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سـرمقاله

سئول هم آفتابی شد
آشتی کنان صنعت فرش ماشینی در سئول

همیــن چنــد هفتــه پیــش بــود کــه اهالــی صنعــت فــرش ماشــینی شــاهد برگــزاری نمایشــگاه تخصصــی در 
ــد و حــاال یکبــار دیگــر همــه فعــاالن ایــن حــوزه زیــر یــک ســقف امــا اینبــار در ســئول  شــهر آفتــاب بودن
دور هــم جمــع مــی شــوند. نمایشــگاه فــرش ماشــینی در ســئول مــی توانــد محلــی بــرای آشــتی اهالــی ایــن 
صنعــت باشــد چــرا کــه حداقــل در دو مــاه گذشــته ایــن صنعــت و مدیــران آن فضــای پــر تنــش و پــر التهــاب 

بــی ســابقه ای را بــه واســطه برگــزاری ایــن دو نمایشــگاه در یــک محــدوده زمانــی، تجربــه کردنــد. 

در واقــع ظهــور نمایشــگاه شــهر آفتــاب و در فاصلــه چنــد هفتــه مانــده بــه نمایشــگاه فــرش ماشــینی ســئول 
موجــب ایجــاد دو دســتگی و دوقطبــی ســئول _ شــهر آفتــاب گردیــد و در ایــن بیــن تنــش هــا و دلخوریهــای 
بســیاری در بیــن اهالــی ایــن صنعــت روی داد کــه بخشــی از آن طبیعــت یــک رقابــت ســالم و بخشــی دیگــر 

جنــگ قــدرت بیــن بــزرگان فــرش ماشــینی ایــران بــود. 

ــا همــه مشــکالت و حــرف و حدیــث هــا رویــداد  نســبتا موفقــی ارزیابــی مــی  هرچنــد کــه شــهر آفتــاب ب
شــود و بــا اینکــه نمایشــگاه ســئول نیــز بــدون ریــزش و تاثیــر پذیــری از رقیــب تــازه وارد برگــزار مــی شــود 
امــا نمــی تــوان گفــت کــه کــدام یــک از طرفیــن در ایــن جنــگ پیــروز شــدند. تنهــا مــی تــوان اذعــان داشــت 
کــه اگــر ایــن بحــران ادامــه یابــد و طرفیــن نتواننــد آنــرا بــا درایــت مدیریــت نماینــد صنعــت فــرش ماشــینی 
اســت کــه بازنــده خواهــد بــود. همــواره تجربــه نشــان داده اســت کــه ادامــه بحــران هــای ایــن چنینــی مــی 
ــاال دســتی  ــه تشــدید یارگیــری در بیــن تولیدکننــدگان و اســتفاده نادرســت از رانــت و فشــارهای ب ــد ب توان
منجــر شــود کــه نــه تنهــا بــر خــالف رســالت اصلــی یــک نمایشــگاه تجــاری اســت کــه بــه ضــرر صنعــت و 

فعــاالن ایــن حــوزه نیــز تمــام خواهــد شــد.

بــه نظــر میرســد یــک بــار دیگــر بــی برنامگــی و عــدم هماهنگــی ســازمان هــا و ادارات دولتــی گریبــان صنعــت 
نســاجی و فــرش ماشــینی کشــور را گرفتــه و ایــن بــار ســردرگمی و اختالفــات زیــادی را در بخش نمایشــگاهی 
ایجــاد کــرده. تنــش هــا و مســائلی کــه شــاید مــی توانســت بــا یــک هماهنگــی ســاده بیــن صادرکننــدگان 
مجــوز ایــن دو نمایشــگاه یعنــی نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران و مســئولین شــهر آفتــاب بــه راحتــی حل شــود 
و حداقــل دو برنــد نمایشــگاهی رقیــب در شــرایط ســالم رقابتــی ایجــاد کنــد نــه اینکــه صنعــت را بــه دو قطــب 
تبدیــل کــرده و ســردرگمی ایجــاد کنــد. البتــه همــه اینهــا بــا ایــن فــرض اســت کــه واقعــا صــادر کننــدگان 
ایــن مجــوز هــا ســهوا و اشــتباها فاصلــه بیــن ایــن دو رویــداد را لحــاظ نکــرده باشــند و امیدواریــم واقعــا قصد و 
منظــوری در ایــن بیــن وجــود نداشــته باشــد کــه اگر باشــد باید فاتحــه خــود و صنعــت نمایشــگاهی را بخوانیم. 

در ایــن شــماره از مجلــه کهــن کــه ویــژه نامــه نمایشــگاه فــرش ماشــینی و موکــت تهــران مــی باشــد ســعی 
کــرده ایــم نظــرات طیــف وســیعی از مدیــران ایــن صنعــت را در قالــب مصاحبــه جویــا شــویم . همیــن طــور 
مقــاالت تخصصــی در زمینــه ایــن صنعــت و آخریــن دســتاورد هــای آنــرا بــا تــالش و دقت تیــم تحریریــه کهن 
گــردآوری کــرده ایــم. در بخــش گزارشــات و نظــرات نیــز بــه بحــث هــای روز صنعــت فــرش ماشــینی ماننــد 
ایجــاد کمپیــن هــای ضــد فــرش ماشــینی پرداختــه ایــم و آنــرا از جوانــب مختلــف بررســی و واکاوی کــرده ایم. 

امیــد اســت ایــن شــماره از مجله نیز مورد توجه شــما عزیزان و یاران همیشــگی مجله نســاجی کهن قــرار بگیرد. 

مخاطبــان دو مــاه نـــامه کهــن می تواننــد  بهنام قاسمی - سردبیر
دیــدگاه هــا و انتقــادات خــود را از طریــق 
پســت الکترونیک بــا ما در میــان بگذارند.
mail@kohanjournal.com برای آگاهی از آخرین اخبار نساجی و فرش از سایت ما بازدید فرمایید
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Editorial

برای دریافت اشتراک

با شماره 

02177245780
تماس بگیرید

اخبــار  آخریــن  از  آگاهــی  بــرای 
نســاجی ایــران و جهــان عضــو کانــال 
تلگرامــی مجلــه نســاجی کهــن شــوید.
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ــال  ــرکت های فع ــی از ش ــراغ یک ــه س ب
ــت  ــوزه موک ــان در ح ــابقه درخش ــا س ب
کاالی  و  تافتینــگ  نمــدی،  کف پــوش  و 
ــور  ــوه حض ــورد نح ــا در م ــواب رفتیم،ت خ
ــال  ــی امس ــگاه های داخل ــود در نمایش خ
را جویــا شــویم. آقــای مهنــدس حمیدرضــا 
و  عمومــی  روابــط  مدیــر  وحدت پــور، 
امــور بیــن المللــی شــرکت ظریــف مصــور 
مســئوالن  کاش  ای  می گویــد:  مــا  بــه 
نمایشــگاهی بــا ارائــه ی چشــم انــداز چنــد 
ــع از  ــوش و مطل ــر را دل خ ــاله، صنعتگ س
ســال های  اقتصــادی  بهره برداری هــای 
ــگاه های  ــی نمایش ــد و جایگزین ــی کنن آت
جدیــد بــا عنــوان جــذاب، بــه جــای کپــی 
کــردن از نمایشــگاه های موفــق تهــران 
بگنجاننــد. در  خــود  برنامه هــای  در  را 
ــا  ــن ب ــه که ــل مجل ــوی کام ــه گفتگ ادام
آقــای وحدت پــور را مطالعــه بفرماییــد.

W  ــدی در ــی جدی ــه محصوالت ــا چ ــال ب امس
ــرکت  ــهریور ش ــی ش ــگاه بین الملل نمایش

ــرد؟ ــد ک خواهی
ــگاه  ــتید نمایش ــتحضر هس ــه مس ــور ک ــان ط هم
شــهریور مــاه دو نمایشــگاه را درخــود جــای 
ــرش  ــوش و ف ــگاه موکت،کف پ ــت. نمایش داده اس
صنعــت  المللــی  بیــن  نمایشــگاه  و  ماشــینی 
نســاجی، ماشــین آالت، مــواد اولیــه و منســوجات 

ــت. ــی اس خانگ

ایــن  دوی  هــر  در  مصــور  ظریــف  شــرکت 
نمایشــگاه ها بــا چهــار غرفــه حضــور خواهــد 
داشــت. در نمایشــگاه  فــرش ماشــینی و موکــت و 
کــف پــوش در ســالن 7 نمایشــگاه بخــش نمــدی 
و تافتینــگ، شــرکت مــا حضــور دارد و طبیعتــاً از 
محصــوالت جدیــد در دو بخــش نمــدی و تافتینگ  

شــرکت رو نمایــی خواهــد شــد. در بخــش صنعــت 
نســاجی یــک غرفــه در ســالن میــالد طبقــه 
همکــف و در بخــش کاالی خــواب حضــور خواهــد 
ــالن  ــم در س ــه ه ــواد اولی ــمت م ــت و در قس داش
ذوب  و  پلیمــری  شــیمیایی  بخش هــای   A14
ریســی مــا حضــور خواهنــد داشــت و ارائــه 
محصــوالت جدیــد خودشــان را انجــام خواهند داد.

ــم  ــم بگویی ــی می توانی ــورت کل ــه ص ــن ب بنابرای
شــرکت ظریــف مصــور در شــهریور مــاه بــا تمــام 
تــوان بخــش عمــده ای از واحدهــای تولیــدی 
ــود را در نمایشــگاه مشــارکت داده و مشــتاقیم  خ
بازدیدکننــدگان متخصــص و شــبکه فــروش خــود 

ــم. ــارت کنی ــدداً زی ــگاه  مج ــن نمایش را در ای

W  ــته گی ــن دو دس ــا ای ــه ب ــان در رابط نظرت
فاصلــه  بــه  نمایشــگاه  دو  وجــود  و 
ــطح  ــم در س ــاه آن ه ــک م ــر از ی کمت
بین المللــی و بــا عنوان یکســان چیســت؟

ــده در  ــود آم ــه وج ــته گی ب ــوص دو دس در خص
نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران و نمایشــگاه شــهر 
آفتــاب یــک نکتــه اساســی وجــود دارد: متأســفانه 
ــا  ــگاهی و ی ــدگان نمایش ــا برگزارکنن ــور م در کش
هــر رخــداد دیگــری بــه دنبــال ایجــاد رخدادهــای 
جدیــد نیســتند و عمــال بــه فکــر کپــی بــرداری از 
رخدادهــای موفقــی هســتند کــه ســال ها برگــزار 
ــته  ــال گذش ــد س ــان باش ــر خاطرت ــد. اگ می گردی
نیــز نمایشــگاه ایــران پالســت بــا موفقیــت بســیار 
بین المللــی  نمایشــگاه  محــل  در  چشــم گیری 
تهــران )ســایت چمــران( برگــزار شــد و چنــد مــاه 
ــهر  ــت در ش ــران پالس ــگاه ته ــد از آن نمایش بع
آفتــاب برگــزار شــد کــه نمایشــگاه موفقــی نبــود. 
ــدی و  ــای تقلی ــن حرکت ه ــاهد ای ــم ش ــروز ه ام
کپــی گرایانــه هســتیم کــه عمــال نتیجــه موفقــی 
ــودرو  ــت خ ــگاه صنع ــل نمایش ــا در مقاب ــدارد ام ن

ــک  ــه ی ــد نمون ــزار ش ــاب برگ ــهر آفت ــه در ش ک
ــودرو  ــود. نمایشــگاه خ ــق ب ــاًل موف نمایشــگاه کام
ــود و  ــه نیــاز جامعــه ب در شــهر آفتــاب پاســخی ب
ــد  ــه رو می ش ــی رو ب ــتقبال خوب ــا اس ــاً ب مطمئن
ــر  ــی بهت ــاد. از طرف ــم افت ــاق ه ــن اتف ــه همی ک
اســت نمایشــگاه هایی کــه در شــهر آفتــاب برگــزار 
می شــود نمونــه برگــزار شــده قبلــی نداشــته 
باشــد. ولــی نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه 
کمپانــی تولیدکننــده زمانیکــه در نمایشــگاهی 
حضــور پیــدا می کنــد صرفــاً جهــت معرفــی 
بلکــه  نیســت.  مصرف کننــده  بــه  محصــوالت 
بیشــتر بــرای یــک رده خــاص جامعــه مثــل 
ــواد  ــه م ــی ک ــا تولیدکننده های ــده ی ــدار عم خری
ــداری می کننــد حضــور  ــی را خری اولیــه آن کمپان

دارد.

بنابرایــن دو دســتگی در نمایشــگاه های تهــران 
ــا  ــاً ت ــم و مطمئن ــه ای می دانی ــک کار غیرحرف را ی
زمانــی کــه ســایت برگــزاری نمایشــگاه در محــل 
ســئول و اتوبــان چمــران وجــود دارد و دولــت 
ــوت نمایشــگاهی در  ــوان یــک پایل ــه عن آنجــا را ب
ــد انتخــاب اول  ــی می کن ــران معرف ــران و در ته ای
ــل  ــن مح ــگاه ها همی ــور در نمایش ــرای حض ــا ب م
ــه  ــگاه هایی ک ــز نمایش ــه ج ــه ب ــود البت ــد ب خواه
ــهر  ــاص در ش ــی خ ــار و عنوان های ــن ب ــرای اولی ب

ــاب برگــزار خواهــد شــد. آفت

W  چــرا با وجــود اینکــه هزینه هــای حضــور در
نمایشــگاه مرداد بســیار پایین بود نمایشــگاه 
شــهریور را بــرای حضــور انتخــاب کردیــد؟
ــگاه  ــا در نمایش ــه م ــت ک ــن اس ــی ای ــه اصل نکت
شــهر آفتــاب رده  مصــرف کننــده جامعــه را 
نمایشــگاه  در  ولــی  زیــارت می کنیــم  بیشــتر 
ــده  ــدار و عم ــازرگان ، خری ــتر رده ب ــران بیش ته
فــروش جامعــه را مالحظــه می کنیــم و بــرای 

 فرهنگ سازی برای حمایت از تولید داخل
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بازدیدکننــده  کننــده  تولیــد  هــای  شــرکت 
متخصــص و خریــدار واقعــی بــه صــورت عمــده ای 
ــا را  ــه آن ه ــتند ک ــم هس ــا مه ــا تولیدکننده ه ی
ــران  ــان چم ــران در اتوب ــگاه ته ــاً در نمایش طبیعت

بیشــتر می توانیــم پیدایشــان کنیــم.

W  ــب ــه ترتی ــت ب ــته های تان از دول خواس
اولویــت چیســت؟

ــه  ــر ب ــد از صنعتگ ــی بای ــورت کل ــه ص ــت ب دول
خصــوص صنعتگــر بخــش خصوصــی حمایــت 
دولــت  اصلــی  و  مهــم  حمایت هــای  کنــد. 
می توانــد: نظــارت بیشــتر بــر روی گمــرکات 
محصــوالت  بی رویــه  قاچــاق  از  جلوگیــری  و 
نمونه هــای  کــه  محصوالتــی  خصــوص  بــه 
باشــد.  می شــود،  تولیــد  ایــران  خــود  در  آن 
ــارت بیشــتر  ــا نظ ــی ی ــای گمرک ــش تعرفه ه افزای
ــه و هــم  ــری از قاچــاق بی روی برگمــرکات، جلوگی
چنیــن فرهنــگ ســازی جــز مــواردی اســت کــه 
ــت در  ــی دول ــف ذات ــورت وظای ــه ص ــم ب می توانی
ــم. ــام ببری ــا ن ــت از بخــش خصوصــی از آنه حمای

اضافــه بــر ایــن موضــوع، دولــت در مســأله فرهنگ 
ســازی بــه خصــوص فرهنــگ اســتفاده و حمایــت 
ــائبه ای  ــک بی ش ــد کم ــم بای ــل ه ــد داخ از تولی
ــورت  ــه ص ــد ب ــا بای ــن کمک ه ــد. ای ــام ده انج
ــه  ــا، نظری ــه تئوری ه ــا ارائ ــاً ب ــد، صرف ــی باش عمل
ــری  ــای نظ ــه طرح ه ــن ارائ ــا و هم چنی پردازی ه
ــه  ــل اجــرا نبــوده و واقعــا بایــد عملیاتــی ب غیرقاب

ــت. ــن موضــوع رف جنــگ ای

W  ــزاری ــئولین برگ ــما از مس ــارات ش انتظ
ــت؟ ــگاه چیس نمایش

ــه  ــد ب ــاًل بای ــگاه عم ــزاری نمایش ــئولین برگ مس
ــر ســاخت های  ــه زی ــه کلی ــد ک ــار کنن ــی رفت نوع
شــهری، اقتصادی، سیاســی و اجتماعــی را در زمان 
برگــزاری یــک نمایشــگاه بــه ســمت آن معطــوف 
ــداد  ــوان روی ــه عن ــگاهی ب ــت نمایش ــد. صنع کنن
ــرخ  ــدن چ ــه چرخان ــادر ب ــه ق ــی ک ــادِر صنعت م
ــعه یافته  ــورهای توس ــه کش ــت درکلی ــاد اس اقتص

قلمــداد می شــود. از طرفــی در یــک ســری از 
کشــورها همچــون آلمــان کــه پایلــت نمایشــگاهی 
جهــان هســتند در شــهرهای فرانکفــورت و هانوفــر 
می بینیــم کــه شــهرها در اختیــار نمایشــگاه ها 
هســتند و کلیــه زیــر ســاخت های شــهری در 
ــداد  ــل آن روی ــزاری نمایشــگاه در مقاب ــان برگ زم
ســر تعظیــم فــرود می آورنــد. در محــل نمایشــگاه 
ــا  ــه ب ــود ک ــده می ش ــی دی ــان اتوبان ــر آلم هانوف
نمایشــگاه برخــورد داشــته و طراحان و شهرســازان 
ــیار  ــازه های بس ــا س ــهر ب ــن ش ــته اند در ای توانس
ــد. ــب نمایشــگاه رد کنن ــان را از قل ــی اتوب عظیم

ــه جــای حــل مشــکالت،  در کشــور، مــا بیشــتر ب
ــای  ــه ج ــم. ب ــاد می کنی ــدی را ایج ــئله جدی مس
آنکــه بــا طرح هــای شهرســازی و عمرانــی ترافیــک 
حاشــیه نمایشــگاه تهــران را حــل کنیــم در ورودی 
ــهر  ــوان ش ــت عن ــری تح ــگاه دیگ ــران، نمایش ته
آفتــاب را ایجــاد می کنیــم یــا در بوســتان گفتگــو 

ــم. ــی ایجــاد می کنی ــای جانب نمایشــگاه ه

و  سیاســت ها  بایــد  نمایشــگاه  مســئولین 
ــم  ــق و چش ــرای اف ــود را ب ــای خ ــه ریزی ه برنام
انــداز چنــد ســاله ارائــه بدهنــد و بــه ایــن 
ترتیــب صنعتگــر را امیــدوار بــه سیاســت های 
صنعتگــر  اینکــه  و  کننــد  خــود  نمایشــگاهی 
می توانــد  متوالــی  ســال  چنــد  بــرای  بدانــد 
تقویــم  از  را  خــود  اقتصــادی  بهره بــرداری 
نمایشــگاهی جمهــوری اســالمی ایــران ببــرد.

امــا در مــورد سیاســت های خــرد یعنــی ارگانیزرهــا 
نمایشــگاه  برگــزاری  متولــی  کــه  آن هایــی  و 

ــم  ــرض کن ــد ع ــتند بای هس
ــق قشــر  ــایی دقی ــه: شناس ک
مخاطــب هــر صنعــت اولیــن 
ــه نیــاز  ــت ک موضوعــی اس
کننــده  برگــزار  یــک  دارد 
نمایشــگاه از آن درک صحیــح 
بــه  مــن  و  باشــد  داشــته 
کننــده  شــرکت  عنــوان 
نبایــد دغدغــه ایــن را داشــته 
نمایشــگاه  در  کــه  باشــم 
ــده  ــد کنن ــاز دی ــش رو ب پی
خــودم را می بینــم یــا خیــر؟

ــه  ــد ب ــه اساســی کــه مســئولین برگــزاری بای نکت
ــن اســت کــه شــرکت ها یــک  آن توجــه کننــد ای
ــرای حضــور در نمایشــگاه  پنجــم هزینــه ای کــه ب
می کننــد بــه آنهــا می پردازنــد، چهــار پنجــم 
دیگــر را صــرف هزینه هــای دیگــر مــن جملــه غرفه 
ــاب و ذهــاب و غیــره خــود می کننــد. ســازی و ای

ــون  ــن ده میلی ــر م ــی: اگ ــال عین ــوان مث ــه عن ب
تومــان هزینــه زمیــن نمایشــگاهی ام باشــد و ایــن 
ده میلیــون را بــه برگــزار کننــده نمایشــگاهی 
میلیــون  چهــل  حــدود  در  کنــم  پرداخــت 
ایــاب  هزینه هــای  غرفه ســازی،  هزینه هــای 
ــرای  ــن ب ــی م ــش آهنگ ــای پی ــاب و هزینه ه ذه

ــود. ــد ب ــز خواه ــگاه نی ــزاری آن نمایش برگ

ــد کــه  ــر ایــن باورن برگــزار کننــدگان نمایشــگاه ب
بازاریابــی خودشــان را بــرای زمیــن نمایشــگاه 
ــد آن  ــر بتوانن ــد اگ ــر می کنن ــد و فک ــام دهن انج
نمایشــگاه را از نظــر متــراژ پرکننــد موفــق هســتند 
ولــی اگــر بتواننــد بازاریابــی خودشــان را بــر روی 
گــذاری  ســرمایه  تومــان  میلیــون  چهــل  آن 
موفق تــر  مطمئنــاً  بدهنــد  انجــام  شــرکت ها 
خواهنــد بــود. در نمایشــگاه خارجــی ارزش زمیــن 
ــر  ــی دیگ ــات جانب ــر از ارزش خدم بســیار ارزان ت
اســت. آن هــا متوجــه شــده اند کــه موضــوع 
اصلــی زمیــن غرفــه نیســت بلکــه بازدیــد کننــده، 
سیاســت گــذاری و چرخانــدن چــرخ تولیــد اســت.

W  بــرای امســال برنامــه صادراتــی داریــد؟
چــه اهدافــی را امســال بــرای مجموعــه 

ــد؟ ــال می کنی ــود دنب خ
توجــه بــه برنامه هــا و سیاســت های  مطمئنــاً 
ــادی  ــای اقتص ــرای بنگاه ه ــا ب ــه تنه ــی ن صادرات
بزرگــی ماننــد ظریــف مصــور بلکــه بــرای تمامــی 
از  یکــی  دیگــر  بــزرگ  و  کوچــک  بنگاه هــای 
ــا  ــه خصــوص ب ــه ب ــی اســت ک ــن وظایف اصلی تری
گشــایش های سیاســی و اقتصــادی کــه اتفــاق 
افتــاده بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. مــا هــم در 
برنامه ریزی هــای کالن خــود بــر روی موضــوع 
برنامه ریزی هــای  و  کرده ایــم  تمرکــز  صــادرات 
ــم  ــی را در بخش هــای صــادرات انجــام داده ای خوب
و امیدواریــم هــر چــه ســریعتر نتایجــی را کــه در 
ــد ارز آوری بیشــتری  ایــن بخــش می گیریــم بتوان
را بــرای کشــور عزیزمــان بــه همــراه داشــته باشــد.
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بازدیدکننــده  کننــده  تولیــد  هــای  شــرکت 
متخصــص و خریــدار واقعــی بــه صــورت عمــده ای 
ــا را  ــه آن ه ــتند ک ــم هس ــا مه ــا تولیدکننده ه ی
ــران  ــان چم ــران در اتوب ــگاه ته ــاً در نمایش طبیعت

بیشــتر می توانیــم پیدایشــان کنیــم.

W  ــب ــه ترتی ــت ب ــته های تان از دول خواس
اولویــت چیســت؟

ــه  ــر ب ــد از صنعتگ ــی بای ــورت کل ــه ص ــت ب دول
خصــوص صنعتگــر بخــش خصوصــی حمایــت 
دولــت  اصلــی  و  مهــم  حمایت هــای  کنــد. 
می توانــد: نظــارت بیشــتر بــر روی گمــرکات 
محصــوالت  بی رویــه  قاچــاق  از  جلوگیــری  و 
نمونه هــای  کــه  محصوالتــی  خصــوص  بــه 
باشــد.  می شــود،  تولیــد  ایــران  خــود  در  آن 
ــارت بیشــتر  ــا نظ ــی ی ــای گمرک ــش تعرفه ه افزای
ــه و هــم  ــری از قاچــاق بی روی برگمــرکات، جلوگی
چنیــن فرهنــگ ســازی جــز مــواردی اســت کــه 
ــت در  ــی دول ــف ذات ــورت وظای ــه ص ــم ب می توانی
ــم. ــام ببری ــا ن ــت از بخــش خصوصــی از آنه حمای

اضافــه بــر ایــن موضــوع، دولــت در مســأله فرهنگ 
ســازی بــه خصــوص فرهنــگ اســتفاده و حمایــت 
ــائبه ای  ــک بی ش ــد کم ــم بای ــل ه ــد داخ از تولی
ــورت  ــه ص ــد ب ــا بای ــن کمک ه ــد. ای ــام ده انج
ــه  ــا، نظری ــه تئوری ه ــا ارائ ــاً ب ــد، صرف ــی باش عمل
ــری  ــای نظ ــه طرح ه ــن ارائ ــا و هم چنی پردازی ه
ــه  ــل اجــرا نبــوده و واقعــا بایــد عملیاتــی ب غیرقاب

ــت. ــن موضــوع رف جنــگ ای

W  ــزاری ــئولین برگ ــما از مس ــارات ش انتظ
ــت؟ ــگاه چیس نمایش

ــه  ــد ب ــاًل بای ــگاه عم ــزاری نمایش ــئولین برگ مس
ــر ســاخت های  ــه زی ــه کلی ــد ک ــار کنن ــی رفت نوع
شــهری، اقتصادی، سیاســی و اجتماعــی را در زمان 
برگــزاری یــک نمایشــگاه بــه ســمت آن معطــوف 
ــداد  ــوان روی ــه عن ــگاهی ب ــت نمایش ــد. صنع کنن
ــرخ  ــدن چ ــه چرخان ــادر ب ــه ق ــی ک ــادِر صنعت م
ــعه یافته  ــورهای توس ــه کش ــت درکلی ــاد اس اقتص

قلمــداد می شــود. از طرفــی در یــک ســری از 
کشــورها همچــون آلمــان کــه پایلــت نمایشــگاهی 
جهــان هســتند در شــهرهای فرانکفــورت و هانوفــر 
می بینیــم کــه شــهرها در اختیــار نمایشــگاه ها 
هســتند و کلیــه زیــر ســاخت های شــهری در 
ــداد  ــل آن روی ــزاری نمایشــگاه در مقاب ــان برگ زم
ســر تعظیــم فــرود می آورنــد. در محــل نمایشــگاه 
ــا  ــه ب ــود ک ــده می ش ــی دی ــان اتوبان ــر آلم هانوف
نمایشــگاه برخــورد داشــته و طراحان و شهرســازان 
ــیار  ــازه های بس ــا س ــهر ب ــن ش ــته اند در ای توانس
ــد. ــب نمایشــگاه رد کنن ــان را از قل ــی اتوب عظیم

ــه جــای حــل مشــکالت،  در کشــور، مــا بیشــتر ب
ــای  ــه ج ــم. ب ــاد می کنی ــدی را ایج ــئله جدی مس
آنکــه بــا طرح هــای شهرســازی و عمرانــی ترافیــک 
حاشــیه نمایشــگاه تهــران را حــل کنیــم در ورودی 
ــهر  ــوان ش ــت عن ــری تح ــگاه دیگ ــران، نمایش ته
آفتــاب را ایجــاد می کنیــم یــا در بوســتان گفتگــو 

ــم. ــی ایجــاد می کنی ــای جانب نمایشــگاه ه

و  سیاســت ها  بایــد  نمایشــگاه  مســئولین 
ــم  ــق و چش ــرای اف ــود را ب ــای خ ــه ریزی ه برنام
انــداز چنــد ســاله ارائــه بدهنــد و بــه ایــن 
ترتیــب صنعتگــر را امیــدوار بــه سیاســت های 
صنعتگــر  اینکــه  و  کننــد  خــود  نمایشــگاهی 
می توانــد  متوالــی  ســال  چنــد  بــرای  بدانــد 
تقویــم  از  را  خــود  اقتصــادی  بهره بــرداری 
نمایشــگاهی جمهــوری اســالمی ایــران ببــرد.

امــا در مــورد سیاســت های خــرد یعنــی ارگانیزرهــا 
نمایشــگاه  برگــزاری  متولــی  کــه  آن هایــی  و 

ــم  ــرض کن ــد ع ــتند بای هس
ــق قشــر  ــایی دقی ــه: شناس ک
مخاطــب هــر صنعــت اولیــن 
ــه نیــاز  ــت ک موضوعــی اس
کننــده  برگــزار  یــک  دارد 
نمایشــگاه از آن درک صحیــح 
بــه  مــن  و  باشــد  داشــته 
کننــده  شــرکت  عنــوان 
نبایــد دغدغــه ایــن را داشــته 
نمایشــگاه  در  کــه  باشــم 
ــده  ــد کنن ــاز دی ــش رو ب پی
خــودم را می بینــم یــا خیــر؟

ــه  ــد ب ــه اساســی کــه مســئولین برگــزاری بای نکت
ــن اســت کــه شــرکت ها یــک  آن توجــه کننــد ای
ــرای حضــور در نمایشــگاه  پنجــم هزینــه ای کــه ب
می کننــد بــه آنهــا می پردازنــد، چهــار پنجــم 
دیگــر را صــرف هزینه هــای دیگــر مــن جملــه غرفه 
ــاب و ذهــاب و غیــره خــود می کننــد. ســازی و ای

ــون  ــن ده میلی ــر م ــی: اگ ــال عین ــوان مث ــه عن ب
تومــان هزینــه زمیــن نمایشــگاهی ام باشــد و ایــن 
ده میلیــون را بــه برگــزار کننــده نمایشــگاهی 
میلیــون  چهــل  حــدود  در  کنــم  پرداخــت 
ایــاب  هزینه هــای  غرفه ســازی،  هزینه هــای 
ــرای  ــن ب ــی م ــش آهنگ ــای پی ــاب و هزینه ه ذه

ــود. ــد ب ــز خواه ــگاه نی ــزاری آن نمایش برگ

ــد کــه  ــر ایــن باورن برگــزار کننــدگان نمایشــگاه ب
بازاریابــی خودشــان را بــرای زمیــن نمایشــگاه 
ــد آن  ــر بتوانن ــد اگ ــر می کنن ــد و فک ــام دهن انج
نمایشــگاه را از نظــر متــراژ پرکننــد موفــق هســتند 
ولــی اگــر بتواننــد بازاریابــی خودشــان را بــر روی 
گــذاری  ســرمایه  تومــان  میلیــون  چهــل  آن 
موفق تــر  مطمئنــاً  بدهنــد  انجــام  شــرکت ها 
خواهنــد بــود. در نمایشــگاه خارجــی ارزش زمیــن 
ــر  ــی دیگ ــات جانب ــر از ارزش خدم بســیار ارزان ت
اســت. آن هــا متوجــه شــده اند کــه موضــوع 
اصلــی زمیــن غرفــه نیســت بلکــه بازدیــد کننــده، 
سیاســت گــذاری و چرخانــدن چــرخ تولیــد اســت.

W  بــرای امســال برنامــه صادراتــی داریــد؟
چــه اهدافــی را امســال بــرای مجموعــه 

ــد؟ ــال می کنی ــود دنب خ
توجــه بــه برنامه هــا و سیاســت های  مطمئنــاً 
ــادی  ــای اقتص ــرای بنگاه ه ــا ب ــه تنه ــی ن صادرات
بزرگــی ماننــد ظریــف مصــور بلکــه بــرای تمامــی 
از  یکــی  دیگــر  بــزرگ  و  کوچــک  بنگاه هــای 
ــا  ــه خصــوص ب ــه ب ــی اســت ک ــن وظایف اصلی تری
گشــایش های سیاســی و اقتصــادی کــه اتفــاق 
افتــاده بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. مــا هــم در 
برنامه ریزی هــای کالن خــود بــر روی موضــوع 
برنامه ریزی هــای  و  کرده ایــم  تمرکــز  صــادرات 
ــم  ــی را در بخش هــای صــادرات انجــام داده ای خوب
و امیدواریــم هــر چــه ســریعتر نتایجــی را کــه در 
ــد ارز آوری بیشــتری  ایــن بخــش می گیریــم بتوان
را بــرای کشــور عزیزمــان بــه همــراه داشــته باشــد.
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بزرگتریــن  مشــهد  فــرش  شــرکت 
عضو گــروه صنعتــی مشــهد و یکــی 
ــرش  ــدگان ف ــد کنن ــن تولی از قدیمی تری
ــای  ــت. در روزه ــران اس ــینی در ای ماش
ــل  ــدی مدیرعام ــد حمی ــا مهن ــته ب گذش
ــو  ــه گفت وگ ــهد ب ــرش مش ــه ف مجموع
ایشــان  برنامه هــای  از  تــا  نشســتیم 
بــرای صنعــت فــرش جویــا شــویم. 
ــل  ــرای ح ــز ب ــی نی ــان راهکارهای ایش
ــد  ــه دادن ــادرات ارائ ــع راه ص ــی موان برخ
نظــرات  نقطــه  آنهــا  از  برخــی  کــه 
تولیــدی  واحدهــای  اکثــر  مشــترک 
کشــور اســت امــا همچنــان گــوش 
شــنوایی بــرای ایــن مســائل وجــود 
ــه  ــد مجل ــدگان امیدوارن ــدارد. تولیدکنن ن
کهــن صــدای رسای شــان باشــد تــا 
بلکــه مســئوالن توجــه بیشــتری نســبت 
باشــند. داشــته  تولیــد  بخــش  بــه 

W  جناب مهندس اصول کلی کار شما در
مجموعه فرش مشهد به چه شکلی است؟

تولیــد  ابتــدای  از  مشــهد  فــرش  حمیــدی: 
ــه  ــه ب ــت، توج ــمند؛ کیفی ــل ارزش ــه اص ــه س ب
ــا  ــودن و پا به پ ــه روز ب ــده و ب ــوق مصرف کنن حق
صــورت  پیشــرفت های  و  تحــوالت  بــا  بــودن 
گرفتــه در صنعــت فــرش ماشــینی کشــور و 
ــن  ــق ای ــرای دقی ــا اج ــوده و ب ــد ب ــان پایبن جه
ســه اصــل توانســته اســت در ایــن حــوزه در 
ــویم. ــر ش ــق ظاه ــده موف ــک تولیدکنن ــت ی قام

W  امــروز رقابــت عجیبــی در تولیــد فــرش
ماشــینی بــه صــورت 1200 شــانه و 
1000 شــانه در میــان تولیدکننــدگان 
ــازار  ــه ب ــود دارد درحالیک ــی وج داخل
خارجــی چنــدان اســتقبالی از ایــن 
محصــوالت نــدارد، بــه نظــر شــما 
ــرد؟  ــه ک ــد چ ــی بای ــازار خارج ــرای ب ب
و   1000 ماننــد  ظریف تــر  فــرش  حمیــدی: 
1200 شــانه بــرای صــادرات جاذبــه نــدارد و 
غالــب مشــتریان خارجــی ظرافــت فــرش برایشــان 
ــت در  ــت و کیفی ــه قیم ــت بلک ــت اول نیس اولوی
حــد متوســط و مایــل بــه خــوب برایشــان رضایــت 
بخــش اســت و نیــز حاضــر نیســتند پــول بیشــتری 
بابــت شــانه بــاال و ظریف تــر پرداخــت کننــد 
حتمــا بایــد متناســب بــا بودجــه آنهــا کــه فــرش 

ــرد. ــد ک ــد تولی ــط می باش متوس

W  ــه ــما ب ــتریان ش ــتقبال مش ــزان اس می
ــه  ــما ب ــایت ش ــی از س ــد اینترنت خری

ــت؟ ــکلی اس ــه ش چ
ــد  ــتقبال مشــتریان از خری ــزان اس ــدی: می حمی
ــروش  ــر ف ــد حداکث ــک درص ــدود ی ــی ح اینترنت

ــت. ــه اس ــی مجموع کل

W  ــد ــر و امی ــت تدبی ــال اول دول ــار س چه
ــه  ــور چگون ــرش کش ــت ف ــرای صنع ب

ــت؟ گذش
حمیــدی: چهــار ســال اول دولــت تدبیــر و امیــد 
ــر  ــور، تدبی ــینی کش ــرش ماش ــت ف ــرای صنع ب
ــرای  ــاورد. ب ــت نی ــه دس ــی ب ــدواری خاص و امی
خریــدن فــرش خریــدار بایــد بودجــه و تــوان 

کافــی را داشــته باشــد در حالــی کــه امــروز مــردم 
مــا بــرای مــواد ضروری تــر از فــرش نیــز بــا کمبــود 
ــوص در  ــار بخص ــتناد آم ــه اس ــتند و ب ــرو هس روب
ــروش  ــطح ف ــزان س ــن می ــته کمتری ــال گذش س
داشــته ایم. گذشــته  ســال های  بــه  نســبت  را 

W  ــرش ــوالت ف ــد محص ــا ص ــر ت از صف
مشــهد در گــروه صنعتــی فــرش مشــهد 

تولیــد می شــود؟
حمیــدی: بلــه از صفــر تــا صــد محصــوالت 
رنگــرزی،  واحدهــای  در  مشــهد  فــرش 
شــرکت  خــود  بافندگــی  و  ریســندگی 
حتــی  و  می شــود  تولیــد  مشــهد  فــرش 
خدمــات  کننــدگان  تولیــد  از  برخــی  بــرای 
ریســندگی و رنگــرزی نیــز انجــام می دهیــم.

W  شــرکت تولیــد  خــط  دســتگاه های 
شــما مربــوط بــه چــه شــرکت خارجــی 
تولیــد  در  می توانیــم  آیــا  اســت؟ 

ــویم؟ ــا ش ــات خودکف قطع
ــاخت  ــاً س ــرزی غالب ــین آالت رنگ ــدی: ماش حمی
ماشــین آالت  اســت.  آلمــان  کرانتس و تیــز 
ریســندگی عمدتــاً ســاخت اشــلوبرگر فرانســه 
بخــش  ایــن  دســتگاه های  از  دیگــر  برخــی  و 
ــت.  ــی اس ــرکت های ایتالیای ــه ش ــق ب ــز متعل نی
دســتگاه های بافندگــی همــه از ون دویــل بلژیــک 
خریــداری شــده و آهــار از ســلرز انگلســتان اســت 
کــه البتــه برخــی از قطعــات یدکــی خــط آهارزنــی 
ــت و  ــک دول ــا کم ــود. ب ــاخته می ش ــران س در ای
تولیــد  در  می تــوان  بانک هــا  و  صنایــع  وزارت 
قطعــات بــه مقــدار قابــل توجهی خــود کفا بشــویم.

گسترش فرهنگ توسعه، از 
ضروریات در بخش تولید

خبرنگار: سارا  بنی عامریان
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W  درحال حاضر به چه کشورهایی صادرات
دارید؟

ــورهای  ــه کش ــر ب ــال حاض ــا در ح ــدی: م حمی
ژاپــن، اســپانیا، آلمــان، عربســتان، کشــورهای 
کشــور  چنــد  و  فــارس  خلیــج  حاشــیه 
البتــه در مــورد  دیگــر صــادرات داریــم کــه 
صــادرات بــه کشــور عربســتان بدلیــل اتخــاذ 
سیاســت های افراطــی از طــرف برخــی افــراد 
ــولگری  ــه کنس ــده ای ب ــه ع ــورمان )حمل در کش
ــتیم.  ــادرات نیس ــه ص ــادر ب ــر ق ــتان( دیگ عربس
اواخــر  همیــن  تــا  عربســتان  صورتیکــه  در 
ــت  ــن دو دول ــی بی ــات سیاس ــم اختالف ــی رغ عل
ــود. ــران ب ــینی ای ــرش ماش ــدار ف ــن خری بزرگتری

W  شــما نظــر  از  صــادرات  راه  موانــع 
ــل  ــرای ح ــما ب ــکار ش ــت؟ راه چیس
ــت؟ ــا چیس ــع آنه ــع و رف ــن موان ای

حمیــدی: بــه نظــر مــن توجــه بــه نــکات 
می گــردد: صــادرات  گســترش  باعــث  زیــر 

در  دولت مــردان  بهتــر  هرچــه  رفتــار   .1
سیاســت های خارجــی کشــور و ایجــاد فضــای 
ــد. ــه گســترش صــادرات کمــک می نمای ــم ب تفاه

ــه  ــل مالحظــه و  ب 2. تســهیالت و کمک هــای قاب
موقــع بــه صــادر کننــدگان باعــث رونــق صــادرات 

می شــود.
3. تخصیــص جوایــز صادراتــی همچــون برخــی از 
ــه  ــل ب ــال های قب ــه در س ــورت گرفت ــای ص کاره

ــد. ــک می کن ــادرات کم ــترش ص گس
ــی  ــا نــرخ ترجیح ــده ب ــادر کنن ــد از ص 4. خری
ــه  ــی ب ــی و ایزائ ــار تورم ــاد آث ــدون ایج ــتر ب بیش

گســترش صــادرات کمــک می کنــد.
5. انتخــاب افــراد متخصــص در پســت های دولتــی 

مربوطــه باعــث تســهیل صــادرات می گــردد.
6. الگوبــرداری از ترکیــه در این زمینــه. آن ها عالوه 

بــر جوایــز تســهیالت صادراتــی افــراد شایســته از 
هــر نظــر را بــرای ایــن قســمت ها در نظــر گرفتنــد 
ــه  ــد ک ــی نمودن ــی را طراح ــور کوالیت ــه ت و برنام
ــم  ــه حج ــت ترکی ــال جمهوری ــن س در پنجاه می
ــد.    ــارد دالر برس ــه 500 میلی ــه ب ــادرات ترکی ص

W  چــه مولفه هایــی الزم اســت تــا بتوانیــم
ــب  ــگاه مناس ــه جای ــی را ب ــرش ایران ف
خــود را در بــازار جهانــی برســانیم؟
حمیــدی: فــرش ماشــینی از نظــر طــرح و رنــگ و 
کیفیــت مناســب صــادرات می باشــد و بــا مقــداری 
ــود  ــز می ش ــر نی ــدگان بهت ــد کنن ــه تولی ــه ب توج
انجــام  کاری  بایــد  زیربــط  دولتمــردان  ولــی 
ــان کاری  ــد هم ــم نمی باش ــخت ه ــه س ــد ک دهن
ــرای  ــت ب ــار نف ــد سرش ــدون درآم ــا ب ــه ترک ه ک
گســترش صــادرات انجــام دادنــد: اختصــاص جوایز 
ــعه. ــگ توس ــترش فرهن ــراه گس ــه هم ــده ب ارزن
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بــرای  مناســب  و  بکــر  بــازار  یــک  مراکــش 
محصــوالت نســاجی اســت و در ســال هــای اخیــر 
چشــم بســیاری از ســرمایه گــذاران بــه بــازار 
ایــن کشــور در بخــش داخلــی و حتــی در بخــش 
صادراتــی دوختــه شــده اســت. مراکــش عــالوه بــر 
بــازار داخلــی پــر کشــش، اقتصــاد رو بــه رشــدی 
دارد و ســطح رفــاه مــردم آن در بیــن کشــورهای 
آفریقایــی در باالتریــن ســطح قــرار دارد. همچنیــن 
ــوب  ــه جن ــه منطق ــل نزدیکــی ب ــه دلی مراکــش ب
اروپــا مزیــت هــای زیــادی بــرای بــدل شــدن بــه 
قطــب تولیــد و صــادرات منطقــه را دارد. موقعیــت 
ــادی را  ــذاران زی ــرمایه گ ــش س ــتراتژیک مراک اس
ــرده  ــغول ک ــازار آن مش ــورد ب ــه در م ــه مطالع ب
ــا 30  ــن کشــور ب ــرارداد تجــارت آزاد ای اســت و ق
ــه یکــی از  ــکا آن را ب ــه آمری کشــو جهــان از جمل
بازارهــای  پــر حــرارت آینــده بــه ویــژه در بخــش 
ــرد.  ــد ک ــدل خواه ــع نســاجی و توریســت ب صنای

ــخ  ــکا در تاری ــن کازابالن ــاجی و فش ــگاه نس نمایش
ــز  ــالدی در مرک ــارچ 2018 می ــت 31 م 28 لغای
ــزار خواهــد  ــکا برگ نمایشــگاه هــای شــهر کازابالن
شــد و در آن بیــش از 250 شــرکت از کشــورهای 
ــر،  ــا، مص ــتان، ایتالی ــد، پاکس ــن، هن ــه، چی ترکی
فرانســه، اســپانیا و مراکــش حضور خواهند داشــت.

