، 

هستند.   
وی با بیان این نکته که تنها راهی که برای ادامه 
تبدیل دانش  حیات و نجات صنعت متصور است، 
است،  اشتغال  ایجاد  و  صنعتی  افزوده  ارزش  به 
و  تحریم ها  گذشته  سال  طی 10  متأسفانه  افزود: 
سیاست های منفعت جویانه برخی که به دنبال انحصار 
می باشند باعث خروج منسوجات فنی و بی بافت ها از 

اولویت های وزارت صنعت شد البته اخیراً این دسته 
از کاالها در لیست اولویت های قرار گرفته است اما 
رقبای منطقه ای و جهانی رشد فراوانی در سال های 
غفلت ما داشته اند  برای مثال ترکیه طی سال های 
2009 تا 2014 حجم تولید منسوجات نبافته اش را 
ظرف مدت 5 سال به 2 برابر رسانده است و همچنان 
با سرعت مشغول توسعه این صنعت می باشد.  هم 
اکنون ترکیه 4 درصد تولید جهانی را در اختیار دارد و 
امروز 2 تولید کننده ترک منسوج نبافته در بین  10 
کمپانی بزرگ جهان در تولید منسوج نبافته می باشند 
که حجم معامالت باالی 300 میلیون دالر در سال 
دارند. سهم چین نیز از بازار منسوجات نبافته طی یک 
دهه  از 12 درصد به حدود 50 درصد ارتقا پیدا کرده؛  
این در حالی است که سهم ایران تولید این کاال از بازار 

جهانی تنها برابر 0/75درصد می باشد.
بودن  اقتصادی  به  اشاره  با  نساجی  این متخصص 
سرمایه گذاری در زمینه منسوجات فنی و بی بافت ها 
تأکید کرد: انتخاب آگاهانه و سرمایه گذاری در تولید 
منسوجات فنی و بی بافت ها سودآوری بسیار باالیی 
رشد  به  رو  بازار  و  دارد  دنبال  به  برای سرمایه گذار 
این منسوجات آینده روشنی برای سرمایه گذاری در 
این حوزه ترسیم می نماید. وی حضور در نمایشگاه 
تک تکستیل را جهت افزایش اطالعات و دانش فنی 
سازندگان  بی بافت ها،  و  فنی  منسوجات  زمینه  در 
ماشین آالت و فعاالن این حوزه بسیار موثر و ارزشمند 
برشمرد و گفت: یکی از راه های افزایش دانش فنی، 
حضور در نمایشگاه های معتبر بین المللی است که تک 
تکستیل به عنوان یک نمایشگاه تخصصی و مطرح، 

گزینه بسیار مناسبی محسوب می شود. 
صاحبان  عالقه  خصوص  در  بزرگیان  مهندس 
در  حضور  برای  اروپایی  کشورهای  و  تکنولوژی 
ایران اظهار داشت: نگاه فعاالن اقتصادی، صنعتی 
کشورهای صاحب تکنولوژی به بازار نگاهی مثبت و 

همراه با عالقه برای همکاری و بازگشت به شرایط 
قبل از تحریم هاست. آنها ایران را بازاری می دانند که 
طی 10 سال توقف سرمایه گذاری پتانسیل باالیی 
برای توسعه در آن ایجاد شده است و آنها مشتاقانه 
به دنبال همکاری و ارائه ماشین آالت و دانش فنی 
خود می باشند این ذهنیت  مثبت می تواند ارزشمند 
تلقی گردد اما تأمین اعتبار و مشکالت بانکی، مالی 
برای  که  است  گونه ای  به  ما  کشور  اقتصادی  و 
سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی شرایط هنوز 
مهیا نیست. امیدواریم با توجه به اهمیت و جایگاه 
توسعه صنعتی در ایجاد اشتغال، بسترهای الزم هرچه 
سریع تر برای توسعه صنعت هایی با توجیه اقتصادی 

باال مهیا شود.

نمایشگاه تک  تکستیل و دنیایی از خالقیت و نوآوری
دکتر شاهین کاظمی- رئیس هیئت مدیره شرکت پارسیان 

پلی تکس- ابراز داشت: به طور کلی نمایشگاه تک 

تکستیل در دو بخش برگزار می شود. در بخش نخست 
دوم  بخش  و  دارند  حضور  ماشین آالت  سازندگان 
شامل  تولیدکنندگان منسوجات فنی می شود. سازندگان 
ماشین آالت تقریباً همان شرکت هایی هستند که در 
اغلب نمایشگاه های معتبر جهانی مانند ایتما حضور 
دارند اما معمواًل در نمایشگاه تک  تکستیل به روی 
حوزه های تخصصی تر متمرکز می شوند برای مثال 
یک شرکت معتبر و قدرتمند بافندگی که به تولید انواع 
مختلف ماشین آالت بافندگی می پردازد در نمایشگاه 
را  شیشه  نخ های  بافندگی  ماشین  تک  تکستیل، 
عرضه می کند؛ یا شرکت فعال در حوزه منسوجات 
بی بافت در این نمایشگاه ماشین آالت بسیار ویژه و 
مشاهده  معرض  در  را  بی بافت  منسوجات  خاص 
متخصصین و مخاطبان قرار می دهد. وی ادامه داد: 
اغلب غرفه ها کوچک  نمایشگاه تک  تکستیل،  در 
هستند اما به صورت تخصصی و کاماًل هدفمند حضور 

ابوالفضل مشهدیپژمان سالمتی  محمود مشاط شاهین کاظمی امیرمسعود بزرگیان
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پیدا می کنند. مثاًل یکی از تولیدکنندگان ماشین آالت 
ذوب ریسی در سایر نمایشگاه ها ، ماشین های متداول 
خود را در غرفه های وسیع به نمایش می گذارد اما در 
نمایشگاه تک  تکستیل صرفاً به روی عرضه نخ های 

ایربگ یا نخ تایر و ... متمرکز می  شود.
این فعال صنعت نساجی، نکته جالب توجه در نمایشگاه 
تک  تکستیل را حضور شرکت هایی دانست که در حوزه 
تولید منسوجات فنی به فعالیت می پردازند و افزود: در 
این حوزه شرکت های بسیاری وجود دارند و به عنوان 
یک بازدیدکننده با دنیایی از خالقیت و نوآوری مواجه 
می شوید به طوری که اغلب تولیدکنندگان منسوجات 
فنی )با ماشین آالتی که معمواًل به صراحت از آنها 
نام نمی برند( جدیدترین محصوالت خود را عرضه 
می نمایند. برای مثال شرکتی فعال  در حوزه تولید 
کامپوزیت های بسیار ویژه، محصوالت خود را که با 

نخ های کربنی بافته شده اند؛ به نمایش می گذارد. 
تک  تکستیل  نمایشگاه  در  کاظمی،  دکتر  به گفته 
نمی توان دو شرکت را پیدا کرد که عیناً یک محصول 
را تولید نمایند بلکه هر تولیدکننده ای به روی ارائه یک 

محصول بسیار خاص فعالیت می کند.   
رئیس هیئت مدیره پارسیان پلی تکس اذعان داشت: 
بازدید از تمام غرفه های نمایشگاه تک  تکستیل بسیار 
جالب توجه و است و اغلب محصوالت ارائه شده این 
نمایشگاه را در کشور خود نداریم و حتی ندیده ایم. 
سایر  با  ایران  تجاری  روابط  که  است  این  واقعیت 
کشورها به خصوص اروپا هنوز به حالت استاندارد و 
قابل قبول نرسیده چه برسد به دنیای منسوجات فنی 
که بخش عمده ای از آن در بخش نظامی، هوافضا و 
... صورت می گیرد و با محدودیت های بسیاری در این 

زمینه ها مواجهیم.
ترتیب  این  به  داشت:  ابراز  ادامه  در  کاظمی  دکتر 
از آخرین  بازدید  به  ایرانی می توانند  بازدیدکنندگان 
دنیای  تکنولوژی های  و  تجهیزات  دستاوردها، 
منسوجات فنی بپردازند و در ضمن حوزه منسوجات 
فنی حوزه ای نیست که هر شرکتی در سراسر دنیا 
به فعالیت در آن بپردازد و چه بسا یک شرکت، کل 
نیاز دنیا را در آن مورد خاص تحت پوشش قرار دهد. 
لباس فضانوردان در شرکت های  مثاًل الزم نیست 
متعدد تولید شود بلکه فعالیت یک شرکت قدرتمند و 
حرفه ای برای رفع این نیاز کافی است و هر کشوری 

باید براساس مزیت های موجود خود کار کند. مثاًل 
در نمایشگاه های دیگر، غرفه داران روسیه، اوکراین 
و کشورهای بلوک شرق به ندرت مشاهده می  شوند 
اما در نمایشگاه تک  تکستیل شرکت کنندگان این 
کشورها در حوزه تولید منسوجات نظامی، الیاف شیشه 

و الیاف بازالت حضور فعال و قابل توجهی داشتند. 
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران 
در مورد کشورهای حاضر در نمایشگاه تک  تکستیل 
این  موجود  غرفه های  از  عمده ای  بخش  گفت: 
نمایشگاه در بخش تولید منسوجات فنی مربوط به 
آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، سوئیس و ایتالیا می شد و 
در بخش ساخت ماشین آالت نیز ماشین سازان اروپایی 
و ژاپنی حضور پر رنگ تری داشتند؛ از چین و کره 
جنوبی نیز غرفه داران انگشت شماری مشاهده شدند. 

را  نمایشگاه تک  تکستیل  در  از حضور  وی هدف 
عالقه به حوزه منسوجات فنی و در جریان آخرین 
گفت:  و  کرد  اعالم  گرفتن  قرار  اطالعات  و  اخبار 
از منسوجات فنی به منسوجات بی بافت و  بخشی 
الیاف ویژه ) کربن، شیشه و امثالهم(  اختصاص دارد 
معمواًل  و  دارم  بخش ها  این  به  خاصی  که عالقه 
رویدادهای مربوط به آن را در اغلب نمایشگاه های 
بین المللی دنبال می کنم. رئیس هیئت مدیره شرکت 
پارسیان پلی تکس تصریح کرد: زمانی که از نمایشگاه 
معتبر و مطرحی مانند تک  تکستیل بازدید می کنم، به 
این نتیجه می رسم که گویی در دنیای دیگری زندگی 
می کنیم و فاصله بسیاری در زمینه مباحث فنی و 

تخصصی نساجی با کشورهای اروپایی داریم. 

سودهای  سرشار در منسوجات فنی
شرکت  مدیرعامل  مشهدی-  ابوالفضل  مهندس 

تکسوفین- در مورد نمایشگاه تک تکستیل امسال 

که  بود  این  نمایشگاه  جالب  نکته  داشت:  عنوان 
اروپا، صنعت نساجی متداول خود را تقریباً تعطیل 
و به کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی منتقل 
کرده است اما به دلیل سود سرشار منسوجات فنی، 
اکثر شرکت های اروپایی فعالیت در این حوزه را به 
صورت جدی دنبال می کنند. در بخش محصوالت 
درصد   90 از  بیش  فنی،  منسوجات  بر  مبتنی 
تکستیل،  تک  نمایشگاه  در  حاضر  شرکت های 
حضور  نیز  شرکت های  امریکایی  بودند،  اروپایی 

بسیار چشمگیری داشتند. 
وی ادامه داد: اطالعات صنعتگران نساجی نسبت 
به منسوجات فنی بسیار پایین است و برخی افراد 
که به غرفه ها مراجعه می کردند، ایده های خوبی در 
به  بود  پایین  اطالعاتشان  اما سطح  داشتند  ذهن 
همین دلیل تصور می کنم منسوجات فنی یکی از 
بخش هایی است که در ایران هنوز پا نگرفته ولی 
می تواند با توجه به دو مزیت عمده کشور در این 
بخش یعنی » نیروی متخصص« و »وجود تفکِر 
تولید در مقیاس کم و سود باال« به رشد و توسعه 

فوق العاده ای دست یابد. 
به اعتقاد مدیرعامل تکسوفین، اگر در ایران، فعالیت 
و سرمایه گذاری در بخش منسوجات فنی به صورت 
جدی تر تحقق یابد، فعاالن این بخش در مدت زمان 

کوتاهی به سودآوری خواهند رسید.  

ایجاد  و  ابداعات  خالقیت،  نمایش  برای  مجالی 
ارزش افزوده

تک  دنیز  شرکت  مشاط-مدیرعامل  محمود  مهندس 

دیبا- که در هر دو نمایشگاه تک تکستیل و تکس 

پروسس حضور داشت، گفت:  در نمایشگاه تکس 
پروسس، شاهد تحوالت ویژه ای نبودم و به اذعان 
شرکت کنندگان نیز تغییر و تحوالت نوینی در صنعت 
دوخت و دوز انجام نشده و شرکت کنندگان عموما 
طبق روال شرکت می کنند ولی در بخش منسوجات 
فنی و نمایشگاه تک تکستیل کاماًل متفاوت است 
برای  افزوده  ارزش  ایجاد  و  ابداعات  خالقیت،  و 
کشورهای اروپایی و آمریکایی در این بخش با نیروی 
بسیاری رو به پیشرفت است و قطعاً تغییر و تحوالت 
در بخش خودرو، فیلتراسیون، نظامی و منسوجات 

هوشمند با شتاب بیشتری انجام گرفته است.
وی ادامه داد:  برای من بازدید از بخش فیلتراسیون 
)که از بخش تولید الیاف تا منسوج گسترده است( ، 
جالب توجه بود و فکر می کنم بخش منسوجات فنی 
از معدود بخش هایی است که در ایران قابلیت رشد 
و گسترش ویژه و همچنین سرمایه گذاری دارد که 
کاربردهای استراتژیک در کمک به حل معضالت 
اول  جهان  کشورهای  این که  ضمن  دارد؛  آب 

سرمایه گذاری ویژه ای در این بخش دارند.
به اعتقاد مهندس مشاط، هم به لحاظ کیفی و هم با 
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توجه به جهت گیری های کالن کشور آلمان به ویژه 
در بخش منسوجات فنی، این کشور پیشتاز است؛ البته 
کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن و کره جنوبی را نباید 

نادیده گرفت.
وی در مورد بازدیدکنندگان هم بیان داشت: اغلب 
بازدیدکنندگان متخصصین و کارشناسان در صنعت 

خودرو، هوایی، نساجی، نظامی و پوشاک بودند.
از  مدیرعامل شرکت دنیز تک دیبا در مورد هدف 
حضور در این دو نمایشگاه گفت: در نمایشگاه هایی 
از این نوع ضمن حضور و مالقات با شرکت هایی 
در  داریم،  برعهده  ایران  در  را  آنها  نمایندگی  که 
مورد جهت گیری نساجی و پوشاک اطالعات کسب 
می کنم که قطعاً در برنامه ریزی های آینده کاری ما 
کاماًل موثر است و اجازه حفظ تمایز در حیطه کاری 

را به ما می دهد.
مهندس مشاط تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته 
اگر حرکت و تولیدی در بخش نساجی یا پوشاک باشد، 
عموماً در منسوجات نبافته است که علت آن ارزش 
افزوده باال و حرکت رو به رشد می باشد. این صنعتگر 
نساجی در مورد منسوجات فنی در ایران گفت: با توجه 
به این که در بیشتر بخش هایی که این منسوجات 
کاربرد دارد فقط بحث قیمت موثر است، گسترش آنها 
بسیار دشوار به نظر می رسد مثاًل در بخش خودرو و 
نظامی اولویت اول در ایران قیمت است نه کارایی 
در  عموماً  نیز  هوایی  صنعت  جدید.  تکنولوژی  و 
دست اروپا و آمریکا است و از به اعتقاد من بخش 
فیلتراسیون که کاربردهای وسیعی اعم از ساختمان، 
پزشکی، خودرو .... دارد؛ پتانسیل سرمایه گذاری جهت 

مصرف داخل و صادرات را نیز دارد.

 آشنایی با آخرین دستاوردها و تکنولوژی های دنیای 
پوشاک 

بوریا-  شرکت  سالمتی-مدیرعامل  غالمرضا  مهندس 

این  گفت:  پروسس  تکس  نمایشگاه  به  اشاره  با 
نمایشگاه به نمایش ماشین آالت و تجهیزات صنعت 
پوشاک می پردازد و تمام شرکت های معتبر با آخرین 
دستاوردها و جدیدترین تکنولوژی های خود در آن 
مزیت  بوریا،  مدیرعامل  گفته  به  می یابند.   حضور 
نمایشگاه های  به  نسبت  پروسس  تکس  نمایشگاه 
سایر کشورها این است که شرکت ها بدون واسطه و 

در نظر گرفتن عاملیت فروش در آن حضور می یابند. 
برای مثال در نمایشگاهی که در ترکیه برگزار می شود 
و برند های معتبر غیر ترک توسط نماینده و عاملیت 
در  اما  می پردازند  محصوالت  ارائه  به  خود  فروش 
نمایشگاه تکس پروسس، امکان مالقات مستقیم با 
خوِد تولیدکننده ماشین آالت، نرم افزار و سخت افزار 
به  خود  مشتریان  با  واسطه  بدون  که  دارد  وجود 
مذاکرات تجاری، فنی و صنعتی می پردازند. همچنین 
همراهی تیم های پشتیبانی در این نمایشگاه به منظور 

پاسخگویی به مشتریان بیشتر به چشم می خورد.

مهندس سالمتی افزود: در نمایشگاه تکس پروسس، 
آخرین دستاورد شرکت ها اعم از قابلیت های جدید 
در محصوالت نرم افزاری و سخت افزاری ارائه شده 
همکاری  با  جداگانه ای  بخش های  همچنین  بود؛ 
غرفه داران تعبیه شده بود که جذابیت خاصی برای 
بازدیدکنندگان داشت زیرا فرایند فعالیت یک کارخانه 
دوخت پوشاک با همکاری غرفه های مختلف در قالب 
یک کارخانه کوچک ایجاد شده بود و بازدیدکنندگان 
می توانستند تمام بخش های تولید پوشاک را از نزدیک 

مشاهده کنند. 

تکس  نمایشگاه  دیگر  بخش  در  داد:  ادامه  وی 

پروسس، کت واک های تخصصی ارائه می شد که 
بر اساس موضوع کاربرد لباس طراحی و اجرا شده 
بود و دانشگاه ها به صورت فعال در این بخش حضور 
داشتند. یکی دیگر از بخش های این نمایشگاه نیز به 
پوشاک  اطالعات در صنعت  فناوری  از  بهره گیری 
اختصاص داشت. که شرکت های اروپایی فعال در 

این حوزه در این بخش حضور داشتند.
این فعال صنعتی خاطرنشان کرد: حضور کشورهای 
بود  نمایشگاه تکس پروسس چشمگیر  اروپایی در 
ضمن این که از کشورهای آسیایی مانند چین و تایوان 

 نیز در این نمایشگاه حضور داشتند.

مدیرعامل بوریا در مورد بهره گیری از فناوری های 
تولیدکنندگان  توسط  نمایشگاه  این  شده  عرضه 
نوین  تجهیزات  از  استفاده  گفت:  ایران  پوشاک 
چند  پوشاک  تولید  در  افزاری  نرم  محصوالت  و 
سالی است که آغاز گردیده است ولی هنوز فاصله 
محسوسی بین غالب تولیدکنندگان پوشاک داخلی 
و آنچه در صنعت ماشین آالت تولید پوشاک رخ 
می دهد موجود هست. به عنوان مثال در بخش 
تکنولوژی های  و  روز  به  دوخت، قیمت تجهیزات 
از  بسیاری  برای  توجیهی  و  باالست  نوین، 
کارخانه های پوشاک کشور ما ندارد اما به هر حال 
این قبیل نمایشگاه ها، آینده صنعت پوشاک را نشان 
می دهند که تمام تولیدکنندگان جهان باید به سمت 
آن حرکت کنند براین اساس شاید تا 10 سال پیش 
در  شده  ارائه  تجهیزات  از  بسیاری  می شد  تصور 
نمایشگاه های بین المللی هیچ گاه در صنعت پوشاک 
خوشبختانه  اما  نگیرد  قرار  استفاده  مورد  ایران 
از  بهره گیری  سمت  به  متعددی  بخش های  در 
تکنولوژی روز دنیا حرکت کرده ایم. ضمن این که 
همیشه  جدید،  محصوالت  و  دستاوردها  مشاهده 
برای تولیدکنندگان موثر است. به عنوان مثال در 
بخش نرم افزار های الگوسازی و چیدمان که ما 
نداشت  باور  گذشته کسی  فعال هستیم 10 سال 
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که در بدنه صنعت پوشاک از نرم افزار برای الگو و 
برش استفاده شود ولی هم اکنون شرکت ما صدها 

کاربر در سراسر ایران درصنعت پوشاک دارد.

مهندس سالمتی اذعان داشت: صنعت پوشاک به 
نیروی کار فراوان، نیاز دارد و تولیدکنندگان مطرح 
ارزان  کار  نیروی  از  استفاده  سمت  به  قدرتمند  و 
برای بخش های از تولید که نیاز به تخصص ندارد 
گام برمی دارند و بخش هایی از تولید پوشاک را که 
ارزش افزوده باال و نیاز به تخصص دارد نظیر طراحی 
و اطالعات فنی محصول هست را برای خود حفظ 
می کنند. ضمن این که همزمان با افزایش حجم تولید 
و همکاری با تولیدکنندگان در کشورهای مختلف و 
تعدد فروشگاه های زنجیره ای در سطح دنیا، باید از 
تکنولوژی هایی بهره مند شوند تا کل فرایند تولید را 
برایشان قابل کنترل نماید، بهره وری نیروی کار ارزان 
 قیمت را افزایش دهند و خطاهای احتمالی حین کار 
را به حداقل برسانند. مدیرعامل بوریا در مورد هدف 
از حضور در نمایشگاه تکس پروسس گفت: به عنوان 
شریک تجاری چند شرکت فعال در زمینه نرم افزار و 
ماشین آالت صنعت پوشاک در این نمایشگاه حضور 
داشتیم تا دستاوردهای جدید را مشاهده و به کشور 
را  کامل  و  اطالعات جامع  کنیم، همچنین  منتقل 
در اختیار بازدیدکنندگان ایرانی قرار دهیم و آنان را 
با تکنولوژی های جدید آشنا کنیم، در نهایت نیز اگر 
محصول جدیدی در راستای ارتقای صنعت پوشاک 
کشور عرضه شده، بتوانیم زمینه های بهره گیری از آن 
را در کشور خود فراهم کنیم که خوشبختانه در هر سه 

جنبه به هدف خود دست یافتیم. 

این صنعتگر نساجی که در نمایشگاه تک تکستیل 
نیز حضور داشت، گفت: در نمایشگاه تک تکستیل، 
الیاف و مواد خاصی در زمینه منسوجات فنی ارائه 
شده بود که در نمایشگاه های متداول صنایع نساجی 
مشاهده نمی شود. برای مثال منسوجاتی که در آنها 
از المپ های LED قرار می گیرد یا منسوجاتی که 
به دلیل وجود الیاف خاص در تسهیل تعریق موثر 

است. 

وی ادامه داد: نمایشگاه تک تکستیل محل نمایش 
محصوالت متفاوتی مانند الیاف سازگار با محیط زیست، 
تجهیزات خاص نظامی، هوافضا، خودروسازی، جاده 
سازی، بادبان قایق ها و ... در صنعت نساجی است که 
بازدیدکنندگان خاصی را از کشورهای مختلف به خود 
جلب می کند. به گفته مدیرعامل بوریا، در کنار استفاده 
از ماشین آالت تخصصی و به روز منسوجات فنی، 
بحث استفاده از دانش فنی نیز مطرح است که نیازمند 
سرمایه گذاری و انجام تحقیقات گسترده می باشد تا 
محصول نهایی که شاید صرفاً برای یک بخش از 
صنعت قابل استفاده است، ارائه شود. اگر روزی صنعت 
نساجی ایران به این سطح از توانمندی و بلوغ فنی 
برسد که گروه های تحقیقاتی در کنار کارخانه  ها شکل 
گیرد، ما نیز می توانیم از دستاوردهای نمایشگاهی 
مانند تک تکستیل بهره مند شویم اما تا زمانی که به 
دنبال محصوالت متداول و روزمره نساجی هستیم، 
نمی توان انتظار بهره گیری از محصوالت ارائه شده در 

نمایشگاه تک تکستیل را داشته باشیم.
مهندس سالمتی ضمن اشاره به حضور پربار و قابل 
توجه غرفه داران اروپایی اذعان داشت: می توان گفت 

دنیای منسوجات فنی در اختیار اروپایی هاست.
وی، بخش نوآوری های دانشگاهی را  بخش جذاب 
نمایشگاه تک تکستیل برشمرد و گفت: پروژه های 
ای  در غرفه  و  بودند  اجرا شده  دانشگاه ها  منتخب 
خاص و با زیبایی و به صورتی که جلب توجه می کرد 

به نمایش گذاشته شده بودند.

با  گفت وگویی  گزارش،  این  پایانی  جمع بندی  در 
مهندس هرمز مهبد- مدیر عامل هلدینگ تجارت فراسو 

و نماینده نمایشگاه های بین المللی فرانکفورت در ایران- 

techtex� 2017  انجام دادیم. وی گفت:  نمایشگاه
هزار670   و 33  کشور  از 55  گذار  til، 1577غرفه 
tex�  2017104 کشور و نمایشگاه  بازدیدکننده از
process 312  غرفه گذار از 35 کشور و 13 هزار 
کشور  داشت. 10  کشور  از 109  بازدیدکننده   817
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برتر بازدیدکننده عبارت بودند از آلمان، فرانسه، ایتالیا، 
انگلستان، ترکیه، لهستان، بلژیک، کره جنوبی، پرتقال، 
سریالنکا و5 کشور برتر غرفه گذار شامل آلمان، ایتالیا، 

ترکیه، چین و ژاپن می شد
که  سوال  این  به  پاسخ  در  مهبد  مهندس 
بازدیدکنندگان ایراني در اغلب نمایشگاه های نساجي 
و پوشاک بین المللي، حضور پرشماری دارند اما در دو 
نمایشگاه تک تکستیل و تکس پروسس این حضور 
چندان پر رنگ نبود؛ دالیل این عدم استقبال را چه 
مي دانید؟ ابراز داشت: بازدیدکنندگان ایرانی بیشتر از 
نمایشگاه های محصوالت نساجی بازدید می کنند. این 
دو نمایشگاه بسیار تخصصی هستند و مرتبط با بخش 
صنعتی می باشد. بیشتر شامل ماشین آالت و مواد 
اولیه هستند. متأسفانه این بخش ها در کشور ما خیلی 
فعال نیست؛ هم چنین عدم وجود یک تشکل صنفی 
تشکل های  سایر  نمودن  عمل  انفعالی  و  منسجم 

موجود نساجی مزید بر علت است.
این فعال صنعت نمایشگاهی در مورد، راهکارهای 
در  برای حضور  ایراني  بازدیدکنندگان  بیشتر  جذب 
اذعان داشت:میزان مشارکت  نمایشگاه های مذکور 
و  غرفه گذاران  بخش  دو  هر  در  نمایشگاه  یک  در 
بازدیدکنندگان نشان دهنده میزان پویایی صنعت مورد 

اشاره نمایشگاه مذکور می باشد. 
به گفته وی، برای پویا نمودن این بخش از صنعت 
این  فعالین  به کار جمعی توسط کلیه  نیاز  نساجی 
بخش صنعت اعم از نشریات، انجمن ها، اتحادیه ها 
و در مراحل بعدی تولیدکنندگان و یا واردکنندگان 

محترم می باشد.
مهندس مهبد تأکید کرد: در صورت راه افتادن این 
موج ، وظیفه نمایشگاه های ذکر شده و شرکت دروازه 
تجارت فراسو به عنوان نماینده این نمایشگاه ها در 
ایران برگزاری سمینار ها و ورکشاپ های اطالع رسانی 
نساجی  این بخش های صنعت  اعضای محترم  به 
علی رغم  و  لحظه  این  به  تا  متاسفانه  اما  می باشد 
تالش های بسیاری که مجموعه ما در این خصوص 
انجام داده است؛ عزم ملی برای استفاده از مزایای این 
دو نمایشگاه بزرگ صورت نگرفته است. علی رغم 
این  برای  دوره  همه  که  گسترده ای  رسانی  اطالع 

نمایشگاه ها صورت می گیرد.
از حضور صنعتگران  ارزیابي وی  ما  بعدی  پرسش 

ایراني در نمایشگاه های بین المللي جهت توسعه بازار 
تولیدکنندگان صنایع نساجي و پوشاک ایران بود و 
این که آیا از نظر توانمندی مالي و گردش نقدینگي، 
توان بهره برداری و خرید ماشین آالت و تکنولوژی های 
داد:   پاسخ  مهبد  مهندس  دارند؛  را  جدید  و  مدرن 
نمایشگاه های برگزار شده در کشور آلمان در تمامی 
شاخه های صنایع مختلف به عنوان معتبر ترین و در 
اکثر مواقع بزرگ ترین نمایشگاه های صنایع ذکر شده 
در جهان می باشد. در این نمایشگاه ها شاهد حضور 
آخرین فناوری ها و راهکارهای نوین موجود در جهان 
می باشیم و در کنار آنها تولیدات و ماشین آالت درجه 2 

و یا گاهاً 3  از سایر کشور ها نیز ارائه می شود.
شرکت  نساجی  صنعت  نمایشگاه های  افزود:  وی 
نمایشگاه های فرانکفورت به عنوان یک نمایشگاه 
جهانی به منظور تأمین نیاز کلیه بازارهای جهان در 
با کیفیت های  برگیرنده طیف مختلف محصوالت 
بنابراین  می باشد؛  مختلف  هزینه های  و  مختلف 
با  مختلفی  محصوالت  می توانند  ایرانی  بازرگانان 
قیمت های مختلفی را از بین نمایشگاه ها تهیه نمایند.

این  شد:  یادآور  فراسو  تجارت  هلدینگ  مدیرعامل 
ماهیت نمایشگاه جهانی در سرتاسر دنیا می باشد. در 
همین راستا برای محصوالت تولیدکنندگان ایرانی 
نیز مشتری های مختلفی از اکثر کشورهای جهان با 
سالیق مختلف و قدرت خرید متفاوت وجود دارد. بنابر 
این به عنوان یک فعال صنعت نمایشگاهی توصیه 
می نمایم کلیه صنعتگران، تولیدکنندگان، بازرگانان 
و واردکنندگان ایرانی از این موقعیت استفاده نموده 
و با حضور در نمایشگاه های معتبر جهانی به عرضه 

محصوالت خود و تامین نیاز های خود بپردازند.
وی در مورد اثرات لغو تحریم ها و تحقق برجام بر 
نگرش  همچنین  و  ایراني  بازدیدکنندگان  حضور 
و  فني  تعامالت  انجام  جهت  خارجي  غرفه داران 
تجاری موثر گفت: تعداد بازدیدکنندگان بسیار افزایش 
یافته است و در نظر سنجی از بازدیدکنندگان چند 
نمایشگاه به این نتیجه رسیدیم که اکثر آنها از نتیجه 

بازدید های خود بسیار راضی بوده اند.
مهندس مهبد در مورد برنامه های آینده شرکت تحت 
نمایشگاه های  داشت: شرکت  عنوان  مدیریت خود 
فرانکفورت در سبد نمایشگاه های نساجی خود تمام 
بخش های این صنعت را تحت پوشش داده است، که 

شامل نمایشگاه های زیر می باشد:
Heimtextil – منسوجات خانگی

Techtextil– منسوجات صنعتی و نبافته
Texprocess– ماشین آالت کار بر روی پارچه

Texcare– نگهداری و شستشوی منسوجات
Texworld– انواع پارچه

Apparel Sourcing – پارچه البسه و ملزومات 
خیاطی

Intertextil– منسوجات خانگی و فرش
Avantex– صنعت مد و پوشاک

Leatherworld– چرم طبیعی و مصنوعی و صنایع 
وابسطه

وی تصریح کرد: هدف اصلی شرکت ما گسترش 
تعامالت با انجمن ها و اتحادیه های ذیربط می باشد. 
این  از کلیه دبیران و مدیران محترم  این راستا  در 
تشکل ها تقاضا دارم کلیه پیشنهادات و انتقادات و 
فعاالن  کلیه  مشارکت  جهت  را  خود  راهکارهای 
صنعت نساجی ایران در مجموعه نمایشگاه های تحت 
پوشش ما را با اینجانب در میان بگذارند. شرکت دروازه 
تجارت فراسو برای بازدید و غرفه گذاری در هرکدام 
از این نمایشگاه ها آماده خدمت رسانی به عالقه مندان 
این  مشاوره ای  خدمات  کلیه  همچنین  می باشد؛ 
شرکت به صورت رایگان در اختیار عالقه مندان قرار 
می گیرد. در پایان از نشریه وزین نساجی امروز بابت 
همکاری های سالیان اخیر و نیز زحمات ارزشمندی که 
در جهت رشد و بالندگی صنعت نساجی ایران انجام 

می دهد؛ کمال سپاس را دارم. 

هرمز مهبد
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گفت وگو با  آندره ویزنبرگ1- رئیس بخش بازاریابی و مدیر 
روابط عمومی و اطالع رسانی شرکت اورلیکن

اشاره:
در حاشیه برگزاری سمینار شرکت اورلیکن در تهران، فرصتی مهیا شد تا 
مصاحبه کوتاهی با آندره ویزنبرگ مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی این 
شرکت اروپایی انجام دهیم. ویزنبرگ که برای نخستین بار به ایران آمده، 
یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با مشاهده جمعیت 
فراوانی که در خیابان ها به جشن و پایکوبی مشغول بودند، به شوخی 
می گوید »ابتدا فکر کردیم این جمعیت برای استقبال از ما جشن گرفته اند!« 
به اعتقاد وی ایران در گذشته با دوران سختی مواجه بوده اما چندسالی 
است که خواهان برقراری ارتباط بیشتری با دنیا می باشد و اقتصاد این 
کشور هم آزادتر شده است به همین دلیل هم برای صنعت نساجی ایران 
و هم برای ما به عنوان سازنده تجهیزات نساجی،  فرصت های قابل توجهی 
جهت ورود محصوالت جدید و سرمایه گذاری های متعدد فراهم شده 
است تا به این ترتیب زنجیره کامل ارزش نساجی مورد بهره برداری قرار 

بگیرد. متن کامل این گفت وگو از نظرتان می گذرد:

فرصت های مطلوب 
برای بازار ایران

بیوگرافی و سوابق شغلی 
آندره ویزنبرگ،46 ساله و فارغ التحصیل اقتصاد و جغرافیای آلمان  از 
دانشگاه دویسبورگ اِِسن هستم. فعالیتم را ابتدا به عنوان روزنامه نگار 
شروع کردم و پنج سال به کار روزنامه نگاری ادامه دادم. سپس به هلند 
رفتم و به فعالیت در بخش های روابط عمومی و بازاریابی کشاورزی 
پرداختم و حدود پنج سال به این فعالیت ادامه دادم. یک سال در صنعت 
فناوری اطالعات و مالتی مدیا مشغول شدم و پس از آن تصمیم گرفتم 
تا در صنعت ماشین آالت تجربه کسب کنم لذا برای کار به شرکت 
اشالفهورث Schlafhorst - تولیدکننده ماشین آالت ریسندگی- رفتم 
و از سال 2001 تا 2006 به همکاری با شرکت زاورر ) Saurer ( ادامه 
دادم. سپس به اورلیکنOerlikon آمدم و همچنان همکاری ام با این 
مجموعه ادامه دارد. تاکنون مسئولیت بازاریابی و روابط عمومی و ... 

شرکت را در رده مدیریتی برعهده داشته ام. 

در مورد فعالیت های اورلیکن توضیحاتی ارائه دهید.
طیف وسیعی از محصوالت را برای مشتریان خود داریم و بر ارائه 
راه حل های مناسب در تولید نایلون، پلی استر و سایر نخ های مصنوعی 
برای فیالمنت و الیاف بلند و همچنین منسوجات بی بافت متمرکز 
و  داریم  اختیار  در  تولید  مختلف  خط   7 ترتیب  این  به  شده ایم، 
راه حل هایی برای تولید POY و مرحله بعدی یعنی تکسچرایزینگ 
و DTY ،FDY و نخ های صنعتی نیز ارائه می دهیم. در بخش تولید 
الیاف بلند، BCF،  فیالمنت ها، مونوفیالمنت ها، منسوجات بی بافت، 
الیاف آرامید، الیاف کربن نیز محصوالتی ارائه می دهیم که می توان 
از آنها در کارخانجات ریسندگی، صنایع پلیمر و پالستیک استفاده کرد.
در مجموع تمام محصوالت و خدمات را به طور یکسان برای تمام 
دنیا عرضه می کنیم و در صورت رعایت قوانین و لغو تحریم ها، امکان 

آوردن تمام این فرآورده ها به ایران را نیز داریم.

صنعت نساجی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
ایران در گذشته با دوران سختی مواجه بوده اما چندسالی است که 
خواهان برقراری ارتباط بیشتری با دنیا می باشد و اقتصاد این کشور هم 
آزادتر شده است به همین دلیل هم برای صنعت نساجی ایران و هم 
برای ما به عنوان سازنده تجهیزات نساجی، فرصت های قابل توجهی 
فراهم  متعدد  سرمایه گذاری های  و  جدید  محصوالت  ورود  جهت 
شده است تا به این ترتیب زنجیره کامل ارزش نساجی مورد بهره 
برداری قرار بگیرد. ایران دارای ذخایر نفت و پتروشیمی است و صنعت 
پتروشیمی قطعاً بازار داخل را تامین می کند؛ به همین ترتیب می تواند 

نساجی 
دیگران 
نساجی 
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نساجی دیگران

گام به گام پیشرفت کند و باید توسعه پیدا کند. برای 
پیشرفت سرمایه گذاری در ساختمان سازی   با  مثال 
به فرآورده های صنعت  نیاز  و رونق ساخت و ساز، 
در یک  زمانی که  پیدا می کند.  افزایش  نیز  نساجی 
کشور، سرمایه گذاری های متعدد انجام شوند به طور 
یقین صنعت نساجی به عنوان یکی از صنایع بنیادین، 

به رشد و توسعه دست خواهد یافت.  
نکته دیگر این که بدون شک با گذشت زمان، نیاز 
به منسوجات، پارچه و پوشاک افزایش خواهد یافت. 
امروزه میزان استفاده از پنبه و الیاف طبیعی به دالیل 
مختلف روند کاهشی خود را طی می کند درحالی که 
تولید الیاف مصنوعی روز به روز گسترش می یابد. 
سهولت  به  می توان  مصنوعی  الیاف  مزیت های  از 
بازیافت ، امکان تولید منسوجات هوشمند، منسوجات 
کاربردی، پلی استر و نایلون و ... اشاره کرد که مورد 

توجه صنعتگران قرار می گیرد. 
در مجموع ، فرصت های مطلوبی را برای بازار ایران 
پیش بینی می کنم به خصوص در زمینه صادرات به 
ترکیه و اصواًل گسترش فعالیت در خاورمیانه و البته 
تأمین نیاز بازار داخلی؛ همچنین امکان ابداع انواع 
جدیدی از نخ با کمک اساتید دانشگاه ها ایده بسیار 
خوبی به نظر می رسند که در این راستا می توانیم برای 
توسعه ایده ها و عرضه انواع الیاف جدید، همکاری 

نوینی را با صنعت نساجی ایران پایه گذاری کنیم.

تا چه میزان برای شرکتی مانند  ایران  بازار 
اورلیکن اهمیت دارد؟

بیش از20 سالی است که ماشین آالت خود را به 
بازار ایران عرضه می کنیم پس از پایگاه خوبی نزد 
مشتریان ایرانی برخورداریم و دفتر خدمات خود را 
در ایران مستقر کرده ایم لذا قرار نیست از نقطه صفر 
همکاری خود را آغاز کنیم. قطعاً در آینده نزدیک، 
بازار  در  برای همکاری و حضور  بیشتری  درهای 
ایران به روی این کشور گشوده خواهد شد اما به 
مشتریان ایرانی تأکید می کنیم در پی یافتن راه هایی 
تکنولوژی های  اگرچه  باشند،  پایدار  تولید  برای 
رقبای  برخی  از  گران تر  اندکی  اورلیکن  شرکت 

مانند  مزیت چشمگیری  از  ولی  باشد  آسیایی 
زیرا  هستند  بهره مند  انرژی  در  صرفه جویی 
تکنولوژی هایی در اختیار داریم که 50 درصد 
میزان  رقیب،  تکنولوژی های  با  قیاس  در 
مصرف انرژی را کاهش می دهند. تکنولوژی ما 
گرچه گران تر است ولی بسته به نوع تکنولوژی 
که از ما خریداری شده، پس از گذشت چندماه، 
مثاًل  که  می آورید  به دست  را  بازدهی  همان 
چهار یا پنج سال طول می کشد تا از رقیبی که 
با قیمت ارزان تر خریداری کرده باشید! مشتری 
ننماید و  اکتفا  بازار داخلی  بر  اگر فقط  ایرانی 
باید  نماید؛  تدوین  صادرات  برای  برنامه هایی 

بهترین تکنولوژی را به دست آورد.

کردید.  اشاره  بین المللی  تحریم های  به 
دیدگاه شما در این زمینه چیست و فکر 
می کنید لغو تحریم ها چه اثراتی بر صنعت 

نساجی ایران خواهد داشت؟
دریافت من از شرایط تحریم این بود که امکان 
آوردن کامل یک تاسیسات از کانال رسمی میسر 
بود. در طول بیست سال گذشته چنین ارتباطی 
خواهد  تداوم  هم  آینده  در  حتماً  و  داشته ایم 
دولت  چون  شد  خواهد  هم  آسان تر  و  داشت 
حمایت می کند. ضمن این که شاهد بهبود روابط 
اقتصادی، صنعتی و تجاری ایران با اروپا و آسیا 

خواهیم بود. 