مهــم  نمایشــگاه  ایــن  برگزارکننــده  شــرکت 
مــی  گــروپ  پیرامیــد  ای  ترکیــه  شــرکت 
ــای  ــال ه ــی در س ــه خوب ــته ب ــه توانس ــد ک باش
اخیــر بــازار خــود در کشــورهای خاورمیانــه و 
ــد. ــترش ده ــرعت گس ــه س ــا را ب ــمال افریق ش

در حــال حاضــر ایــن شــرکت بزرگتریــن نمایشــگاه 
نســاجی و فشــن مصــر را نیــز برگــزار مــی نمایــد. 

نمایشگاه منسوجات خانگی مراکش 
ــا نمایشــگاه نســاجی و فشــن مراکــش  همزمــان ب
نمایشــگاه منســوجات خانگــی کازابالنــکا نیــز 
ــف  ــگاه طی ــن نمایش ــد. در ای ــد ش ــزار خواه برگ
وســیعی از تولیــد کننــدگان منســوجات خانگــی، 
ــور  ــت حض ــبک و موک ــینی س ــای ماش ــرش ه ف
دارنــد. بــا توجــه بــه اینکــه کشــور مراکــش دارای 
تعــداد بســیار زیــادی توریســت مــی باشــد صنعــت 
ــق اســت و  ــن کشــور پررون ــز در ای ــل داری نی هت
بــازاری بســیار خــوب بــرای تولیــد کننــدگان انــواع 
ــه، پــادری، فــرش  منســوجات خانگــی ماننــد حول
هــای حمــام، موکــت، فــرش هــای تکه ای ســبک، 
ــد. ــی باش ــرده و ... م ــی ، پ ــواب ، رومبل کاالی خ

ــن نمایشــگاه هیــات هــای تجــاری مختلفــی  از ای
مصــر،  هلنــد،  مراکــش،  تونــس،  روســیه،  از 
بازدیــد خواهنــد کــرد. فرانســه  و  خاورمیانــه 

جمعیــت 30 میلیونــی مراکــش، تورم زیــر 5 درصد 
ــار موقعیــت  و رشــد اقتصــادی 4 درصــدی در کن
ــکار  ــای آش ــیل ه ــش از پتانس ــتراتژیک مراک اس
ــت. ــاجی اس ــت نس ــرفت در صنع ــرای پیش آن ب

ــاجی  ــت نس ــاالن صنع ــرای فع ــگاه ب ــن نمایش ای
ــت اســتثنایی  ــک موقعی ــد ی ــی توان ــز م ــران نی ای
ــازار ایــن کشــور بــه ویــژه  ــا مطالعــه ب باشــد تــا ب
ــای  ــت ه ــران دارای مزی ــه ای ــی ک ــش های در بخ
نســبی در آن اســت. صــادرات خــود بــه ایــن 
ــد. ــترش دهن ــز گس ــا را نی ــمال آفریق ــور ش کش

moroccostyle.net      :وب ســایت نمایشــگاه
تمــاس بــا برگزارکننــده:        905392346324+
برگزار کننده:              شرکت نمایشگاهی پیرامید
قیمــت مشــارکت بــرای رزرو غرفــه: 300 دالر 

ــع ــر مترمرب ــرای ه ب
حداقــل متــراژ:                           12 متــر مربــع
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معــدود  از  کویــر  یلــدای  مجموعــه 
ــه از  ــت ک ــور اس ــاجی کش ــای نس واحده
صفــر تــا صــد محصــوالت را در مجموعــه 
ــروش  ــه ف ــد و ب ــازی، تولی ــود آماده س خ
ــدم  ــی مق ــد فتاح ــاج احم ــاند. ح می رس
مــا  بــه  مجموعــه  ایــن  مدیرعامــل 
ــبت  ــدگان نس ــی تولیدکنن ــد برخ می گوی
بــه تولیــد داخلــی کــم لطفی هایــی 
می کننــد و مــواد اولیــه مــورد نیــاز 
ــرکت های  ــه ش ــود اینک ــا وج ــود را ب خ
تولیدکننــده مــواد اولیــه در کشــور داریم 
ــه خریــد از کشــورهای همســایه  اقــدام ب
ــان  ــای ایش ــتر صحبت ه ــد. بیش می کنن
ــا در  ــود ام ــف ب ــائل مختل ــات مس کلی
ــخنان  ــز س ــی نی ــائل کل ــن مس دل همی
بســیاری نهفتــه بــود کــه در ادامــه 
بــه تفصیــل مطالعــه خواهیــد کــرد.

W  ــرکت ــدم ش ــی مق ــای فتاح ــاب آق جن
یلــدای کویــر جــزء شــرکت هایی هســت 
ریســندگی  واحدهــای  تمامــی  کــه 
تــا بافندگــی را در مجموعــه خــود 
ــکالتی  ــال مش ــه ح ــا ب ــت. ت دارا هس
داشــتید؟ واردات  بــا  ارتبــاط  در 

بــرای  مقــرر  موعــد  در  کمپانی هــا  برخــی 
ــع  ــه موق ــد خــود ب ــه تعه ارســال ماشــین آالت ب
ــان  ــد LC را خواه ــا تمدی ــد و باره ــل نکرده ان عم

شــده اند کــه از ایــن بابــت پــروژه بــا تاخیــر 
حــدود یکســاله گاهــی اتفــاق افتــاده اســت.

W  همچــون مجموعه هایــی  در  امــروز 
ــاز  ــورد نی ــخ م ــد ن ــر تولی ــدای کوی یل
ــا  ــتیم. ام ــاهد هس ــت را ش ــرای صنع ب
ــدام  ــا اق ــه ه ــی مجموع ــان برخ همچن
ــی  ــورهای خارج ــخ از کش ــه ن ــه تهی ب

می کننــد دلیــل چیســت؟
در بعضــی از مواقــع تعــدادی از همــکاران ممکــن 
ــی  ــم لطف ــی ک ــدات داخل ــه تولی ــبت ب ــت نس اس
ــرای محصــول  داشــته و مــواد اولیــه خارجــی را ب
نهایــی خــود امتیــاز بداننــد. لکــن بایــد همــه بــاور 
ــد  ــت از تولی ــا حمای ــم ب ــا می توانی ــه م ــم ک کنی
ــا شــناخت محصــول  داخــل و حفــظ کیفیــت و ب
جلوگیــری  گذشــته  اشــتباهات  از  می توانیــم 
بــه  را  تولیدکننــدگان  و  مســئولین  و  کــرده 
ــم. ــت نمای ــل هدای ــد داخ ــت از تولی ــوی حمای س

ــارج  ــه از خ ــل واردات بی روی ــی از دالی ــا یک ضمن
ــاال در  ــی ب ــره بانک ــرخ به ــت ن ــه عل ــور ب از کش
ــس پاییــن  ــرخ ریفاینان کشــور اســت. همچنیــن ن
ــه اعمــال می شــود باعــث  محصــوالت خارجــی ک
ــردد. ــا و واردات می گ ــد از خارجی ه ــویق خری تش

پاییــن  موضــوع  در  محتــرم  دولــت  اگــر 
ســریعاً  کشــور  در  بانکــی  بهــره  نــرخ  آوردن 
تولیــدات  از  بهتریــن حمایــت  نماینــد  اقــدام 
داخــل کشــور می باشــد، پــر واضــح اســت در 
کاالی  بــه  ایرانــی  خریــدار  شــرایطی  چنیــن 

داد. خواهــد  نشــان  بیشــتری  رغبــت  ایرانــی 

W  ــه ــر چ ــدای کوی ــه یل ــروز مجموع ام
نمــره نخ هایــی متناســب بــا چــه نــوع 
فرش هایــی تولیــد می کنــد؟ دلیــل 
ــخ  ــره ن ــد نم ــی  در تولی ــدم توانای ع

ــت؟ ــاال چیس ب
و  در شــرایط کنونــی کارخانجــات ریســندگی 
بافندگــی یلــدای کویــر بــا پتانســیل بــاالی تولیــد 
ــای  ــره نخ ه ــل نم ــک از قبی ــای آکرلی ــواع نخ ه ان
40،38، 27،18 بــه صــورت مطلــوب مشــغول 
فرش بافــی  شــرکت های  بــه  خدمت رســانی 
عزیــزان  نیــاز  ســاختن  برطــرف  راســتای  در 
 1200 فرش هــای  تولیــد  بــرای  تولیدکننــده 
هســتیم.  شــانه   700 و  شــانه  هــزار  شــانه،  
بــا  حاضــر  حــال  در  کویــر  یلــدای  شــرکت 
ــت  ــه در کیفی ــینی ک ــرش ماش ــدگان ف تولیدکنن
می نماینــد  تولیــد  رقابتــی  بــاالی  برنــد  و 
نیــاز آنهــا را پاســخگو می باشــد. همــکاری و 

بــا  کــه  نــخ  تولیدکننــدگان  از  برخــی  امــا 
غیــره  و   80 عینکــی  و  قدیــم  دســتگاه های 
ــد  ــی تولی ــط توانای ــتند فق ــد هس ــغول تولی مش
دســتگاه  مخصــوص  کــه   18 نمــره   نــخ 
دارنــد. را  اســت  شــانه   700 بافــی  قالــی 

W  ــورهایی ــه کش ــادرات چ ــه ص در زمین
ــر  ــدای کوی ــرش یل ــدار ف ــروز خری ام
هســتند؟ بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی 

  تولید، بسته به سلیقه و نیاز بازار

مصاحبه با حاج احمد فتاحی مقدم؛ مدیرعامل کارخانجات ریسندگی و بافندگی یلدای کویر کاشان
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ــه و اختالف در ســطح سیاســی  خاورمیان
بیــن ایــران و کشــورهای حــوزه خلیــج 
بــه فکــر ایجــاد بــازار جدیــد هســتید؟

ــه  ــر در عرص ــدای کوی ــرکت یل ــروز ش ــه ام ــا ب ت
جهانــی بــرای صــادرات قدم هــای خوبــی برداشــته 
ــف  ــورهای مختل ــه کش ــا ب ــال م ــرای مث ــت. ب اس
ــمالی و  ــایگان ش ــن همس ــج همچنی ــوزه خلی ح
شــرقی کشــور محصــول خــود را صــادر نموده ایــم 
ــورها  ــن کش ــی بی ــکالت بانک ــه مش و در صورتیک
ــی خــود جهــت افزایــش  مرتفــع گــردد آمادگ
صــادرات بــه کشــورهای اروپایــی را نیــز داریــم امــا 
ــکالت  ــا مش ــوه ب ــدن وج ــرای LC ش ــفانه ب متأس
خــاص بانکــی و گمرکــی مواجــه هســتیم. شــایان 
ذکــر اســت صــادرات ارتبــاط مســتقیمی بــا 
بــه عنــوان  سیاســت های بیــن دولت هــا دارد 
ــی در کشــورهای عربســتان  ــال مشــتریان خوب مث

داشــتیم کــه پــس از تنــزل روابــط بیــن ایــران و 
عربســتان فــروش مــا بــه آن کشــور قطــع گردیــد.

W  ــگاه ــرکت در نمایش ــه ش ــما ب ــگاه ش ن
خارجــی و داخلــی چیســت؟ یــک 
در  شــرکت  بــرای  ایرانــی  شــرکت 
ــا  ــد ب ــت در آن بای ــگاه و موفقی نمایش
چــه رویکــردی حضــور داشــته باشــد؟ 
چــه نیــاز ســنجی هایی بــرای بازارهــای 
خارجــی انجــام صــورت گرفتــه اســت؟
نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی بســتر مناســبی 
ــت  ــا کیفی ــوب و ب ــوالت مرغ ــه محص ــرای عرض ب
اســت کــه تولیدکننــده بــا دقــت در کاهــش 
ــت  ــره وری و کیفی ــا به ــد و ارتق ــای تولی هزینه ه
می توانــد بــا تــالش ویــژه در عرصــه جهانــی 
ظاهــر و نقــش آفرینــی نمایــد. ایــن مهــم در 
اولویــت شــرکت یلــدای کویــر بــوده و بــا تقســیم 
ــور اداری  ــف شــرکت در ام کار از واحدهــای مختل
دورنمــای  و  شــده ایم  بهره منــد  بازرگانــی  و 
ــرکت  ــا ش ــذا ب ــاخته ایم، ل ــش رو س ــری را پی بهت
ــاط  ــد در نمایشــگاه ها توانســته ارتب و حضــور مفی
ــدام  ــف و اق ــی کش ــلیقه های جهان ــا س ــود را ب خ
ــم. ــا نمایی ــای آن ه ــه نیازه ــته ب ــد بس ــه تولی ب

W  یلــدای مجموعــه  حاضــر  حــال  در 
ــت  ــرای باف ــتگاه هایی ب ــه دس ــر چ کوی
بازارهــای  در  دارد؟  فرش هــا  کــدام 
طرح هــا  کــدام  داخلــی  و  خارجــی 
دارنــد؟ را  اســتقبال  بیشــترین 
خوشــبختانه صنعــت فــرش ایــران چــه در حــوزه 
دســتباف و چــه ماشــینی دارای شــهرت  جهانــی 
بــوده و از فرهنــگ کهــن و دیرینــه طراحــی 
کــه  اســت  برخــوردار  خــود  بــه  مخصــوص 
درمیــان طرح هــای مــدرن طراحــان تــرک و 
هنــدی بی رقیــب و بــی بدیــل اســت. اگرچــه 
پیشــرو  نزدیــک  و  دور  کشــورهای  از  بعضــی 
طرح هــای  کاری  کپــی  در  فــرش  صنعــت  در 
ــت  ــن اس ــی غیرممک ــد ول ــدام نموده ان ــران اق ای
کــه بتواننــد جایگزیــن فــرش ایرانــی شــوند.

و  کاشــان  در  کــه  ایرانــی  اصیــل  طرح هــای 
ــار  ــود در کن ــه می ش ــران تهی ــهرهای ای ــایر ش س
خــاص  جایــگاه  خارجــی   مــدرن  طرح هــای 
خــود را در بازارهــای جهانــی دارد. لــذا طــرح 
شــاه عباســی و نقشــه اصیــل کاشــان بــرای 
ــت  ــژه اس ــده و وی ــناخته ش ــی ش ــه طرح همیش
اســت. قبــول جهانیــان گردیــده  مــورد  کــه 

کارخانجــات ریســندگی و بافندگــی یلــدای کویــر 
کاشــان بــا بهــره جویــی از مدرن ترین ماشــین آالت 
روز دنیــا در قســمت بافندگــی از طرح هــای اصیــل 
و مــدرن اســتفاده نمــوده و گلشــنی بســیار بــزرگ 
ــرای  ــگ ایجــاد نمــوده کــه ب در تنــوع طــرح و رن
اهــل ذوق قابــل پذیــرش و اســتقبال بــوده اســت.

 ما می توانیم با حمایت از 
تولید داخل و حفظ کیفیت 

و با شناخت محصول 
می توانیم از اشتباهات 

گذشته جلوگیری کرده و 
مسئولین و تولیدکننده گان 

را به سوی حمایت از تولید 
داخل هدایت نماییم.
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ایــن ماهیــت قالــی دســتباف اســت کــه بــا فــرش 
ماشــینی فــرق دارد و بــرای روبــرو شــدن بــا فــرش 
ــعی در  ــم و س ــر اســت آن را بپذیری ــینی بهت ماش
بتوانیــم  تــا  کنیــم  آن  ویژگی هــای  شــناخت 
مســیر درســت توســعه فــرش دســتباف را بیابیــم.

ــوع  ــر ن ــینی را به خاط ــرش ماش ــار ف ــه هرب اینک
ــودی  ــم و ســعی در ناب ــاک می دانی الیافــش خطرن
تکنولــوژی  پیشــرفت  از  ناشــی  صنعــت  ایــن 
ــرا  ــد. چ ــر نمی رس ــه نظ ــت ب ــی درس ــم راه داری
ــا از  ــه تنه ــرش ماشــینی ن ــدار ف ــان خری ــه هم ک
ــینی  ــرش ماش ــاف ف ــودن الی ــر ب ــی و مض مصنوع
خــود اطــالع دارد بلکــه از مضــر و مصنوعــی 
ــو  ــش و پت ــون بال ــری چ ــوجات دیگ ــودن منس ب
ــز  ــود نی ــاس خ ــی و لب ــه رومبل ــرده و پارچ و پ
ــر  ــی و اکث ــا واردات ــاک م ــازار پوش ــت. ب آگاه اس
اقــالم آن بــا پارچه هایــی کامــاًل مصنوعــی و 
مضــر تهیــه شــده اند، آیــا خریــداری کــه آن 
ــد از روی  ــح می ده ــه ای ترجی ــاس پنب ــه لب را ب
ــد؟ ــی می زن ــن انتخاب ــه چنی ــت ب ــی دس ناآگاه

ــی انســان  ــات زندگ ــی وســایل و ملزوم ــا تمام  آی
ــالمتی  ــا س ــو ب ــال همس ــی و کام ــر، طبیع معاص
اوســت؟ آیــا انــواع مــواد غذائــی موجــود در 
بــازار ایــران صــد در صــد طبیعــی و مفیــد 
بــرای ســالمتی بــدن اســت و یــا مشــتری از 
روش هــای جدیــد و بعضــاً خطرنــاک کشــاورزی و 
دامپــروری آگاه اســت؟ آیــا انســان معاصــر ایرانــی 
از خطــرات ناشــی از ایمنــی نامناســب خودرویــی 
بــه نــام پرایــد بی اطــالع اســت؟ آیــا کــودکان مــا 
ــی  ــواج گوش ــت و ام ــه ای و تبل ــای رایان از بازی ه
و  ناآگاهــی  از روی  آنهــا  والدیــن  و  اماننــد  در 
ــه  ــا هدی ــود را ب ــد خ ــد فرزن ــردی روز تول بی خ
ــد؟  ــاپ جشــن می گیرن ــا لپ ت ــت ی ــک تبل دادن ی
ــوازم  ــرات ل ــی از مض ــران ایران ــان و دخت ــا زن آی
ــی  ــای زیبای ــواع جراحی ه ــود و ان ــی موج آرایش

اســتقبال  بــه  چنیــن  ایــن  کــه  بی خبرنــد 
انبوهــی ازیــن کاالهــا و جراحی هــا می رونــد؟ 

آیــا دیگــر صنایعــی کــه از ورود تکنولــوژی در 
را می پیماینــد  راه زوال خــود  نمانــده و  امــان 
ــازار از  ــن راه ب ــه دشــمنی برخاســتند و ازی ــم ب ه
کــف داده خــود را بدســت آورده و موفــق شــدند؟ 

ــرش  ــروش ف ــد و ف ــود خری ــا دشــمن رک ــا تنه آی
دســتباف، فــرش ماشــینی اســت و پارکــت و 
ســرامیک و دیگــر انــواع کف پــوش هــای مصنوعی 
نقشــی ندارنــد؟ آیــا بایــد عــالوه بــر فرش ماشــینی 
بــه جنــگ بــا پارکــت و ســرامیک نیــز برخیزیــم و 
آن هــا را مضــر و دردســر ســاز بخوانیــم تــا بــازاری 
کــه از فــرش دســتباف ربوده انــد بــاز پــس بگیریم؟

ــام  ــینی تم ــرش ماش ــودی ف ــا ناب ــم ب ــرض کنی ف
ــد.  ــرف می ش ــا برط ــتباف م ــرش دس ــائل ف مس
ــن  ــد، پاکســتان و چی ــه هن ــن اســت ک ــوال ای س
ــا  ــد؟ آی ــازار فــرش ایــران ندارن نقشــی در رکــود ب
ــرای  ــز ب ــتان نی ــد و پاکس ــن و هن ــتی چی براس
ــکار و پیــکار  ــه ان رونــق صنعــت قالیبافــی خــود ب
ــت  ــز موفقی ــد و رم ــینی پرداختن ــرش ماش ــا ف ب

ــت؟  ــن اس ــان چنی ایش

ــرش  ــن ف ــه بی ــی ک ــا زمان ــت ت ــت آن اس حقیق
دســتباف و فــرش ماشــینی تفاوتــی از نــوع ماهیت 
کلــی نگذاریــم وضــع ازیــن بدتــر هــم خواهد شــد. 
حتــی بــا فــرض دشــمنی فــرش ماشــینی بــا فرش 
دســتباف بهتــر اســت جایــگاه آن را بپذیریــم و بــه 
دنبــال تفاوتــی دیگــر جــز نــوع مــواد اولیــه ایــن 

دو دشــمن سرســخت بگردیــم.

از ماست که برماست
 اگــر ســال ها پیــش، اوج زیبایــی و نفاســت و هنــر 
ــم  ــف ابریش ــهری ظری ــتباف ش ــرش دس ــه ف را ب

اطــالق نمی کردیــم، شــاید قالــی روســتایی و 
ــی  ــت و قیمت ــماری درش ــا رجش ــا ب ــایری م عش
مناســب می توانســت در برابــر فــرش ماشــینی 
ــم  ــم راه را گ ــد! آنجــا ه ــم کن ــد عل ــی ق ــه خوب ب
ــتباف  ــرش دس ــه ف ــا دادن ب ــرای به ــم و ب کردی
ــب  ــم و فری ــر رفتی ــه گرانت ــواد اولی ــال م ــه دنب ب
ابریشــم هــزار رنــگ را خوردیــم. آیــا آوازه جهانــی 
ــه ســبک شــهری  ــا ب ــران صرف فــرش دســتباف ای
و ظرافــت و ابریشــم در گــوش جهانیــان پیچیــده 
ــا  ــتایی و عشــایری ب ــرش روس ــا ف ــود و ی ــده ب ش
رنگــی ابرشــی و نقشــه ای فــی البداهــه بســیاری از 
برندهــای فــرش مــا را همچــون هریــس و مالیــر و 
ســاروق و فراهــان و راور و ســنه و ... رقــم زده بــود؟  

حقیقــت آنســت کــه مــا ابتــدا خــود فــرش 
دســتباف را از دســت دادیــم و پــس از ایــن 
ــر  ــه دیگ ــم ب ــازارش را ه ــه ب ــود ک تهــی شــدن ب
آری،  وانهادیــم.  دســتباف  و  ماشــینی  رقبــای 
فــرش دســتباف را بایــد بــا شــاخصه های دیگــری 
ــنت  ــم س ــا ه ــم ت ــنجیدیم و ارزش می نهادی میس
قالــی بافــی از دســت نــرود و شــأن قالیبــاف حفــظ 
شــود و هــم طــرح و نقشــه اصیــل قالــی دســتباف 
ــم.  ــار نمی کردی ــود دچ ــروز خ ــی ام ــه بیهویت را ب
ــدرت خــود را در طــرح و  ــرش دســتباف ق ــر ف اگ
نقــش و آزادی و زیبایــی روح قالیبــاف می دانســت 
شــاید راه دیگــری جــز ظرافــت در پیــش گرفتــه و 
ایــن بیراهــه را بــه فــرش ماشــینی مــی ســپرد و ما 
همچنــان در تبلیغهــای قالــی دســتباف، دخترکــی 
ــی  ــا لباس های ــاه ب ــا را در کمــال آرامــش و رف زیب
فاخــر و رنگارنــگ در دشــتی سرســبز، بــا لبخنــدی 
ــت دار  ــر، پش ــه هن ــوق ب ــت و ش ــار از رضای سرش
ســعی  خــود  خیــال  بــه  و  نشــانده ایم  قالــی 
ــراً از  ــه اکث ــینی ک ــرش ماش ــداران ف ــم خری داری
ــه  ــتند ب ــاف هس ــرکان قالیب ــن دخت ــس همی جن

ــد.  ــان بیاورن ــتباف ایم ــی دس ــودمندی قال س

آیا تنها تفاوت فرش دستباف و ماشینی 
در نوع مواد اولیه خالصه شده است؟

 نگارنده:
سمیه صالحی

طراح فرش ماشینی
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ایــن ماهیــت قالــی دســتباف اســت کــه بــا فــرش 
ماشــینی فــرق دارد و بــرای روبــرو شــدن بــا فــرش 
ــعی در  ــم و س ــر اســت آن را بپذیری ــینی بهت ماش
بتوانیــم  تــا  کنیــم  آن  ویژگی هــای  شــناخت 
مســیر درســت توســعه فــرش دســتباف را بیابیــم.

ــوع  ــر ن ــینی را به خاط ــرش ماش ــار ف ــه هرب اینک
ــودی  ــم و ســعی در ناب ــاک می دانی الیافــش خطرن
تکنولــوژی  پیشــرفت  از  ناشــی  صنعــت  ایــن 
ــرا  ــد. چ ــر نمی رس ــه نظ ــت ب ــی درس ــم راه داری
ــا از  ــه تنه ــرش ماشــینی ن ــدار ف ــان خری ــه هم ک
ــینی  ــرش ماش ــاف ف ــودن الی ــر ب ــی و مض مصنوع
خــود اطــالع دارد بلکــه از مضــر و مصنوعــی 
ــو  ــش و پت ــون بال ــری چ ــوجات دیگ ــودن منس ب
ــز  ــود نی ــاس خ ــی و لب ــه رومبل ــرده و پارچ و پ
ــر  ــی و اکث ــا واردات ــاک م ــازار پوش ــت. ب آگاه اس
اقــالم آن بــا پارچه هایــی کامــاًل مصنوعــی و 
مضــر تهیــه شــده اند، آیــا خریــداری کــه آن 
ــد از روی  ــح می ده ــه ای ترجی ــاس پنب ــه لب را ب
ــد؟ ــی می زن ــن انتخاب ــه چنی ــت ب ــی دس ناآگاه

ــی انســان  ــات زندگ ــی وســایل و ملزوم ــا تمام  آی
ــالمتی  ــا س ــو ب ــال همس ــی و کام ــر، طبیع معاص
اوســت؟ آیــا انــواع مــواد غذائــی موجــود در 
بــازار ایــران صــد در صــد طبیعــی و مفیــد 
بــرای ســالمتی بــدن اســت و یــا مشــتری از 
روش هــای جدیــد و بعضــاً خطرنــاک کشــاورزی و 
دامپــروری آگاه اســت؟ آیــا انســان معاصــر ایرانــی 
از خطــرات ناشــی از ایمنــی نامناســب خودرویــی 
بــه نــام پرایــد بی اطــالع اســت؟ آیــا کــودکان مــا 
ــی  ــواج گوش ــت و ام ــه ای و تبل ــای رایان از بازی ه
و  ناآگاهــی  از روی  آنهــا  والدیــن  و  اماننــد  در 
ــه  ــا هدی ــود را ب ــد خ ــد فرزن ــردی روز تول بی خ
ــد؟  ــاپ جشــن می گیرن ــا لپ ت ــت ی ــک تبل دادن ی
ــوازم  ــرات ل ــی از مض ــران ایران ــان و دخت ــا زن آی
ــی  ــای زیبای ــواع جراحی ه ــود و ان ــی موج آرایش

اســتقبال  بــه  چنیــن  ایــن  کــه  بی خبرنــد 
انبوهــی ازیــن کاالهــا و جراحی هــا می رونــد؟ 

آیــا دیگــر صنایعــی کــه از ورود تکنولــوژی در 
را می پیماینــد  راه زوال خــود  نمانــده و  امــان 
ــازار از  ــن راه ب ــه دشــمنی برخاســتند و ازی ــم ب ه
کــف داده خــود را بدســت آورده و موفــق شــدند؟ 

ــرش  ــروش ف ــد و ف ــود خری ــا دشــمن رک ــا تنه آی
دســتباف، فــرش ماشــینی اســت و پارکــت و 
ســرامیک و دیگــر انــواع کف پــوش هــای مصنوعی 
نقشــی ندارنــد؟ آیــا بایــد عــالوه بــر فرش ماشــینی 
بــه جنــگ بــا پارکــت و ســرامیک نیــز برخیزیــم و 
آن هــا را مضــر و دردســر ســاز بخوانیــم تــا بــازاری 
کــه از فــرش دســتباف ربوده انــد بــاز پــس بگیریم؟

ــام  ــینی تم ــرش ماش ــودی ف ــا ناب ــم ب ــرض کنی ف
ــد.  ــرف می ش ــا برط ــتباف م ــرش دس ــائل ف مس
ــن  ــد، پاکســتان و چی ــه هن ــن اســت ک ــوال ای س
ــا  ــد؟ آی ــازار فــرش ایــران ندارن نقشــی در رکــود ب
ــرای  ــز ب ــتان نی ــد و پاکس ــن و هن ــتی چی براس
ــکار و پیــکار  ــه ان رونــق صنعــت قالیبافــی خــود ب
ــت  ــز موفقی ــد و رم ــینی پرداختن ــرش ماش ــا ف ب

ــت؟  ــن اس ــان چنی ایش

ــرش  ــن ف ــه بی ــی ک ــا زمان ــت ت ــت آن اس حقیق
دســتباف و فــرش ماشــینی تفاوتــی از نــوع ماهیت 
کلــی نگذاریــم وضــع ازیــن بدتــر هــم خواهد شــد. 
حتــی بــا فــرض دشــمنی فــرش ماشــینی بــا فرش 
دســتباف بهتــر اســت جایــگاه آن را بپذیریــم و بــه 
دنبــال تفاوتــی دیگــر جــز نــوع مــواد اولیــه ایــن 

دو دشــمن سرســخت بگردیــم.

از ماست که برماست
 اگــر ســال ها پیــش، اوج زیبایــی و نفاســت و هنــر 
ــم  ــف ابریش ــهری ظری ــتباف ش ــرش دس ــه ف را ب

اطــالق نمی کردیــم، شــاید قالــی روســتایی و 
ــی  ــت و قیمت ــماری درش ــا رجش ــا ب ــایری م عش
مناســب می توانســت در برابــر فــرش ماشــینی 
ــم  ــم راه را گ ــد! آنجــا ه ــم کن ــد عل ــی ق ــه خوب ب
ــتباف  ــرش دس ــه ف ــا دادن ب ــرای به ــم و ب کردی
ــب  ــم و فری ــر رفتی ــه گرانت ــواد اولی ــال م ــه دنب ب
ابریشــم هــزار رنــگ را خوردیــم. آیــا آوازه جهانــی 
ــه ســبک شــهری  ــا ب ــران صرف فــرش دســتباف ای
و ظرافــت و ابریشــم در گــوش جهانیــان پیچیــده 
ــا  ــتایی و عشــایری ب ــرش روس ــا ف ــود و ی ــده ب ش
رنگــی ابرشــی و نقشــه ای فــی البداهــه بســیاری از 
برندهــای فــرش مــا را همچــون هریــس و مالیــر و 
ســاروق و فراهــان و راور و ســنه و ... رقــم زده بــود؟  

حقیقــت آنســت کــه مــا ابتــدا خــود فــرش 
دســتباف را از دســت دادیــم و پــس از ایــن 
ــر  ــه دیگ ــم ب ــازارش را ه ــه ب ــود ک تهــی شــدن ب
آری،  وانهادیــم.  دســتباف  و  ماشــینی  رقبــای 
فــرش دســتباف را بایــد بــا شــاخصه های دیگــری 
ــنت  ــم س ــا ه ــم ت ــنجیدیم و ارزش می نهادی میس
قالــی بافــی از دســت نــرود و شــأن قالیبــاف حفــظ 
شــود و هــم طــرح و نقشــه اصیــل قالــی دســتباف 
ــم.  ــار نمی کردی ــود دچ ــروز خ ــی ام ــه بیهویت را ب
ــدرت خــود را در طــرح و  ــرش دســتباف ق ــر ف اگ
نقــش و آزادی و زیبایــی روح قالیبــاف می دانســت 
شــاید راه دیگــری جــز ظرافــت در پیــش گرفتــه و 
ایــن بیراهــه را بــه فــرش ماشــینی مــی ســپرد و ما 
همچنــان در تبلیغهــای قالــی دســتباف، دخترکــی 
ــی  ــا لباس های ــاه ب ــا را در کمــال آرامــش و رف زیب
فاخــر و رنگارنــگ در دشــتی سرســبز، بــا لبخنــدی 
ــت دار  ــر، پش ــه هن ــوق ب ــت و ش ــار از رضای سرش
ســعی  خــود  خیــال  بــه  و  نشــانده ایم  قالــی 
ــراً از  ــه اکث ــینی ک ــرش ماش ــداران ف ــم خری داری
ــه  ــتند ب ــاف هس ــرکان قالیب ــن دخت ــس همی جن

ــد.  ــان بیاورن ــتباف ایم ــی دس ــودمندی قال س

آیا تنها تفاوت فرش دستباف و ماشینی 
در نوع مواد اولیه خالصه شده است؟

 نگارنده:
سمیه صالحی
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چرا باید به تشکل ها بپیوندیم؟

ضرورت تشکل گرایی در صنایع مرتبط با نساجی و پوشاک
آیا تشکل های موجود به لحاظ قدرت تأثیرگذاری، در حد مناسبی هستند؟

کشــور مــا اکنــون در شــرایطی قــرار دارد کــه بیش 
از هــر زمــان دیگــری بــه بســیج همگانــی و همســاز 
ــه  ــژه در عرص ــه وی ــوه ب ــای بالق ــردن توانایی ه ک
اقتصــادی نیــاز دارد. از ســوی دیگــر عالقــه ای کــه 
مــردم مــا در ســال های اخیــر در مقاطــع مختلــف 
بــرای مشــارکت در سرنوشــت خویــش نشــان 
داده انــد، فضــای مســاعدی را بــرای فراخــوان آن هــا 
ــرده  ــاد ک ــادی، ایج ــه اقتص ــور در صحن ــه حض ب
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه دســتیابی بــه هــر هدف 
ــه و  ــازمان یافت ــی س ــالش جمع ــرو ت کالن در گ
ــکل ها  ــکل گیری تش ــت، ش ــده اس ــزی ش برنامه ری
و پویایــی فعالیــت آنهــا بــه منظــور اســتقرار جامعــه 
مدنــی، می توانــد موجبــات بهره گیــری هرچــه 
ــاماندهی  ــه س ــک ب ــکل ها را در کم ــتر از تش بیش
امــور اقتصــادی و اجتماعــی فراهــم آورده و فرآینــد 
توســعه اقتصــادی ملــی را تســریع و تســهیل کنــد.

بــرای بازنگــری قوانیــن و مقرراتــی کــه در زمینــه 
ــع  ــدن، موان ــی ش ــرمایه گذاری و صنعت ــد، س تولی
ــود  ــه وج ــا اینک ــرده و ی ــاد ک ــی ایج و محدودیت
ــب  ــرا موج ــه در اج ــاد ک ــم و متض ــررات مبه مق
ناســازگاری  و  متفــاوت  تفســیرهای  و  تعبیــر 
ایجــاد  بــرای  می تواننــد  تشــکل ها  می شــود، 
ــنهادهای  ــت، پیش ــب فعالی ــی مناس ــای قانون فض
اصالحــی بــه دولــت و مجلــس ارائــه کننــد. ضمــن 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی ب ــرایط کنون ــه در ش آنک
دولــت و مجلــس خواســتار و داوطلــب چنیــن 
کســب  بــه  عالقمنــد  و  بــوده  همکاری هایــی 
ــاغل  ــان غیرش ــی کارشناس ــرات و آرای تخصص نظ
در دولــت در بررســی لوایــح، طرح هــا، قوانیــن، 
ــتند. ــتورالعمل ها هس ــا و دس ــررات، آیین نامه ه مق

الزم بــه ذکــر اســت حقــی کــه مــردم بــرای 
نظــارت دولــت دارنــد بــه عنــوان یکــی از بزرگترین 
ــوده  ــه ب ــورد توج ــام م ــردم، از قدیم االی ــوق م حق
ــوق  ــه از حق ــا ک ــر دولت ه ــارت ب ــا نظ ــت. ام اس
کار کــه موضــوع  و  اساســی صاحبــان کســب 
صحبــت ایــن مقالــه اســت، نیــاز بــه ابــزار و 
اعمــال  ابــزار  مهم تریــن  کــه  دارد  امکانــات 
ــر  ــی ب ــازمان های مبتن ــکیل س ــا تش ــا، ب نظارت ه
ــد  ــن رو در رون ــت. از ای ــی اس ــوان جمع ــرد و ت خ
ــکل ها  ــعه تش ــی، توس ــی و صنعت ــعه اجتماع توس
و نهادهــای مدنــی امــری اجتنابناپذیــر اســت.

اما صنایع مرتبط با نساجی و پوشاک
مــا،  کشــور  در  پوشــاک  و  نســاجی  صنعــت 
بــوده  خصوصــی  بخــش  بــه  متکــی  همــواره 
تأمیــن  زنجیــره  می بایســت  بنابرایــن  اســت 
انســانی  نیــروی  و  ماشــین آالت  اولیــه،  مــواد 

آن  خــود  توســط  دانشــگاهی  کارآزمــوده 
شــود. مدیریــت  مطلوبــی  نحــو  بــه  بخــش، 

بــا توجــه بــه مــوارد فوق الذکــر، تشــکل های 
صنعــت نســاجی، پوشــاک و چــرم، همچنیــن 
مربوطــه  تخصصــی  انجمن هــای  دیگــر 
اســتراتژی های  تدویــن  در  می بایســت 
نماینــد. ورود  فعاالنــه  هــم  صنعــت  ایــن 

امــا یکــی از اشــکاالتی کــه در تشــکل های موجــود 
ــود  ــاک وج ــا نســاجی و پوش ــط ب ــع مرتب در صنای
ــت،  ــن تشکل هاس ــجام ای ــدم انس ــر و ع دارد تکث
چنانکــه در حــال حاضــر چندیــن تشــکل و انجمــن 
فعــال وجــود دارد کــه از هماهنگــی و انســجام الزم 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــن ب ــتند و بنابرای ــوردار نیس برخ
وزارتخانــه صنعــت معــدن تجارت بــرای اســتفاده از 
آنهــا در تصمیــم ســازی ها بــا مشــکل روبه رو اســت.

ــه ریشــه  ــی ک ــود، راه حل ــرایط موج ــود ش ــا وج ب
در فرهنــگ کشــورمان دارد و البتــه معادلــه ای 
ــدت  ــه »وح ــت ک ــن اس ــت، ای ــز هس ــن نی امروزی
در عیــن کثــرت و کثــرت در عیــن وحــدت«.  
براســاس ایــن فرمــول تشــکل های موجــود بــا 
توانمنــد کــردن خــود، چــه بــه لحــاظ تــوان 
ــاظ  ــه لح ــه ب ــی وچ ــر کارشناس ــده و نظ ــه ای ارائ
تشــکیالتی،  و  ســازماندهی  قــدرت  و  انســجام 
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــود ب ــی از خ ــر امروزین تصوی
و بــا ســایر تشــکل ها بــه رقابــت و همــکاری 
ــتگی  ــع وابس ــا قط ــر ب ــوی دیگ ــد و از س بپردازن
ــه دولــت، اســتقالل خــود را حفــظ کننــد. خــود ب

ــود  ــد ب ــت خواه ــه دول ــن وظیف ــان ای ــن می در ای
ــص  ــای متخص ــتن کادره ــار داش ــا در اختی ــه ب ک
ــه  ــد زمین ــه بتوان ــای مترقیان ــرب و برنامه ه و مج
خردمندانه تریــن  و  نظــرات  بهتریــن  ارائــه 
ــد و  ــم کن ــکل ها فراه ــوی تش ــنهادها را از س پیش
ســپس ســره و ناســره را از هــم تشــخیص دهنــد.

ــداد  ــش تع ــد از افزای ــا نبای ــه تنه ــورت ن در آن ص
ــد  ــود، بلکــه بای تشــکل ها و انجمن هــا گالیه منــد ب
بــه ایــن امر کمــک و مدد هم رســاند و سیاســتگذار 
تالش هــای انجــام شــده در ایــن عرصــه شــد؛ چــرا 
کــه تنهــا در ایــن میــدان »کثــرت و رقابــت« اســت 
کــه خردمندانه تریــن نظریــات بــا پشــتوانه های 
اجتماعــی قــوی ارائــه و بــه کمــک دولــت می آیــد.

شــکل گیری و توســعه ســازمان ها و تشــکل های 
جامعــه مدنــی در طــول چنــد دهــه گذشــته 
در اقصــی نقــاط جهــان، از رشــد چشــمگیری 
برخــوردار بــوده اســت بــه طوریکــه در هــزاره 
تغییــر  صنعــت  توســعه  پارادایم هــای  ســوم، 
ــه  ــکل ها ب ــد، تش ــم جدی ــت. در پارادای ــرده اس ک

ــار  ــعه ب ــد توس ــالن جدی ــران و حام ــوان بازیگ عن
ــد. ــر دوش گرفته ان ــا را ب ــا و بازاره ــت دولت ه امان

ــود  ــون بهب ــود قان ــا وج ــی ب ــت فعل ــی دول از طرف
محیــط کســب و کار مصــوب 1390 ضــرورت 
ــای  ــکل ها را در برنامه ه ــرات تش ــری از نظ بهره گی
خــود دیــده اســت و تمامــی دســتگاه های اجرایــی 
مکلــف شــده اند در تدویــن یــا اصــالح بخشــنامه ها 
ــرای  ــنهاد ب ــه پیش ــی و در ارائ ــای اجرای و رویه ه
تصویــب مقــررات دولتــی، نظــر تشــکل های ذیربــط 
ــن  ــد. همچنی ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــذ و م را اخ
اعــالم نموده انــد کــه دفتــر هیئــت دولــت و 
کمســیون های دولــت نیــز در فرآینــد بررســی 
ــی  ــر کتب ــذ نظ ــن اخ ــوط، ضم ــنهادهای مرب پیش
ــده  ــزوم از نماین ــط، در صــورت ل تشــکل های ذیرب
ــد. ــوت می کن ــرای شــرکت در جلســات دع ــا ب آنه

ــی و  ــکل های صنعت ــا تش ــور م ــه در کش ــا اینک ب
صنفــی در صنایــع نســاجی، پوشــاک و چــرم چه در 
ســطح اســتان ها و چــه در ســطح ملــی سال هاســت 
کــه شــکل گرفتــه امــا هنوز تــا رســیدن بــه جایگاه 
ــد. ــادی دارن ــه زی ــود فاصل ــت خ ــأن و منزل در ش

مطالعــه رونــد توســعه اقتصــادی و صنعتــی و 
ــتگذاری ها  ــه در سیاس ــه کار رفت ــی ب ــول و مبان اص
توســعه  بــه  منجــر  کــه  تصمیمگیری هایــی  و 
نشــان  یافتــه  توســعه  کشــورهای  روزافــزون 
را  مکانیزم هایــی  کشــورها  ایــن  کــه  می دهــد 
ــه خوبــی  ــد کــه در قــرون اخیــر ب طراحــی کرده ان
کار کــرده و موجبــات توســعه یافتگــی آنهــا را 
فراهــم آورده اســت. حتــی کشــورهای تــازه توســعه 
یافتــه هــم بــا طراحــی و اجــرای سیاســت ها 
در طــی چنــد دهــه  مکانیزم هایــی خــاص،  و 
توانســته اند بــه خوبــی راه توســعه را بپیماینــد.