به  از محصوالت چینی  مملو  ایران  بازار 
در  که  است  پوشاک  بخش  در  خصوص 
برخی موارد کیفیت مطلوبی هم ندارند وتنها 
مزیت آنها، قیمت ازران است. فکر می کنید 
اورلیکن  برای  جدی  رقیب  یک  چین 

به عنوان سازنده تکنولوژی باشد؟ 
را  چین  کنید.  نگاه  نایلون  پلی استر  تولید  به 
تولید کننده می بینید ولی از نظر تولید ماشین آالت 
اصاًل رقابتی وجود ندارد، ما نخ های پلی استر را 
بیست برابر ظریف تر از موی انسان می تابانیم و 

با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت، 3هزارکیلومتر روی 
یک بوبین ، طی فرآیند تابیدن،  نخ بریده شده و از 
بوبینی روی بوبین دیگر می پرد که بوبین خالی است، 
24ساعت در روز و 7روز هفته این کار ادامه دارد و 
تمام الیاف و نخی که تولید می شود همگن هستند 
و دستیابی به بهترین کیفیت اهمیت بسیاری برای 
ما دارد. به همین دلیل اورلیکن در طول دهه های 
مختلف با تکیه بر تجربه، ماشین آالتی ساخته که 
دارای باالترین ظرفیت ممکن هستند.  بیشتر مشتریان 
از  شماری  درنتیجه  هستند  چینی  شرکت های  ما 
بر 6000 تن در  بالغ  تولید  به ظرفیت  کارخانجات 
روز دست یافته اند.  چینی ها دانش الزم برای میزان 
و نحوه تولید را دارند ولی به عنوان رقیب در بخش 
تولید ماشین آالت اجازه بدهید بگویم که چین تالش 
می کند تا بهتر شود اما بسیار عقب است! اگر بخواهید 
پلی استر بی کیفیت تولید کنید، استفاده از ماشین آالت 
چینی راه حل خوبی باشد اما هیچ صنعتگری چنین 

چیزی نمی خواهد! 

هدف از برگزاری سمینار اورلیکن در تهران 
چیست؟ 

و  آمده ایم  ایران  به  ازهمکاران  نفر  هفت7  همراه 
اولین سفرم به ایران است ولی بقیه همکاران چندین 
بار سفر داشته اند. به این نتیجه رسیده ایم که زمان 
درستی برای آمدن به کشور ایران است زیرا مقارن با 
انتخابات ریاست جمهوری ایران است و اولین شرکت 
خارجی هستیم که روز بعد از انتخابات در کشور شما 
حضور داریم . از حدود300نفر از صنعتگران نساجی، 
شرکت ها  مدیران  دانشگاه  و  اساتید  متخصصین، 
دعوت کرده ایم تا زمینه برای بحث و تبادل نظر در 

مورد مسائل مختلف صنعتی فراهم شود.  
و  است  شدن  باز تر  درحال  ایران  اقتصادی  فضای 
فراهم شود  روابط  توسعه  برای  مجالی  می خواهیم 
ضمن این که به بررسی انجام فعالیت های مختلف در 

حوزه نساجی و الیاف می پردازیم. 

1. Andre Wissenberg
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تیرماه سال 1394 برنامه راهبردی وزارت صنعت ، 
معدن و تجارت در دولت تدبیر و امید رونمایی شد. این 
برنامه که در واقع طرز نگاه مقامات بلندپایه صنعتی و 
اقتصادی به صنایع کشور می باشد به بررسی وضعیت 
این صنایع در حالت فعلی و برنامه  توسعه ای آن تا 
افق 1404 می پردازد و شامل اهداف کّمی و کیفی 
و  نساجی  از جمله صنعت  منتخب  ازصنایع  برخی 
پوشاک می باشد. در این برنامه همچنین با مقایسه 
صنایع کشور در شاخص هایی   از جمله ارزش افزوده 
ایجاد شده ، مزیت نسبی، قدرت ایجاد اشتغال، قدرت 
صادراتی، سهم از بازار داخلی، ارزش سرمایه گذاری 
اولویت های  از بنگاه های بزرگ و متوسط،  و سهم 
و  تعیین  را  دولت  حمایت های  و  سرمایه گذاری 

مشخص نموده است. 
راهبردی  برنامه  در  که  منتخب  صنایع  بین  در 
وزارت صنعت به آن پرداخته شده است می توان به 
صنعت نساجی و پوشاک هم اشاره نمود که برخی 
از رشته های منتخب این صنعت که در کشور دارای 
مزیت نسبی می باشد مورد توجه قرار گرفته و اهداف 
کّمی آنها تا افق 1404 تعیین گردیده و وزارتخانه خود 

را موظف به تحقق آن نموده است. 
رشته های منتخب صنایع نساجی و پوشاک عبارتند از:

1-الیاف پلی استر
2-نخ فیالمنت پلی استر

3-الیاف اکریلیک
4-انواع نخ در سیستم پنبه ای

5-فرش ماشینی
اندازیم به اهداف کّمی  ذیال به اجمال نگاهی می 
تعیین شده برای این محصوالت و به آمار تولیدات 

مواد اولیه تولید الیاف پلی استر و نخ یکسره پلی استر 
واحدهای  توسط   که  کشور  در  گاز  عظیم  ازمنابع 
در  و  تامین   می گردد  فراوری  داخلی  پتروشیمی 
اختیار صنایع پایین دستی قرار میگیرد ودر این زمینه 
هیچگونه وابستگی به خارج از کشور وجود ندارد و 
مسیر رشد و توسعه آن کاماًل هموار می باشد. ضمن 
اینکه با توجه به بازار گسترده مصرف آن در جهان ، 
امکان صادرات آن نیز کاماًل مهیا می باشد و با کمی 
توجه و تشویق می تواند منبع پایدار و مطمئنی برای ارز 

آوری برای  صنعت نساجی  و کشور باشد.
تولید این محصول در سالهای 92 ، 93 و 94 به ترتیب 
بالغ بر 243 ، 211 و 220 هزار تن بوده است و هدف 
تعیین شده برای سال 1395نیز بالغ بر 240 هزار تن 
بوده است که در یازده ماه نخست سال 95 ، مقدار 
193 هزار تن تولید شده است که در حدود 12 درصد 

از هدف تعیین شده عقب تر می باشیم. 
به  بتوان  تولید در سال 95  از دالیل کاهش  شاید 
این محصول  لیکن   ، نمود  اشاره  داخل  بازار  رکود 
آنقدر جذابیت جهانی دارد که بتوان با اندک توجهی 
مازاد تولید را به خارج از کشور صادر نمود تا واحدهای 

تولیدی داخلی بتوانند با تمام ظرفیت کار نمایند.
هدف تعیین شده برای تولید این محصول برای افق 
1404 ، بالغ بر 400 هزار تن در سال تعیین شده که 

براحتی قابل حصول می باشد.

 3-الیاف اکریلیک:
این الیاف که بیشتر در تریکو بافی و فرش ماشینی 
کشور  در  توجهی  قابل  تولید  دارای  دارد،  مصرف 
ابتدایی سال جاری  ماه  یازده  در مدت  و  نمی باشد 
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نگاهی به عملکرد صنایع نساجی و پوشاک ؛ 
یکسال پس از رونمایی از 

برنامه راهبردی وزارت صنعت

آنها در سال 95 و اینکه آیا تاکنون این محصوالت 
مطابق با اهداف تعیین شده تولید شده اند یا خیر.

1-الیاف پلی استر:
الیاف پلی استر از جمله محصوالتی است که کاربرد 
بسیار زیادی در جهان پیدا نموده و پیش بینی میشود 
به زودی تا مرز 80 میلیون تن در سال در جهان تولید 
شود و به خوبی توانسته جای خود را در بین کلیه 
تولیدات صنعت نساجی و پوشاک و کفپوش ها باز 
نماید. در ایران نیز تولید این محصول رشد و توسعه 
مناسبی پیدا کرده و به حق جزو رشته صنایعی قرار 
دارد که مورد حمایت وزارت صنعت قرار گرفته است. 
تولید این محصول در کشور در سال های 92 ، 93 و 
94 )سال رونمایی از برنامه راهبردی وزارت صنعت( 
به ترتیب بالغ بر 173 ، 134و 140 هزار تن بوده است. 
بر اساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، باید در سال 
95 به تولید 160 هزار تن الیاف پلی استر برسیم که 
خوشبختانه در ظرف 11 ماه ابتدایی سال 95 به تولید 
193 هزار تن رسیده و تقریبا 32 درصد از برنامه جلو 
هستیم. هدف نهایی برای افق 1404 ، تولید 350 
هزار تن الیاف پلی استر در سال در نظر گرفته شده که 

دست یافتنی به نظر می رسد.

 2-نخ یکسره پلی استر:
این محصول نیز دارای کاربردهای متنوع در تولید 
از  و  داشته  کفپوش ها  و  روکش ها  انواع   ، پوشاک 
رشد و توسعه مناسبی در جهان و منجمله ایران بر 
خوردار شده است و درحال واحدهای تولیدی مدرن 

و با کیفیتی در کشور وجود دارند .

بازتاب
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فقط به میزان 7 هزار تن تولید داشته که نسبت مدت 
مشابه سال قبل ، 58 درصد کاهش تولید داشته و از 
برنامه تعیین شده وزارت صنعت برای سال 1395نیز 

در حدود 70 درصد عقب است.
هدف تعیین شده برای تولید این لیف در سال 95 بالغ 
بر 27 هزار تن و برای افق 1404 بالغ بر 150 هزار تن 
است که فعاًل دست نیافتنی به نظر می رسد. مواد اولیه 
تولید این لیف از طریق مجتمع های پتروشیمی قابل 
تامین است لیکن در حال حاضر در داخل کشور تولید 
نمی شود و وارداتی می باشد .شاید به همین دلیل است 
که تولید این محصول در داخل کشور رشد و توسعه 

مطلوبی نداشته و همواره با نوسان روبروست.

4- انواع نخ در سیستم پنبه ای
در  مصرف  مورد  نخ های  کیفیت ترین  با  از  یکی 
تولید پارچه و پوشاک همین سری نخ ها می باشند 
و مخصوصا نخ صد در صد پنبه ای که محصوالت 
بسیار با کیفیتی از آن بدست آمده و بسیار با بدن 
انسان سازگار است و به درستی در بین صنایع منتخب 

نساجی و حمایت های دولتی قرار گرفته است.
ریسندگی سیستم پنبه ای از صنایع مادر در صنعت 
گذاری  سرمایه  به  توجه  با  که  می باشد  نساجی 
سنگین مورد نیاز ، بازده قابل توجهی ندارد ، لیکن 
صنعت  توسعه  در  شدت  به  که  است  صنایعی  از 
نساجی و پوشاک موثر بوده و به همین دلیل است 
که اکثراً دولت ها بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم 
و  گذاری  سرمایه  واحدها  قبیل  این  تاسیس  در 

مشارکت می نمایند.
تولید این قبیل نخ ها در کشور و در سال های 92 ، 93 
و 94 به ترتیب بالغ بر 192 ، 188 و 190 هزار تن بوده 
و هدف تعیین شده برای سال 95 بالغ بر 200 هزار تن 
بوده که تولید یازده ماهه سال 95 بالغ بر 195 هزار 
تن بوده که هدف تعیین شده دست یافتنی می نماید.

هدف تعیین شده در برنامه منتشره در سال 1394 
برای این نخ و برای سال 96 بالغ بر 220 هزار تن و 
برای افق 1404 بالغ بر 500 هزار تن تعیین شده است 
. هدف تولید 500 هزار تن انواع نخ در سیستم پنبه ای 
به لحاظ ظرفیت تولید ماشین االت و سرمایه گذاری 

مورد نیاز قابل دسترسی میباشد ، لیکن تامین مواد 
اولیه مورد نیاز که عمدتاً لیف پنبه می باشد به میزان 
حداقل سالیانه 300 هزار تن پنبه محلوج تا حدودی 

مشکل به نظر می رسد.
توجه داشته باشید که در حال حاضر تولید سالیانه پنبه 
محلوح  در کشور در حدود 50 هزار تن میباشد و مابقی 
آن میباید از محل واردات تامین گردد . ضمن اینکه 
پنبه نیز محصولی کشاورزی با مصرف آب زیاد است 

که تولید جهانی آن نیز با محدودیت هایی روبروست.

 5- فرش ماشینی:
رشته فرش ماشینی یکی از رشته های است که در 
سال های اخیر در کشور ما به خوبی رشد و توسعه پیدا 
نموده و از نظر کیفیت و طرح و نقشه با بهترین های 
جهان رقابت می نماید. پیشرفته ترین تکنولوژی روز 
دنیا در خدمت این صنعت در کشورمان می باشد و 
ظرفیت تولید و صادرات آن نیز بسیار مطلوب است و 
به درستی در بین صنایع منتخب نساجی قرار گرفته 

است.
پلی استر ،  نخ های  شامل  آن  نیاز  مورد  اولیه  مواد 
اکریلیک ، پلی پروپیلن و پنبه ای می باشد که اکثرا در 
داخل کشور قابل تامین می باشد . نخ جوت نیز در این 

صنعت مصرف دارد که صد در درصد وارداتی است.
تولید این محصول در سالهای 92 ، 93 و 94 به ترتیب 
بالغ بر 80 ، 87 و 88 میلیون متر مربع بوده و هدف 
سال جاری نیز 90 میلیون متر مربع تعیین گردیده که 
در یازده ماهه سال 95 بالغ بر 81 میلیون متر مربع 

بوده که 2 درصد از برنامه عقب هستیم.
هدف گذاری تولید این محصول برای سال 96 بالغ بر 
95 و برای افق 1404 بالغ بر 150 میلیون متر مربع 
در نظز گرفته شده است که قابل دستیابی می باشد. 
در حال حاضر تولید فرش ماشینی در کشور عالوه 
بر تامین نیاز های داخلی ، به خارج از کشور نیز صادر 
می گردد به نحوی که در حدود 50 درصد از مجموع 
صادرات نساجی و پوشاک به صادرات کف پوش ها و 

علی الخصوص فرش ماشینی اختصاص دارد.
در صورت حصول به تولید 150 میلیون متر مربع 
فرش ماشینی در سال 1404 ، می توان تا یک میلیارد 

دالر صادرات از این محل برای این صنعت متصور 
بود.

 صادرات :
متاسفانه صادرات صنایع نساجی و پوشاک قابل توجه 
و مورد انتظار ظرفیت این صنعت کهن نمی باشد و چند 
سالی است که در حدود 700 میلیون دالر و یا کمتر 
ثابت باقی مانده و جهش چشمگیری نداشته است. 
صادرات یازده ماهه کل صنایع نساجی و پوشاک 
در سال 95 نیز بالغ بر حدود 572 میلیون دالر بوده 
که تا پایان سال به حدود 630 میلیون دالر خواهد 
رسید که در شان این صنعت و ظرفیت های متنوع 

آن نیست.
برنامه  در  شده  انجام  گذاری  هدف  اساس  بر 
صنایع  صادراتی  هدف   ، صنعت  وزارت  راهبردی 
نساجی و پوشاک به همراه چرم و کفش در سال 
96 بالغ بر 1،6 میلیارد دالر و در سال 1404، سه 
میلیارد دالر تعیین گردیده است که در صورت حفظ  
روند فعلی، قابل دسترسی نخواهد بود هر چند که 
هدف سه میلیارد دالری صادراتی این صنعت برای 
 ، نمی باشد  ای  سال 1404 هم هدف جاه طلبانه 
ترکیه  کشور  تعیین شده  که هدف  فرمایید  توجه 
درحوزه نساجی و پوشاک در همان سال ) 2025 
میالدی ( بالغ بر 75 میلیارد دالر تعیین شده است و 
یا اینکه صادرات صنایع نساجی و پوشاک ویتنام در 
سال 2016 به حدود 20 میلیارد دالر رسیده است. 
 50 سالیانه  حدود  در  نیز  کشور  پوشاک  صادرات 
میلیون دالر است  که بسیار ناچیز می باشد این در 
حالی است که مدیر کل سابق دفتر صنایع نساجی و 
پوشاک وزارت صنعت ، هدف صادراتی این بخش 
در سال 1404 را یک میلیارد دالر اعالم نموده که 

با روند فعلی غیر قابل دسترس به نظر می رسد.
منتخب  پنج گانه   توجه  به صنایع  نگارنده  نظر  به 
نساجی و پوشاک در برنامه راهبردی وزارت صنعت 
از  موثر  و حمایت  پوشاک  به همراه رشته صنعتی 
این صنایع به منظور رشد و توسعه مناسب و ارائه 
مشوق های صادراتی موثر و به موقع، می تواند اثرات 
مثبتی در تولید ثروت و افزایش صادرات و ارز آوری و 

اشتغال پایدار به همراه داشته باشد.
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ایران مرینوس و متعاقبا پشم بافی آسیا خبر می داد ولی 
نکته مسلم این  که هیچ وقت، هیچ کاالی مرغوب و 
قابل رقابتی به بازار کشور عرضه نشده بود و همواره 

میدان بازار، جوالنگاه انواع پارچه وارداتی بود.
طی دو سال گذشته و به دلیل ارتباط با مدیرعامل 
مدیره  هیئت  در  شهرکرد  نساجی حجاب  شرکت 
بارها  و  بارها  ایران ،  نساجی  متخصصین  جامعه 
تولید  به  منجر  که  تالش هایی  درباره  ایشان  از 
تکنیکال پارچه چادر مشکی شده بود؛ شنیده بودم 
رسانه ها  در  هم  مکتوبی  و  تصویری  گزارشات  و 
دیده و خوانده بودم ولی با نگاه نقادانه و متأسفانه 
ناباورانه من ، این هم می توانست گونه ای دیگر از 
شعارهای مد روز باشد. تا اینکه روز اول خرداد ماه 
سال جاری و به صورت سرزده در محل کارخانه 
با  و  نساجی حجاب شهرکرد حاضر شدم  شرکت 
موافقت مدیر فوق الذکر که در محل کارخانه حضور 
از خط تولید پارچه چادر  بازدیدی مفصل  داشتند ، 
مشکی به عمل آوردم. بر خود الزم و واجب دیدم 
که گزارش این بازدید را که مژده ای بزرگ برای 
دلسوزان صنعت نساجی و برای همه معتقدین مایه 

افتخار است؛ بازگو کنم.

امانت داری  لحاط  به  است که  نکته مهم  این  ذکر 
حرفه ای به ناچار از ذکر موارد فنی خودداری خواهم 

کرد و به ذکر کلیات و مهمات بسنده خواهم نمود.

خط تولید:
خط  پنج  دارای  شهرکرد  حجاب  نساجی  شرکت 
تولید است که عبارتند از خط تولید پارچه های عمومًا 
روسری ،  مانند  مختلفی  مصارف  برای  پلی استری 
شال ، مقنعه ، مانتویی ، پرده ای و امثالهم که در واقع 
همان خط قدیم این شرکت است و در کارخانه شماره 
یک مستقر می باشد. خط تولید پارچه چادر مشکی 
که مفصل به آن خواهم پرداخت و این خط هم در 

کارخانه شماره یک مستقر می باشد.
خط تولید رنگرزی و چاپ و تکمیل انواع کاال که در 

کارخانه شماره دو مستقر است.
خط تولید فاستونی که تا دو سال قبل به نام شرکت 
مستقل میهن باف معروف بوده و در کارخانه شماره 

سه مستقر می باشد. 
خط تولید نخ ریسیده الیاف کوتاه که در کارخانه شماره 

سه مستقر می باشد.
هرکدام از این خطوط به عنوان یک کارخانه مشغول 

با عنایت به سابقه چهل ساله ام در صنعت نساجی و 
اینکه سالیانی قریب به بیست سال در کارخانجات 
عهده  قم  ترمه  ایران  و  کاشان  ابریشم  و  مخمل 
و  بودم  مهندسی صنعتی  واحد  در  دارمسئولیتهایی 
این شرکت ها در سال های پیش از انقالب اسالمی 
با بهره گیری از ماشین آالت عموماً ژاپنی خود به تولید 
همواره   ، می پرداختند  چادرمشکی  پارچه  از  انواعی 
اندرکاران صنعت نساجی وارد  بر دست  را  نقد  این 
می دانستم که چرا با توجه به نیاز کشور و حجم عظیم 
واردات این محصول خاص که ریشه در اعتقادات و 
باورهای ما ملت مسلمان دارد گامی در راستای تولید 
پارچه چادر مشکی برداشته نمی شود و حتی با گذشت 
بیش از سی و هشت سال از پیروزی انقالب اسالمی 
ساالنه میلیون ها دالر از ارز مملکت برای واردات 
بسیار پرسود این محصول هزینه می شود و آنچه که 
به دست مصرف کننده می رسد ، قیمتی چندین برابر 

ارزش آن را دارد؟ 
بارها و سال ها با عبارات دلگرم کننده ای مواجه شده 
پارچه  تولید  اندازی خط  راه  از  ، برخی حاکی  بودم 
زرین  نای  یا  کرمانشاه  ناز  کرپ  در  چادرمشکی 
خوانسار بود و برخی دیگر از کشف راز سامورایی در 

بازتاب
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به کار بوده، به صورت مستقل مورد محاسبه قرار 
می گیرند و فرآیندهای مجزایی داشته که در عین 
هم پوشانی ، از یکدیگر مستقل بوده و در نهایت به 
صورت یک جا مدیریت می شوند و سبد بزرگی از 

محصوالت را روانه بازار می کنند.

خط تولید چادر مشکی :
پارچه چادر مشکی دستگاه های  تولید  ورودی خط 
پرن وایندر هستند که بسته های متنوع نخ ورودی 
را به بسته استاندارد و قابل کار برای تابندگی تبدیل 
می کنند و نخ تابیده با بهره گیری از مکانیزم تثبیت در 
بخار و خالء آماده بهره برداری می شود که گاه مستقیم 
و گاهی با تغییر بسته نخ در جامبو وایندر به قسمت 
بعدی ارسال می شوند. تعدد دستگاه ها این امکان را 
ایجاد می کند که در محدوده وسیعی از نمره نخ و 
میزان تاب ، تنوع قابل توجه و مالحظه ای ایجاد شود 
و این امر منجر به تنوع محصول نهایی و گستره باز 

محصول می  گردد.
بافندگی  محصول این قسمت به قسمت مقدمات 
پیچی  چله  نوع  هردو  دارای  که  می شود  فرستاده 
مستقیم و بخشی بوده و دارا بودن دستگاه طراحی 
اتوماتیک بر قابلیت ها و توانمندی های این قسمت 
افزوده است . تنوع چله پیچی های موجود باعث می شود 
که هیچ محدودیتی در بهره گیری از انواع نخ ها وجود 
نداشته باشد و وجود دستگاه طراحی اتوماتیک که در 
نوع خود کم نظیر است ، قابلیت طراحی های پیچیده 

در زمانی کوتاه را نیز فراهم می آورد.
گفتنی است وجود طراحی دستی و نیز دستگاه آهار 
زنی مخصوص فیالمنت نیز از قابلیت های خاصی 
است که بر عدم محدودیت افزوده و امکان تنوعی 

کم مانند را ایجاد می کند.
بخش بافندگی با دارا بودن تعداد بسیاری از ماشین 
آالت مدرن و به روز و با مکانیزم پودگذاری راپیری و 
سیستم های هدایت تار دابی و ژاکارد، قسمتی بسیار 
دیدنی و توانمند است که با سرعت باال و دقت زیاد 
و تنوع فراوان در حال کار بوده و طیف گسترده ای از 

انواع چادرمشکی را در خود جای داده است.
قسمت آماده سازی ، رنگرزی و تکمیل که بسیار 

خاص و ویژه طراحی شده است دریایی از ماشین آالت 
ویژه می باشد که بسیاری از آنها فاقد مشابه در صنعت 
کشور می باشند و برای اولین بار در این کارخانه درحال 
کار هستند. قدرت و تنوع این ماشین آالت به گونه ای 
طراحی شده است که انواع کاالی پلی استری را قابل 
کار کرده و با ویژگی هایی که برای آنها لحاظ شده 
است مرغوب ترین محصوالت چادرمشکی را قابل 
عرضه می نماید . پیچیدگی این قسمت آن قدر زیاد 
است که برای هر کدام از قسمت های آماده سازی 
یا رنگرزی یا تکمیل ، باید کارخانه ای جداگانه متصور 
شد که همگی زیر یک سقف و به صورت توأمان 

مشغول تولید هستند. 
وجود آزمایشگاه های مجهز و به روز فیزیک نساجی 
و شیمی نساجی این امکان را ایجاد می کند که هم 

آزمون  به دقت مورد   تولید  به خط  نخ های ورودی 
تکنولوژیکی  مراحل  از  هرکدام  هم  و  قرارگیرند 
تولید با وضوح و دقت مورد بازرسی مستمر باشند. 
از سوی دیگر دستگاه های مجهز کنترل کیفی رنگ 
می توانند تمام فرآیندهای الزم را با دقت 0.0001 گرم 
مورد بررسی و بازسازی قرارداده و تمامی درایه ها و 
آیتم های رنگی را مورد آزمون مستمر قرار دهند و 
میزان اختالف با نمونه شاهد و اصلی و مورد تقاضا را 

به دقت گزارش دهند. 

نتیجه گیری:
نکته بارز و چشمگیر این بازدید، عظمتی از ماشین آالت 
مدرن و به روز و تخصصی به همراه دانش فنی قابل 
تحسین و تولید قابل توجه ، قابل اعتماد ، قابل رقابت و 
کیفی بود که همگی در کنار هم و با راهبری پرسنل ، 
حال  در  شایسته  مدیران  و  مهندسان  کارشناسان ، 
کاری ارزشمند بودند و محصوالت تولیدی نه تنها با 
محصوالت وارداتی برابری می کردند بلکه در برخی 
موارد برتری های قابل توجهی نیز داشتند که همگی 
مایه افتخار ملی کشور هستند. کالم آخر این که اگرچه 
دیدن این خط تولید و مشاهده چنین توانمندی ها و 
شایستگی تمام دست اندرکاران بر غرور ملی می افزاید 
ولی باید به این نکته توجه کرد که این افتخار ملی 
و میهنی وقتی کارساز است که به محصوالت آنان 

مانند کاالهای وارداتی ارج بنهیم  و از آن حمایت کنیم. 
در سالی که توسط رهبری معظم به نام سال اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال نامیده شده است بر یکایک 
ما واجب است که با حمایت از این کاالی مرغوب 
ایرانی راه را بر واردات ناعادالنه پارچه چادرمشکی 
دشوار کنیم و زمینه ای را فراهم سازیم که شاهد رشد 
این صنعت و رغبت و تمایل دیگر سرمایه گذاران به 
توسعه این صنعت شویم و با مصرف کاالی ایرانی ، 
اشتغال پایدار برای جوانان کشورمان را تضمین کنیم. 



38   شماره 174    تیر 96      

طراحان ایرانی در 
هفته های 
مد جهانی

شهال یاری بخت- نماینده دانشگاه بین المللی مد 
آرت فرانسه در ایران- برگزاری دوره های مشترک 
طراحی مد و لباس در ایران را مسیری برای حضور 
طراحان توانمند ایران در هفته های مد جهانی دانست.

وی که حدود 40 سالی است در فرانسه زندگی می کند 
و فعالیت خود را در عرصه مد از سال 1979 آغاز کرده 
است؛ در مورد راه اندازی دانشگاه بین المللی مد آرت 
فرانسه عنوان داشت: این دانشگاه سال 2000 میالدی 
توسط آقای آلفرد مهدوی )که اصالتاً ایرانی هستند( و 
دو نفر دیگر راه اندازی شده است و عالوه بر آموزش 
طراحی، مدیریت بازارهای پوشاک، مهارت ارتباطات 
دیجیتال، دانش شناخت رفتار مشتری و ... را در حوزه 
مد آموزش می دهد. دانشگاه مد آرت در پاریس مستقر 

است و در 14 کشور دارای شعبه می باشد. 
به گفته یاری بخت، طبق سیستم آموزشی مد آرت، 
با بخش های  تئوریک،  کنار مسائل  در  دانشجویان 
عملی نیز آشنا می شوند و فارغ التحصیالن تجربه 
کارآموزی در شرکت های بین المللی را نیز به دست 

می آورند.
وی در مورد نمایندگی مد آرت پاریس در ایران گفت: 

پس از مذاکره با آقای مهدوی و تشویق ایشان مبنی 
بر ادای وظیفه به میهن خود، سال گذشته نمایندگی 
مد آرت در ایران را برعهده گرفتم. با توجه به این که 
دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
یکی از دانشکده های فعال و توانمند در زمینه تربیت 
و پرورش متخصصین این رشته محسوب می شود 
لذا گزینه مناسبی برای برگزاری دوره های مشترک 
مدیریت اجرایي در مقطع کارشناسی ارشد مهندسي 
نساجي به نظر می رسید به همین دلیل با راهنمایی های 
آقای مهندس حمیدی، جلسه ای با آقای دکتر لطیفی- 
رئیس دانشکده- برگزار شد. پس از مذاکرات اولیه و 
بحث و تبادل نظر با ایشان، توافق نامه ای میان دانشگاه 
مد آرت فرانسه با دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه 
براین اساس، دوره  امیرکبیر منعقد شد که  صنعتی 
مشترک مدیریت اجرایي مهندسي نساجي در مقطع 
با همکاري  ارشد و در 4 ترم تحصیلي  کارشناسي 

دانشگاه مد آرت فرانسه برگزار خواهد شد.
را  تحصیل  اول  سال  دانشجویان،  داد:  ادامه  وی 
)سال1396 ( در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سال دوم 
را در دانشگاه بین المللي مد آرت در فرانسه سپری 
خواهند کرد و پیشنهاد کرده ایم که سال اول تحصیل 
از اساتید فرانسوی مد آرت استفاده شود. یاری بخت 
تصریح کرد: طی 20 سال گذشته، مشاغل متعددی 
در رشته های طراحی و مدیریت بازار پوشاک شکل 
گرفته اند که هنوز در کشور ما شناخته شده نیستند که 
در این راستا باید آموزش های الزم به دانشجویان ارائه 

شود.
نماینده دانشگاه مد آرت فرانسه، ایران را جزو یکی 
از کشورهای پیشرفته در زمینه طراحی عنوان کرد و 
گفت: ایران؛ یکی از غنی ترین کشورهای دنیا از نظر 
فرهنگی محسوب می شود،  تاریخ نساجی ایران در 
دانشگاه های سراسر دنیا مورد توجه قرار می گیرد و 
به عنوان یکی از پایه های مد دنیا به شمار می آید در 
این میان فقط نیازمند برنامه ریزی دقیق و هماهنگی 

هستیم. 
وی با اعالم این مطلب که نسل جدید ایران دارای 
ذوق و سلیقه فراوان است؛ خاطر نشان ساخت: قطعًا 
در بستر آموزشی مناسب می توان به رشد و توسعه 

چشمگیر در حوزه طراحی و مد دست پیدا کرد. 
تحلیل  از  پیش  نمی توان  بخت،  یاری  گفته  به 

روان شناسی و جامعه شناسی یک کشور به ارائه طرح 
و مدل برای پوشش مردم پرداخت.

ابراز داشت: برای  ایران  نماینده مد آرت فرانسه در 
هر منطقه ای باید به ارائه کلکسیون  های آن منطقه 
پرداخت و همواره  به تولیدکنندگان خاطرنشان می کنم 
برای مثال به جای افزودن 10 مدل به سبد کاالی 
کشورهای خلیج فارس، دقت بیشتری به فرهنگ ، 
آداب و رسوم کشورهای مقصد نشان دهند و از صنایع 
دستی و هنری آنان در تولید کاالهای مختلف استفاده 
شود؛ برخی تولیدکنندگان معتقد بودند که انجام این 
تمهیدات موجب افزایش قیمت تمام شده محصول 
خواهد شد اما عدم توجه به این نکته، فروش پایین 
کاال را به همراه دارد و به بن بست رسیده اند به همین 
هر  فرهنگی  بیشتر  جزئیات  با  دارند  تصمیم  دلیل 
جامعه ای کاالهای خود را عرضه نمایند و از نیروهای 
جوان و خوش فکر حوزه روان شناسی و جامعه شناسی 
بهره برداری کنند. نکته دیگر این که در گذشته، اغلب 
برندهای بزرگ می خواستند کاالهای خود را به صورت 
جهانی ارائه نمایند اما در حال حاضر به این نتیجه 
رسیده اند که ضمن احترام و توجه به فرهنگ سایر 
کشورها، در تولیدات خود فرهنگ هر کشور را مدنظر 
قرار دهند برای مثال امروزه اغلب برندهای جهانی، 
حجاب و پوشش اسالمی را در کلکسیون های خود 

جا داده اند. 
وی در پاسخ به این سوال که نگرش فعاالن اقتصادی 
و صنعتی فرانسه نسبت به صنعت نساجی و پوشاک 
ایران چیست؛ ابراز داشت: اغلب فعاالن صنعتی ایران 
و  به عنوان یک جامعه مصرف کننده می شناسند  را 
هنوز ایران را به عنوان یک کشور رقیب در منطقه 
خاورمیانه قلمداد نمی کنند اما امیدوارم زمانی فرا برسد 
تا ایران به عنوان یک رقیب قدرتمند در عرصه های 
جهانی مد شناخته شود. یاری بخت اعتقاد داشت: 
دلیل اصلی فعالیتم در ایران و برگزاری دوره مشترک 
با یکی از دانشگاه های معتبر کشور، حضور موثر و پربار 
فارغ التصیالن در نمایشگاه های خارجی و هفته های مد 
سراسر دنیاست و حق طراحان ماست که پاویون ایرانی 
در هفته های مد پاریس، لندن، میالن و ... داشته باشند.
در  داشت:  اذعان  ایران  در  فرانسه  آرت  مد  نماینده 
راستای توسعه طراحی و مد، نیازمند حمایت و همراهی 

دولتمردان و سازمان های مرتبط هستیم.   

بازتاب

  شهال یاری بخت
نماینده دانشگاه بین المللی مد آرت فرانسه در ایران



وی در مورد برگزاری این نمایشگاه گفت: در صورت مراجعه 
به سایت شرکت سهامی نمایشگاه ها، مشاهده خواهید کرد 
که سال گذشته حدود 86 نمایشگاه برگزار شد اما با توجه به 
مسائلی از جمله ترافیک شدید روزهای برگزاری نمایشگاه 
در تقویم امسال 36 نمایشگاه را از جدول خارج کرده اند و 
این تعداد به 48 نمایشگاه در سال رسیده است. دستفال 
افزود: به همین دلیل تقاضای برگزاری سه نمایشگاه را با 
مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب مطرح کردم که با برگزاری 
این نمایشگاه در تاریخ 17 تا 20 مرداد )ساعت 10 صبح تا 18 
بعدازظهر( موافقت شد و از همان لحظه، اقدامات اولیه برای 
برگزاری نمایشگاه آغاز شده است. وی ضمن اشاره به انعقاد 
قرارداد در زمینه تبلیغات و اطالع رسانی نمایشگاه با سازمان 
صدا و سیما، نصب بیلبورد در سطح تهران، کاشان ، آران و 
بیدگل، تبلیغات محیطی در مترو، کلیه فرودگاه های کشور، 

نشریات تخصصی فرش و موکت، روزنامه کثیراالنتشار 
صمت، توزیع پوستر و بروشور در سطح وسیع با صرف 
هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و صد میلیون تومان تصریح 
کرد: تاکنون حضور تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان معتبر 
و مطرح فرش ماشینی و موکت کشور در دو سالن نمایشگاه 

شهر آفتاب قطعی شده است.
وی، استقبال صنعتگران و فعاالن فرش ماشینی و کف پوش 
از برگزاری این نمایشگاه را بسیار چشمگیر توصیف کرد و 
ابراز داشت: به دلیل استقبال قابل توجه صنعتگران با کمبود 
فضای نمایشگاهی مواجه هستیم و در این زمینه مکاتباتی با 
مسئولین نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب انجام دادیم تا بتوانیم 
سالن دیگری را به بخش خارجی اختصاص دهیم اما به 
دلیل کمبود فضای نمایشگاهی موفق به جذب شرکت های 
خارجی نشدیم اگرچه تعدادی از مشارکت کنندگان خارجی 
که دارای نمایندگی در ایران هستند؛ در این نمایشگاه حضور 
خواهند داشت. به گفته دستفال، فضای اختصاص داده شده 
به این نمایشگاه حدود 18 هزار متر مربع و متراژ غرفه های 
واگذار شده 9 هزار متر مربع می باشد که شرکت کنندگان 

می توانند در دو سالن به ارائه محصوالت خود بپردازند.
وی در پاسخ به انتخاب زمان برگزاری نمایشگاه و نزدیکی 
آن به زمان برپایی نمایشگاه فرش ماشینی در شهریورماه 
گفت: دنیای امروز، دنیای رقابت است و اگر این رقابت به 
صورت سالم انجام شود، برگزاری دو نمایشگاه مشکلی به 
وجود نخواهد آمد ضمن این که در سال های آینده، زمان 
برگزاری این نمایشگاه تغییر خواهد کرد و به نیمه دوم سال 
موکول می شود تا تداخلی با هیچ یک از نمایشگاه های مرتبط 
با صنعت نساجی از جمله فرش ماشینی و کف پوش نداشته 
باشد. دستفال به امکانات مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب اشاره 
کرد و گفت: ایستگاه مترو داخل مرکز نمایشگاه مستقر است 
و بازدیدکنندگان پس از چند دقیقه پیاده روی، وارد سالن ها 
خواهند شد. سقف سالن های نمایشگاه 32 متر است و 
برخالف نمایشگاه تهران، سالن بدون ستون است و هیچ گونه 
مانعی برای بازدیدکنندگان و غرفه داران به وجود نمی آورد. 
وی اضافه کرد: شهر آفتابی مجهز به بانک، سیستم های 
گرمایشی و سرمایشی، سرویس های بهداشتی، رستوران 
مجهز و مرکز اقامتی است و به طور کلی از استانداردهای 

یک نمایشگاه بهره مند است. 
دستفال که کارمند بازنشسته شرکت سهامی نمایشگاه هاست 
و تمام سالن های نمایشگاه تهران را متر به متر می شناسد، 
یادآور شد: دو سالن نمایشگاه شهر آفتاب)9 هزار متر مربع( 
،25B ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 برابر کل سالن های
 25A  نمایشگاه تهران است! وی ضمن بیان این مطلب که 
قیمت غرفه بخش ریالی در مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب 

مشابه غرفه های نمایشگاه تهران است اما اجاره بهای بخش 
ارزی نمایشگاه شهر آفتاب ارزان تر می باشد، اذعان داشت: 
اولین تجربه برگزاری نمایشگاه در محل جدید مانند طفل 
یک ساله ای است که باید ابتدا دستانش را گرفت و کمکش 
کرد تا روی پاهای خود بایستد و به تدریج بزرگ شود، 
نمایشگاه شهر آفتاب هم مشابه این طفل یک ساله است و 
مقایسه آن با نمایشگاه 50 ساله تهران چندان منطقی نیست.

این فعال نمایشگاهی از همکاری و مساعدت اتحادیه فرش 
ماشینی و موکت تهران و به خصوص آقای کمالیان-رئیس 
اتحادیه- جهت برگزاری موفق و پربار این نمایشگاه قدردانی 
نمود و گفت: جلسه ای با مدیران انجمن صنایع نساجی ایران 
نیز برگزار کردیم که این دوستان نیز حساسیت های منطقی 
در مورد تاریخ برگزاری نمایشگاه داشتند که به آنان اطمینان 
دادم سال آینده، تاریخ برگزاری نمایشگاه تغییر خواهد کرد.     
دستفال، برگزاری نمایشگاه را یک سرمایه گذاری بلندمدت 
توصیف کرد و گفت: در اولین تجربه و گام های نخست، 
نمی توان، اطمینان کامل فعاالن صنعتی و تولیدکنندگان 
فرش ماشینی و کف پوش را جلب نمود اما قطعاً تمام تالش 
خود را به عمل خواهیم آورد تا یک نمایشگاه موفق برگزار 
نماییم که موجب جلب نظر صنعتگران بیشتری جهت حضور 
در سال های آینده شود. وی، مجموعه نمایشگاهی شهر 
آفتاب را گزینه مناسبی جهت برگزاری نمایشگاه های معتبر و 
مطرح صنایع مختلف از جمله نساجی دانست و گفت: ترافیک 
نمایشگاه های مختلف  برگزاری  ایام  سرسام آوری که در 
در بزرگراه چمران به وجود می آید بسیار طاقت فرساست 
به همین دلیل شرکت سهامی نمایشگاه ها تصمیم گرفت 
بخشی از نمایشگاه ها را به مراکز دیگری منتقل کند که در 
میان شهر آفتاب، مصلی تهران، مرکز نمایشگاهی حجاب 
و بوستان گفت وگو، شهر آفتاب به دلیل دسترسی به مراکز 
حمل و نقل عمومی، فضای گسترده، امکانات و تسهیالت 

رفاهی گزینه بسیار مناسبی محسوب می شود. 
دستفال، یکی از برنامه های جانبی اولین نمایشگاه فرش 
ماشینی و موکت را برگزاری سمینار تخصصی یک روزه 

دانست که برنامه های آن در دست تدوین می باشد.
وی، تردید تولیدکنندگان فرش ماشینی، موکت و کف پوش 
آفتاب بسیار منطقی  را جهت حضور در نمایشگاه شهر 
از  بازدید  بار  باشید یک  اطمینان داشته  دانست و گفت: 
در  حضور  برای  را  شما  آفتاب،  شهر  نمایشگاهی  مرکز 
نمایشگاه مصمم خواهد کرد زیرا تمام امکانات مناسب یک 
نمایشگاه بین  المللی درنظر گرفته است و حتی به قول یکی 
از تولیدکنندگان فرش ماشینی قابل مقایسه با نمایشگاه 
دموتکس آلمان می باشد. پس تا فرصت برای ثبت نام باقی  

است، با ما تماس حاصل نمایید؛ پشیمان نخواهید شد!  

اشاره:
17 تا 20 مرداد امسال اولین نمایشگاه بین المللی 
فرش ماشینی، موکت، کف پوش  ها و دیوارپوش ها 
مجری  و  شد  خواهد  برگزار  آفتاب  شهر  در 
بانیان  شرکت  برعهده  رویداد  این  برگزاری 
حدود  برگزاری  تجربه  که  است  روشن  فردای 
50 نمایشگاه داخلی از جمله نمایشگاه بین المللی 
یراق آالت،  و  اداری  و  منزل  مبلمان  تخصصی 
نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمان نمایشگاه 
فرش دست بافت، نمایشگاه بین المللی کیفیت و 
استاندارد و ... و 14 نمایشگاه خارجی را در پرونده 
خود ثبت کرده است. برای آشنایی بیشتر در مورد 
نحوه برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی فرش 
ماشینی و کف پوش در شهر آفتاب گفت وگویی با 

عظیم دستفال انجام دادیم. 

تولیـدکننـدگــان  
فــرش ماشینـی؛
میهمـان شهـر آفتـاب

گفت وگو با عظیم دستفال- مجری برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت، کف پوش ها، دیوارپوش ها 
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متن سخنرانی یداهلل مالمیر-رئیس هیئت 
مدیره انجمن صنایع همگن نساجی استان 
البرز -  در شورای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی استان البرز 

یداهلل مالمیر -رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن 

نساجی استان البرز- در خصوص ویژگی ها و مشکالت 

صنعت نساجی و پوشاک و ظرفیت استان البرز برای 
ایجاد شهرک تخصصی صنایع نساجی و پوشاک در 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
نظرتان  از  آن  متن  که  پرداخت  به سخنرانی  البرز 

می گذرد:
»همانطور که مستحضرید امسال سال اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اشتغال نام گرفته است؛ این در حالی ا ست که 
شرایط کسب و کار اکثر فعاالن اقتصادی در بدترین 
وضعیت و تعداد زیادی از واحدهای خرد ، کوچک و 
متوسط با بحران جدی مواجه هستند که ریشه این 
بحران را در عوامل زیر که همیشه و در همه محافل و 

رسانه ها بازگو می شود؛ می توان جست وجو کرد:
1- کمبود نقدینگی

2- مالیات
3- ارزش افزوده 

4- قوانین بیمه
5- قوانین کار

6- افزایش تعرفه ها و عوارض غیر مرتبط و نا متعارف 
دستگاه های خدمات رسان ) آب،  برق، گاز و ...(

با  که  است  قاچاق  شوم  پدیده  مهم تر  همه  از  اما 
توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و به لحاظ 
اعمال محدودیت هایی از طرف سیستم های نظارتی 
خوشبختانه از مبادی رسمی کاهش یافته است اما 
متاسفانه پدیده شوم تر از قاچاق در صنعت نساجی و 
پوشاک که اخیراً نمایان تر شده است؛ موضوع واردات 
با غیر فعال کردن  قانونی  از طریق مبادی  رسمی 
دستورالعمل نحوه فعالیت برندهای خارجی در داخل 
کشور )مصوب 95/06/17 وزارت صنعت ، معدن و 
تجارت( توسط وارد کنندگان ثبت شده رسمی کشور 
در بخش توزیع که اگر فکر عاجل و اقدام اساسی 
نگردد تمامی واحدهای خرد، کوچک و متوسط تولیدی 

چه صنفی و چه صنعتی رو به تعطیلی خواهند رفت. 
این انجمن به نمایندگی از صاحبان صنایع و فعاالن 
اقتصادی صنعت نساجی، پوشاک مستقر در استان 
البرز از ریاست محترم جمهوری انتظار دارد با انجام 
اصالحاتی در هیئت محترم دولت و تسریع در تفکیک 
وزارت صنعت ، معدن و تجارت شرایط الزم برای 
بهبود محیط کسب و کار را فراهم آورد و همچنین 
پوشاک  و  نساجی  فناوری  توسعه  ستاد  تشکیل  با 
استان ها ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی و فعال شدن آن 
با مسئولیت استانداران محترم و با ترکیب مسئولین 
اقتصادی استانها و تشکل های مربوطه این اولین ، 
قدیمی ترین ، طالئی ترین و استراتژیک ترین  صنعت 
اولین و قدیمی ترین  اما چرا  کشور را نجات دهند. 
از  بیش  ما  کشور  در  صنعت  این  کشور!؟  صنعت 
هفت هزار سال سابقه دارد و تمام پوشاک ایرانیان 
به صورت دستی ) در قالب صنایع دستی ( و توسط 
خودشان تهیه و تولید می شد و قبل از انقالب ، بعد از 
صنعت نفت دومین صنعت کشور به شمار می آمد. چرا 
طالئی ترین صنعت کشور!؟ چون این صنعت پیشران 
تمامی صنایع می باشد و اکثر کشور های توسعه یافته 
، صنعتی شدن خود را از صنعت نساجی شروع کردند.
سند  استناد  به  کشور!؟  صنعت  استراتژی ترین  چرا 
راهبردی صنعت و معدن کشور این صنعت یکی از 
یازده صنعت استراتژی محسوب شده است و تنها 
فعالیت صنعتی در کشور ما محسوب می گردد که 
هیچ کدام از صنایع در حال حاضر با توجه به شرایط 

اقتصادی کشور ویژگی های آن را ندارند که شامل :
1-قدرت اشتغال زایی باال با سرمایه گذاری به میزان    

به نسبت سایر صنایع 
2-ارز آوری باال و تولید ثروت ملی به نسبت سایر 

صنایع
سایر  نسبت  به  سرمایه گذاری  کمترین  به  3-نیاز 

صنایع با ارزش افزوده باال 
4- سایر ویژگی های ملی و منطقه ای 

همان طور که مستحضر هستید با توجه به وضعیت 
جهانی صنایع نساجی و پوشاک ، وضعیت نیروی کار 
و گروه اقتصادی کشور ) درآمد متوسط باال ( ، ایران 
پتانسیل صادرات بیش از 12 میلیارد دالر منسوجات ، 

بازتاب

تهیه و تنظیم: 
یداهلل مالمیر
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نساجی استان البرز

ی؛ 
نسـاجــ

ن و 
ی تری

ن ، طالئ
ی تری

قدیم
ت کشور

ن  صنع
ک تری

استراتژی
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پوشاک ، چرم و کفش را دارد و بر اساس سند چشم 
انداز جمهوری اسالمی ایران که جایگاه اول اقتصادی ، 
علمی و فناوری را در سطح منطقه ترسیم نموده است 
و نظر به قدمت ، نقش باالی اشتغال زایی مستقیم و 
غیر مستقیم صنعتی ، ارزش افزوده باال و توان بالقوه 
و  نساجی  صنعت  انداز  چشم  صادراتی ،  بالفعل  و 
پوشاک در افق 1404 به این شرح ترسیم شده است. 
»دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و 
رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت پذیری ، 
نوسازی و سرمایه گذاری همراه با توسعه فناوری و 

ارتقای بهره وری عوامل تولید«  
با توجه به چشم انداز این صنعت در 1404 که باید 
تعداد شاغلین در این صنعت به بیش از 500/000 
نفر برسد هم اکنون طبق آمار وزارت صنعت ، معدن 
و تجارت از 9818 واحد صنعت نساجی و پوشاک 
به میزان 300/000 نفر شاغل هستند بنابراین طی 
هشت سال آینده در کل کشور در این صنعت باید 
200/000 نفر دیگر شاغل شوند که استان البرز با 
توجه به نقاط قوت استان در توسعه این صنعت که 
شامل موارد ذیل می باشد؛ می تواند سهم خوبی در 

ایجاد اشتغال پایدار کشور داشته باشد.

نقاط قوت استان در صنایع نساجی و پوشاک 
1- وجود زیرساخت های الزم و مرتبط با این صنعت 

) عرصه، اعیانی، تجهیزات و امکانات مرتبط و ....( .
و  مبادی صادراتی، حمل  به  مناسب  2- دسترسی 

نقل های بین المللی و ترانزیتی 
3- دسترسی مناسب به بازارهای مصرف و هدف 

داخلی و خارجی 
4-دسترسی مناسب به تأمین مواد اولیه 

5-وجود نیروی کار ماهر با تجربه و متخصص 
6-وجود مراکز دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی مرتبط

7-وجود بنگاه های تولیدی متنوع و مرتبط 
8- حضور تشکل های بخش خصوصی با سابقه و 

توانمند مرتبط با صنعت نساجی و پوشاک 
با توجه به ویژگی های این صنعت ، اهداف تعریف شده 
در سند چشم انداز صنعت نساجی و پوشاک کشور و 
همچنین نقاط قوت این استان برای توسعه صنایع 

نساجی و پوشاک این انجمن ، بعد از تاسیس و شروع 
فعالیت رسمی خود با تنظیم استراتژی و برنامه کاری 
انجمن در کوتاه مدت ، میان مدت و طوالنی مدت ، بحث 
ساماندهی ، توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی نساجی و 
پوشاک را در برنامه طوالنی مدت خود دید و با انتخاب 
مهندسین مشاور و مرتبط با این صنعت نسبت به انجام 
ارزیابی و مطالعات اولیه در سطح استان اقدام و عرصه 
و اعیانی کارخانجات فخر ایران برای احیاء و ایجاد 
بزرگترین شهرک تخصصی صنایع نساجی و پوشاک 
به مسئولین  نقطه  مناسب ترین  به عنوان  را  کشور 
محترم اقتصادی استان پیشنهاد که خوشبختانه به 
تصویب کارگروه امور اقتصادی استانداری رسید و در 
سفر ریاست محترم جمهوری به استان البرز در سال 
95 با پیگیری ویژه از طریق استانداری ، سازمان صنعت 
معدن ، شرکت شهرک های صنعتی ، اتاق بازرگانی البرز 
و سایر ارگان های مرتبط در دستور کار قرار گرفت و 
مقرر شد ایجاد این شهرک به صورت ویژه پیگیری 
شود لذا بنده به عنوان عضو کوچکی از خانواده صنعت 
محترم  ریاست  از  البرز،  استان  پوشاک  و  نساجی 
جمهوری و دولت دوازدهم درخواست می کنم با توجه 
به سند آمایش سرزمین که در آن به موضوع توسعه 
صنعتی این استان نیز پرداخته شده است در صورتی که 
مجموعه فوق امکان احیاء ، ایجاد و توسعه صنایع 
نساجی و پوشاک که هم اکنون زیرساخت های آن 
در پالک مذکور وجود دارد ، برای این منظور پیگیری 
و نهایی شود و اگر چنین امکانی فراهم نیست سایر 
عرصه های مناسب طبق سند آمایش سرزمین استان 
توسط ارگان مربوطه پیش بینی و لحاظ گردد؛ همچنین 
و دولت  ریاست محترم جمهوری  از  ضمن سپاس 
دوازدهم، اهم موارد در مورد انتظار فعاالن اقتصادی 
مرتبط با نساجی و پوشاک مستقر در استان البرز را به 

شرح ذیل اعالم می نمایم:
1- تسریع در اصالح و ترمیم کابینه

2- تسریع در تفکیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
و مستقل شدن وزارت صنایع و معادن از بازرگانی

3- موافقت با ایجاد ستاد توسعه فناوری صنایع نساجی 
و پوشاک استان ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان

4- تسریع فعالیت ادارات و ارگان های دولتی برای 

ادامه پیگیری ها جهت نهایی شدن موضوع احداث 
بزرگترین شهرک تخصصی صنایع نساجی و پوشاک 

کشور در استان البرز 
5- تشدید مبارزه با پدیده شوم قاچاق در سطح استان 

و کشور 
6- جلوگیری از واردات رسمی پوشاک و منسوجات 
که هم اکنون به صورت گسترده از مناطق آزاد به 

داخل کشور در حال انجام است.
7- تسریع در اجرا و نظارت صحیح بر دستورالعمل 
نحوه فعالیت برندهای خارجی مرتبط با پوشاک در 
سطح کشور و استان البرز )مصوب 95/06/17 وزارت 
فعالیت  از  جلوگیری  و  تجارت(  و  معدن  صنعت، 
فروشگاه های برندهای خارجی در سطح استان که 
فعالیت واحدهای صنعتی و صنفی )توزیعی، تولیدی( 

کوچک را دچار بحران نموده است.
8- ت سریع در اصالح قوانین و مقررات مخل تولید 
طبق قانون بهبود محیط کسب و کار شامل قوانین 
کار، نظام مالیاتی و ارزش افزوده، نظام بانکی و نظام 

بیمه تامین اجتماعی و ...
9- پیش بینی زیرساخت های الزم شامل آب، برق، 
گاز و ... طبق سند آمایش سرزمین برای توسعه این 

صنعت در سطح کشور و استان البرز 
10- تأمین نیازهای اساسی و اولیه تولید توسط نهادها 
و دستگاه های خدمات رسان جهت استفاده بهینه از 

ظرفیت فعلی واحدهای موجود در فرآیند تولید.
11- تخصیص زمان رایگان از صدا و سیمای البرز 
برای معرفی محصوالت تولید داخل که در استان البرز 
تولید می شوند و هم چنین اختصاص تابلو و بنرهای 
رایگان شهری توسط شهرداری ها در سطح شهر و 
اداره کل راه و ترابری استان در گذرگاه های خارج از 
شهر برای معرفی توانمندی های کارخانجات تولیدی 

فعال در سطح استان البرز
12- ارتقاء نقش و جایگاه تشکل ها و انجمن های 
صنعتی توسط ادارات و ارگان های دولتی و همچنین 
مشارکت دادن بیشتر تشکل ها و انجمن های تخصصی 
در تصمیم سازی ها به استناد دستورالعمل معاون اول 
محترم ریاست جمهوری به شماره 52207/138881  

مورخ 1395/11/09.«
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تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش پنجم

تصویر شماره 1- شاه عباس

دوره شاه عباس: تصویر شماره یک، اثر یکي از نقاشان 
اروپایي، در زمان پادشاهي اوست. در این تصویر لباس 
شاه عباس از پشم خالص دست باف ایراني را نشان 
مي دهد که بر روي آن تکه دوزي از ابریشم و گالبتون 
انجام شده است. شاه عباس معمواًل لباس بسیار ساده 
که بیشتر به رنگ سبز یا سرخ یا سیاه بود؛ در بر داشت 

و در مجالس رسمي و پذیرایي هاي درباري نیز بیشتر 
با همین لباس ساده روستایي دیده مي شد. داستان زیر 
که از سفرنامه یکي از سفیران اروپایي نقل شده است،  
نیکوترین دلیل سادگي لباس اوست. »... روزي در 
شهر ایروان پیش شاه روي قالي نشسته بودم، قضا را 
در همان حال چند تن از ترکان عثماني  که اسیر سپاه 
ایران شده بودند، وارد شدند تا از شاه طلب بخشش 
و  برداشت  لباس کهنه سرخي در  کنند. چون شاه 
لباس من از پارچه ابریشمین سرخ بود  و پاي خود 
را هم به سبب آن که نمي توانستم به تقلید ایرانیان دو 
زانو بنشینم اندکي دراز کرده بودم، اسیران ترک را به 
جاي شاه گرفتند و به پاي من افتادند تا آن را ببوسند. 
من بسیار ترسیدم و دو پا را با شتاب جمع کردم؛ شاه 
نگاهي تمسخر آمیز به من افکند و قهقهه آغاز کرد...« 
دیگري مي نویسد: »... شاه عباس که همه جا ثروت 
و تجمل دربار و دارایي خویش را به رخ ما کشیده بود، 
 لباس پنبه دوزي شده بسیار ساده اي در برداشت. گویا 
مي خواست به ما بگوید که شخصیت و بزرگي اش 
بیشتر به صفات پسندیده و سیاست و تدبیر عاقالنه او 

بسته است نه به جواهر و دیبا و مروارید...« 
پیراهن شاه عباس مثل پیراهن بیشتر مردم ایران از 
پارچه سفید نخي یا کتاني و گاه از پارچه شطرنجي 
خاص، مرکب از نخ و ابریشم بود که به سبک معمول 
زانو  باالي  تا  دامنش  و  بسته مي شد  پهلو  از  زمان 

فرود مي آید. وي در زمستان پیراهن نیم تنه کوتاهي 
مي پوشید که مثل جلیقه در زیر لباس پنهان بود. این 
نیم تنه را معمواًل با پارچه نخي بسیار لطیفي تهیه 
مي کردند و گل و بوته ها یا تصاویر رنگین زیبا داشت  
و آن را براي آنکه گرم تر باشد، پنبه دوزي مي کردند. 
روي این نیم تنه قبایي مي پوشید که باال تنه اش تا 
بود؛  فراخ  دامانش  و  بدن  به  کمر تنگ و چسبیده 
چون سرتاپاي این قبا پنبه دوزي مي شد، دامانش چین 
نمي خورد و هنگام ایستادن به شکل زنگ دور پاها 
قرار می گرفت. آستین های قبا بسیار تنگ و بلند و 
بدون دکمه بود؛ به طوری که قسمتی از آستین روی 

دست چین می  خورد. 
یک طرف قبا را با بندي زیربغل چپ و طرف دیگر را 
روي آن زیر بغل راست مي بستند. پارچه قبا معمواًل 
به رنگ هاي مختلف و نقش هاي گوناگون از همان 
پارچه هاي نخي انتخاب مي شد؛ ولي شاه عباس چون 
از طرف مادر، مازندراني بود،  مثل مردم آن سرزمین 
بیشتر به جاي قبا نیم تنه پا کلیچه کوتاهي به سر 
مي کرد که با تکه هاي گالبتون،  گاه روي سینه و گاه 

از پهلو بسته مي شد. 
به  شالي  یا  چرمین  کمربندي  نیم تنه  یا  قبا  روي 
رنگ هاي گوناگون زیر شکم مي بست و خنجري زیر 

کمربند یا شال بر کمر مي زد. 
در آن زمان مرسوم بود که دو شال بر روي هم به 
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کمر مي بستند، یکي از پارچه ابریشمي گل و بوته دار 
یا زربفت بسیار لطیف  که بلندتر از شال دوم بود و چند 
بار دور کمر پیچیده مي شد. دیگري از پارچه یک رنگ 
ساده ابریشمي یا پشمي که کوتاه تر بود و روي شال 
نخستین مي بستند تا نقش و نگار و لطافت آن را 
خوب تر جلوه گر سازد. برخي از بزرگان و سرداران تا 
سه شال نیز روي هم مي بستند و شال ها معمواًل زیر 

شکم بسته مي شد.
شاه عباس در زمستان روي قبا، نیم تنه تنگي از 
ماهوت ساده یا پارچه هاي زربفت برتن مي کرد که 
در زیر گلو با گلوله اي ابریشمي به جاي دکمه بسته 
مي شد. از دو طرف این نیم تنه، سه ردیف رشته ها 
و گلوله هاي گالبتون به رنگ هاي مختلف آویخته 
بود که معمواًل نمي بستند و هم چنان آویخته و رها 
مي کردند تا گل و بوته هاي قبا از زیر آن پیدا باشد. 
آستر این نیم تنه همیشه از خز یا سنجاب یا پوست 

بخارایي یا پوست بره خاکستري خراساني بود.
رنگ هاي  به  راه،   راه  یا  ساده  ماهوت  شاه  شلوار 
مختلف و مخصوصاً بنفش بود. کفش هم از چرم یا 
تیماج مي پوشید که نوک آن نیز برگشته بود. جورابي 
ساده یا زربفت، ابریشم و یا پشم به پا مي کرد که 

ساقه اش به سبک زمان کوتاه و گشاد بود. 
عمامه اش در اعیاد و روزهاي رسمي و هنگام پذیرایي 
از میهمانان عالیقدر و یا سفیران بیگانه، تاج قزلباش 
عمامه اش  رسمي  غیر  و  انس  مجالس  در  اما  بود 
ساده بدون تاج و جلیقه بر سر مي گذاشت یعني فقط 
دستاري از پشم یا ابریشم که آشفته و بي ترتیب دور 
سر پیچیده بود. تاج قزلباش را همیشه با دستار سبز 
ابریشمي که بر سر مي گذاشت، و عمامه عادي او 
دستاري سفید یا پارچه سرخي بود که خطوط سپید 
نقره اي داشت ولي در هر حال تاج یا عمامه خود را 
بر خالف دیگران بر سر مي گذاشت و آن قسمتي را 
که باید پشت سر قرار گیرد جلو سر قرار مي داد و 
هیچکس جرأت نداشت از او تقلید کند. هرگاه کسي 
از هر  از هر مقام چنین جسارتي مي کرد. دیگران 
طبقه مي توانستند تاج یا عمامه او را از سرش برگیرند 

و با خود ببرند.
شاه عباس کاله خاصي نیز براي خود ساخته بود که 

اصاًل به تاج قزلباش شباهتي نداشت. این کاله در 
بیشتر تصاویري که نقاشان زمان، چه اروپایي و چه 

هندي و ایراني از او کشیده اند دیده مي شود. 

تصویر شماره 2- شاه عباس 

است  هندي  نقاش  بشنداس  اثر  شماره 2،  تصویر 
که همراه خان عالم سفیر نورالدین محمد جهانگیر 
پادشاه هند در سال 1027 هجري قمري به ایران آمد. 
کالهي که در این دو تصویر و تصاویر متعدد دیگر بر 
سر شاه عباس دیده مي شود و با تاج قزلباش تفاوت 
بسیار دارد  ظاهراً از اختراعات خود او بوده است. در 
این تصویر، شاه عباس اول با تاج مخصوص که براي 

خود ساخته است، مشاهده می شود.  
لباس شاه ماهوت مشکي مي باشد که در جلو لباس 
دکمه ها از مروارید و به صورت گالبتون نصب شده 
است. شاه عباس در مجالس خود عمامه از سر بر 
مي گرفت و پهلوي دست مي گذاشت ولي دیگران 
هرگز از او تقلید نمي کردند زیرا سر برهنه بودن حتي 
در برابر دوستان یکدل و آشنایان هم شأن و بیگانگان 

برخالف تربیت و ادب شمرده مي شد. 
شمشیر شاه عباس نیز مثل لباسش ساده و بي پیرایه 
بود. قبضه شمشیرش گاه زرین و گاه از استخوان بود 
و نیامي از چرم سرخ یا سیاه داشت. شمشیري که در 
روزهاي عادي یا هنگام جنگ به کمر مي بست بر 
شمشیر دیگران امتیازي نداشت جز آن که گاه قبضه 
یا تیغه اش به نام شاه مزین شده بود. شاه عباس در 
روز جنگ لباس رزم مي پوشید و گاه نیز پیراهن خاص 

به تن مي کرد.
شاه عباس جز هنگام پذیرایي از پادشاهان و سفیران 
بیگانه همیشه لباس بسیار ساده مي پوشید و چندان در 
این کار افراط مي کرد که برخالف پادشاهان دیگر، 
میان سرداران و درباریانش به سادگي و پیراستگي 
شناخته مي شد. وی کمتر لباس فاخر و شاهانه در بر 
می کرد و لباس او در سادگي با لباس مردم عادي 
فرقي نداشت و اگر گاه لباس ابریشمي به تن مي کرد 
برخالف عادت بود و اطرافیانش از این کار تعجب 
مي کردند. ندیمان و نزدیکانش از رنگ لباس او به 
تحوالت اخالقي و روحیش پي مي بردند. روزي که 
دل مشغول  و  متفکر  عادی،  مي پوشید  سیاه  لباس 
بود. اگر لباس هاي سفید و سبز و زرد و رنگارنگ به 
تن مي کرد، معلوم مي شد که خرسند و خوشحال و 
با نشاط است اما اگر لباس سرخ پوشیده بود، همه 
بر جان خود مي لرزیدند و بر زندگي دریغ مي گفتند 
چون این رنگ نشانه غضب و ناخرسندي شاه بود و 

بي گفت وگو آن روز خون کسي را می ریخت.
 شاه عباس همواره دوستدار و طرفدار مردم مخصوصًا 
هنرمندان، صنعتگران، شاعران، خطاطان و نقاشان بود 
و آنان را با دیده احترام مي نگریست و اعتبار مي داد و 
هر کجا هنرمندي وجود داشت او را به طرف خود 

جذب مي نمود.
در این زمان او هنرمنداني را به کار گرفت که در تاریخ 
ایران بي نظیر بود و  شاهکارهاي را خلق کردند که 
همتا نداشت. خواجه غیاث الدین زري باف نقش بند  
اولین طراح پارچه به صورت علمي و عملي بود که 
پا به عرصه ظهور گذاشت. این هنرمند نابغه اصالتًا 
استادي  زري بافي  و  نقش بندي  هنر  در  بود.  یزدی 
بي بدیل بود که در زمان شاه عباس بزرگ ظاهر شد. 
شاه او را بسیار تشویق مي کرد . وي طبع شوخ پرواز 
داشت و از شاعري نیز بهره وافر داشت. در کار صنعت 

 شاه عباس همواره دوستدار و طرفدار مردم 
شاعران،  صنعتگران،  هنرمندان،  مخصوصاً 
خطاطان و نقاشان بود و آنان را با دیده احترام 
می نگریست و اعتبار می داد و هر کجا هنرمندي 

وجود داشت او را به طرف خود جذب می نمود



44   شماره 174    تیر 96      

بسیار پیشرفته، مبتکر و مشهور بود. مشهور است که 
زربفت مشجري تمام کرده بود که صورت خرسي 
نقش شده بود؛ به خدمت خاقان گیتي ستان برد؛ ابو 
قرداش- یکی از دلقک های دربار- بعد از مشاهده 
زربفت، تعریف خرسي را که بافته شده مي کند. خواجه 
غیاث در بدیهه مي سراید: » خواجه در خرس، میش 

مي بیند.... هر کسي نقش خویش مي بیند!«
وقتي زربفتي تمام کرده در حاشیه پارچه این رباعي را 

که زاده طبع اوست نقش نمود:
»اي شاه سپهر قدر خورشید لقا

این تحفه به نزد چون تویي عیب منست
خواهم ز بقا به قد عمر تو قبا

خواهم که بپوشي ز کرم عیب مرا«
شاه عباس این جمله را که یک دنیا ظرافت و لطافت 
ادبي در آن نهفته است بدو گفته بود،چشم مي پوشم.

تصویر شماره 3 یک قطعه پارچه اطلسی به امضاي 
غیاث الدین یزدي است که در آخر قرن دهم یا اوایل 
قرن یازدهم هجري تولید کرده است و از شاهکارهاي 
بسیار نفیس آن زمان محسوب می شود به نحوی که 
در تمام خاک اروپا چنین اثري را نتوانستند ایجاد کنند.

سبکي که در تمام دوره استیالي سیاسي و فرهنگي 
مغول ادامه داشت کم و بیش یکنواخت و یکسان بوده 
اصل و منشا طرح هاي این دوره غالباً نامعلوم است ولي 
این نکته از نظر اطالعات تاریخي چندان مهم نیست. 
در دوره سلطنت تیموریان و در قرن نهم، طرح پارچه 

ظریف تر و گیراتر و از حیث ترکیب گسترده تر شد اما 
اطالعاتي که از پارچه بافي این زمان داریم غیرمستقیم 
است زیرا حتي یک قطعه پارچه که تاریخ بافت آن میان 
800 و نیمه دوم قرن دهم یعني دوره رونق و اعالي 
فرهنگ صفوي باشد در دست نیست: تنها تصاویري از 
پارچه هاي این دوره در مینیاتورها باقي مانده که یگانه 
استاد ماست و آن نیز ممکن است به حسب ذوق و 
سلیقه نقاش تغییر یافته باشد. یعني شاید او به سلیقه 
خود رنگ هاي دیگري به کار برده یا به تناسب مجلس، 
طرح پارچه لباس ها را از خود ابداع کرده است. هنگامي 
که ابریشم طبیعي در دسترس قرار گرفت؛ شیوه تازه اي 
در پارچه بافي ایجاد شد. از یک طرف تکامل طرح  هاي 
اسلیمي و از طرف دیگر ترقي نقش گلبرگ هاي طبیعي 
در این شیوه  تاثیر فراوان داشت. نمونه هاي این شیوه 
از دوران سلطنت شاه عباس اول به بعد  بسیار است؛ 
خاصه بعد از این زمان به حدي قطعات پارچه باقي مانده 
فراوان است که موجب تعجب مي شود. براي لباس هاي 
درباري یکي از انواع پارچه که رواج بسیار داشت زربفت 
بود. این پارچه متني محکم داشت و از رشته هاي طال و 
نقره که یکي در میان و راه راه بافته شد حاصل مي شد. 

تصویر شماره 4، یک قطعه پارچه زربفت متعلق به 
قرن یازدهم است. نقش گل هاي آن از ابریشم براق 
نرم نزدیک به رنگ متن مي بافتند. بلبلي نسبتاً بزرگ یا 
آهویي به نسبت کوچک یا پروانه اي به اندازه طبیعي از 
نقوش معمول این پارچه هاست و بافتن بعضي نقوش 

کوچک یا الیاف طال روي زمینه نقره بر جنبه تجملي 
پارچه مي افزود. از مختصات دیگر پارچه بافي این دوره 
تافته هاي سنگین چین خورده اي است که با همین 
شیوه بافته شده و همان گل و بوته ها با فواصل بیشتر 
از حد عادي بر آن نقش شده است. رنگ هاي مالیم تر 
مانند گل بهي، آجري، قهوه اي، خاکستري و بنفش  
نیز در این نوع پارچه و انواع دیگر معمول بوده است. 
براي آنکه از هنرمندان این دوره استفاده بیشتر ببریم 
به شرح حال غیاث الدین می پردازیم. وی در خانداني 
رابطه محکمي  و صنعت  فن  با  که  یافت  پرورش 
داشتند زیرا جدش یکي از خطاطان معروف بود. خود 
غیاث هم اهل خطاطی، نقاشي، شاعري و زرکشي 
بود که بر کلیه آن ها کاماًل احاطه داشت و به درجه 
فوق استادي رسیده بود. وی با ابتکارات مخصوص به 
خود در صدر بافندگان و هنرمندان ترمه باف و زربفت 
قرار گرفته بود. غیاث الدین بر اثر شخصیت ممتازی 
که داشت از ثروت و دارایي زیادي برخوردار بود و 
موفق شد جزو درباریان شاه عباس قرار گیرد و از آن 
وقت در بافتن منسوجات برجسته و مصور و فانتزي 
آن زمان شهرتي تحصیل نماید. وی به حدي ارتقا 
پیدا نمود که پارچه هاي بافت وي مورد توجه شاه 
عباس قرار گرفت و شاه آن ها را براي سایر پادشاهان 
و امرا در قالب هدیه مي فرستاد؛ گرچه ممکن است آثار 
فني و برجسته و نفیس این شخص بسیار زیاد باشد 
ولي امروزه بیش از هشت قطعه از آن ها در موزه ها 
غیاث الدین،  پارچه هاي  تصاویر  در  نیست.  موجود 
سبک و اسلوب نقاشي رضا عباسي کاماًل نمایان است 
و موضوعات تزئیني از قبیل گل و بوته و غنچه و 
نباتات متصل و گل لوتوس و برگ ها و باد زن هاي 
نخلي بسیار کامل تر و دقیق است. نباید فراموش کرد 
که موضوعات تزئیني منسوجات مورد بحث از حیث 
تنوع در حجم تزئینات و در مظهر کلي و رنگ هایي 
که به کار رفته اختالف کلي با هم داشته اند اما روش 
طراحي و تزئین خیلي بدیع و محکم بود و اشکال 
مختلف در آن به تدریج از پي هم قرار مي گرفت به 
نحوی که بیننده مي توانست نسبت به دوري و نزدیکي 
پارچه اقسام مختلف اشکال و تزئینات آن ها که بسیار 

بدیع و زیبا بود؛ در نظر بگیرد. 

تصویر شماره 3- قطعه پارچه اطلس به امضای 
غیاث الدین یزدی

تصویر شماره 4- نمونه پارچه زربفت



بر اساس آمار گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 22 تن پیراهن 
مردانه یا پسرانه، وارد کشور شده است.  بر اساس آمار گمرک در یک ماهه 
نخست سال 96 قریب به 5   تن پیراهن مردانه یا پسرانه، به ارزش ریالی 

3333080880 و ارزش دالری 102820 وارد کشور شده است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آلمان  با صادر کردن  بیش از یک  تن  

به ارزش ریالی 1096782360  یا پسرانه،  پیراهن مردانه  و 800 کیلوگرم 
و ارزش دالری   33828 و همچنین ترکیه  با صادرات بیش از یک تن 
و 300 کیلوگرم پیراهن مردانه یا پسرانه،  با ارزش ریالی 878150460 و 
ارزش دالری 27086 جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران 

صادر می کنند. 

طبق آمار گمرک؛ ترکیه و آلمان تأمین کنندگان پیراهن مردانه ایران

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور تامین مواد اولیه صنایع نساجی 

کشور ضروری است توسعه کشت پنبه در کشور و استان مورد توجه قرار 
گیرد. 

صنایع  از  بازدید  در  زنجان  به  روزه  یک  سفر  در  نعمت زاده  محمدرضا 

استان،گفت: در سال گذشته تولید پنبه در کشور کاهش یافته بود که وزارت 
جهاد کشاورزی برنامه ریزی برای توسعه کشت پنبه در کشور را در دستور 

کار قرار داده است.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: ساالنه 100 تا 120 هزار تن واردات پنبه برای 
صنایع نساجی کشور صورت می گیرد که باید برای کم کردن این مقدار موانع 
موجود برای توسعه تولید پنبه در کشور برداشته شود تا نیاز واحدهای تولیدی 

داخلی مرتفع گردد.
به  خصوصی  بخش  اعتماد  کرد:  تصریح  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر   
سیاست های دولت امیدوارکننده بوده و تالش مسئوالن استان زنجان در 

جلب اعتماد و  رضایت سرمایه گذاران جای تقدیر دارد.
 وی، افزود: واحدهای فعال و مناسبی در بخش صنعت نساجی در استان 

زنجان وجود دارد که بخشی از نیاز کشور را تامین می کنند.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: دولت برای حمایت از واحدهای 
واحدهای  به  تسهیالت  ارایه  برای  و  کرده  برنامه ریزی  تولیدی،  مختلف 
متقاضی اقدام خواهد کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: با اقدامات 
تولید در صنعت فوالد کشور،  ضمن  انجام شده در تکمیل زنجیره ارزش 
جلوگیری از فروش مواد خام اولیه، به توسعه صادرات فوالد دست خواهیم 

یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: 
ضرورت توسعه کشت پنبه برای صنایع نساجی کشور
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فعاالن بخش خصوصی با مشکل رکود بازار درگیر هستند و مشکل مالیات نیز 
به درگیری های این فعاالن صنفی افزوده است. در این سال ها اصناف بارها و 
بارها نسبت به وضعیت مالیات ها اعتراض داشته اند اما هیچ از یک مسئوالن 
برای این معضل که هر روزه ابعاد گسترده تری پیدا می کند؛ رسیدگی نکرده است.
به گزارش عصراقتصاد، با توجه به اینکه سال جاری از سوی مقام معظم رهبری 
سال »اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید« نام گذاری شده است و این موضوع 
نشان دهنده تأکید رهبری بر اشتغال زایی  انتظار می رود تا به مشکالت موجود 
در اصناف بیش از گذشته توجه شود چراکه اصناف می توانند در حوزه اشتغالزایی 
و  اتحادیه تولید کنندگان  ایفا کنند.  ابوالقاسم شیرازی رئیس  نقس بسزایی را 
فروشندگان پوشاک در رابطه با مشکالت مالیاتی اصناف در سالجاری عنوان 

کرد:  در شرایط کنونی مالیات مربوط به سال 944 در منطقه سه راه جمهوری 
به مشکل برخورده است؛ سال گذشته دولت و سازمان امور مالیاتی اعالم کرد 
که  در صورت پرداخت به موقع مالیات ها، مالیات اصناف مطابق  با سال 93 در 
نظر گرفته خواهد شد اما در حال حاضر نزدیک به 70 درصد مالیات های صنف 

پوشاک  فعال در منطقه جمهوری یافته است.
شیرازی پس از ابراز تاسف نسبت به بدعهدی سازمان امور مالیاتی در عملیاتی 
کردن وعده های خود اظهار داشت: در حال حاضر، همکاران فعال این منطقه در 
اتحادیه پوشاک حضور پیددا کرده اند تا نسبت به این موضوع اعتراض کرده اند.

وی تصریح کرد: معترضان می گویند؛ در شرایطی که بازار در رکود به سر می برد 
وضع شدن چنین مالیات هایی به هیچ وجه منطقی نیست.  مسئوالن جدا از 
اینکه به وعده های خود عمل نکرده اند مالیات چند برابری نسبت به سال گذشته 
از ما مطالبه می کنند و این  اتفاق موجب می شود که در آینده نزدیک نتوانیم در 

این صنعت فعالیت کنیم.
 شیرازی خاطر نشان کرد: فروشندگان پوشاکی که در سه راه جمهوری فعالیت 
دارند نقش مهمی در این صنعت  دارند و این منطقه قلب تپنده صنعت  پوشاک  
است. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک  با اشاره بر اینکه مقام 

معظم رهبری سال 96 را اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید نام گذاری کرده اند، 
اظهار داشت: قطب پوشاک سه راه جمهوری است  اما امروز دوستان ما به دلیل 
عدم اجرای عدالت، قانون و بدقولی سازمان امور مالیاتی با مشکالت بسیاری 
مواجه شدند و در شرایط کنونی این مسئله به دغدغه اصلی فعاالن صنف تبدیل 
شده است. در این راستا جمشید برکت یکی از نمایندگان  فعاالن صنف پوشاک 
در پاساژ میالد قائم  )شانزه لیزه سابق( نیز عنوان کرد:  این مسئله ریشه در عدم 

برخورد شفاف با فعاالن صنفی دارد. در سال گذشته بارها به سازمان امور مالیاتی 
و اتحادیه مراجعه کردیم  اما  این اعتراض ها تاثیری در برخورد  مسئوالن نداشته 
است.  وی در ادامه افزود: در حال حاضر نیز بسیاری از همکاران در اتحادیه 
پوشاک حضور پیدا کرده اند تا در حضور رییس اتحادیه و مشاوران مالیاتی به 
دنبال راه حل باشیم.  برکت خاطرنشان کرد : به عنوان فعاالن این صنف تقاضا 
داریم تا در راستای شفاف سازی و شفاف گویی سازمان امور مالیاتی  اقدامی 
صورت دهند. سابق بر این مسئوالن وعده های مثبتی داده بودند اما به هیچ وجه 

اقدامی در راستای عملیاتی کردن آن  انجام نداده اند.
 وی در ادامه افزود: پس از مذاکرات بسیار قرار بر این شد که ما برگ تشخیص ها 
را به اتحادیه ارائه کنیم تا از طریق مراحل قانونی اعتراض  خود را به گوش 
مسئوالن برسانیم.  رضا افضلی -یکی از نمایندگان صنف پوشاک در خیابان لبافی 
نژاد -، عنوان کرد: در شرایط کنونی همه اصناف نسبت به نحوه  پرداخت 

مالیات ها اعتراض دارند. وی خاطرنشان کرد: 95 درصد از اعضای صنف پوشاک 
به صورت سنتی به فعالیت می پردازند  و دفاتری که آن ها گردش مالی خود را 

ثبت می کنند برای مأموران مالیات قابل قبول نیست.
افضلی تصریح کرد: مسئوالن طرح هایی را ارائه می کنند و با استقبال مواجه 
می شود اما طرح به نتیجه ای نمی رسد. در چنین موقعیتی مسئوالن باید توان 

اعتراف به اشتباه خود را داشته باشند اما چنین چیزی مشاهده نمی شود.
 این فعال صنفی در ادامه افزود: اگر مغازه داری بخواهد مالیات خود را بپردازد، 
کارشناس مربوطه رقمی را به صورت دلخواه برای وی در نظر می گیرد. در 
صورتی که باید مسائلی از جمله رکود و سیل اجناس بی کیفیت  را مدنظر قرار 
دهند. وی در خصوص معیار تعیین مالیات عنوان کرد: کارمندان حوزه مالیات 
خط کشی و معیار هایی را در نظر گرفته اند و این قوانین با توجه به شرایط کنونی 
به هیچ وجه انعطاف پذیر نیستند. افضلی تاکید کرد: البته این مشکالت از قدیم 
وجود داشته است و محدود به شرایط کنونی نیست این مشکالت باید حل شود.
این فعال صنفی با تاکید بر اهمیت رسیدگی به این معضل مطرح کرد می خواهیم 
اظهارنامه سال 95 را ارائه کنیم و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی که همه 
نسبت به آن آگاهی دارند وی می دانند که بسیاری از تاجران از سرمایه استفاده 
مناسبی  مالی  گردش  و  دارند  برگشتی  هستند ، چک های  بدهکار  می کنند، 
نداشته اند و چنین مالیات هایی را برای ما در نظر گرفته اند که  مبنای آن اصاًل 

منطقی نیست. 

بدعهدی سازمان امور مالیاتی با اتحادیه پوشاک
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یک فعال حوزه چادر مشکي با اشاره به اینکه تجارت پر سود در حوزه چادر 
مشکي باعث شده تا برخي ترجیح دهند به جاي تولید، واردکننده شوند، گفت: 

هر روز حجم واردات چادر به کشور افزایش پیدا مي کند.
ایران با جمعیت بیش از هشتاد میلیون نفري بیشترین میزان مصرف چادر مشکي 
را در بین کشورهاي منطقه و حتي جهان به خود اختصاص داده است به نحوي 
که این کشور بازار پر رونق و مناسبي براي فروش چادر در اختیار دارد که همین 

امر باعث شده تا حجم واردات چادر به کشور هر روز در حال افزایش باشد.
به گزارش تسنیم،کشورهاي آسیایي از جمله اندونزي، ژاپن و کره  جنوبي بیشترین 
سهم صادرات چادر به ایران را به خود اختصاص داده اند. در این میان سهم 

تولیدکننده داخلي در تأمین چادر مشکي بازار کشور تقریبا صفر است.
به اعتقاد فعاالن حوزه نساجي در حال حاضر تولید پارچه چادر مشکي در ایران 

تقریباً متوقف شده و در شرایط فعلي تولید این کاال فقط براي آنکه دانش آن 
فراموش نشود، در حد بسیار جزئي انجام مي شود. آنها معتقدند کاهش تعرفه 
واردات چادر و همچنین نبود مواد اولیه به همراه عدم حمایت از تولیدکننده 
داخلي باعث شده تا ایران نتواند در این حوزه حرفي براي گفتن داشته باشد که در 
صورت استمرار این شرایط تولید پارچه چادر مشکي در ایران هیچ توجیهي ندارد.
مي گوید:  راستا  همین  در  مشکي  چادر  فروش  حوزه  فعاالن  از  یکي  واعظي 

تولیدکننده ایراني فقط در حوزه مالفه توانسته سهمي از بازار را به خود اختصاص 
دهد اما متأسفانه در تولید چادر مشکي موفق نبوده ایم و هر روز حجم واردات 

چادر به کشور افزایش پیدا مي کند.
وي با بیان اینکه واردات چادر براي فعاالن این حوزه بسیار پر سود است، ادامه 
داد: آنها انواع چادر را با قیمت هاي ارزان از کشورهاي کره، امارات و ژاپن وارد 
کشور کرده و با قیمت هاي بسیار گران به فروش مي رسانند. به عنوان نمونه 
چادرهایي از ژاپن وارد شده که فروشندگان آنها را قواره اي یک میلیون و 200 

هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان به فروش مي رسانند.
این فعال حوزه فروش چادرمشکي با اعالم اینکه واردکنندگان با شگردهاي خود 
اقدام به واردات چادر مي کنند، گفت: تجارت پر سود این حوزه باعث شده تا برخي 

ترجیح دهند به جاي تولید، واردکننده شوند.
واعظي بیان کرد: از دو سال پیش رکود شدیدي در بازار به وجود آمده و فروش 
اصاًل مناسب نیست. یکي از دوستان بنده که رئیس شعبه یکي از بانک هاي ملت 
است هفته پیش گفت که از 102 فقره چکي که به بانک ارسال شده حدود 72 

فقره آنها برگشت پیدا کرده است.