یکــی از ایــن مکانیزم هــا، مشــارکت هــر چه بیشــتر 
ــری و  ــد تصمیم گی ــی در فرآین ــکل های صنعت تش
تصمیم ســازی در مســائل کالن اقتصــادی و صنعتی 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــکل های صنعت ــرا تش ــت زی اس
نقــش بخــش صنعــت در اقتصــاد بــه ســبب تــوان 
ایجــاد ارزش افــزوده می تواننــد نقــش محــوری در 
راســتای بهبــود و پیشــرفت اقتصــاد هــر کشــور ایفا 
کننــد. بــه همیــن دلیــل در کشــور مــا نیــز ایجــاد، 
ــه  ــی ب ــت، رشــد و توســعه تشــکل های صنعت تقوی
ــاد  ــور در ابع ــعه کش ــه در توس ــی ک ــت نقش جه
بین المللــی، ملــی و در ســطح واحدهــای اقتصــادی 
ــل گشــته اســت. ــم تبدی ــی مه ــه ضرورت ــد، ب دارن

می تــوان  بین المللــی  بُعــد  از  راســتا  ایــن  در 
ــات و  ــترش ارتباط ــل گس ــی از قبی ــه زمینه های ب
توســعه همکاری هــای چندجانبــه بــه منظــور 
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زمینه هــای  در  بین المللــی  تجــارب  انتقــال 
مختلــف صنعتــی، بازرگانــی و تکنولوژیکی، توســعه 
همکاری هــای فنــی بــا ســازمان ها و نهادهــای 
و  نشســت ها  در  حضــور  جهانــی  و  منطقــه ای 
ــوق  ــاع از حق ــرای دف ــی ب ــای بین الملل کنفرانس ه
صنعت گــران ایــران، مشــارکت در افزایــش نــوآوری 
ــترش  ــی و گس ــطح بین الملل ــش در س ــق دان و خل
و رونــق تجــارت در ســطح بین المللــی و گســترش 
ــود. ــاره نم ــان اش ــطح جه ــارت در س ــق تج و رون

ــزایی در  ــر بس ــکل ها، تأثی ــز تش ــی نی ــد مل در بُع
اقتصــاد  در  تصمیمگیری هــا  کیفیــت  افزایــش 
ــردم  ــن م ــط بی ــهیل رواب ــد. تس ــور دارن کالن کش
و حکومــت )نهادهــای قانون گــذاری و اجرایــی 
ــی  ــای اجرای ــی از نقش ه ــول بخش ــی( ، قب ونظارت
اســتراتژی های  تدویــن  در  مشــارکت  دولــت، 
مدیــران  تجربیــات  تبــادل  کشــور،  توســعه 
یکدیگــر،  بــا  دولتــی  و  بخش هــای خصوصــی 
ایجــاد و ترویــج فرهنــگ مشــارکت در بیــن مــردم، 
افزایــش کارآیــی و ثمربخشــی واحدهــای صنعتــی، 
ــا اســتراتژی ها  آشــنا ســاختن بخــش خصوصــی ب
ــه تحقــق  و سیاســت توســعه ای کشــور و کمــک ب
ایــن برنامه هــا، از دیگــر زمینه هــای اثرگــذاری 
ســوی  از  و  اســت  ملــی  ســطح  در  تشــکل ها 
در ســطح  تشــکل های صنعتــی  دیگــر وجــود 
ــال در  ــی فع ــی و خدمات ــد، بازرگان ــای تولی واحده
صنایــع مذکــور، بــه دلیــل نقشــی کــه در توســعه 
ایــن واحدهــا در زمینه هــای مختلــف از قبیــل 
ــاء،  ــش روی اعض ــای پی ــکالت و تنگناه ــع مش رف
جمــع آوری اطالعــات موجــود در صنعــت مربوطــه، 
کمــک و مشــاوره بــه واحدهــای عضــو جهــت 
بهبــود فعالیت هــا، تعییــن و تدویــن ضوابــط و 
معیارهــای فنــی بــرای تأســیس واحدهــای جدیــد، 
تعییــن و تدویــن اســتانداردها در صنعــت مربوطــه، 
حــل مســائل صنعتــی و مســائل مربوطــه بــه روابــط 
تخصصــی  نمایشــگاه های  برگــزاری   ،  ... و  کار 
بــه  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  مشــترک، 
ــا  ــای اعض ــش و آگاهی ه ــطح دان ــا س ــور ارتق منظ
ــن اعضــا و  ــت و داوری بی ــول حکمی ــره قب و باالخ
...  ایفــا می کننــد، ضرورتــی غیرقابــل انــکار اســت.

ــان،  ــص کارآفرین ــش و تخص ــطح دان ــردن س باالب
بازآمــوزی  و  تخصص هــا  نوســازی  مدیــران، 
آن هــا، بهســازی اطالعــات بــرای آشــنایی بــا 
آخریــن دســتاوردهای علمــی و فنــی، ترویــج 
بــه  احتــرام  زمینه هــای  در  ملــی  فرهنــگ 
روحیــه  ترویــج  صرفهجویــی،  و  قناعــت  کار، 
مهم تریــن  از  کار  در  صمیمیــت  صداقــت، 
منابــع  توســعه  زمینــه  در  تشــکل ها  اقدامــات 
انســانی و ایجادنگــرش توســعه ای در آنهاســت.

همچنیــن تشــکل ها بــه علــت احاطــه ای کــه 
در  متعــدد  فعالیت هــای  رشــد  بــه  قاعدتــاً 
و  ارشــادی  نقــش  می تواننــد  دارنــد،  صنعــت 
هدایتــی ســرمایه گذاران را در انباشــت ســرمایه 
در  و  اشــتغال  فرصت هــای  وایجــاد  مولــد 
ــادی  ــرفت اقتص ــد و پیش ــه رش ــک ب ــت کم نهای

محــدود  منابــع  اتــالف  از  و  گیرنــد  برعهــده 
ــد. ــری کنن ــور جلوگی ــتفاده کش ــل اس ــی قاب ول

در تنظیــم سیاســت های کالن اقتصــادی )چــه 
در زمینــه تولیــد و چــه در زمینــه تجــارت(، 
از  برخــورداری  بــا  ســو  یــک  از  تشــکل ها 
ــر  ــوی دیگ ــه و از س ــا تجرب ــراد ب ــان و اف متخصص
ــی  ــای واقع ــات و رویداده ــه اطالع ــا دسترســی ب ب
نــه تنهــا مانــع از تصمیم گیــری نادرســت و اعمــال 
خــاص  جهت هایــی  در  سیاســت مداران  نظــر 
ــای  ــاذ تصمیم ه ــه اتخ ــان را ب ــه آن ــوند بلک می ش
از  می کننــد.  هدایــت  و  رهنمــون  اجــرا  قابــل 
ــل  ــکل ها در مراح ــدگان تش ــور نماین ــن رو حض ای
شــوراها  در  مشــارکت  و  برنامه ریــزی  مختلــف 
در  حضــور  نیــز  و  برنامه ریــزی  کمیته هــای  و 
مســائل  بــه  مربــوط  تصمیم گیــری  شــوراهای 
اقتصــای مرتبــط، ایــن فرصــت را بــه وجــود 
مــی آورد کــه سیاســتگذاران در اتخــاذ تصمیمــات 
و سیاســت های کالن اقتصــادی مرتبــط بــا صنایــع 
نســاجی و پوشــاک، از نظــرات و انتظــارات فعــاالن 
ــی کــه  ــق ایــن نهادهــای مدن ایــن عرصــه، از طری
ــط  ــف و مرتب ــاالن مختل ــوده فع ــه ت ــد فاصل در ح
بــا ایــن صنایــع و دولــت هســتند، آگاهــی حاصــل 
اتخــاذ تصمیــم  و  بــه سیاســت گذاری  و  کنــد 
منطبــق بــا نیازهــا کــه در ضمــن از جنبــه اجرایــی 
قــوی نیــز برخــوردار اســت، مبــادرت کننــد.

شــدن  مهیــا  نظــر  از  مــا  کنونــی  شــرایط 
ــای  ــور، گوی ــدن کش ــی ش ــاخت های صنعت زیرس
ایــن واقعیــت اســت کــه آمادگــی توســعه صنعتــی 
بســترهای  و  زیرســاخت ها  ایجــاد  لحــاظ  بــه 
حــدوداً  انــرژی  ارتباطــات،  قبیــل  از  مناســب 
ــگاهی در  ــالن دانش ــود فارغ التحصی ــن، وج مطمئ
حداشــباع، آموزش هــای فنــی و حر فــه ای در کشــور 
ــای  ــن وجــود نقصان ه ــا ای ــا ب و .... وجــود دارد؛ ام
مشــهود و قابــل مالحظــه ای وجــود دارد. بــه 
عنــوان مثــال فقــدان رویــه مشــارکت جویی و 
تشــکل ها  خــود  و  فعــاالن  مشــارکت خواهی 
تشــکل ها  بیــن  همدلــی  نبــود  همچنیــن  و 
جهــت ایجــاد کارآمــدی و اثرگــذاری بیشــتر.

در شــرایطی، کــه در مرحلــه گــذار از جامعــه 
ــتیم،  ــعه یافته هس ــه توس ــمت جامع ــه س ــنتی ب س
دســتیابی بــه دموکراســی، ایجــاد نهادهــای مدنــی 
ــروری و  ــاز ض ــک نی ــی ی ــازمان های غیردولت و س
تشــکل گرایی شــاخصه  اســت؛ گرچــه  الزامــی 
امروزیــن امــر توســعه همــه جانبــه و پایــدار اســت 
و در کشــورهای مختلــف از قدمــت دیرینــه ای 
بهره منــد اســت امــا ایــن امــر متأســفانه در کشــور 
ــن  ــا ای ــط ب ــع مرتب ــران علی الخصــوص در صنای ای
صنعــت، مثــل همــه تحــوالت دیگــر دستخشــوش 
شــرایط سیاســی زمانــه و البتــه سیاســی کاری 
ــتانه  ــه در آس ــد به طوریک ــع ش ــراد، واق ــی اف برخ
تشــکل های  دنیــا،  در  تشــکل گرایی  تحــوالت 
صنعتــی در صنایــع مذکــور  بــه حاشــیه رانــده شــد 
و قبــل از هرگونــه تکامــل بــه کهولــت و فرســودگی 
ــودن  ــه نب ــم ک ــول داری ــد. قب ــال ش زودرس مبت

ــش و  ــاء نق ــت ارتق ــی جه ــش دولت ــه در بخ برنام
جایــگاه تشــکل های صنعتــی و همچنیــن تأخیــر و 
تعلــل در اجــرای برنامه هــای توســعه ای کشــور کــه 
نقــش موثــر و مفیــدی در شــکل گیری تشــکل های 
ــاده  ــابه م ــد )مش ــته باش ــد داش ــی می توان صنعت
به عنــوان    )... و  توســعه  پنجــم  قانــون   153
ــدم رشــد  ــه ضعــف و ع ــل محیطــی منجــر ب عوام
ــی  ــا در حال ــه اینه ــا هم تشــکل ها شــده اســت ام
ــع  ــی از صنای ــط، بعض ــن محی ــه در همی ــت ک اس
در کشــور خودمــان علیرغــم اینکــه دارای قدمتــی 
بــه انــدازه صنعــت نســاجی نیســت ولــی اقدامــات 
ــود  ــادی در بهب ــر زی ــال در آن تاثی تشــکل های فع
ــت.  ــته اس ــاالن آن داش ــب و کار فع ــت کس وضعی

امــا دلیــل ایــن ضعــف تشــکلی درصنایــع مذکــور 
چیســت؟

عمــده ضعف هــا و مشــکالت عارضــی و عمومیــت دار 
در یــک نــگاه کلــی شــامل مــوارد ذیل اســت:

1- فقدان استراتژی مدون و برنامه ریزی جامع 
میان مدت و بلندمدت در تشکل ها

2- فقدان ساختار تشکیالتی برای تعیین وظایف و 
توزیع قدرت و اختیارات

3- فقدان برنامه های آموزشی برای باال بردن 
سطوح کیفی اعضاء تشکل

4- فقدان سیستم های اطالعاتی و اطالع رسانی 
مناسب

5- فقدان تأمین مالی و بودج های
6- فقدان سیستم تعاملی فعال و مثبت

7- فقدان تدوین منشور اخالقی
 شــاید تنهــا راه حصــول بــه رشــد صنعــت، 
همــکاری ســطوح مختلــف فعــاالن صنعــت باشــد. 
ــی رســیدن  ــدون مشــارکت همگان ــه هــر حــال ب ب
بســیار  موردنظرمــان،  توســعه ای  اهــداف  بــه 
ــرورت  ــر ض ــن ام ــق ای ــود. تحق ــد ب ــوار خواه دش
ــر تشــکل ها را طلــب  وجــود نهادهــای واســط نظی
را  و خواســت جمعــی  تــا حرکت هــا  می کنــد 
ــازماندهی  ــزی و س ــا برنامه ری ــد و ب ــازمان دهن س
مناســب تحقــق اهــداف صنعــت را تســهیل کننــد.

ــی و ایجــاد  ــر صدای ــن اســاس برخاســتن ه ــر ای ب
ــارک  ــون و مب ــری میم ــی ام ــع و گروه ــر جم ه
ــاد  ــای ایج ــه معن ــر، ب ــن ام ــد ای ــا تأیی ــت. ام اس
جزایــر پراکنــده و بی خبــر از یکدیگــر و شــاید 
ــا هــم نیســت، بلکــه قطعــاً همراهــی و  در تضــاد ب
همــکاری ایــن مجموعــه را کــه جــدای از تضادهــا 
در کالن مســئله یعنــی »توســعه صنعتــی« کشــور 
در معنــای امروزیــن آن کــه »تولیــد کاالهــای 
ــر  ــا یکدیگ ــت و ب ــی« اس ــه جهان ــی در عرص رقابت
ــی  ــن همراه ــد و در ای ــد را میطلب ــر دارن وحدتنظ
ــه  ــد ب ــی باش ــان تعامل ــه رویکردم ــت ک الزم اس
ــه  ــاالن عرص ــه فع ــان از هم ــی. در پای ــای تقابل ج
ــن تشــکلهای  نســاجی، پوشــاک و چــرم و همچنی
مربوطــه میخواهیــم کــه بهســوی یکپارچگــی 
پیــش برویــم و بــا ایجــاد وفــاق ملــی، بســتر 
ــم.  ــم آوری ــت فراه ــن صنع ــدار را در ای توســعه پای
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زمینه هــای  در  بین المللــی  تجــارب  انتقــال 
مختلــف صنعتــی، بازرگانــی و تکنولوژیکی، توســعه 
همکاری هــای فنــی بــا ســازمان ها و نهادهــای 
و  نشســت ها  در  حضــور  جهانــی  و  منطقــه ای 
ــوق  ــاع از حق ــرای دف ــی ب ــای بین الملل کنفرانس ه
صنعت گــران ایــران، مشــارکت در افزایــش نــوآوری 
ــترش  ــی و گس ــطح بین الملل ــش در س ــق دان و خل
و رونــق تجــارت در ســطح بین المللــی و گســترش 
ــود. ــاره نم ــان اش ــطح جه ــارت در س ــق تج و رون

ــزایی در  ــر بس ــکل ها، تأثی ــز تش ــی نی ــد مل در بُع
اقتصــاد  در  تصمیمگیری هــا  کیفیــت  افزایــش 
ــردم  ــن م ــط بی ــهیل رواب ــد. تس ــور دارن کالن کش
و حکومــت )نهادهــای قانون گــذاری و اجرایــی 
ــی  ــای اجرای ــی از نقش ه ــول بخش ــی( ، قب ونظارت
اســتراتژی های  تدویــن  در  مشــارکت  دولــت، 
مدیــران  تجربیــات  تبــادل  کشــور،  توســعه 
یکدیگــر،  بــا  دولتــی  و  بخش هــای خصوصــی 
ایجــاد و ترویــج فرهنــگ مشــارکت در بیــن مــردم، 
افزایــش کارآیــی و ثمربخشــی واحدهــای صنعتــی، 
ــا اســتراتژی ها  آشــنا ســاختن بخــش خصوصــی ب
ــه تحقــق  و سیاســت توســعه ای کشــور و کمــک ب
ایــن برنامه هــا، از دیگــر زمینه هــای اثرگــذاری 
ســوی  از  و  اســت  ملــی  ســطح  در  تشــکل ها 
در ســطح  تشــکل های صنعتــی  دیگــر وجــود 
ــال در  ــی فع ــی و خدمات ــد، بازرگان ــای تولی واحده
صنایــع مذکــور، بــه دلیــل نقشــی کــه در توســعه 
ایــن واحدهــا در زمینه هــای مختلــف از قبیــل 
ــاء،  ــش روی اعض ــای پی ــکالت و تنگناه ــع مش رف
جمــع آوری اطالعــات موجــود در صنعــت مربوطــه، 
کمــک و مشــاوره بــه واحدهــای عضــو جهــت 
بهبــود فعالیت هــا، تعییــن و تدویــن ضوابــط و 
معیارهــای فنــی بــرای تأســیس واحدهــای جدیــد، 
تعییــن و تدویــن اســتانداردها در صنعــت مربوطــه، 
حــل مســائل صنعتــی و مســائل مربوطــه بــه روابــط 
تخصصــی  نمایشــگاه های  برگــزاری   ،  ... و  کار 
بــه  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  مشــترک، 
ــا  ــای اعض ــش و آگاهی ه ــطح دان ــا س ــور ارتق منظ
ــن اعضــا و  ــت و داوری بی ــول حکمی ــره قب و باالخ
...  ایفــا می کننــد، ضرورتــی غیرقابــل انــکار اســت.

ــان،  ــص کارآفرین ــش و تخص ــطح دان ــردن س باالب
بازآمــوزی  و  تخصص هــا  نوســازی  مدیــران، 
آن هــا، بهســازی اطالعــات بــرای آشــنایی بــا 
آخریــن دســتاوردهای علمــی و فنــی، ترویــج 
بــه  احتــرام  زمینه هــای  در  ملــی  فرهنــگ 
روحیــه  ترویــج  صرفهجویــی،  و  قناعــت  کار، 
مهم تریــن  از  کار  در  صمیمیــت  صداقــت، 
منابــع  توســعه  زمینــه  در  تشــکل ها  اقدامــات 
انســانی و ایجادنگــرش توســعه ای در آنهاســت.

همچنیــن تشــکل ها بــه علــت احاطــه ای کــه 
در  متعــدد  فعالیت هــای  رشــد  بــه  قاعدتــاً 
و  ارشــادی  نقــش  می تواننــد  دارنــد،  صنعــت 
هدایتــی ســرمایه گذاران را در انباشــت ســرمایه 
در  و  اشــتغال  فرصت هــای  وایجــاد  مولــد 
ــادی  ــرفت اقتص ــد و پیش ــه رش ــک ب ــت کم نهای

محــدود  منابــع  اتــالف  از  و  گیرنــد  برعهــده 
ــد. ــری کنن ــور جلوگی ــتفاده کش ــل اس ــی قاب ول

در تنظیــم سیاســت های کالن اقتصــادی )چــه 
در زمینــه تولیــد و چــه در زمینــه تجــارت(، 
از  برخــورداری  بــا  ســو  یــک  از  تشــکل ها 
ــر  ــوی دیگ ــه و از س ــا تجرب ــراد ب ــان و اف متخصص
ــی  ــای واقع ــات و رویداده ــه اطالع ــا دسترســی ب ب
نــه تنهــا مانــع از تصمیم گیــری نادرســت و اعمــال 
خــاص  جهت هایــی  در  سیاســت مداران  نظــر 
ــای  ــاذ تصمیم ه ــه اتخ ــان را ب ــه آن ــوند بلک می ش
از  می کننــد.  هدایــت  و  رهنمــون  اجــرا  قابــل 
ــل  ــکل ها در مراح ــدگان تش ــور نماین ــن رو حض ای
شــوراها  در  مشــارکت  و  برنامه ریــزی  مختلــف 
در  حضــور  نیــز  و  برنامه ریــزی  کمیته هــای  و 
مســائل  بــه  مربــوط  تصمیم گیــری  شــوراهای 
اقتصــای مرتبــط، ایــن فرصــت را بــه وجــود 
مــی آورد کــه سیاســتگذاران در اتخــاذ تصمیمــات 
و سیاســت های کالن اقتصــادی مرتبــط بــا صنایــع 
نســاجی و پوشــاک، از نظــرات و انتظــارات فعــاالن 
ــی کــه  ــق ایــن نهادهــای مدن ایــن عرصــه، از طری
ــط  ــف و مرتب ــاالن مختل ــوده فع ــه ت ــد فاصل در ح
بــا ایــن صنایــع و دولــت هســتند، آگاهــی حاصــل 
اتخــاذ تصمیــم  و  بــه سیاســت گذاری  و  کنــد 
منطبــق بــا نیازهــا کــه در ضمــن از جنبــه اجرایــی 
قــوی نیــز برخــوردار اســت، مبــادرت کننــد.

شــدن  مهیــا  نظــر  از  مــا  کنونــی  شــرایط 
ــای  ــور، گوی ــدن کش ــی ش ــاخت های صنعت زیرس
ایــن واقعیــت اســت کــه آمادگــی توســعه صنعتــی 
بســترهای  و  زیرســاخت ها  ایجــاد  لحــاظ  بــه 
حــدوداً  انــرژی  ارتباطــات،  قبیــل  از  مناســب 
ــگاهی در  ــالن دانش ــود فارغ التحصی ــن، وج مطمئ
حداشــباع، آموزش هــای فنــی و حر فــه ای در کشــور 
ــای  ــن وجــود نقصان ه ــا ای ــا ب و .... وجــود دارد؛ ام
مشــهود و قابــل مالحظــه ای وجــود دارد. بــه 
عنــوان مثــال فقــدان رویــه مشــارکت جویی و 
تشــکل ها  خــود  و  فعــاالن  مشــارکت خواهی 
تشــکل ها  بیــن  همدلــی  نبــود  همچنیــن  و 
جهــت ایجــاد کارآمــدی و اثرگــذاری بیشــتر.

در شــرایطی، کــه در مرحلــه گــذار از جامعــه 
ــتیم،  ــعه یافته هس ــه توس ــمت جامع ــه س ــنتی ب س
دســتیابی بــه دموکراســی، ایجــاد نهادهــای مدنــی 
ــروری و  ــاز ض ــک نی ــی ی ــازمان های غیردولت و س
تشــکل گرایی شــاخصه  اســت؛ گرچــه  الزامــی 
امروزیــن امــر توســعه همــه جانبــه و پایــدار اســت 
و در کشــورهای مختلــف از قدمــت دیرینــه ای 
بهره منــد اســت امــا ایــن امــر متأســفانه در کشــور 
ــن  ــا ای ــط ب ــع مرتب ــران علی الخصــوص در صنای ای
صنعــت، مثــل همــه تحــوالت دیگــر دستخشــوش 
شــرایط سیاســی زمانــه و البتــه سیاســی کاری 
ــتانه  ــه در آس ــد به طوریک ــع ش ــراد، واق ــی اف برخ
تشــکل های  دنیــا،  در  تشــکل گرایی  تحــوالت 
صنعتــی در صنایــع مذکــور  بــه حاشــیه رانــده شــد 
و قبــل از هرگونــه تکامــل بــه کهولــت و فرســودگی 
ــودن  ــه نب ــم ک ــول داری ــد. قب ــال ش زودرس مبت

ــش و  ــاء نق ــت ارتق ــی جه ــش دولت ــه در بخ برنام
جایــگاه تشــکل های صنعتــی و همچنیــن تأخیــر و 
تعلــل در اجــرای برنامه هــای توســعه ای کشــور کــه 
نقــش موثــر و مفیــدی در شــکل گیری تشــکل های 
ــاده  ــابه م ــد )مش ــته باش ــد داش ــی می توان صنعت
به عنــوان    )... و  توســعه  پنجــم  قانــون   153
ــدم رشــد  ــه ضعــف و ع ــل محیطــی منجــر ب عوام
ــی  ــا در حال ــه اینه ــا هم تشــکل ها شــده اســت ام
ــع  ــی از صنای ــط، بعض ــن محی ــه در همی ــت ک اس
در کشــور خودمــان علیرغــم اینکــه دارای قدمتــی 
بــه انــدازه صنعــت نســاجی نیســت ولــی اقدامــات 
ــود  ــادی در بهب ــر زی ــال در آن تاثی تشــکل های فع
ــت.  ــته اس ــاالن آن داش ــب و کار فع ــت کس وضعی

امــا دلیــل ایــن ضعــف تشــکلی درصنایــع مذکــور 
چیســت؟

عمــده ضعف هــا و مشــکالت عارضــی و عمومیــت دار 
در یــک نــگاه کلــی شــامل مــوارد ذیل اســت:

1- فقدان استراتژی مدون و برنامه ریزی جامع 
میان مدت و بلندمدت در تشکل ها

2- فقدان ساختار تشکیالتی برای تعیین وظایف و 
توزیع قدرت و اختیارات

3- فقدان برنامه های آموزشی برای باال بردن 
سطوح کیفی اعضاء تشکل

4- فقدان سیستم های اطالعاتی و اطالع رسانی 
مناسب

5- فقدان تأمین مالی و بودج های
6- فقدان سیستم تعاملی فعال و مثبت

7- فقدان تدوین منشور اخالقی
 شــاید تنهــا راه حصــول بــه رشــد صنعــت، 
همــکاری ســطوح مختلــف فعــاالن صنعــت باشــد. 
ــی رســیدن  ــدون مشــارکت همگان ــه هــر حــال ب ب
بســیار  موردنظرمــان،  توســعه ای  اهــداف  بــه 
ــرورت  ــر ض ــن ام ــق ای ــود. تحق ــد ب ــوار خواه دش
ــر تشــکل ها را طلــب  وجــود نهادهــای واســط نظی
را  و خواســت جمعــی  تــا حرکت هــا  می کنــد 
ــازماندهی  ــزی و س ــا برنامه ری ــد و ب ــازمان دهن س
مناســب تحقــق اهــداف صنعــت را تســهیل کننــد.

ــی و ایجــاد  ــر صدای ــن اســاس برخاســتن ه ــر ای ب
ــارک  ــون و مب ــری میم ــی ام ــع و گروه ــر جم ه
ــاد  ــای ایج ــه معن ــر، ب ــن ام ــد ای ــا تأیی ــت. ام اس
جزایــر پراکنــده و بی خبــر از یکدیگــر و شــاید 
ــا هــم نیســت، بلکــه قطعــاً همراهــی و  در تضــاد ب
همــکاری ایــن مجموعــه را کــه جــدای از تضادهــا 
در کالن مســئله یعنــی »توســعه صنعتــی« کشــور 
در معنــای امروزیــن آن کــه »تولیــد کاالهــای 
ــر  ــا یکدیگ ــت و ب ــی« اس ــه جهان ــی در عرص رقابت
ــی  ــن همراه ــد و در ای ــد را میطلب ــر دارن وحدتنظ
ــه  ــد ب ــی باش ــان تعامل ــه رویکردم ــت ک الزم اس
ــه  ــاالن عرص ــه فع ــان از هم ــی. در پای ــای تقابل ج
ــن تشــکلهای  نســاجی، پوشــاک و چــرم و همچنی
مربوطــه میخواهیــم کــه بهســوی یکپارچگــی 
پیــش برویــم و بــا ایجــاد وفــاق ملــی، بســتر 
ــم.  ــم آوری ــت فراه ــن صنع ــدار را در ای توســعه پای
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ــد و  ــا و جرای ــانه ه ــي در رس ــد گاه ــر از چن  ه
ــر  ــه راه مــي افتــد مبنــي ب روزنامــه هــا موجــي ب
اینکــه فــرش دســتباف ایــران رو بــه زوال و نابودي 
ــي  ــل و کمبودهای ــراي آن سلســله عوام اســت و ب
نظیــر رقبــاي خارجــي، نبــود حمایــت دولتــي و ... 
را ذکــر مــي کننــد، اخیــرا نیــز بــا رشــد روز افــزون 
ــور،   ــیني کش ــرش ماش ــت ف ــمندانه صنع و هوش
وجــود کارخانجــات فــرش ماشــیني هــم بــه عوامل 
بــه نابــودي کشــیده شــدن فــرش دســتباف اضافــه 
شــده اســت. از قضــا فــرش ماشــیني نیــز کــه یــک 
صنعــت مســتقل و خــود ســاخته اســت از آنجایــي 
ــدارد  ــد ن ــیما و جرای ــدا و س ــي در ص ــه تریبون ک
همــواره یــک طرفــه مقصــر جلــوه داده مــي شــود.

دعوایی به ضرر همه
ــرش  ــیني و ف ــرش ماش ــواي ف ــوان دع ــاید بت ش
ــران  ــور ای ــي کش ــاع سیاس ــه اوض ــتباف را ب دس
تشــبیه کــرد، جایــي کــه عمومــا دو حــزب اصولگرا 
ــرار  ــم ق ــب رو در روي ه ــس و اصــالح طل + دلواپ
مــي گیرنــد، از آنجایــي کــه اصــالح طلبــان اصــوال 
ــه  ــا در قبض ــانه ه ــه رس ــد و هم ــي ندارن تریبون
ــا  ــالح آنه ــه ص ــزي ب ــر چی ــت ه ــان اس اصولگرای
نباشــد بــد و ســیاه اســت، فعــاالن فــرش دســتباف 
ــا و  ــگاه ه ــار داشــتن جای ــل در اختی ــه دلی ــز ب نی
رســانه هــاي دولتــي ایــن حــق را بــراي خــود قایل 
مــي شــوند کــه بــا اعمــال فشــار پیشــرفت هــاي 
فــرش ماشــیني را کمرنــگ و منفــي نشــان دهنــد.

جمهــوري  ریاســت  ســال  هشــت  بــه  اگــر 
رییــس جمهــور محبــوب اصولگرایــان نگاهــي 
ــم  ــود و چش ــل ب ــز گل و بلب ــه چی ــم هم بیندازی
بــر خطاهــا پوشــیده ، امــا وقتــي کرســي را 
دادنــد کوچکتریــن خطــاي دولــت  از دســت 
ــي  ــاي منف ــادات و هجمــه ه ــن انتق ــد بدتری جدی
و ســیاه نمایــي  را بــه دنبــال دارد، بــه نظــر 
ــد  ــاي کالب ــه ج ــز ب ــتباف نی ــرش دس ــد ف میرس
ــود  ــي خ ــاي درون ــکالت و کمبوده ــکافي مش ش
ــیني را  ــرش ماش ــي ف ــب یعن ــد رقی ــي خواه م
ــگ  ــات جن ــواع اتهام ــا ان ــد و ب ــوه ده ــر جل مقص
بینــدازد. راه  بــه  بــه ســود خــود  را   روانــي 

تبلیغات فرش ماشیني ممنوع
همیــن چنــد ســال پیــش بــود کــه فعــاالن فــرش 
دســتباف از تبلیغــات تلوزیونــي شــرکت هاي فرش 
ماشــیني هــم بــه خشــم امــده بودنــد و بــا ســر و 
ــي  ــات تلوزیون ــاد ســعي داشــتند تبلیغ صــداي زی
ــوع  ــیني ممن ــرش ماش ــاي ف ــرکت ه ــراي ش را ب
کننــد. ســوال اینجاســت کــه چــرا فــرش دســتباف 

حاضــر نیســت بــراي محصــوالت خــود 
اینجاســت  تبلیــغ کنــد؟؟  جالــب 
فــرش  تولیدکننــدگان  وقتــي  کــه 
ــترده  ــات گس ــار تبلیغ ــتباف انتظ دس
ــر خارجــي را از  در شــبکه هــاي معتب
ــد حاضــر نمــي شــوند در  ــت دارن دول
همیــن تلوزیــون ایــران تبلیــغ کننــد.

ــرش  ــاالن ف ــي از فع ــده کم ــاید ع ش
دســتباف هنــوز هــم بــه انحصــار 
ــا متاســفانه  ــاد داشــته باشــند ام اعتق
مــا  روزگار  جبــر  خوشــبختانه  یــا 

ــتري  ــاز مش ــه نی ــخ ب ــت و پاس ــه رقاب ــت ک اینس
مــي  مشــخص  را  بــازار  معادلــه  کــه  اســت 
بنــد کشــیدن  بــه  و  انحصــار  دیگــر  و  کنــد 
اســتراتژي  یــک  خــود  حرکــت  بــراي  همــه 
منســوخ شــده اســت و جــواب نمــي دهــد.

جنگ مدرنیته و کهنه گي
ــف  ــاي مختل ــه ه ــران از جنب ــتباف ای ــرش دس ف
ــا  ــرده ام ــه روز ک ــود را ب ــته خ ــالهاي گذش در س
ــادي دارد.  ــه زی ــد باشــد فاصل ــا انچــه بای ــوز ب هن
ــه  ــد ب ــاظ تولی ــه لح ــیني ب ــرش ماش ــس ف برعک
صــورت صنعتــي ،  ناخواســته در مســیري گام بــر 
ــه  ــي ک ــده اســت، جای ــه مهندســي ش ــدارد ک می
ــد  ــرف میزن ــد ح ــي تولی ــام ومهندس ــداد و ارق اع
ــاي درســت و  ــه ه ــلیقه شــخصي و تجرب ــه س و ن
ــوان  ــي ت ــا  م ــا.  دقیق ــون و خط ــه آزم ــط و ن غل
دلخــوري فعــاالن فــرش دســتباف را بــه وضعیــت 
ــي  ــت، وقت ــبیه دانس ــرب ش ــرق و غ ــي ش کنون
کــه شــرقي هــا خــود را صاحــب تمــدن چندیــن 
هــزار ســاله و علــم و دانــش مــي دانســتند ، 
ــان  ــه هم ــمندي ب ــت و هوش ــا درای ــا ب ــي ه غرب
ــم و  ــا نظ ــرقي ه ــي ش ــاد و غن ــاي زی ــته ه داش
ــا  ــدن آنه ــش و تم ــه دان ــر پای ــد و ب ــب دادن ترتی
روش هــاي آکادمیــک و سیســتماتیکي ابــداع 
ــه  ــاندند ک ــي رس ــه جای ــرفت را ب ــد و پیش کردن
حــاال مــا فقــط حســرت آنــرا مــي خوریــم.

ــگ  ــیني جن ــتباف و ماش ــرش دس ــن ف ــگ بی جن
و  فعــاالن  قطعــا  اســت،  کهنگــي  و  مدرنیتــه 
تولیدکننــدگان فــرش دســتباف نیــز بــا حرکــت به 
ســمت بــه روز شــدن مــي تواننــد جایــگاه خوبــي 
در بازارهــاي داخلــي و خارجــي بــه دســت آورنــد.

قانون جذب و پیشنهادي براي حامیان کمپین 
هاي ضد فرش ماشیني

قانــون جــذب یکــي از قوانیــن طبیعــت اســت کــه 
کاربردهــاي فراوانــي دارد و همــه مــا بــه طریقــي 
بــا آن آشــنایي داریــم و یــا آنــرا تجربــه کــرده ایــم، 
ــه هــر چیــزي بیشــتر توجــه  طبــق ایــن قانــون ب

کنیــد همــان در زندگــي شــما اتفــاق مــي افتــد، 
امــا نکتــه ظریــف ایــن قانــون ایــن اســت کــه بایــد 
واقعــا بــه چیــزي کــه مــي خواهیــد فکــر کنیــد و 
نــه کمبــود آن چیــز، مــادر تــرزا یکــي از کســاني 
بــود کــه ایــن قانــون را بخوبــي درک کــرده بــود و 
وقتــي از او بــراي گردهمایــي ضــد جنــگ دعــوت 
کردنــد در آن شــرکت نکــرد و بــه برگــزار کنندگان 
آن گفــت: »برویــد و هــر وقــت راهپیمایــي صلــح 
داشــتید خبــرم کنیــد«  توصیــه نویســنده هــم بــه 
حامیــان عزیــز کمپیــن نــه - بــه - فرش- ماشــیني 
ــه .... کــه در  ــه - ب و همــه دیگــر کمپیــن هــاي ن
ــه  ــه ب ــن اســت ک ــاب شــده، ای فضــاي مجــازي ب
جــاي تمرکــز بــرروي آنچــه نمــي خواهیــد واقعــا 
ــا  روي چیــزي کــه مــي خواهیــد تمرکــز کنیــد ت
ــي  ــس و منف ــه برعک ــد و نتیج ــذب کنی ــرا ج آن
ــون ، حمایــت از کمپیــن هــاي  ــر قان نگیریــد. بناب
ضــد فــرش ماشــیني تنهــا منجــر بــه بدتــر 
ــتر  ــه بیش ــتباف و توج ــرش دس ــاع ف ــدن اوض ش
ــه  ــر نبــود ب ــا بهت ــه فــرش ماشــیني میشــود. آی ب
جــاي کمپیــن نــه بــه فــرش ماشــیني، »کمپیــن 
مي انداختیــم؟ راه  آري-به-فرش-دســتباف« 

ــر صنعــت  ــه هن ــر اســت ک ــه ذک ــان الزم ب در پای
ــه  ــاالن آن ب ــه فع ــران و هم ــتباف ای ــرش دس ف
ســبب مسءولیــت بزرگــي کــه بــراي حفــظ ایــن 
ــه  ــراي هم ــد ب ــاي پارســي دارن ــران به ــراث گ می
مــا و اهالــي صنعــت فــرش ماشــیني کشــور 
قابــل احتــرام و ســتایش هســتند و اصــوال فــرش 
ــدارد،  ــي ن ــرش دســتباف هویت ــدون ف ماشــیني ب
قطعــا هــر ایرانــي فــرش دســتباف را دوســت 
ــد  ــه ماســت. امی ــه هم دارد و پیشــرفت آن دغدغ
اســت انتقــادات و مســایل مطــرح شــده از جانــب 
ــگ نظــري و تعصــب  ــه دور از تن ــر دو طــرف ب ه
ــش  ــر دو بخ ــعه ه ــرفت و توس ــراي پیش ــا ب تنه
ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــتباف م ــیني و دس ماش

ــت  ــتباف نیس ــرش دس ــب ف ــیني رقی ــرش ماش ف
پاســخگویي  بــراي  صنعــت  دو  هــر  وبایــد 
و  داخلــي  بازارهــاي  نیــاز  از  بخشــي  بــه 
اعتــالي  بــراي  یکدیگــر  کنــار  در  خارجــي 
نــام فــرش ایرانــي در جهــان تــالش کننــد.

 فرش ماشیني؛
اصالح طلب بي رسانه

نویسنده: 
بهنام قاسمی

تحریریه مجله کهن
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ادامه حرکت بازار نخ فرش 
PA6 ماشینی به سمت

بیــش از 1/6 میلیــون تــن نــخ فــرش بــی ســی اف 
ــی  ــخ فــرش ب ــا ماشــین آالت تولیــد ن در جهــان ب

ــد می شــود. ســی اف اورلیکــون نیومــگ تولی

دموتکــس  نمایشــگاه  در  نیومــگ  اورلیکــون 
ــی  ــد را معرف ــای جدی ــوژی ه ــیا 2017 تکنول اس
ــی  ــت اصل ــم حرک ــوز ه ــان داد هن ــه نش ــرد ک ک
بــازار بــه ســمت اســتفاده از نــخ هــای پلــی 
در 5 ســال  کند.تنهــا  مــی  آمیــد 6 حرکــت 
ــزوده  ــت اف ــن ظرفی ــه ای ــن  ب ــته 90000 ت گذش
ــه  ــد نصــب شــده اســت ک ــای جدی و دســتگاه ه
ســهم اورلیکــون نیومــگ در آن 65 درصــد اســت. 

ایــن شــرکت توانســته اســت بازارهــای خوبــی در 
ــی  ــای مهم ــرکت ه ــا ش ــت آورد و ب ــن بدس چی
 Zhejiang Sitong و Jiangsu Kaili Carpet چون
Chemical Fibre قراردادهــای نصــب ماشــین آالت 

بــا ظرفیــت بــاال را امضــاء نمــوده. 

تکنولــوژی  بــا  شــده  ســاخته  ماشــین آالت 
واحدهــای  از  اســتفاده  بــا  توانســته  نیومــگ 
تکســچرایزینگ جدیــد و واحدهــای خنــک کننــده 
معــروف بــه »وی کولینــگ« باالتریــن درجــه 
کیفیــت و یکنواختــی نــخ را فراهــم می کننــد. 

ــی  ــی س ــای ب ــخ ه ــرای ن ــرفته ب ــوژی پیش تکنول
ــوان یکــی  ــه عن ــه اورلیکــون نیومــگ ب اف نوآوران
ســاخت  صنعــت  در  پیشــرو  شــرکت های  از 
ماشــین آالت  الیــاف مصنوعــی شــناخته می شــوند.

ــاال و  ــی ب ــش فن ــر دان ــه ب ــا تکی ــرکت ب ــن ش ای
 واحــد ار انــد دی فعــال خــود ماشــین االت   S+  و
Sytec One BCF systems را کــه بــه عنــوان 
ماشــین آالت پیشــرو در تولیــد نخ هــای فــرش بــی 
ســی اف بــه شــمار مــی رود همــواره بــه روز کــرده 
ــی  ــت و یکنواخت ــت، ظراف ــت کیفی ــته اس و توانس
نخ هــای فــرش تولیــدی را افزایــش دهــد. عمومــاً 

فــروش ماشــین آالت تولیــد الیــاف مصنوعــی 
نیومــگ در مناطــق تولیــد کننــده فــرش ماشــینی 
و کفپوش هــای نســاجی ماننــد آمریــکای شــمالی، 
بیشــتر  چیــن  و  خاورمیانــه  ترکیــه،  مصــر، 
ــی  ــی صادرات ــای اصل ــوان بازاره ــه عن ــت و ب اس
می شــود. شــناخته  بین المللــی  شــرکت  ایــن 

سرمایه گذاری عظیم 13 میلیارد 
لیرترکیه توسط بزرگترین تولید 

کننده فرش جهان؛ 
شرکت ساسا و هدف تبدیل شدن به غول 

پلی استر جهان

از  یکــی  عنــوان  بــه  اردموغلــو  هولدینــگ 
ــان  ــده جه ــد کنن ــای تولی ــرکت ه ــن ش بزرگتری
در صنعــت فــرش ماشــینی قصــد دارد بــا ســرمایه 
ــه  ــر ترکی ــارد لی ــه 13 میلی ــل توج ــذاری قاب گ
تولیــد 3 درصــد  میلیــارد دالر،  معــادل 3.65 
بگیــرد. در دســت  را  اســتر جهــان  پلــی  کل 

ــج  ــد رن ــدف تولی ــا ه ــروژه ب ــن پ ماشــین آالت ای
وســیعی از انــواع 
نــخ پلــی اســتر 
ســال  اواخــر  از 
میــالدی   2016
آغــاز شــده اســت.

پــروژه  ایــن  در 
خــط  عظیــم 
ــندگی  ــد ریس تولی
  POY نــخ بالــک
بــه  اســتر  پلــی 
ــک خــط  ــال ی دنب
ریســندگی خــط 
تولیــد نــخ پلــی 
بطــری  از  اســتر 

ضایعاتــی  هــای 
نصــب  پــت 
انــدازی  راه  و 
شــد.  خواهــد 

ترکیــه  امــروزه 
بــا  توانســته 
ــذاری  ــرمایه گ س
جدیــد  هــای 
انــواع  تولیــد  در 
نــخ هــای پلــی 
اســتر بــه یکــی 
از بازیگــران مهــم 

ــل  ــی تبدی ــاف مصنوع ــت الی ــش از صنع ــن بخ ای
ــرژی و  ــی ان ــت رقابت ــه قیم ــه ب ــا توج ــود و ب ش
نیــروی کاری کــه در ترکیــه وجــود دارد ایــن 
کشــور مــی توانــد بــا تولیدکننــدگان چینــی 
بــه خوبــی رقابــت کنــد. همچنیــن در حــال 
حاضــر ســرمایه گــذاری هــای جدیــد در صنعــت 
تولیــد الیــاف مصنوعــی در ترکیــه بــا تمرکــز 
بــر آخریــن تکنولــوژی هــای روز دنیــا انجــام 
ــت بســیار خــوب اســت.  ــک مزی ــه ی ــرد ک می گی

ظهــور ترکیــه بــه عنــوان یکــی از بازیگــران اصلــی 
تولیــد فــرش ماشــینی در جهــان بــه تولیــد 
ــی  ــور دسترس ــن کش ــرش در ای ــخ ف ــدگان ن کنن
آســان بــه یــک بــازار عالــی و پــر ترافیــک را  دارند.

حال خوب فرش ماشینی و دوران طالیی 
پلی استر

ــت  ــنا در صنع ــام آش ــک ن ــو ی ــگ اردموغل هولدین
فــرش ماشــینی جهــان اســت. حتــی اگــر کســی 
نیســت  نشناســد ممکــن  را   اردموغلــو  برنــد 
برندهایــی ماننــد مرینــوس و دینارســو را بــه یــاد 
نداشــته باشــد. در صنعــت فــرش ماشــینی جهــان 
برندهایــی ماننــد مرینــوس و دینارســو برندهایــی 

ــتند. ــده هس ــناخته ش ــی و ش جهان

هولدینگ اردموغلو قدرت اصلی و صاحب برندهایی 

 Merinos. Dinarsu Padişah. Efsaneمانند
İmparator می باشد.

مهمتریــن  از  برندهــا  ایــن  از  کــدام  هــر 
صادرکننــدگان فــرش ماشــینی در جهان به شــمار 
مــی رونــد و بخــش مهمــی از ایــن میزان صــادرات 
ــز دارد.  ــی اســتری تمرک ــای پل ــرش ه ــر روی ف ب
وضعیــت بســیار خــوب و رو بــه پیشــرفت صــادرات 
ــرده  ــای نامب ــه و برنده ــینی در ترکی ــرش ماش ف
بــازاری تضمیــن شــده بــرای واحــد تولیــدی 
جدیــد نــخ فــرش پلــی اســتر اســت کــه در گــروه 
ــت. ــدازی اس ــاخت و راه ان ــال س ــو در ح اردموغل
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از هــر 100 فــرش ماشــینی تولیــد شــده در 
دنیــا 5 فــرش در گــروه شــرکت هــای هولدینــگ 
اردموغلــو تولیــد مــی شــود کــه بــه همیــن دلیــل 
ایــن گــروه خــود را بزرگتریــن تولیــد کننــده 

ــد.  ــی کن ــی م ــان معرف ــینی جه ــرش ماش ف

در حــال حاضــر شــرکت فــرش مرینــوس ترکیــه 
ــای  ــود را در بازاره ــد خ ــد تولی ــا 75 درص 70 ت
جهانــی صــادر مــی کنــد. در حــال حاضــر شــرکت 
ــی  ــدات خــود را صــادر م ساســا 40 در صــد تولی
کنــد کــه قطعــا بــا افتتــاح ســرمایه گــذاری 
جدیــد ایــن رقــم بــه شــدت رشــد خواهــد کــرد. 
ــه  ــا ب ــرکت ساس ــران ش ــذاران و مدی ــرمایه گ س
عنــوان زیــر مجموعــه هولدینــگ اردموغلــو اعتقــاد 
ــوژی  ــب تکنول ــه اغل ــه اینک ــه ب ــا توج ــد ب دارن
ــخ  ــد ن ــرای تولی هــای موجــود در کشــور چیــن ب
ــت  ــا کیفی ــی و ب ــتر قدیم ــی اس ــرش پل ــای ف ه
ــای  ــذاری ه ــرمایه گ ــتند س ــی هس ــای معمول ه
ــی در  ــه راحت ــد ب ــی توان ــرکت م ــن ش ــد ای جدی
ــیار  ــت بس ــودن کیفی ــا دارا ب ــی ب ــای جهان بازاره
بــاال و رقابتــی بــودن بــه خوبــی بــه فــروش برســد 
و مشــتریان بســیار ایــن شــرکت مــی توانــد پــس 
ــاز  ــد از نی ــود 3 درص ــعه خ ــرح توس ــام ط از اتم
کل جهــان بــه الیــاف پلــی اســتر و 7 درصــد نیــاز 

ــد. ــن کن ــن محصــول را تامی ــه ای ــه ب منطق

سرمایه گذاری ها بر روی 
ماشین آالت بافندگی 

حلقوی و کشباف در جهان 

ــباف در  ــای کش ــد پارچه ه ــت تولی ــعه صنع  توس
ــاز شــده اســت.  ــه از ســال 1920 آغ کشــور ترکی
در ســال های ابتدایــی ایــن بخــش اغلــب بــر روی  
ــا  ــود و ت ــز ب ــتی متمرک ــت دس ــین آالت باف ماش
ــه ســمت کارخانجــات  زمانــی کــه ایــن حرکــت ب
مجهــز ویــژه ســوق پیــدا کــرد ادامــه یافــت.

ــی در  ــیار مهم ــش بس ــش نق ــن بخ ــدا ای در ابت
صــادارت کاالهــای نســاجی از ترکیــه داشــت 
و در ســال 1964 میــالدی تقریبــا 300 هــزار 
بــه  ترکیــه  صــادرات  دالر  هــزار   400 از  دالر 
در  داشــت.  اختصــاص  کشــباف  پارچه هــای 
ترکیــه  بــه  ماشــین آالت  ورود   1950 ســال 
یــک چالــش بــزرگ بــود. ورود ماشــین االت 
بافندگــی حلقــوی و کشــباف بــه ترکیــه کــم 
ــن  ــوارد ای ــیاری م ــود و در بس ــده ب ــاز ش ــم آغ ک
ــد  ــه و در چن ــه تک ــورت تک ــه ص ــین آالت ب ماش
ــه صــورت قاچــاق وارد کشــور می شــد.  ــارت و ب پ

حاشــیه ســود تولیدکننــدگان در طــی این ســال ها 
بســیار بــاال و خــوب بــود همچنیــن قیمــت انــرژی 
ــود. و تولیــد  و ســوخت بســیار پاییــن و رقابتــی ب
کننــدگان می توانســتند هزینــه یــک ماشــین 
ــه طــور کامــل مســتهلک  گردبافــی را در 7 مــاه ب
کننــد و ســودآوری بیشــتر را اغــاز کننــد. در 
ــر  ــای زی ــد لباس ه ــای تولی ــه 1960 مناقصه ه ده
ســربازان و نظامیــان در ترکیــه بــه تولیدکننــدگان 
داخلــی ســپرده شــد و توانســت انقالبــی را در 
ایــن عرصــه راه بینــدازد و بــه طــور شــگرفی 
ایــن صنعــت و تولیدکننــدگان آن را تقویــت کنــد. 

 در دهــه 1980 میــالدی همزمــان بــا توســعه 

ماشــین آالت گردبافــی در جهــان ترکیــه ســرمایه 
ــش  ــن بخ ــر روی ای ــی ب ــیار هنگفت ــذاری بس گ
انجــام داد و توانســت بــه بزرگتریــن تولیــد کننــده 
ــل شــود. در  ــا تبدی ــن محصــوالت بعــد از ایتالی ای
ــه  ــی در ترکی ــدات گردباف ــز تولی ــر نی ــال حاض ح
ســهم عمــده ای از تولیــدات نســاجی ترکیــه 
را در بــر دارد کــه عمدتــا در بخــش صنایــع 
کوچــک و متوســط فعــال هســتند. در ســال 
ــی کــه در جهــان  1996 از 9000 ماشــین گردباف
ــه  ــدد وارد ترکی ــد 1260 ع ــادر ش ــاخته و ص س
ــرد.   ــاد ک ــش ایج ــن بخ ــی در ای ــه انقالب ــد ک ش

تــا ســال 2010 میــالدی اغلــب ســرمایه گذاری هــا 
و تولیــدات ماشــین آالت حلقــوی بــر روی ماشــین 
ــه بعــد  ــود امــا از از ایــن ســال ب آالت گردبافــی ب
ــن  ــازه واردی ــد ت ــای جدی ــذاری ه ــرمایه گ ــا س ب
ــی  ــت باف ــین آالت تخ ــا ماش ــد ب ــش تولی ــه بخ ب
ــین آالت  ــد ماش ــگالدش تولی ــن و بن ــد چی مانن
تخــت بافــی نیــز بــا رشــد خوبــی مواجــه گردیــد.

بــه طــور کلــی در بیــن ســال های 1996 تــا 
2001 ترکیــه در بیــن 4 کشــور مهــم وارد کننــده 
و ســرمایه گــذار در بخــش ماشــین آالت کشــبافی 
ــرمایه  ــن دوره س ــس از ای ــا پ ــود ام ــوی ب و حلق
کاهــش  بخــش  ایــن  در  ترکیــه  گذاری هــای 
ــدا کــرده اســت. در ســال های اخیــر اغلــب  پی
ــمت  ــه س ــه ای ب ــده ترکی ــرکت های تولیدکنن ش
ــزه  نوســازی ماشــین آالت قدیمــی خــود و مدرنی
ــر  ــد و کمت ــت می کنن ــت حرک ــن صنع ــردن ای ک
ــده ای  ــزرگ و عم ــیار ب ــای بس ــرمایه گذاری ه س
می شــود. انجــام  جدیــد  پروژه هــای  بــرای 
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از هــر 100 فــرش ماشــینی تولیــد شــده در 
دنیــا 5 فــرش در گــروه شــرکت هــای هولدینــگ 
اردموغلــو تولیــد مــی شــود کــه بــه همیــن دلیــل 
ایــن گــروه خــود را بزرگتریــن تولیــد کننــده 

ــد.  ــی کن ــی م ــان معرف ــینی جه ــرش ماش ف

در حــال حاضــر شــرکت فــرش مرینــوس ترکیــه 
ــای  ــود را در بازاره ــد خ ــد تولی ــا 75 درص 70 ت
جهانــی صــادر مــی کنــد. در حــال حاضــر شــرکت 
ــی  ــدات خــود را صــادر م ساســا 40 در صــد تولی
کنــد کــه قطعــا بــا افتتــاح ســرمایه گــذاری 
جدیــد ایــن رقــم بــه شــدت رشــد خواهــد کــرد. 
ــه  ــا ب ــرکت ساس ــران ش ــذاران و مدی ــرمایه گ س
عنــوان زیــر مجموعــه هولدینــگ اردموغلــو اعتقــاد 
ــوژی  ــب تکنول ــه اغل ــه اینک ــه ب ــا توج ــد ب دارن
ــخ  ــد ن ــرای تولی هــای موجــود در کشــور چیــن ب
ــت  ــا کیفی ــی و ب ــتر قدیم ــی اس ــرش پل ــای ف ه
ــای  ــذاری ه ــرمایه گ ــتند س ــی هس ــای معمول ه
ــی در  ــه راحت ــد ب ــی توان ــرکت م ــن ش ــد ای جدی
ــیار  ــت بس ــودن کیفی ــا دارا ب ــی ب ــای جهان بازاره
بــاال و رقابتــی بــودن بــه خوبــی بــه فــروش برســد 
و مشــتریان بســیار ایــن شــرکت مــی توانــد پــس 
ــاز  ــد از نی ــود 3 درص ــعه خ ــرح توس ــام ط از اتم
کل جهــان بــه الیــاف پلــی اســتر و 7 درصــد نیــاز 

ــد. ــن کن ــن محصــول را تامی ــه ای ــه ب منطق

سرمایه گذاری ها بر روی 
ماشین آالت بافندگی 

حلقوی و کشباف در جهان 

ــباف در  ــای کش ــد پارچه ه ــت تولی ــعه صنع  توس
ــاز شــده اســت.  ــه از ســال 1920 آغ کشــور ترکی
در ســال های ابتدایــی ایــن بخــش اغلــب بــر روی  
ــا  ــود و ت ــز ب ــتی متمرک ــت دس ــین آالت باف ماش
ــه ســمت کارخانجــات  زمانــی کــه ایــن حرکــت ب
مجهــز ویــژه ســوق پیــدا کــرد ادامــه یافــت.

ــی در  ــیار مهم ــش بس ــش نق ــن بخ ــدا ای در ابت
صــادارت کاالهــای نســاجی از ترکیــه داشــت 
و در ســال 1964 میــالدی تقریبــا 300 هــزار 
بــه  ترکیــه  صــادرات  دالر  هــزار   400 از  دالر 
در  داشــت.  اختصــاص  کشــباف  پارچه هــای 
ترکیــه  بــه  ماشــین آالت  ورود   1950 ســال 
یــک چالــش بــزرگ بــود. ورود ماشــین االت 
بافندگــی حلقــوی و کشــباف بــه ترکیــه کــم 
ــن  ــوارد ای ــیاری م ــود و در بس ــده ب ــاز ش ــم آغ ک
ــد  ــه و در چن ــه تک ــورت تک ــه ص ــین آالت ب ماش
ــه صــورت قاچــاق وارد کشــور می شــد.  ــارت و ب پ

حاشــیه ســود تولیدکننــدگان در طــی این ســال ها 
بســیار بــاال و خــوب بــود همچنیــن قیمــت انــرژی 
ــود. و تولیــد  و ســوخت بســیار پاییــن و رقابتــی ب
کننــدگان می توانســتند هزینــه یــک ماشــین 
ــه طــور کامــل مســتهلک  گردبافــی را در 7 مــاه ب
کننــد و ســودآوری بیشــتر را اغــاز کننــد. در 
ــر  ــای زی ــد لباس ه ــای تولی ــه 1960 مناقصه ه ده
ســربازان و نظامیــان در ترکیــه بــه تولیدکننــدگان 
داخلــی ســپرده شــد و توانســت انقالبــی را در 
ایــن عرصــه راه بینــدازد و بــه طــور شــگرفی 
ایــن صنعــت و تولیدکننــدگان آن را تقویــت کنــد. 

 در دهــه 1980 میــالدی همزمــان بــا توســعه 

ماشــین آالت گردبافــی در جهــان ترکیــه ســرمایه 
ــش  ــن بخ ــر روی ای ــی ب ــیار هنگفت ــذاری بس گ
انجــام داد و توانســت بــه بزرگتریــن تولیــد کننــده 
ــل شــود. در  ــا تبدی ــن محصــوالت بعــد از ایتالی ای
ــه  ــی در ترکی ــدات گردباف ــز تولی ــر نی ــال حاض ح
ســهم عمــده ای از تولیــدات نســاجی ترکیــه 
را در بــر دارد کــه عمدتــا در بخــش صنایــع 
کوچــک و متوســط فعــال هســتند. در ســال 
ــی کــه در جهــان  1996 از 9000 ماشــین گردباف
ــه  ــدد وارد ترکی ــد 1260 ع ــادر ش ــاخته و ص س
ــرد.   ــاد ک ــش ایج ــن بخ ــی در ای ــه انقالب ــد ک ش

تــا ســال 2010 میــالدی اغلــب ســرمایه گذاری هــا 
و تولیــدات ماشــین آالت حلقــوی بــر روی ماشــین 
ــه بعــد  ــود امــا از از ایــن ســال ب آالت گردبافــی ب
ــن  ــازه واردی ــد ت ــای جدی ــذاری ه ــرمایه گ ــا س ب
ــی  ــت باف ــین آالت تخ ــا ماش ــد ب ــش تولی ــه بخ ب
ــین آالت  ــد ماش ــگالدش تولی ــن و بن ــد چی مانن
تخــت بافــی نیــز بــا رشــد خوبــی مواجــه گردیــد.

بــه طــور کلــی در بیــن ســال های 1996 تــا 
2001 ترکیــه در بیــن 4 کشــور مهــم وارد کننــده 
و ســرمایه گــذار در بخــش ماشــین آالت کشــبافی 
ــرمایه  ــن دوره س ــس از ای ــا پ ــود ام ــوی ب و حلق
کاهــش  بخــش  ایــن  در  ترکیــه  گذاری هــای 
ــدا کــرده اســت. در ســال های اخیــر اغلــب  پی
ــمت  ــه س ــه ای ب ــده ترکی ــرکت های تولیدکنن ش
ــزه  نوســازی ماشــین آالت قدیمــی خــود و مدرنی
ــر  ــد و کمت ــت می کنن ــت حرک ــن صنع ــردن ای ک
ــده ای  ــزرگ و عم ــیار ب ــای بس ــرمایه گذاری ه س
می شــود. انجــام  جدیــد  پروژه هــای  بــرای 
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مدل انحصاری همراهی رشد در 

توسعه صادرات و سرمایه گذاری

 نویسنده:
علیرضا شیرمحمدی فرد 

دکترای مدیریت استراتژیک 

خالصه 
آنچــه کــه امــروز جهــان را درگیــر انتخــاب 
نمــوده اســت، دیگــر ایــن نیســت کــه چــه 
یــک منطقــه خــاص  را در  یــا خدماتــی  کاال 
ــازار  ــدام ب ــه ک ــم، اینک ــد نمایی ــی تولی جغرافیای
ــرای فروختــن کاالی مذکــور انتخــاب نماییــم  را ب
نیــز نیســت چــرا کــه معــادالت خریــد و مصــرف 
در جهــان از رفتــار آشــوبی تجــاری و انســانی 
ــی  ــت اطالعات ــا دریاف ــا ب ــد و صرف ــت می کن تبعی
از میــزان تقاضــا و نیــاز نمی تــوان پیش بینــی 
ســاخت.  محقــق  مناطــق  آن  در  را  فــروش 

دوران  تجــارت  محرکــه  موتــور  کــه  آنچــه 
ــدار و  ــردن خری ــل ک ــه متص ــد ن ــر می باش معاص
تولیدکننــده بلکــه ایجــاد یــک »زنجیــره تجــاری« 
متشــکل از ده هــا و شــاید صدهــا نقــش مختلــف 
ــان تجــاری  ــره و اتصــال جری ــن زنجی ــال در ای فع
ــد ارزش  ــور و تولی ــره مذک ــران زنجی ــان بازیگ می
می باشــد. شــده  ایجــاد  زنجیــره  در  افــزوده 

امــروزه آنچــه در تجــارت موفــق جهانــی بــه 
عنــوان علــم و فــن »تولیــد دانــش تجــاری« 
ــدا  ــات پی ــد کاال و خدم ــر از تولی ــی برت جایگاه
و  مــرز  کــه  اســت  تجارتــی  اســت،  نمــوده 
محــدوده و مقیــاس خــرد و کالن نمی شناســد. 
در  دســتی  خانگــی  صنایــع  کوچکتریــن  از 
امپراطــوری  تــا  هنــد  دوردســت  روســتاهای 
ــدون  ــدام ب ــچ ک ــی« هی ــیلیکون ول ــِم »س عظی
ــا«  ــی از »ابرداده پردازه ــا یک ــتقیم ب ــال مس اتص
ــوالت  ــروش محص ــه ف ــادر ب ــا ق ــه تنه ــان ن جه
ــد  ــاً رون ــه اساس ــتند. بلک ــود نیس ــده خ ــد ش تولی
تولیــد را نیــز اشــتباه طــی خواهنــد نمــود.

مشــتریان، ایــن »پیامبــران تجــارت عصــر جدیــد« 
ــوب  ــا« در آش ــر »ابرداده پردازه ــم دیگ ــه زع ــا ب ی
دنیــای صنعــت، خدمــات و کشــاورزی، تغییــر 
ــی  ــه حالت ــا ســنتی ب ــت صرف ــد و از حال ــرده ان ک
مــدرن و پیچیــده تبدیــل شــده انــد. امــروز اینکــه 
یــک فروشــنده قصــد فــروش نمایــد و یــک 
خریــدار بــا خریــد موافقــت کنــد، تمامــی شــرایط 

الزم و کافــی بــرای تحقــق یــک تجــارت نخواهــد 
بایــد در یــک زنجیــره  بــود. مشــتریان مــی 
ــد  ــا فرآین ــد ت ــر دهن ــت یکدیگ ــه دس ــت ب دس
ــود.  ــی ش ــل و نهای ــروت کام ــد ث ــروش و تولی ف

مقدمه 
بــر اســاس چشــم انــداز جمهــوری اســالمی ایــران، 
ــران در حــوزه هــای اقتصــادی  در ســال 1404 ای
و علــم و فــن آوری جایــگاه نخســت را در منطقــه 
ــگاه  ــن جای ــه دســت آوردن ای ــود. ب ــد ب دارا خواه
مســلما نیازمنــد هماهنگــی بیــن بخش هــای 
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــادی و علم ــف اقتص مختل
بــود.  خواهــد  منطقــه  کشــورهای  و  ایــران 

خصــوص  در  موجــود  فاصلــه  امــروز  اگرچــه 
شــاخص هــای اقتصــادی بــا کشــور هــای منطقــه 
ــه  ــک ب ــی نزدی ــص داخل ــد ناخال ــش تولی در بخ
ــه  ــود، چنانچ ــی ش ــرآورد م ــارد دالر ب 300 میلی
رشــد کشــورهای منطقــه را صفــر در نظــر بگیریــم، 
نشــان دهنــده آن اســت کــه ســاالنه بایــد بتوانیــم 
30 میلیــارد دالر بــه تولیــد ناخالــص داخلــی خــود 
بیافزاییــم تــا بتوانیــم در ده ســال آینــده رتبــه اول 
منطقــه را از آن خــود نماییــم، معنــای صریــح ایــن 
جملــه آن اســت کــه ســاالنه بایــد بتوانیــم رشــدی 
در حــدود 2/5% در تولیــد نــا خالــص داخلــی 
ــال  ــر س ــه در ه ــم و چنانچ ــاد نمایی ــور ایج کش
ایــن رشــد بــه دلیلــی کاهــش یابــد، در ســال های 
ــران گــردد.  ــه نحــوی جب ــد ب ــن رشــد بای بعــد ای

ــی  ــی یک ــاد مقاومت ــه اقتص ــود ک ــان نم ــد اذع بای
از پشــتوانه هــای ایــن مــدل ملــی محســوب 
می شــود. اتــکاء بــه تــوان داخلــی و آمــاده ســازی 
در  متوســط  و  کوچــک  بــزرگ،  شــرکت های 
ــی، حضــور  ــا بازارهــای هــدف صادرات ــی ب رویاروی
در مجامــع علمــی- تجــاری ملــی و بیــن المللــی 
ــه توانمندیهــای داخلــی در  بازارهــای هــدف و ارائ
ایــن حــوزه، خصوصــا ســوابق بســیاری از شــرکت 
ــد  ــته ان ــه توانس ــم ک ــدت تحری ــول م ــا در ط ه
ــد،  ــن نماین ــور را تامی ــتراتژیک کش ــای اس نیازه
طــرف  هــای  بنــگاه  توانمندیهــای  معرفــی  و 
ــی  ــا بخش ــگاه ه ــن بن ــوالت ای ــرارداد و محص ق
می شــود. محســوب  رشــد  مــدل  وظایــف  از 

1- وضعیت موجود
ــت  ــه از وضعی ــح و واقع بینان ــی صحی ــرای دریافت ب
کنونــی  جایــگاه  صادقانــه  جانمایــی  موجــود، 
شــاخص های  اســاس  بــر  منطقــه  در  کشــور 
بــارز اقتصــادی و مقایســه آن بــا شــاخص های 
ــر  ــه در زی ــت ک ــروری اس ــب، ض ــورهای رقی کش

بــدان پرداختــه می شــود. 

1-1 تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه 
با رقبا 

ــاخص  ــی از ش ــود را در یک ــم خ ــه بخواهی چنانچ
هــای اقتصــادی کــه تولیــد ناخالــص داخلــی 
ــن  ــای اولی ــگاه ه ــا جای ــود، ب ــی ش ــوب م محس
کشــور  دو  بایــد  نماییــم،  مقایســه  منطقــه 
ــم. ــه برگزینی ــرای مقایس ــتان را ب ــه و عربس ترکی

نمــودار زیــر نشــان مــی دهــد کــه وضعیــت 
ــا  ــه ب ــا در مقایس ــی م ــص داخل ــا خال ــد ن تولی
ــی  ــه رقم ــت ک ــی دار اس ــه ای معن ــه فاصل ترکی
ــی  ــن در حال ــارد دالر اســت، ای ــادل 300 میلی مع
و  منابــع غنــی  از  ترکیــه  اســت کــه کشــور 
ــا  ــا ب ــوده و صرف ــروم ب ــت و گاز مح ــدادادی نف خ
ــر ســایر بخــش هــای اقتصــادی توانســته  ــکاء ب ات
بــه  را  داخلــی خــود  ناخالــص  تولیــد  اســت 
رقمــی افــزون بــر 700 میلیــارد دالر برســاند.

بخــش  نیــز کــه  کشــور عربســتان ســعودی 
ــت و  ــع نف ــون مناب ــود را مره ــاد خ ــده اقتص عم
گاز اســت، توانســته اســت کشــور ایــران را پشــت 
ــر 600 میلیــارد  ــه رقمــی بالــغ ب ســر گــذارده و ب
ــد.  ــت یاب ــی دس ــص داخل ــا خال ــد ن دالر در تولی

مهمتریــن  ترکیــه  کنونــی،  وضعیــت  در  لــذا 
ــی در  ــص داخل ــد ناخال ــاخص تولی ــب در ش رقی
ــی ده  ــود و ط ــی ش ــه م ــر گرفت ــه در نظ منطق
ــر  ــرض غی ــن ف ــر گرفت ــا در نظ ــده ب ــال آین س
ایــن  بــرای  اقتصــادی  رشــد صفــر  محتمــل 
رقیــب، بایــد بتوانیــم بیــش از 300 میلیــارد دالر 
ــم.  ــود بیافزایی ــی خ ــص داخل ــا خال ــد ن ــه تولی ب

1-2- نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی 
در مقایسه با رقبا 

یکــی از نســبت هــای مهــم در ســنجش و مقایســه 
در حــوزه اقتصــادی شــاخص نســبت صــادرات بــه 
ــن شــاخص در  ــی اســت. ای ــص داخل ــد ناخال تولی
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حقیقــت ســهم صــادرات کشــور از تولیــد ناخالــص 
داخلــی نشــان مــی دهــد. در ایــن میــان، عربســتان 
ســعودی از وضعیــت بســیار خوبــی برخــوردار 
اســت و در ایــن حــوزه بــا نســبتی در حــدود %50 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــه ق ــگاه منطق ــن جای در باالتری

ــر  ــال حاض ــتان در ح ــور عربس ــادرات کش ــم ص اه
ــت  ــن دو نعم ــای ای ــرآورده ه ــام، گاز و ف ــت خ نف
خــدادادی اســت، امــا پیــش بینــی هــا نشــان مــی 
دهــد کــه این کشــور نیــز در صدد توســعه صــادرات 
محصــوالت غیــر نفتــی بــوده و در حــوزه اقتصــاد، 
برنامــه ویــژه ای بــرای خــروج از اتــکاء مطلــق بــه 
نفــت و گاز تدویــن و در حــال اجــراء می باشــد.  در 
نمــودار زیــر وضعیــت ایــن نســبت در ســه کشــور 
ــه و عربســتان مقایســه شــده اســت.  ــران، ترکی ای
ــم  ــه رق ــه ب ــا توج ــودار و ب ــن نم ــاهده ای ــا مش ب
ناخالــص  تولیــد  دالر  میلیــارد   480 متوســط 
ــا  ــای 2012 ت ــال ه ــه س ــور در فاصل ــی کش داخل
ــوق  ــبت ف ــدن نس ــت مان ــرض ثاب ــه ف 2014 و ب
ــی  ــه تقریب ــه فاصل ــم ک ــی یابی ــه، در م در ترکی
ــوده،  ایــن نســبت در ایــران و ترکیــه حــدود 4% ب
ــه  ــم فاصل ــه بخواهی ــی ک ــه در صورت ــی اینک یعن
ــور  ــا کش ــادی ب ــاخص اقتص ــن ش ــود در ای موج
ــم  ــت بتوانی ــی بایس ــم، م ــن ببری ــه را از بی ترکی
ــادرات  ــه ص ــارد دالر ب ــش از 16 میلی ــاالنه بی س
ــت و  ــش نف ــا بخ ــه مطمئن ــم، البت ــود بیافزایی خ
گاز خواهــد توانســت ایــن فاصلــه را جبــران کنــد، 
چراکــه بــا توجــه بــه افزایــش تولیــد و بهــره 
بــرداری و بــا توجــه بــه پیــش بینــی هــای صــورت 
گرفتــه، افزایــش فــروش نفــت خــام خواهــد 
ــه  ــور ب ــرای کش ــروت را ب ــد ث ــن تولی ــت ای توانس
همــراه داشــته باشــد ولــی عــالوه بــر پیــش بینــی 
ــی ترکیــه، ایــن  افزایــش تولیــد ناخالــص داخل
ــا  ــه ب ــن فاصل ــران ای ــد اولویــت جب ــی نمیبای توانای
افزایــش صــادرات غیــر نفتــی را کــم رنــگ نمایــد.

امــا چنانچــه تولیــد ناخالــص داخلــی مــا بــه 
ــا  ــردد، مطمئن ــرآورد گ ــارد دالر ب ــم 700 میلی رق
ــورد  ــارد دالر م ــه 200 میلی ــک ب ــادرات نزدی ص
ــه در  ــاس آنچ ــر اس ــر ب ــود و اگ ــد ب ــار خواه انتظ
طالیــی تریــن دوران صــادرات نفــت مالحظــه 
نمــوده ایــم، صــادرات غیــر نفتــی کشــور حداقــل 
ــل  ــارد دالر، یعنــی حداق ــا 60 میلی ــه 50 ت ــد ب بای
ســه برابــر آنچــه امــروز در اختیــار داریــم، برســد. 

ــادرات  ــه ص ــم ک ــیم و بدانی ــه برس ــه نتیج ــد ب بای
ــه هــدف و  ــرای رســیدن ب تنهــا و تنهــا یــک راه ب
ــم  ــدون آن نخواهی ــت و ب ــور اس ــداز کش ــم ان چش
توانســت بــه رشــد پیــش بینــی شــده دســت یابیم.

تحقق اهداف چشم انداز 1404 و نقش 
مشترک مشاورین و رسانه 

همــگان بــاور داریــم، بــرای دســت یابــی بــه رشــد 
اقتصــادی دیگــر تنهــا اتــکاء بــه بــازار داخــل کافــی 
ــه  ــا توج ــال حاضــر ب ــه در ح ــود، چراک ــد ب نخواه
بــه رقابــت تقریبــا کامــل تولیــد کننــدگان در 
فعالیــت هــای مختلــف اقتصــادی، در بــازار نزدیــک 

ــز  ــه ای ج ــای بیشــتر نتیج ــت ه ــباع، رقاب ــه اش ب
حــذف تعــدادی از شــرکت هــا بــه همــراه نخواهــد 
داشــت. از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه رفــع برخــی 
ــور  ــر حض ــی، تاثی ــن الملل ــای بی ــت ه از محدودی
ــد  ــی را نبای ــازار داخل ــای خارجــی در ب شــرکت ه
ــت،  ــدم مدیری ــورت ع ــرا در ص ــت، زی ــده گرف نادی
ایــن موضــوع بــر مشــکالت عرضــه کننــدگان کاال و 
خدمــات در بــازار داخلــی بــه شــدت خواهــد افزود. 

ــی، جــذب ســرمایه  ــه بازارهــای بیــن الملل ــگاه ب ن
ــن  ــی از مهمتری ــادرات یک ــی و ص ــذاران خارج گ
نقــاط امیــد در فراهــم آوردن امــکان رشــد و 
ــب  ــد. جال ــی باش ــور م ــادی در کش ــعه اقتص توس
ــای  ــن بازاره ــی از بزرگتری ــه یک ــت ک ــه اس توج
ــی  ــرار دارد و یک ــا ق ــایگی م ــه ای در همس منطق
از جــذاب تریــن مناطــق صادراتــی دنیــا را تشــکیل 
مــی دهــد، حجــم واردات همســایگان مــا بــه بیــش 
ــردد  ــی گ ــغ م ــال بال ــارد دالر درس از 1300 میلی
ــن  ــی از ای ــای ایران ــرکت ه ــهم ش ــفانه س و متاس
حجــم واردات بســیار ناچیــز و ســهم قابــل توجهــی 
در اختیــار ندارنــد،  در حالــی کــه کشــورهای 
مختلــف در تــالش هســتند تــا ایــن فرصــت هــای 
ــتغال  ــا اش ــروت و نهایت ــه ث ــل ب ــدر را تبدی گرانق
ــن  ــد. ای ــود نماین ــی خ ــای محل ــرکت ه ــرای ش ب
همــه در حالــی اســت کــه عرضــه بســیاری از 
ــر  ــا در نظ ــا ب ــور م ــات در کش ــوالت و خدم محص
ــگاه  ــد از جای ــی توان ــن برخــی مالحظــات، م گرفت
مســتحکمی در بازارهــای هــدف برخــوردار باشــد.   

لــذا بــه نظــر مــی رســد دو بخــش توســعه 
ــی در  ــذاری خارج ــرمایه گ ــذب س ــادرات و ج ص
کشــور مــی توانــد تاثیــر بســزایی در تحقــق چشــم 
ــت  ــلم اس ــه مس ــد. آنچ ــته باش ــداز 1404 داش ان
ــادرات و  ــعه ص ــن در توس ــای نوی ــون الگوه تاکن
جــذب ســرمایه هــای خارجــی بــه خوبــی در 

کشــور مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. الگوهــای 
نویــن بــه خوبــی بــه بخــش هــای دولتــی و 
ــای  ــش ه ــت و بخ ــده اس ــی نش ــی معرف خصوص
دولتــی، عمومــی و خصوصــی بــا نقــش ایــن 
الگوهــا در توســعه کشــور آشــنایی کاملــی ندارنــد. 

تهیــه و تدویــن ایــن الگوهــا مــی بایســت منطبــق 
ــی  ــی و سیاس ــی، اجتماع ــات فرهنگ ــر خصوصی ب
اقتصــادی و اطــالع  کشــور توســط مشــاورین 
رســانی در مــورد آن توســط رســانه هــای متعهــد 
کشــور صــورت گیــرد، کــه متاســفانه تاکنــون 
ــده نشــده  ــن موضــوع دی ــرای ای ــی ب ــه مدون برنام
و شــاید هنــوز در برنامــه ریــزی هــای کالن کشــور 
ــه  ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج ــته م ــورت شایس ــه ص ب
ــداف  ــه اه ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض ــت.  در ح اس
ــداز و ماموریــت و کاســتی هایــی کــه در  چشــم ان
ایــن زمینــه بــه چشــم می خــورد، گــروه مشــاورین 
ســرمایه گــذاری ســتاره صنعــت پــردازان و شــرکت 
ــن و  ــرای ، تدوی ــد ب ــر دارن ــا، در نظ ــمان مدی آس
ــراردادی  ــب ق ــا در قال ــن الگوه ــانی ای ــالع رس اط
ــا همــکاری یکدیگــر موجبــات توســعه  مشــخص ب
در بخــش هــای مــورد نظــر را فراهــم آورنــد. 

گــروه مشــاورین ســرمایه گــذاری ســتاره صنعــت 
ــی  ــن الملل ــرکاء بی ــا ش ــکاری ب ــردازان در هم پ
توســعه  بــه موضــوع  خــود در خصــوص ورود 
و  داخلــی  هــای  ســرمایه  جــذب  و  صــادرات 
ــای  ــگاه ه ــازار بن ــعه ب ــور توس ــه منظ ــی ب خارج
اقتصــادی کشــور و حضــور در بازارهــای ارزشــمند 
ــدف توســعه صــادرات محصــوالت  ــا ه خارجــی، ب
و خدمــات شــرکت هــای ایرانــی، الگوهــای نوینــی 
را طراحــی و تنظیــم نمــوده و آمــاده ارایــه آن 
ــی  ــی، عموم ــای دولت ــش ه ــن در بخ ــه مخاطبی ب
ــار  ــه اختص ــه ب ــد ک ــی باش ــوده م ــی نم و خصوص
در زیــر بــه ســرفصل هــای آن اشــاره شــده اســت. 

 نکته بسیار مهم که باید 
در برنامه ریزی های 
اقتصادی به منظور نیل 
به اهداف در نظر گرفته 
شود، هدف گذاری های 
سایر کشورها از جمله 
کشورهای رقیب در 
خصوص شاخص های 
اقتصادی است. ترکیه 
اعالم کرده تا سال 
2020 می خواهد تولید 
ناخالص داخلی خود را به 
دو تریلیون دالر برساند 
که در این صورت و با 
توجه به تولید ناخالص 
700 میلیارد دالری 
کنونی، ایران، در صورت 
عدم برنامه ریزی 
صحیحبا ترکیه افزایش 
نا مطلوب تری پیدا 
خواهد کرد. 
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اولین دوره و دیدگاه مسئولین
ماشــینی  فــرش  نمایشــگاه  مــرداد  هفدهــم 
شــهر آفتــاب باالخــره بعــد از کشــمکش های 
وجــود  کــه  حدیث هایــی  و  حــرف  و  فــراوان 
و  داخلــی  شــرکت های  حضــور  بــا  داشــت 
چنــد شــرکت خارجــی و مســئولین اتحادیــه، 
رئیــس  نســاجی،  صنایــع  انجمــن  رئیــس 
ــد. ــاح گردی ــس افتت ــدگان مجل ــاف و نماین اصن

بحــث دربــاره ایــن نمایشــگاه بســیار بود امــا هرچه 
ــدگاه  ــأن تولیدکنن ــور ش ــو درخ ــه نح ــود ب ــه ب ک
ــد. ــزار گردی ــت هایی برگ ــم و کاس ــا ک ــد ب هرچن

دیدگاه هــای  نیــز  مســئوالن  میــان  ایــن  در 
ــس  ــزاری و نف ــوه برگ ــا نح ــه ب ــی در رابط مختلف
ــتند.  ــر  داش ــرش دیگ ــگاه ف ــک نمایش ــود ی وج
مخالفیــن بیشــتر بــر روی فاصلــه زمانی نمایشــگاه 
بحــث داشــتند. تــرس دیگــر آنهــا از ضربــه خوردن 
صنعــت فــرش ماشــینی کشــور در روزهایــی بــود 
کــه کشــور درگیــر رکــود در بــازار اســت. موافقیــن 
امــا نظرشــان چیــز دیگــری بــود. آنهــا می گفتنــد 
ــخ  ــتیم در تاری ــز می خواس ــان نی ــا خودم ــه م ک
دیگــری و بــا فاصلــه زمانــی بیــش از 5 مــاه برگــزار 
ــد.  ــم نگردی ــرایط فراه ــفانه ش ــا متأس ــردد ام گ
موافقیــن دلیــل نمایشــگاه مــوازی را عــدم رضایــت 
از نمایشــگاه شــهریور مــاه را دلیــل اشــتیاق و 
ــأن  ــر در ش ــداد دیگ ــزاری روی ــرای برگ ــه  ب عالق
صنعــت فــرش ماشــینی کشــور می دانســتند.

مســئوالن  از  برخــی  میــان  ایــن  در  امــا 
از  بعــد  و  قبــل  روزهــای  دیدگاه هــای 
ــل  ــا قب ــی ت ــود. برخ ــاوت ب ــان متف نمایشگاه ش
ــه  ــد و گل ــف بودن ــداد مخال ــن روی ــزاری ای از برگ
ــا مشــاهده شــرایط  ــزاری ب ــد از برگ داشــتند و بع
و اســتقبال بازدیدکننــدگان بــه ایــن رویــداد 
برگــزاری همــه  عالقه منــد شــده و خواســتار 
ســاله نمایشــگاه فــرش در ایــن مجموعــه شــدند.

سردرگمی
مســئولین  میــان  در  کــه  مــواردی  از  یکــی 

ســردرگمی  می شــد  دیــده  بســیار  برگــزاری 
ــت  ــب رضای ــزاری و جل ــوه برگ ــرای نح ــراوان ب ف
ــرای حضــور در  ــا لحظــه آخــر ب ــدگان ت تولیدکنن
ــود کــه  ــن ب ــای مســئولین ای ــود. ادع نمایشــگاه ب
تبلیغــات  شــهریور  نمایشــگاه  دســت اندرکاران 
و  انداخته انــد  راه  رویــداد  ایــن  علیــه  ســوئی 
ایــن باعــث بدبینــی شــرکت ها شــده اســت. 

از طرفــی تولیدکننــدگان نیــز نمی دانســتند کــدام 
ــی  ــوان نمایشــگاه اصل ــه عن ــرار اســت ب ــداد ق روی
ســالیانه برگــزار گــردد که ایــن خــود تصمیم گیری 
تبــع آن  بــه  آنهــا ســخت می کــرد  بــرای  را 
ــرد. ــخت می ک ــگاه را س ــرای نمایش ــزی ب برنامه ری

باعــث  ثبــات در تصمیم گیــری  همیــن عــدم 
رویــداد،  دو  هــر  در  شــرکت ها  برخــی  شــد 
در  نیــز  بعضــی  و  هیچ کــدام  در  تعــدادی 
یکــی از دو نمایشــگاه حاضــر شــوند و جایــگاه 
نکننــد. روبــرو  خطــر  بــا  بــازار  در  را  خــود 

بــا مشــاهده وضعیــت آشــفته بــازار فرش ماشــینی 
کشــور بــه یــاد مصاحبــه ای که ســه ســال قبــل در 
همیــن روزهــای گــرم تابســتان بــا یکــی از اســاتید 
ــم  ــب دادی ــان ترتی ــگاه آزاد کاش ــته دانش برجس
ــور  ــول مح ــتر ح ــه بیش ــن مصاحب ــم. در ای افتادی
چگونگــی ورود فــرش ایــران بــه بــازار خارجــی را 
ــان   ــه ایش ــی از مصاحب ــم. در بخش ــی کردی بررس
ــر  ــال دیگ ــه س ــر س ــه اگ ــد ک ــوان کرده بودن عن
ــی شــوند  ــازار جهان فرشــی های مــا بتواننــد وارد ب
توانســته ایم ایــن صنعــت را نجــات دهیــم در غیــر 
ایــن صــورت بایــد فاتحــه ایــن صنعــت را خوانــد. 