سود باالي چادر مشکي سبب افزایش واردات به جاي تولید شده است

با همکاری شرکت های نانو نساجی ماد و تن سان طب هگمتانه شکم بند 

بارداری ضد امواج الکترومغناطیس برای اولین بار در کشور تولید گردید.
 ر همین راستا و برای نخستین بار در کشور، شکم بند بارداری ضد امواج 
الکترومغناطیس برپایه فناوری نانو تولید و در بیستمین نمایشگاه ایران هلث 

رونمایی شده است.
به گزارش تابناک،این محصول که دارای تاییدیه از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 
و آزمایشگاه آنتن است در بازه فرکانس 960 مگا هرتز تا 13 گیگا هرتز محافظت 
ایجاد می کند و قادر خواهد بود جنین را در برابر بسیاری از فرکانس های موجود 

محیطی همچون تلفن همراه ، وای فای و ماهواره و... حفاظت می کند.
این محصول برای کمک به بانوان باردار و باال بردن درصد سالمتی جنین آنها  

تهیه و تولید شده است.

تولید و عرضه اولین شکم بند بارداری ضد امواج در ایران
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به اینکه مجموعه 

کارخانجات فخر ایران با 2 شهرک نساجی احیا می شود، گفت: مشکالت این 
مجموع بررسی و مشکالت احصا شده و با طرح هایی که از مدت ها پیش در 

دستور کار است، درصدد احیا این واحدها هستیم.
 ایرج موفق در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که عصر شنبه 

در محل اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، افزود: مجموعه کارخانجات فخر ایران در  
صورت راه اندازی دوباره اشتغال زایی قابل توجهی خواهد داشت که با این امر 

رشد باالیی در ایجاد اشتغال استان خواهیم داشت.
به گزارش ایرنا، وی افزود: جلسه ای در کارخانه فخر ایران برگزار شد که پس از 

آن نیز از روند امور بازدیدی صورت گرفت و مقرر شد امسال احیا کارخانه اجرایی 
و عملیاتی شود. موفق با اشاره به اینکه 80 هکتار برای ایجاد دو شهرک نساجی 
در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری برای احیا این طرح هنوز به 
طور دقیق مشخص نیست ولی مساعدت دولت و بخش خصوصی در این رابطه 
وجود دارد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سال گذشته 
70 درصد صنایع فعال در البرز خارج از شهرک ها بودند، افزود: با تدابیری که 

اندیشیده شد اکنون این آمار به کمتر از 500 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه ساماندهی فروشگاه های فروش سموم کشاورزی به عهده این 
سازمان نیست، ادامه داد: این اقدام طی تعاملی با جهاد کشاورزی محقق می شود.
توفیقات  البرز  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  گذشته  سال  افزود:  موفق 
ارزشمندی را کسب کرد و امسال نیز با برنامه ریزی های صورت گرفته درصد 

ارتقا صنایع، معادن و تجارت استان هستیم.
وی با بیان اینکه سامانه بهین یاب 6 هزار طرح باالی 60 درصد پیشرفت را 
احصا کرده، گفت: برای اصناف تولیدی نیز برنامه هایی در دستور کار قرار دارد و 
بسته حمایت از صنوف تولیدی را در نظر داریم. موفق با اشاره به اینکه ساماندهی 
لکه های صنعتی در البرز از اهم امور این سازمان است، افزود: بر این اساس به 

دنبال تعامل بیشتر با سایر دستگاه های مرتبط با این امر هستیم.
شرکت ریسندگی و بافندگی فخرایران در سال 1333در شهرستان نظرآباد از 

توابع استان البرز تاسیس شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز: 
کارخانجات نساجی فخر ایران در البرز امسال احیاء می شود

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( از درج نماد 
شرکت عطرین نخ قم سامانه پس از معامالت خبر داد.

شرکت عطرین نخ قم به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای زیر مجموعه گروه 
صنعتی گلریز قم مشغول به فعالیت می باشد. 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این گروه با راه اندازی واحدهای تولیدی متعدد در 
صنایع نساجی ، پتروشیمی ، پلیمری و کاغذ سازی مفتخر به ارائه خدمات در بخش 

تولید صنعتی کشور می باشد.
این شرکت با اتکا به تجارب گذشته ، تکنولوژی برترو ماشین آالت روز اروپایی 
به عنوان بزرگ ترین و وتخصصی ترین واحد تولید انواع نخ های یکسره پلی استر 
 )TWISTED YARN( و پلی آمید و همچنین تابندگی انواع نخ های فیالمنتی
شروع به فعالیت نموده است. در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی نماد 
شرکت عطرین نخ قم را در سامانه پس از معامالت درج کرد تا شرایط برای عرضه 

این شرکت فراهم شود.

درج نماد شرکت عطرین نخ قم در سامانه پس از معامالت بورس
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طبق دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای پوشاک خارجی آنها باید در دو سال اول 
فعالیت خود در ایران معادل 20 درصد ارزش واردات خود را در ایران تولید و 50 
درصد آنرا صادر کنند. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگانی 
که این دستورالعمل را رعایت نکرده اند از ابتدای سال جاری اجازه ثبت سفارش و 

واردات داده  نشده است.
یداهلل صادقی  اظهار کرد: از ابتدای سال جاری برای برندها و شرکت های خارجی 

فعال در حوزه پوشاک که قوانین حضور در ایران را نپذیرفته اند بحث ثبت  سفارش 
انجام نمی شود و براین اساس این شرکت ها امکانی برای واردات قانونی کاالهای 

خود به ایران نخواهند داشت.
به گزارش ایسنا،  وی همچنین اظهار کرد: این گام اولین قدم در نظارت بر 
وضعیت فعالیت واردکنندگان پوشاک در ایران است و به طور طبیعی پس از آن 
اگر بدون پذیرش شرایط، این برندها همچنان بتوانند به فعالیت خود در ایران 
ادامه دهند مشخص می شود که کاالی وارداتی آن ها از مجاری قاچاق تأمین 

شده است. بر همین اساس در فاز دوم با واردات قاچاق آن ها برخورد خواهد شد.
 صادقی در پاسخ به این سوال که با وجود اقدامات وزارت صنعت طی سال های 
گذشته فعاالن عرصه تولید کشور انتقادات بسیاری داشته و از روند واردات به 
کشور گالیه های متعددی را مطرح می کنند، گفت: قاچاق پدیده ای اقتصادی- 
اجتماعی است که منطق خاص خود را دارد. اکنون سال هاست که برخی کاالها 
مورد قاچاق قرار می گیرند و این معضل همواره وجود داشته است اما باید توجه 
داشت که دولت نمی تواند بر روی مردم یا واردکنندگان شمشیر بکشد بر همین 
اساس ما اکنون با اقدامات مختلف از جمله طراحی سامانه ای برای ثبت شناسه 

برای کاالهای مصرفی تالش داریم بحث واردات را ساماندهی کنیم.
 وی در پاسخ به این موضوع که با وجود اقدامات صورت گرفته همچنان برخی 
صنف ها از جمله صنف پوشاک گالیه های متعدد داشته و از اجرایی نشدن 
دستورالعمل هایی که در این خصوص تدوین شده انتقاد دارند، توضیح داد: اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک به حق اعتقاد دارد که واردات قاچاق به 

صنعت پوشاک کشور لطمه وارد کرده است. بر همین اساس دستورالعملی در این 
زمینه تدوین شده است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این 
مطلب که با وجود تدوین این دستورالعمل همچنان اجرای آن با اما و اگرهای 
مختلف مواجه شده، اظهار کرد: مدتی است کارگروهی با حضور مشاور وزیر و 
مدیرکل اسبق صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده تا نحوه 

اجرایی کردن دستورالعمل های مربوطه را پیگیری کند.
وی در پاسخ به این مطلب که با این اوصاف همچنان نمی توان وعده اجرایی شدن 
دستورالعمل های این بخش را داد، گفت: براساس آنچه تدوین شده قرار بر این بود 
که هر کدام از برندهایی که در ایران فعالیت می کنند ظرف مدت دو سال معادل 
حدود 20 درصد ارزش ریالی واردات خود، در ایران شرایط تولید ایجاد کرده و 50 

درصد آنرا نیز صادر کنند.
صادقی در ادامه از مقاومت برندهای مختلف در پذیرش این قانون خبر داد و گفت: 
بر همین اساس ما ملزم به بررسی بیشتر موضوع شده و در نهایت به این شرکت ها 
اعالم کردیم که در صورت عدم پذیرش قوانین موجود در ایران جلوی واردات 
آن ها گرفته خواهد شد. از ابتدای سال جاری نیز برای برندهایی که این اقدامات را 

انجام نداده اند امکان ثبت سفارش وجود ندارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: اکنون حدود پنج تا 
شش نمایندگی مذاکراتی را انجام داده اند تا بحث تولید در ایران را دنبال کنند اما 
به هر حال تا عملیاتی شدن این موضوع کمی زمان الزم است چرا که اجرای این 
قوانین امری دشوار است و یک سوی مسائل در دست صاحبان برندهای خارجی 

پوشاک قرار دارد.
وی ادامه داد: ما اصراری بر روی واردات نداریم چرا که تولیدکنندگان پوشاک 
ما عالوه بر آنکه مدعی هستند باید جلوی واردات قاچاق گرفته شود برای تولید 
هم برنامه دارند و تأکید می کنند اگر قاچاق کاال کم شود و شرایط برای رقابت 
تولیدکننده داخلی و خارجی یکسان باشد آن ها توان در دست گرفتن بازار را خواهند 
داشت اما اکنون در موارد متعدد شاهدیم که ممکن است واردکنندگان کاالهای 
خارجی در اظهارات گمرکی خود مسائل مختلفی را لحاظ کرده و بدین ترتیب 
قیمت تمام شده کاالی خود را کاهش دهند و شرایط را برای رقابت تولیدکننده 
بخش داخلی دشوار سازند. بر همین اساس خواسته تولیدکنندگان داخلی آن است 
که شرایطی برابر ایجاد شود و در اصل آن ها مخالفتی با ورود برندهای خارجی 
ندارند بلکه همان طور که اشاره شد خواستار جلوگیری از واردات بی رویه کاال 

هستند.
صادقی ادامه داد: برندهای خارجی پوشاک و نمایندگی های آن ها از سال های قبل 
در ایران فعالیت هایی را داشته اند اما اکنون برای قانونمند شدن این فعالیت ما به 
آن ها اعالم کرده ایم که در صورت سرپیچی از مواردی که در آیین نامه ها اشاره 
شده به آن ها اجازه واردات نخواهیم داد و بر همین اساس از ابتدای سال جاری 

شرایط تازه ثبت سفارش پوشاک خارجی
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شیر واردات را به روی آن ها بسته ایم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این مطلب که با این وجود 
همچنان فروشگاه های بسیاری از برندهای خارجی در ایران در حال فعالیت 
هستند، گفت: آنچه اکنون در این فروشگاه ها عرضه می شود اجناسی است که از 

گذشته توسط آن ها وارد شده است.
وی در پاسخ به این سوال که با این اوصاف می توان گفت که ظرف ماه های آینده 
باید شاهد کمبود اجناس و به تدریج تعطیلی فروشگاه های برند در کشور باشیم، 
گفت: تمایلی به گفتن کلماتی که کمبود را در جامعه القا می کند، نداریم چرا که 
این موضوع نه به نفع تولیدکننده خواهد بود و نه مصرف کننده. اما در حوزه تولید 
پوشاک به گفته تولیدکنندگان این بخش با وجود آنکه امکان تولید به اندازه کافی 
وجود دارد طی این سال ها آنچه کار را برای این صنف دشوار ساخته و برای آن ها 
فضای نفس کشیدن باقی نگذاشته حضور کاالهای قاچاق و برندهایی که درست 
عمل نمی کرده اند، بوده است. حال ما اگر بخواهیم این روند را اصالح کنیم باید در 

گام اول برندهای خارجی را ملزم به رعایت قوانین کنیم.
صادقی ادامه داد: اما اگر این اتفاق صورت نگرفت جلوی ثبت سفارش آن ها گرفته 
خواهد شد و در چنین شرایطی پس از مدتی اگر فعالیت آنها استمرار داشته باشد 
مشخص خواهد شد که کاالی آن ها از طریق قاچاق تأمین می شود. در آن زمان 
ما مجاز خواهیم بود که طبق قوانین موجود در این زمینه با شرکت ها و برندهای 

مربوطه برخورد کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این موضوع که با این وجود 
حداقل یک سال برای برندهای خارجی حاشیه امن وجود خواهد داشت، گفت:  
این موضوع بستگی به موجودی فعلی این برندها دارد. البته سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز موظف شده است که بررسی های الزم را 
انجام دهد تا بدانیم کاالهای این فروشگاه ها در چه حد است تا پس از آن اگر این 
کاالها افزایش یافت مشخص باشد که عمل قاچاق صورت گرفته و الزم است 
برخورد تعزیراتی انجام شود. وی افزود:  از نظر ما راهکار قانونی مبارزه با قاچاق 
کاال به این شکل است. حال اگر عده ای مخالف این موضوع هستند یا پیشنهاد 
دیگری دارند ما آمادگی دریافت پیشنهادات آن ها را داریم و قطعا این پیشنهادات را 
مورد توجه قرار خواهیم داد. صادقی همچنین عنوان کرد: آنچه به عنوان قاطعیت 
دولت در مبارزه با قاچاق یاد می شود در خصوص تدوین صریح و شفاف مقررات 
و ضوابط متجلی می شود. ما باید ببینیم که با توجه به شرایط موجود چه راهکاریی 
وجود دارد و چگونه می توان با ابالغ دستورالعمل های مناسب مشکل را برطرف 
کرد اما باید توجه داشت که دولت نمی تواند بر روی مردم و واردکنندگان شمشیر 
بکشد یا با آنها دعوا کند. به هر صورت برای دولت اختیاراتی در نظر گرفته شده 
که بخش متولی باید با بهره گیری از این اختیارات برنامه ریزی های الزم را صورت 

داده و زمینه مناسب برای حل مشکل را فراهم آورد.

برنامه  در  پوشاک کشور  و  نساجی  و صادرات  تولید  اتحادیه  مدیره  عضو هیئت 

»روی خط بازار« رادیو اقتصاد گفت: سرعت چرخ صادرات با تولید کاالهای 
با کیفیت و قابل رقابت با رقبای خارجی شتابان می شود. مجید نامی با اشاره 
به اینکه قیمت تمام شده تولید کاالی ایرانی نسبت به کشورهای دیگر باالتر 
است، افزود: بدون شک کاالهای داخلی با حذف عوامل  افزایش هزینه تولید 
به لحاظ کیفی توان رقابت با محصوالت کشورهای خارجی را دارند. به گزارش 

خبرگزاری صدا و سیما؛ وی در ادامه به صنعت نساجی و پوشاک کشور اشاره 
کرد و اظهار داشت: این صنعت دارای مزیت های فراوانی منجمله اشتغال افزایی، 
قدرت ارز آوری، توسعه صادرات، رشد اقتصادی و مواردی از این دست است. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور با بیان اینکه 
در حال حاضر سیر صادرات پوشاک نزولی است، گفت: در گذشته میزان صادرات 
ایران در حوزه پوشاک خیلی بیشتر از امروز بوده است. وی در ادامه از صادرات 
60 میلیون دالری پوشاک طی سال گذشته در کشور خبرداد و افزود: این میزان 

صادرات در حد و اندازه تولید کشور نیست.
نامی با عنوان اینکه توان صادراتی تولید کنندگان ایرانی در حوزه پوشاک بسیار 
باالست و اظهارداشت: افزایش صادرات پوشاک ارزش افزوده باالیی به همراه 

دارد بنابراین می طلبد مسئوالن به این مهم توجهی جدی داشته باشند.
وی همچنین هزینه باالی تولید را اصلی ترین مانع صادرات دانست و گفت: 
در حال حاضر قیمت تمام شده کاالهای ایرانی در برابر محصوالت کشورهای 
دیگر جهان خیلی باالست. عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشاک کشور »قیمت« و »کیفیت« کاال را دو اصل بسیار مهم در بحث 
صادرات برشمرد و افزود: کاالهای ایرانی در شرایط فعلی به لحاظ کیفیت قابل 

رقابت، ولی از حیث قیمت توان رقابت با محصوالت خارجی را ندارند.

کیفیت و قدرت رقابت پذیری، دو اصل انکارناپذیر صادرات
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اینکه سود  بر  انتقاد  با  استان اصفهان  کارفرمایان نساجی  انجمن صنفی  دبیر 

واردات قاچاق پارچه چادر مشکی، مانع بر سر راه تولید داخلی است، گفت: با 
پتانسیل باالی صنعت نساجی در کشور به جای صادرکننده، بیشتر واردکننده 

مصنوعات قاچاق به کشور هستیم.
واردکننده  بیشتر  امروز در صنعت نساجی  اینکه  به  اشاره  با  مظفر چلمقانی 

هستیم، اظهار داشت: با سودده بودن صنعت نساجی به دلیل بی توجهی در 
ارائه  مواد اولیه به کارخانه ها امروز واردات مصنوعات نساجی با قوت بیشتری 
در کشور انجام می شود. به گزارش ایمنا، وی افزود: کشورهای ترکیه، چین 

و هندوستان رقبای نساجی ایران هستند. 
گرایش  پیرامون  اصفهان،   استان  نساجی  کارفرمایان  انجمن صنفی  دبیر 
مردم به خرید مصنوعات نساجی وارداتی، گفت: متاسفانه این موضوع ریشه 
فرهنگی دارد، چرا که در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان داخل، با مارک 
خارجی اجناس خود را به فروش می رسانند در حالی که همین اجناس با 

مارک داخلی در کشور خریدار ندارد.
وی با اشاره به اینکه مقرر شده بود، تولید پارچه چادری به عنوان پارچه ملی 
ایرانی در کشور صورت بگیرد، افزود: زمان زیادی از این رخداد گذشته است 
و تاکنون هیچگونه بسترسازی و حمایت از تولیدکنندگان برای تولید این نوع 

پارچه صورت نگرفته است. 
از تولید  چلمقانی اضافه کرد: همچنان این کشورهای خارجی هستند که 

پارچه چادری سود خوبی حاصل می کنند.
وی بیان داشت: اصفهان از دیرباز قطب صنعت نساجی ایران بوده و تولید 
پارچه چادرمشکی که  تولید  اما  انجام می گیرد،  استان  این  پارچه در  انواع 

سالیانه به میزان زیادی به کشور وارد می شود و با قیمتی بسیار نازل تر از 
پارچه داخلی به دست مصرف کننده می رسد، برای تولیدکنندگان مقرون به 

صرفه نیست و مصرف کنندگان هم اقبالی به آن ندارند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان تصریح کرد: اولین گام 
پیش از تولید پارچه مشکی در داخل کشور، جلوگیری از قاچاق این نوع پارچه 
و واردات آن به داخل کشور است و سپس یاری دولت به تولیدکنندگان در 

راستای تولید پارچه چادر مشکی و کاهش هزینه های تولید است.
وی گفت: دولتمردان باید متوجه باشند که با عدم واردات پارچه چادر مشکی 
به کشور و تولید آن در داخل چه میزان شکوفایی اقتصادی حاصل می شود 

و چه تعداد از جوانان به اشتغال گماشته می شوند.

چلمقانی با بیان اینکه کارخانه هایی در کشور برای تولید پارچه چادری احداث 
افزایش  اظهارداشت:  ادامه دهند،  تولید خود  به  نتوانستند  اما هرگز  شدند، 
و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  ارز،  نرخ  نبودن  ثابت  انرژی،  منابع  هزینه های 
اعطای وام های پربهره و دیگر موانع باعث شدند تا فعاالن صنعت نساجی 
در سال های اخیر نتوانند به فعالیت خود به خوبی ادامه دهند و بسیاری از 

کارخانجات معتبر در این زمینه به مرحله ورشکستگی رسیدند.
دانست  ضروری  بسیاری  را  داخلی  نساجی  صنعت  از  دولت  حمایت  وی 
می تواند  راحتی  به  که محصوالتشان  نساجی  کارخانه های  رونق  افزود:  و 
مهم ترین کاالهای صادراتی غیرنفتی کشور باشد، باید بیش از پیش مدنظر 
مسئوالن و دولتمردان قرار بگیرد، چراکه با کمی توجه به این صنعت می توان 
آن را از لبه پرتگاه نابودی به قله رشد و ترقی کشاند و از خروج ارز از کشور 

نیز جلوگیری کرد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان تاکید کرد: 
سود واردات قاچاق پارچه چادر مشکی، مانع بر سر راه تولید داخلی
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پوشاک  تولید  در  جهش  از  ایران  پوشاک  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 

رقابت پذیر با تعامل و همکاری گمرک خبر داد.
هاکوپیان گفت: انجمن صنایع پوشاک ایران در راستای رفع مانع رقابت پذیری 

پوشاک داخلی که موضوع مهمی هم هست در حال آماده سازی پیشنهادی به  
رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران است، تا جهشی در تولید پوشاک رقابت 
پذیر ایجاد نماید که هم قاچاق پوشاک به داخل کشور را برای عامالن آن، غیر 
اقتصادی کند و هم به صادرات پوشاک طوری رونق دهد که عاملی مهم برای رشد 
اشتغال و رونق اقتصاد کشور شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  وی افزود: با 
نگاه مثبتی که جناب آقای کرباسیان به نقش گمرک در رشد صنعت پوشاک کشور 

دارند، یقین داریم پیشنهاد این انجمن اجرایی خواهد شد.
رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران ادامه داد: درباره ساماندهی واردات پوشاک نقش 
مهم گمرک اجرای صحیح دستورالعمل واردات پوشاک است که همواره مورد 
حمایت مقام رئیس کل گمرک قرار گرفته و تشکیل جلسات مکرر گویای عزم 
راسخ ایشان در اجرای دقیق این دستورالعمل است. وی افزود: اقدامات گمرک در 
تسهیل تشریفات گمرکی صادرات، ازسوی صادرکنندگان مثبت ارزیابی می شود، 
اما نقش گمرک در بهبود امرصادرات پوشاک، مبحث دیگری است. بدیهی است 
الزمه صادرات پوشاک، تامین مواد اولیه متنوع است که متاسفانه در کشور تولید 

نمی شود و باید وارد کرد و این مشکل منحصر به پوشاک صادراتی نیست..
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران افزود: یکی از مشکالت فراگیر 
صنعت پوشاک در رقابت پذیری با پوشاک وارداتی ناشی از تامین مواد اولیه است. 
این موضوعی است که باید با جدیت در راس برنامه های گمرک جمهوری اسالمی 
ایران قرار گیرد، اجرای ماده 12 یعنی ورود موقت در صورت تسهیل اجرای آن 
راه مناسبی برای سفارشات قطعی صادرات هست، اما گره اصلی در تولید پوشاک 
رقابت پذیر را باز نمی کند و باید چاره ای اندیشه شود. هاکوپیان درباره الکترونیکی 
شدن فرآیندهای گمرکی گفت:سامانه جامع گمرکی یک اقدام بسیار مهم در جهت 
اصالح نظام بوروکراتیک کشور است که در ضرورت آن هیچ گونه تردیدی نیست 
و قطعاً از آن دیکته های مشکلی است که غلط هم خواهد داشت. ولی مهم این 
است که شروع شده است و حتماً به تدریج کامل تر خواهد شد و به درستکاری بین 

گمرک و ارباب رجوع کمک شایان توجهی خواهد کرد.

جهش در تولید پوشاک رقابت پذیر با تعامل و همکاری گمرک 

گمرک ایران، مقررات جدید واردات پوشاک را اعالم کرد که بر اساس آن 
واردات پوشاک به صورت فردی ممنوع بوده و فقط شرکتهای ثبت شده و 

نمایندگی های مجاز می توانند اقدام به این کار کنند. گمرک ایران اعالم کرد: 
بر اساس تصمیمات متخذه در کارگروه پوشاک در اجرای بند 17 »دستورالعمل 
شماره 60/139276 نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های 
خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران« و »دستورالعمل واردات انواع پوشاک«، 
ابالغی به شماره 60/252122 مورخ 95/11/23 واردات پوشاک به کشور توسط 
دارندگان گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی صادره از مرکز امور 
اصناف و بازرگانان ایران با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه امکان پذیر می باشد.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم، واردات پوشاک به صورت فردی ممنوع بوده و 
برای انجام این کار تنها شرکت های ثبت شده و نمایندگی های مجاز می توانند 
اقدام کنند. هرگونه واردات پوشاک به کشور به صورت تجاری صرفاً از طریق 
دریافت گواهی فعالیت، مطابق شرایط دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت 
نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران مجاز است، 

در غیر این صورت، برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.

واردات پوشاک توسط اشخاص حقیقی ممنوع شد
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التهاب در بازار پلی پروپیلن های نساجی گویی مدت ها است که به یک روال عادی 
بدل شده و دیگر خبر مهمی محسوب نمی شود هرچند که بازگشت آرامش به 

این بازار نیز شاید تنها رویایی شیرین به نظر برسد.
به گزارش فرا رو، نگاهی به وضعیت معامالتی در سال های اخیر هم نشان 
می دهد که بازار پلی پروپیلن های نساجی مدت ها است که روی آرامش به خود 
ندیده گویی ادامه التهاب در این بازار به سرنوشت قطعی و محتوم آن بدل شده 
است. بی توجهی بدنه تصمیم سازی و مدیریتی به این بازار، وجود تقاضای واقعی 
در صنایع پایین دستی و واقعیت محدود بودن حجم تولید داخلی مواردی است که 

نمی توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
ساده ترین پاسخ برخی دست اندر کاران این بازار ضعف عرضه داخلی است که 
البته کامال درست است، ولی پاسخی به وضعیت این بازار به شمار نمی رود. در 
دنیای امروز در شرایطی که تقاضایی برای یک کاالی خاص وجود داشته باشد، 
قطعا بازارهای دیگر و تصمیم سازان اقتصادی و تجار برای تغذیه ایمن تقاضا 
دست به کار شده و با واردات، پیش خرید یا معامالت سلف یا سایر شیوه ها به 
سرعت به سمت تثبیت اوضاع حرکت می کنند، ولی آمارها نشان می دهد که 
این وضعیت یعنی برتری جدی تقاضا بر عرضه ها سال هاست که در این بازار 

خودنمایی کرده است.
از سوی دیگر هنوز هم بخشی از تولید در این گروه کاالیی بدون توجه به گرید با 
کد تعرفه 39021030 در مسیر صادرات قرار دارد مثال در سال 95 شاهد صادرات 
بیش از 87 هزار تن از این کاال بوده ایم. حال سوال این جاست که آیا با فرض 
التهاب در بازار داخلی و البته معامله با قیمت هایی باالتر از نرخ های بین المللی 
به کمک رقابت در بورس کاال، آیا صادرات این حجم از کاال از توجیه اقتصادی 

برای کشور برخوردار است؟
 نکته دیگری که در این بین خودنمایی خواهد کرد را باید در گریدهای صادراتی 

به شمار آورد، زیرا ساده ترین پاسخ به این قبیل سواالت را می توان در عدم نیاز 
داخلی به برخی گریدهای تولیدی برشمرد. در این خصوص نیز نقش مدیریت 
گرید ناخودآگاه برجسته خواهد شد یعنی می توان تمرکز تولید را بر گریدهایی 
قرار داد که تقاضای بیشتری در بازار داخلی دارند که می تواند به سودآوری بنگاه 

تولیدی و همچنین افزایش اشتغال و کاهش خام فروشی منجر شود.
نکته دیگری که در این بین خودنمایی می کند را باید مشکالت جهانی در 
عرضه پلی پروپیلن ها به شمار آورد، زیرا در اقصی نقاط جهان میل به مصرف 
پلی پروپیلن ها که از کاربرد و کیفیت باالتری در بین بسیاری از پلیمرها برخوردار 
است افزایش یافته، ولی صنایع باالدستی و تولیدکننده آن هنوز هم به میزان 
الزم گسترش پیدا نکرده اند که در کنار رونق تولید از شیل های گازی حداقل در 

آمریکا، شرکت های پتروشیمی به این سمت متمایل شده اند.
مطلب فوق واقعیتی غیرقابل انکار است، ولی تمام ماجرا نیست زیرا در صورتی 
که تقاضا بر عرضه به صورت واقعی در مکانیزم بازار فزونی یابد باید جهش های 
غیرمنتظره قیمتی را در جهان شاهد باشیم که بارها در کاالهای مختلف تجربه 
شده است، ولی درخصوص پلی پروپیلن ها هنوز هم در بازارهای جهانی قیمت ها 
نسبتا آرام و با ثبات هستند و در نوسانی منطقی با سایر انواع پلیمرها نوسان 
می کنند، بنابراین فرضیه عدم وجود پلی پروپیلن کافی در بازارهای جهانی رد 

خواهد شد اگرچه فراز و فرودهای خاصی را تجربه می کند.
نکته دیگری که در آمارهای معامالتی قابل مشاهده است را می توان برتری 
محسوس تقاضا بر عرضه و حجم معامالت به شمار آورد که موجب خواهد 
شد تا اغلب عرضه ها با رشد قیمتی و رقابت مورد داد و ستد قرار گیرند. همین 
ویژگی موجب می شود که بسیاری از فعاالن مجاز در بورس کاال که شاید نیازی 
به این مواد اولیه نداشته باشند، به دالیل مختلف به سمت خرید ترغیب شوند که 
موجب خواهد شد بخش بزرگی از تقاضای بی دلیل و بدون تقاضای مؤثر معین 

در واحدهای تولیدی، به بورس کاال وارد شود.
این موارد باعث می شود که نتوانیم از آمارهای بورس کاال به عنوان مرجعی برای 
تقاضای واقعی در بازار داخلی یاد کنیم هرچند که مدیریت عرضه ها و رشد آنها 
می تواند به سرعت بخش قابل توجهی از تقاضای غیرواقعی در بازار را محدود 

کند.
به سادگی می توان گریدهای مختلف پلی پروپیلن های نساجی را به دو گروه 
اصلی تقسیم بندی کرد؛ بخشی که عرضه ها و تقاضای محدودی داشته و گاهی 
به صورت نوآوری یا عرضه های مقطعی و حتی الزامی عرضه می شوند، عرضه و 

تقاضای محدودی داشته و بازار اهمیت چندانی برای آنها قائل نیست.
 گریدهایی همچون CR380، HP500J، V30S و Z30G که نقش مهمی 

حاشیه نگاری یک التهاب/ بررسی وضعیت بازار پلی پروپیلن های نساجی
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کمپین حمایت از تولید پوشاک ایرانی با حضور جمعی از مسئوالن، نمایندگان 
مجلس، هنرمندان و ورزشکاران آغاز به کار کرد.

محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این مراسم 

اظهار داشت: در باب اقتصاد مقاومتی صحبت های زیادی شده است و یکی از  
ارکان و پیشران اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی استفاده از ذهن های جوان و ایجاد نوآوری را دو 
رکن اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد و افزود: نگاه به صنعت پوشاک هم باید کاماًل 
علمی و مبتنی بر دانش باشد. زاهدی ایجاد مرکز پژوهش های پوشاک را نقطه 
قوت فعالیت اتحادیه پوشاک و رویکرد علمی به این مقوله دانست و افزود: این 
رویکرد می تواند در طراحی، تولید و بازاریابی اعم از داخلی و خارجی وجود داشته 
باشد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این رابطه پیشنهاد کرد: 
ارتباط تنگاتنگی بین دانشگاه علمی و کاربردی و مرکز پژوهش های اتحادیه 

پوشاک برقرار شده و رویکرد علمی در صنعت پوشاک دنبال شود.
به گفته زاهدی، ساالنه 50 میلیارد تومان و به عبارتی 15 میلیارد دالر گردش 

مالی صنعت پوشاک در کشور است که گفته می شود 30 درصد این پوشاک 
وارداتی و بخش عمده آن قاچاق است. وی تصریح کرد: وقتی درکشور توان 
و امکان تولید پوشاک با قیمت و کیفیت مناسب را داریم نباید اجازه واردات به 
محصوالت خارجی داد. این نماینده مجلس از راه اندازی کمپین حمایت از تولید 
داخلی با اولویت پوشاک تقدیر و ابراز امیدواری کرد: همه مردم به این کمپین 
پیوسته و بستر کارآفرینی و اشتغال در کشور را فراهم آورند.  شهباز حسن پور 
رئیس فراکسیون اصناف و بازار مجلس نیز در این مراسم گفت: با یک خبر خوش 

به این مراسم آمده ام و آن اینکه هم دولت و هم مجلس پذیرفته اند در رابطه 
با انحالل وزارت بازرگانی اشتباه کرده اند و بر همین اساس هم امروز مجلس 
یک فوریت جداسازی وزارت بازرگانی از صنعت و معدن را تصویب کرد. وی 
ادامه داد: امیدواریم وزارت بازرگانی با رویکرد تولید و صادرات مجدداً احیا شود.  
ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک نیز در کمپین حمایت از تولید ایرانی 

اظهار داشت: هدف از این کمپین اگاهی دادن و این پیام به مردم ایران است  که 
تولیدکنندگان ایرانی و اعضای صنف پوشاک برای تولید هر چه بهتر و باکیفیت تر 

پوشاک با قیمت مناسب آمادگی دارند.
 وی افزود: این رویکرد توسط مرکز پژوهش های اتحادیه مورد توجه اعضا قرار 
گرفته است و در این رابطه تفاهم نامه های دانش بنیان با دانشگاه امضاء شده 
است.  شیرازی همچنین گفت: در راستای تعامل با تولید روز دنیا تفاهم نامه های 
اتحادیه پوشاک با برندهای پوشاک خارجی برای تولید در داخل نیز به امضاء 
رسیده است. وی از هنرمندان و چهره های محبوب مردم خواست که  به کمپین 
حمایت از پوشاک ایرانی بپیوندند. بر اساس این گزارش، در مراسم راه اندازی 
کمپین حمایت از پوشاک ایرانی برخی از چهره های ورزشی و سینما حضور 

داشتند که حمایت خود را از راه اندازی این کمپین اعالم کردند.

کمپین حمایت از پوشاک ایرانی آغاز به کار کرد

در معامالت نداشته ولی باز هم بخشی از ظرفیت تولید را به خود اختصاص 
می دهند که ممکن است در پاره ای از اوقات الزام فنی یا مدیریتی داشته باشند. 
 Z30S، C30S، گروه دیگر که بدنه اصلی معامالت را تشکیل می دهند همچون
RG1102XL، RG1102XK و حتی HP552R، 1102L و SF060 که 

بدنه اصلی معامالتی را در ماه جاری تشکیل داده اند.
 ZH552R، دو گرید شاهد هستیم که گریدهایی همچون این  در خالل   
اختصاص  خود  به  را  تقاضا  از  توجهی  قابل  بخش   HP550J و   ZH550J

می دهند که البته ممکن است از لحاظ فنی MFR برخی انتقادات به این تقسیم 
بندی وارد باشد، اما نگاهی به این گریدها نشان می دهد که پراکندگی این 
گروه های کاالیی به وخامت اوضاع دامن زده هرچند که بازار به آرامی به سمت 

گریدهایی با کاربرد پیشرفته تر )و البته MFR باالتر( متمایل شده است. این 
وضعیت نشان می دهد که بازار پلی پروپیلن ها به سمت تولید کاالهایی با کیفیت 

باالتر متمایل شده که نیاز به حمایتی جدی را برجسته می سازد.
در نهایت محدودیت های صادراتی به صورت واقعی و دقیق تر الزام به تأمین 
نیاز داخل و سپس صادرات، مدیریت گرید و واردات رسمی و منطقی برای 
مدیریت بازار به کمک ابزارهای معامالتی در بورس کاال همچون معامالت 
سلف را می توان از ابزارهای حمایت از این بازار به شمار آورد. این ذهنیت که بازار 
پلی پروپیلن های نساجی باز هم التهاب را تجربه خواهد کرد، می تواند به عنوان 
پاشنه آشیل این بازار تلقی شود زیرا ابزارهای کافی برای مدیریت بازار وجود دارد، 

البته اگر به چنین نیازی معتقد باشیم. 
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فناوری نانو و منسوجات نانوفناورانه تجاری

 
فناوری در حوزه ی صنعت نساجی با تغییرات چشم گیری رو برو شده است. از 
اوایل دهه 90 میالدی و با عرضه ی منسوجات ضد لکه ی شرکت کریپتون 
مبتنی بر فناوری نانو ، محصوالت جدیدی به بازار مبلمان وارد شدند. ادعا می شد 
که بسیاری از این نوآوری ها سازگار با محیط زیست بوده و همچنین از دوام و 
قابلیت تمیز شدن بیشتری برخوردارند. در پی یافتن مزایا و معایب این فناوری ها، 

در ادامه به برخی از موارد نوآورانه اشاره می شود.

Greenshield فناوری نانو و  شرکت
محافظ سبز یک فناوری نانومقیاس است که در طی آن یک نانوذره به منظور 
تولید منسوج مقاوم در برابر رطوبت و لکه، به پارچه متصل می شود. با استفاده از 
این فرآیند، مقدار فلوئوروکربن در مصارف صنعتی مانند تکمیل پارچه، 7 تا 10 
برابر کاهش می یابد. این نوع تکمیل یک اتصال شیمیایی با انواع منسوجات 
برقرار کرده و از ثبات شست و شویی در دمای 120 درجه سانتی گراد برخوردار 

بوده و این منسوجات جزء نسل جدید منسوجات به شمار می روند.
 

Nano-tex  فناوری نانو و شرکت
تکمیل نانو تکس به منظور مقاوم کردن دائمی پارچه در برابر نفوذپذیری، آلودگی 
و همچنین بهبود مقاومت سایشی پارچه موردنظر انجام می شود. این تکمیل را 
می توان به صورت هم زمان با تکمیل Dura�block )ایجاد یک الیه مقاوم در 
برابر مایعات بر پشت پارچه( و تکمیل BioAM )تکمیل ضد میکروب( بر منسوج 
انجام داد. هرچند این نوع تکمیل عاری از مواد شیمیایی نیست، اما انتظار می رود 
که در آینده این امر محقق شود. استفاده از مواد تکمیلی نانو تکس بر قابلیت 
بازیافت پارچه اثرگذار نیست. این تکمیل به صورت شیمیایی به پارچه متصل شده 

و در طول عمر پارچه ماندگار است.
 

Dura-block فناوری نانو و شرکت
Dura� ،به صورت هم زمان با نانوتکس استفاده شود Dura�block وقتی که از

block یک الیه تنفس پذیر مقاوم در برابر مایعات بر پارچه ایجاد کرده که 
هرگونه مایع یا لکه را دفع می نماید. این امر مقاومت سایشی پارچه  را %50 

افزایش داده و به دلیل عدم استفاده از موادی مانند فرمآلدهید، پرفلوئورواکتانوئیک 
اسید )PFOA( و یا ترکیبات آلی فرار )VOCs(، این نوع منسوجات 100% قابل 
Dura� بازیافت می باشند. نکته قابل توجه در مورد پارچه هایی که از پشت با

block پوشش دهی شده اند، عدم امکان شست و شو و صرفاً امکان لکه زدایی از 
روی پارچه است.

BioAM فناور ی نانو و شرکت
BioAMیک تکمیل ضد میکروب مقاوم در برابر شست وشو، بر روی پارچه 
نانو تکس است که بو و لکه های ایجادشده توسط میکروب ها را از طریق بار 
الکتریکی کاهش می دهد. دوام BioAM به اندازه عمر محصول است و تا 50 
مرتبه شست و شوی بهداشتی آزمایش شده است. این تکمیل بدون استفاده از 
آرسنیک، قلع، فلزات سنگین و یا نقره، انجام شده و بر روی قابلیت بازیافت پارچه 

هیچ گونه تأثیری ندارد.
 

EnviroCoat فناوری نانو و شرکت
EnviroCoat یک پوشش سطحی از جنس پلی استر 100% است که به جای 
اکریلیک و التکس بر پشت پارچه اعمال شده و 100% قابل بازیافت است. این 
محصول بر سطح پشتی پارچه الیه نشانی شده و پارچه ای ضد مایعات و لکه 
ایجاد می کند. علی رغم الیه نشانی بر پارچه، قابلیت تنفس پذیری منسوج کماکان 
حفظ شده و این خاصیت در طول عمر پارچه باقی مانده و مقاومت سایشی و 

استحکام دوخت پارچه را بهبود می دهد.

Crypton فناوری نانو و شرکت
الیاف  روی  بر  دائم  به صورت  رطوبت  برابر  در  مقاوم  یک الیه   Crypton
پارچه جدا  از روی سطح  این پوشش  ایجاد می کند.  پارچه  تشکیل دهنده ی 
نمی شود و تنها پارچه هایی که از قبل آزمون شده و مورد موافقت قرارگرفته اند 
می توانند برای تکمیل Crypton مورداستفاده قرار گیرند. الیه مقاوم در برابر 

رطوبت Crypton از ضمانت 5 ساله برخوردار است.

InCase

پارچه  به  نوع مصرف  با  متناسب  است که  فناوری سفارشی  InCase یک 
اضافه می شود و بخشی از خدمات Crypton به شمار می رود. این تغییر در 
ساختار مولکولی پارچه به منظور افزایش کشش سطحی پارچه انجام می شود و 
هیچ گونه رفتار ضدمیکروبی و آلودگی در پارچه ایجاد نمی کند. تقریباً این فرآیند 
می تواند روی هر پارچه ای انجام شود، اما پیشنهادشده است که بیشتر برای پرده 
اتاق، پارچه تابلو و کاالی خواب مورداستفاده قرار گیرد. این خاصیت در طول 
عمر منسوج حفظ می شود، خاصیت ضد باکتری ناشی از یون نقره است. این 
 PFOA محصول مقاوم در برابر روغن و آلودگی های با پایه آبی است و از مواد

و پرفلوئورواکتان سولفونات در آن استفاده نمی شود.

www.nanotexnet.ir
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Nano Textile
نانوفیلتر بی وزن نامرئی با روش ترکیبی الکتروریسی /الکترواسپری

 
یک گروه تحقیقاتی از موسسه بیوفیزیک نظری و تجربی آکادمی علوم روسیه 
ماده ی ایده الی را برای حفاظت از اندام های تنفسی، انجام تحقیق تحلیلی و 
سایر اهداف عملی تولید کردند. آن ها موفق به تولید نانوفیلتر تقریباً بدون وزن 
شدند که از نانو الیاف نایلون با قطر کمتر از 15 نانومتر ساخته شده است و از 
هرگونه مواد مشابه دیگر ازنظر فیلتراسیون و خواص نوری بهتر است. محققین 
 European Polymer Journal این پروژه که ماحصل کار خود را در مجله
-10)mg/m2( منتشر کرده اند و این نانوفیلتر را به عنوان یک ماده سبک وزن
20، تقریباً نامرئی )انتقال 95% نور، بیش از یک پنجره شیشه ای(، با مقاومت کم 
نسبت به جریان هوا معرفی کرده اند که جذب کارآمد ذرات کوچک تر از یک 

میکرومتر را از خود نشان می دهد. 
نانومتر،  الیاف از 20به 200  این گروه تحقیقاتی نشان داد که کاهش قطر 
مقاومت فیلتر در برابر جریان هوا به را دوسوم کاهش داده که این پدیده توسط 
آئرودینامیک کالسیک قابل توجیه نیست. هنگامی که اندازه یک ذره کوچک تر 
از مسیر آزاد مولکول های گاز است، روش استاندارد برآورد مقاومت آئرودینامیکی 
بر اساس تئوری زنجیره دیگر قابل استفاده نیست. در شرایط عادی، حداقل مسیر 

آزاد متوسط مولکول های هوا 65 نانومتر است.
میانگین مسیر آزاد به صورت میانگین فاصله طی شده توسط یک مولکول پیش 
از برخورد با مولکول دیگر تعریف می شود. تنها درصورتی که همه موانع بر سر 
راه مولکول آزاد بسیار بزرگ تر از این مقدار باشند، جریان آزاد ایجاد می شود و 

می توان این جریان را به عنوان یک محیط پیوسته در نظر گرفت.