مشکالت از نگاه تولیدکننده
ــل  ــه دالی ــازار خارجــی ب ــه ب ــا در ورود ب ــروز م ام
مختلــف مــن جملــه قوانیــن بانکــی،  عــدم ارتبــاط 
بــا بانــک جهانــی، قوانیــن گمرکــی،  عــدم حمایت 
ــزه  ــص جای ــدم تخصی ــده. ع ــت از تولیدکنن دول
صــادرات، هزینــه بــاالی مــواد اولیــه و دیگــر 
عوامــل مختلــف موفــق نبوده ایــم. بــا وجــود 
ــا یــک انشــقاق  مشــکالت شــمرده شــده امــروز ب

ــا  ــا ب ــان تولیدکننده ه ــز در می ــتگی نی و دو دس
می گــردد.  مشــاهده  نمایشــگاه  دو  برگــزاری 
هــرآن نــز احتمــال دارد انــدک بــازاری کــه 
دهیــم. دســت  از  نیــز  را  داریــم  خــارج  در 

آیین افتتاح همراه با سواالت خبرنگاران
بعــد از آییــن افتتــاح آقــای فاضلــی رئیــس 
رئیــس  کمالیــان  آقــای  همــراه  بــه  اصنــاف 
ــت  ــینی و موک ــرش ماش ــندگان ف ــه فروش اتحادی
نمایشــگاه  غرفه هــای  از  تعــدادی  از  تهــران 
تولیدکننــدگان  صحبت هــای  بــه  و  بازدیــد 
و مشــکالت آنهــا گــوش دادنــد. امــا قبــل از 
اینکــه بــه ســراغ غرفه هــا برونــد خبرنــگاران 
پرســیدند  فاضلــی  آقــای  از  ســوال  تعــدادی 
ــد. ــخ دادن ــواالت پاس ــه س ــه ب ــان اینگون ــه ایش ک

خبرنــگار صداوســیما ســوال خــود را اینگونــه 
کردنــد  عنــوان  تولیدکننده هــا  کــرد؛  مطــرح 
ــی مواجــه  ــل توجه ــود قاب ــک رک ــا ی ــازار ب ــه ب ک
اســت و بــرای صــادرات مشــکالت عدیــده ای 
ــت؟ ــئله چیس ــن مس ــه ای ــما ب ــخ ش ــد پاس دارن

آقــای فاضلــی در جــواب بیــان کردنــد کــه:  بلــه ما 
نیــز متوجــه رکــود در بــازار هســتیم و بــه نوعــی 
می تــوان گفــت بــازار داخلــی اشــباع شــده اســت 
و مــا بــا انباشــت تولیــد در داخــل مواجــه هســتیم.

در بازاریابــی بیــن المللــی در ایــن چندســال 
دوســتان بــه نســبت عملکــرد موفقــی داشــتند امــا 
100% موفــق نبوده ایــم و دلیــل آن مشــکالتی 
اســت کــه هنــوز باقــی مانــده اســت. یقینــا 
ــا  ــد ت ــی تــالش کن ــای روحان ــت دوم آق ــد دول بای
ــا ســرعت و قــوت حــل کنــد. ایــن مشــکالت را ب

خبرنــگار  ســوال  پاســخ  فاضلــی  همچنیــن 
ــرای  ــید؛ ب ــه پرس ــوان ک ــگاران ج ــگاه خبرن باش
خــروج از رکــود چــه اقداماتــی انجــام شــده 
اســت« عنــوان کــرد: در آســتانه انتخــاب کابینــه 
دولــت دوازدهــم نمی خواهــم خیلــی بــه ایــن 
ــود  ــی ش ــر معرف ــم وزی ــردازم بگذاری ــئله بپ مس
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اولین دوره و دیدگاه مسئولین
ماشــینی  فــرش  نمایشــگاه  مــرداد  هفدهــم 
شــهر آفتــاب باالخــره بعــد از کشــمکش های 
وجــود  کــه  حدیث هایــی  و  حــرف  و  فــراوان 
و  داخلــی  شــرکت های  حضــور  بــا  داشــت 
چنــد شــرکت خارجــی و مســئولین اتحادیــه، 
رئیــس  نســاجی،  صنایــع  انجمــن  رئیــس 
ــد. ــاح گردی ــس افتت ــدگان مجل ــاف و نماین اصن

بحــث دربــاره ایــن نمایشــگاه بســیار بود امــا هرچه 
ــدگاه  ــأن تولیدکنن ــور ش ــو درخ ــه نح ــود ب ــه ب ک
ــد. ــزار گردی ــت هایی برگ ــم و کاس ــا ک ــد ب هرچن

دیدگاه هــای  نیــز  مســئوالن  میــان  ایــن  در 
ــس  ــزاری و نف ــوه برگ ــا نح ــه ب ــی در رابط مختلف
ــتند.  ــر  داش ــرش دیگ ــگاه ف ــک نمایش ــود ی وج
مخالفیــن بیشــتر بــر روی فاصلــه زمانی نمایشــگاه 
بحــث داشــتند. تــرس دیگــر آنهــا از ضربــه خوردن 
صنعــت فــرش ماشــینی کشــور در روزهایــی بــود 
کــه کشــور درگیــر رکــود در بــازار اســت. موافقیــن 
امــا نظرشــان چیــز دیگــری بــود. آنهــا می گفتنــد 
ــخ  ــتیم در تاری ــز می خواس ــان نی ــا خودم ــه م ک
دیگــری و بــا فاصلــه زمانــی بیــش از 5 مــاه برگــزار 
ــد.  ــم نگردی ــرایط فراه ــفانه ش ــا متأس ــردد ام گ
موافقیــن دلیــل نمایشــگاه مــوازی را عــدم رضایــت 
از نمایشــگاه شــهریور مــاه را دلیــل اشــتیاق و 
ــأن  ــر در ش ــداد دیگ ــزاری روی ــرای برگ ــه  ب عالق
صنعــت فــرش ماشــینی کشــور می دانســتند.

مســئوالن  از  برخــی  میــان  ایــن  در  امــا 
از  بعــد  و  قبــل  روزهــای  دیدگاه هــای 
ــل  ــا قب ــی ت ــود. برخ ــاوت ب ــان متف نمایشگاه ش
ــه  ــد و گل ــف بودن ــداد مخال ــن روی ــزاری ای از برگ
ــا مشــاهده شــرایط  ــزاری ب ــد از برگ داشــتند و بع
و اســتقبال بازدیدکننــدگان بــه ایــن رویــداد 
برگــزاری همــه  عالقه منــد شــده و خواســتار 
ســاله نمایشــگاه فــرش در ایــن مجموعــه شــدند.

سردرگمی
مســئولین  میــان  در  کــه  مــواردی  از  یکــی 

ســردرگمی  می شــد  دیــده  بســیار  برگــزاری 
ــت  ــب رضای ــزاری و جل ــوه برگ ــرای نح ــراوان ب ف
ــرای حضــور در  ــا لحظــه آخــر ب ــدگان ت تولیدکنن
ــود کــه  ــن ب ــای مســئولین ای ــود. ادع نمایشــگاه ب
تبلیغــات  شــهریور  نمایشــگاه  دســت اندرکاران 
و  انداخته انــد  راه  رویــداد  ایــن  علیــه  ســوئی 
ایــن باعــث بدبینــی شــرکت ها شــده اســت. 

از طرفــی تولیدکننــدگان نیــز نمی دانســتند کــدام 
ــی  ــوان نمایشــگاه اصل ــه عن ــرار اســت ب ــداد ق روی
ســالیانه برگــزار گــردد که ایــن خــود تصمیم گیری 
تبــع آن  بــه  آنهــا ســخت می کــرد  بــرای  را 
ــرد. ــخت می ک ــگاه را س ــرای نمایش ــزی ب برنامه ری

باعــث  ثبــات در تصمیم گیــری  همیــن عــدم 
رویــداد،  دو  هــر  در  شــرکت ها  برخــی  شــد 
در  نیــز  بعضــی  و  هیچ کــدام  در  تعــدادی 
یکــی از دو نمایشــگاه حاضــر شــوند و جایــگاه 
نکننــد. روبــرو  خطــر  بــا  بــازار  در  را  خــود 

بــا مشــاهده وضعیــت آشــفته بــازار فرش ماشــینی 
کشــور بــه یــاد مصاحبــه ای که ســه ســال قبــل در 
همیــن روزهــای گــرم تابســتان بــا یکــی از اســاتید 
ــم  ــب دادی ــان ترتی ــگاه آزاد کاش ــته دانش برجس
ــور  ــول مح ــتر ح ــه بیش ــن مصاحب ــم. در ای افتادی
چگونگــی ورود فــرش ایــران بــه بــازار خارجــی را 
ــان   ــه ایش ــی از مصاحب ــم. در بخش ــی کردی بررس
ــر  ــال دیگ ــه س ــر س ــه اگ ــد ک ــوان کرده بودن عن
ــی شــوند  ــازار جهان فرشــی های مــا بتواننــد وارد ب
توانســته ایم ایــن صنعــت را نجــات دهیــم در غیــر 
ایــن صــورت بایــد فاتحــه ایــن صنعــت را خوانــد. 

مشکالت از نگاه تولیدکننده
ــل  ــه دالی ــازار خارجــی ب ــه ب ــا در ورود ب ــروز م ام
مختلــف مــن جملــه قوانیــن بانکــی،  عــدم ارتبــاط 
بــا بانــک جهانــی، قوانیــن گمرکــی،  عــدم حمایت 
ــزه  ــص جای ــدم تخصی ــده. ع ــت از تولیدکنن دول
صــادرات، هزینــه بــاالی مــواد اولیــه و دیگــر 
عوامــل مختلــف موفــق نبوده ایــم. بــا وجــود 
ــا یــک انشــقاق  مشــکالت شــمرده شــده امــروز ب

ــا  ــا ب ــان تولیدکننده ه ــز در می ــتگی نی و دو دس
می گــردد.  مشــاهده  نمایشــگاه  دو  برگــزاری 
هــرآن نــز احتمــال دارد انــدک بــازاری کــه 
دهیــم. دســت  از  نیــز  را  داریــم  خــارج  در 

آیین افتتاح همراه با سواالت خبرنگاران
بعــد از آییــن افتتــاح آقــای فاضلــی رئیــس 
رئیــس  کمالیــان  آقــای  همــراه  بــه  اصنــاف 
ــت  ــینی و موک ــرش ماش ــندگان ف ــه فروش اتحادی
نمایشــگاه  غرفه هــای  از  تعــدادی  از  تهــران 
تولیدکننــدگان  صحبت هــای  بــه  و  بازدیــد 
و مشــکالت آنهــا گــوش دادنــد. امــا قبــل از 
اینکــه بــه ســراغ غرفه هــا برونــد خبرنــگاران 
پرســیدند  فاضلــی  آقــای  از  ســوال  تعــدادی 
ــد. ــخ دادن ــواالت پاس ــه س ــه ب ــان اینگون ــه ایش ک

خبرنــگار صداوســیما ســوال خــود را اینگونــه 
کردنــد  عنــوان  تولیدکننده هــا  کــرد؛  مطــرح 
ــی مواجــه  ــل توجه ــود قاب ــک رک ــا ی ــازار ب ــه ب ک
اســت و بــرای صــادرات مشــکالت عدیــده ای 
ــت؟ ــئله چیس ــن مس ــه ای ــما ب ــخ ش ــد پاس دارن

آقــای فاضلــی در جــواب بیــان کردنــد کــه:  بلــه ما 
نیــز متوجــه رکــود در بــازار هســتیم و بــه نوعــی 
می تــوان گفــت بــازار داخلــی اشــباع شــده اســت 
و مــا بــا انباشــت تولیــد در داخــل مواجــه هســتیم.

در بازاریابــی بیــن المللــی در ایــن چندســال 
دوســتان بــه نســبت عملکــرد موفقــی داشــتند امــا 
100% موفــق نبوده ایــم و دلیــل آن مشــکالتی 
اســت کــه هنــوز باقــی مانــده اســت. یقینــا 
ــا  ــد ت ــی تــالش کن ــای روحان ــت دوم آق ــد دول بای
ــا ســرعت و قــوت حــل کنــد. ایــن مشــکالت را ب

خبرنــگار  ســوال  پاســخ  فاضلــی  همچنیــن 
ــرای  ــید؛ ب ــه پرس ــوان ک ــگاران ج ــگاه خبرن باش
خــروج از رکــود چــه اقداماتــی انجــام شــده 
اســت« عنــوان کــرد: در آســتانه انتخــاب کابینــه 
دولــت دوازدهــم نمی خواهــم خیلــی بــه ایــن 
ــود  ــی ش ــر معرف ــم وزی ــردازم بگذاری ــئله بپ مس
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و ببینیــم ایشــان چــه برنامه هایــی دارنــد مــا 
می دهیــم. ارائــه  را  خــود  برنامه هــای  نیــز 

بازدید مسئولین از غرفه ها و گالیه های 
تولیدکنندگان

نمایشــگاهی  غرفه هــای  از  بازدیــد  هنــگام  در 
ــه  ــوس مراجع ــرش مرین ــه ف ــه ســراغ غرف ــدا ب ابت
و بــا آقــای میرعظیمــی نماینــده ایــن شــرکت در 
ــی  ــای میرعظیم ــدند. آق ــو ش ــران وارد گفت وگ ای
ــر  ــه درگی ــائلی ک ــکالت و مس ــا مش ــه ب در رابط
ــه  ــی ارائ ــی توضیحات ــای فاضل ــه آق ــتند ب آن هس
ــرای واردات مــواد اولیــه  ــم چــرا ب ــد: نمی دان کردن
مــا بــه ایــن صــورت هزینه هــای سرســام آور 
گمرکــی و ترخیــص و تعرفــه پرداخــت می کنیــم.

ــای  ــش به ــار افزای امســال از اول ســال 96 ســه ب
ــای  ــان آق ــن می ــتیم. در ای ــی داش ــه گمرک تعرف
ــن  ــود چنی ــود از وج ــالع خ ــدم اط ــی از ع فاضل
نظــام  فرمودنــد  و  کــرده  مطــرح  را  مســائلی 
تعرفــه ای در ســال یــک بــار تعریــف می شــود مگــر 
ــه  ــرار باشــد و در ادام ــرایط خاصــی برق ــه ش اینک
ــد کــه انشــاهلل مــا بعــد از نمایشــگاه  عنــوان کردن
ــدگان  ــما تولیدکنن ــا ش ــی ب ــت تخصص ــه نشس ی
برگــزار خواهیــم کــرد و آنجــا تمــام مســائل 
گرفــت. خواهــد  قــرار  توجــه  مــورد  شــما 

میزبــان بعــدی غرفــه فــرش اســپادانا بودنــد. 
آقــای شــریفیان مدیرعامــل مجموعــه بــه مســئله 
ــد و  ــور پرداختن ــد درکش ــاالی تولی ــای ب هزینه ه
بیــان کردنــد کــه مــا تــوان رقابت بــا کشــور ترکیه 
ــواد  ــی را از م ــای باالی ــون هزینه ه ــم چ را نداری
ــا بقیــه مراحــل تولیــد متحمــل هســتیم.  اولیــه ت
درنتیجــه محصــل خروجــی مــا قیمت باالیــی دارد. 

ــول  ــده محص ــام ش ــت تم ــل قیم ــال قب ــه س س
باالتــر از امــروز بــود. تولیــد و فــروش روزانــه 
مــا بهتــر از امــروز بــود امــا در مقابــل ثبــات 
امــروز هــم  نداشــت.  نیــز وجــود  در قیمــت 
ــروش  ــع آن در ف ــه تب ــده و ب ــم ش ــان ک تولیدم
ــازار  ــم ب ــا عالرق ــده ایم. ام ــکل ش ــار مش ــز دچ نی
و رکــود موجــود مــا قبــات قابــل قبولــی در بــازار 
مشــاهده می کنیــم. تنهــا مشــکل ایــن اســت 
ــم. ــکار کنی ــود چ ــن رک ــا ای ــم ب ــا نمی دای ــه م ک

پاسخ رئیس اصناف به سواالت کهن:
ــه  ــن ک ــگار که ــوال خبرن ــواب س ــی در ج فاضل
ــه  ــر چ ــا گی ــت و پ ــن دس ــف قوانی ــره تکلی باالخ
ــری  ــدار دیگ ــده چــه مق ــد شــد و تولیدکنن خواه
بایــد صبــر کنــد تــا گشایشــی صــورت گیرد پاســخ 
داد: بحــث قوانیــن فقــط مختــص تولیــد و فــرش 
نیســت، متأســفانه تولیــد در جمهــوری اســالمی بــا 
مشــکل مواجــه اســت و مــا تمامــاً بــه شــعار اکتفــا 
ــه شــعور توجــه شــده اســت. ــر ب ــم و کمت کرده ای

یکــی از بخش هــای معیــوب مــا نظــام پولــی مالــی 
دســتورالعمل ها  و  بخش نامه هــا  حتــی  اســت. 
نمی شــود. صــادر  تســهیل  جهــت  در  نیــز 

مــوارد مشــترک بســیاری در میــان مســائل مطــرح 
ــد و از  ــاهده می ش ــرکت ها مش ــرف ش ــده از ط ش
دیــدگاه اکثــر آنهــا »اصــالح قانــون نظــام صنفــی 
خصوصــاً حــوزه کســب و کار« می توانــد بــه دنبــال 
ــد. ــائل باش ــر از مس ــیاری دیگ ــالل بس ــود ح خ

گمرکی،سیســتم  بــاالی  تعرفه هــای  رکــود، 
ــات، ارزش  ــی، مالی ــک جهان ــا بان ــاط ب بانکی،ارتب
ــی و ...    ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه، س ــزوده، بیم اف
مشــکالتی هســتند کــه همچنــان در هــر دیــداری 
ــاد  ــا ی ــد از آنه ــئولین دارن ــا مس ــرکت ها ب ــه ش ک
ــده همیشــه گی مســئولین انشــاهلل  ــد و وع می کنن
ــدی  ــت بع ــا دول ــده ب ــدا و در آین ــه خ ــد ب و امی
ــان مســئول صــدای  ــود.. آقای حــل خواهــد شــد ب
ــد؟ ــد ش ــنیده خواه ــی ش ــه زمان ــده چ تولیدکنن

متن اصلی این رویداد
نمایشــگاه  گرفتــه.  درکنارحاشــیه های صــورت 
فــرش ماشــینی و کف پــوش شــهرآفتاب بــا وجــود 
تمــام صحبت هــا و تبلیغــات منفــی صــورت گرفتــه 
ــئولین  ــت مس ــت رضای ــگاه توانس ــل از نمایش قب
ــت آورد. ــر را بدس ــرکت های حاض ــزاری و ش برگ

 مدیــران شــرکت ها غالبــا بــر ایــن عقیــده بودنــد 
کــه باتوجــه بــه اینکــه ایــن نمایشــگاه اولیــن دوره 
ــاالی  ــده ب ــار بازدیدکنن ــد انتظ ــود را می گذران خ
ده هــزار نفــر را نمی تــوان داشــت. یکــی از نــکات 
مــورد توجــه دیگــر عــدم حضــور بازدیدکننــدگان 
ــن  ــب حاضری ــود. غال ــداد ب ــن روی ــه در ای متفرق
و  بودنــد  آمــده  نمایشــگاه  بــه  خریــد  بــرای 
ــرای  ــه ب ــم ک ــر کســی را می توانســتیم ببینی کمت
ــد.  ــده باش ــی آم ــای تبلیغات ــا و کاتالوگ ه هدیه ه
مــوردی کــه در نمایشــگاه های برگــزار شــده 
ــود. ــده می ش ــور  دی ــه وف ــران ب ــایت چم در س

روز دوم نمایشگاه و گفت وگو با 
تولیدکنندگان

مدیــران  ســراغ  بــه  نمایشــگاه  دوم  روز  در 
مجموعــه رفتیــم تــا بــا آرامــش خاطــر و در 
ــه  ــا ب ــت بنشــینیم ت ــه صحب ــط نمایشــگاه ب محی
طــور مفصــل دیدگاه هایشــان را در رابطــه بــا 
ــای  ــویم. آق ــا ش ــازار جوی ــت ب ــگاه و وضعی نمایش
حمایــت کار مدیــر مجموعــه  فــرش زمــرد مشــهد 
دل پــری از وضعیــت بــازار فــرش داخلــی داشــت. 
وقتــی از ایشــان پرســیدیم تــا ازمشــکالت موجــود 
ــد: از  ــخ دادن ــد پاس ــا بگوین ــه م ــوزه ب ــن ح در ای
کجــای مشــکالت شــروع کنــم؟ وارد کــردن 
ــا،  ــل، تعرفه ه ــل و نق ــرک ، حم ــه، گم ــواد اولی م
ــاهلل. در  ــی ماش ــزوده و ال ــانی، ارزش اف ــع انس مناب
تمــام مــواردی کــه نــام بــردم مشــکالت بســیاری 
ــوند. ــی ش ــک بررس ــد تک ت ــه بای ــود دارد ک وج

ــی  ــا درصورت ــان آی ــه نظرت ــیدیم ب ــان پرس از ایش
ــه  ــت ک ــوان گف ــود می ت ــالح ش ــن اص ــه قوانی ک
ــد  ــد ش ــل خواه ــوزه ح ــن ح ــکالت ای ــه مش بقی

اینگونــه پاســخ شــنیدیم:  مــا بایــد ببینیــم 
چــه کســی قانون گــذاری می کنــد. کســانی در 
ــص  ــه تخص ــتند ک ــذاری هس ــای قانون گ جایگاه ه
الزم در آن بخــش را ندارنــد. مــا نــه فقــط مشــکل 
قانــون کــه مشــکل مجریــان آن را نیــز داریــم، اگــر 
ــی مجــری  ــم باشــد ول ــه ه ــن و برنام ــن پل بهتری
ــت. ــرا نیس ــل اج ــیم، قاب ــته باش ــدی نداش توانمن

نبــود مشــکالت ترافیکــی، تهویــه مناســب تر، 
قبــل  مفیــد  و  بــزرگ  نمایشــگاهی  فضــای 
دســترس، شــلوغ نبــودن بی خــودی ســالن ها 
و غرفه هــا، تمایــل خارجی هــا نیــز بــه دلیــل 
ــودن  ــه فــرودگاه امــام و در دســترس ب نزدیکــی ب
هتــل نیــز بــه مجموعــه شــهرآفتاب از دیگــر 
نــکات قابــل توجــه  مجموعــه شــهرآفتاب از 
ــود. ــدگان ب ــدگان و بازدیدکنن ــدگاه تولیدکنن دی

شرکت های حاضر و فضای اختصاص داده 
شده

ــداد شــرکت های و فضــای اختصــاص  ــه تع ــر ب اگ
ــم  ــه کنی ــز توج ــداد نی ــن روی ــه ای ــده ب داده ش
ــئولین  ــرف مس ــه از ط ــد ک ــم ش ــه خواهی متوج
ــی جــدی بــرای ادامــه ایــن راه  برگــزاری عزم
نزدیــک  امســال  نمایشــگاه  در  دارد.  وجــود 
شــرکت  ســه  و  داخلــی  شــرکت  پنجــاه  بــه 
خارجــی در ایــن نمایشــگاه حضــور داشــتند. 

افشــار  فــرش  چــون:  معتبــری  شــرکت های 
ــرش  ــام، ف ــرش پره ــوش، ف ــرش داری ــه، ف زرین
تــوس مشــهد، فــرش زمــرد مشــهد، المــاس 
فــرش  ســبحه،  بازرگانــی  کرمــان،  کویــر 
عمــارت  فــرش  دیپلمــات،  فــرش  زاگــرس، 
ــرش  ــلیمان، ف ــی س ــپادانا، قال ــرش اس ــان، ف کاش
ســانا، شــرکت فــرش و موکــت بابــل و دیگــر 
ــر  ــوری موث ــوزه حض ــن ح ــر ای ــرکت های معتب ش
شــرکت های  میــان  از  داشــتند.  چشــمگیر  و 
رســمی  حضــور  بــه  می تــوان  نیــز  خارجــی 
ــی اشــاره کــرد. فــرش مرینــوس و  الکســوس هال

نمایشــگاه فــرش امســال در دو ســالن اصلــی 
مجموعــه شــهرآفتاب کــه مجهــز بــه  تمــام 
گردیــد.   برگــزار  هســتند  رفاهــی  امکانــات 

نمایشگاه شهرآفتاب از 
نگاه مردم

زیــادی  تعــداد  ســراغ  بــه  گــزارش  ایــن  در 
و  خریــد  بــرای  کــه  رفتیــم  خانواده هایــی  از 
بازدیــد از نمایشــگاه شــهرآفتاب آمــده بودنــد.
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ــوالت  ــوع محص ــان تن ــه خودش ــق گفت ــا طب ام
ــتند.  ــار داش ــه انتظ ــود ک ــزی ب ــر از آن چی کمت
ــا  ــه از م ــد ک ــدگان بودن ــدادی از بازدیدکنن تع
درمــورد اینکــه اینجــا با نمایشــگاهی که شــهریور 
ــا نمایشــگاه  برگــزار می شــد چــه تفاوتــی دارد ی
شــهریور امســال هــم دایــر خواهــد شــد و 
ســواالتی ایــن چنیــن می پرســیدند کــه مــا بــرای 
ــی نداشــتیم بدهیــم. برخــی از سواالتشــان جواب

ــردم  ــگاه از م ــراون نمایش ــی پی ــرات مختلف نظ
شــنیدیم بــرای مثــال بودنــد کســانی کــه 
نمایشــگاه های  بــه  نســبت  می گفتنــد: 
ــته در  ــال های گذش ــه س ــرش ک ــی ف بین الملل
ــداد  ــود. تع ــوب نب ــد، خ ــزار می ش ــران برگ چم
غرفه هــا و تنــوع مدل هــا بســیار کــم بــود. 
طرح هــا هــم نســبت بــه ســال های گذشــته 
خــوب نبــود. امــا در مقابــل کســانی نیــز بودنــد 
کــه بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه نمایشــگاه 
نســبتاً خــوب بــوده و توانســته نیــاز آنهــا را 
ــرای  ــه ب ــد ک ــز بودن ــانی نی ــن. کس ــرف ک برط
خریــد محصوالتــی چــون پارکــت و موکــت 
داشــتند کــه بــه دلیــل نبــود شــرکت هایی 
ــه  ــد ک ــفانه نتوانســته بودن ــوزه متأس ــن ح در ای
محصــول مــورد نظــر خــود را تهیــه کننــد.

در رابطــه بــا قیمــت محصــوالت امــا اکثــرا 
ــگاهی  ــا فروش ــت نمایشــگاهی ب ــی در قیم تفاوت
دیــده نمیشــد. یکــی در پاســخ ســوال خبرنــگار 
ــه چــه شــکلی  ــر اینکــه قیمت هــا ب مــا مبنــی ب
بــود عنــوان کــرد: خیلــی فرقــی نمی کنــد. 
می دهنــد،  تخفیــف  درصــد  ده  جــا  ایــن  
کــه اگــر فروشــگاه های مولــوی هــم بــروم 
بگیــرم. تخفیــف  قــدر  همیــن  می توانــم 
وقتــی خواســتیم ایــن نمایشــگاه را بــا نمایشــگاه 
چمــران مقایســه کننــد پاســخ جالبــی از برخــی 
تعــداد  و  مدل هــا  »تنــوع  شــنیدیم.  افــراد 
ــی  ــا در آن جــا )نمایشــگاه چمــران( خیل غرفه ه
ــود.  ــری ب ــگاه بهت ــود و در کل نمایش ــتر ب بیش
کیفیــت نمایشــگاه نســبت بــه مســیری کــه بایــد 
ــوش  ــش کف پ ــت. بخ ــوب نیس ــد، خ ــی کنی ط
ــدن  ــتیم از آن دی ــه می خواس ــم ک ــت ه و پارک
کنیــم، کنســل شــده  بــود. در کل دو غرفــه 
موکــت در نمایشــگاه بــود و در کل راضــی نبــودم.

امــا مســئله ای کــه تقریبــا همــه بازدیدکننــدگان 
بــر آن هــم نظــر بودنــد بحــث ترافیــک مســیر و 
خلوتــی اتوبــان بــود امــا درمقابــل دوری از مرکــز 
ــدازه و گرمــای هــوای خــارج از  شــهر در ایــن ان
ســالن ها حاضریــن را بــه نوعــی کالفــه کــرده بود. 
ــات  ــق تبلیغ ــز از طری ــدگان نی ــب بازدیدکنن غال
ســط  در  موجــود  بیلبوردهــای  و  تلویزیونــی 
در  نمایشــگاهی  همچیــن  ازوجــود  شــهر 
ــن  ــداد پایی ــد. تع ــده بودن ــع ش ــهرآفتاب مطل ش
ــر  ــی دیگ ــگاه یک ــر در نمایش ــرکت های حاض ش
از نــکات مــورد توجــه بازدیدکننــدگان بــود 
ــد. ــوان می کردن ــود عن ــای خ ــه در صحبت ه ک
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تاریخچه ماهلو
ــال  ــی دوم در س ــگ جهان ــام جن ــا اتم ــان ب همزم
1945 آقــای دکتــر هاینــز ماهلــو شــرکت را 
ــال  ــرکتی کام ــو ش ــت. ماهل ــرده اس ــیس ک تأس
ــده و  ــورس وارد نش ــه ب ــه ب ــت ک ــی اس خصوص
ــز  ــر هاین ــری دکت ــوه دخت ــواده و ن ــط خان توس
ــروز  ــه ام ــا ب ــو ت ــود. ماهل ــت می ش اداره و مدیری
)تعــداد  دنیــا،  سراســر  در  کارگــر   250 دارای 
پاییــن کارگــر بــه دلیــل مکانیــزه بــودن سیســتم 
مجموعــه اســت( فعــال در 115 کشــور بــه صــورت 
مســتقیم و البتــه 90  دفتــر فــروش در کشــورهایی 
ــه صــورت تولیــد مســتقیم  کــه امــکان فعالیــت ب
وجــود نــدارد مشــغول بــه فعالیــت و تولیــد اســت.

ماهلو در ایران
در اصــل شــروع کار ماهلــو بــا پارچــه بــوده اســت 
بــه همیــن خاطــر نمایندگــی بخــش پارچــه 
ســال ها قبــل بــه ایــران آمــده درکل ماهلــو دارای 
ــی  ــی نمایندگ ــت. یک ــران اس ــی در ای دو نمایندگ
دائمــی فــرش و دیگــری نمایندگــی دائمــی پارچــه 

ــران حضــور دارد. کــه چنــد ســالی اســت در ای

کاربرد ماهلو در تولید فرش ماشینی
ــا ســرکجی  ــرش ماشــینی ب ــه در ف ــی ک در مواقع
ــکم  ــکم داده _ش ــرش ش ــا ف ــتیم ی ــه هس مواج
دادن بــه صــورت محــدب یــا مقعــر بــوده و 
بــه فرش هــای 1000 و 1200 شــانه  مربــوط 
ــتفاده  ــا اس ــورت ب ــن ص ــردد_ در ای ــوط می گ مرب
شــرکت   ortopack crw12 دســتگاه  از 
کــرد. رفــع  را  نقــص  ایــن  می تــوان  ماهلــو 

دســتگاه ارتوپــک قــادر اســت تــا ســه هزارنیوتــن 
ــرش  ــه در ف ــی ک ــد و کشش ــل کن ــار را تحم فش

حــل  را  ســرکجی  مســئله  می نمایــد  ایجــاد 
ــیله  ــه وس ــن مســئله ب ــروز ای ــه ام ــا ب ــد. ت می کن
دســتگاه های  و  شــده  ایرانیــزه  روش هــای 
ــه  ــد ک ــع می ش ــا رف ــود تولیدکننده ه ــی خ ابداع
روش هایــی غیراصولــی بــه حســاب می آینــد. 

در دســتگاه ارتوپــک 8 دوربیــن را داریــم کــه 
ــاس  ــر اس ــد و ب ــا می کنن ــکنرها را ایف ــش اس نق
عــرض فــرش جمــع و پخــش می شــود. اســکنرها 
ــد  ــخیص می دهن ــرش تش ــکلی در ف ــه مش زمانیک
ــد.  ــدن می دهن ــر ش ــان درگی ــا فرم ــه غلطک ه ب
اگــر فــرش شــکم داشــته باشــد غلطک هــا وســط 
ــه و از دو طــرف کشــیده و اصــالح  ــرش را گرفت ف
ــتگاه  ــا دس ــت ب ــم موک ــرش ه ــم ف ــد. ه می کنن
ــم  ــکنرها دائ ــوند و اس ــب می ش ــع عی ــور رف مذک
درحــال رصــد فــرش یــا موکت هســتند. زمانــی نیز 
فــرش مشــکلی نداشــته باشــد فــرش بــه راحتــی 
بــدون هیــچ درگیــری از داخــل آنهــا رد می شــود. 
مغــز اصلــی دســتگاه همیــن اســکنر هــا هســتند.

نکات مهم در باب نحوه کار و مزایای ارتوپک 
نسبت به سایر روش ها

ــک  ــتگاه ارتوپ ــا دس ــه در کار ب ــن نکت ــم تری مه
ماهلــو ایــن اســت کــه فــرش نبایــد قبــل از 
ورود بــه ارتوپــک آهــار خــورده باشــد زیــرا 
فــرش تثبیــت شــده توانایــی صــاف شــدن نــدارد 
ــتگاه  ــه دس ــل از ورود ب ــن کار قب ــی بهتری و حت
ایــن اســت کــه وارد محفظــه بخــار فــرش شــود.

ــا  ــی مخصــوص هتل ه ــای موکت اصــوال در فرش ه
اصطــالح  بــه  کــه  لوکــس  کشــتی های  یــا 
شــهرک های روی آب خوانــده می شــود کــه دارای 
ــی هســتند  عــرض و طــول بزرگتــری و غیرمعمول
ــم رســیده  ــه ه ــا ب ــه درزه ــم اســت ک بســیار مه
ــوع  ــن ن ــس ای ــیم. جن ــته باش ــرکجی نداش و س

موکت هــا معمــوال 80% پشــم و 20% نایلــون اســت.

ابــزار مکانیکــی دیگــری بــرای حــل مســئله 
ــور  ــزار اپرات ــن اب ــا در ای ــود دارد ام ــرکجی وج س
ــای  ــزان خط ــرد و می ــم می گی ــه تصمی ــت ک اس
ــی  ــم پوش ــل چش ــوان قاب ــچ عن ــه هی ــانی ب انس
ــل  ــود دارد. در مقاب ــوارد وج ــر م ــت و در اکث نیس
دســتگاه ارتوپــک به صــورت کامــال اتوماتیــک و به 
وســیله اســکنرها عیب هــای موجــود را تشــخیص 
داده و بــا ارســال آن بــه غلطک هــا مســئله را حــل 
می نمایــد. البتــه دســتگاه ارتوپــک امــکان تنظیــم 
دســتی و نیمــه اتوماتیــک نیــز دارد. بجز نحــوه کار 
ــک،  ــرای کار دســتگاه ارتوپ ــا ب ــم غلطک ه و تنظی
ــت . ــرش اس ــی ف ــی در صاف ــل مهم ــش عام کش

ارتباط سرکجی با شانه باالی فرش
ــرکجی  ــا س ــط ب ــوارد مرتب ــی م ــان تمام در می
حاصــل در محصــول خروجــی، یکســان بــودن 
ــایر  ــبت س ــه نس ــه ب ــواد اولی ــت م ــی کیفی فیزیک
مــوارد عامــل بســیار موثــری اســت. درواقــع مهــم 
ــخ  ــا ن ــد ی ــتر باش ــه پلی اس ــاده اولی ــه م ــت ک اس
ــرش  ــول ف ــر ط ــر. در سرتاس ــوارد دیگ ــا م ــود ی پ
خصوصــا اگــر چلــه فــرش مشــکلی داشــته باشــد 
ایــن ســرکجی بیشــتر می شــود. امــا مســئله 
ــرش  ــاالی ف ــانه ب ــر ش ــه خاط ــاً ب ــرکجی صرف س
نیســت و یکــی از دالیــل بــاال بــودن شــانه اســت. 

عیب و ایراد دستگاه ارتوپک ماهلو
ماهلــو مشــکل S فــرش را نمی توانــد حل کنــد زیرا 
ایــن مشــکل قرینــه نیســت و ماهلــو ایــن توانایی را 
نــدارد. بــا ماهلــو 3 مشــکل فــرش حــل می شــود: 
ــرش. ــرکجی در ف ــودن و س ــر ب ــا مقع ــدب ی مح

نحوه جاسازی دستگاه ارتوپک در خط تولید
ــا از قبــل فضــا اختصــاص  ــه دو صــورت اســت ی ب
داده شــده یــا فضایــی را بــرای ایــن دســتگاه ایجاد 
خواهنــد کــرد. و مهم تــر از فضــای اختصــاص داده 
ــک  ــک غلط ــه ی ــت ک ــن اس ــده ای ــا نش ــده ی ش
ســوزنی قبــل و بعــد از ارتوپــک ماهلــو بــرای 
ایجــاد کشــش در فــرش یــا موکتــی قــرار گیــرد. 
کار غلطــک ســوزنی ایــن اســت کــه فــرش از روی 
آن لیــز نخــورده و آن کشــش الزم در فــرش ایجــاد 
شــود. توصیــه می شــود در کوتاه تریــن مــدت 
زمــان بعــد از اصالح، محصــول خروجــی از ارتوپک 
وارد مرحلــه آهارزنــی شــود تــا بــا چســب خــوردن 
پشــت فــرش حالــت اصــالح شــده تثبیــت گــردد.

بهترین راه برای احیای 
منسوجات معیوب

نویسنده:
روزبه مروج

 نماینده شرکت 
ماهلو در ایران
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بــه ســراغ مهنــدس علــی جهانگیــر 
ــاجی  ــی نس ــته مهندس ــل رش فارغ التحصی
مرکــز  ریاســت  حاضــر  درحــال  کــه 
تحقیقــات فــرش ماشــینی را برعهــده 
دانشــگاه  در  مرکــز  ایــن  رفتیــم.  دارد 
وظیفــه  و  بــوده  واقــع  کاشــان  آزاد 
اصلــی آن بــه نوعــی می تــوان گفــت 
ــش  ــت و بخ ــان صنع ــاط می ــاد ارتب ایج
ــن  ــای ای ــال نوآوری ه ــگاهی و انتق دانش
حــوزه بــه تولیدکننــدگان بــرای بهتــر 
ــن  ــرفت و باالرفت ــدات و پیش ــدن تولی ش
تــوان صادراتــی شــرکت ها می باشــد. 
ــه  ــری از جمل ــف دیگ ــه وظای ــن مجموع ای
کالس هــای  و  همایش هــا  برگــزاری 
آموزشــی نیــز دارد کــه در راســتای همــان 
ــد.  ــت می باش ــاء صنع ــی ارتق ــدف کل ه

W  چــه تحقیقــات  مرکــز  در  امــروز 
و  پتانســیل ها  چــه  بــا  بخش هایــی 
هســتند؟ فعالیــت  حــال  در  اهدافــی 

ع.جهانگیــر: بــه طــور کلــی ایــن مرکــز در 
برگــزاری  آموزشــی،  پژوهشــی،  زمینه هــای 
همایش، نمایشــگاه و آزمایشــگاه تخصصــی فعالیت 
ــت  ــز نحــوه فعالی ــی نی ــه صــورت جزئ ــد. ب می کن
مرکــز در بخش هــای مختلــف بــه شــکل زیر اســت.

ــی  در حــوزه پژوهشــی انجــام پروژه هــای تحقیقات
مشــترک بــا صنعــت و کمــک بــه انجــام پروژه های 
تکمیلــی. تحصیــالت  دوره هــای  دانشــجویان 

دوره هــای  برگــزاری  آموزشــی  حیطــه  در 
بافندگــی  ماشــین های  مکانیــزم  آمــوزش 
ــای  ــن دوره ه ــل، همچنی ــونهر و وندوی ــرش ش ف
مختلــف. ســطوح  در  فــرش  طراحــی 

ــی در  ــش مل ــار همای ــون چه ــا کن ــز ت ــن مرک ای
صنعــت فــرش ماشــینی برگــزار کــرده کــه هــدف 
در ایــن همایش هــا ایجــاد ارتبــاط نزدیک تــر 
دانشــگاه بــا صنعــت و همچنیــن انتقــال مشــکالت 
ایــن صنعــت بــه مســئولین دولتــی مربوطــه بــوده 
کــه بــا جلســات پرســش و پاســخ صاحبــان صنعت 
بــا مســئولین ایــن امــر تحقــق پیــدا کــرده اســت.

دو دوره نمایشــگاه بین المللــی صنایــع وابســته 
آزاد  دانشــگاه  محــل  در  ماشــینی  فــرش 
ــوب  ــتقبال خ ــه از اس ــم، ک ــزار کردی ــان برگ کاش
ــی در  ــال متوال ــود. دو س ــوردار ب ــران برخ صنعتگ
ــات  ــز تحقیق ــام مرک ــا ن ــی ب ــگاه بین الملل نمایش
ــرش ماشــینی حضــور داشــتیم کــه دســت آورد  ف
آن ارتبــاط بــا تولیدکننــدگان فــرش ماشــینی 
اســت. بــوده  کاشــان  منطقــه  از  خــارج  در 

ــی در  ــز و تخصص ــگاهی مجه ــز آزمایش ــن مرک ای
حــوزه فــرش ماشــینی در اختیــار دارد کــه انشــااله 
ــتاندارد  ــکار اس ــوان آزمایشــگاه هم ــه زودی به عن ب
آزمایشــات  انجــام  بــا  و  می شــود  معرفــی 
تخصصــی در حــوزه نســاجی و به خصــوص فــرش 

ماشــینی در خدمــت صنایــع مربوطــه خواهــد بــود.

W  96 هــدف گــذاری مجموعــه بــرای ســال
؟ چیست

ع.جهانگیــر: برگــزاری همایش هــای ســاالنه 
صنعت فرش ماشــینی در اوایل اســفندماه هر ســال 
جــزء برنامه هــای روتیــن ایــن مرکــز بــوده اســت.

ــگاه  ــکاری دانش ــا هم ــال 96 ب ــاه س ــان م در آب
ــاوری  ــوان فن ــا عن صنعتــی شــریف اســتارت آپی ب
در فــرش ماشــینی برگــزار خواهــد شــد کــه 
ــد  ــای کارآم ــی ایده ه ــه معرف ــر ب ــم منج امیدواری
بــرای صنعــت فــرش ماشــینی شــود و بــه اعتــالی 

ــد. ــک کن ــت کم ــن صنع ای

کارگاهــی،  آموزش هــای  توســعه  همچنیــن 
ــتانداردهای  ــذ اس ــش و اخ ــش پژوه ــت بخ تقوی
الزم بــرای آزمایشــگاه تخصصــی، از دیگــر اهــداف 

ایــن مرکــز می باشــد.

W  ــا ــا تولیدکننده ه ــگاه ب ــالت دانش تعام
ــنویم  ــه می ش ــرکت ها ک ــان ش را از زب
ــال  ــط ح ــوع رواب ــی از ن ــدان رضایت چن
ــت؟ ــما چیس ــدگاه ش ــد دی ــر ندارن حاض
مرکــز  بیــن  خوبــی  تعامــالت  ع.جهانگیــر: 
ماشــینی  فــرش  تولیدکننــدگان  و  تحقیقــات 
ــا و  ــزاری همایش ه ــه برگ ــه هزین ــود دارد ک وج
ــران  ــط صنعتگ ــت، توس ــن دس ــی از ای فعالیت های

 همچنان سنتی، در زنجیره صادرات فرش ماشینی 
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فرش ماشینی تأمین می شود.

ــاز هــم بایــد  ولــی قبــول دارم کــه ایــن ارتبــاط ب
قوی تــر شــود و بخــش زیــادی از ایــن نارضایتــی، 
سیســتمی اســت. چــون دانشــگاه های مــا عمومــاً 
بــه درآمــد  بــه شــکل آموزش محــور متکــی 
ــد  ــود آمده ان ــجو به وج ــهریه دانش ــا ش ــت و ی دول
معتبــر  دانشــگاه های  از  بســیاری  حالی کــه  در 
و  پژوهش محــور  جوامــع صنعتــی،  در  به ویــژه 
متکــی بــه درآمد هــای ناشــی از تعامــالت بــا 

صنعــت می باشــد.

W  ــرش ــت ف ــا صنع ــگ ب ــاط تنگاتن  ارتب
ــاي  ــف نیازه ــور کش ــه منظ ــیني ب ماش
ــی از  ــت یک ــي صنع ــي- تحقیقات علم
ــروز  ــت ام ــات اس ــز تحقیق ــداف مرک اه
ــت در  ــش صنع ــی در بخ ــه نیازهای چ

ــم؟ ــوزه داری ــن ح ای
ــینی  ــرش ماش ــت ف ــروز صنع ــر: ام ع.جهانگی
در زنجیــره ی تولیــد در زمینــه ی ماشــین آالت، 
ــواع  ــد ان ــوده و در تولی ــوژی روز ب ــب تکنول صاح
فــرش ماشــینی پتانســیل باالیــی دارد، ولــی 
بخــش اعظمــی از تولیدکننــدگان فــرش ماشــینی 
ــوز  ــته و هن ــرفتی نداش ــروش پیش ــره ف در زنجی
ــه اســتفاده از  ــاز ب ســنتی عمــل می کننــد کــه نی
ــز  ــت و مرک ــوس اس ــر محس ــن ام ــن ای متخصصی
ــی دارد. ــم برنامه های ــه ه ــن زمین ــات در ای تحقیق

W  چــه کمبودهــا و مشــکالتی در ایــن
ــد؟ ــز داری مرک

آزاد  دانشــگاه  در  مرکــز  ایــن  ع.جهانگیــر: 
اســالمی واحــد کاشــان مســتقر بــوده ولــی موظــف 
اســت به صــورت خودگــردان عمــل کنــد. تجهیــز 
ــتارت آپ ها  ــا، اس ــزاری همایش ه ــگاه، برگ آزمایش
ــا  ــه ب ــد ک ــه می باش ــن بودج ــد تأمی و ... نیازمن
همــکاری و مســاعدت اتحادیــه تولیدکننــدگان 
فــرش ماشــینی و تعــدادی از شــرکت های تولیــدی 
فــرش ماشــینی تــا کنــون ایــن امــر محقــق شــده 
ــه مرکــز  ــد نســبت ب اســت. کافــی اســت ایــن دی
ــت  ــه کل صنع ــا ب ــات م ــه خدم ــود ک ــاد ش ایج

ــرمایه ای  ــود و س ــوط می ش ــینی مرب ــرش ماش ف
متعلــق بــه همــه اســت تــا بــا مشــارکت صاحبــان 
صنایــع در فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی 
ــی  ــاًل م ــازیم. مث ــع س ــا را مرتف ــم کمبوده بتوانی
ــده در  ــد کنن ــزان تولی ــارکت عزی ــا مش ــوان ب ت
ــوان  ــه عن ــز ب ــال مجه ــگاهی کام ــت، آزمایش صنع
ماشــینی داشــت. فــرش  رفرنــس  آزمایشــگاه 

W  بــا هــم  کــه  کســی  عنــوان  بــه 
ــد  ــاط داری ــتباف ارتب ــرکت های دس ش
ــینی  ــرش ماش ــدگان ف ــم تولیدکنن ه
نظــر شــما در رابطــه بــا کمپینــی 
کــه جدیــداً از طریــق دســتبافی ها 
راه انــدازی شــده و تنهــا هــدف آن 
ــف  ــب صن ــواهد تخری ــق ش ــا طب گوی
چیســت؟ اســت  ماشــینی  فــرش 

ــی  ــن اطالع ــن کمپی ــورد ای ــر: در م ع.جهانگی
اینقــدر  ولــی  نمی کنــم  اظهارنظــر  و  نــدارم 
می دانــم کــه فرش هــای دســتباف و ماشــینی هــر 
کــدام جایــگاه خــود را دارنــد و هیچ کــدام تهدیدی 
بــرای دیگــری محســوب نمی شــوند و بــدون 
شــک هــر نــوع کمپینــی کــه در راســتای تعطیلــی 
ــه زدن  ــی خصوصــی و ضرب ــم صنعت ــت آن ه صنع
ــوم اســت. ــه اشــتغال حاصــل از آن باشــد، مذم ب

W  تولیدکننــده گان مــا امــروز بــرای کســب
ــه  ــه چ ــی ب ــه جهان ــت در عرص موفقی

ــد؟ ــاز دارن ــز نی چی
تعامــل  چگونگــی  دانــش  بــه  ع.جهانگیــر: 
بــا تجــار خارجــی، تحقیقــات بــازار، تأمیــن 
ــی  ــتریان خارج ــلیقه مش ــا س ــب ب کاالی متناس
ــاز  ــه نی ــون ترکی ــی چ ــای مهم ــناخت رقب و ش
همســایه  کشــورهای  واردات  تحلیــل  دارنــد، 
فرصت هــای  همچنــان  می دهــد  نشــان  مــا 
ــن  ــت ولیک ــورها مهیاس ــن کش ــدری در ای گرانق
ــن  ــه ای ــبی ب ــی مناس ــته ایم دسترس ــا نتوانس م
ــدم در حــوزه  ــن ق ــا داشــته باشــیم. اولی فرصت ه
توســعه صــادرات بــه کشــورهای هــدف، تحقیقــات 
بــازار و شناســایی بازیگــران اصلــی در ایــن بازارهــا 
می باشــد. هرچنــد تحقیقــات بــازار در مرحلــه 
اول هزینه هایــی بــرای دولــت، تولیدکننــدگان 
ــد  ــی بای ــراه دارد، ول ــه هم ــدگان ب ــا صادرکنن و ی
ــن  ــرمایه گذاری اولی ــن س ــه ای ــت ک ــه  داش توج
ــه اهــداف محســوب می شــود. ــل ب ــدم در راه نی ق
ــه ای  ــات حرف ــه موضــوع تحقیق ــن ب عــدم پرداخت
در بازارهــای هــدف، پرتــاب تیــر در تاریکــی 
محســوب می شــود و نتیجــه آن عــدم حضــور 

ــت. ــدف اس ــای ه ــدار در بازاره پای

W  فــرش حضــور  بــرای  الزم  شــرایط 
و  بین المللــی  عرصــه  در  ماشــینی 

اختصــاص بــازار ویــژه بــرای خــود 
؟ چیســت

ع.جهانگیــر: امــروز تحقیقــات بــازار از مدل هــای 
خاصــی پیــروی می کنــد و تبدیــل بــه یــک مهارت 
ــده شــده  ــط انســانی پیچی ــا رواب خــاص همــراه ب
ــن  ــرای یافت ــی ب ــرکت های ایران ــر ش ــت. اکث اس
بازارهــای جدیــد بــا اســتفاده از ابزارهــای بومــی در 
حــال دســت و پنجــه نرم کــردن هســتند، ولــی تــا 
کنــون نتیجــه قابــل لمســی مترتــب نشــده اســت. 
داریــم  تمایــل  کــه  اســت  مطــرج  ســواالتی 
ــخ  ــا پاس ــه آنه ــان ب ــز خودش ــدگان عزی تولیدکنن
دهنــد؛ آیــا راه هــای رفتــه قبلــی را ارزیابــی 
کرده ایــم؟ آیــا تــا کنــون توانســته ایم بــه ســواالت 
ســاده زیــر پاســخ دهیــم؟ بازارهــای هــدف مــا چه 
ــندد؟  ــی را می پس ــه و تراکم ــرح و نقش ــگ، ط رن
ــن  ــد ای ــت؟ رون ــدر اس ــا چق ــن بازاره ــدازه ای ان
بازارهــا چگونــه اســت؟ رقبــای مــا در ایــن بازارهــا 
چــه کشــورهایی هســتند؟ موانــع تعرفــه ای و 
غیرتعرفــه ای چیســت؟ زنجیــره ارزش در ایــن 
بازارهــا چگونــه تعریــف شــده اند؟ انــواع قیمت هــا 
چگونــه اســت؟ توزیع کننــدگان، عمده فروشــان 
هســتند؟ کســانی  چــه  اصلــی  خریــداران  و 
صــادرات  حــوزه  در  ماشــینی  فــرش  صنعــت 
ــان در  ــا رقیبم ــت، ب ــدی اس ــی ج ــد تحول نیازمن
ــم و کاهــش  ــدا کرده ای ــادی پی ــه زی ــه فاصل منطق
ــک اراده و تصمیــم  ــد ی ــاً نیازمن ــه صرف ــن فاصل ای
قــوی تک تــک شــرکت ها در حــوزه صــادرات 
اســت. صحیــح  روش هــای  از  اســتفاده  بــا 

W  ــی ــه کارهای ــتی چ ــتبافی ها بایس دس
ــد؟ ــه نکردن ــد ک ــام می دادن انج

ــد را  ــه فرمودی ــی ک ــن کمپین ــر: همی ع.جهانگی
بایــد بــرای تعدیــل قیمــت، افزایــش تنــوع طــرح و 
رنــگ، افزایــش ظرافــت نــخ و تراکــم بافــت داشــته 
باشــند تــا ایــن کار هرچــه بیش تــر جنبــه ی 
هنــری پیــدا کنــد و ارزش افــزوده بیش تــری 
در  می آیــد  به نظــر  همچنیــن  باشــد.  داشــته 
ــرش  ــای ف ــه پ ــا ب ــد پ ــم بای ــروش ه ــره ف زنجی
ماشــینی روش هــای علمــی را تجربــه کننــد.

تولیدکنندگان ما به دانش 
چگونگی تعامل با تجار 

خارجی، تحقیقات بازار، تأمین 
کاالی متناسب با سلیقه 

مشتریان خارجی و شناخت 
رقبای مهمی چون ترکیه نیاز 

دارند. اولین قدم در حوزه 
توسعه صادرات به کشورهای 

هدف، تحقیقات بازار و 
شناسایی بازیگران اصلی در 

این بازارها می باشد
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این مرکز تا کنون چهار 
همایش ملی در صنعت فرش 
ماشینی برگزار کرده که هدف 
در این همایش ها ایجاد ارتباط 
نزدیک تر دانشگاه با صنعت 
و همچنین انتقال مشکالت 
این صنعت به مسئولین دولتی 
مربوطه بوده که با جلسات 
پرسش و پاسخ صاحبان 
صنعت با مسئولین این امر 
تحقق پیدا کرده است.
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فرش ماشینی تأمین می شود.

ــاز هــم بایــد  ولــی قبــول دارم کــه ایــن ارتبــاط ب
قوی تــر شــود و بخــش زیــادی از ایــن نارضایتــی، 
سیســتمی اســت. چــون دانشــگاه های مــا عمومــاً 
بــه درآمــد  بــه شــکل آموزش محــور متکــی 
ــد  ــود آمده ان ــجو به وج ــهریه دانش ــا ش ــت و ی دول
معتبــر  دانشــگاه های  از  بســیاری  حالی کــه  در 
و  پژوهش محــور  جوامــع صنعتــی،  در  به ویــژه 
متکــی بــه درآمد هــای ناشــی از تعامــالت بــا 

صنعــت می باشــد.

W  ــرش ــت ف ــا صنع ــگ ب ــاط تنگاتن  ارتب
ــاي  ــف نیازه ــور کش ــه منظ ــیني ب ماش
ــی از  ــت یک ــي صنع ــي- تحقیقات علم
ــروز  ــت ام ــات اس ــز تحقیق ــداف مرک اه
ــت در  ــش صنع ــی در بخ ــه نیازهای چ

ــم؟ ــوزه داری ــن ح ای
ــینی  ــرش ماش ــت ف ــروز صنع ــر: ام ع.جهانگی
در زنجیــره ی تولیــد در زمینــه ی ماشــین آالت، 
ــواع  ــد ان ــوده و در تولی ــوژی روز ب ــب تکنول صاح
فــرش ماشــینی پتانســیل باالیــی دارد، ولــی 
بخــش اعظمــی از تولیدکننــدگان فــرش ماشــینی 
ــوز  ــته و هن ــرفتی نداش ــروش پیش ــره ف در زنجی
ــه اســتفاده از  ــاز ب ســنتی عمــل می کننــد کــه نی
ــز  ــت و مرک ــوس اس ــر محس ــن ام ــن ای متخصصی
ــی دارد. ــم برنامه های ــه ه ــن زمین ــات در ای تحقیق

W  چــه کمبودهــا و مشــکالتی در ایــن
ــد؟ ــز داری مرک

آزاد  دانشــگاه  در  مرکــز  ایــن  ع.جهانگیــر: 
اســالمی واحــد کاشــان مســتقر بــوده ولــی موظــف 
اســت به صــورت خودگــردان عمــل کنــد. تجهیــز 
ــتارت آپ ها  ــا، اس ــزاری همایش ه ــگاه، برگ آزمایش
ــا  ــه ب ــد ک ــه می باش ــن بودج ــد تأمی و ... نیازمن
همــکاری و مســاعدت اتحادیــه تولیدکننــدگان 
فــرش ماشــینی و تعــدادی از شــرکت های تولیــدی 
فــرش ماشــینی تــا کنــون ایــن امــر محقــق شــده 
ــه مرکــز  ــد نســبت ب اســت. کافــی اســت ایــن دی
ــت  ــه کل صنع ــا ب ــات م ــه خدم ــود ک ــاد ش ایج

ــرمایه ای  ــود و س ــوط می ش ــینی مرب ــرش ماش ف
متعلــق بــه همــه اســت تــا بــا مشــارکت صاحبــان 
صنایــع در فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی 
ــی  ــاًل م ــازیم. مث ــع س ــا را مرتف ــم کمبوده بتوانی
ــده در  ــد کنن ــزان تولی ــارکت عزی ــا مش ــوان ب ت
ــوان  ــه عن ــز ب ــال مجه ــگاهی کام ــت، آزمایش صنع
ماشــینی داشــت. فــرش  رفرنــس  آزمایشــگاه 

W  بــا هــم  کــه  کســی  عنــوان  بــه 
ــد  ــاط داری ــتباف ارتب ــرکت های دس ش
ــینی  ــرش ماش ــدگان ف ــم تولیدکنن ه
نظــر شــما در رابطــه بــا کمپینــی 
کــه جدیــداً از طریــق دســتبافی ها 
راه انــدازی شــده و تنهــا هــدف آن 
ــف  ــب صن ــواهد تخری ــق ش ــا طب گوی
چیســت؟ اســت  ماشــینی  فــرش 

ــی  ــن اطالع ــن کمپی ــورد ای ــر: در م ع.جهانگی
اینقــدر  ولــی  نمی کنــم  اظهارنظــر  و  نــدارم 
می دانــم کــه فرش هــای دســتباف و ماشــینی هــر 
کــدام جایــگاه خــود را دارنــد و هیچ کــدام تهدیدی 
بــرای دیگــری محســوب نمی شــوند و بــدون 
شــک هــر نــوع کمپینــی کــه در راســتای تعطیلــی 
ــه زدن  ــی خصوصــی و ضرب ــم صنعت ــت آن ه صنع
ــوم اســت. ــه اشــتغال حاصــل از آن باشــد، مذم ب

W  تولیدکننــده گان مــا امــروز بــرای کســب
ــه  ــه چ ــی ب ــه جهان ــت در عرص موفقی

ــد؟ ــاز دارن ــز نی چی
تعامــل  چگونگــی  دانــش  بــه  ع.جهانگیــر: 
بــا تجــار خارجــی، تحقیقــات بــازار، تأمیــن 
ــی  ــتریان خارج ــلیقه مش ــا س ــب ب کاالی متناس
ــاز  ــه نی ــون ترکی ــی چ ــای مهم ــناخت رقب و ش
همســایه  کشــورهای  واردات  تحلیــل  دارنــد، 
فرصت هــای  همچنــان  می دهــد  نشــان  مــا 
ــن  ــت ولیک ــورها مهیاس ــن کش ــدری در ای گرانق
ــن  ــه ای ــبی ب ــی مناس ــته ایم دسترس ــا نتوانس م
ــدم در حــوزه  ــن ق ــا داشــته باشــیم. اولی فرصت ه
توســعه صــادرات بــه کشــورهای هــدف، تحقیقــات 
بــازار و شناســایی بازیگــران اصلــی در ایــن بازارهــا 
می باشــد. هرچنــد تحقیقــات بــازار در مرحلــه 
اول هزینه هایــی بــرای دولــت، تولیدکننــدگان 
ــد  ــی بای ــراه دارد، ول ــه هم ــدگان ب ــا صادرکنن و ی
ــن  ــرمایه گذاری اولی ــن س ــه ای ــت ک ــه  داش توج
ــه اهــداف محســوب می شــود. ــل ب ــدم در راه نی ق

ــه ای  ــات حرف ــه موضــوع تحقیق ــن ب عــدم پرداخت
در بازارهــای هــدف، پرتــاب تیــر در تاریکــی 
محســوب می شــود و نتیجــه آن عــدم حضــور 

ــت. ــدف اس ــای ه ــدار در بازاره پای

W  فــرش حضــور  بــرای  الزم  شــرایط 
و  بین المللــی  عرصــه  در  ماشــینی 

اختصــاص بــازار ویــژه بــرای خــود 
؟ چیســت

ع.جهانگیــر: امــروز تحقیقــات بــازار از مدل هــای 
خاصــی پیــروی می کنــد و تبدیــل بــه یــک مهارت 
ــده شــده  ــط انســانی پیچی ــا رواب خــاص همــراه ب
ــن  ــرای یافت ــی ب ــرکت های ایران ــر ش ــت. اکث اس
بازارهــای جدیــد بــا اســتفاده از ابزارهــای بومــی در 
حــال دســت و پنجــه نرم کــردن هســتند، ولــی تــا 
کنــون نتیجــه قابــل لمســی مترتــب نشــده اســت. 
داریــم  تمایــل  کــه  اســت  مطــرج  ســواالتی 
ــخ  ــا پاس ــه آنه ــان ب ــز خودش ــدگان عزی تولیدکنن
دهنــد؛ آیــا راه هــای رفتــه قبلــی را ارزیابــی 
کرده ایــم؟ آیــا تــا کنــون توانســته ایم بــه ســواالت 
ســاده زیــر پاســخ دهیــم؟ بازارهــای هــدف مــا چه 
ــندد؟  ــی را می پس ــه و تراکم ــرح و نقش ــگ، ط رن
ــن  ــد ای ــت؟ رون ــدر اس ــا چق ــن بازاره ــدازه ای ان
بازارهــا چگونــه اســت؟ رقبــای مــا در ایــن بازارهــا 
چــه کشــورهایی هســتند؟ موانــع تعرفــه ای و 
غیرتعرفــه ای چیســت؟ زنجیــره ارزش در ایــن 
بازارهــا چگونــه تعریــف شــده اند؟ انــواع قیمت هــا 
چگونــه اســت؟ توزیع کننــدگان، عمده فروشــان 
هســتند؟ کســانی  چــه  اصلــی  خریــداران  و 

صــادرات  حــوزه  در  ماشــینی  فــرش  صنعــت 
ــان در  ــا رقیبم ــت، ب ــدی اس ــی ج ــد تحول نیازمن
ــم و کاهــش  ــدا کرده ای ــادی پی ــه زی ــه فاصل منطق
ــک اراده و تصمیــم  ــد ی ــاً نیازمن ــه صرف ــن فاصل ای
قــوی تک تــک شــرکت ها در حــوزه صــادرات 
اســت. صحیــح  روش هــای  از  اســتفاده  بــا 

W  ــی ــه کارهای ــتی چ ــتبافی ها بایس دس
ــد؟ ــه نکردن ــد ک ــام می دادن انج

ــد را  ــه فرمودی ــی ک ــن کمپین ــر: همی ع.جهانگی
بایــد بــرای تعدیــل قیمــت، افزایــش تنــوع طــرح و 
رنــگ، افزایــش ظرافــت نــخ و تراکــم بافــت داشــته 
باشــند تــا ایــن کار هرچــه بیش تــر جنبــه ی 
هنــری پیــدا کنــد و ارزش افــزوده بیش تــری 
در  می آیــد  به نظــر  همچنیــن  باشــد.  داشــته 
ــرش  ــای ف ــه پ ــا ب ــد پ ــم بای ــروش ه ــره ف زنجی
ماشــینی روش هــای علمــی را تجربــه کننــد.

تولیدکنندگان ما به دانش 
چگونگی تعامل با تجار 

خارجی، تحقیقات بازار، تأمین 
کاالی متناسب با سلیقه 

مشتریان خارجی و شناخت 
رقبای مهمی چون ترکیه نیاز 

دارند. اولین قدم در حوزه 
توسعه صادرات به کشورهای 

هدف، تحقیقات بازار و 
شناسایی بازیگران اصلی در 

این بازارها می باشد

63

این مرکز تا کنون چهار 
همایش ملی در صنعت فرش 
ماشینی برگزار کرده که هدف 
در این همایش ها ایجاد ارتباط 
نزدیک تر دانشگاه با صنعت 
و همچنین انتقال مشکالت 
این صنعت به مسئولین دولتی 
مربوطه بوده که با جلسات 
پرسش و پاسخ صاحبان 
صنعت با مسئولین این امر 
تحقق پیدا کرده است.
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مهنــدس  بــا  مــاه  مــرداد  اواســط 
بصیــري دربارهــي وضعیــت صنعــت 
نســاجي و مشــکالتي کــه در حــال 
ــه  ــا آن مواج ــت ب ــن صنع ــر ای حاض
اســت صحبــت کردیــم. علــل مشــکالت 
ــان  ــخهاي ایش ــدیم و پاس ــا ش را جوی
ــل  ــراي ح ــه ب ــي ک ــاي عمل و راهکاره
را  دارنــد  نظــر  در  مشــکالت  ایــن 
شــنیدیم. ایشــان از ســال 1348 در 
ــد و در  ــال بوده ان ــاجي فع ــع نّس صنای
ــع  ــن صنای ــس انجم ــر رئی ــال حاض ح
نّســاجي ایــران و صاحــب امتیــاز و 
ــاجي  ــت نّس ــریه صنع ــئول نش مدیرمس
و پوشــاک هســتند. ایشــان عنــوان 
اجرایــي  و  عملــي  راهــکار  کردنــد 
ــالح  ــکالت اص ــي مش ــل تمام ــراي ح ب
اســت، تمامــي حوزه هــا  در  قوانــي 

W  کشــور نســاجي  صنعــت  مي دانیــم 
حــال و روز خوبــي نــدارد درواقــع 
نوســازیهایي در بخــش ماشــین آالت 
ــت.  ــي نیس ــا کاف ــه ام ــورت گرفت ص
بــه نظــر شــما چــه بایــد کــرد؟

ــرده و شــفاف  ــم بی پ ــت مي خواه ــداي صحب از ابت
خدمــت شــما عــرض کنــم، مشــکل صنعــت 
ــت را  ــن صنع ــه ای ــت ک ــاری اس ــاجي از تج نس
ــد  ــا مي دانن ــان دنی ــد. کارآفرین ــود آورده ان ــه وج ب

کــه صنعــت نّســاجي صنعتــي آســان، ارزآور و 
اشــتغال زا اســت. متأســفانه پایه هــاي صنعــت 
ــت  ــده اس ــته نش ــاني گذاش ــط کس ــاجي توس نّس
کــه صنعت گــر بــوده باشــند و در صنعــت فّعالیــت 
ــذاري  ــه توســط کســاني پایه گ ــرده باشــند، بلک ک
بــاال  ســودآوری  و  تجــارت  کــه  شده اســت 
ــه  ــن کســي ک ــال اولی ــراي مث ــوده.  ب هدفشــان ب
صنعــت نّســاجي را وارد کشــور کــرد، آقــاي حــاج 
ــر  ــرب، تاج ــین امین الض ــرب )محمدحس امین الض
ــی از  ــه یک ــت، ک ــار( بوده اس ــي در دوره قاج ایران
ــوده  رشــته های فعالیــت ایشــان تجــارت قمــاش ب
ــود  ــه می ش ــی های الزم متوج ــس از بررس ــه پ ک
ــژه کفــن اگــر داخــل کشــور  چنانچــه قمــاش بوی
ــود،  ــل می ش ــتری حاص ــود بیش ــود، س ــد ش تولی
ــاجي را وارد  ــین هاي نّس ــل ماش ــن دلی ــه همی ب
ــه  ــر ب ــرد. اگ ــي ک ــن باف ــه کف ــروع ب ــور و ش کش
خاطــرات ایشــان رجــوع کنیــم متوجــه می شــویم 
کــه ایشــان بــراي ایجــاد صنعــت نّســاجي وارد این 
خطــه نشــده بودنــد، بلکــه بــراي ســود چشــمگی تر 
ــدند. ــت وارد ش ــن صنع ــه ای ــاش ب از واردات قم

ــع  ــه صنای ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــی می ت ــذا براحت ل
نســاجی در مقایســه بــا دیگــر صنایــع در حالیکــه 
ــی دارد  ــیار باالئ ــتغال زایي بس ــد و اش ــوان تولی ت
ــن  ــه همی ــت. ب ــوردار اس ــاری برخ ــود سرش از س
ــی  ــع نســاجی جــاذب کارآفرینان دلیــل ایــن صنای
ــا صنعــت هیــچ رابطــه روحــی و  ــداً ب شــد کــه اب
ــد  ــه م ــود حاصل ــط س ــتند و فق ــی نداش تحصیل
ــه  ــا را ب ــت م ــدگاه اس ــن دی ــود. همی ــان ب نظرش
ــا  ــکلی ب ــخصاً مش ــن ش ــانده. م ــا کش ــن تنگن ای

بهره منــد شــدن افــراد از ســود چشــمگیربه خاطــر 
ــن  ــدارم،  مشــکل ای ــد ن کاری کــه انجــام می دهن
ــب  ــر کس ــه خاط ــال ها ب ــن س ــه در ای ــت ک جاس
ســود کارهایــي شــده کــه امــروز صنعــت را درگیــر 
مشــکالت کــرده اســت. مســلماً صحبت هــاي 
مــن بــه مــذاق تعــدادی از صاحبــان صنعــت 
اســت.  واقعّیــت  امــا  آمــد،  نخواهــد  خــوش 
باالتــر  بــا هزینه هــای  از کارخانه هــا  تعــدادی 
ــا  ــان آنه ــده، صاحب ــاخته ش ــخص س ــد مش از ح
ــت؟  ــودآور نیس ــه س ــن کارخان ــرا ای ــد چ مي گوین
ــرد  ــه مج ــت؟ ب ــده اس ــد ش ــا ب ــع م ــرا وض و چ
ــم، ایــن بحث هــا مطــرح  ــه تنگنــا خوردی اینکــه ب
ــم  ــي داری ــا کارخانه های ــه م ــود. در صورتیک مي ش
کــه در همیــن شــرایط اقتصــادي توســط افــرادي 
ســاخته شــده اند کــه بــه صنعــت اعتقــاد داشــتند، 
ــکلي  ــالت مش ــام معض ــا تم ــر ب ــال حاض و در ح
ــتند و در  ــادر هس ــد و ص ــال تولی ــد و در ح ندارن
ــد.  ــان مي دهن ــان را نش ــي خودش ــاي جهان بازاره
نوســازي  را  ماشــین ها  بایــد  کــه  زمانــي  آن 
مي کردیــم، توجهــي بــه مســئله نداشــتیم، در 
صورتیکــه طبــق قانــون هــر ســاله بایــد بخشــي از 
ســود، هزینــه نوســازي ماشــین ها شــود. بــه جــاي 
پرداختــن بــه نوســازي، ســهل انگاري کــرده و 
مبالــغ مربوطــه را جــاي دیگــري غیرهمیــن صنعت 
خــرج کردیــم. مجمــوع ایــن عوامــل از یــک طــرف 
ــه  و عوامــل دیگــر) قوانیــن ضــد تولیــد( دســت ب
دســت هــم داده و باعــث بــه وجــود آمــدن وضعیت 
شده اســت.  نســاجی  صنایــع  در  ناخوشــایند 
چــه کســي حــال صنعــت را بــد کــرده؟ آیا درســت 
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ــل  ــاق مث ــاق؟ قاچ ــم قاچ ــط بگویی ــه فق اســت ک
آتویــي اســت کــه جدیــداً در دســت همــه افتــاده 
ــي  ــه شناس ــه جامع ــک مطالع ــد ی ــت. اول بای اس
صــورت گیــرد کــه چــرا قاچــاق بــه وجــود مي آید؟ 
ــک  ــما ی ــي ش ــت وقت ــي اس ــی طبیع ــب خیل خ
شــغلي داریــد، بــه هــر دلیــل کــه از شــما گرفتــه 
ــاً  ــري. طبع ــراغ کار دیگ ــد س ــد بروی ــود، بای مي ش
ــد.  ــاب مي کنی ــاده ترین کار را انتخ ــم س ــما ه ش
وضعیــت  مي تــوان  قوانیــن  تغییــر  بــا  قطعــاً 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــل ه ــرد. راه ح ــالح ک را اص
ــه صنعــت نّســاجي بهــا  مثــل کشــورهاي دیگــر ب
ــس  ــت و مجل ــت دول ــر نوب ــاال دیگ ــود. ح داده ش
اســت کــه ایــن کار را انجــام دهنــد. نوبــت کســاني 
اســت کــه ذیصــالح و صاحب نظــر هســتند و 
کســاني کــه قوانیــن مملکــت را مي نویســند. 
ــت نســاجی  ــه صنع ــالی اســت ک ــد س ــت چن دول
ــات  ــاجی امکان ــت نس ــه صنع ــرده و  ب ــا ک را ره
نم یدهــد، چــون براحتــی نفــت می فروشــد و نیــاز 
ــازد.   ــرآورده می س ــردن کاال ب ــا وارد ک ــردم را ب م
ــد،  ــه مــا بدهــکار بودن در ســال های 48 ترک هــا ب
به واســطه شــغلی کــه داشــتم بــرای گرفتــن 
طلــب بــا آنهــا وارد مذاکــره شــدیم، خالصــه 
ــورتان  ــاي کش ــما مرزه ــد ش ــرات گفتن در مذاک
را بــاز کنیــد، مــا هــر چــه الزم داریــد وارد 
ــه  ــوالت ب ــدادي از محص ــم. تع ــورتان مي کنی کش
ــي  ــز غیرقانون ــادي نی ــداد زی ــي و تع صــورت قانون
ــاس  ــه اجن ــورت ک ــن ص ــه ای ــد. ب ــور ش وارد کش
ــور و  ــي وارد کش ــه راحت ــق آزاد ب ــق مناط از طری
ــم.  ــراض کردی ــه اعت ــروع ب ــد ش ــد. بع ــع ش توزی
ــت  ــراي فعالی ــه را ب ــا زمنی ــود م ــب اســت خ جال
ــار  ــط تج ــم توس ــا ه ــم و آنه ــاده کردی ــا آم آنه
محتــرم، آنچــه کردنــد کــه شــاهد هســتیم.

ــاً  ــال 1348 واقع ــه در س ــاجي ترکی ــع نّس صنای
ــا  ــا ت ــه م ــود. در صورتیک ــف ب ــگ و ضعی ــم رن ک
منســوجات  بزرگتریــن صادرکننــده  ســال 57 
ــه  ــیه، فرانس ــس ،روس ــا، انگلی ــه ایتالی ــاجي ب نس
ــل  ــی و قاب ــن الملل ــتانداردهاي بی ــا اس ــان ب و آلم
ــراف  ــورهاي اط ــا کش ــم. بعده ــاال بودی ــول و ب قب
ــگالدش و  ــد، بن ــه، پاکســتان ، هن ــل ترکی ــا مث م
ــام،  ــره، ویتن ــر همچــون ک ــی کشــورهاي دیگ حت
تایــوان و غیــره خودشــان را وارد ســازمان تجــارت 
جهانــي کردنــد. و بــا ورود بــه ایــن ســازمان 
ــران  ــد و راه ای ــر ش ــادرات بازت ــراي ص ــان ب راهش
بــه دلیــل عــدم حضــور بســته شــد. تــا بــه 
ــراي پیوســتن  ــران هیــچ اقــدام جــدی ب امــروز ای
نکرده اســت.  جهانــي  تجــارت  ســازمان  بــه 
ــش  ــر بخ ــال حاض ــکالت ح ــم مش ــمت اعظ قس
ــی و  ــن الملل ــط بی ــه ضواب ــی ب ــد، بی توجه تولی
ــن قوانیــن مــورد  ــی ماســت. اگــر ای قوانیــن داخل
ــه  ــت توج ــه صنع ــد و ب ــرار بگیرن ــر ق ــد نظ تجدی
شــود، قطعــاً حــال صنعــت دوبــاره خــوب خواهــد 
ــرد.  ــده ک ــه دار زن ــد در کارخان ــزه را بای ــد. انگی ش
قوانینــي کــه بــه ســرمایه دار بــراي حفــظ ســرمایه 
ــود آورد.  ــزه به وج ــد انگی ــد مي توان ــت ده ضمان

کــم  را  ســرمایه گذاران  انگیــزه  بانکــي  بهــره 
جــاي  بــه  آنهــا  مي شــود  باعــث  و  مي کنــد، 
ســرمایه گذاري در تولیــد پولشــان را در بانــک 
بــا  بــراي ســرمایه گذاران  بایــد  بگذارنــد. مــا 
ــم.  ــاد کنی ــت ایج ــیه امنی ــن، حاش ــالح قوانی اص
ثبــات در قوانیــن مســئله مهمــي اســت کــه 
بایــد بــه آن نیــز پرداختــه شــود. مطمئنــاً کســي 
کــه از ترکیــه جنــس وارد مي کنــد، توانایــي 
ــد.  ــور دارن ــه را در کش ــاخت کارخان ــه س و عالق
مــا گرفتــار بدتریــن نــوع انحطــاط اخالقــي 
ــا  ــوري را در اروپ ــچ کش ــال هی ــرای مث ــدیم. ب ش
پیــدا نمي کنیــد کــه دیوارهــاي حیــاط منازلشــان 
ــوار هــزاران  ــد باشــد و روي هــر دی ــدر بلن ــن ق ای
کیلــو انــواع آهــن و دزدگیرگذاشــته شــود. مــردم 
ــد  ــا را ســاخته اند، ببینی ــن دیواره ــرس دزد ای از ت
چنــد تــن آهــن روي دیوارهــا در کل کشــور 
ــدر ســرمایه روی دیوارهــا  گــذارده شــده و چــه ق
ــن  ــر ای ــه،  عــالوه ب ــع هــدر رفت ــده؟ در واق خوابی
پاســبان ها،  حقــوق  هزینــه  چقــدر  ســالیانه 
و  زندان هــا  دادگســتري ها،  کالنتری هــا، 
ــاد  ــرف ایج ــا ص ــن هزینه ه ــر ای ــاال اگ ــم. ح داری
شــغل شــود، آیــا جــز تعــداد معــدودی کــه 
می کنــد؟ دزدي  و  خــالف  کســي  بیمارنــد، 

ــود  ــاجي وج ــه نس ــران 9818 کارخان ــروز درای ام
بهره بــرداري  پروانــه  داراي  همگــی  کــه  دارد 
ــا وجــود  ــه ب ــداد کارخان ــن تع هســتند. چطــور ای
ــد  ــت رش ــه توانس ــزي و بودج ــازمان برنامه ری س
ــرای  ــا 1342 ب ــالهای 1322 ت ــد؟ در س ــدا کن پی
صنایــع نســاجی ایــن ســازمان بــراي هــر بخشــي 
شــروع بــه نــگارش اســتراتژي صنعتــي کــرد. 
تّجــار از آنجــا کــه افــرادی بــا هــوش و خــدادادی 
کار آفریــن هســتند هــم، وقتــي دیدنــد کــه صنعت 
نســاجي برنامــه تنظیــم شــده دارد و چنین صنعت 
پرســودي هســت وارد ایــن حــوزه شــدند. صنعــت 
نســاجي تنهــا صنعتــي اســت، کــه بیــش از تصــور 
از هــر صنعــت دیگــری ســود آورتــر و اشــتغال زاتر 
ــد  ــر کســي باشــد، بای ــت در دســت ه اســت. دول

ــت  ــالح وضعی ــراي اص ب
ــت  ــط مل ــت، توس صنع
و بــراي مشــارکت مــردم 
کنــد. ایجــاد  انگیــزه 

بدانیــم  اســت  جالــب 
ساله اســت پوشــاک در 
ایــران تولیــد مي شــود 
برندهــاي  نــام  بــه  و 
خارجــي  معــروف 
مي شــود.  فروختــه 
وقتــي کــه مــا تــوان 
را  کیفیــت  بــا  تولیــد 
دولــت  چــرا  داریــم، 
ــا  ــد؟ م ــت نمي کن حمای
ــراي کاالیي  نتوانســتیم ب
کــه در کشــورمان تولیــد 
افتخــار  و  مي شــد 

ملــی اســت تبلیغــات خوبــي انجــام دهیــم و 
حیثّیــت صنعــت خودمــان را افزایــش دهیــم. هــر 
ــم  ــم، گفتی ــد کردی ــه تولی ــم ک ــي را ه ــز خوب چی
از ترکیــه آمــده. بــا ایــن کار در اصــل بــراي 
ــان را دو  ــات کــرده و بازارم ــه تبلیغ پوشــاک ترکی
ــات  ــون تبلیغ ــم. چ ــه کردی ــم ترکی ــتی تقدی دس
ــره  ــات و غی ــی و مالی ــن دارائ ــت، قوانی ــران اس گ
کمــک نمی کننــد. اگــر قوانیــن ســاده شــود، 
پول هــا از جیب هــا در مي آیــد و وارد صنعــت 
مي شــود. صنعــت نســاجي در همــه رشــته ها 
ــد بســیار موفــق باشــد.  ــه ویــژه پوشــاک مي توان ب
از  مي گوینــد  کشــاورزی  وزارت  مســئولین 
ــا ازبکســتان  ازبکســتان پنبــه وارد کنیــد، چــون ب
بهتریــن  کــه  حالــي  در  بســته اند،  قــرارداد 
آمریــکا،  بــه کشــورهای  متعلــق  دنیــا  پنبــه 
اســت. مي پرســیم  آفریقــاي جنوبــي  و  مصــر 
چــرا از ایــن کشــورها وارد نکنیــم؟ مي گوینــد 
ــت،  ــرخ اس ــرم س ــورها داراي ک ــن کش ــه ای پنب
نمي توانیــم اجــازه دهیــم کــرم ســرخ وارد کشــور 
اوالً  کــه  مي دهــم  توضیــح  ســند  بــا  شــود. 
ــا  ــود دارد، و م ــه وج ــاقه پنب ــرخ در س ــرم س ک
ســاقه را وارد نمي کنیــم، ثانیــاً کــرم ســرخ در 

من با این که افراد سود کاری را 
که انجام می دهند، ببرند مشکلی 
ندارم، مشکل این جاست که 
در این سال ها به خاطر کسب 
سود کارهایی شده که امروز 
چوبش را می خوریم. صحبت های 
بنده به مذاق خیلی از صاحبان 
صنعت خوش نخواهد آمد، اما 
واقعیّت است. کارخانه  را با قیمتی 
ارزان تر از آن چه باید ساخته اند 
و االن می گویند چرا این کارخانه 
سودآور نیست، و چرا وضع ما بد 
شده است؟
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ــل  ــاق مث ــاق؟ قاچ ــم قاچ ــط بگویی ــه فق اســت ک
آتویــي اســت کــه جدیــداً در دســت همــه افتــاده 
ــي  ــه شناس ــه جامع ــک مطالع ــد ی ــت. اول بای اس
صــورت گیــرد کــه چــرا قاچــاق بــه وجــود مي آید؟ 
ــک  ــما ی ــي ش ــت وقت ــي اس ــی طبیع ــب خیل خ
شــغلي داریــد، بــه هــر دلیــل کــه از شــما گرفتــه 
ــاً  ــري. طبع ــراغ کار دیگ ــد س ــد بروی ــود، بای مي ش
ــد.  ــاب مي کنی ــاده ترین کار را انتخ ــم س ــما ه ش
وضعیــت  مي تــوان  قوانیــن  تغییــر  بــا  قطعــاً 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــل ه ــرد. راه ح ــالح ک را اص
ــه صنعــت نّســاجي بهــا  مثــل کشــورهاي دیگــر ب
ــس  ــت و مجل ــت دول ــر نوب ــاال دیگ ــود. ح داده ش
اســت کــه ایــن کار را انجــام دهنــد. نوبــت کســاني 
اســت کــه ذیصــالح و صاحب نظــر هســتند و 
کســاني کــه قوانیــن مملکــت را مي نویســند. 
ــت نســاجی  ــه صنع ــالی اســت ک ــد س ــت چن دول
ــات  ــاجی امکان ــت نس ــه صنع ــرده و  ب ــا ک را ره
نم یدهــد، چــون براحتــی نفــت می فروشــد و نیــاز 
ــازد.   ــرآورده می س ــردن کاال ب ــا وارد ک ــردم را ب م
ــد،  ــه مــا بدهــکار بودن در ســال های 48 ترک هــا ب
به واســطه شــغلی کــه داشــتم بــرای گرفتــن 
طلــب بــا آنهــا وارد مذاکــره شــدیم، خالصــه 
ــورتان  ــاي کش ــما مرزه ــد ش ــرات گفتن در مذاک
را بــاز کنیــد، مــا هــر چــه الزم داریــد وارد 
ــه  ــوالت ب ــدادي از محص ــم. تع ــورتان مي کنی کش
ــي  ــز غیرقانون ــادي نی ــداد زی ــي و تع صــورت قانون
ــاس  ــه اجن ــورت ک ــن ص ــه ای ــد. ب ــور ش وارد کش
ــور و  ــي وارد کش ــه راحت ــق آزاد ب ــق مناط از طری
ــم.  ــراض کردی ــه اعت ــروع ب ــد ش ــد. بع ــع ش توزی
ــت  ــراي فعالی ــه را ب ــا زمنی ــود م ــب اســت خ جال
ــار  ــط تج ــم توس ــا ه ــم و آنه ــاده کردی ــا آم آنه
محتــرم، آنچــه کردنــد کــه شــاهد هســتیم.