سازوکار تولید نانوفیلتر
کردند که شامل  استفاده  الکتروریسی  از روش  پژوهش  این  در  دانشمندان 
نازل  طریق  از  که  است  محلول  )جت(  پلیمری  جریان  یک  شکل گیری 
مخصوص و تحت تأثیر یک میدان الکتریکی ایجاد می شود. از سوی دیگر، 
اتانول تحت تأثیر میدان الکتریکی اسپری )الکترواسپری( می شود. جت پلیمر و 

یون های الکل دارای بار الکتریکی مخالف هستند. برخورد آن ها در هوا، باعث به 
وجود آمدن فیلم های لیفی فوق العاده نازک می شود. الکتروریسی فناوری است 
که به عنوان روشی برای تولید الیه ببافت از الیاف برای فیلترهای هوا توسعه 
داده شده است. بااین حال، محققان این روش را بهبود بخشیده اند و به جای تولید 
تارعنکبوتی )وب( بر روی یک جمع کننده ی فلزی رسانا که پیش ازاین استفاده 
می شد، با استفاده از یک فناوری جدید، نانوفیلتری را از طریق پوشش دهی 

توری پلی کربنات نارسانا با منافذ 55 میلی متری تولید نموده اند.
در  فعال  پژوهشگران  مقاالت  تحقیق، چرخه ی  این  از  منتشرشده  دستاورد 
زمینه ی توسعه فناوری تولید و مطالعه خواص نانوفیلتر ها را تکمیل نموده است. 
مشخص شده است که خواص نوری و فیلتراسیون منحصربه فرد این محصول 
ناشی از سازوکار ویژه در کاهش منافذ و رفع عیوب موجود در فیلترهای معمول 
است. منافذ کاماًل از نحوه قرارگیری الیاف بر سطح فیلتر تاثیر می پذیرند. 
درنتیجه، یک نانوفیلتر خوب و فاقد منافذ بزرگ را می توان با حداقل مقدار نانو 

الیاف و حداقل ایجاد مقاومت در برابر جریان هوا تولید کرد.
الیاف، محصولی دارای  عالوه بر آن ترمیم فعال منافذ بزرگ موجود میان 
خواص اصلی یک فیلتر و امکان تنظیم ابعاد منافذ را به وجود خواهد آورد که 
به آن غشاء Track�etched یا Nuclepores گفته می شود. محققان همچنین 
نشان دادند که سازوکار ترمیم با استفاده از روش معمول الکتروریسی که الیاف 
بر روی یک زیر آیند رسانا به صورت کاماًل تصادفی قرار می گیرند، امکان پذیر 

نیست.
آزمایش فیلم های الکتروریسی شده از نایلون 4،6 نشان داده اند که فیلم ها تقریبًا 
از ذرات گردوغبار را جذب می کنند.  از %98  نامرئی بوده و کمتر  بی وزن و 
به منظور بررسی آزمایشی، محققان از ذراتی با قطر 0/3-0/2 میکرون استفاده 
کردند. این ابعاد مربوط به ذراتی از گردوغبار است که توسط بینی جذب نشده و 
در صورت ورود به ریه سبب ایجاد خطرات سالمتی برای فرد خواهد شد. ذرات 
کمتر از میکرون هم ذراتی هستند که فقط برای فیلترهای پزشکی و صنعتی 
در نظر گرفته می شوند. در تمام این موارد عالوه بر کارایی، مقاومت در برابر 
جریان هوا نیز ارزیابی شد. آزمایش برای اندازه گیری مقاومت در برابر جریان 
هوا در مورد یک نمونه تکی انجام نشده است، چراکه نانوفیلتر واقعی از یک 
سطح چندین الیه با آرایش بندی پیچیده تشکیل می شوند. آزمایش ها نشان 
دادند که نانوفیلتر تهیه شده از نایلون 4،6 از بهترین نتایج نسبت به فیلترهای 
قبل برخوردار بود. دانشمندان تصفیه هوا و آب را ازجمله کاربردهای بالقوه این 
نانوفیلتر ها اعالم کرده اند؛ و به دلیل شفافیت از آن ها می توان در تحقیقات 
زیستی استفاده کرد. برای مثال پس از پمپاژ هوا یا آب به درون این فیلترها، 
ره گیری میکرو ارگانیزم ها در پس این فیلتر شفاف با استفاده از میکروسکوپ 

امکان پذیر خواهد بود.

 شبکه نانو نساجی )ستاد ویژه توسعه فناوری نانو(

 57 شماره 174    تیر 96  



VF و FibeRio تولید پوشاک نانوفناورانه حاصل همکاری شرکت

شرکت فناوری FibeRio )تولیدکننده نانو الیاف( از مشارکتی استراتژیک با 
شرکت VF خبر داد. VF یک شرکت پیشرو و دارای نام تجاری در زمینه پوشاک، 
کفش، پاپوش و لوازم جانبی است و این همکاری به منظور توسعه و تجاری سازی 
 FibeRio نسل بعدی پوشاک نانوفناورانه با استفاده از پارچه های نانولیفی شرکت
 )Forcespinning( صورت گرفته است. این مشارکت بر پایه فناوری نیرو ریسی
شرکت FibeRio و توانایی این شرکت در تولید انبوه مواد نانولیفی منحصربه فرد 
Fi� در نظر دارد، از توانایی ها و تجربیات شرکت VFصورت گرفته است. شرکت 

berio که دستاورد سه مرکز نوآوری بین المللی است در جهت پیشرفت و افزایش 

عملکرد پوشاک، کفش و لباس های جین خود استفاده نماید.

مواد نانولیفی با کارایی باال در تولید پوشاک نانوفناورانه
 Dan Cherian معاون رئیس کل مرکز نوآوری جهانی VF می گوید: سیاست 
مرکز نوآوری جهانی VF بر محور طراحی و تولید موادی است که بر آینده ی 
پوشاک و کفش مصرف کنندگان تأثیر معناداری خواهند گذاشت. مشارکت با 
مواد  اختصاصی شرکت،  توسعه  راستای  در  بزرگ  گامی   FibeRio شرکت 
نانولیفی با عملکرد باال، گسترش مرزهای عملکرد نانو الیاف و کشف بازارهای 

جدیدی در حوزه کفش و پوشاک نانوفناورانه خواهد بود.
Ellery Buchanan مدیرعامل شرکت FibeRio نیز توضیح داد: ما مشتاق 

 VF با شرکت نیرو ریسی  بر  نانولیفی مبتنی  منسوجات  تا درزمینٔه  هستیم 
همکاری داشته باشیم. سابقه طوالنی این نام تجاری وبرتری عملیاتی شرکت 
VF، به همراه تخصص ما در تولید نانو الیاف پیشرو در مقیاس تجاری، یک 

فرصت عالی برای حضوری فعال در چشم انداز رقابتی آینده ایجاد می کند.

پوشاک نانوفناورانه سبک تر  و ارزان تر
گفته می شود مساحت جانبی بزرگ تر و منافذ کوچک تر نانو الیاف، موجب بهبود 
ویژگی های مواد لیفی می شوند. بر این اساس، شرکت ها قادرند تا با کاهش 
قابل توجه میزان مواد در محصول نهایی، سطح عملکرد الیاف را بهبود بخشند؛ 
این کار موجب وزن سبک تر و کاهش هزینه خواهد شد. فناوری نیرو ریسی 
FibeRio قادر است تا هر دو نوع متداول ذوب ریسی و محلول ریسی نانو الیاف 

را انجام دهد. گفته شده است ازآنجایی که ذوب ریسی به حالل نیازی ندارد، روش 
پایدارتری در تولید الیاف محسوب می شود. عالوه بر این، در نیرو ریسی )استفاده 
از نیروی گریز از مرکز( در مقایسه با روش متداول الکتروریسی )استفاده از نیروی 

الکتروستاتیک( برای تولید نانو الیاف، حالل کمتری استفاده می شود.

FibeRio به عنوان متخصص الیه عملکرد، خدمات بهبود پوشش های میانی 

کامپوزیتی ازجمله توسعه غشای نانولیفی، تولید نیمه صنعتی برای راه اندازی 
محدود و عرضه الیه عملکرد را ارائه می دهد.

پوشاک نانوفناورانه  با نام های تجاری مختلف
VF یک شرکت پیشرو در طراحی، تولید، بازاریابی و توزیع پوشاک مارک دار، 

کفش و لوازم جانبی است. این شرکت در سال 1998 تأسیس شده و هم اکنون 
با بیش از 30 نام تجاری، 64 هزار همکار از درآمدی بالغ بر 21٫4 میلیارد دالر و 
بازار جهانی بیش از 170 کشور برخوردار است. بزرگ ترین نام های تجاری همکار 

این شرکت عبارت اند از :

www.nanotexnet.ir
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Nano Textile
بینی الکترونیکی نانولیفی و تشخیص گازهای سمی

سوخت های آلکانی -جزء اصلی روغن و بنزین و سوخت های دیگر- گازی 
بی بو، بی رنگ و ازنظر شیمیایی غیرفعال است که همین امر تشخیص آن را 
دشوار می کند. روش تشخیص سنتی نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی بزرگ و 
سنگین است، اما امکان آشکارسازی دستی با استفاده از کامپوزیت های لیفی 
جدید ممکن است به زودی حاصل شود. این کامپوزیت متشکل از شبکه ای 
الیاف بوده که همچون تاژک های بویایی در بینی مولکول های مواد  نانو  از 
شیمیایی را از هوا جذب می کند. مولکول آلکان بین نانو الیاف به دام افتاده و به 
دلیل ممانعت از انتقال الکترون میان الیاف، حضور بخارهای آلکان عالمت داده 
می شود. بینی الکترونیکی نانولیفی متشکل از این کامپوزیت در مصارف متعددی 
همچون تشخیص نشت خط لوله، نشت سوخت هواپیما و در سامانه های امنیتی 

قابل استفاده هستند.

بینی الکترونیکی نانولیفی و تشخیص نشت در خطوط انتقال سوخت
عدم تشخیص زودهنگام نشت از خطوط لوله می تواند موجب آلوده شدن محیط 
اطراف و منابع آبی شود. معمواًل، نشت از خطوط لوله تنها زمانی قابل تشخیص 
است که منجر به افت فشار قابل توجه در لوله ها شود. نصب این حس گرها 
در طول خطوط لوله می تواند موجب تشخیص زودهنگام بخارهای آلکان و 
جلوگیری از بروز نشت گاز شود. برای مثال، بروز نشت در خط لوله Nexen در 
شمال آلبرتا در سال 2015 در مراحل اولیه توسط سامانه ایمنی کارخانه تشخیص 

داده نشده بود.

بینی الکترونیکی نانولیفی و تأمین امنیت مخازن سوخت هواپیما
دنبال  با  و  بصری  طریق  از  فقط  هواپیما،  سوخت  نشت  حاضر  حال  در   
کردن تراوش های سوخت رنگی از کیسه های پارچه ای منعطف در هواپیما 
قابل تشخیص است. قرارگیری این حس گرها در اطراف کیسه ها می تواند موجب 
اطالع خلبان از نشت در لحظه وقوع این اتفاق شده و این امر موجب اجتناب از 

فرود اضطراری نگران کننده برای مسافران، آتش سوزی و قطعی برق هواپیما به 
دلیل از دست دادن سوخت شود. سوخت آلکان به شکل روغن های سوختی، 
جزء اصلی در بمب های دستی همچون بمب استفاده شده در بمب گذاری شهر 
اوکالهاما در سال 1995 به شمار می رود. استفاده از این حس گر در سامانه های 

امنیتی از بروز حمالت انفجاری آینده جلوگیری می کند.

فناوری موجود در بینی الکترونیکی نانولیفی تشخیص گاز
شرکت آمریکایی VAPORSENS که از سوی برنامه فناوری و نوآوری تجاری 
معتبر یوتا )TCIP(، برنامه بنیاد ملی علوم و تحقیقات نوآورانه کسب وکارهای 
DOD-( و آژانس کاهش تهدیدات دفاعی وزارت دفاع آمریکا )SBIR( کوچک
DTRA( و سرمایه گذاران خصوصی مورد حمایل مالی قرار می گیرد، حس گرهای 

نانولیفی را تولید کرده و قصد دارد این وسیله را تا سال 2017 وارد بازار نماید.
نانو الیاف موجود در این حس گرها ازنظر الکتریکی رسانا بوده و هنگامی که بر 
یک سطح پوشش داده می شوند، یک مدار الکتریکی را ایجاد می کند. ولتاژ بر 
مدار الکتریکی اعمال شده و جریان پایش می شود. هنگامی که الیاف با یک گاز 

شیمیایی تماس پیدا می کند، انتقال الکترون در مدار نانولیفی مختل می شود.
مقاومت الکتریکی این حس گر در پاسخ به تغییرات محیط شیمیایی پیرامونش 
تغییر می کند. استفاده از نانو الیاف، محدودیت های قبلی ازجمله رطوبت، دما، 

زمان بازیابی خاصیت و میزان حساسیت حس گرها را برطرف کرده است.

بیش از 30 نوع نانو الیاف تاکنون تولیدشده است. هریک از الیاف پاسخ متفاوتی 
نسبت به مواد شیمیایی همچون TNT، آمونیاک و یا فرمالدئید از خود نشان 
می دهند. هنگامی که حس گرهای نانولیفی با یک آرایه تلفیق می شوند، در پاسخ 
به هر نوع ماده ی شیمیایی یک الگوی منحصربه فرد یا یک اثرانگشت بویی 
از خود نشان می دهند. آرایه حس گر کوچک بوده و قابل تلفیق با دستگاه های 
تشخیص قابل حمل یا قابل پوشیدن است و این حس گر را می توان به سادگی 

درآوردن یک کارت حافظه دوربین، تعویض نمود.
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باتری پوشیدنی و عدم نیاز به شارژر گوشی همراه

سوی  از  پوشیدن،  قابل  الکترونیکی  منسوجات  پیشرفت های  با  هم زمان 
محققان حرکتی به سوی ساختن خازن ها و باتری پوشیدنی منعطف به منظور 
ذخیره سازی و تولید انرژی صورت گرفته است. به طور مثال، در خبری با عنوان 
“پنبه الکترونیکی با دو رویکرد متفاوت تولید“، استفاده از الیاف پنبه برای تولید 
ابر خازن های قابل پوشیدن شرح داده است. در سال های اخیر در مورد تولید 

باتری های لیتیومی تاشو نیز اقداماتی صورت گرفته است.
توسط یک گروه تحقیقاتی در کشور کره، گامی دیگر در راستای توسعه باتری  
پوشیدنی منعطف برداشته شده است، به طوری که این باتری ها قادرند از طریق 
تلفیق با سلول های خورشیدی، انرژی موردنیاز برای شارژ شدن خود را از طریق 
اکتبر 2013 در مجله  در  این گروه،  کار  نور خورشید دریافت کنند. گزارش 
nano letter با عنوان” باتری های منسوج قابل پوشیدن که می توانند باانرژی 

خورشیدی شارژ شوند” منتشرشده است.
بنا بر اعالم این گروه تحقیقاتی، باتری  پوشیدنی با کارایی باال با استفاده از موادی 
غیر از مواد متداول که در اجزای اصلی باتری ها و لوازم جانبی آن ها استفاده 
می شوند، ساخته شده اند. نخ پلی استر پوشش داده شده با نیکل به عنوان جمع کننده 
جریان برای رهایش تنش مؤثر، بایندر پلی اورتان برای چسباندن قوی مواد فعال 
و جداکننده ی پلی اورتانی با خواص مکانیکی، حرارتی و الکتروشیمیایی باالتر 

به کاربرده شده اند. 
باتری قابل پوشیدن؛ 

)a تصویری از باتری منسوج قابل پوشیدن با نمای بزرگ از ساختار داخلی سلول 
جاسازی شده در لباس. 

)b نمایی از باتری منسوج جاسازی شده دربند ساعت. 
)c دیودهای نورتاب آلی )1 زرد، 1 آبی و 4 سفید ( برای نمایان کردن عملکرد 

باتری در بند ساعت. 
)d طرح واره ای از پیکربندی اجزای اصلی باتری منسوج قابل پوشیدن بر پایه مواد 

منعطف و خمش پذیر.

در راستای توسعه باتری پوشیدنی شارژ پذیر، جزء جمع کننده جریان باید نسبت 
به سلول های متداول فعلی، دچار تغییرات اساسی شود؛ چراکه جمع کننده جریان 
تا حد زیادی ویژگی های مکانیکی تمام سلول را تعیین می کند؛ جنک ووک 
چوی، استادیار موسسه علوم و فناوری پیشرفته کره این موضوع را بیان می کند. 
در طول این مسیر، یکی از بهترین روش های طبیعی، استفاده از منسوجات 

تلفیق شده با مواد رسانا به عنوان جمع کننده جریان است.
از  استفاده  که  کرد  خاطرنشان  خود  قبلی  گزارش های  در  همچنین  چوی 
نانولوله های کربنی در ساخت ابر خازن ها و باتری های کاغذی، موجب بروز 
محدودیت هایی در اندازه سلول و سرعت عملکرد آن می شود. هم چنین، بررسی 
جمع کننده های جریان حاوی فلز، همچون منسوجات پوشش داده شده با نقره، 
نشان می دهد که این جمع کننده ها نیز با چالش فرسودگی های ناشی از خمش، 

مشکالت مکانیکی و قیمت روبرو هستند.
سلول های باتری های طراحی شده توسط این گروه تحقیقاتی، چندین آزمون 
مکانیکی بسیار شدید را پشت سر گذاشته و درعین حال در مقایسه با باتری های 
متداول بر پایه فلز ورقه ای )فویلی(، خواص الکتروشیمیایی مشابهی را ارائه 
می دهند. این ویژگی در باتری پوشیدنی شارژ پذیر  حائز اهمیت است که چسب 
و جداکننده در عین منعطف بودن، استحکام مکانیکی مناسبی برای کل سیستم 

فراهم نمایند.
محققان تصمیم گرفتند به منظور ساخت سلول های قابل پوشیدن، به جای تغییر 
در سلول های معمولی مسطح، اقدام به بررسی مواد غیرمعمول نمایند. پس از 
جستجو در طیف گسترده ای از مواد، آن ها دریافتند که پلی اورتان – با توجه به 
ویژگی های شیمیایی و ساختار پلیمری – دارای خواص مختلفی است که برای 

استفاده به عنوان چسب و جداکننده در یک باتری قابل پوشیدن مناسب است.
سلول های خورشیدی سبک و منعطف با زیر آیند پالستیکی بااتصال به سطح 
بیرونی باتری منسوج، بدون نیاز به اتصال به یک منبع انرژی فیزیکی، برای شارژ 

کردن باتری منسوج استفاده می شود.
درحالی که تعویض و یا شارژ مجدد باتری ساعت یا تلفن کار نسبتاً ساده ای است، 
اما این کار در مورد باتری هایی که با منسوجات تلفیق شده اند، ممکن است ساده 
نباشد. این گروه تحقیقاتی یک سری از سلول های خورشیدی پلیمری منعطف را 

با باتری منسوج قابل پوشیدن تلفیق کرده  اند.

مزایای باتری پوشیدنی منسوج
چوی گفت که چرخه پر و خالی شدن شارژ باتری پوشیدنی منسوج، به خوبی و 
با سرعت مناسبی انجام می شود. اواًل، بدون نیاز به تا کردن و صاف کردن، این 
باتری در مقایسه با نمونه فویلی عملکرد بهتری را نشان می دهد؛ از آن مهم تر 
اینکه باتری پوشیدنی منسوج، پس از چندین بار چرخه ی تا کردن، کماکان 
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عملکرد پر و خالی شدن شارژ را به خوبی انجام می دهند. پس از 40 چرخه پر 
و خالی شدن شارژ معادل با 5500 بار چرخه ی تا شدن، این باتری ها کماکان 

91٫8% از کارکرد اولیه خود را حفظ کرده اند.
و  مواد  که  می دهد  نشان  ما  تحقیقات  می گوید:  کارشان  در خالصه  چوی 
به  بخشیدن  تحقق  به  منجر  می توانند  مّتحد  به صورت  ساخت  فرآیندهای 

باتری های منسوج قابل پوشیدن با پایداری مکانیکی استثنائی به خصوص در 
قالب لباس ها و بند ساعت شوند.

این نیز غیرمنطقی به نظر نمی رسد که ما انتظار داشته باشیم باوجود قابلیت های 
شارژ خورشیدی، آنچه امروزه درباره انواع کاربردهای باتری های قابل پوشیدن به 

ذهنمان می رسد، در آینده محقق شود.

بازار در انتظار رایانه هایی از الیاف پنبه با پوشش نانوذرات طال

محققانی از فرانسه، ایتالیا و ایاالت متحده از طریق بافتن نوع پارچه پنبه ای 
همراه با ترانزیستور رویکرد جدیدی را در ساخت رایانه ها به وجود آورده اند. 
از آزمایشگاهی در دانشگاه کورنل، رایانه های قابل  طبق اخبار منتشرشده 
الیاف پنبه ای  از  پوشش در حال تغییرات جدیدی هستند. ترانزیستور هایی 
در آزمایشگاه فناوری نانو نساجی در دانشگاه کورنل تهیه شده اند که هدف 
از تولید این ترانزیستورها، فراهم ساختن امکان جمع آوری، پایش و انتقال 

اطالعات می باشد.
ازجمله کاربردهای نهایی پیش بینی شده برای این دستاورد می توان به لباس هایی 
برای اندازه گیری مواد آالینده، لباس های آتش نشانی با قابلیت شناسایی مواد 
پزشکی  اهداف  برای  پوشاک  اطالعات،  نمایشگر  تی شرت های  شیمیایی، 
و پایش ضربان قلب و تعرق و همچنین به عنوان تابلو فرش در محیط های 
تجاری به منظور اندازه گیری مواد حساسیت زا و میزان رطوبت محیط اشاره نمود. 
این گروه با هدف تولید ترانزیستورهایی از الیاف پنبه به وجود آمد و کار خود را 
از اتصال حس گرها یا پردازنده ها به پوشاک آماده آغاز کرد؛ و به جای آن، موفق 
به قرار دادن دستگاه های بازیابی اطالعات درون پارچه شدند. تمرکز آزمایشگاه 

فناوری نانو بر تلفیق علم نساجی با حوزه های در حال ظهور علم نانو است.

چگونگی تولید الیاف پنبه رسانا
یک  با  را  آن  از  رشته  هر  پنبه،  الیاف  کردن  رسانا  به منظور  گروه،  این 
از جنس  نانو ذرات طال و یک الیه نازک رسانای دیگر  از  روکش متشکل 

براساس  پوشاندند.   ،)3,4�ethylenedioxythiophene(  PEDOT poly

گزارش منتشرشده، این الیاف نسبت به الیاف ساده پنبه، هزار برابر رساناتر، 
کمی سخت تر و درعین حال دارای خواص کشسانی بهتری هستند.

الیاف پنبه پوشش داده شده با نانوذرات طال
 )LED( با ساخت یک مدار ساده که متشکل از یک باتری و یک دیود نوری
بوده و با یک لیف پنبه ای به هم متصل شده بودند، رسانایی الیاف پنبه را اثبات 

کردند.
به گفته ی خوان هینستروزا مدیر آزمایشگاه نساجی دانشگاه کورنل، اگر بتوان 
فهمید که به عنوان مثال در یک تی شرت، چه تعداد لیف باید به کاربرده شود و 
چه تعداد اتصال داخلی بین تاروپود پارچه باید وجود داشته باشد می توان به یک 

توان محاسباتی بسیار مناسب و معقول دست یافت.
این فعالیت از دید افرادی که در پی ایجاد کاربردهای بالقوه و راه های جدید 
برای تلفیق الکترونیک با منسوجات متداول هستند، دور نمانده است. این گروه 
در مسیر تولید الیاف چندمنظوره با استفاده از فرایندهای نانو از کمک های 
مالی آژانس های فدرال، دولتی و همچنین کنسرسیوم صنعتی ویژه اکتشافات 

بهره مند شده است.

این  کوتاه مدت  کاربردهای  ازجمله  پوشیدن  قابل  حس گرهای  درحالی که 
الیاف به شمار می روند، در آینده دورتر این الیاف ممکن است در کاربردهای 
دیگر نیز قابل استفاده باشند. به گفته ی هینستروزا، شاید یک روز حتی تولید 
رایانه های با استفاده از الیاف پنبه ای با روشی مشابه با خیپوس )وسیله ضبط 
استفاده  پرو  اینکا در  امپراتوری  الیاف گره زده شده که توسط  از  متشکل 

می شد( امکان پذیر شود.
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ساخت دستگاه تولید نانو الیاف قابل حمل

محققان در دانشگاه هاروارد دستگاه تولید نانو الیاف سبک و قابل حملی را توسعه 
داده اند که برای تولید پارچه های کوچک و یا باند زخم در میدان جنگ می تواند 

مورد استفاده قرار گیرد.
 راه های بسیاری برای تولید نانو الیاف وجود دارد. این مواد تطبیق پذیر -که با 
توجه به اهداف مشخص از جمله برنامه هایی مانند تولید جلیقه های ضد گلوله 
و مهندسی بافت را شامل می شود. با استفاده از نیروی گریز از مرکز ، نیروی 
موئینگی ، میدان الکتریکی ، کشش ، دمیدن ، ذوب و تبخیر به دست می آیند. 
هرکدام از این روش های ساخت نانو الیاف جوانب مثبت و منفی دارد. بعنوان 
 iRJS و جت ریسندگی غوطه وری روتاری RJS مثال جت ریسندگی روتاری
تکنیک های جدید هستند که از گروه بیوفیزیک در دانشگاه هاروارد، دانشکده 
مهندسی و علوم کاربردی SEAS و موسسه مهندسی بیولوژیک ویز الهام 

گرفته شده است.

هر دو روش RJS و iRJS حل کردن پلیمر و پروتئین در یک محلول مایع 
و استفاده از نیروی گریز از مرکز و یا شتاب دهنده جت برای کشیده شدن و 
سفت شدن پلیمر جت و تولید الیاف در مقیاس نانو است. این روشی عالی 
برای تولید مقادیر زیاد و طیف وسیعی از مواد می باشد از جمله DNA، نایلون 
و حتی کوالر ، اما نکته مهم این است که تابحال این دستگاه ها قابل حمل 

نبوده اند. 
به گفته گروه بیوفیزیک دانشگاه هاروارد دستگاه توسعه یافته ، یک وسیله 
دستی است که می تواند به سرعت نانو الیاف آرایش یافته را با کنترل دقیق 
تولید نماید. تنظیم هم تراز و رسوب دهی الیاف هنگام ساخت داربست های 
نانولیفی که تقلیدی از بافت بدن است و یا طراحی نقطه ای از پوشاک که باید 

شکل خاص داشته باشد بسیار مهم است.

به گفته نینا سیناترا ، دانشجوی کارشناسی ارشد در گروه بیوفیزیک و نویسنده 
مقاله ، هدف اصلی ما از این تحقیق رسیدن به دستگاه قابل حملی است که 

بتوان با آن به تولید نانوالیاف قابل کنترل دست یافت.
به منظور توسعه این ابزار با عنوان point�and�shoott ما نیاز به تکنیکی 
داشتیم که بتواند الیافی بسیار آرایش یافته و تراز با توان منطقی و عملیاتی 

باالیی را تولید کند.
روش تولید جدید نانوالیاف بنام ریسندگی کششی ، با تغذیه نرخ پایین توسط 
پمپ شدن از مخزن پلیمر و یا پروتئین و گرفتن آن توسط تراولر و نیروی 
گریز از مرکز صورت می گیرد. حرکت الیاف در یک مسیر مارپیچ صورت 

گرفته  است. 

برخالف فرآینده های دیگر که شامل متغییر های متعددی برای تولید نانو الیاف 
است در این روش تنها نیاز به پردازش یک پارامتر است ، یعنی ویسکوزیته 

محلول ، برای تنظیم قطر نانو الیاف که موجب سهولت کار نیز می شود.
است.  سازگار  پروتئین ها  و  پلیمرها  از  وسیعی  طیف  با  کششی   ریسندگی 
همچنین در این روش پژوهشگران به اثبات مفهوم برنامه های کاربردی با 
استفاده از پلی کاپروالکتون و الیاف ژالتین در رابطه با تولید مستقیم بافت 
استفاده  و همچنین  داربست ها  زیستی  و عملکرد  یافته  رشد  ماهیچه های 
به  که  یافتند.  پوشاک دست  از  بخشی  تولید  برای  پلی اورتان  و  نایلون  از 
گفته کیت پارکر استاد مهندسی بافت و مدیر گروه بیوفیزیک این مطالعه 

سودمندی این سیستم را نشان می دهد.
قابل  نانوتکستایل های  ساخت  می توان  نوآوری  این  آتی  برنامه های   برای 
تنظیم که می توانند بصورت اسپری بروی پوشاک ورزشکاران در هنگامیکه 
احساس سرما می کنند اسپری شوند یا باند های استریلی که مستقیم بر روی 
زخم اسپری می شوند و یا تولید پارچه با خواص مکانیکی متفاوت را متصور 

بود.
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منسوجات را پس از رنگرزی و یا شستشو باید خشک نمود. این کار در دو مرحله 
صورت می گیرد، ابتدا بیرون کشیدن آب اضافی به صورت مکانیکی و سپس کاربرد 
حرارت برای تکمیل فرآیند صورت می گیرد. استفاده از حرارت برای بیرون کشیدن آب 
اضافی پر هزینه است و بنابر این به حداکثر رساندن کارایی وسایل مکانیکی از اهمیت 
زیادی برخوردار است، راهکارهای مکانیکی عبارتند از سانتریفیوژ کردن، پرس غلتکی 

Magling، روش های مکشی و  سایر روش ها

سانتریفیوژها
سانتریفیوژهای پارچه بسیار مشابه آنهایی هستند که برای نخ مورد استفاده قرار 
می گیرند، ولی معموالً دارای قطر بزرگتر )150Cm(  و با سرعت بسیار کمتری 
می چرخند. یک مشکل اساسی که از سانتریفیوژ کردن ناشی می شود ، تمایل به تشکیل 
چروک هایی است که ممکن است قابل برطرف سازی نباشند. برای پارچه های حساس، 
ده دقیقه آبگیری با سرعت 350 دور در دقیقه در یک سبد با قطر 150 سانتی متر یا 
400 دور در دقیقه در یک سبد با قطر 120 سانتی متر توصیه می شود. سانتریفیوژ کردن 
بر خالف پرس غلتکی و روش مکشی تک مرحله ایی است. پارچه از طریق یک دریچه 
و یک قرقره که با هوای فشرده به حرکت در می آید وارد دستگاه می شود. در جریان 
بارگیری سبد را به آرامی می چرخانند تا توازن یکنواختی بدست آید. برای ایمنی بیشتر 
یک در پوش دارای قفل داخلی برای سانتریفیوژ ضروری است، به طوری که موتور 
بدون قفل شدن درپوش حرکت نکند و در پوش نیز تا ایستادن کامل سبد باز نشود. 
دستگاه های پرس غلتکی که برای خارج کردن آب پارچه مورد استفاده قرار می گیرند 
مشابه دستگاه های پد هستند. تفاوت آنها این است که الزمه دستگاه های پد یکنواختی 
رنگ ها و تکمیل است ولی در دستگاه های پرس آبگیری مناسب حائز اهمیت است. 
عواملی که میزان نگهداری آب در پارچه را بالفاصله پس از پرس کردن تعیین می کنند 

عبارتند از :
الف ( فشار اعمال شده به روی پارچه ؛ که از تقسیم مجموع بار اعمال شده بر دو سر 

غلتک ها محاسبه و با واحد Kg/Cm بر آورد می شود.
ب( سختی سطح غلتک ؛ در مورد پارچه های تاری پودی غلتک سخت تر یعنی تغییر 

شکل کمتر ، فشار باالتر و نگهداری آب کمتر  است.
ج( دمای آب داخل پارچه ؛ با افزایش دما میزان نگهداری آب کاهش می یابد که علت 

عمده آن پایین آمدن ویسکوزیته است که باعث می شود آب بین دو غلتک سریع تر 
به عقب جریان یابد. 

د( سرعت پارچه ؛ افزایش سرعت تا 90 متر بر دقیقه تاثیر اندکی بر نگهداری آب 
می گذارد، یعنی اگر سرعت در این دامنه دو برابر شود نگهداری آب در پارچه پنبه ایی 

تنها 3 درصد، در ویسکوز 3/5 درصد و در نایلون یک درصد افزایش می یابد.
ه( قطر غلتک ؛ این موضوع هم تاثیر اندکی دارد. غلتک های کم قطرتر ناحیه تماس 
کمتری دارند و بنابراین فشار باالتری تولید می کنند. ولی تفاوت میان غلتک 50سانتی 

متری و 15 سانتری متری تنها 3 درصد کاهش نگهداری آب در دومی است.
در اکثر دستگاه های پرس غلتکی ابتدا دو سر پارچه را در بین غلتک ها قرار می دهند . 
این کار باعث می شود که در پارچه تغییر شکل به وجود آمده و فشار کمتری در وسط 
غلتک اعمال شود . یکی از پیشرفت های جالب در این زمینه ارائه غلتک هایی با پوشش 
بسیار انعطاف پذیر می باشد که معروفترین آنها غلتک Roberto هستند. پوشش غلتک 
از الیاف پوشیده شده الستیک انعطاف پذیر تشکیل شده است که تحت فشار 7 تا 10 
سانتیمتر ضخامت دارند، به نظر می رسد اینگونه غلتک های به ویژه برای پارچه های 
کشباف یا تاری پودی نسبتا کم تراکم کارایی خوبی داشته باشند. بسیاری از پارچه هایی 
که در نتیجه سانتریفیوژ کردن بسیار چروک می خورند  یا در نتیجه تحت فشار قرار 
گرفتن بین غلتک های پرس  آسیب می بینند ، با عبور از یک شکاف مکنده آبگیری 
می شوند. این روش به خصوص برای پارچه های تاری پودی فیالمنتی مناسب است. از 
آنجا که این نوع ماشین ها فضای اندکی را اشغال می کنند ،  می توان آنها را در جلو یک 
استنتر یا خشک کن سیلندری قرار داد. طرز کار این ماشین به این صورت است که هوا 
از طریق شکاف از درون پارچه می گذراند ، عبور سریع هوا از داخل پارچه آب اضافی را 
از آن بیرون می کشد. واضح است که به حدقل رساندن نشت هوا حائز اهمیت است، 
به این منظور شکاف در دوطرف پارچه به وسیله طوقه های الستیکی یا پالستیکی 

پوشانده می شود. 
پارچه باید قبل از عبور از شکاف و بدنبال آن عبور از یک جفت غلتک کشنده در وسط 
حرکت می کند. بررسی اصول آبگیری مکشی که بیشتر برای پارچه های سلولزی مورد 
استفاده قرار می گیرد نشان می دهد که در این روش خروج آب بسرعت انجام می گیرد . 
برای اینکار الزم است پارچه به مدت 1 تا 2 ثانیه بروی شکاف باشد. برای آبگیری 
 40KPa پارچه عرض شکاف ها عموماً بین یک تا سه میلی متر است و فشار مکشی

مگر برای پارچه های بسیار متراکم، مناسب می باشد.  
هزینه فزاینده انرژی منجر به ابتکارات جدیدی برای خارج ساختن آب منسوجات شده 
است. ماشین هایی که بر اساس استفاده از هوای فشرده یا بخار پر فشار برای بیرون 
راندن آب پارچه طراحی شده اند موفقیت اندکی داشته اند. اخیراً در روشی که در ساخت 
کاغذ استفاده می شود برای منسوجات استفاده می شود ، پارچه همراه یک تسمه نمدی 

پیوسته به دور یک استوانه مشبک حرکت می کند. 
نمد محلول را جذب کرده و از پارچه جدا می شود. عمل مکش به داخل استوانه انجام 
میگیرد و آب داخل نمد کشیده می شود . روش عمل شاید مشابه استفاده از یک غلتک 
بسیار انعطاف پذیر باشد ، یعنی هنگامی که نمد و پارچه از بین دو غلتک خارج می شوند، 

کاهش فشار باعث می شود که نمد انبساط یافته و محلول را از پارچه جذب می نماید.

مترجمان: مهندس علیرضا پورناصرانی و مهندس فرزانه صالحی

 63 شماره 174    تیر 96  



www.textiledb.com

مشاهده خسارت سطحی در یک کامپوزیت ابریشم اپوکسی 
توسط کاوشگر نانومقیاس فلورسنتی

همیشه مصرف کنندگان می خواهند خودرو های کم مصرف و لوازم ورزشی با 
عملکرد باال داشته باشند ، شهرداری بدنبال ساخت پل های مقاوم در شرایط 
جّوی مختلف است و تولید کنندگان به دنبال راه های کارآمدتری برای ساخت 

اتوموبیل ها و هواپیماهای ایمن و قابل اعتماد تری هستند.
آنچه نیاز داریم مواد سبک وزن هستند ؛ استفاده از کامپوزیت ها صرفه جویی 
در انرژی است که حتی پس از قرار گرفتن طوالنی در محیط ویا در معرض 
فشارهای ساختاری ترک نمی خورند و شکسته نمی شوند . برای امکان پذیر 
ساختن چنین موادی، محققان در موسسه ملی استاندارد و فناوری NIST یک 
راه برای جاسازی یک کاوشگر آسیب سنج در مقیاس نانو را به یک کامپوزیت 
بسیار سبک وزن که از اپوکسی و الیاف ابریشم ساخته شده است را توسعه داده اند. 
به تست  با عنوان مکانوفور می تواند موجب سرعت بخشیدن  این کاوشگر 
محصول شده و بطور بالقوه زمان و مواد مورد نیاز برای توسعه انواع مختلفی از 
کامپوزیت های جدید را کاهش دهد. تیم پژوهشی NIST کاوشگر خود را با یک 
رنگ شناخته شده با عنوان رودامین اسپیروالکتام )RSS( که در اثر اعمال نیرو 

از حالت تاریک به حالت روشن تغییر می کند استفاده کرده اند. 
در این آزمایش مولکول رنگزا به الیاف ابریشم موجود در داخل کامپوزیت برپایه 
اپوکسی متصل شد. همانطور که نیروی اعمالی به کامپوزیت بیشتر و بیشتر شد 
در اثر فشار و Stress بروی RS، باعث شد تا زمانی که در معرض پرتابه لیزر قرار 

می گیرد حالت برانگیخته پیدا کرده و نور فلورسنتی انتشار دهد.
هرچند رویت این تغییرات برای چشم غیر مسلح امکان پذیر نیست اما توسط 
 NIST یک لیزر قرمز و میکروسکوپ ساخته و طراحی شده توسط پژوهشگران
که  گونه ای  به  کرده  امکان پذیر  را  کامپوزیت  داخل  از  امکان عکس برداری 
شکاف های داخل آن و الیاف شکسته شده نیز قابل رویت است ، این نتایج در 

مجله مواد پیشرفته منتشر شده است.
مواد مورد استفاده در ساخت کامپوزیت ها متنوع است. در طبیعت کامپوزیت هایی 
یافت می شود مانند پوست خرچنگ و یا عاج فیل که از پروتئین و پلی ساکارید 
ساخته شده اند. در این مطالعه اپوکسی با رشته های بلند ابریشم توسط پروفسور 

فریتز ولراد در دانشگاه آکسفورد از کرم های ابریشم تهیه شده است. 
کامپوزیت های تقویت شده با الیاف ابریشم جنبه های مفیدی از قدرت الیاف 
و چقرمگی پلیمر را به نمایش می گذارد. همه کامپوزیت ها در یک نقطه یعنی 
آسیب هاست. برابر  در  کامپوزیت  توانایی  رابطه  دارند   که  اشتراک  مقاومت 

کامپوزیت های نازک و انعطاف پذیر که اغلب توسط طراحان و تولید کنندگان 
این نوع کامپوزیت ها  اندازه گیری خواص  اما در عین حال  مطلوب هستند 
چالش برانگیز است.  پژوهشگر جفری گیلمن می گوید : راه های زیادی برای 
اندازه گیری خواص ماکروسکوپی یه کامپوزیت وجود دارد اما برای دهه ها چالش 
ما این بود که واقعاً چه اتفاقی در داخل کامپوزیت ها می افتد. یکی از گزینه های 

تصویربرداری نوری است  . 