ــاً  ــال 1348 واقع ــه در س ــاجي ترکی ــع نّس صنای
ــا  ــا ت ــه م ــود. در صورتیک ــف ب ــگ و ضعی ــم رن ک
منســوجات  بزرگتریــن صادرکننــده  ســال 57 
ــه  ــیه، فرانس ــس ،روس ــا، انگلی ــه ایتالی ــاجي ب نس
ــل  ــی و قاب ــن الملل ــتانداردهاي بی ــا اس ــان ب و آلم
ــراف  ــورهاي اط ــا کش ــم. بعده ــاال بودی ــول و ب قب
ــگالدش و  ــد، بن ــه، پاکســتان ، هن ــل ترکی ــا مث م
ــام،  ــره، ویتن ــر همچــون ک ــی کشــورهاي دیگ حت
تایــوان و غیــره خودشــان را وارد ســازمان تجــارت 
جهانــي کردنــد. و بــا ورود بــه ایــن ســازمان 
ــران  ــد و راه ای ــر ش ــادرات بازت ــراي ص ــان ب راهش
بــه دلیــل عــدم حضــور بســته شــد. تــا بــه 
ــراي پیوســتن  ــران هیــچ اقــدام جــدی ب امــروز ای
نکرده اســت.  جهانــي  تجــارت  ســازمان  بــه 
ــش  ــر بخ ــال حاض ــکالت ح ــم مش ــمت اعظ قس
ــی و  ــن الملل ــط بی ــه ضواب ــی ب ــد، بی توجه تولی
ــن قوانیــن مــورد  ــی ماســت. اگــر ای قوانیــن داخل
ــه  ــت توج ــه صنع ــد و ب ــرار بگیرن ــر ق ــد نظ تجدی
شــود، قطعــاً حــال صنعــت دوبــاره خــوب خواهــد 
ــرد.  ــده ک ــه دار زن ــد در کارخان ــزه را بای ــد. انگی ش
قوانینــي کــه بــه ســرمایه دار بــراي حفــظ ســرمایه 
ــود آورد.  ــزه به وج ــد انگی ــد مي توان ــت ده ضمان

کــم  را  ســرمایه گذاران  انگیــزه  بانکــي  بهــره 
جــاي  بــه  آنهــا  مي شــود  باعــث  و  مي کنــد، 
ســرمایه گذاري در تولیــد پولشــان را در بانــک 
بــا  بــراي ســرمایه گذاران  بایــد  بگذارنــد. مــا 
ــم.  ــاد کنی ــت ایج ــیه امنی ــن، حاش ــالح قوانی اص
ثبــات در قوانیــن مســئله مهمــي اســت کــه 
بایــد بــه آن نیــز پرداختــه شــود. مطمئنــاً کســي 
کــه از ترکیــه جنــس وارد مي کنــد، توانایــي 
ــد.  ــور دارن ــه را در کش ــاخت کارخان ــه س و عالق
مــا گرفتــار بدتریــن نــوع انحطــاط اخالقــي 
ــا  ــوري را در اروپ ــچ کش ــال هی ــرای مث ــدیم. ب ش
پیــدا نمي کنیــد کــه دیوارهــاي حیــاط منازلشــان 
ــوار هــزاران  ــد باشــد و روي هــر دی ــدر بلن ــن ق ای
کیلــو انــواع آهــن و دزدگیرگذاشــته شــود. مــردم 
ــد  ــا را ســاخته اند، ببینی ــن دیواره ــرس دزد ای از ت
چنــد تــن آهــن روي دیوارهــا در کل کشــور 
ــدر ســرمایه روی دیوارهــا  گــذارده شــده و چــه ق
ــن  ــر ای ــه،  عــالوه ب ــع هــدر رفت ــده؟ در واق خوابی
پاســبان ها،  حقــوق  هزینــه  چقــدر  ســالیانه 
و  زندان هــا  دادگســتري ها،  کالنتری هــا، 
ــاد  ــرف ایج ــا ص ــن هزینه ه ــر ای ــاال اگ ــم. ح داری
شــغل شــود، آیــا جــز تعــداد معــدودی کــه 
می کنــد؟ دزدي  و  خــالف  کســي  بیمارنــد، 

ــود  ــاجي وج ــه نس ــران 9818 کارخان ــروز درای ام
بهره بــرداري  پروانــه  داراي  همگــی  کــه  دارد 
ــا وجــود  ــه ب ــداد کارخان ــن تع هســتند. چطــور ای
ــد  ــت رش ــه توانس ــزي و بودج ــازمان برنامه ری س
ــرای  ــا 1342 ب ــالهای 1322 ت ــد؟ در س ــدا کن پی
صنایــع نســاجی ایــن ســازمان بــراي هــر بخشــي 
شــروع بــه نــگارش اســتراتژي صنعتــي کــرد. 
تّجــار از آنجــا کــه افــرادی بــا هــوش و خــدادادی 
کار آفریــن هســتند هــم، وقتــي دیدنــد کــه صنعت 
نســاجي برنامــه تنظیــم شــده دارد و چنین صنعت 
پرســودي هســت وارد ایــن حــوزه شــدند. صنعــت 
نســاجي تنهــا صنعتــي اســت، کــه بیــش از تصــور 
از هــر صنعــت دیگــری ســود آورتــر و اشــتغال زاتر 
ــد  ــر کســي باشــد، بای ــت در دســت ه اســت. دول

ــت  ــالح وضعی ــراي اص ب
ــت  ــط مل ــت، توس صنع
و بــراي مشــارکت مــردم 
کنــد. ایجــاد  انگیــزه 

بدانیــم  اســت  جالــب 
ساله اســت پوشــاک در 
ایــران تولیــد مي شــود 
برندهــاي  نــام  بــه  و 
خارجــي  معــروف 
مي شــود.  فروختــه 
وقتــي کــه مــا تــوان 
را  کیفیــت  بــا  تولیــد 
دولــت  چــرا  داریــم، 
ــا  ــد؟ م ــت نمي کن حمای
ــراي کاالیي  نتوانســتیم ب
کــه در کشــورمان تولیــد 
افتخــار  و  مي شــد 

ملــی اســت تبلیغــات خوبــي انجــام دهیــم و 
حیثّیــت صنعــت خودمــان را افزایــش دهیــم. هــر 
ــم  ــم، گفتی ــد کردی ــه تولی ــم ک ــي را ه ــز خوب چی
از ترکیــه آمــده. بــا ایــن کار در اصــل بــراي 
ــان را دو  ــات کــرده و بازارم ــه تبلیغ پوشــاک ترکی
ــات  ــون تبلیغ ــم. چ ــه کردی ــم ترکی ــتی تقدی دس
ــره  ــات و غی ــی و مالی ــن دارائ ــت، قوانی ــران اس گ
کمــک نمی کننــد. اگــر قوانیــن ســاده شــود، 
پول هــا از جیب هــا در مي آیــد و وارد صنعــت 
مي شــود. صنعــت نســاجي در همــه رشــته ها 
ــد بســیار موفــق باشــد.  ــه ویــژه پوشــاک مي توان ب
از  مي گوینــد  کشــاورزی  وزارت  مســئولین 
ــا ازبکســتان  ازبکســتان پنبــه وارد کنیــد، چــون ب
بهتریــن  کــه  حالــي  در  بســته اند،  قــرارداد 
آمریــکا،  بــه کشــورهای  متعلــق  دنیــا  پنبــه 
اســت. مي پرســیم  آفریقــاي جنوبــي  و  مصــر 
چــرا از ایــن کشــورها وارد نکنیــم؟ مي گوینــد 
ــت،  ــرخ اس ــرم س ــورها داراي ک ــن کش ــه ای پنب
نمي توانیــم اجــازه دهیــم کــرم ســرخ وارد کشــور 
اوالً  کــه  مي دهــم  توضیــح  ســند  بــا  شــود. 
ــا  ــود دارد، و م ــه وج ــاقه پنب ــرخ در س ــرم س ک
ســاقه را وارد نمي کنیــم، ثانیــاً کــرم ســرخ در 

من با این که افراد سود کاری را 
که انجام می دهند، ببرند مشکلی 
ندارم، مشکل این جاست که 
در این سال ها به خاطر کسب 
سود کارهایی شده که امروز 
چوبش را می خوریم. صحبت های 
بنده به مذاق خیلی از صاحبان 
صنعت خوش نخواهد آمد، اما 
واقعیّت است. کارخانه  را با قیمتی 
ارزان تر از آن چه باید ساخته اند 
و االن می گویند چرا این کارخانه 
سودآور نیست، و چرا وضع ما بد 
شده است؟
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بیــن  از  عــدل  فشــار  زیــر  پنبــه  عدلبنــدي 
ــول  ــود. قب ــرخ وارد نمي ش ــرم س ــس ک ــي رود پ م
ممکــن  ســرخ  کــرم  مي گوینــد  نمي کننــد، 
ــد،  ــوده کن اســت وارد کشــور شــود و کشــور را آل
ــن  ــر ای ــود دارد. اگ ــل وج ــم راه ح ــاز ه ــوب ب خ
برومایــد  متیــل  گاز  بــا  اتاقــي  در  را  پنبه هــا 
قرنطینــه کنیــد مشــکل حــل خواهــد شــد و کــرم 
ســرخ از بیــن مــی رود و در پاســخ می گوینــد 
ــت  ــرا باب ــد. چ ــت کنی ــه درس ــان قرنطین خودت
ــای  ــاز واحده ــدازه نی ــه ان ــه ب ــه ای ک واردات پنب
ــود،  ــد نمی ش ــور تولی ــل کش ــندگی در داخ ریس
تعرفــه مي گیریــد؟ حتمــاً می دانیــد بــا ایــن 
عمــل تولیــد داخــل  گرانتــر از جنــس ترکیــه تمام 
ــه خــودش یکــي  ــا وجــود آنک ــه ب می شــود. ترکی
ــن تولیدکننــدگان پنبــه جهــان اســت،  از بزرگتری
تعرفــه واردات پنبــه بــه ترکیــه صفــر اســت. همــه 
ایــن مشــکالت و ده هــا معضــل دیگــر کــه صنعــت 
را زمیــن گیــر کــرده از قوانیــن اســت و تــا قوانیــن 
اصــالح نشــود امــکان نــدارد کــه از ایــن ورطــه اي 
ــم. ــدا کنی ــات پی ــم، نج ــر افتاده ای ــه در آن گی ک

ــظ  ــازمان حف ــه س ــه وظیف ــردن پنب ــه ک قرنطین
نــخ در سیســتم  تولیدکننــده  اســت،  نباتــات 
پنبه ایــی بــا امیــد بــر اینکــه پنبــه در داخــل ایــن 

ســرمایه گذاری   می شــود،  تولیــد  مملکــت 
هنگفــت میلیــون دالری در روز بــرای ماشــین 
آالتــش کــرده و جبــران ایــن زیان هــا را چــه 
ارگانــی متقبــل می شــود؟ حــاال بــه هــزاران 
دلیــل چنــد ســالی اســت کــه پنبــه نداریــم 
گــذار  ســرمایه  نداریــم،  چــرا  بمانــد  کــه 
بکنــد؟ چــه  را  اش  ســرمایه  و  االت  ماشــین 

W  بــه صــورت مــوردي بفرماییــد باتوجه به
اینکــه دولــت ســهم عمــده اي در حمایت 
از تولیــد دارد و درواقــع وظیفــه اصلــي 
بــر عهــده دولــت اســت. چــه کارهایــي 
ــد؟  ــام ده ــوزه انج ــن ح ــتي در ای بایس
مهــم تریــن اقدامــي کــه دولــت الزم اســت انجــام 
ــه نفــع بخــش  دهــد اصــالح قوانیــن و مقــررات ب
ــا  ــت ت ــب و کار اس ــاي کس ــهیل فض ــد و تس تولی
کارآفرینــان، ســرمایه گــذاران و مدیــران بنگاه هــاي 
تولیــدي انگیــزه الزم بــراي ورود بــه صنعــت 
فعالیت هــاي  اســتمرار  و  پوشــاک  و  نّســاجي 
حمایت هــاي  باشــند.  داشــته  خــود  تولیــدي 
ــت  ــه دول ــد، بلک ــادي باش ــد م ــاً نبای ــت لزوم دول
و  معافیت هــا  اعطــاي  طریــق  از  مي توانــد 
ــي و  ــت مالیات ــر معافی ــون نظی ــوق هاي گوناگ مش
ــروزه  ــه ام ــد ک ــع تولی ــتن از موان ــه اي و کاس بیم
ــا آن مواجــه  اکثــر تولیدکننــدگان و صنعتگــران ب
هســتند، از بخش هــاي تولیــدي پشــتیباني نمایــد

W  ــران ــوزه نگ ــن ح ــزان واردات در ای می
ــش  ــرای کاه ــکار ب ــت راه ــده اس کنن

واردات چیســت؟
اگــر قوانیــن اصــالح شــود، دیگــر هیــچ چیــز نگران 
کننــده نخواهــد بــود. دنیــاي امــروز، دنیــاي رقابت 
ــت.  ــرفت کرده اس ــوژي پیش ــم و تکنول ــت، عل اس
ــم.  ــدود کنی ــا را مح ــم مرزه ــر نمي توانی ــا دیگ م
مــا هــم بایــد شــبیه بقیــه کشــورهاي دنیــا زندگي 
کنیــم. دنیــا دارد یکپارچــه مي شــود، بانک هــا 
مّتصــل  هــم  بــه 
مــا  مي شــوند. 
ــد  ــم و نبای نمی توانی
بــا دنیــا قهــر کنیــم. 
بایــد بــا دنیــا بــه 
ســمت جلــو حرکــت 
مشــت  بــا  کنیــم. 
نمي تــوان  بســته 
اگــر  داد.  دســت 
صنعــت  بخواهیــم 
داشــته  را  نّســاجي 
بــا  بایــد  باشــیم 
ــم.  ــتي کنی ــا آش دنی
آقــاي  زمانیکــه 
وزیــر  جهانگیــري 
ــه  ــد، ب ــت بودن صنع
ــي  ــر نیل ــاي دکت آق

ــتراتژي  ــه اس ــد ک ــی دادن ــبتاً هنگفت ــه نس بودج
صنعتــي بنویســند. کــه نوشــتند، ولــی یــک صفحه 
از آن 1200 صفحــه کــه نوشــته شــد اجرائی نشــد!
ــع  ــردن مناب ــن ب ــه از بی ــتراتژي و برنام ــود اس نب
اســت. گرفتــاري مــا ضوابطــي اســت کــه دســت و 
پــا گیــر اســت. و تــا ایــن ضوابــط باشــد وضعیــت 
ــط  ــن ضواب ــه همی ــاق نتیج ــت. قاچ ــن اس همی
ــد،  ــاق مي افت ــود اتف ــزه س ــا انگی ــاق ب ــت. قاچ اس
حــال اگــر بتوانیــد ایــن انگیــزه را در صنعــت ایجاد 
ــوند.  ــد مي ش ــاق وارد تولی ــاي قاچ ــه ج ــد ب کنی
در تمــام دنیــا خریــد الیــاف بــا وزن خالــص 
در  ولــي  پذیــرد  مــی  صــورت  و  محاســبه 
و  گوني هــا  قیمــت  پاک کني هــا  پنبــه  ایــران، 
مفتول هــاي بســته بندي ها را برابــر بــا قیمــت 
ــدر هــم کــه  پنبــه حســاب مي کننــد. هــر چــه ق
ــازمان  ــاورزي و س ــت، وزارت کش ــه وزارت صنع ب
حمایــت از تولیدکننــدگان اعتــراض مي کنیــم 
کــه گــران فروشــي صــورت مي گیــرد، توجــه 
نمي کننــد. )خواهــش می کنــم توجــه داشــته 
باشــید کــه قیمــت گونی هــای کهنــه و تکــه 
و پــاره و مفتول هــای عدلبنــدی کــه بایــد دور 
ــه  ــان اســت ک ــارد توم ــا میلی ــه شــود صده ریخت
ــئولین  ــردد( مس ــه می گ ــد اضاف ــه تولی ــه هزین ب
ــد  ــا را بگیرن ــن خالف ه ــو ای ــد جل ــه بای ــط ک ذیرب
ــه  ــد ک ــن ش ــه ای ــد و نتیج ــی نکردن ــاًل اعتنای اص
کارخانه دارهــا ســعي کردنــد از خــارج و بــه قیمــت 
ــود  ــا وج ــه ب ــد، ک ــداري کنن ــه خری ــص پنب خال
هزینــه تعرفــه و حمل ونقــل برایشــان بــه صرفه تــر 
بــوده و پنبــه تمیزتــر و باکیفیت تــر بــه دستشــان 
ــم  ــه مي گویی ــه عاجزان ــت ک ــید. سال هاس مي رس
ــدا  ــوزه ج ــد از غ ــه می خواهی ــا را ک ــه پنبه ه ک
کنیــد ،درون گونــي پروپیلــن نریزیــد. چــون الیــاف 
ــل   ــل و نق ــن حم ــرد، و در حی ــگ نمي پذی آن رن
الیــاف پروپیلــن بــا پنبــه مخلــوط مي شــد و باعــث 
مي شــود وقتــي نــخ یــا پارچــه را رنــگ مي کننــد، 
ــی  ــوب و ضایعات ــرد و معی ــگ نمی گی ــه رن پارچ
نیســت  شــنوائی  گــوش  متاســفانه  می شــود، 
در نتیجــه  بــا ایــن بی توجهــی بســیار ســاده 
ــود.  ــد مي ش ــات تولی ــالم،  ضایع ــد س ــای تولی بج

W  ،مــا هــم انجمــن صنایــع نســاجي داریــم
هــم جامعــه متخصصیــن نســاجي، هــم 
ــاک  ــادرات پوش ــد و ص ــه تولی اتحادی
و نســاجي بــه تازگــي نیــز انجمــن 
همگنهــا در حــال پایــه گــذاري در 
ــن  ــار ای ــا هســتند. در کن شهرســتان ه
تشــکلها هــر اســتاني ســازمان صنعــت 
ــتان و  ــر اس ــاي ه ــار اتاقه ــزا در کن مج
ایــن یکــم ســردرگمي در تولیدکنندههــا 
ایجــاد میکنــد. بــا اینکــه میدانیــم هــر 
ــا در  ــد ام ــي دارن ــف مجزای ــک وظای ی
ــن  ــي ممک ــوارد ناهماهنگیهای ــي م برخ
ــت  ــر نیس ــا بهت ــد. آی ــش آی ــت پی اس
ــاي  ــه ه ــا کمیت ــد ب ــکل واح ــک تش ی

در همه جای جهان خرید 
الیاف با وزن خالص آن انجام 

می شود ولی در ایران، پنبه 
 پاک کنی ها قیمت گونی ها و 
مفتول های بسته بندی ها را 
برابر با قیمت پنبه حساب 

می کنند. هر چه قدر هم که 
به وزارت صنعت، وزارت 

کشاورزی و سازمان حمایت از 
تولیدکنندگان اعتراض می کنیم 

که گران فروشی صورت 
می گیرد، توجه نمی کنند. دولت 
باید جلو این خالف ها را بگیرد.
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W جداگانه وجود داشته باشد؟
ســال  آن  در  برمي گــردم،   1340 ســال  بــه 
مالــک  کــورس  بنــام حســن  مــردی  بــزرگ 
در  نســاجی  کارخانجــات  از عظیم تریــن  یکــی 
ــر  ــا 6500 کارگ ــام » ری« ب ــه ن ــران ب ــوب ته جن
ــا  ــران را بن ــاجي ای ــع نّس ــندیکای صنای ــن س اولی
ــاجي  ــن نّس ــن انجم ــه اش همی ــه دنبال ــد، ک نهادن
ــال 1360  ــالب در س ــد از انق ــت. بع ــود اس موج
انجمــن، 17 کمیتــه تخّصصــي بــراي کل صنعــت 
نّســاجي درســت کــرد. و تبدیــل شــد بــه انجمــن 
کارفرمایــي، ولــي بعدهــا شــخصاً اســمش را عــوض 
ــران.  ــاجي ای ــع نّس ــن صنای ــد انجم ــردم و ش ک
ــه  ــود ک ــن ب ــي ای ــن کارفرمای مشــکل اســم انجم
ــي در  ــي داد، ول ــرار م ــا ق ــل کارفرم ــر را مقاب کارگ
انجمــن صنایــع نســاجي، کارگــر و کافرمــا از هــم 
ــد.  ــرار مي گرفتن ــم ق ــار ه ــدند و کن ــدا نمي ش ج
در ســال های بعــدی از دل انجمــن 17 کمیتــه 
بــا  را  نّســاج  متخّصصیــن  جامعــه  تخصصــی، 
ــد،  ــه وجــود آم ــن از ATI انگلســتان ب ــام گرفت اله
ــه  ــا تجرب ــران ب ــاتید و صنعتگ ــا، اس ــه در آنج ک
و  مي شــوند  جمــع  شــده اند،  بازنشســته  کــه 
ــی  ــی- صنعت ــا مشــکلي عمل ــر ب ــه داران اگ کارخان
آنهــا مشــورت مي کننــد و در  بــا  برخوردنــد، 
ــل  ــی و ح ــه راهنمائ ــت حق الزحم ــل پرداخ مقاب
مشــکل می نماینــد. کار انجمــن حفــظ منافــع 
تولیدکننــده اســت و وظیفــه جامعــه متخّصصیــن 
حفــظ دانــش صنعــت اســت. در همــان دوران 
اتّحادیــه تولیدکننــدگان را هــم بــه وجــود آوردیــم، 
ــه  ــم ک ــود آوردی ــا را به وج ــت آن ج ــن عل ــه ای ب
معتقــد بــودم بایــد واســطه ها حــذف شــوند، 
ــه عبــارت  ــود و ب هــدف تقویــت تولیدکننــدگان ب
دیگــر، همــان کســي کــه تولیــد مي کنــد، خــودش 
ــان پرداخــت تشــویق  ــد. در آن زم هــم صــادر کن
صادراتــي در وزارت بازرگانــي توســط مرکز توســعه 
ــروتاج  ــاي خس ــت و آق ــورت می گرف ــارت ص و تج
مدیریــت آنجــا را عهــده دار بودنــد، و ایشــان 
مســئولیت محاســبه و پرداخــت 20% تشــویق 
ــاجي  ــراي صــادرات کارخانجــات نّس صــادرات را ب
ــته بودند،  ــه گذاش ــن و اتحادی ــار انجم را در اختی
ــل  ــت کام ــا موفقی ــبختانه ب ــام کار خوش ــه انج ک
ــت  ــاجی وضعی ــادرات نس ــت و ص ــورت پذیرف ص

ــرد. ــدا ک ــمگیری پی ــی و چش عال
حــدود 8 ســال پیــش کــه از انجمــن صنایــع 
مــن  رفتــن  از  پــس  شــدم،  خــارج  نســاجی 
تشــویق صــادرات صنایــع نســاجی هــم قطــع شــد. 
ــان،  ــه در آن زم ــم ک ــاجي ه ــع نس ــن صنای انجم
بــا 17 کمیتــه تخصصــي داشــت و قطــب نســاجي 
ــود، و هــر وقــت وزارتخانه هــای صنایــع-  کشــور ب
کشــاورزی و بازرگانــی احتیــاج بــه اطالعاتــی 
متخصصیــن  مشــورت  و  کمــک  بــا  داشــتند 
ــن  ــا انجمــن حــل می شــد . متأســفانه ای کمیته ه
وضعیــت دوام نیــاورد و سیســتم بــه هــم ریخــت و 
ــک شــدند. در نتیجــه  ــم منف ــا از ه ــن کمیته ه ای
در هــر اســتاني انجمــن جداگانــه ساخته شــد، 

حاضــر  حــال  در  و 
صنایــع  انجمــن   15
ــتان های   ــاجي در اس نّس
مختلــف داریــم، یکــي 
بــه  تازگــي  بــه  هــم 
صنایــع  انجمــن  نــام 
پوشــاک ایــران تأســیس 
از  بغیــر  اســت.  شــده 
هــم  تعــدادي  آنهــا 
وابســته  ســازمان هاي 
شده اســت،  ایجــاد 
تشــکیالت  ماننــد 
کــه  شــیرازي  آقــاي 
ــت  ــاف فعالی ــراي اصن ب
شایســته  می کننــد. 
شــود،  بیــان  اســت 
حــدود ده ســال قبــل 
جــدا شــدن و بوجــود 

ــه  ــد. ب ــده می ش ــد دی ــای جدی ــدن انجمن ه آم
همیــن دلیــل در آن زمــان اساســنامه اي نوشــتم به 
نــام کنفدراســیون صنایــع نســاجي ایــران. هدفــم 
ایــن بــود کــه انجمن هــای جدیــد التأســیس زیــر 
یــک ســقف جمــع کنیــم و مســائل و معضــالت و 
ــور  ــر کش ــاجی را از سراس ــع نس ــای صنای تنگناه
توســط یــک ســازمان بــه نــام کنفدراســیون 
جمع بنــدی و تقدیــم مســئولین کشــور نمایــم و از 
چنــد صدایــی جلوگیــری کنیــم تــا اصــل موضــوع 
تغییــر نکنــد. البتــه مــن فکــر مي کنــم حاکمّیــت 
و مخصوصــاً وزارت صنایــع از رشــد قارچگونــه 
تشــّکل ها خوشــحال شــد، چــون همیــن موضــوع 
باعــث مي شــود، تشــکل ها بطــرق مختلــف مقابــل 
هــم قــرار گیرنــد و سرشــان گــرم شــود، مســئولین 
امــر اصــاًل نمي خواســتند غیــر از ایــن باشــد 
ــتند  ــتند، نمي گذاش ــر مي خواس ــدارم ، اگ ــک ن ش
ــه  ــت ک ــت مي دانس ــد. دول ــا برس ــن ج ــه ای کار ب
ــت،  ــن تشّکل هاس ــکیل ای ــئول تش وزارت کار مس
ــه  ــي و ب ــاق بازرگان ــه ات ــور، ب ــه وزارت کش ــا ب ام
ــد  ــازه دادن ــم اج ــدن ه ــت و مع ــاي صنع خانه ه
ــون  ــد قان ــد آمدن ــد، بع ــاد کنن ــّکل ایج ــه تش ک
بهبــود کســب وکار را نوشــتند و گفتنــد همــه 
ایــن تشــکیالت برونــد زیــر ســقف اتــاق بازرگانــي 
صنایــع و معــادن ایــران جمــع شــوند، زیــرا همــه 
داشــته  بازرگانــي  کارت  بایــد  تولیدکننــدگان 
ــا بــه حــال اتــاق بازرگانــي  باشــند. از آن تاریــخ ت
ــاره  ــاًل اش ــه قب ــه ک ــد. همانگون ــات مي کن مماش
ــع  ــن جم ــراي ای ــه ب ــنامه ایی را ک ــردم اساس ک
نوشــتم. 8 یــا 9 جلســه هــم بــا مســئول مربوطــه 
در اتــاق بازرگانــی داشــتیم، نتیجــه ای کســب 
ــاق  ــه ات ــم ک ــتیم و  منتظری ــر هس ــده و پیگی نش
جــواب مســاعد خــودش را اعــالم نمایــد. اگــر تمام 
ــن تشــکیالت در یــک کنفدراســیون، یکپارچــه  ای
شــوند، مثــل تمــام کنفدراســیون ها در دنیــا، 
مطالبــي کــه بــه دولــت ارائــه مي دهنــد، پخته تــر 
خواهــد بــود، و دولــت هــم بــا یــک ســازمان بنــام 
کنفدراســیون مطلــع طــرف خواهــد بــود. در ایــن 

ــه ی  ــه از هم ــت ک ــن اس ــر ای ــرار ب ــنامه ق اساس
ــند. ــته باش ــور داش ــده حض ــک نماین ــّکل ها ی تش

W  چــرا  بعــد از 38 ســال همچنــان مشــکل
ــانی از  ــه کس ــم؟ وچ ــاق کاال داری قاچ
ــن  ــه این چنی ــد ک ــود می برن ــن راه س ای
درمقابــل ایــن پدیــده مقاومــت صــورت 

می گیــرد؟
ــه هاي  ــل و ریش ــه عل ــت ک ــده اي اس ــاق پدی قاچ
اقتصــادي دارد و همانطــور کــه عــرض کــردم، بــه 
دلیــل قیمــت تمــام شــده بــاالي تولیــد داخــل و 
مشــکالت بخــش تولیــد، تولیدکننــدگان کشــور در 
ــت  ــر قیم ــته اند از نظ ــال ها نتوانس ــن س ــول ای ط
ــا محصــوالت خارجــي رقابــت کننــد.  و کیفیــت ب
ــودآوري و  ــاق س ــده قاچ ــث ش ــل باع ــن عام همی
توجیــه اقتصــادي باالیــي داشــته باشــد و گروهــي 
ریســک آن را بــه جــان بخرنــد. در واقــع وقتــي نیاز 
ــاز توســط  ــن نی ــي وجــود دارد و ای ــازار داخل در ب
ــود، واردات و  ــن نش ــي تأمی ــدگان داخل تولیدکنن
ــاز انجــام مي گیــرد.  ــن نی ــراي تأمیــن ای قاچــاق ب
ــاالن صنعــت نســاجي  ضمــن اینکــه برخــي از فع
ــاالي  ــم ب ــن حج ــد، ای ــور معتقدن ــاک کش و پوش

قوانین از یک طرف و مواد اولیه 
نامناسب از طرف دیگر اوضاع صنعت 
را بد کرده اند. حاال سخن من با دولت 
این است، شما که این کارخانه ها را در 
کشور به وجود آورده اید و به آنها پروانه 
بهره برداري داده اید، وقتي نمي توانید مواد 
اولیه را فراهم کنید، چرا براي واردات 
مواد اولیه ده درصد تعرفه مي گیرید؟ حال 
مي گویند حال صنعت نساجي بد است. 
وقتي امکاناتي داده نشده است و همه چیز 
از آن گرفته شده، خوب معلوم است حال 
صنعت بد مي شود.
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W جداگانه وجود داشته باشد؟
ســال  آن  در  برمي گــردم،   1340 ســال  بــه 
مالــک  کــورس  بنــام حســن  مــردی  بــزرگ 
در  نســاجی  کارخانجــات  از عظیم تریــن  یکــی 
ــر  ــا 6500 کارگ ــام » ری« ب ــه ن ــران ب ــوب ته جن
ــا  ــران را بن ــاجي ای ــع نّس ــندیکای صنای ــن س اولی
ــاجي  ــن نّس ــن انجم ــه اش همی ــه دنبال ــد، ک نهادن
ــال 1360  ــالب در س ــد از انق ــت. بع ــود اس موج
انجمــن، 17 کمیتــه تخّصصــي بــراي کل صنعــت 
نّســاجي درســت کــرد. و تبدیــل شــد بــه انجمــن 
کارفرمایــي، ولــي بعدهــا شــخصاً اســمش را عــوض 
ــران.  ــاجي ای ــع نّس ــن صنای ــد انجم ــردم و ش ک
ــه  ــود ک ــن ب ــي ای ــن کارفرمای مشــکل اســم انجم
ــي در  ــي داد، ول ــرار م ــا ق ــل کارفرم ــر را مقاب کارگ
انجمــن صنایــع نســاجي، کارگــر و کافرمــا از هــم 
ــد.  ــرار مي گرفتن ــم ق ــار ه ــدند و کن ــدا نمي ش ج
در ســال های بعــدی از دل انجمــن 17 کمیتــه 
بــا  را  نّســاج  متخّصصیــن  جامعــه  تخصصــی، 
ــد،  ــه وجــود آم ــن از ATI انگلســتان ب ــام گرفت اله
ــه  ــا تجرب ــران ب ــاتید و صنعتگ ــا، اس ــه در آنج ک
و  مي شــوند  جمــع  شــده اند،  بازنشســته  کــه 
ــی  ــی- صنعت ــا مشــکلي عمل ــر ب ــه داران اگ کارخان
آنهــا مشــورت مي کننــد و در  بــا  برخوردنــد، 
ــل  ــی و ح ــه راهنمائ ــت حق الزحم ــل پرداخ مقاب
مشــکل می نماینــد. کار انجمــن حفــظ منافــع 
تولیدکننــده اســت و وظیفــه جامعــه متخّصصیــن 
حفــظ دانــش صنعــت اســت. در همــان دوران 
اتّحادیــه تولیدکننــدگان را هــم بــه وجــود آوردیــم، 
ــه  ــم ک ــود آوردی ــا را به وج ــت آن ج ــن عل ــه ای ب
معتقــد بــودم بایــد واســطه ها حــذف شــوند، 
ــه عبــارت  ــود و ب هــدف تقویــت تولیدکننــدگان ب
دیگــر، همــان کســي کــه تولیــد مي کنــد، خــودش 
ــان پرداخــت تشــویق  ــد. در آن زم هــم صــادر کن
صادراتــي در وزارت بازرگانــي توســط مرکز توســعه 
ــروتاج  ــاي خس ــت و آق ــورت می گرف ــارت ص و تج
مدیریــت آنجــا را عهــده دار بودنــد، و ایشــان 
مســئولیت محاســبه و پرداخــت 20% تشــویق 
ــاجي  ــراي صــادرات کارخانجــات نّس صــادرات را ب
ــته بودند،  ــه گذاش ــن و اتحادی ــار انجم را در اختی
ــل  ــت کام ــا موفقی ــبختانه ب ــام کار خوش ــه انج ک
ــت  ــاجی وضعی ــادرات نس ــت و ص ــورت پذیرف ص

ــرد. ــدا ک ــمگیری پی ــی و چش عال
حــدود 8 ســال پیــش کــه از انجمــن صنایــع 
مــن  رفتــن  از  پــس  شــدم،  خــارج  نســاجی 
تشــویق صــادرات صنایــع نســاجی هــم قطــع شــد. 
ــان،  ــه در آن زم ــم ک ــاجي ه ــع نس ــن صنای انجم
بــا 17 کمیتــه تخصصــي داشــت و قطــب نســاجي 
ــود، و هــر وقــت وزارتخانه هــای صنایــع-  کشــور ب
کشــاورزی و بازرگانــی احتیــاج بــه اطالعاتــی 
متخصصیــن  مشــورت  و  کمــک  بــا  داشــتند 
ــن  ــا انجمــن حــل می شــد . متأســفانه ای کمیته ه
وضعیــت دوام نیــاورد و سیســتم بــه هــم ریخــت و 
ــک شــدند. در نتیجــه  ــم منف ــا از ه ــن کمیته ه ای
در هــر اســتاني انجمــن جداگانــه ساخته شــد، 

حاضــر  حــال  در  و 
صنایــع  انجمــن   15
ــتان های   ــاجي در اس نّس
مختلــف داریــم، یکــي 
بــه  تازگــي  بــه  هــم 
صنایــع  انجمــن  نــام 
پوشــاک ایــران تأســیس 
از  بغیــر  اســت.  شــده 
هــم  تعــدادي  آنهــا 
وابســته  ســازمان هاي 
شده اســت،  ایجــاد 
تشــکیالت  ماننــد 
کــه  شــیرازي  آقــاي 
ــت  ــاف فعالی ــراي اصن ب
شایســته  می کننــد. 
شــود،  بیــان  اســت 
حــدود ده ســال قبــل 
جــدا شــدن و بوجــود 

ــه  ــد. ب ــده می ش ــد دی ــای جدی ــدن انجمن ه آم
همیــن دلیــل در آن زمــان اساســنامه اي نوشــتم به 
نــام کنفدراســیون صنایــع نســاجي ایــران. هدفــم 
ایــن بــود کــه انجمن هــای جدیــد التأســیس زیــر 
یــک ســقف جمــع کنیــم و مســائل و معضــالت و 
ــور  ــر کش ــاجی را از سراس ــع نس ــای صنای تنگناه
توســط یــک ســازمان بــه نــام کنفدراســیون 
جمع بنــدی و تقدیــم مســئولین کشــور نمایــم و از 
چنــد صدایــی جلوگیــری کنیــم تــا اصــل موضــوع 
تغییــر نکنــد. البتــه مــن فکــر مي کنــم حاکمّیــت 
و مخصوصــاً وزارت صنایــع از رشــد قارچگونــه 
تشــّکل ها خوشــحال شــد، چــون همیــن موضــوع 
باعــث مي شــود، تشــکل ها بطــرق مختلــف مقابــل 
هــم قــرار گیرنــد و سرشــان گــرم شــود، مســئولین 
امــر اصــاًل نمي خواســتند غیــر از ایــن باشــد 
ــتند  ــتند، نمي گذاش ــر مي خواس ــدارم ، اگ ــک ن ش
ــه  ــت ک ــت مي دانس ــد. دول ــا برس ــن ج ــه ای کار ب
ــت،  ــن تشّکل هاس ــکیل ای ــئول تش وزارت کار مس
ــه  ــي و ب ــاق بازرگان ــه ات ــور، ب ــه وزارت کش ــا ب ام
ــد  ــازه دادن ــم اج ــدن ه ــت و مع ــاي صنع خانه ه
ــون  ــد قان ــد آمدن ــد، بع ــاد کنن ــّکل ایج ــه تش ک
بهبــود کســب وکار را نوشــتند و گفتنــد همــه 
ایــن تشــکیالت برونــد زیــر ســقف اتــاق بازرگانــي 
صنایــع و معــادن ایــران جمــع شــوند، زیــرا همــه 
داشــته  بازرگانــي  کارت  بایــد  تولیدکننــدگان 
ــا بــه حــال اتــاق بازرگانــي  باشــند. از آن تاریــخ ت
ــاره  ــاًل اش ــه قب ــه ک ــد. همانگون ــات مي کن مماش
ــع  ــن جم ــراي ای ــه ب ــنامه ایی را ک ــردم اساس ک
نوشــتم. 8 یــا 9 جلســه هــم بــا مســئول مربوطــه 
در اتــاق بازرگانــی داشــتیم، نتیجــه ای کســب 
ــاق  ــه ات ــم ک ــتیم و  منتظری ــر هس ــده و پیگی نش
جــواب مســاعد خــودش را اعــالم نمایــد. اگــر تمام 
ــن تشــکیالت در یــک کنفدراســیون، یکپارچــه  ای
شــوند، مثــل تمــام کنفدراســیون ها در دنیــا، 
مطالبــي کــه بــه دولــت ارائــه مي دهنــد، پخته تــر 
خواهــد بــود، و دولــت هــم بــا یــک ســازمان بنــام 
کنفدراســیون مطلــع طــرف خواهــد بــود. در ایــن 

ــه ی  ــه از هم ــت ک ــن اس ــر ای ــرار ب ــنامه ق اساس
ــند. ــته باش ــور داش ــده حض ــک نماین ــّکل ها ی تش

W  چــرا  بعــد از 38 ســال همچنــان مشــکل
ــانی از  ــه کس ــم؟ وچ ــاق کاال داری قاچ
ــن  ــه این چنی ــد ک ــود می برن ــن راه س ای
درمقابــل ایــن پدیــده مقاومــت صــورت 

می گیــرد؟
ــه هاي  ــل و ریش ــه عل ــت ک ــده اي اس ــاق پدی قاچ
اقتصــادي دارد و همانطــور کــه عــرض کــردم، بــه 
دلیــل قیمــت تمــام شــده بــاالي تولیــد داخــل و 
مشــکالت بخــش تولیــد، تولیدکننــدگان کشــور در 
ــت  ــر قیم ــته اند از نظ ــال ها نتوانس ــن س ــول ای ط
ــا محصــوالت خارجــي رقابــت کننــد.  و کیفیــت ب
ــودآوري و  ــاق س ــده قاچ ــث ش ــل باع ــن عام همی
توجیــه اقتصــادي باالیــي داشــته باشــد و گروهــي 
ریســک آن را بــه جــان بخرنــد. در واقــع وقتــي نیاز 
ــاز توســط  ــن نی ــي وجــود دارد و ای ــازار داخل در ب
ــود، واردات و  ــن نش ــي تأمی ــدگان داخل تولیدکنن
ــاز انجــام مي گیــرد.  ــن نی ــراي تأمیــن ای قاچــاق ب
ــاالن صنعــت نســاجي  ضمــن اینکــه برخــي از فع
ــاالي  ــم ب ــن حج ــد، ای ــور معتقدن ــاک کش و پوش

قوانین از یک طرف و مواد اولیه 
نامناسب از طرف دیگر اوضاع صنعت 
را بد کرده اند. حاال سخن من با دولت 
این است، شما که این کارخانه ها را در 
کشور به وجود آورده اید و به آنها پروانه 
بهره برداري داده اید، وقتي نمي توانید مواد 
اولیه را فراهم کنید، چرا براي واردات 
مواد اولیه ده درصد تعرفه مي گیرید؟ حال 
مي گویند حال صنعت نساجي بد است. 
وقتي امکاناتي داده نشده است و همه چیز 
از آن گرفته شده، خوب معلوم است حال 
صنعت بد مي شود.
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قاچــاق پوشــاک بــه کشــور نمي توانــد صرفــاً 
بــه روش هــاي پیــش پــا افتــاده یــا توســط افــراد 
مبتــدی یــا کولــه بــر انجــام شــود و قاچــاق 
ــه صحــت  ــه دارد ک ــه ســازمان یافت پوشــاک جنب

ــرد. ــرار گی ــورد بررســي ق ــد م ــن موضــوع بای ای

ــوي  ــد جل ــت مي توان ــن دول ــر م ــه نظ ــد، ب ببینی
قاچــاق را بگیــرد، امــا مي گویــد، اگــر جلــوي 
بیــکار  افــراد  از  بســیاري  بگیــرم  را  قاچــاق 
ــت.  ــایه اس ــور همس ــا 17 کش ــران ب ــوند. ای مي ش
در تمــام مرزهــا افــراد بــا کشــورهاي همســایه داد 
ــت  ــراي دول ــاق ب ــا قاچ ــه ب ــد. مقابل ــتد دارن و س
هزینــه گزافــي دارد. حــاال ایــن کــه هزینــه مقابلــه 
بــا قاچــاق بیشــتر اســت یــا هزینــه بســته شــدن 
همــان  کارگرهــا،  بیــکار شــدن  و  کارخانه هــا 
اســتراتژي اســت کــه دکتــر نیلــي نوشــته اســت. 
ــا و  ــط اقتصاددان ه ــم توس ــدد و رق ــا ع ــد ب و بای
ــدام  ــه ک ــه هزین ــان بررســي شــود ک جامعه شناس
ــه شــما  ــم ب ــن نمي توان ــن را م ــر اســت. ای گزاف ت
بگویــم. چیــزي کــه مــن مي دانــم ایــن اســت کــه 
ــي  ــاق را دارد. ول ــا قاچ ــه ب ــي مقابل ــت توانای دول
درگیــر کارهــاي سیاســي اســت. کشــور مــا بیــن 

ــگ زده  کشــورهاي جن
دارد.  قــرار  فقیــر  و 
در  مــا  کشــور  اگــر 
منطقــه دیگــري قــرار 
وضعّیــت  داشــت، 
ایــران  نبــود.  ایــن 
ــا  مجبــور اســت کــه ب
منطقــه  کشــورهاي 
داشــته  ارتبــاط 
ــن  ــاید همی ــد، ش باش
اجبــار رابطــه اســت 
ــا  ــه ب ــع مقابل ــه مان ک
مي شــود.  قاچــاق 
بــا ایــن همــه مــن 
اگــر  کــه  مي دانــم 
اســتراتژي  مــا 
صنعتــي و اقتصــادي 
ــق آن  ــتیم، و طب داش
مي شــد  اصــالح  قوانیــن  مي کردیــم،  حرکــت 
مي شــد.  گرفتــه  قاچــاق  جلــوي  ادامــه  در  و 
ــه  ــاز ب ــم، نی ــن داری ــالح قوانی ــه اص ــاز ب ــا نی م
اســتراتژي صنعتــي داریــم. نیــاز داریــم کــه 
ــاز  ــي در جامعــه حــل شــود. نی بحران هــاي اخالق
بــه بررســي جامعــه شناســانه ایــن مســائل داریــم.