با این حال روش های مرسوم برای تصویر برداری نوری تنها قادر به ضبط 
تصاویر در مقیاس کوچک به اندازه 200تا400 نانومتر هستند که این تکنیک 
برای تصویر برداری از کامپوزیت های نازک بیهوده است. اما استفاده از رنگزای 
رودامین اسپروالکتام پژوهشگران قادر به دیدن آسیب ها به طور انحصاری با 

استفاده از میکروسکوپ نوری بودند.
تیم تحقیقاتی NIST در حال برنامه ریزی برای گسترش تحقیقات خود برای 
کشف دیگر کاوشگرهاست تا بتواند در انواع دیگر کامپوزیت ها بکار گیرد. آنها 
همچنین میخواهند با استفاده از چنین سنسورهایی به منظور افزایش قابلیت 

مقاومت کامپوزیت ها در برابر سرمای شدید و گرما بهره ببرند.
نتیجه ساخت کامپوزیت هایی است که می تواند مقاومت بیشتری در تماس های 
طوالنی با آب داشته باشد که این امر منجر به ساخت پل ها و زیر ساخت های 
دیگر می شود از سوی دیگر، تیغه های بزرگ برای توربین ها و مقاومت در برابر باد 
و عوامل جّوی را نیز می توان مد نظر داشت. تیم پژوهشی قصد دارد با گسترش 
این نوع سنسورها از استاندارد های جدیدتری برای کامپوزیت ها استفاده نماید تا 

مواد قابل اطمینان و امن تر و قوی تری تولید گردد.
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بهره گیری از فناوری نانو در رنگرزی منسوجات

 نانوذرات به دلیل کوچک بودن اندازه و نسبت سطح به حجم زیاد و در نتیجه 
انرژی سطحی زیادی که دارند، از تمایل بیشتری جهت جذب بروی منسوج 
برخوردار بوده و در نتیجه دوام و ثبات بیشتری خواهند داشت. برهمین اساس 
فرآیند رنگرزی نیز از مزایای فناوری نانو و نانو مواد بی نصیب نبوده است. با توسعه 
فناوری نانو، امکان استفاده از نانوپیگمنت ها میسر شده است. یکی از روش های 
کاربردی استفاده مستقیم از نانوذرات پیگمنت در رنگرزی است . بهره گیری از 
چنین دستاوردی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که نانو ذرات به اندازه مناسبی 

کوچک شوند و بدون آنکه تجمع کنند در حمام رنگرزی پراکنده شوند.
طی پژوهشی امکان تهیه نانو دیسپرسیون پیگمنت های پریلن بیسماید چربی 
دوست با استفاده از اسپکتروسکوپی نور مرئی مورد بررسی قرار گرفته است. 
طیف فرابنفش و مرئی نانو دیسپرسیون پیگمنت ، با طیف حاصل از محلول 
چربی سوز هموژن ماند کروموفور یکسان بوده که نتیجه حاکی از پوشش کامل 
کروموفور در مقیاس نانو به وسیله فاز پراکنده است. رنگرزی الیاف سلولزی نیز 
با چنین دیسپرسیونی انجام شده است. تحقیقات نشان داده است که نانوذرات 
سطح فعال دوده Carbon black در ابعاد 8 نانومتر ، قادر هستند در دمای 
باالتر از دمای انتقال شیشه ایی Tg طی فرآیند رنگرزی حرارتی ، به آرامی در 
الیاف پلی استر و اکریلیک نفوذ کند؛ هرچند که در رنگرزی به روش رمق کشی 
منسوجاتی همچون، پنبه پشم، اکریلیک و نایلون پراکنده شدن نانو ذرات دوده 
در محلول مائی و جذب ذرات بروی سطح الیاف تنها بعد از اصالح دوده از طریق 
اکسیداسیون به منظور آبدوست کردن آن در اثر تشکیل گروه های هیدروکسیل 
بروی سطح الیاف امکان پذیر بوده  ولی در عمل بدون آنکه نیازی به عامل 

دیسپرس کننده باشد، ذرات به خودی خود پراکنده می شوند.
نانو کامپوزیت ها موادی هستند که از طریق افزودن نانو ذرات داخل ماتریس زمینه 
تهیه می شوند . پس از افزودن نانوذرات ، خواص نانو کامپوزیت بصورت چشمگیری 

بهبود می یابد.

پلی پروپیلن از نایلون و پلی استر ارزان تر است، اما رنگرزی آن مشکل بزرگی 
محسوب می شود. چندین روش مرسوم جهت بهبود رنگ پذیری پلی پروپیلن 
همچون کوپلیمریزاسیون، ترکیب پلیمر ها و شاخه دار کردن وجود دارد، ولی تمام 
این روش ها پرهزینه هستند و در نهایت قیمت تمام شده الیاف پلی پروپیلن افزایش 
چشمگیری خواهد یافت. فناوری نانو یک راه حل اساسی در این زمینه ارائه کرده 
که طی آن از نانو رس اصالح شده با نمک آمونیوم چهار ظرفیتی استفاده شده 
است. الیاف نانو کامپوزیت پلی پروپیلن حاصله، با رنگزاهای اسیدی و دیسپرس 
قابل رنگرزی هستند. رنگ پذیری الیاف نانو کامپوزیتی پلی پروپیلن/ رس ناشی 
از جاذبه یونی بین رنگزای اسیدی دارای بار منفی و بار مثبت نمک های آمونیوم 
چهار ظرفیتی در رس اصالح شده است. نیروی واندروالس و شاید پیوندهای 
هیدروژنی، نقش اساسی در رنگرزی الیاف نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن با رنگزای 
اسیدی ایفا می کنند. در رنگرزی این دسته از الیاف با رنگزای دیسپرس چنین 
به نظر می رسد که تمایل بین رنگزای دیسپرس و نانو رس ، مربوط به نیروهای 

واندروالس و پیوند هیدروژنی است.
رنگرزی الیاف نانو کامپوزیتی )پلی آمید 6/ نانو رس( با رنکزای دیسپرس، سریع تر 
از الیاف پلی آمید خالص صورت می گیرد. البته برای رنگزاهای اسیدی و متال 
کمپلکس 2:1 عکس این حالت اتفاق می افتد. طی استفاده از این نوع رنگزاها، 
نانو رس تثبیت شده بر روی مکان های آمینو از جذب و تثبیت رنگزای اسیدی و 

یا متال کمپلکس جلوگیری به عمل می آورد. 
به منظور بهبود خاصیت رنگ پذیری پلی استر، الیاف نانو کامپوزیتی پلی استر با 
استفاده از نانوذرات سیلیکا تهیه شده است. با استناد به نتایج الیاف نانوکامپوزیت 
پلی استر / سیلیکا طی هیدرولیز قلیایی ، کاهش وزن بیشتری نسبت به پلی استر 
خالص خواهند داشت. در این حالت تشکیل ساختار سطحی سخت تر و به موچب 
ترک ها و حفره های کثیر ایجاد شده ، امکان رنگ پذیری بهتر و عمیق تری را 

فراهم کرده است.
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فاکتــورپایــداری)خودپایایــی(درصنعــتنســاجیبــرایمصرفکننــدگانروزبــهروز
اهمیــتبیشــتریپیــدامیکنــد.ازایــنرو،خودپایایــیدرآینــدهنزدیــکتبدیــلبــه
ــود. ــدب ــعنســاجیخواه ــازصنای ــیموردنی ــایرقابت ــنمزیته یکــیازمهمتری
تــادهــهپنجــاهمیــادیمتوســطجهانــیامیــدبــهزندگــیحــدود4۷ســالبــوده
اســت،ایــنرقــمدرحــالحاضــربــهحــدود۷۰ســالرســیدهاســت.ایــنبــدان
معناســتکــهدردنیــایمــدرن،مــردمدررفــاهباالتــرینســبتبــهگذشــتهزندگی
میکننــد.فقــرمطلــقکمتــرشــدهودرعیــنحــالجمعیــتجهــانبــهشــکل
ــب، ــنترتی ــههمی ــالرشــداســت.ب ــهمتوســطدرح ــژهدرطبق ــدهایبوی فزاین
برداشــتازمنابــعبــهطــورپیوســتهدرحــالافزایــشاســت.بهویــژه،مصــرفآب
وانــرژیبــهشــدتباالســت.همچنیــنافزایــشتولیدگازهــایگلخانــهایموجب
ــوه ــایانب ــتردهدرجنگله ــوزیهایگس ــهآتشس ــودک ــنمیش ــشزمی گرمای
مناطــقحــارهرادرپــیدارد.ایــنامــردرواقــعنمایانگــررونــدکلــیافزایشمصرف
ــای ــردرعرصهه ــرفتبش ــرعتپیش ــهس ــهک ــت.همانگون ــهزمینههاس درهم
مختلفــیبســیارزیــاداســت،برخــیروالهــایمخــربنیــزبــاهمــانســرعتباال
ادامــهدارد.ازمنظــرابعــادتجــاری،صنایعنســاجیوپوشــاكدومینصنعــتبزرگ
جهــان)353میلیــارددالردرســال2۰۰1(اســتو%۷ازکلصــادراتجهانــیرادر
بــرمیگیــرد.درحالیکــهتــاحــدودصــدســالپیــشعمــدهتولیــداتنســاجیدر
اروپــاوآمریــکایمرکــزیمتمرکــزشــدهبــود،امــروزهحجــمعمــدهمنســوجاتو
پوشــاكدرآســیا،بهویــژههنــدوچیــنتولیــدمیشــود.صنایــعنســاجیهمچنیــن
تداخــلبســیارزیــادیبامســائلزیســتمحیطــی،اجتماعــیوسیاســیدارد.بدین
ترتیــبوبــاتوجــهبــهافزایــشجمعیــتجهــان،مســلممیشــودکــهصنعــت
نســاجیملــزمبــهتجدیدنظــردرنحــوهمصــرفمنابــعاســت.چراکهایــنصنعتاز

وضعیــتبهینــهخــودفاصلــهزیــادیدارد.
توجــهکنیــمکــهانفعــالونظارهگــرباقــیمانــدن،روشدرســتیبــرایمواجهــه
بــاایــنمســئلهنیســتوصنعتگرانــیکــهبــهچالــشکشــیدنمدلهــایمتــداول
نســاجیرابــهتاخیــرمیاندازنــد،درواقــعآینــدهتجــارتخــودرادرمعــرضخطــر
قــراردادهانــد.شــایانذکــراســتکــهبازارهــایمالــینیــزبــهمخاطــراتزیســت
محیطــیواکنــشنشــانمیدهنــدودرشــرایطیکــهبــهعنــوانمثالقیمــتپنبه
درارتبــاطبــاتغییــراتاقلیمــیتعییــنمیشــود،همــگانبایــددریافتــهباشــندکــه
»تجــارتوتــداومکســبوکارکمــافیالســابق«بــزودیدیگــرامکانپذیــرنخواهد
بــود.درآینــدهنــهچنــداندور،شــرکتهایزیــادیبدلیــلعــدمتطابــقبــامقررات
وچارچوبهــایقانونــیمرتبــطبــاتوســعهپایــدار)خودپایایــیزیســتمحیطــی،
اجتماعــیواقتصــادی(بــهتعطیلــیکشــاندهخواهنــدشــد.واضــحاســتکــهبایــد
دربــارهنحــوهاســتفادهازمنابــعدوبــارهفکــرکنیــم،روشهایبازیافــتمــواداولیهرا
بهبــودبخشــیمومدلهــایچرخــهاقتصــادی،تکنیکهــاوتئوریهــایطراحــی
جدیــدارائــهکنیــم.ازایــنرو،امــروزهفعــاالنومتخصصــانصنعــتنســاجیدر
حــالبررســیروشهــاوامکانــاتدســتیابیبــهمنســوجاتپایــدارضمــنحفــظ

مدیریت ضرورت توجه به مبحث خودپایایى در صنایع نساجى

کارآمــدیفرایندهــایتولیــدوپاییــننگــهداشــتنهزینههــاهســتند.

منسوجات پایدار به چه چیزی اطالق می شود؟
بــهطــورکلــی،پاســخاینپرســشبــهچهــارعاملاصلــیبازمیگــردد:اســتخراج
وبرداشــتمــواداولیــه،فرایندهــایتولیــدنســاجی،مــوادشــیمیاییافزودنــیو
پایــانعمــرمنســوجات.مقصــودازبرداشــتمــواداولیهمصــرفمنابعــینظیرآب
وزمیــنبــرایتولیــدالیــافطبیعــیازجملــهپنبــهوپشــمویــاتاثیــراتناشــیاز
اســتخراجســوختهایفســیلیبــرایتولیــدالیــافمصنوعــیماننــدپلیاســترو
نایلــوناســت.ماحظــاتمربــوطبــهفرایندهــایتولیــدمــواردینظیــرمصــرف
آبوانــرژیدرکارخانجــات،تاثیــرضایعــاتتولیــدومســئولیتهایاجتماعــی
شــرکتهادرقبــالکارکنــانوجوامــعدرگیــرومتاثــرازفعالیــتشــرکترادر
برمیگیــرد.مــوادشــیمیاییبــکاررفتــهدرفرایندهــاینســاجیاعــمازرنگهــا،
ــن ــرانای ــامتکارگ ــرس ــدب ــاجیمیتوانن ــشهاینس ــلوپوش ــوادتکمی م

صنعــت،مصرفکننــدهمحصــولومحیــطزیســتاثرگــذارباشــند.
ودرســناریویپایــانعمــرکاالنیــز،مــواردینظیــرتجزیهپذیــریدرطبیعــتو
زیرســاختهایموردنیــازبــرایبازیافــتوتبدیــلآنهــابــهمــواداولیــهبــهشــدت

بــرمیــزانخودپایایــی)پایــداری(منســوجاتتاثیرگذارند.

اهمیت نقش صنعت پوشاک
بیشــترافــرادازتاثیــرواقعــیصنعــتپوشــاكبــرایــنامــرآگاهــیندارنــد.آمــار
رســمینیــرویکارصنعــتنســاجیدرسراســرجهــان23.5میلیــوننفــراســت.
بــاایــنحــال،گفتــهمیشــودکــهآمــارغیررســمیبیــشازدوبرابــرایــنرقــم
اســت.بیاییــدبــهعنواننمونــهنگاهیگــذرابــهاهمیــتپایــداریاجتماعیصنعت
نســاجیدربنــگادشبیاندازیــم:دراینکشــوربیــشاز۸۰درصدکارگراننســاجی
رازنــانتشــکیلمیدهنــد.شــغلایــنزنــان،موجــبمیشــودکــهدیرتــرازدواج
ــای ــانهزینهه ــادرآمدش ــدهب ــددرآین ــابتوانن ــوندت ــهدارش ــربچ ــدودیرت کنن
تحصیــلفرزندانشــانراتامیــنکننــد.درواقــعصنعــتپوشــاكتاثیــرمســتقیمی
بــرایــنوضعیــتدارد.امــامتاســفانهگــردشمالــیبســیارســریعدنیــایمــددر
اینجــابــهشــکلتاثیرگــذاریمنفــیبــروزپیــدامیکنــدوبــاافزایــشفشــاربــر
تامینکننــدگانمنجــربــهبــروزفجایعــیماننــدآنچــهدرســال2۰13درکارخانــه
رانــاپــازارویدادمیشــود.درزمینــهپایــداریزیســتمحیطــینیــزبرندهــای
زیــادیدرحــالحاضــربــررویبــهحداقــلرســاندنردپــایکربــنمحصولشــان
وارائــهایدههــایجدیــدوخودپایــاهســتند.بــهعنــوانمثــال،آدیــداسکفشهایــی
راازمــوادپاســتیکیبازیافــتشــدهازدریــاتولیــدکــردهاســت،ایــنمحصــولدر
تیراژهــایمیلیونــیونــهبصــورتمحــدودبــهبــازارعرضــهشــدهاســت.دریــک
نمونــهدیگــر،Levi’sتوصیــهمیکنــدکــهلزومــیبــهشستشــویهمیشــگی
لباسهــایجیــننیســتودراغلــبمــواردبــاددهــیآنهــاکافــیاســت.درعیــن

مینا محمدی خراسانی
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حــالتعــدادافزاینــدهایازایدههــایجدیــدبــرایروشهــایتولیــدتخصصیتــر
بــرایکاهــشضایعــاتودورریختنیهــادرحــالارائــهاســتواهدافــیمثــل»بــه
صفــررســاندنضایعــاتبــرش«وبهبــودبرشهــاازطریــقاســکنکــردنبــدنو
سفارشــیدوزیتــاحتــیچاپســهبعــدیدرخانهدراینراســتامطرحشــدهاســت.
درحــالحاضــرمســئلهپایــداریدرکشــورهایتوســعهیافتهتــربیشــترمــوردتوجه
تولیدکننــدگانقــرارگرفتــهوتاشهــابــرایآگاهیرســانیبــهمصرفکننــدگان
ــرجنبــهاجتماعــیبلکــه ــهتنهــاب نیــزافزایــشیافتــهاســت.ایــنفعالیتهــان
تــاحــدزیــادیبــرتاثیــراتزیســتمحیطــیمنســوجاتوصنعــتنســاجینیــز
متمرکــزشــدهاســت.تغییــراتمداوموســریعدرصنعــتمدوپوشــاكهمچنانکه
میتوانــدفرصــتخوبــیبــرایجــاانداختــنســریعدركعمــومازپوشــاكخودپایا
باشــد،بــاتوجــهبــهجایگزینــیســریعمــدبــامدلهــاوانــواعجدیدتــر،میتوانــد
مانعــیجــدیدرایــنمســیرنیــزباشــد.درمقایســهبــاصنعــتمــدوپوشــاك،در
ســایربخشهــاینســاجیمثــلمنســوجاتخانگــیچرخههــایعرضــهوتغییــر

محصــوالتجدیــدبســیارکندتــراســت.

فرصت های موجود در زمینه پایداری:
ــابهبــودروشهــاومســئولیتپذیریزیســتمحیطــیو -برندهــامیتواننــدب

اجتماعــی،اعتبارشــانراباالتــرببرنــد.
ــاایجــادارتبــاطبیــنکســبوکارشــانوپروژههــای ــدب -شــرکتهامیتوانن
اجتماعــیوزیســتمحیطــی،ازطریــقمشــارکتدادنمشــتریاندرطرحهــای
مبتکرانــهمرتبــطبــاپایــداریبــاآنهــاارتباطــیعمیــقوقدرتمنــدبرقــرارنمایند.
ــه ــرب ــهمنج ــنک ــهتامی ــولچرخ ــددرط ــایتولی ــوآوریدرتکنولوژیه -ن
ــد ــود،میتوان ــاجیش ــتنس ــیصنع ــتمحیط ــیزیس ــراتمنف ــشتاثی کاه
ــال ــود؛مث ــیش ــعبازیافت ــتفادهازمناب ــقاس ــاازطری ــشهزینهه ــبکاه موج
ــت. ــاكاس ــدپوش ــیدرتولی ــتربازیافت ــریپلیاس ــوردبکارگی ــنم ــهورای مش
 Nordic ،Blue Angle ،Ecolable درحــالحاضــرلیبلهــایمحبوبــیمثــل-
SwanوGOTSوجــودداردکــهتولیدکننــدگانمیتواننــدازآنهــابــرایاثبــات

عملکــردتحسینبرانگیزشــاندرپاســداریازمحیــطزیســتاســتفادهکنند.

موانع موجود بر سر راه پیشبرد پایداری در نساجی:
-چرخههــایارزشپیچیــدهوجهانــیبــاقابلیــتکــمردیابــیدراغلــبمواقــع
موانعــیجــدیبرایتولیدکننــدگانوبرندهاییاســتکــهخواهانبهبــودروشها

والگوهــایتولیــدخودهســتند.
-اســتفادهازمنســوجاتدوســتدارجامعــهومحیــطزیســتممکــناســتمنجــر

بــهگرانقیمتتــرشــدنمحصــولنهایــیشــود.
-وجــودایــنبــاوردربرخــیمصرفکننــدگانمبنــیبــرآنکــهپوشــاكخودپایــا

ودوســتدارمحیــطزیســتشــیکوجــذابنیســتند.
ــه ــاک ــنمعن ــدگان؛بدی ــانمصرفکنن ــیدرمی ــایکاف ــودتقاض ــدموج -ع
ــط ــتدارمحی ــدمحصــوالتدوس ــهمیخواهن ــندگانیک ــدگانوفروش تولیدکنن

ــد. ــازارراایجــادنماین ــنب ــدخودشــانای ــد،بای زیســتراعرضــهکنن
-بدلیــلناکافــیبودنسیســتمهایجمــعآوریوبرگشــتودرغیــابمکانهای
مناســبومعتبــرجهــتگــردآوریلباسهایبااســتفادهدربســیاریازکشــورها،

بــازارپوشــاكوالیــافبازیافتــیهنــوزهــمضعیــفاســت.چــراکهحجــمزیادی
ــه ــنزبال ــهمحلهــایدف ــرایاســتفادهمجــددب ــًامناســبب ازپوشــاكکام

مــیرودویــابــههمــراهزبالههــاســوزاندهمیشــوند.
-وجــودلیبلهــایمتعــدددربــازارکــهمیتوانــدموجــبگیــجیــاگمــراهشــدن

مصرفکننــدهشــود.
ایجــادفرایندهــایتولیــدجدیــدبــههــدفکاهــشمصــرفآب،کــودشــیمیایی،
آفــتکــشومــوادشــیمیاییســمیونیــزکاهــشتولیــدگازهــایگلخانــهایبه
همــانانــدازهایاهمیــتداردکــهارائــهراهکارهــاوروشهــایجدیــدازســوی
ــا ــهانتخــابمنســوجاتخودپای ــرایســوقدادنمصرفکننــدهب فروشــندگانب
ــز،عــاوه ــزاهمیــتاســت.ازســویدیگــروازمنظــرمصرفکننــدگاننی حائ
بــراهمیــتانتخــابمحصــول،رفتــارآنهــادرطــولعمــرکاال،مراقبــتونحــوه
دورریــزآن،انتخــابروشهــاودماهــایبهینــهشستشــو،تــاشبــرایافزایــش
طــولعمــرکاالوتشــویقجهــتبازیافــتپــسازپایــانعمــرآننیــزبســیار
مهــماســت.فروشــندگاندرکلیــهایــنمــواردمیتواننــدتاثیــرونقــشبســیار

تعیینکننــدهایداشــتهباشــند.
ــداریدرصنعــتنســاجی ــهپای ــرایدســتیابیب ــیب ــهچالشهــایاصل ازجمل

ــرد: ــارهک ــراش ــواردزی ــهم ــوانب میت
-بهبــودشــرایطاجتماعــیوکاریکارگــرانتولیــدمحصــوالتنســاجیدرنقاط
کمتــرتوســعهیافتــهودرعیــنحــالتوجــهبــهپاییــننگــهداشــتنقیمتهــا
ــه ــانروب ــدرتخریدش ــهق ــیک ــرایمصرفکنندگان ــولب درســطحیقابلقب

کاهــشاســت.
-بهبــودتاثیــراتکلــیصنعــتنســاجیومنســوجاتبــررویمحیــطزیســتدر

طــولچرخــهعمــرآنها.
-تغییــرایــندیــدگاهغلــطمصرفکننــدگانکــه»هــرچــهارزانتــروهرچــه

بیشــتربهتــر«.
-ارائــهاطاعــاتمتناســببــهمصرفکننــدهدربــارهردپــایزیســتمحیطــی

محصــوالتنســاجیبــرمبنــایسیســتمهایهماهنــگموجــود.

نقش فروشندگان در پیشبرد پایداری نساجی
-محصوالتــیراکــهدوســتدارمحیــطزیســتهســتندســفارشدهنــدوتبلیــغ

؛ کنند
-ازتولیدکنندگاناعتباراجتماعیوزیستمحیطیبیشتریطلبکنند؛

ــیمحصــوالت ــیازخودپایای ــزودهناش ــارهارزشاف ــدگاندرب ــامصرفکنن -ی
بگوینــدوبــهآنهــااطاعاتــیدربــارهرفتارهــایهماهنگتــربــامحیــطزیســت
ازجملــهبهینهتریــنبرنامههــایشستشــو،دماهــایپایینتــرشستشــووازایــن
ــی ــددرصرفهجوی ــهمیتوان ــاچگون ــنرفتاره ــهای ــدواینک ــهکنن ــتارائ دس
هزینههــاوقبــوضانــرژیوکاهــشمصــرفآبودرنتیجــهردپــایکربــندر

محیــطزیســتموثــرباشــد.
-تشویقوترغیببازیافتپوشاك.

-فروشــندگانیکــهبــرایکارکنــانشــانلبــاسکارتهیــهمیکننــدمیتواننــداز
گزینههــایتهیــهشــدهازمنســوجاتپایدارتــروهماهنگتــربــامحیــطزیســت

ــتفادهکنند. اس
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-مبحثپایداریرادربرنامههایآموزشیکارکنانشاندخیلکنند.

نقش تولیدکنندگان در پیشبرد پایداری نساجی
-تامینکنندگانشــانرابــراســاسعملکــرداجتماعــیوزیســتمحیطــیآنهــا

ــابکنند. انتخ
-درفرایندهــایتولیــدازتکنولوژهــایبهینــهایکــهبــهمنظــورکاهــشردپــای

کربنــیارائــهمیشــوداســتفادهکننــد.
-مــوادســمیومضــربــهحــالمحیــطزیســترابــامــوادایمنتــرجایگزیــن

. کنند
-تبــادلاطاعــاتبــافروشــندگانوارائــهاطاعــاتدربــارهراهکارهــایحداقلــی
جهــتمواجهــهبــاچالشهــاواهــدافمرتبــطبــاپایــداریرامــدنظــرقــراردهنــد.
-ازتدویــنمقــرراتدســتهبندیمحصــوالتنســاجیوبکارگیــریآنهــابــرای

نشــاندادنعملکــردزیســتمحیطــیشــرکتهاحمایــتکننــد.
-منســوجاتبــاهماهنگــیبیشــتربــامحیــطزیســتعرضــهکننــدوســفارش

دهنــد.
-استفادهازالیافپایدارترنظیرپنبهارگانیکوالیافبازیافتیراترویجدهند.

-درتحقیقــاتدربــارهالیــافومــوادجدیــدکــمخطرتــربــرایمحیطزیســتدر
مقایســهبــاالیــافطبیعــیمشــارکتنمایند.

ــا ــگامب ــندوهم ــودبخش ــوالترابهب ــیرویمحص ــبهایمراقبت -برچس
فروشــندگانبــامصرفکننــدهدربــارهروشهــایمنطقــیوبهینــهنگهــداریدر

ــد. ــانیکنن ــوجاتاطاعرس ــتفادهازمنس ــاناس ــولزم ط
-اســتفادهمجــددوبازیافــتپوشــاكومنســوجاتبــرایتولیــدلباسهــایجدید

رادرمقایســهبــااســتفادهازمــواداولیــهنــوتشــویقوترویــجکنند.
بــا ایــنصنعــت در پایــداری افزایــش عرصــه در را تاشهایشــان -

بگذارنــد. میــان در مصرفکننــدگان
-ازتامینکننــدگانشــاناجــرایاســتانداردهایاجتماعــیبینالمللــیازجملــه

اســتانداردهایســازمانجهانــیکاررامطالبــهکننــد.

نقش سیاست گذاران در پیشبرد پایداری نساجی
ــرایعرضــه ــدوب ــتکنن ــهحمای ــهوپروژههــاینوآوران -ازطرحهــایخاقان
منســوجاتهماهنــگتــربــامحیــطزیســتوراهکارهــایبــابرداشــتکمتــر

منابــعمشــوقهایــیدرنظــربگیرنــد.
-اجــرایمعیارهــایتدوینشــدهتوســطســازمانجهانــیکارراترویجوتشــویق

. کنند
ــاس ــراس ــوالتب ــتهبندیمحص ــرراتدس ــریمق ــرایبکارگی ــعب -ازصنای

ــد. ــتکنن ــگحمای ــایهماهن روشه
-امــکاناســتفادهازابزارهــایاقتصــادیبــرایترویــجمصــرفپایدارمنســوجات

وپوشــاكرابررســیکننــد.
ــه ــنوارائ ــده»سبزشــویی«تدوی ــاپدی ــرب ــارزهموثرت ــرایمب -ســنجههاییب
کننــدتــاادعــایدروغیــنوریاکارانــهبرخــیشــرکتهاکــهخــودرابــهظاهــر
دوســتدارمحیــطزیســتمعرفــیمیکننــدولــیفعالیتهایشــاندرواقــعبــه

محیــطزیســتصدمــهمیزنــدراشناســاییکننــد.

-دولتهــابایــدرویکردهــاومیــزانتاثیــرسیاستهایشــاندربــارهموادشــیمیایی
مــورداســتفادهدرصنایــعنســاجیوپوشــاكراازجملــهموادشــیمیاییفرایندهای
تولیــدالیــافوپوشــاكرااعــمازاینکــهدرداخــلیــاخارجکشــورتولیدمیشــوند
بررســیمجــددنماینــد.همچنیــن،تکنولــوژیهــایجدیــدازجملــهنانوتکنــوژی
وارگانیــزمهــایاصــاحشــدهژنتیکــیرابــهدقــتبازرســیکننــدتــاروشــن
شــودکــهآیــابــرســامتانســانومحیــطزیســتتاثیــرمخربــیدارنــدیــاخیر.

فعالیت های همگانی:
ــرایبهبــود ــهب ــدازیوتوســعهبیشــترراهکارهــایمشــارکتیوخاقان -راهان
عمکلــردزیســتمحیطــیمنســوجاتدرچرخــهتامیــن)طراحــیوتولیــدپایــای
الیــافوپارچــه،بــهحداکثــررســاندناســتفادهمجــدد/بازیافــتومدیریــتپایــان

عمــرمنســوجاتوروشــهایپایــایشستشــو(؛
-راهانــدازیکمپینهــایآگاهیرســانیوتبــادلتجربیــاتدرزمینــهفرایندهــای

نساجی؛
-تولیدکننــدگان)پوشــاك،مــوادخــام،مــوادشــویندهو...(،فروشــندگان،گروههــای
بــه اطاعرســانی بــرای را کمپینهایــی بایــد غیــره و مصرفکننــدگان
مصرفکننــدگاندربــارهمســائلمشــتركمربــوطبــهپایــداریراهاندازیکننــدودر
ایــنمســیربــاطراحــان،ســلبریتیهاوســازمانهایمــردمنهــادبــرایگســترش

ایــنپیــامکــهچگونــهبیشــتردوســتدارمحیــطزیســتباشــیمکارکننــد.

ــن دوره  ــرکت در اولی ــرای ش ــان ب ــر جه ــان از سراس متخصص
ــد ــم می آین ــرد ه ــز گ ــدار» در کمنیت ــاجی پای ــی «نس آموزش

بــهمنظــورافزایــشآگاهــیوتوجــهبــهمبحــثپایــداریدرچرخــهبینالمللــی
 Gherziوموسســه)TUChemnitz(تامیــننســاجی،دانشــگاهکمنیتــزآلمــان
ــانمتخصــص ــرایمخاطب ــدارکــهب ــکدورهآموزشــینســاجیپای Textil،ی
شــرکتهایتولیــدیوتجــارینســاجیطراحــیشــدهرادرمــاهســپتامبرســال
جــاریکلیــدمیزننــد.ایــندورهآموزشــیمقدمــهایبــریــکســریرویــدادبــه
ــه ــهوآموزشــیدرزمین ــاینوآوران ــادلایدهه ــرایتب ــزیب منظــورایجــادمرک
تولیــدپایــدارنســاجیخواهــدبــود.درایــندورهســهروزهبــرایمتخصصــانو
محققــانازکلیــهشــاخههاینســاجیایــنامــکانفراهــممیشــودتــابتواننــد
تمامــیمراحــلتولیــدارزشافــزودهازالیــافتــارســیدنبهمحصــولنهایــیرااز
دریچــهتولیــدمحصولــیخودپایــا)پایــدار(بررســیکــردهوماموریتهــایاصلــی
بــرایاجــراودســتیابیبــهدانــشمــوردنیــازدرکســبوکارهــاینســاجیرا
تعییــننماینــد.تاکنــونمتخصصــانزیــادیازکشــورهایمختلفحضورشــانرا

بــرایایــنتبــادلاطاعــاتدرایــنرویــدادتاییــدکردهانــد.
اولیــندورهآموزشــی»نســاجیپایــدار«دانشــگاهکمنیتــزبــهسرپرســتی
انجمنهــایتخصصــیاروپــاوبــاحمایــتشــرکتهایمعتبــرنســاجیجهــان
ــد. ــدش ــزارخواه ــزبرگ ــیکمنیت ــپتامبر2۰1۷دردانشــگاهفن ــا2۰س از1۸ت

ــق  ــتر از طری ــات بیش ــب اطالع ــت کس ــد جه ــی توانن ــدان م عالقه من
ــد: ــرار کنن ــاط برق ــداد ارتب ــن روی ــدگان ای ــا برگزارکنن ــر ب ــای زی ایمیل ه
Dr. André Matthes, TU Chemnitz, matthes@sustainable�textile�school.com
Anton Schumann, Gherzi Textil Organisation, 
schumann@sustainable�textile�school.com
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۵-2- نتایج آزمایش کشش
آزمایــشکشــشبــراســاساســتانداردASTM D3039انجامگرفتــهونتایج

آندرایــنبخــشارائهشــدهاســت.
ــار ــهشــدهوتحــتاعمــالب ــاد2×25ســانتیمترتهی همــهنمونههــادرابع
کشــشقــرارگرفتنــد.نمــودارتنش-کرنــشایــننمونههــادرشــکل5نشــان
دادهشــدهاســت.درجــدول5هــریــکازخصوصیــاتمکانیکــینمونههــای

تولیــدیآمــدهاســت.

مرورى بر خواص مکانیکى کامپوزیتهاى زمینه پلیمرى
هیبرید کنف-شیشه/پلى استر

۵-3- مقایسه و تحلیل نتایج تست کشش
درشــکل۶نمــودارمقایســهايتنش-کرنــشنمونههــايAوBارائــه
ــگو ــدولیان ــهم ــتک ــحاس ــکلواض ــنش ــهای ــهب ــاتوج ــت.ب شدهاس
اســتحکامکششــینمونــهحــاويالیــافشیشــهبیشــترازنمونــهحــاويالیاف
ــاتوجــهبــهخصوصیــاتکششــیبرتــر پلیاســتراســتکــهایــننتیجــهب
الیــافشیشــه،منطقــیاســت.الزمبــهذکــراســتکــهبــاتوجــهبــهنــوع
ــهصــورتپارچــهبافتــهشــدهاســتواز مقاومســازکــهدرایــننمونههــاب

مهدی امامی قره حاجلو*1، شهرام شاه بابائی2، فرزانه استوار3

شکل -۵ نمودار تنش-کرنش نمونه های تولیدی

نمونه هامدول یانگ )MPa(استحکام کششي )MPa(افزایش طول شکست )mm(کرنش شکستانرژي جذب شده )J(مدول ویژهاستحکام ویژه
2/2407/90/740/00850/42422/44161A

3/1391/20/880/00910/45735/34499B

4/23333/650/01340/6752/14096C

0/85160/70/40/00830/4179/11720D

جدول ۵- خصوصیات مکانیکی نمونه های تولیدی

بخش دوم
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آنجــاکــهبخشــیازتنــشاعمالــیبــهنمونــهبــهالیــافکنــفواردمیشــود،
ســهمهریــکازالیــافشیشــهوپلیاســتردرتحمــلتنــشنســبتبــهحالتی
کــهتنــشتنهــابــهایــنالیــافواردشــود،کمتــراســت.بــههمیــنعلــت
تفــاوتدرخصوصیــاتکششــینمونههــايAوBنســبتبــهتفــاوتمیــان

خصوصیــاتکششــیالیــافشیشــهوپلیاســتر،کمتــراســت.
ــش ــايتنش-کرن ــهنموداره ــهب ــاتوج ــوانب ــهمیت ــريک ــهدیگ نکت
نمونههــايAوBدریافــت،وقــوعشکســتدرهــردونمونــهاســت.ازآنجــا
کــهدرکامپوزیتهــايپلیمــري،رفتــارشکســتمــادهبیشــترتحــتتأثیــر
بســترقــرارداردوبــاتوجــهبــهآنکــهدرایــننمونههــارزیــنمــورداســتفاده
خصوصیــتشــکنندگیدارد،وقــوعشکســتدرایــننمونههــاطبیعــیاســت.

البتــهبایــدتوجــهداشــتکــهخصوصیــاتمکانیکــیکامپوزیــتتــاقبــلاز
وقــوعشکســت،نســبتبــهخصوصیــاتمکانیکیبســترافزایشچشــمگیري
ــهاســتفادهازمقاومســازدر ــتک ــواندریاف ــنرومیت ــد.ازای نشــانمیده
کامپوزیتهــايمــوردبررســی،خصوصیــاتمکانیکــیواســتحکامکامپوزیــت
ــدارد. ــان ــوعشکســتنمونهه ــرن ــیب ــرچندان ــاتأثی ــشمیدهــدام راافزای
درنمودارهــایســتونیدرشــکل۷تفاوتهــايخصوصیــاتمکانیکــی

ــلمشــاهدهاســت. ــاتبیشــتريقاب ــاجزیی نمونههــايAوBب
درشــکل۸نمــودارمقایســهايتنش-کرنــشبــراينمونههــايCوDنشــان
دادهشــدهاســت.همانگونــهکــهپیشــترمــورداشــارهقــرارگرفــت،درایــن
نمونههــافــازمقاومســازبــهصــورتالیــهايتکجهتــهوبــادرصــدحجمــی
25%درونبســترقــرارگرفتهاســت.همانگونــهکــهدرایــننمــودارمشــاهده
میشــود،میــزانجابجایــیتــانقطــهزوالدرنمونــهالیــهایCبســیاربیشــتر
ازنمونــهDاســتایــنامــرشــکنندگیبیشــترنمونــهDراتاییــدمیکنــد.بــا
توجــهبــهقرارگیــريالیــافمقاومســازبــهصــورتالیــهايدربســترپلیمري،
ــايA و ــرازنمونهه ــايCوDکمت ــجدرنمونهه ــهنتای ــتک ــوانگف میت

Bتحــتتأثیــرالیــافکنــفقــرارمیگیرنــد.
بنابرایــننقــشخصوصیــاتمکانیکــیالیــافکنــفوشیشــهدرایــننمونهها
بارزتــرخواهــدبــودوبــههمیــنعلــتاســتکــهخصوصیــاتمکانیکــیدر
ایــندونمونــهنســبتبــهمقایســهانجــامگرفتــهدرنمونههــايA وBتفاوت
بیشــتريدارد.ایــنتفــاوتمخصوصــاًدراســتحکامنهایــیکشــشنمونههــا
بارزتــراســتکــهعلــتآنخــواصکششــیبرتــرالیــافشیشــهنســبتبــه
ــاف ــاالی ــريب ــدوندرگی ــاب ــننمونهه ــهدرای ــت.)ک ــتراس ــافپلیاس الی

B و A شکل 6- مودار مقایسه اي تنش-کرنش نمونه هاي

B و A شکل 7- نمودارهاي ستونی مقایسه اي خصوصیات مکانیکی نمونه هاي
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کنــفتحــتاعمــالنیــروقــرارمیگیرنــد(.دربســترکرنــششکســتنیــز
مجــدداًتوجــهبــهایــننکتــهضــرورياســتکــهوجــودســاختارنیمــهبلوري

درالیــافشیشــه،احتمــالوقــوعفراینــدلغــزشراافزایــشدادهومنجــربــه
افزایــشمیــزانکرنــشنمونــهحــاويایــنالیــافنســبتبــهنمونــهحــاوي
ــات ــاوتخصوصی ــرتف ــرايدركبهت ــت.ب ــدهاس ــترگردی ــافپلیاس الی
مکانیکــی،درشــکل۹نمودارهــایســتونیایــندونمونــهارائــهشــدهاســت.
درشــکل1۰نمــودارمقایســهايتنش-کرنــشتمامــینمونههــانشــانداده
شــدهاســت.همانگونــهکــهدراینشــکلمشــاهدهمیشــود،میــزانجابجایی
ــهحــاويالیــافشیشــهبــهصــورتالیــهايتــک ــاقبــلاززوالدرنمون ت
جهتــه)نمونــهC(،ازســایرنمونههــابیشــتراســتوپــسازایــننمونــه،بــه
ترتیــبنمونههــايB ،AوDقــرارمیگیرنــد.همیــنترتیــبدرمــوردســایر
خصوصیــاتمکانیکــیازقبیــلاســتحکامکششــی،مــدولیانــگومیــزان
ــهوضــوح ــهCب ــرنمون ــزصــادقاســت.خــواصبرت ــرژيجذبشــدهنی ان
بــهعلــتوجــودالیــافشیشــهبــهعنــوانفــازمقاومســازوهمچنیــننحــوه
قرارگیــريایــنالیــافبــهصــورتالیــهايتکجهتــهاســت.درصــورتفرو
رفتــنالیــافدرهــمبــهصــورتبافــتپارچــه،الگــوياعمــالتنشبــهالیاف

D و C شکل  9- نمودارهاي ستونی مقایسه اي خصوصیات مکانیکی نمونه هاي

D و C شکل 8- نمودار مقایسه اي تنش-کرنش نمونه هاي
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تــاحــديدســتخوشتغییــرمیشــود.بــهایــنترتیــبکــهاتصــالودرگیري
الیــافبــاهــمباعــثتجزیــهالمانهــاينیــروواعمــالآندرجهــتالیــاف

تــاروپــودپارچــهمیگــردد.ایــنامــردرپارچــهبافتــهشــدهبــاالیــافکنــف
والیــافشیشــه،باعــثانتقــالبخشــیازنیــروبــهالیــافکنــفمیگــرددو

بدیــنترتیــبباعــثافــتمقاومــتکششــیکامپوزیــتمیشــوند.
عــاوهبــرآن،تجزیــهنیــروياعمــالشــدهدرجهــتتــاروپــودبافــت،باعث
میشــودتــابخشــیازنیــرودرجهــتعرضــیبــهالیــافشیشــهاعمالشــود.
بــهعلــتضعــفالیــافشیشــهدربرابــرنیروهــاياعمالــیعرضــی،مقاومــت
کلــیدربرابــرتنــشافــتخواهــدکــرد.ایــنمطلــبرابــامقایســهنتایــج
حاصــلازتســتکشــشنمونههــايBوC)کــههــردوحــاويالیافشیشــه
بــودهامــادرنمونــه Bالیــافشیشــهبــاالیــافکنــفدرگیــرهســتند(میتوان
بــهوضــوحدریافــت.بــاایــنوجــود،بــاتوجــهبــهبرتــريچشــمگیرخــواص
کششــیالیــافشیشــهدرمقایســهبــاالیــافپلیاســتر،خصوصیــاتمکانیکی
نمونــهمقــاومشــدهبــاپارچــههیبریــديکنف-شیشــهنســبتبــهنمونههــاي

حــاويالیــافپلیاســترهمچنــانباالتــراســت.

شکل 10- نمودار  مقایسه اي تنش-کرنش تمامی نمونه ها

شکل 11- نمودار هاي مقایسه اي ستونی خواص کششی نمونه هاي تست کشش
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ــه ــاترانمون ــنخصوصی ــی،ضعیفتری ــوردبررس ــايم ــاننمونهه درمی
مقاومشــدهبــاالیههــايپلــیاســتر)نمونــهD(نشــاندادهاســتکــهبیانگــر
تأثیــرمثبــتترکیــبالیــافپلیاســتروکنــفبــهصــورتبافــتدرنمونــه
A،بــرخــواصمکانیکــیکامپوزیــتاســت.ایــننتیجــهبیانگــرایــننکتــه
اســتکــهدرمــوردالیــافضعیــفپلیاســتر،ترکیــببــاالیــافکنــف)کــه
خصوصیــاتبهتــرينســبتبــهالیــافپلیاســتردارنــد(وبــهتبــعآنتغییــر
الگــويتوزیــعتنــشدرالیــافوکاهــشنقــشالیــافپلیاســتردرمقاومــت
ــه ــودخــواصکششــیمیشــودحــالآنک ــهبهب ــرتنــش،منجــرب دربراب
درمــوردالیــافقــويشیشــه،ایــنموضــوعبرعکــسبــودهوتغییــرالگــوي
ــگ ــادهکمرن ــتم ــرشیشــهرادرمقاوم ــافقويت ــشالی ــش،نق ــعتن توزی
ــلدر ــتحاص ــیکامپوزی ــاتمکانیک ــتخصوصی ــهاف ــرب ــدومنج میکن
مقایســهبــاکامپوزیــتتقویــتشــدهبــاالیــافشیشــهالیــهايوتکجهتــه
ــا،در ــینمونهه ــاتمکانیک ــاوتخصوصی ــرتف ــرايدركبهت ــود.ب میش
ــهصــورتنمودارهــايســتونی ــاتاندازهگیــريشــدهب شــکل11خصوصی

ــدهاند. ــهش ــهايارائ مقایس

۵-4- آزمایش خمش و نتایج آن
 ASTM D790 انجــامآزمایــشخمــشســهنقطــهايبــراســاساســتاندارد
انجــامگرفتــهاســتکــهبــراســاسآننمونههابایــدباابعــاد25×2ســانتیمتر
تهیــهشــوند.خروجــیدســتگاهتســتدرایــنآزمایــشنیزبــهصــورتنمودار
ــهنمــودارتنش-کرنــش ــابرخــیمحاســبات،ب نیرو-جابجایــیاســتکــهب
تبدیــلشــدهودادههــايمربــوطبــهتســتخمــشازآناســتخراجمیشــود.

ــاتــار درایــننمونــه،فــازمقاومســازبــهصــورتبافــتپارچــههیبریــديب
ــودار ــت.نم ــرارگرفتهاس ــنق ــتررزی ــتردربس ــافپلیاس ــودالی ــفوپ کن
تنش-کرنــشخمشــیایــننمونههــادرشــکل12نشــاندادهشــدهاســت.
ــده ــدیآم ــایتولی ــینمونهه ــاتخمش ــکازخصوصی ــری ــدول۶ه درج

اســت.

۵-۵- مقایسه و تحلیل نتایج آزمایش خمش
ــاپارچــه درایــنبخــشابتــدانتایــجمربــوطبــهنمونههــایمقــاومشــدهب
هیبریــدیبــاهــموهمچنیــننتایــجنمونههــایمقــاومشــدهبــاالیــافبــه
صــورتالیــهاینیــزبــاهــممــوردمقایســهقــرارگرفتهانــدوســپستمامــی

ــد. ــرارگرفتهان ــهصــورتمقایســهایمــوردبررســیق نمونههــاب
ــایAوBرا ــشخمشــیمقایســهاینمونهه ــودارتنش-کرن شــکل13نم
ــه ــود،نمون ــنشــکلمشــاهدهمیش ــهدرای ــهک ــد.همانگون نشــانمیده
مقــاومشــدهبــاپارچــههیبریــدیکنف-شیشــهبــهوضــوحخــواصمکانیکی
برتــرینســبتبــهنمونــهمقــاومشــدهبــاپارچــههیبریــدیکنف-پلیاســتر
ازخــودنشــانمیدهــدکــهایــنامــربــاتوجــهبــهخصوصیــاتبرتــرالیــاف

شیشــهنســبتبــهالیــافپلیاســتر،منطقــیبــهنظــرمیرســد.
نکتــهایکــهدرایــنزمینــهبایــدمــوردتوجــهقرارگیــرد،نحــوهاعمــالتنش
ــا ــهالیــافشیشــهوالیــافپلیاســترموجــوددرپارچــهدرحیــناعمــالب ب
خمشــیاســت.بــاتوجــهبــهجهتگیــریایــنالیــافنســبتبــهراســتای
اعمــالنیــرو،نیــرویخمشــیاعمالــیبــهنمونــهبــهصــورتنیرویکششــی
بــرایــنالیــافاعمــالمیشــود.درایــنمیــانبــاتوجــهبــهخــواصکششــی

شکل 12- نمودار تنش-کرنش خمشی نمونه های تولیدی
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برتــرالیــافشیشــهنســبتبــهالیــافپلیاســتر،بدیهــیاســتکــهنمونــه
حــاویالیــافشیشــهمقاومــتبیشــتریازخــودنشــاندهــد.

همچنیــنمیــزانکرنــشحداکثــرتــاقبــلازشکســتنیــزدرنمونــهحــاوی
الیــافشیشــهبیشــتراســت.بنابرایــنبــهنظــرمیرســدخصوصیــاتنمونــه

حــاویالیــافشیشــهدربرابــرتنــشخمشــی،تــاحــدیشــبیهرفتارشکســت
نــرمباشــد.گــربــهشــیبخــطدرناحیــهاالســتیکتوجــهشــود،ماحظــه
ــط ــیبخ ــه،دارایش ــف-شیش ــهکن ــهپارچ ــودارنمون ــهنم ــودک میش
بیشــترینســبتبــهنمــودارنمونــهپارچــهکنف-پلیاســتراســتکــهایــن
شــیبخــطگویــایســفتیخمشــیبیشــترایــننمونــهنســبتبــهنمونــه
ــافشیشــهو ــاتالی ــهخصوصی ــاتوجــهب ــزب ــدهنی ــنپدی Aاســتکــهای
همچنیــنراســتایمؤلفــهنیــرویاعمالــیبــهآن،قابــلتوجیــهاســت.بــرای
ــتونی ــایس ــکل14نموداره ــه،درش ــندونمون ــایای ــرتفاوته دركبهت

مقایســهایخصوصیــاتایــندونــوعالیــافارائــهشــدهاســت.
ــان ــایCوDرانش ــهاینمونهه ــشمقایس ــودارتنش-کرن ــکل15نم ش
میدهــد.ایــنشــکلبیانگــرتفــاوتچشــمگیرخصوصیــاتمکانیکــینمونــه
ــتر ــافپلیاس ــاویالی ــهح ــانمون ــهایب ــهالی ــافشیش ــاالی ــدهب مقاومش
ــهشــدهدرمــوردنمونههــای ــبارائ ــهمطال ــاتوجــهب ــهایاســتکــهب الی

ــهنظــرمیرســد. تســتکشــش،کامــامنطقــیب

نمونه هاتنش تسلیم خمشي )MPa(بیشینه استحکام خمشي )MPa(کرنش حداکثر در نقطه شکستسفتي خمشي )MPa(بیشینه استحکام خمشي ویژهسفتي خمشي ویژه
236/25/624100/02657/130/5A

346/38/139830/02993/143/3B

430/512/552590/032153/968/8C

195/74/520940/02548/512/1D

جدول 6- خصوصیات مکانیکی نمونه های تولیدی
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ــورت ــهص ــهب ــافشیش ــاویالی ــهح ــیرود،نمون ــارم ــهانتظ ــورک همانط
الیــهایمقــدارســفتیخمشــیبــهمراتــببیشــترینســبتبــهنمونــهحاوی
الیــافالیــهایپلیاســترداردکــهمســلماًدرنتیجــهاســتحکامکششــیباالتــر
الیــافشیشــهاســت.مجــدداًبــرایــننکتــهتاکیــدمیشــودکــهبــاتوجــهبــه
جهــتالیــافشیشــهدرایــننمونــهنســبتبــهجهتاعمــالنیرویخمشــی،
الیــافشیشــهتحــتتنــشکششــیقــرارخواهنــدگرفــتکــهاینامــرباعث
میشــودانــرژیبیشــتریبــرایگســیختگیآنهــانیــازباشــدوبــهتبــعآن

ســفتیخمشــینمونــهافزایــشیابد.
بــرایدركبهتــرتفــاوتخصوصیــاتخمشــیایــندونمونــه،نمودارهــای
ســتونیمقایســهایمربــوطبــهدادههــایحاصــلازنمــودارتنش-کرنــشاین
نمونههــادرشــکل1۶ارائــهشــدهاســت.درشــکل1۷یــکنمــودارتنــش-
ــانشــاندادهشدهاســت ــینمونهه ــرایتمام ــشخمشــیمقایســهایب کرن

کــهبــاتوجــهبــهآنمیتــواندریافــتکــهمطابــقانتظــارخــواصخمشــی
نمونــهC)نمونــهتقویــتشــدهبــااســتفادهازالیههــاییــکدرمیــانالیــاف

تکجهتــهکنــفوشیشــه(،ازســایرنمونههــابرتــراســت.
درتحلیلــیمشــابهبــاآنچــهدرمــوردنمونههــایتســتکشــشارائــهشــد،
Cمیتــوانعلــتایــنبرتــریرادرنقــشمســتقیمالیــافشیشــهدرنمونــه
درتحمــلتنــشخمشــیاعمالــیدانســت.چــراکــهدرایــننمونــهالیــاف
قــویشیشــهاواًلبــدوندرگیــریبــاســایرالیــافوخطــرتغییرالگــویتنش
اعمالــیوثانیــاًازجهــتطولــیتحــتبــاراعمالــیقــرارمیگیرنــدوبدیــن
ترتیــبحداکثــرمیــزانکارایــیخــوددرنقــشتقویتکنندگــیراارئــهخواهند
ــهاعمــالتنــش ــهانتظــارمــیروددرزمین ــهک ــرآن،همانگون داد.عــاوهب
خمشــینیــزاســتحکامبــاالیالیــافشیشــهبــهعنــوانعامــلغالــب،رفتــار
خمشــینمونــهراتحــتکنتــرلدارد.بدیــنترتیــببــهنظــرمیرســدبرتری
ــه ــرنمون ــاپارچــههیبریــدیکنف-شیشــهب ــهتقویــتشــدهب نســبینمون
تقویــتشــدهبــاالیههــاییــکدرمیــانالیــافکنــفوپلیاســتر،منطقــی

باشــدکــهنتایــجنیــزبــرایــنموضــوعصحــهمیگــذارد.
درنهایــتبــرایتســهیلامــکانمقایســهدادههــایمربــوطبــهنمونههــای
مختلــف،درشــکل1۸نمودارهــایســتونیمقایســهایخصوصیــاتخمشــی

ــهشــدهاســت. تمامــینمونههــاارائ

6-  نتیجه گیری
ــاي ــهکامپوزیته ــد،نمون ــانش ــتهبی ــايگذش ــهدربخشه ــهک همانگون
پلیمــري،ازدیــدگاهمقاومــتکششــیوخمشــیمــوردبررســیقــرارگرفتنــد.

D و C شکل -1۵ نمودار تنش-کرنش خمشی مقایسه ای نمونه های

D و C شکل 16- نمودارهای مقایسه ای خواص خمشی نمونه های
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شکل 17- نمودار تنش-کرنش خمشی مقایسه ای میان تمام نمونه های تست خمش

شکل 18- نمودارهای ستونی مقایسه ای تست خمش خصوصیات تمامی نمونه ها

تفــاوتنمونههــاعــاوهبــرنــوعالیــافمــورداســتفاده،درنحــوهقرارگیــري
الیــافدربســترپلیمــريمیباشــد.بدیــنترتیــبکــهدرســاختکامپوزیتها
ازالیــافدرقالــبدونــوعپارچــهوهمچنیــنالیههــايیــکدرمیاناســتفاده
شــدهاســت.بــاتوجــهبــهنتایــجبدســتآمــدهوتحلیــلآنهــاوهمچنیــنبا
مقایســهنتایــجایــنتحقیــقبــاســایرمنابــعموجــود،مــواردزیــررامیتــوان

بــهعنــواننتایــجایــنتحقیــقبیــانکــرد:
ــی ــه،نمونههای ــافپارچ ــاالی ــدهب ــتش ــیتقوی ــایکامپوزیت 1-درنمونهه
کــهدربافــتپارچــهآنهــاازالیــافشیشــهاســتفادهشدهاســتنســبتبــه
ــری ــیبرت ــیوخمش ــواصکشش ــتر،خ ــافپلیاس ــاویالی ــایح نمونهه

دارنــد.
2-درمــوردنمونههــایتقویــتشــدهبــاالیــافالیــهای،نقــشالیافشیشــه

ــراز ــررنگت ــبپ ــهمرات ــواصمکانیکــیکششــیوخمشــیب ــاخ درارتق
نقــشالیــافپلیاســتراســت.

3-هرچنــددرظاهــربــهنظــرمیرســدکــهبافــتالیــافبــهصــورتپارچــه
میتوانــدمنجــربــهبهبــودعملکــردکامپوزیــتتولیــدشــدهبــاالیــافکنــف
گــردد،امــانتایــجنشــانمیدهــدکــهایــنحالــتتنهــادرمــواردیکــهاز
الیــافضعیفتــرازکنــفدرکنــارآناســتفادهمیشــود،صحیــحاســتودر
مــوردالیــافبــاخصوصیــاتباالتــرازکنــف،بافــتالیــافبــهصــورتپارچــه
منجــربــهافــتخــواصنســبتبــهحالتــیکــهالیــافبــهصــورتتکجهتــه
ــوی ــرالگ ــزتغیی ــتآننی ــهعل ــرددک ــوند،میگ ــتفادهمیش ــهایاس والی

اعمــالتنــشدرالیــافبــاخصوصیــاتباالتــراســت.
ــی ــواصنهای ــرخ ــاب ــریآنه ــشازنحــوهقرارگی ــافبی ــتحکامالی 4-اس
ــده ــهش ــافبافت ــدالی ــههرچن ــاک ــدانمعن ــذارد.ب ــرمیگ ــتتاثی کامپوزی
نســبتبــهالیــافتکجهتــهبــاجنسیکســاناســتحکامکششــیوخمشــی
پایینتــریدارنــد،امــادرمقایســهبــاالیــافتــکجهتــهازجنــسضعیفتــر،
نقــشپررنگتــریدرتعییــنخــواصنهایــیکامپوزیــتخواهنــدداشــت.

7- پی نوشت
1*-دانشجویدکتریمهندسینساجی،دانشکدهنساجی،دانشگاهیزد

emami406msc@gmail.com 
2-عضوهیئتمدیرهجامعهمتخصصیننساجیایران

3-کارشناسارشدطراحیپارچهولباس،دانشگاهآزاداسامیواحدقائمشهر،قائمشهر،ایران

8- منابع در دفتر مجله موجود است.
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منسوجات
ورزشی

تهیه و تنظیم:  دکتر فرناز نایب مراد

نانو تیوب کربن و فیبر کربن

)Nano tubes( نانولوله ها
درگذشــتهســهآلوتــروپکربــنبــهنامهــایالمــاس،گرافیــتوکربــنبــی
شــکلشــناختهشــدهبودنــد.امــابــاپیشــرفتعلــمدرعصــرحاضــراشــکال
مختلفــیازکربــنشــناختهشــد.نامهــایدیگــرکربــنباکــیبــالوفولــرن
ــکلو ــرش ــهخاط ــهب ــتندک ــرویهس ــیک ــاملکولهای ــت.فولرنه هس
خــواصبســیارپــراهمیــتواقــعشــدهاندیکــیدیگــرازآلوتراپهــایکربــن

نانولولــهنــامدارد.
ــه ــیوب ــوخال ــتوانهایت ــکلاس ــهش ــنب ــیازکرب ــاصفحات نانولولهه
ضخامــتیــکاتــمهســتندکــهدرســال1۹۹1توســطیــکدانشــمندژاپنی

بنــامســامیوایجیمــاکشــفشــد.
اســتفادهازحداقــلانــرژیدرصنعــتوبیشــترینبــازدهازاهمیــتویــژهای
برخــورداراســتازایــنرونانوســیاالتموردتوجــهمحققیــنقــرارگرفــت.

خودنانوسیاالتحداقلدارایدوفازمیباشدازجمله:
1-نانوذراتکهبهصورتنانوپودرها،نانوفیبرهاونانولولههامیباشند

2-سیالپایهکهنانوذراتدرآنپراکندهمیشوند

مفهــومنانوســیاالتبــرایاولیــنبــارتوســطچــوcheiدرســال1۹۹5بیــان
شــد،ویخــواصهدایــتحرارتــینانومــوادرتوصیــفکــرد.

بــرایــناســاسپژوهشهــایزیــادیانجــامشــدکــهطیآنمشــخصشــد
کــهنانــوذراتکــهشــاملنانولولههــایکربنــیهســتندبیشتریــنهدایــت

ــیدارند. حرارت
بــاتوجــهبــهتاثیــرچشــمگیرنانوســیاالتدرانتقــالحــرارتوتشــابهبیــن
انتقــالحــرارتوانتقــالجــرم،اخیــراًنانوســیاالتدرانتقــالجــرممــوردتوجه

محققیــنقــرارگرفتــهاســت.

ساختار نانولوله ها
نانولولههــایکربنــیمهمتریــنســاختاردرمقیــاسنانــوهســتندکــهتوســط
ایجیمــادانشــمندژاپنــیدرســال1۹۹1دردروندودههــایحاصــلازتخلیــه

الکتریکــیکربــندریــکمحیــطحــاویگازنئــونکشــفشــد.
ایــننانولولههــادارایمــدولیانــگ۶برابــرفــوالدوچگالیبرابر1/4هســتند.
درجهــتمحــوریمقاومــتکششــیباالیــیدارنــد،کــهدرســازههاییبــا

مقاومــتبــاالکاربــرددارنــد،علــتمقاومــتبــاالیآنهــابــهخاطر:
1-استحکامپیوندکربن

2-شکلششضلعیساختاراست.
همچنیــنپایــداریحرارتــیبــاالینانولولههــایکربنــیباعــثکاربــردآنهادر
الکترونیــکدرمقیــاسنانــو،اســتفادهدرکامپوزیتووســایلذخیرهســازشــد.

ــندر ــمایکرب ــشات ــراســت،آرای ــنســاختارهاحــدود1۰۰نانومت قطــرای
ــتاســت،شــش ــندرگرافی ــنســاختاراســتوانهایمشــابهســاختارکرب ای
ــازند ــترامیس ــمصفحــاتگرافی ــاره ــیدرکن ــایمنتظــمکربن ضلعیه
ایــنصفحــاتروییکدیگــرانباشــتهشــدهوازطریــقپیوندهــایضعیــف
ــده ــمپیچی ــاتدره ــهصفح ــیک ــوندووقت ــلمیش ــسمتص واندروال

 77 شماره 174    تیر 96  



میشــوندنانولولههــایکربنــیراتشــکیلمیدهنــد.
ویژگیهاینانولولههایکربنی:

1-مدولیانگباال
2-استحکامکششیخوب

3-طبیعــتکربنــینانولولههــا،طبیعــتخــوبکربنــیبــهخاطــرایــناســت
کــهکربــندارایوزنکــمبــودهوبســیارپایــداراســتوباتوجــهبــهســادگی

کربــن،بــرایتولیــدنســبتبــهفلــزاتارزانتــرمیباشــد.
ــز ــرنی ــواددیگ ــهم ــهب ــرنمیچســبندبلک ــهیکدیگ ــاب ــهتنه ــان نانولولهه
متصــلنمیشــوندزیــراازطریــقنیــرویضعیــفواندروالــسبــهیکدیگــر
جــذبمیشــوندکــهمیتــوانبــااصــاحشــیمیاییایــنمــوادرابــهمــواد

دیگــرچســباند.
خــواصالکتریکــینانولولههــابســیارباالســتوباتوجــهبــهپیچــش
ســاختارهایگرافیتــیبــهدورنانولولــهمیتواننــدرســانایــانیــمرســاناباشــند.

ــد. ــتکن ــاحرک ــهدرآنه ــدآزادان ــرونمیتوان ــونالکت چ
نانولولههــایکربنــیخیلــیســریعترازمــداراتالکتریکــیوبــاتــوانکمتــر
ــتو ــتلولههاس ــیدرجه ــایکربن ــینانولولهه ــتگرمای ــد،هدای کارکنن
ــیدر ــایحرارت ــوهایدرگوداله ــایبالق ــهقابلیته ــنباعــثشــدهک همی

زمینهینانوالکترونیکداشتهباشند.
نانولولههــاهمچنیــندارایویژگــینشــرمیدانــیهســتندکــهآنهــاراقــادر
میســازدکــهتحــتتاثیــرمیــدانالکتریکــیجریانهــایباالیــیراانتشــار

دهنــد.

انواع نانولوله های کربنی 
نانولولههایکربنیدودستههستند1-تکجداره،2-چندجداره

ــه ــهآرایــشاتمهــایکربنــیب ــاتوجــهب نانولولههــایکربنــیتکجــدارهب
ســهدســتهمهــمتقســیممیشــود

1-دســتهصندلــی،2-کایــرالکــهخاصیــتفلــزیدارنــد،3-زیگــزاگکــه
خاصیــتنیــمرســاناییدارند

نانولولههــایکربنــیتــکجــدارهازیــککربــنبــاســاختارســادهایازشــش
ضلعیهــایمنتظــمتشــکیلشــدهاند

باتوجــهبــهتاثیــراتآزمایشــگاهیبــرخصوصیــاتعالــیمکانیکیورســانایی
الکتریکــیآنهــاباعــثتوجــهبیشــتربــهایــنمــوادوتــاشبــرایجایگزیــن
کــردنآنهــادرصنعــتشــدامــاتولیدشــانازهزینــهباالیــیبرخــورداراســت
ــر ــرآوریپلیم ــادرف ــاتآنه ــداریخصوصی ــاپای ــراهب ــدهم ــنتولی همچنی
ــودن ــهخاطــرتجــاریب ــدجــدارهب ــانانولولههــایچن مشــکلمیباشــدام
ودردســترسبــودنباعــثپیشــرفتهاییشــدهتــاجایــیکــهمحصــوالت
ــن ــودای ــاوج ــتندب ــدنهس ــاریش ــتانهتج ــادرآس ــدهازآنه ــدش تولی
نانولولههــایکربنــیچنــدجــدارهنســبتبهتــکجــدارهازاســتحکامکمتری
ــت ــفاس ــاضعی ــیآنه ــاتداخل ــایصفح ــراپیونده ــتندزی ــوردارهس برخ
ولــیبــهخاطــرکاربردشــاندرتقویــتپلیمرهــاکــهباعــثبهبــودخــواص
ــریبرخــوردار ــیمیشــودازاهمیــتبیشــتروکاربردیت الکتریکــیوگرمای
اســتهمچنیــنتولیــدنانولولههــایکربنــیتــکجــدارهومیــزانخلــوص

آنهــابســیاردشــواراســتوتکنیــکالزمبــرایتلخیــصآنهــاوجــودنــدارد
وتکنیکهــایموجــودممکــناســتبــهســاختارنانولولههــاصدمــهبزنــد.

کاربرد نانولوله های کربنی 
ــی ــردانتخاب ــهف ــرب ــایمنحص ــرویژگیه ــیبهخاط ــایکربن نانولولهه

ــتند. ــاهس ــیاریازکاربرده ــرایبس ــدهالب ای
1-تهیهالیافازنانولولههایکربنی:

براســاسپژوهشهایــیکــهتوســطموسســهنانوتــکدرتگــزاسانجــامشــد،
الیــافتولیــدشــدهازنانولولههــایکربنــیدارایاســتحکامبــاالوفوقالعــاده

انعطافپذیــربــودهورســاناییحــرارتوالکتریــکمیباشــد.
ازایــنالیــافنخهــایفامینتــیتولیــدمیشــوندکــهمیتواننــدجایگزیــن
ــد ــایض ــات،لباسه ــاینج ــا،جلیقهه ــه:فیلتره ــیازجمل ــافمعمول الی

اشــتعال،منســوجاتماهیچــهایمصنوعــیوابرخازنهــاشــوند.
همچنیناینالیافدوستدارمحیطزیستهستند.

ــهکامپوزیتهــای ــینســبتب ــااســتحکامباالی ــا:اینه 2-نانوکامپوزیته
موجــوددارنــدومانــعازمصــرفالیــافکربنــیدرکامپوزیتهــامیشــوند.

ــوان ــهعن ــیب ــایکربن ــننانولولهه ــوانازای ــکی:میت ــردپزش 3-کارب
داربســتبافــتســلولهایعصبــیوهمچنیــندرمــانآســیبدیدگیمغــزو
دارورســانیبــهســلولهایآســیبدیــدهوازبیــنبــردنتومورهــایســرطانی

وژندرمانــیاســتفادهکــرد.
4-کاربــرددرصنعــت:درصنعــتازآنهــابــهعنــوانکاتالیســتبــرایجــذب
وذخیرهســازیگازطبیعــیوهیــدروژن،ســولفورزداییازنفــتخــاموتولیــد
ســوختجــیتــیالاســتفادهکــرد،همچنیــنبــرایموتــورخــودرو،صنعــت
رنــگ،صنعــتبتن،حســگرها،نمایشــگرهایگســیلمیدانــی،ترانزیســتورها،
حافظههــاینانولولــهای،درصنعــتاالســتیک،ســاختنانوماشــینها،

ــرددارد. ــیدیکارب ــایخورش وپیله
مهمتریــنکاربــردنانولولههــایکربنــیبراســاسویژگــیمکانیکــیاســتفاده
ــتفادهاز ــالاس ــنح ــاای ــت،ب ــیاس ــوادکامپوزیت ــدهم ــوانتقویتکنن بهعن
کامپوزیــتپــرشــدهازنانولولههــایکربنــیمحــدودهکاربردیمشــخصدارد.
5-کاربــردمکانیکــی:علــمنانــومــادهرادرمقیــاسبســیارکوچــکبررســی
ــوبــهتولیــدوســاختدرمقیــاسملکولــیو میکنــد،بنابرایــنفنــاورینان
ــد. ــدازهایکمتــراز1۰۰نانومتــردارن ــردازد،کــهدریــکبعــدان اتمــیمیپ

فنــاورینانــودرصنایــعخودروســازینیــزکاربردهــایفراوانــیدارنــدازجملــه
ــاطــولعمــر شیشــههایخودتمیزشــو،بدنههــایضدخــشوباتریهــایب

بیشــترووزنکمتر.
ــت ــیدرکامپوزیتهــایپلیمــریباعــثتقوی اســتفادهازنانولولههــایکربن
ــاالیانــرژیوانعطافپذیــریاالســتیکآنشــده ــهخاطــرجــذبب آنهــاب
ومیــزانافزایــشســفتیکامپوزیتهــامیشــودکــهایــنمســئلهدر

ــت. ــورداراس ــژهایبرخ ــتوی ــیازاهمی ــرامیکیکامپوزیت ــبکههایس ش
همچنینچگالیپاییننانولولههاویژگیدیگرآنهادرکامپوزیتاست.

نانولولههــایکربنــیدرمقایســهبــافیبرهــایکربنــیتحــتتاثیــرنیروهــای
فشــاریکارایــیبهتــریدارنــد،کــهایــنبــهخاطــرویژگــیانعطافپذیــریو
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عــدمتمایــلبــهشکســتآنهــاتحــتنیــرویفشــاریاســت.

مقاومت نانولوله ها
فیبرهــایکربنــیمعمــولمقاومتــیتــا5برابــرمقاومــتمخصــوصفــوالد
ــهای ــتندوگزین ــاهس ــرکامپوزیته ــیدربراب ــدهخوب ــدوتقویتکنن دارن

ــاختمانی. ــایس ــدهالدرکاربرده ای
مقاومــتنانولولههــایکربنــیموثــرازلغزیــدناســتوانههایگرافیتــینســبت
ــته ــرشکســت sward in sheath  شکس ــراث ــاب ــت.نانولولهه ــماس ــهه ب

میشــوند.
مقاومــتکششــینانولولــههــایچندالیــهایکربنــیبــرطبــقآزمایشــاتو

تئــوریحــدود3۰۰Gpaاســتبهتریــنمقادیــر5۰Gpaاســت.
ــردن ــاآزادک ــاالب ــیارب ــکلهاییبس ــرش ــهدرتغیی ــایتکالی نانولولهه
ــاردچــار ــهســاختاردیگــریتبدیــلمیشــوندوتحــتب ــرژیب ــیان ناگهان
ــدون ــدوب ــطحدرمیآین ــکلمس ــهش ــوندوب ــشمیش ــشوپیچ کمان

ــوند. ــا%4۰میش ــیت ــایبزرگ ــارکرنشه ــتدچ شکس

نانوتیوپ های )نانو تیوب( کربنی  
Nano�کشــف،Nanotechnology یکــیازاکتشــافاتبــزرگمربــوطبــه
ــهدرون ــتندک ــنهس ــایکرب ــیازاتمه ــاصفحات ــت.نانوتیوبه tubeاس
ــای ــبیهتوریه ــرش ــدودرظاه ــتمیکنن ــدحرک ــکمانن ــمتیغلط قس
ســیمیهســتندکــهبــرروییــکســمتآنهــاپوششــیقــرارگرفتــهباشــد.

ــیاســت. ــوخال ــیت ــهکربن CarbonNanotubeلول
نانوتیوبهــایکربنــیازمنابــعکربنــیماننــدگرافیــتیــاگازهــای
LaserrوTCVD،هیدروکربنــیبوســیلهروشهایــیمانندتخلیــهالکتریکــی
ــد ــتداشــتنخواصــیمانن ــهعل ــوادب ــنم ablationســاختهمیشــوند.ای
ــر ــدودا5۰ًبراب ــاد)ح ــتحکامزی ــاد)1۰۰۰m2/gr-۷۰۰(،اس ــژهزی ــطحوی س
فــوالد(وخصوصیــاتالکتریکــیوالکترونیکیاســتثناییمــواردکاربــردزیادی
ازجملــهاســتفادهبــهعنــوانپایــهکاتالیســت،تقویــتمکانیکــیپلیمرهــاو
کمپوزیتهــاوســاختقطعــاتالکترونیکــیدارنــد.آنهــا1۰برابــرازفــوالد

ــت. ــوالداس ــموزنف ــکشش ــانی ــهوزنش ــددرحالیک محکمترن
ــاختن ــرایس ــابب ــنانتخ ــااولی ــهآنه ــتک ــدهاس ــثش ــازباع ــنامتی ای
ــن ــیباشــند.تنهــامشــکلای ــیســفینههایفضای پلهــا،هواپیماهــاوحت
ــا ــهدرآزمایشــگاهســاختهمیشــودتنه ــیک ــننانوتیوب ــهبزرگتری اســتک
چنــدمیلیمتــراســت.امــاایــنمســئلهباعــثشــدهکــهدرمــوردماشــینهای

ــند. ــدهآلباش ــیای ــایکربن کوچــک،نانوتیوبه
یکــیازمشــکاتیکــهبــرکیفیــتابــزارMEMS تاثیــرمنفــیمیگــذارد
ســاییدگیقســمتهایبســیارکوچــکآنهاســتکــهدرهــرثانیــههــزاران
بــاراتفــاقمیافتــد.امــادریاتاقانهــایســاختهشــدهازنانوتیوبهــاتقریبــًا
هیچگونــهاصطحکاکــیوجــودنــداردوامتیازمهــمایــناســتکــهنانوتیوبهــا
درهــردوحالــترســاناونارســاناوجــوددارنــدوایــنویژگــیموجــباســتفاده
آنهــادروســایلمختلــفالکتریکــیشــدهاســت.نانوتیوبهــادونــوعهســتند:
ــال ــبدرس ــهترتی ــهب ــوارهایک ــوارهایوتکدی ــددی ــایچن نانوتیوبه

1۹۹1و1۹۹3کشــفشــدند.
ــه ــیک ــوددرحال ــاختهمیش ــیس ــافگرافیت ــوارهایازالی ــددی ــوعچن ن
ــکیل ــدهتش ــیدهش ــرنکش ــاففول ــوارهایازالی ــکدی ــایت نانوتیوبه
ــده ــیپیشــنهادش ــایمختلف ــوادکاربرده ــنم ــانکشــفای ــدهاند.اززم ش
اســتکــهازآنجملــهمیتــواناســتفادهازنــوعچنــددیــوارهایرادرنــوك
ای.اف.امحامــلودرمــوردنــوعتکدیــوارهبــهمنظــوراســتفادهدروســایل
الکترونیکــییــابــهعنــوانمحیــطمناســبجهــتذخیــرههیــدروژناشــاره

نمــود.
نانوتیوبهــایتــکدیــوارهازدیوارههــایاســتوانهایگرافــنبــهقطــر1تــا
2نانومتــرتشــکیلشــدهاســت.نــوعچنــددیــوارهای،دیوارههــایضخیمتری
داردوازچندیــناســتوانههممحــورگرافــنکــهبــافاصلــه34نانومتــر)درحــد
ــدهاســت. ــت(ازهــمجــداشــدهاند،تشــکیلگردی ــهالیههــایگرافی فاصل
قطــرخارجــینانوتیــوبچنــددیــوارهای2تــا25نانومتــروســوراخداخلــیآن
درمحــدوده1تــا۸نانومتــرقــرارداردومــابیــنالیههــایمنفــردگرافیــت
هیچگونــهنظــمســهبعــدیوجــودنــدارد.طــولمتوســطنانوتیــوبمیتوانــد

چندیــنمیکرونباشــد.
اولینبــارنانوتیوبهــادرســال1۹۹1توســط»ســومیوایجیمــا«وبهصــورت
کامــًااتفاقــیدرهنــگاممطالعــهســطوحالکترودهــایکربندرهنــگامتخلیه

قــوسالکتریکیکشــفشــد.

دامنه کاربرد
ــیتی ــههلیس ــتهب ــابس ــهنانوتیوبه ــدک ــاندادهان ــهنش ــباتاولی محاس
ــت ــوبحال ــرتی ــد.دوس ــاناباش ــانیمهرس ــانای ــدرس ــانمیتوانن وقطرش
فلــزیازخــودنشــانمیدهنــد.نانــوتیــوبدرعیــناســتحکامبــاالبســیار

انعطافپذیــراســت.
ــی، ــتحکاممکانیک ــی،اس ــاختارالکترونیک ــاسس ــراس ــاب ــرکاربرده اکث
انعطافپذیــریوابعــادنانوتیــوبپیشــنهادشــدهاســت.کاربــردالکترونیکــی
ــایر ــوردس ــهدرم ــیک ــتدرحال ــوارهایاس ــکدی ــوبت ــهنانوتی ــرپای ب
کاربردهــاتفاوتــیمیــاننــوعچنــددیــوارهایوتــکدیــوارهایوجــودنــدارد.
ــه ــوردتوج ــکم ــیکوچ ــایلالکترونیک ــوانوس ــهعن ــوبب ــردنانوتی کارب
بیشــتریقــرارگرفتــهاســت.بــهعنــوانمثــالنــوعتــکدیــوارهایکــهبیــن
دوالکتــرودفلــزیقراردادهشــده،مشــابهوســایلنیمهرســانایمرســوماســت
وعملکــردآندرحــدوســایلموجــودبــرآوردشــدهاســت)عملکــردازلحــاظ
ــری ــلاســتحکاموانعطافپذی ــهدلی ــدب ســوییچینگ(.نانوتیوبهــامیتوانن
درســاختمانمــوادبــهکاررونــدومــوادیبــاخــواصبهتــرراایجــادکننــد.

مشخصات
ســاختارتــوخالــینانوتیــوبســبکبــودنآنرابــهدنبــالدارد.چگالــینــوع
چنــددیــوارهای1/۸ونــوعتــکدیــوارهای۰/۸اســت.اســتحکامویــژهآنهــا
حداقــل1۰۰برابــرفــوالداســت.نانوتیوبهــامقاومــتخوبــیدربرابــرمــواد
ــو ــد.اکســایشنان ــاالیبرخوردارن ــیب ــداریگرمای شــیمیاییداشــتهوازپای
تیــوبازدوســرتیــوبآغــازمیشــود.ایــنعمــلباعــثبــازشــدنتیــوب
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ــهفــرداســتودر خواهــدشــد.انتقــالالکتــروندرنانوتیوبهــامنحصــرب
جهــتمحــورشــدیداًرســاناهســتند.رســاناییگرماییآنهــادرجهــتمحوری

نیــزبــاالاســت.
ــت ــاخاصی ــند.نانوتیوبه ــالمیباش ــزوریفع ــاظکاتالی ــاازلح نانوتیوبه
ــای ــودج ــاترادرخ ــاومایع ــدگازه ــدومیتوانن ــیدارن ــیباالی مویینگ
ــای ــروددرواکنشه ــوانالکت ــهعن ــوارهایب ــایچنددی ــد.ازنانوتیوبه دهن
بیوالکتروشــیمیاییاســتفادهشــدهاســتنانوتیوبهــامیتواننــدواکنشهــای
ــوب ــوتی ــروندرنان ــالالکت ــد.ســرعتانتق ــزکنن ــایاکســیژنراکاتالی احی
بیشــترازالکترودهــایکربنــیاســت.ذخیــرههیــدروژندرداخــلحفرههــای

نانوتیوبهــایتکدیــوارهایامکانپذیــرخواهــدبــود.

روش های تولید نانو تیوب کربنی  
درســال1۹۹1توســطپژوهشــگرژاپنــیبــهنامســومیوایجیمــاکهمتخصص
میکروســکوپآزمایشــگاهNEC بــود،آزمایشــیبــهوقــوعپیوســتکــهتــا
بــهحــالســهمبــهســزاییدرتوســعهنانوتکنولــوژیداشــتهاســت.ویکــه
بــهدســتکاریوتغییــرروشهــایارائــهشــدهتوســطمحققیــنموسســهی
فیزیــکهســتهایماکــسپانــگجهــتتولیــدفولریــنمشــغولبــود،دو
الکتــردگرافیــترابــهجــایاتصــالدرفاصلــهکمــیازیکدیگــرقــراردادو
بیــنآنهــاقــوسالکتریکــیبرقــرارکــرد.ایــنآزمایــشســببشــدکــهوی
بــهطــورکامــًااتفاقــینانوتیوبهــایکربنــیراکشــفکنــد.اهمیــتروز
افــزونایــنمــواددرصنعــتبــهدلیــلخــواصمکانیکــیوالکتریکــیجالــب
ومتنــوعآنهاســتپیشبینــیمــیشــودکــهایــنمــوادبتواننــددربســیاری
ازســاختارهاینانومتــریآینــدهبــهکاررونــد.دونــوعســاختارمتفــاوتنانــو
تیــوبکربــنوجــوددارد،کــهازبقیــهاشــکالآنتــاحــدودیمتمایــزاســت:

 Single Wall1(نانولولهتکجداره
Multi Wall2(نانولولهچندجداره

ایــندومــوردوخصوصــاًنــوعتــکجــدارهآنصرفــاًبــهدلیــلســادگیتوجه
پژوهشــگرانبیشــتریرابــهخــودجلــبکــردهاســت.نانولولــهتــکجــداره
ازیــکورقــهیگرافیــتپیچیــدهبــهصــورتاســتوانهبــهوجــودآمــدهکــه
دوســرآنبــهحالــتکــرویمســدوداســت.تفاوتنــوعچندجــدارهبــهوجــود
آمــدهکــهدرونهــمقــراردارنــد.درمیــانانــواعروشهــایتولیــدنانوتیــوب
کربنــیتــکجــداره،ســهروشازاهمیــتوارزشباالتــریبرخــورداردارنــد.

ایــنروشهــاعبارتنــداز:

روش قوس الکتریکی 
ــا ــهتوســطســومیوایجمی ــانروشــیاســتک ــوسالکتریکــیهم روشق
بــرایاولیــنبــاربــهکاربــردهشــد،بــاایــنوجــودمقــدارمحصــولبــهوجــود
آمــدهدرایــنروشبســیارپاییــناســت.ولــیدرروشرســوبگذاریبخــار
ــل ــندلی ــتآوردوبههمی ــتریرابهدس ــولبیش ــوانمحص ــیمیاییمیت ش
پیشبینــیمیشــودکــهدرآینــدهبــرایتولیــدانبــوهنانــولولههــادرمقیــاس

صنعتــیبــهکاررود.
درروشقــوسالکتریکــیازدوالکتــردگرافیــتاســتفادهمیشــودوآنهــارا

درفاصلــهکمــیازیکدیگــرقــرارمیدهنــدبــهخاطــراینکــهخلــوصبدســت
آمــدهدرروشایجیمیــابســیارپایییــنبــودJournetوهمکارانــشدرســال
1۹۹۷بــهدســتکاریمتــدبــکاررفتــهتوســطایجمــاپرداختنــدوبــابهینــه
ــوصو ــاخل ــوارهب ــایتکدی ــدتوانســتندنانولولهه ــایتولی ــردنپارامتره ک

راندمــانبــاالبدســتآورنــد.
آنهــاازآنــدگرافیتــیبــاقطــر1۶وطــول4۰میلیمتــروهمچنیــنالکتــرود
دیگــریبــاقطــر1۶وطــول1۰۰میــلمتــربهعنــوانکاتــداســتفادهکردنــد
 Ni,Y میــانانــدکاتالیســتSingleWallونیــزبــرایبدســتآوردننانولولــه
ــر ــدتاثی ــدوآن ــرارداشــتنکات ــدادهــمق ــادرامت ــودنی ــد.عمــودب پرگردی

چندانــیدرســنتزنــدارد.
بــرایاجــرایقــوسالکتریکــیبایــدمحیــطاطــرافدســتگاهراابتــداخــا
کــردهوســپسدرفشــاریپاییــن)معمــواًلبیــن2۶۰تــاtorr3۶۰(ازهلیــوم
ویــاآرگــونکــهگازهــایبیاثــرهســتندپــرکنیــم.یکــیازعوامــلمهــم
ــهروشقــوسالکتریکــیپایــداریقــوسالکتریکــی درســنتزنانولولههــاب
ــددر ــهمیتوان ــاژاســتک ــانوولت ــدارشــدتجری ــزمق ــالشــدهونی اعم

مقــدارمحصــولبدســتآمــدهموثــرباشــد.
ــد ــایMulti Wall باش ــرنانوتیوبه ــوردنظ ــولم ــهمحص ــیک درصورت
ــه ــهمحصــولب ــااینک ــمب ــانداری ــتفادهازکاتالیزگره ــاریدراس ــراجب دیگ
دســتآمــدهتوســطروسقــوسالکتریکــیبــهخاطــرمحــدودبودنوســایل
آزمایــشبســیارکــماســت،ایــنروشتوســطبســیاریازپژوهشــگراناجــرا
میشــودزیــرامقدارمحصــولبــراییــککارتحقیقــیروینانــولولــهاهمیت
ــودن ــداردبلکــهآنچــهمهــماســتخلــوصمحصــولوکامــلب خاصــین

ســاختارآناســت.
کــهروشقــوسالکتریکــیتــاحــدزیــادیایــنمشــکلرابــرطــرفمیکند
وامــامشــکلدیگــردرروشقــوسالکتریکــیتکنیــکخــااســتکــهدر
بســیاریازآزمایشــگاههایســطحپاییــنامــکانآنوجودنــداردونیزاســتفاده
ازهلیــموآرگــونکــههــردوگازهــایگرانــیهســتند،هــرچنــددربعضــیاز
روشهــاازگازهیــدروژناســتفادهشــدهاســتولــیایــنمــوردتاثیــرچندانــی
ــی ــراتجانب ــاروخط ــکانانفج ــرام ــدهدیگ ــودآم ــکلبوج ــتهومش نداش
هیــدروژناســت.پایــداریقــوسالکتریکــیعامــلمهمــیدرســنتزبهشــمار
میآیــدبــاایــنوجــوداســتفادهازیــکمنبــعتغذیــهیDC میتوانــدتاثیــر
خوبــیدرســنتزداشــتهباشــدوآزمایشــاتنشــاندادهاســتهــرچندانــدازهی
شــدتجریــاننســبتبــهاختــافپتانســیلبیشــترباشــدشــرائطبهتراســت

ولــیرســیدنبــهچنیــنجریانهائــیبســیارمشــکلاســت.

 Magnetic Field روش
یکــیازموضوعــاتوپارامترهــایمهــمبــرایپژوهشــگرانیکــهمیخواهنــد
ازنانولولههــااســتفادهکننــدخلــوصمحصــولاســتوهمچنیــناینکــهدر
ســطحمقــداربیشــترینانولولــهقــرارگرفتــهباشــد،تــابتواننــدآزمایشهــای

کیفــیخــودرابــادقــتباالتــریانجــامدهنــد.
درروشقــوسالکتریکــیهنــگاهایجــادقــوسدراطــرافکاتــدوآنــدبــه
دلیــلاختــافپتانســیلوجریــان،دمــاتــاحــدقابــلتوجهــیبــاالمــیرود،
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ایــنمقــداربهانــدازهایاســتکــهگرافیــت)درحالــتکلــیکربــن(رویآنــد
بخــارشــدهوســپسرویکاتــدمینشــیند.ازآنجــاکــهدراطــرافکاتــدوآند
گازقــراردارددرنتیجــهایــنافزایــشدمــابــرگازنیــزاثرگذاشــتهودمــایآنرا
افزایــشمیدهــدودرنتیجــهدراطــرافمحیطــینــهبــهشــکلگازبلکــهبه

شــکلحالــتچهــارممــادهپاســمابــهوجــودآمــدهاســت.
دلیــلاینکــهپاســماراحالــتجدیــدیازمــادهمینامیــمایــناســتکــهاز

ترکیــبینهــایمثبــتومنفــیاتمهــایخنثــیبوجــودآمــدهاســت.
ــزان ــهدرحقیقــتمی ــیکاهــشیافت ــداداتمهــایخنث ــاتع ــاافزایــشدم ب
ــزان ــهدرحقیقــتمی ــیکاهــشیافت ــداداتمهــایخنث ــاتع بارهــایآزاددم
ــدان ــراتمی ــمااث ــمدرپاس ــهمه ــانکت ــد.ام ــشمییاب ــایآزادافزای باره
ــرآنهاســت.بهوســیلهمیــدانمغناطیســیمیتــوانپاســمارا مغناطیســیب
دریــکمنطقــهمحصــورکــرد.ایــنجلوگیــریازبرخــوردپاســمابــادیــواره
طــرفکــهدرراکتــورکــهدرراکتــورگداخــتگرمائــیازآناســتفادهمیشــود

ــود. ــعش ــرواق ــیارموث ــابس ــنتزنانولولهه ــددرس میتوان
ــایــکمیــدانمغناطیســی فــرضکنیــداطــرافالکترودهــایگرافیتــیراب
ــدان ــودمی ــورتوج ــنص ــم،درای ــهکنی ــااحاط ــارآهنرب ــلازچه حاص
ــهدیوارهــابرخــوردنکنــدوفقــط ســببمیشــودپاســمایوجــودآمــدهب
درمحــدودهیگرافیتهــادمــاافزایــشمییابــدکــهایــنامــرباعــثکمــک
بــهتبخیــربهتــروســریعترآنــدمیشــودودرکلســنتزحالــتبهتــریبــه
خــودمیگیــرد.درایــنمــورددیگــرجنــسطــرفاهمیــتخاصــینــدارد.

 Under de-ionized Water روش
برخــیازمحققــاندرجهــتتــاشبــرایحــذفتکنیــکخــاوهــمچنیــن
ــت ــدیدس ــایجدی ــهروشه ــونب ــوموآرگ ــتهلی ــایگرانقیم گازه
یافتهانــد،ازایــنمــواردمیتــوانبــهقــراردادنالکترودهــادرنیتــروژنمایــع
اشــارهکــرد،کــهخــودپــرخطــراســت.آبچــونیکــیازمــوادیاســتکــه
بــهفــوردرطبیعــتیافــتمیشــود،میتوانــدبهراحتــیمــورداســتفادهقــرار

. د گیر
de�ion� ــوع ــود،ازن ــتفادهمیش ــااس ــاختنانولولهه ــهدرس ــیک ــهآب البت
ized یــایــونزدودهاســتکــهازعبــورجریــانبــهمقــدارزیــادیجلوگیــری
میکنــد.ایــنآبکــهمعمــواًلدرصنعــتمیکروالکترونیــککاربــرد
ــن(در ــتگاههای)رزی ــتفادهازدس ــااس ــیب ــوانبهراحت ــادیداردرامیت زی
آزمایشــگاههایشــیمیبدســتآوردومعمــواًلنیروگاههــاازایــنآباســتفاده
میکننــد.خصوصیــتجالــبدرمــوردآبیــونزدودهایــناســتکــهخاصیت

عبــورنــدادنجریــاندرآنبراحتــیازدســتنمــیرود.
ســنتزدرآبمیتوانــدهزینــهیآزمایــشراتــاحــدقابــلتوجهــیکاهــش
ــن ــدهدرای ــودآم ــایبوج ــوصنانوتیوبه ــهخل ــدارودرج ــیمق ــد،ول ده
آزمایــشبســیارپاییــناســتخصوصــاًاینکــهمقــداریازنانولولههــاممکــن
ــک ــای ــوانب ــهمیت ــهالبت ــوطواردشــود،ک ــهصــورتمخل اســتدرآبب
ــرار ــتق ــاوحال ــکلالکتروده ــرد.ش ــریک ــیازآنجلوگی ــشگرافیت روک
ــا ــت.ت ــراس ــیارانعطافپذی ــیبس ــوسالکتریک ــنتزق ــادرس ــنآنه گرفت
ــیکــهبهوســیلهایــنروشصــورتگرفتــهحتــیدر ــاآزمایشهائ کنــونب

زمانهایــیکــهازکاتالیزگرهــااســتفادهشــدهاســت،محصــولازنــوعچنــد
جــدارهبــودهوایــنخاصیــتآبدرتشــکیلنانولولههــایMWNTsاســت.

دارو رسانی به وسیله نانو تیوب های کربنی  
ــای ــیازمولکوله ــکلخاص ــهش ــدک ــیدریافتهان ــهتازگ ــگرانب پژوهش
ــواندر ــوندومیت ــلولهاش ــتهس ــیواردهس ــهخوب ــدب ــنمیتوانن کرب
آینــدهاینزدیــکازآنهــادرسیســتمدارســازیوواکسیناســیوناســتفادهکــرد،
 Carbonــن ــایکرب ــه)نانوتیوبه ــنک ــایکرب ــنمولکوله ــروزهازای ام
nano tubes(نامیــدهمیشــوندتنهــاجهــتحمــلپپتیدهــایکوچــکبــه
هســتههایســلولهــایفیبروپاســتیاســتفادهمیشــودولــیپژوهشــگران
امیدوارنــدکــهبتواننــدازآنهــادردرمــانســرطان،ژندرمانــیوواکسیناســیون
نیــزاســتفادهنماینــد.آلبرتوبیانکوازموسســهCNRS دراستراســبوكفرانســه
میگویــدکــهپژوهشــگراندرمراحــلاولیــهتحقیقــاتمیباشــندوازآنجــا
ــن ــوند،ازای ــتهش ــدواردهس ــامیتوانن ــدنانوتیوبه ــرمیآی ــهنظ ــهب ک
خاصیــتجهــتحمــلژنهــایســاختهشــدهورســاندنداروهــابــهبخــش

ــواناســتفادهکــرد. خاصــیازســلولمیت
تیــمتحقیقاتــیبیانکــو،نانوتیوبهــاراچنــدروزدردیمتیــلفرمامیــدحرارت
ــنگیکــولTEG(ایجــاد ــری)اتیل ــالآناتصــاالتکوتاهت ــهدنب ــدوب دادن
ــهمولکولهــایTEGمتصــلشــدندو شــدوســپسپپتیدهــایکوچــکب
هنگامــیکــهایــننانوتیوبهــابــاســلولهایفیبروپاســتانســانیکشــف
شــدهمخلــوطشــدند،بــهســرعتبــهســمتهســتهحرکــتکردنــد.اصــواًل
طیــفوســیعیازمولکولهــامیتواننــدبــهنانوتیوبهــامتصــلشــوندوبــه
ــا ــینانوتیوبه ــورکل ــدوبهط ــتکنن ــلولهاحرک ــمتس ــهس ــیب راحت
ســمیتباالیــیندارنــدودردوزهــایپاییــنبــرایســلولهابیضررنــدولــی
درغلظتهــایبــاالباعــثازبیــنرفتــنســلولهامیشــوندوبایــداثــرات

آندربــدنمــوردمطالعــهقــرارگیــرد.
روتدوتــکانپژوهشــگردانشــگاهکاریــفانگلســتانمیگوید:دالیلبســیاری
وجــودداردکــهنشــانمیدهــدکــهذراتبســیارریــزمیتواننــددرسیســتم
ــهداخــل ــاب ــامکانیســمواردشــدننانوتیوبه ــدباشــند.ام داروســازیمفی
ــی ــاتناموفق ــدتحقی ــناومیگوی ــد.همچنی ــخصنمیباش ــلولهامش س
ــت ــروی(جه ــیک ــایکربن ــتفادهازbucky balls )نانوتیوبه ــتاس جه
ــلول ــلس ــهداخ ــوزاب ــایپرت ــرطانونوکلوتیده ــایضدس ــاندنداروه رس

انجــامشــدهاســت.

خلق نانوتیوپ های کربنی ابر رسانا 
پژوهشــگراننانوتیوبهــایکربنــیتــکدیــوارهیــکبعــدیخلــقکردهانــد
کــهعــاوهبــرویژگیهــایابــررســانایی،پتانســیلیبــرایزیــربنــاینســل
جدیــدالکترونیکهــایبســیارریــزهســتند.پژوهشهــایقبلــیایــناحتمال
ــیدر ــاتگرافیت ــلصفح ــا– دراص ــتهایازنانوتیوبه ــهدس ــدک رادادهان
انــدازهاتمــیکــهدروناســتوانهایبــهدورهــمپیچیدهانــد-هنگامیکــهروی

ــارابررســانایینشــانمیدهنــد. هــمانباشــتهمیشــوندرفت
پژوهشهــایSheng وTangفیزیکدانــانموسســهعلــمونانــوتکنولــوژی
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دانشــگاههنــگکنــگنشــاندادهاســتکــهتــکنانوتیوبهــایمجــزای
یــکبعــدینیــزمیتواننــدابــررســاناباشــند.Sheng درمصاحبــهبــاروزنامــه
بینالمللــیUnited Pressاظهــارداشــته»ایــنتیوبهــایــکبعدیهســتند
بنابرایــنمــابــاوجــودیــکبعــدیبــودنابــررســاناییرانشــاندادهایــمواین
اولیــنبــاریاســتکــهتــابــهحــالمشــاهدهشــدهاســتوازجهاتــیمــرز
ــودنرامیبینیــم.مــا جدیــدیاســتزیــرامــاداریــمپدیــدهیــکبعــدیب
ــل ــودنتام ــدیب ــکبع ــمورویی ــیمیکنی ــدیزندگ ــهبع ــایس دردنی
کردهایــمواکنــونپدیــدهیــکبعــدیبــودنیــکحقیقــتشــدهاســت.»

آنهــانانوتیوبهــارادرونحفــراتیــککریســتالزئولیــترشــددادنــدکــه
هماننــدشــابلونویــاقالــبعمــلمیکنــدوبــرایتشــکیلتیوبهــاابتــدا

دمــاراتــاC°4۰۰وســپستــاC°5۰۰بــاالبردنــد.
ــن ــنیکــیازمتداولتریــنومهمتریــنعناصــرمیباشــد.المــاسکرب کرب
خالــصاســت.اعتقــادیبــرابــررســاناییکربــنخالــصوجــودنــداردامــااین
ــهحــد ــهتیوبهایــیب کشــفنشــانمیدهــدکــهصفحــاتکربــناگــرب
کافــیکوچــکشــکلدادهشــوند،میتواننــدخواصشــانراتغییــردهنــد.حال
ــررســاناباشــد؟پاســخ ــداب ــصمیتوان ــنخال ــاکرب ــهآی ســوالاینســتک

ــوبلــهمیباشــد. حداقــلدرمقیــاسنان
محدودیتهــایفیزیکــیســیلیکونتاشهــایانجــامگرفتــهبــرای
کوچــککــردنانــدازهکامپیوترهــا،افزایــشقــدرتمحاســباتیآنهــاوکاهش

مصــرفبرقشــانرابــامشــکلمواجــهکــردهاســت.
ــم ــزارات ــده ــاچن ــدصــدی ــطچن ــا –فق ــدازهبســیارکوچــکنانوتیوبه ان
–وخــواصالکترونیکــیچنــدمنظورشــان،آنهــاراکاندیــدایخوبــیبــرای

انتخــابدرجاهایــیکــهســیلیکونمسالهســازاســتســاختهاســت.
درحالیکــهپژوهــشروینانوتیوبهــاهنــوزنســبتاًجــواناســت،کشــفهای
اخیــرخبــرمیدهنــدکــهنانوتیوبهــامیتواننــداســاسقطعــاتالکترونیکــی

کوچــکنظیرکامپیوترهــایفراریزراتشــکیلدهند.


تعمیر لوله های کربنی 
رفتــارمیکروســکپییــکنانوتیــوبکربنــی)لولــهنانویــیازجنــسکربــن(
کــهپــارهاســت،هماننــدحرکــتیــککفــشدوزكبنظــرمیرســد.شــکاف
موجــوددربافــتنانــوتیــوبناشــیازتنشهــایحرارتــیواردشــدهبــهآن
بــودهودرحیــنفرآینــدگــذرازســاختارپنججهــیبــههفتوجهــیکربــندر

ــهمیشــود. ــهدوخت طــوللول

تحولی در تجهیزات و ساخت وسایل ورزشی 

-طراحــیوســاختخودروهایــیبــرایمســابقاتماشینســواریکــهبدنــه
ــاپرینترهــایســهبعــدی ــانانوتیوبهــایکربنــیطراحــیشــدهوب آنهــاب
ــه ــنده ــدهرادردومی ــایآین ــدیازخودروه ــلجدی ــود،نس ــاختهمیش س
هــزارهســوممیــادیدرمقابــلچشــمانشــهرونداندهکــدهجهانــیقــرار
دادهاســت.انقابــیکــهامــروزهدرفناوریهــایهوشــمندونوظهــورصنعــت
ــیدرســاختوطراحــی ــرازدگرگون اتومبیلســازیایجــادشــدهاســت،خب
اتومبیلهــایارزان،هوشــمندوبــاچهــرهجدیــدیدرآینــدهنزدیــکمیدهــد.

ــوعخودروهــا،ازنانوتیوبهــایکربنــیاســتفادهمیشــود. درســاختایــنن
درواقــع،نانوتوبهــایکربنــی،ازگزینههــایاصلــیدرزمینــهنســلجدیــدی
ــرایدرك ــد.ب ــهشــمارمیرون ــاپوســتهچــاپســهبعــدیب ــیب خودروهای
بهتــرســاختمانایــنمــاده،یــکلولــهبســیارکوچــکراتصــورکنیــدکــهدر
دیوارههایــشاتــمکربــنبــهکاررفتــهباشــد.عنــوان»نانــو«درنــامایــنماده
ازنانومتــرمیآیــد؛یعنــییکمیلیــاردمیــکمتــر.هــرکــدامازنانوتوبهــای
کربنــیتنهــایــکنانومتــرقطــردارنــد؛ابعــادیکــه2هــزاربرابــرکوچکتــر

ازیــکرشــتهفیبــرکربــناســت.
ولــیتفــاوتمهمتــردرســاختارکریســتالیوویژگیهــایفیزیکــیســتکــه
بیــننانوتوبهــایکربنــیوفیبــرکربــنوجــوددارد.درمقابلطراحیآراســته
ومناســبنانوتــوب،فیبرکربــنبــهصــورتچیــزیاســتکــهشــیمیدانهای
کوانتــومبــهآن»توربــواســتراتیک«میگوینــد؛یعنــیالیههــایمســطحکــه
هــرکــدامبــهضخامــتیــکاتــمکربــنهســتندکــهبهگونــهایتصادفــی
بــرروییکدیگــرقــرارگرفتهانــد.ایــندرحالــیاســتکهســاختارکریســتالی
وآرایــشاتمهــایبــاســطحباالتــردرنانوتــوب،آنراتبدیــلبــهمقاومتریــن
وســختترینمــادهشناختهشــدهتاکنــونمیکنــدوایــنمــادهنزدیــکبــه

2۰برابــرقدرتمندتــرازفیبــرکربناســت.

ادامه مطالب در شماره بعد با موضوع نانو تیوب در تجهیزات ورزشی 

منابع: 
1. M. Meyyappan, Carbon Nanotubes Science & Applications, CRC Press, 2005.
2. W. A. De Heer, W. S. Bacsa, A. Chatelain, T. Gerfin, R. Humphrey Baker, 
Nanocapillarity and chemistry in carbon nanotubes, Science 268, 1995, Page 845.
3. R. H. Baughman, A. A. Zakhidov, W. A. De Heer, Carbon nanotubes� The 
route toward application, Science 297, 2002, Page 787.
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            کاربرد نانوپوشش هاى سخت در 
نانو تكنولوژيابزارها و قطعات صنایع نساجی

منتشر شده توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

سوزن ها
ــمدر ــایمه ــیازچالشه ــهیک ــوزنوپارچ ــنس ــکاكبی ــباصط ضری
صنعــتنســاجیبشــمارمیآیــد.بــههنــگامدوخــتپارچههایــیبــادمــای
ــهســببذوب ــخوپارچ ــنن ــهازاصطــکاكبی ــایحاصل ــن،گرم ذوبپایی
موضعــیپارچــهدرمحــلدوخــتمیشــودکــهکاهــشکیفیــتدوخــترابه
همــراهدارد.ازســویدیگــر،وجــودنانوپوشــشبــررویســطحســوزنســبب
ــزان2۰% ــهمی ــخدرســوزنب ــری)Glideability(ن ــاحرکتپذی میشــودت

افزایــشیابــد.



محافظــتازســایشوخوردگــیســوزندرپارچههایــیبــاالیــافمصنوعــی،
ــش ــایآزاد)SkipStitches(،افزای ــشکوكه ــنگین،کاه ــاس ــختوی س
ــر ــا،ازدیگ ــاتوپارگیه ــشتوقف ــلکاه ــهدلی ــتب ــتگیدردوخ پیوس
ــتفاده ــت.اس ــاجیاس ــوزنهاینس ــشهادرس ــتفادهازنانوپوش ــایاس مزای
ازنانوپوشــشTiNبــابیــشازدوبرابــرســختینســبتبــهکــرومســخت،
نهتنهــاســببافزایــشعمــرســوزنشــدهاســت،بلکــهبــاکاهــشضریــب
ــد ــم)مانن ــختومحک ــاینده،س ــایس ــتپارچهه ــکاندوخ ــکاكام اصط
Denim(،کفشهــایورزشــیو...رابــرایتمــامســوزنهافراهــممیکنــد.

کاهش اصطکاک سطح فلز-پارچه در سایر ابزارها و قطعات صنعت نساجی
بــاتوجــهبــهاینکــهفراینــداتوکشــیازفرایندهــاینهایــیاصلــیدرنســاجی
اســتکــهدرآنســطحپارچــهبــادوســطحفلــزدرتمــاساســت،ســطحفلــز
نقــشبســیارمهمــیدرکیفیــتنهایــیمحصــولایفــامیکنــد.حساســیت
ــرز ــهط ــبکب ــدرنوس ــایم ــوصدرپارچهه ــهخص ــطحب ــنس ــهای ب
ــا ــتفادهازنانوپوشــشهایDLCوی ــااس ــهب ــاداســتک ــیزی قابلتوجه

تفلونمیتوانکیفیتمحصولرابهطورچشمگیریارتقابخشید.

ازســویدیگــر،قطعــاتریــزبســیاریدرابــزارآالتنســاجیازماشــیندوخت
گرفتــهتــاماشــینهایبافندگــیورســیندگیوجــودداردکــهبــانــخدرتماس
ــا ــاالیحرکــتنــخ،درهنــگامتمــاسنــخب ــهدلیــلســرعتب هســتند.ب
ایــنقطعــاتکــهعمدتــافلــزیهســتنداصطــکاكبســیاریایجــادمیشــود
ــد ــخآســیبواردکنــدکــهتمــامایــنآســیبهامیتوان ــهن ــدب کــهمیتوان

بوســیلهینانوپوشــشهابــهحداقــلبرســد.
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اطالع رساني

ترجمه: عادله عبدوس - شرکت ایران اشتریک

FT70 و FT60 تکنولوژی ماشين فالير 
معرفی 

تعداد محدودی از ماشین آالت در سالن های مدرن ریسندگی به اهمیت 
ماشین فالیر و نقش تعیین کننده آن در کیفیت هستند. شرکت مارزولی 
ایتالیا به عنوان تنها تولیدکننده خط کامل ریسندگی الیاف کوتاه در 
سراسر اروپا با فروش بیش از 150 دستگاه فالیر در سال به سراسر دنیا؛  
مرجعی مهم برای کمپانی هایی است که به دنبال باالترین تکنولوژی در 

این زمینه می باشند .
 ماشــین جدید FT60 ,FT70 جدیدترین تکنولوژی و طراحی شرکت 
مارزولی و با باالترین دستاوردها در کارایی و راندمان می باشد که ما در 

این مقاله به بررسی نکات فنی و تکنولوژیکی این ماشین می پردازیم.

سیستم انتقال حرکت 
با سیستم حرکتی مجزا و مستقل در بخش های کشش ، پروانه ) فالیر(، 
اســپیندل و میز بوبین طراحی شده است. در FT60  و FT70 تمامی 
موتورها به وسیله پردازشگر)CPU( مرکزی با یکدیگر هماهنگ بوده تا 
مراحل مرتبط با فرایند کشش و پیچش نیمچه نخ با دقت صورت پذیرد.
انتقال حرکت اسپیندل و پروانه به صورت یک مجموعه و از طریق تسمه 

دندانه دار صورت می گیرد. 
در ماشین های قدیمی انتقال حرکت اسپیندل و پروانه به وسیله یک 
موتور و به واســطه یک شــفت طوالنی حرکت به چرخدنده مورب و 
ســپس به پولی و تسمه منتقل شــده که در نهایت منجر به حرکت 
دادن اسپیندل و پروانه می شد. استفاده از مجموعه موتورها به طور قابل 
مالحظه ای  سیستم بسیار پیچیده انتقال حرکت فالیر را ساده و شفاف 

کرده است. 
هر مجموعه حرکتی به وسیله چندین موتور حرکت داده می شود, هر 
موتور وظیفه انتقال قدرت به تعداد محدودی اسپیندل و یا پروانه را دارد 
و از طریق یک پولی به تسمه دندانه دار حرکت را منتقل کرده و سپس 

مستقیما به اسپیندل و فالیر منتقل می شود.

با این نوع سیســتم انتقال حرکت تعداد جعبه دنده و دنده های مورب 
تا حد زیادی کاهش یافته است. که از مزایای آن می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
- کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری ) کاهش قطعات مصرفی ، حذف 

عملیات روغن زنی ...(
- کاهش آلودگی صوتی

- کاهش لرزش ماشین: با حذف قطعات انتقال دهنده مکانیکی سطح 
تماس قطعات برای انتقال حرکت کاهش یافته و موجب کاهش لرزش 
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در بدنه ماشین می شــود و از طرفی امکان باال بردن سرعت ماشین را 
افزایش می دهد.

- افزایش راندمان: با حذف شــفت وچــرخ دنده های انتقال حرکت و 
جایگزینی آنها با تسمه و پولی مصرف برق به میزان چشمگیری کاهش 

میابد. 

بخش کشش
ماشــین فالیر مارزولی مجهز به دو نوع بازوی کششی 3 بر3 یا 4 بر 4 

است. برای انتخاب قطر سیلندر های کشش دو گزینه وجود دارد: 
قطر استاندارد 32 میلیمتر می باشد ولی در مواردی با درصد باالی الیاف 
کوتاه قطر 27 میلیمتر جهت کاهش گیج و کنترل بیشتر روی الیاف 

شناور توصیه می شود.
تمیز کننده های غلتک های کشش باالیی و پایینی با راندمان باال که برای 
غلتک پایینی از نوع الســتیکی است این اطمینان را ایجاد می کند که 
در هر سیکل هر دو غلتک باال و پایین تمیز می باشد.کنترل بسیار عالی 
الیاف در ناحیه کشش و تولید نیمچه نخ با کیفیت؛ نتیجه به کارگیری 

قطعات با کیفیت است.
در سیستم حرکتی ناحیه کشش یک موتور وظیفه انتقال نیرو به غلتک 

اول و موتور مستقل دیگری به غلتک های دوم و سوم حرکت می دهد. به 
واسطه این طراحی حرکتی کشش اصلی از طریق صفحه نمایش ماشین 
و یا کنترل از راه دور YarNet قابل تنظیم است و نیاز به تغییر چرخدنده 
نمی باشــد. عالوه بر این مشتری قادر به تنظیم دقیق نسبت کششی 
دلخواه ) draft ratio ( بوده و مجبور به انتخاب نسبت های کششی محدود 

با توجه به چرخدنده های موجود نمی باشد. 

ناحیه تاب مجازی 
در ماشــین های فالیر مدرن بوبین ها در دو ردیف پیچیده می شوند. 
نیمچه نخ تولیدی بعد از غلتک تولید در دو زاویه مختلف وارد دماغه 
فالیر می شــود. در مورد این اختالف زاویه وروردی بحث های زیادی 
مطرح می باشــد که از جمله آنها اختالف ابعاد مثلث ریســندگی و 
کشــش های متفاوت نیمچه نخ و در نتیجــه نایکنواختی در میزان 
تاب و نمره نیمچه نخ تولیدی می باشــد. در ماشین مارزولی تمامی 
رشــته های نیمچه نخ به موازات یکدیگــر و با یک زاویه ثابت ) زاویه 
نیمچه نخ بین غلتک تولید و دماغه فالیر( در هر دو ردیف جلویی و 

عقب می باشد.
با هدف تشخیص نیمچه نخ پارگی و توقف ماشین به محض پارگی هر 
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رشته سنسور های جداگانه ای تعبیه شده اند. در صورت چسبیدن گرد 
و غبار در جلوی سنسور؛ سنسور عمل نخواهد کرد و از توقف بی جای 
ماشین جلوگیری می کند از مزایای دیگر این سنسور عدم نیاز به نصب 
موتور مکش ضایعات است که با وجود استفاده از موتورهای با راندمان 
باال IE3 جهت کاهش مصرف انرژی به میزان KWH 4 در مصرف برق 

صرفه جویی به عمل می آید.
 با استفاده از سنسور های کنترل تنشن میزان تنشن یا کشیدگی نیمچه 
نخ همواره ثابت نگه داشته می شود. زیرا با توجه به مقدار از قبل تنظیم 
شده سنسورهای مربوط به این قسمت به طور مداوم میزان کشیدگی 
بین غلتک تولید و دماغه فالیر را اندازه گیری کرده و در صورت تغییر آن 
سرعت دورانی اسپیندل تنظیم می شود. این سنسورها نقش مهمی در 

جلوگیری از کشش کاذب و کاهش پارگی نیمچه نخ دارد.

ناحیه پیچش 
همــواره بحث در مورد افزایــش تولید و راندمــان و کاهش میزان 
ســرمایه گذاری مطــرح بوده اســت و طرح این موضــوع که تعداد 
اسپیندل ها و ابعاد بوبین باید افزایش یابد تا حدودی میتواند صحیح 
باشد زیرا با افزایش تعداد اسپیندل ها در هر ماشین تعداد ماشین های 

مورد نیــاز کاهش میابــد ) با فرض ثابت بودن تعداد اســپیندل های 
مورد نیــاز( و در نتیجه میزان مبلغ مورد نیاز برای ســرمایه گذاری 

کاهش میابد.  
در حالیکه با افزایش تعداد اسپیندل ها طول ماشین نیز افزایش یافته و 
این نمی تواند یک مزیت محسوب شود. همچنین افزایش تعداد اسپیندل 
هزینه های بیشتری از جهت تامیت قطعات الکترونیکی و موتورها دارد و 

هم چنین راندمان ماشین تا حدودی کاهش میابد.
ماشــین FT60 ) گیج 110 میلیمتر( حداکثر تا 224 اسپیندل است 
و بوبین هایی با ابعاد 16×6 اینچ تولید می کند و ماشین FT70 ) گیج 
130 میلیمتر( حداکثر 168 اســپیندل و بوبین هایی با ابعاد 16×7 
اینچ تولید می کند. این محدودیت در تعداد اسپیندل ها و ابعاد بوبین 
تولیدی باالترین میزان راندمان برای یک ماشــین استاندارد را ارایه 

می دهد.
افزایش تعداد اسپیندل بیشتر از حد استاندارد مزیتی برای ریسنده ها 
محسوب نمی شــود از این جهت که کاهش راندمان ماشین با کاهش 

قیمت متوسط پرداخت شده برای هر اسپیندل قابل جبران نمی باشد.
پروانه های نصب شده روی ماشــین فالیر مارزولی از آلیاژ فوق سبک 
ســاخته شــده و از لحاظ دینامیکی باالنس بوده ودر صورت دوران با 
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سرعت باال کمترین میزان لرزش را دارد.
حداکثر سرعت مکانیکی فالیر به 1500 دور در دقیقه می رسد که قابل 
پیچش بر روی بوبین با قطر اســتاندارد 53/5 و یا بوبین با قطر کمتر 
48 میلیمتر به منظور افزایش میزان نیمچه نخ پیچیده شده روی بوبین 

می باشد.

قفسه
با مجهز کردن قفســه های راهنما به غلتک های راهنمای شش وجهی 
جهت جلوگیری از کشش کاذب در فتیله است که جنبه کاربردی بسیار 

مهم ان در فتیله های شانه شده می باشد.
سنسورهای نوری تعبیه شده در بین غلتک های راهنما به محض پارگی 
فتیله ماشــین را متوقف می کند و هم چنین با قابلیت تغذیه فتیله از 
بانکه های با قطر 24 اینچ میزان توقفات ماشین کاهش و راندمان افزایش 

میابد .    

داف
یکی از جنبه های حیاتی در ماشین های فالیر مدرن اتوماسیون در بخش 
داف از جهت صرفه جویی در هزینه ها می باشد . عدم توجه به این مساله 
اغلب تاثیر منفی روی راندمان ماشــین به خصوص در ماشین های با 
طول بلند دارد. هم چنین عمل داف به صورت دستی به نیمچه نخ های 

پیچیده شده روی بوبین آسیب می زند.
اخیرًا موارد زیادی برای داف اتوماتیک وجود دارد که یکی از ساده ترین  ، 
قابل اعتمادترین و سریع ترین داف های اتوماتیک سیستم داف مارزولی 

می باشد که حاصل بیست سال تجربه و آزمایش متخصصین است. با 
اســتفاده از این سیستم عمل داف و جا به جایی بوبین های پر و خالی تا 

شروع دوباره کار ماشین در کمتر از 3 دقیقه انجام می شود.
در حین شروع دوباره ماشین فالیر بوبین های پر به سمت ماشین رینگ 

منتقل می شود.
ماشــین فالیر داف نیمه اتوماتیک در مقایســه با نوع دستی در موارد 
زیادی بهبود یافته است . در زمان داف میز بوبین به سمت پایین و بعد به 
سمت بیرون چرخیده تا دسترسی به بوبین ها برای اپراتور آسان تر شود. 
همچنین با طراحی یک ریل ذخیره برای بوبین های خالی در جلوی میز 

بوبین جا به جایی بوبین ها بسیار آسان گردیده است.
 

راندمان مصرف انرژی 
برای موفقیت در بازار بسیار رقابتی ریسندگی کاهش هزینه های تولید 
بسیار حایز اهمیت بوده که کاهش مصرف انرژی یکی از مهم ترین آنها 

است.
شــرکت مارزولی از شــرکت های پیشــرو در کاهش مصرف انرژی 
می باشــد زیرا تنها ماشین موجود در دنیا است که از موتور ساکشن 
بی نیاز می باشد. با استفاده از سنسورهای نیمچه نخ پارگی در جلوی 
هر اسپیندل دیگر نیازی به ساکشن جهت گرفتن سر ازاد نیمچه نخ 

نمی باشد.
از طرف دیگر با به کارگیری موتورهای IE3  ) موتورهای با راندمان باال( 
و همچنین به کارگیری اجزای بســیار سبک ) میز بوبین آلومینیومی( 

حداقل 4 کیلو وات در مصرف برق صرفه جویی به عمل می آید. 
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اطالع رساني

اخبار نساجي
ترجمه: مهندس آزاده موحد

رییس انجمن صنایع نســاجی و پوشــاک 
مراکــش، کریم تــازی به منظــور ارتقای 
صنایع نساجی کشور در سطوح بین المللی 
توافقنامه ای را با رییس کمپانی نمایشگاهی 
مسه فرانکفورت فرانســه، مایکل شریپ به 
امضا رســانده اســت. گفته می شود صنایع 
نساجی و پوشاک مراکش، به عنوان هشتمین 
تامین کننده ی بزرگ نســاجی و پوشــاک 
اتحادیــه اروپا در ســال 2015 با صادراتی 
به ارزش 2/54 هزار میلیــون یورو که 2/3 
میلیارد آن را پوشاک تشکیل می دهد، یک 
بخش کلیدی برای برقراری تعادل اجتماعی-

اقتصادی در کشور به حساب می آید.
در ســه سال اخیر صنایع نساجی و پوشاک 
مراکش علی رغم رکود نسبی در اقتصاد اروپا، 
نه تنها عقب نشــینی نکرده بلکه طبق روال 
پیشین به رشد خود ادامه داده است. صادرات 
به اروپا در نیمه اول ســال 2016، 8 درصد 

افزایش یافته است.
مراکش تمام دستاوردهای مثبت فوق را که 
کاماًل مغایر با عملکرد بد سایر تامین کنندگان 
منســوجات اتحادیه اروپــا )ترکیه، تونس( 
می باشــد مرهون پشــتیبانی از این بخش،  
تعیین اهداف استراتژیک شفاف و جاه طلبانه 
و پشتیبانی دولت برای بهبود رقابت پذیری 
تجاری، حمایت از یکپارچه سازی منسوجات 
و پوشاک، جذب ســرمایه گذاری خارجی، 
ارتقای محصوالت و خدمات، توســعه بازار 
داخلــی و گســترش بازارهــای صادراتی 
می باشــد. برنامــه ی حال حاضــر صنایع 
نســاجی که نتیجه ی همکاری های بیشتر 
بین متخصصین و مقامات دولتی اســت و 
همچنین حضور آژانس های دولتی صادرات 
از  مراکــش )CMPE( و ســرمایه گذاری 
در مراکــش )AMDI( و ترویــج مبحــث 
اکوسیســتم در نســاجی در انجمن صنایع 
نساچی و پوشاک مراکش به منظور تعیین 
پروژه های ملی و بین المللی، بسیار امیدبخش 
بوده و نوید آینده ای روشــن را می دهد. به 
 Apparel گفته ی برگذارکنندگان نمایشگاه
Sourcing پاریس کــه تعداد غرفه های آن 

به یکصد غرفه رســیده بود، در این دوره از 
نمایشگاه پیشــنهادهای منحصر به فردی 
از ســوی تولید کنندگان اروپایی پوشــاک 

و اکسســوری به چشــم می خورد که توجه 
مشــتریان را از نقاط دور و نزدیک جهان به 
خود جلب می کرد. نمایشگاه با ایجاد مذاکرات 
تجــاری و تصمیم گیری های هیجان انگیز و 
ارائه ی طیف وسیعی از خدمات، محصوالت 
را  بازدیدکننــدگان  و مهارت ها تحســین 

برانگیخته بود.
مایکل شریپ گفت: »بازدیدکنندگان متوجه 
افزایش حضور بعضی از کشــورهای خاص 
نظیر هنگ کنگ، چین و ویتنام در نمایشگاه 
شــدند؛ بازگشت مراکش و تونس هم توجه 
بازدیدکننــدگان را به خود جلب کرده بود، 
زمان تحویل سفارش توسط صادرکنندگان 

این دو کشور کوتاه است.«
او افزود: »بــا امضای توافقنامــه با انجمن 
صنایع نساجی و پوشاک مراکش به منظور 
ارتقای صنایع نســاجی مراکش در بازارهای 
بین المللی، طیف محصوالتی که از کشورهای 
نزدیک تامین می شوند به طور قطع افزایش 
خواهد یافت. البته نیازی به گفتن نیســت 
که ما جســتجوی خود را برای یافتن منابع 
تامیــن جدید ادامه خواهیــم داد چون هر 
تامین کننده ی جدید کوله باری از تخصص، 
تجربه و مهارت با خود به همراه می آورد که 
با اولویت هــای اقتصادی خریداران مطابقت 

داشته باشد.«

امضای توافقنامه بین انجمن صنایع نساجی و پوشاک مراکش با مسه فرانکفورت
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بنا به گفته  فعاالن صنعتــی، کارآفرینان 
پاکســتانی نیازمنــد ســرمایه گذاری در 
صنایــع  در  تعویــض  و  مدرنیزه ســازی 
ریسندگی و بافندگی هســتند تا بتوانند 
سهم از دست رفته  صنایع پایه ای نساجی 

را در بازارهای بین المللی پس بگیرند.
رکود سرمایه گذاری در صنایع مختلف در 
سال های اخیر باعث غیرفعال شدن بیشتر 
واحدهای تولیدی شده است. رشد سریع 
تکنولوژی به حدی است که ماشین هایی 
که یک دهه گذشــته خریداری شــده اند 
امــروزه منســوخ به حســاب می آیند. بر 
اســاس مقاالت تحقیقاتی ســال 2005، 
صنایع نســاجی پایه در پاکستان در یک 
دهه گذشــته دارای مزیت نسبی در میان 
تمام رقبای جهانی خود بوده است. امروزه 
ایــن صنعــت رقابت پذیری خــود را در 

بازارهای جهانی از دست داده است.
متاســفانه کارآفرینــان داخلــی به دلیل 
غــرور و اعتماد به نفس کاذب تغییری در 
وضعیت خود به وجود نیاورده در حالی که 
رقبای آنها اقدام به نوســازی ماشین آالت 

ریسندگی و بافندگی خود کرده اند.
بنگالدش و چین که قباًل نخ و پارچه مورد 
نیاز خود را از پاکستان وارد می کردند، پس 
از آن که به خودکفایی رســیدند دست از 
خرید از پاکستان برداشتند. خریدار اصلی 

پاکستان کشور چین بود.
چین هر ساله ماشــین آالت ریسندگی و 

بافندگی جدیــدی را به کارخانجات خود 
اضافه می کند. چیزی که پاکســتان درک 
نکرد ایــن بود که چین با به روز رســانی 
تکنولوژی خود ســعی داشت رقابت پذیر 

باقی بماند.
ماشــین آالت جدید سریع تر بوده و با یک 
ســوم تعداد کارگران قبلــی کار می کنند 
ضمن این که مصرف انرژی آنها 40 درصد 
کمتر اســت. بنگالدش-دومیــن خریدار 
بزرگ الیاف و نخ از پاکستان-نیز تجهیزات 
ریسندگی جدیدی را در کارخانجات خود 
نصب کرده اســت که تقریبــا معادل کل 
ظرفیت ریســندگی پاکســتان می باشد. 
تجهیزات مدرن بافندگی در بنگالدش در 
حال حاضر پنج برابر پاکستان است. شاید 
این مهم ترین دلیل ادامه ی روند کاهشی 
سفارشات صنایع ریسندگی و بافندگی در 

پاکستان باشد.
ویتنام کــه یکی از اقتصادهــای نوظهور 
محســوب می شــود نیز اقــدام به نصب 
تجهیزات مدرن نخ ریسی و بافندگی کرده 
اســت. در ماه سپتامبر میزان صادرات نخ 
از ویتنام به چین 34 درصد افزایش یافته 
اســت. در همین ماه صادرات پاکستان به 
چین 29 درصد کم شــده است. صادرات 
نــخ از هند به چین نیز 73 درصد کاهش 
داشته است. مصرف نخ در داخل چین هم 

5 درصد زیاد شده است.
امیــر فیاض، رییس انجمــن کارخانجات 
نســاجی پاکســتان می گوید کارآفرینان 
پاکستانی اگر تمایل دارند در سطح جهانی 
رقابت پذیــر باقی بمانند بایــد تکنولوژی 

خود را به روز کنند.
و  جدیــد  تکنولوژی هــای  به کارگیــری 
جهانی ســازی منجر به تغییــر منظم در 
مزیت نســبی مناطق مختلف می شــود، 
شــغل های جدید بــه وجود مــی آورد و 

همچنین با بسته شدن صنایع زاید بعضی 
از شغل ها هم از بین می رود. 

شــغل های جدیــد نیازمنــد مهارت های 
مختلف اســت و در نتیجــه کارگران به 
دلیل عدم سازگاری در هر کدام از صنایع 
جدید شــغل خود را از دســت می دهند. 
باعث صرفه جویی  تکنولوژی های جدیــد 
در نیــروی کار شــده و گجت هایی نظیر 
کامپیوتــر و ربــات جایگزیــن نیروهای 
انسانی می شــوند. برای نیروی کاری که 
فاقد مهــارت کافی باشــد، کار کردن در 
صنایع مدرن مشکل است. صنایع نساجی 
پایه در سراســر جهان در دوره های زمانی 
مشــخص به طور سیستماتیک تکنولوژی 
خود را به روز می کنند. آن ها در این رابطه 
به کارگــران خود آموزش هــای جدیدی 

می دهند.
در حــال حاضــر تکنولــوژی موجود در 
صنایع پاکســتان ناکارآمد است. بسیاری 
از سفارشــات صادراتی این صنایع از بین 
رفته است و در نتیجه ی آن کارگران بیکار 
شــده اند. با این شرایط فرصت های شغلی 

آینده نیز برای آنها کم رنگ می شود.
دولت بایــد با اعمال اســتراتژی هایی در 
رابطه با بهبود مهارت کارگران و کارمندان 
بــه آنها کمک کند. در حال حاضر صنایع 
به دلیل اســتفاده از ماشین آالت کهنه و 
منسوخ با افزایش حقوق کارگران مخالف 

هستند. 
چنانچــه آن هــا تکنولوژی هــای کارآمد 
و مدرن را بــه کار بگیرنــد، می توانند با 
ورودی های کمتــر از جمله برق و نیروی 
انسانی محصول بیشــتری تولید کنند و 
در این صورت بــه افزایش حقوق رضایت 

می خواهند داد.

نیاز به سرمایه گذاری در صنایع نساجی پایه در پاکستان 
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