W  تعرفــه بحث هــا  از  دیگــر  یکــي 
کاالهــاي وارداتــي اســت مخصوصــًا در 
ــي  ــکار عمل ــه. راه ــوزه واردات پنب ح

ــت؟ چیس
ــه وزارت  ــدق ن ــد مص ــر محم ــای دکت ــان آق زم
ــداد  ــن تع ــه ای ــدي و ن ــن بلن ــه ای ــاوزري ب کش
ــرده در صنعــت کشــاورزي  ــن تحصیل ک متخصصی
داشــتیم نــه ماشــین آالت مــدرن، نــه بــذر اصــالح 
شــده، نــه ســم الزم، نــه کــود الزم، در واقــع هیــچ 
ــا دســت  ــي ایــن کشــور ب وســیله ایی نداشــتیم ول
خالــي و تحریم هــای ســفت و ســخت آن زمــان بــا 
همــان ســبک ســنتي، دویســت و پنجــاه و چهــار 
ــال 1354  ــرد. در س ــد میک ــه تولی ــن پنب ــزار ت ه
ــران  ــه ای ــترالیا ب ــن FAO از اس ــي متخصصی وقت
آمدنــد و وضعیــت تولیــد پنبــه را بررســي کردنــد 
گــزارش دادنــد کــه در ایــن منطقــه )ایــران( تــوان 
تولیــد پانصدوبیســت وپنج هــزار تــن پنبــه وجــود 
دارد، ولــي چــون بــه ســبک ســنتي عمــل مي شــد 
نمي توانســتند بــه آن مقــدار برســند. گفتنــد اگــر 
از بــذر اصالح شــده، کــود و ســم مناســب اســتفاده 
شــود، مقــدار تولیــد بــاال مــي رود. اکنون با داشــتن 
اکثــر امکانــات مــدرن و قابــل توجــه و متخصصیــن 
فرهیختــه متاســفانه فقــط پنجــاه هــزار تــن پنبــه 
ــواد  ــرف و م ــک ط ــن از ی ــود. قوانی ــد می ش تولی
ــت  ــر، اوضــاع صنع ــه نامناســب از طــرف دیگ اولی
را بــد کرده انــد. حــاال ســخن مــن بــا دولــت ایــن 
ــت کردیــد کارخانه هــا  اســت، شــما کــه موافق
ــه  ــا پروان ــه آن ه ــود آورده و ب ــور به وج را در کش
بهره بــرداري داده ایــد، وقتــي نمي توانیــد مــواد 

ــواد  ــراي واردات م ــرا ب ــد، چ ــم کنی ــه را فراه اولی
ــد؟ کســي  ــه مي گیری ــا ده درصــد تعرف ــه آنه اولی
کــه کارخانــه ساخته اســت، عــالوه بــر هزینــه 
ماشــین آالت، بایــد هزینــه بیمــه کارگــران، تعرفــه 
واردات مــواد اولیــه، حمل ونقــل، آب و بــرق را 
بدهــد. بــا ایــن هزینه هــای ســربار کمرشــکن 
ــد اصــاًل  ــان مي توان ــت در کجــاي جه ــدام صنع ک
ــوان و  ــه ســرمایه و ت ــد؟ ســرمایه گذاري ک کار کن
آبرویــش را بــراي کار گذاشــته اســت بــراي حفــظ 

ــه هــر کاري مي شــود. خــود مجبــور ب
در بخش هایــي از صنایــع نســاجی کــه ظرفیــت و 
ــات تولیــد در کشــور فراهــم اســت و تقاضــا  امکان
بــرای محصــوالت آن وجــود دارد، الزم اســت 
ــه و کاالهــاي واســطه اي  ــواد اولی ــه واردات م تعرف
تولیــد کاهــش پیــدا کنــد تــا تولیدکننــدگان بهاي 
کمتــري بــراي تأمیــن مــواد اولیــه پرداخــت کــرده 
ــاي  ــا نمونه ه ــت ب ــل رقاب ــي قاب ــد محصول و بتوانن
ــه  ــد. البت ــه نماین ــد و عرض ــي تولی ــابه خارج مش
ــد کاهــش  ــي بای ــوع کاالهای ــه ن ــه چ ــه تعرف اینک
ــنجي  ــر س ــاري و نظ ــي آم ــد بررس ــد، نیازمن بیاب
ــاز  ــا نی ــب ب ــا اوالً واردات متناس ــت، ت ــق اس دقی
ــور  ــدي کش ــاي تولی ــاً واحده ــود و ثانی ــام ش انج

ــد. آســیب نبینن

W  ــي ــن اجتماع ــه و تأمی ــات و بیم ــا مالی ب
ــرد؟ ــود ک ــه مي ش چ

تأمیــن  آســیایي،  کشــورهاي  از  هیچ یــک  در 
ــر  ــر کارگ ــت ه ــا 23% باب ــي از کارخانه ه اجتماع
هزینــه دریافــت نمي کنــد. 23% درصــد را، کارفرمــا 
مي پــردازد، 3% را دولــت بــه عنــوان کمــک و 
ــه  ــک دفترچ ــردازد. ی ــر مي پ ــود کارگ ــم خ 7% ه
ــن دفترچــه  ــد، ای ــر مي دهن ــه دســت کارگ ــم ب ه
ــه دارو،  ــردازد و ن ــتان را مي پ ــه بیمارس ــه هزین ن
ــي  ــچ کمک ــا هی ــه گرانبه ــن دفترچ ــع ای در واق
ــن  ــراً ای ــد. ظاه ــواده او نمي کن ــر و خان ــه کارگ ب
هزینه هــا بیخــود پرداخــت مي شــود. کارفرمــا 
ــد  ــد، بای ــظ کن ــر را حف ــد کارگ ــر بخواه ــم اگ ه
ــت  ــرد. پرداخ ــي بخ ــه تکمیل ــر بیم ــراي کارگ ب
23% بــراي خدمــات تأمیــن اجتماعــي و همچنیــن 
ــد  ــه تولی ــي، هزین ــه تکمیل ــه بیم ــن وج پرداخت
را بــاال مي بــرد. ایــن یکــي از مــواردي اســت 
کنــد. کمــک  آن  در  مي توانــد  دولــت  کــه 

بــه تازگــي نیــز دولــت پایــش روي خرخــره 
تولیدکننــده گذاشــته اســت و مي گویــد بایــد 
ارزش افــزوده بپردازیــد. پرداخــت ارزش افــزوده در 
تمــام دنیــا متــداول اســت، امــا یــک ســیکل کامــل 
دارد. یعنــي اینگونــه اســت کــه مصرف کننــده اگــر 
یــک پیراهــن بخــرد بایــد یــک مقــدار ارزش افزوده 
بدهــد، امــا اگــر ده تــا پیراهــن بخــرد بایــد بیشــتر 
ــرد،  ــن مي خ ــه ده پیراه ــي ک ــون کس ــد، چ بده
پــول پرداخــت مالیــات بــر مصــرف را هــم دارد. در 
کشــور مــا هنــوز ارزش افــزوده جــا نیفتــاده اســت.

پرداخت ارزش افزوده در تمام
 دنیا متداول است، اما یک سیکل کامل 
دارد. یعني اینگونه است که مصرفکننده 
اگر یک پیراهن بخرد باید یک مقدار 
ارزش افزوده بدهد، اما اگر ده تا پیراهن 
بخرد باید بیشتر بدهد، چون کسي که ده 
پیراهن میخرد، پول پرداخت مالیات را 
هم دارد. در کشور ما هنوز ارزش افزوده 
جا نیفتاده است، ولي دولت آمده و 
خرخرهي تولیدکننده را گرفتهاست و از 
او میخواهد که ارزش افزوده را بپردازد
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ایــران،  معاصــر  فــرش  کــه  آنســت  حقیقــت 
ــا از آنجــا  ــروز اســت ام ــی ام ــی اندیشــه ایران تجل
ــردی و تزئینــی زندگــی  کــه همــه ملزومــات کارب
امــروز ایرانــی، وارداتــی و یــا کپــی بــرداری 
ــا  ــتایل و ی ــف اس ــد، الی ــالم خارجــی می باش از اق
ــم زده اســت.  ــی را رق ــی ایران ــان شــیوه زندگ هم
ایــن تأثیــر موجــب جدایــی انســان معاصــر ایرانــی 
ــده  ــود ش ــته خ ــگ گذش ــر و فرهن ــروز از هن ام
و بهتریــن نمــود آن را در کــودکان خردســال 
می تــوان دیــد کــه نقوشــی کــه بــرای فــرش اتــاق 
ــا تصویــر مــرد  خــود می خواهنــد، فرشــی اســت ب
ــه در  ــرا ک ــفیدبرفی و ... چ ــرک، س ــی، ش عنکبوت
ــل  ــن نس ــه امروزی تری ــودکان ک ــن ک ــی ای زندگ
ایرانــی هســتند هنــر و فرهنــگ ایرانــی جایگاهــی 
نداشــته و بــا آن آشــنا نیســتند تــا نمونه هــای آن 
را از پدرومــادر خــود طلــب کننــد. شــبیه همیــن 
ــن  ــن ای ــوب والدی ــه مطل ــی ک ــاق در فرش های اتف
ــا  ــان ب کــودکان می باشــد نیــز رخ داده اســت و آن
آشــنایی ســطحی خــود از نقــوش ایرانــی و در عین 
حــال دیــدن ظواهــر زندگــی خارجــی و ســعی بــر 
ــطح  ــکار و س ــوه دادن اف ــه روز جل ــنفکر و ب روش
ــدرن  ــنتی و م ــرش س ــان ف ــش، می ــی خوی زندگ
ــم  ــدرن ه ــرش م ــان ف ــتند. طراح ــردرگم هس س
ــا ایــن ســردرگمی دســت و پنجــه نــرم کــرده و  ب
ــد. ــد می نماین ــدرن خارجــی را تقلی ســبک های م

 ایــن فقــط وضعیــت هنــر فــرش مــا نیســت و کاًل 
ــر  ــر معاص ــتی از هن ــر، برداش ــی معاص ــر ایران هن

ــز  ــی نی ــر خوشنویس ــی در هن ــت و حت ــرب اس غ
می تــوان شــاهد ایــن بــود کــه عناصر خوشنویســی 
ــب  ــده در قال ــو و پرکنن ــی دکوراتی ــد اجزای را مانن
نقاشــی معاصــر غــرب ریختــه و آن را بــه روز شــده 
ــود  ــر خ ــم ب ــی حاک ــی از روح کل ــد. یعن می دانن
خوشنویســی و اینکــه اگــر خــود ایــن هنــر بــدون 
ــول  ــیر تح ــد مس ــه بای ــرب چگون ــر غ ــور هن حض
ــتی  ــه مش ــت و ب ــری نیس ــود اث ــود را می پیم خ
الفبــای تزئینــی بــرای تقلیــد از هنــر غــرب بــدل 
شــده اســت. جالــب آنســت کــه عــده ای بــه 

ــرای  ــی ب ــار خوشنویس ــن آث ــرداری از همی کپی ب
ــد! ــر روی آورده ان ــرش معاص ــی ف طراح

ایــن وضعیــت، از فقــدان اندیشــه و بینــش اســت 
و مــا بــه اندیشــه ای پســت مــدرن نیــاز داریــم کــه 
روش و تکنیک هــای مختلــف را بــرای بــه روز 
نمــودن فــرش اصیــل ایرانــی بدانــد. بعــد از شــکل 
گرفتــن اندیشــه کــه بایــد خــود هنرمنــد طــراح، 
فــارغ از ســمت و ســوی جامعــه بــا مطالعــه بصــری 
و علمــی خــود بــه آن دســت یابــد، می تــوان 

ــه کار  ــور ب ــن منظ ــرای ای ــی ب ــای مختلف روش ه
ــل  ــرش اصی ــک ف ــوان ی بســت. در روش اول می ت
را محــور قــرار داد و آن را مطابــق ســبک های 
مختلــف هنــر معاصــر بــه روز نمــود. در روش 
ــان  ــر را بنی ــر معاص ــبک های هن ــی از س دوم یک
اصلــی قــرار داده و بــر فــرش پیــاده نمــود. در روش 
ــی  ــان فرش ــدا همزم ــان ابت ــوان از هم ــوم می ت س
ــه روز شــده باشــد  ــت ب ــد کــه در عیــن اصال آفری
ــوان  ــه ت ــاز ب ــن آنســت نی ــه بهتری ــن روش ک و ای
ــای  ــر دو دنی ــر ه ــلط ب ــیدن و تس ــی اندیش ایران
ــی  ــه بررس ــر دارد ک ــر معاص ــل و هن ــرش اصی ف
نمونه هــای  و معرفــی  ازیــن روش هــا  هریــک 
اســت. پیگیــری  قابــل  بعــدی  آن در شــماره 

وم
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ایــران،  معاصــر  فــرش  کــه  آنســت  حقیقــت 
ــا از آنجــا  ــروز اســت ام ــی ام ــی اندیشــه ایران تجل
ــردی و تزئینــی زندگــی  کــه همــه ملزومــات کارب
امــروز ایرانــی، وارداتــی و یــا کپــی بــرداری 
ــا  ــتایل و ی ــف اس ــد، الی ــالم خارجــی می باش از اق
ــم زده اســت.  ــی را رق ــی ایران ــان شــیوه زندگ هم
ایــن تأثیــر موجــب جدایــی انســان معاصــر ایرانــی 
ــده  ــود ش ــته خ ــگ گذش ــر و فرهن ــروز از هن ام
و بهتریــن نمــود آن را در کــودکان خردســال 
می تــوان دیــد کــه نقوشــی کــه بــرای فــرش اتــاق 
ــا تصویــر مــرد  خــود می خواهنــد، فرشــی اســت ب
ــه در  ــرا ک ــفیدبرفی و ... چ ــرک، س ــی، ش عنکبوت
ــل  ــن نس ــه امروزی تری ــودکان ک ــن ک ــی ای زندگ
ایرانــی هســتند هنــر و فرهنــگ ایرانــی جایگاهــی 
نداشــته و بــا آن آشــنا نیســتند تــا نمونه هــای آن 
را از پدرومــادر خــود طلــب کننــد. شــبیه همیــن 
ــن  ــن ای ــوب والدی ــه مطل ــی ک ــاق در فرش های اتف
ــا  ــان ب کــودکان می باشــد نیــز رخ داده اســت و آن
آشــنایی ســطحی خــود از نقــوش ایرانــی و در عین 
حــال دیــدن ظواهــر زندگــی خارجــی و ســعی بــر 
ــطح  ــکار و س ــوه دادن اف ــه روز جل ــنفکر و ب روش
ــدرن  ــنتی و م ــرش س ــان ف ــش، می ــی خوی زندگ
ــم  ــدرن ه ــرش م ــان ف ــتند. طراح ــردرگم هس س
ــا ایــن ســردرگمی دســت و پنجــه نــرم کــرده و  ب
ــد. ــد می نماین ــدرن خارجــی را تقلی ســبک های م

 ایــن فقــط وضعیــت هنــر فــرش مــا نیســت و کاًل 
ــر  ــر معاص ــتی از هن ــر، برداش ــی معاص ــر ایران هن

ــز  ــی نی ــر خوشنویس ــی در هن ــت و حت ــرب اس غ
می تــوان شــاهد ایــن بــود کــه عناصر خوشنویســی 
ــب  ــده در قال ــو و پرکنن ــی دکوراتی ــد اجزای را مانن
نقاشــی معاصــر غــرب ریختــه و آن را بــه روز شــده 
ــود  ــر خ ــم ب ــی حاک ــی از روح کل ــد. یعن می دانن
خوشنویســی و اینکــه اگــر خــود ایــن هنــر بــدون 
ــول  ــیر تح ــد مس ــه بای ــرب چگون ــر غ ــور هن حض
ــتی  ــه مش ــت و ب ــری نیس ــود اث ــود را می پیم خ
الفبــای تزئینــی بــرای تقلیــد از هنــر غــرب بــدل 
شــده اســت. جالــب آنســت کــه عــده ای بــه 

ــرای  ــی ب ــار خوشنویس ــن آث ــرداری از همی کپی ب
ــد! ــر روی آورده ان ــرش معاص ــی ف طراح

ایــن وضعیــت، از فقــدان اندیشــه و بینــش اســت 
و مــا بــه اندیشــه ای پســت مــدرن نیــاز داریــم کــه 
روش و تکنیک هــای مختلــف را بــرای بــه روز 
نمــودن فــرش اصیــل ایرانــی بدانــد. بعــد از شــکل 
گرفتــن اندیشــه کــه بایــد خــود هنرمنــد طــراح، 
فــارغ از ســمت و ســوی جامعــه بــا مطالعــه بصــری 
و علمــی خــود بــه آن دســت یابــد، می تــوان 

ــه کار  ــور ب ــن منظ ــرای ای ــی ب ــای مختلف روش ه
ــل  ــرش اصی ــک ف ــوان ی بســت. در روش اول می ت
را محــور قــرار داد و آن را مطابــق ســبک های 
مختلــف هنــر معاصــر بــه روز نمــود. در روش 
ــان  ــر را بنی ــر معاص ــبک های هن ــی از س دوم یک
اصلــی قــرار داده و بــر فــرش پیــاده نمــود. در روش 
ــی  ــان فرش ــدا همزم ــان ابت ــوان از هم ــوم می ت س
ــه روز شــده باشــد  ــت ب ــد کــه در عیــن اصال آفری
ــوان  ــه ت ــاز ب ــن آنســت نی ــه بهتری ــن روش ک و ای
ــای  ــر دو دنی ــر ه ــلط ب ــیدن و تس ــی اندیش ایران
ــی  ــه بررس ــر دارد ک ــر معاص ــل و هن ــرش اصی ف
نمونه هــای  و معرفــی  ازیــن روش هــا  هریــک 
اســت. پیگیــری  قابــل  بعــدی  آن در شــماره 
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سوئد
بــا  و  مســاحت  کیلومترمربــع   449000 بــا  ســوئد  پادشــاهی  کشــور 
حــدود 9 میلیــون نفــر جمعیــت قریــب بــه 3% از بــازار فــرش اروپــا 
ــیصد و  ــال 1999 س ــور در س ــن کش ــت. ای ــاص داده اس ــود اختص ــه خ را ب
ــه 136314  ــت ک ــته اس ــرش داش ــع واردات ف ــزار مترمرب ــه ه ــتاد و ن هش
از  مترمربــع   44523، هنــد  از  مترمربــع   149091، ایــران  از  مترمربــع 
نپــال ،3676  از  از چیــن ،9131 مترمربــع  پاکســتان ،31105 مترمربــع 
مترمربــع از ترکیــه و مابقــی آن ازســایر کشــورهای جهــان بــوده اســت.

ــی %1/2  ــر ارزش ــی 1/8% و از نظ ــر وزن ــال 1384 از نظ ــور در س ــن کش ای
ــت  ــن وضعی ــه خــود اختصــاص داده اســت. ای ــران را ب ــی ای فرشــهای صادرات
بــا 0/1% افزایــش از نظــر وزنــی و ارزشــی در هشــت ماهــه اول ســال 85 نیــز 
ــازار ســوئد در نظــر  ــورد ب ــه می بایســت در م ــی ک ــوده اســت. مطلب ــرار ب برق
گرفتــه شــود: اوالً ســوئد نســبت بــه دانمــارک و نــروژ همــواره روابــط اقتصــادی 
ــی  ــرش ایران ــاً اینکــه ف ــا کشــورمان داشــته اســت ثانی و سیاســی بیشــتری ب
ــا اقلیــم ایــن کشــور داشــته و دارد. ســوئدی ها از قدیــم  ســازگاری عجیبــی ب

are of Danish race and Christian, is a country of Scandinavia, 
having the 2nd place of importing Iranian carpets after 
Sweden. This country allocated to itself %1.28 of handmade 
carpets imported to the European Union importing around 
208201 m2 handmade carpets in 1999, in connection with 
which Iran is in the first place with 95677 m2, and the next 
places were occupied by India: 63818 m2, Pakistan: 28579 
m2, Turkey: 11917 m2 and China: 1711 m2. This country 
allocated in 2005 to itself %2.3 and %1.9 respectively in terms 
of weight and value of Iranian carpets. There have been many 
fluctuations in the diplomatic and economic relationships 
with our country and they were more instable than Sweden. 
During the first 8 months of the current Iranian year, this 
country’s share of exported Iranian carpets is %2 and %1.9 
respectively in terms of weight and value. As handmade 
carpets have been changed from capital to consumable 
products in particular amongst the youth, therefore, we 
encounter two groups of consumers in this country. The first 
group is composed of middle aged and old people demanding 
excellent traditional carpets with good qualities as well as good 
color layouts, patterns and drawings. However, in the opinion 
of the 2nd group of buyers of Iranian handmade carpets, a 
good carpet should have good appearance. Furthermore, 
old carpets also have a special place in the Danish market.
The most characteristic of the Danish carpet market is that 
they like very dark colors.

 نگارنده: 
استاد عبداهلل احراری

طراح فرش

 طرح ها، نقوش و رنگ های مورد 
تقاضای بازارهای دنیا از فرش ایران 

ــورد  ــای م ــوش و رنگ ه ــا، نق ــه طرح ه ــی مقال ــش پایان بخ
ــداهلل  ــای عب ــط آق ــه توس ــران ک ــرش ای ــای ف ــای بازاره تقاض
احــراری نگاشــته شــده اســت. در ایــن شــماره و ایــن 
ــرش  ــتقبال از ف ــزان اس ــراری می ــای اح ــه آق ــش از مقال بخ
ــان،  ــی، لبن ــده عرب ــارات متح ــوئد، ام ــای س ــی در بازاره ایران
اســت. داده  قــرار  بررســی  مــورد  را  دانمــارک  و  کانــادا 
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and French are the official languages of this country. %83.5 
of its population is Christian, and the rest is composed of 
Jews, Muslims, Buddhists and Hindus. One of the important 
factors causing this country to become a major importer of 
the Iranian carpets is developments of the US market. Exports 
of Iranian carpets to this country were around 5000 m2 in 
1980. After US economic sanctions, the importation of Iranian 
carpets by Canada increased considerably during four years 
to be re-exported to USA.  This caused importation of the 
Iranian carpets to this country to have a growth of 30 times 
and to reach to 150000 m2 within no longer than 10 years. In 
249000 ,1992 m2 Iranian carpet was exported to Canada to be 
placed with %18.7 in the 3rd position after India with %41.5 
and china with %24.5, and to surpass Pakistan with %14.7 
and Turkey with %1. Nil Ki Moran, editor in chief of Canadian 
Handmade Carpet Magazine believes that there are three 
important factors for such amazing growth to be knowledge 
of exporters of the Iranian handmade carpets about necessity 
of opening new markets to sell carpets because of limited 
demands of European countries and immigration of many 
Iranians to the north American countries after the Revolution 
(such as families of Mojtahedi, Ziaei, Zia Khosrowshahi, 
Gheisary brothers, Kourhani … and finally, Iranian graduates), 
and finally, economic sanctions against Iran imposed by 
Reagan administration (Donya-ye Farsh Magazine, issue No. 
17, third year, February 1996). Holding exhibitions in Toronto 
instead of Atlanta is a result of such three factors. From the 
three above factors, only one has already been removed. 
However the two others still continue to be in effect more 
powerfully. For this, Canada allocated to itself %5.1 and %3.5 
of exportation of the Iranian carpets respectively in terms of 
weight and value in 2005. During the first 8 months of the 
current Iranian year too, it allocated to itself %4.6 and %3.4 of 
exportation of Iranian carpets respectively in terms of weight 
and value. Comparing the shares in weight and value of the 
exported carpets show that price is of importance for the 
people of this country and that a considerable part of carpets 
exported to this country should be commercial carpets with 
reasonable prices. The most important characteristics of the 
Canadian carpet market are as follows:

A) Color: The old generation is mainly interested in dull 
opaque colors in shades of crimson, dark blue and crème. 
Nonetheless, young buyers wish carpets to be matched with 
colors of curtains and furniture.
B) Pattern: Afshan and Lachak Toranj patterns of Esfahan, 
Ghom and Naein and Tiny Fish of Birjand, various big flower 
and not crowded patterns of shah Abbasi are interesting for 
young buyers of this country.
C) Dimensions: All sizes special curtain ones and 6 m2 are 
needed.

D) Raw material: It is recommended to use Iranian 
wools.
E) Texture: It is important only for the wealthy class 
of Canada. The younger ones care more about color 
layouts.

Denmark
The Kingdom of Denmark with an area of 43094 km2 and a 
population of roughly 6 million people, the majority of whom 

ــز  ــن مراک ــی از مهم تری ــور یک ــن کش ــوده و ای ــوس ب ــی مأن ــرش ایران ــا ف ب
عرضــه و فــروش فرش هــای قدیمــی اســت. خریــداران فــرش ایــران در ایــن 
ــال  ــل میانس ــروه اول نس ــد گ ــیم می گردن ــده تقس ــروه عم ــه دو گ ــور ب کش
ــراف  ــه اش ــه از طبق ــان ک ــاً آن ــه عمدت ــتند ک ــور هس ــن کش ــال ای و کهنس
ــار،  ــه اراک، بختی ــی و کهن ــای قدیم ــال فرش ه ــتند دنب ــدان هس و ثروتمن
فراهــان، همــدان و قلتــوق و هریــس و فرش هــای عشــایری قشــقایی و بلــوچ 
مــی باشــند ایــن گــروه از خریــداران اگــر چــه تعدادشــان انــدک اســت ولــی 
حجــم منابــع مالــی کــه صــرف اینــکار می شــود کــم نیســت. امــا گــروه دوم 
مصــرف کننــدگان فــرش در ایــن کشــور جوانانــی هســتند کــه اعتقــادی بــه 
فرش هــای نفیــس و گــران ندارنــد و عمدتــاً دنبــال خریــد فرش هــای تجــاری 
ــوده و البتــه دارای رنگبنــدی خوبــی  هســتند کــه از نظــر قیمــت مناســب ب
ــازار دانمــارک می بایســت شــدیداً  ــداران ب باشــد. ایــن بخــش از ســلیقه خری
ــوارد  ــه م ــت ب ــا عنای ــران باشــد. ب ــرش در ای ــدگان ف ــورد توجــه تولیدکنن م
ــه مــی بایســت مــورد توجــه تولیدکننــدگان فــرش  زیــر مهم تریــن نکاتــی ب
کــه می خواهنــد خــود را بــه ایــن بــازار عرضــه نماینــد بــه شــرح زیــر اســت:

ــدارد  ــازار جایگاهــی ن ــدی: رنگ هــای خیلــی تیــره در ایــن ب ــف( رنگبن ال
ــای  ــقایی و رنگ ه ــی قش ــدی قال ــه رنگبن ــص در مای ــن باالخ ــای روش رنگه

ــازار هســتند. قدیمــی و کالســیک مــورد توجــه ایــن ب
ــک  ــاروق، مش ــان، س ــص فراه ــی باالخ ــل ایران ــای اصی ــرح: طرح ه ب( ط
آبــاد، محــال، مشــهد، اصفهــان، تبریــز، هریــس، همــدان، زنجــان و فرش هــای 
عشــایری مــورد عالقــه ایــن بــازار هســتند. بــه طرح هــای تصویــری و 

ــد. ــه ای نشــان نمــی دهن شــکارگاهی عالق
ــرده ای و  ــاره و پ ــه و کن ــد قالیچ ــه همانن ــک پارچ ــاد کوچ ــاد: ابع ج( ابع
ــع می باشــد  ــر 5-6 مترمرب ــازار حداکث ــن ب ــاز ای ــورد نی باالخــره قالی هــای م
چــرا کــه منــازل مــردم ایــن کشــور نیــز از زیــر بنــای کمــی برخــوردار اســت.

ــن  ــوئدی بهتری ــده س ــرف کنن ــدار و مص ــدگاه خری ــه: از دی ــواد اولی د( م
پشــم مصرفــی در قالیبافــی پشــم گوســفندان ایرانــی اســت اســتفاده از پشــم 
ضایعاتــی یــا پشــم خارجــی باعــث از دســت رفتــن ســهم مــا از فــرش کشــور 

ــردد.  ــوئد می گ س
ه( بافــت: بــرای خریــداران قدیمــی تکنیــک بافــت نســبتاً اهمیــت دارد ولــی 

خریــداران جدیــد عمدتــا موضــوع قیمــت و رنگبنــدی برایشــان مهــم اســت.

امارات متحده عربی
ــه ســه  ــع و قریــب ب ــا 83600 کیلومتــر مرب کشــور امــارات متحــده عربــی ب
ــتان و %25  ــد و پاکس ــژادی 45% هن ــب ن ــا ترکی ــت ب ــر جمعی ــون نف میلی
عــرب و 17% ایرانــی و مابقــی آن از ســایر کشــورها یکــی از مهم تریــن 
مبــادی ورودی و خروجــی کاال بــه اقصــی نقــاط جهــان اســت. ایــن کشــور از 
زمــان اســتقالل )1971( همــواره تــالش نمــوده یکــی از قطب هــای تجــاری 
خاورمیانــه باشــد و دقیقــاً بــه لحــاظ اتخــاذ همیــن اســتراتژی توانســته رونــق 
اقتصــادی چشــم گیری را در ســال های اخیــر داشــته باشــد. ابوظبــی و 
ــن کشــور از نظــر  ــن کشــور می باشــد. ای شــارجه دو مرکــز مهــم تجــاری ای
ــن کشــورهای  ــی در بی ــای ایران ــدار فرش ه ــن خری ــی و ارزشــی مهمتری وزن
ــن فرش هــای  ــن و نفیس تری ــع بخشــی از گرانتری ــی الواق اســالمی اســت و ف
ــور  ــن کش ــه ای ــت ب ــه گران قیم ــرد مواداولی ــر کارب ــص از نظ ــی باالخ ایران
ــغ  ــر ارزش بال ــی 2/2% و ز نظ ــر وزن ــال 1384 از نظ ــردد. درس ــادر می گ ص
ــن کشــور صــادر شــده اســت. در  ــه ای ــی ب ــر 9% صــادرات فرش هــای ایران ب
هشــت ماهــه اول ســال 85 نیــز تقریبــاً بــه انــدازه ســال گذشــته فرش هــای 
ــی  ــارات متحــده عرب ــده است.کشــور ام ــن کشــور صــادر گردی ــه ای ــی ب ایران
نیــز عــالوه بــر تأمیــن نیــاز داخلــی می توانــد یکــی از کشــورهای صادرکننــده 
فــرش ایرانــی باشــد. در مــورد ایــن کشــور تذکــر چنــد نکتــه ضــروری اســت:

اوال بخــش قابــل توجهــی از ایرانیــان متمکــن در این کشــور زندگــی می نمایند 
کــه نیازمنــد فــرش ایرانــی هســتند. ثانیــا در بیــن کشــورهای حاشــیه خلیــج 
فــارس امــارات همــواره روابــط سیاســی و اقتصــادی خوبــی بــا ایــران داشــته و 
علیرغــم ادعاهایــی کــه بــر ســر مالکیــت ســه جزیــره ایرانــی داشــته هیچــگاه 
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ــی  ــدار فرش های ــاً خری ــده ای نشــده، ثالث ــش عم ــار تن ــط دو کشــور دچ رواب
اســت کــه ســایر کشــورهای رقیــب توانایــی عمــده ای در عرضــه ایــن فرش هــا 
ندارنــد رابعــاً عرضــه کننــدگان عمــده فــرش در ایــن کشــور ایرانــی االصــل 
ــت گــردد. ــا تقوی ــی اســت کمــی احساســات ناسیونالیســتی آنه ــوده و کاف ب

توصیه های ذیل به صادرکنندگان فرش به کشور امارات ضروری است:
الــف( رنگبنــدی: رنگ هــای روشــن و شــاد باالخــص کــرم و همــه 
ــی  ــورمه ای نیل ــهد و س ــی مش ــص الک ــز باالخ ــه قرم ــل ب ــای متمای رنگ ه

ــت.  ــازار اس ــن ب ــه ای ــورد توج م
نائیــن،  طرح هــای  قــم،  ترنــج  افشــان  قالیچه هــای  طــرح:  ب( 
اماراتــی  شــهروندان  تقاضــای  مــورد  درختــی  و  گلدانــی  تبریــز، 
اســت همچنیــن از محــدود کشــورهای عربــی اســت کــه بــه لحــاظ 
ــز دارد. ــرش نی ــو ف ــروش تابل ــه دارد ف ــی ک ــه ایران ــل توج ــت قاب جمعی

ج( ابعــاد: از ایــن نظــر تقریبــاً مشــابه بــازار فــرش عربســتان اســت 
ــازار از  ــن ب ــه در ای ــزرگ پارچ ــط و ب ــه و متوس ــک پارچ ــای کوچ فرش ه
ــس را  ــه نفی ــک پارچ ــای کوچ ــت. فرش ه ــوردار اس ــی برخ ــتریان خوب مش
ــای  ــان نشــینی و فرش ه ــی در آپارتم ــرای زندگ ــه ب ــن مرف ــوالً مهاجری معم
ــن  ــت اماک ــری جه ــا 6000 مت ــای 1000 ت ــه فرش ه ــزرگ پارچــه منجمل ب
مذهبــی و کاخ هــای ســلطنتی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. تولیدکننــدگان 
توجــه داشــته باشــند کــه حتمــاً بــرای بافــت فرش هــای باالتــر از دوازده متــر 
ــه اخــذ ســفارش اقــدام و ســپس تولیــد آن را شــروع نماینــد. اول نســبت ب

د( مــواد اولیــه: بیشــتر بــه فرش هــای ابریشــمی عالقمندنــد چــرا کــه ایــن 
کشــور فــوق العــاده گــرم ومرطــوب اســت بنابرایــن فرش هــای چلــه ابریشــم 
یــا گل ابریشــمی و باالخــص صــد درصــد ابریشــمی مــورد عالقــه می باشــند.

ه( بافــت: دســتبافته هــای نفیــس و اعــال بــاب ایــن بــازار مــی باشــد از ورود 
فرشــهای پســت یــا تجــاری ارزان قیمــت باید جداً اجتنــاب نمود چــرا که ورود 
هــر فــرش نامرغــوب بــه ایــن بــازار جــای یــک فــرش نفیــس گرفته می شــود.

لبنان
ــار  ــه چه ــب ب ــاحت و قری ــع مس ــر مرب ــا 10452 کیلومت ــان ب ــور لبن کش
ــه یکــی از  ــوان سرســبزترین کشــور خاورمیان ــه عن ــون نفــر جمعیــت ب میلی
ــی  ــن کشــور لبنان ــرش دســتباف اســت. 80% جمعیــت ای بازارهــای مهــم ف
ــن از  ــند همچنی ــی باش ــرد م ــوری و ک ــی و س ــطینی و ارمن ــی فلس و مابق
ــی  ــن کشــور شــیعه و 27% ســنی و 16% مارون نظــر مذهبــی 40% مــردم ای
و 7% دروزی و 16% ارتدوکــس می باشــند. بیــروت بــه عنــوان عــروس 
خاورمیانــه همــواره یکــی از قطب هــای مهــم توریســتی و گردشــگری اســت. 
ــر داشــت اوالً  ــد نظ ــه را م ــد نکت ــد چن ــز بای ــان نی در خصــوص کشــور لبن
ــد و شــاید  ــدی خاصــی دارن ــان عالقمن ــه ایرانی ــن کشــور ب ــردم ای اینکــه م
ــته  ــور داش ــن کش ــوذ را در ای ــترین نف ــالمی بیش ــورهای اس ــن کش در بی
ــان  ــاً همانطــور کــه گفتــه شــد صنعــت توریســم در کشــور لبن باشــیم. ثانی
ــذا ایــن کشــور نیــز  ــژه ای برخــوردار اســت ل ــگاه وی باالخــص بیــروت از جای
ــه بســیاری  ــرش ب ــدا خــروج ف ــد مب ــی می توان ــارات متحــده عرب ــد ام همانن
ــور  ــه منظ ــان ب ــردم لبن ــیاری از م ــاً بس ــد ثالث ــی باش ــورهای اروپای از کش
کســب در آمــد بــه کشــورهای دیگــر باالخــص کشــورهای اروپایــی مهاجــرت 
ــد ــه می نماین ــود مراجع ــور خ ــه کش ــرد آن ب ــه ک ــت هزین ــپس جه و س

ــی در ســال 84  ــی کشــورمان از نظــر وزن ــان از فرش هــای صادرات ســهم لبن
ــادل  ــی مع ــر ارزش ــی از نظ ــوئد 1/9% ول ــد س ــورهایی همانن ــف کش در ردی
ــه مســتحضرید کــه  ــوده اســت و البت ــادل فرانســه ب ــاً مع ــی تقریب 2/4% یعن
نفــوذ سیاســی فرانســه بــر کشــور لبنــان نیــز کــم نیســت. در هشــت ماهــه 
اول ســال 85 بــه لحــاظ بحران هــای سیاســی حاکــم واردات فــرش بــه ایــن 
کشــور کاهــش داشــته اســت در نتیجــه واردات فــرش ایرانــی بــه ایــن کشــور 
نیــز از نظــر وزنــی 1/1% و از نظــر ارزشــی معــادل 1/3% فرش هــای صادراتــی 
ایــران می باشــد. فــرش اســتان خراســان رضــوی باالخــص فرش هــای کــردی 
ــد  ــن می توان ــور دارد بنابرای ــن کش ــازار ای ــژه ای در ب ــگاه وی ــی جای و بلوچ

handmade carpets. We should strictly avoid importing 
cheap or low price commercial carpets, because every 
low quality carpet takes place of an excellent one.

Lebanon
Lebanon with an area of 10452 km2 and a population of roughly 
4 million is one of the greenest courtiers in the Middle East. It is 
an important market of handmade carpets. %80 of population of 
this country is Lebanese and the rest are Palestinian, Armenian, 
Syrian or Kurd. Furthermore, in terms of religion, %40 of the 
people of this country are Shiite, %27 Sunni, %16 Maronite, %7 
Druze and %16 Orthodox. Beirut, as the bride of the Middle East, 
has always been an important tourism pole. Regarding Lebanon, 
too, we should take into account several points: Firstly, the 
people of this country are very interested in the Iranians. Maybe 
we have the most influence in this country amongst the Islamic 
countries. Secondly, as it was stated, the tourism industry of 
Lebanon, Beirut in particular, has a special place. Therefore, this 
country may also, like UAE, be a terminal for carpets to go to 
many European countries. Thirdly, in order to obtain incomes, 
many Lebanese people emigrate to other countries particularly 
to European countries and return back to their own country 
to spend the same. In 2005, the Lebanon’s share of exported 
carpets of our country was like share of countries such as 
Sweden with %1.9 in terms of weight but it was %2.4 in terms of 
value, i.e. almost equal to France. Of course you know well that 
France has not little diplomatic influence in Lebanon. Because 
of the existing political crises, the importation of carpets to this 
country decreased during first 8 months of the Iranian year 
1385 (i.e. April to November 2006). Consequently, importation 
of the Iranian carpets to this country is %1.1 and %1.3 
respectively in terms of weight and value. Carpets of Khorasan 
Razavi Province, particularly Kurdish and Baluch carpets have 
special places in this market. Therefore, it may be one of the 
target markets of producers and exporters of this province.

The most important things about the Lebanese market that 
should be paid attention to by exporters of carpets are as 
follows:
A) Color: This market is interested in dark and mild colors 
especially something like crimson, crème, dark blue, cornelian 
red, madder red, and sun aged colors.
B) Pattern: Lebanon counts as one of the most important of 
markets of tribal carpets, such as Baluch, Kurd, Ghashghaei and 
Turkmen. Furthermore, this market is interested in patterns of 
Lachak Toranj and Afshan of Mashhad, Naein and Tabriz as well 
as old and traditional Iranian carpets.
C) Dimensions: %100 wool tribal carpets are interesting there. 
Regarding urban carpets it seems that use of excellent Iranian 
wool is considered to be an advantage.
D) Texture: The clients of handmade carpets in Lebanon are 
also divided into two groups. A significant part of the Lebanese 
people don’t care about t he texture and care more about prices. 
However, there are a group of wealthy people of this country 
who demand fine texture carpets with high count of rows.

Canada
With an area of 9,970,610 km2, Canada is the second biggest 
country. However, in terms of population, with roughly 5 
million people, who are mainly French, English, German, Italian 
and Chinese, it is considered to be the 32nd country. English 
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یکــی از بازارهــای هــدف تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ایــن اســتان باشــد.

ــورد توجــه  ــان می بایســت م ــازار لبن ــه در خصــوص ب ــواردی ک ــن م مهمتری
صادرکننــدگان فــرش قــرار گیــرد بــه شــرح زیــر اســت:

الــف( رنگبنــدی: رنگهــای تیــره و مالیــم باالخــص در مایــه هــای الکــی و 
کــرم و ســورمه ای و قرمــز جگــری و روناســی و رنــگ هــای آفتــاب خــورده 

مــورد توجــه ایــن بــازار اســت.
ب( طــرح: لبنــان را بایــد یکــی از مهمتریــن بازارهــای فــرش عشــایری اعــم 
از بلــوچ و کــرد و قشــقایی و ترکمــن نامیــد عــالوه بــر آن طرحهــای لچــک 
ترنــج و افشــان مشــهد و ناییــن و تبریــز و همچنیــن قالیچــه هــا و قالیهــای 

قدیمــی و اصیــل ایرانــی مــورد توجــه ایــن بــازار اســت.
ــازار لبنــان عمدتــاً خواهــان فرش هــای کوچــک پارچــه شــامل  ج( ابعــاد: ب
قالیچــه و کنــاره و ذرع و نیــم و پــرده ای و گلکــی اســت کــم و بیــش 
ــر از  ــای باالت ــرای فرش ه ــی ب ــا دارد ول ــز تقاض ــری نی ــش مت ــای ش فرش ه

ــود دارد. ــا وج ــدرت تقاض ــه ن ــر ب دوازده مت
د( مواداولیــه: فرش هــای عشــایری صــد درصــد پشــمی مــورد توجــه قــرار 
ــه نظــر می رســد اســتفاده از پشــم  ــد در مــورد فرش هــای شــهری ب می گیرن

مرغــوب ایرانــی مزیــت محســوب می گــردد.
ــه دو گــروه تقســیم  ــز ب ــان نی ــرش دســتباف در لبن ــت: مشــتریان ف ه( باف
می شــوند بخــش قابــل توجهــی از مــردم لبنــان بــه بافت فــرش اهمیتــی نداده 
و بیشــتر قیمــت برایشــان مهــم اســت ولــی گروهــی از ثروتمنــدان و طایفــه 
متمــول ایــن کشــور خواهــان فرش هــای ظریف بــاف و بارجشــمار باال هســتند.

کانادا 
ــا  ــان ام ــزرگ جه ــور ب ــن کش ــع دومی ــر مرب ــا 9/970/610 کیلومت ــادا ب کان
ــاً از  ــه عمدت ــت ک ــر جمعی ــون نف ــج میلی ــدود پن ــا ح ــت ب ــر جمعی از نظ
ــا و چینــی می باشــد ســی  ــی و ایتالی نژادهــای فرانســوی و انگلیســی و آلمان
ــور  ــن کش ــمی ای ــان رس ــود. زب ــی ش ــوب م ــان محس ــور جه ــن کش و دومی
انگلیســی و فرانســوی اســت و 83/5% از جمعیــت آن را مســیحی ها و مابقــی 
ــی  ــد. یک ــکیل می دهن ــا تش ــان و هندوه ــلمانان و بودایی ــا و مس را یهودی ه
ــده  ــدگان عم ــن کشــور از واردکنن ــده ای ــث گردی ــه باع ــی ک ــل مهم از عوام
ــود. صــادرات  ــکا ب ــاالت متحــده آمری ــازار ای ــی گــردد تحــوالت ب فــرش ایران
ــج هــزار  ــن کشــور در ســال 1980 میــالدی حــدود پن ــه ای ــی ب ــرش ایران ف
ــکا در عــرض چهــار  ــم اقتصــادی امری ــه دنبــال تحری ــود کــه ب ــع ب متــر مرب
ــکا  ــه آمری ــدد ب ــادرات مج ــت ص ــادا جه ــه کان ــران ب ــرش ای ــال واردات ف س
ــد  بطــور چشــمگیری افزایــش پیــدا کــرده اســت ایــن موضــوع باعــث گردی
کــه در عــرض کمتــر از ده ســال واردات فــرش ایرانــی بــه ایــن کشــور رشــدی 
ســی برابــر داشــته باشــد و بــه 150000 متــر مربــع برســد در ســال 1992 
ــادا صــادر شــد و پــس  ــه کان ــی ب ــع فــرش ایران ــر 249000 متــر مرب ــغ ب بال
ــوم  ــگاه س ــا 18/7% در جای ــا 24/5% ب ــن ب ــا 41/5% و چی ــتان ب از هندوس
ــا 1% را پشــت ســر گذاشــت. ــا 14/7% و ترکیــه ب قــرار گرفــت و پاکســتان ب

ــادا ســه عامــل مهــم  ــه فــرش دســتباف کان نیــل کــی مــوران ســردبیر مجل
ایــن رشــد شــگفت انگیــز را آگاهــی صادرکننــدگان فــرش دســتباف ایرانــی 
بــه ضــرورت گشــایش بازارهــای جدیــد بــرای فــروش فــرش بــه دلیــل محدود 
بــودن تقاضــا در کشــورهای اروپایــی و مهاجــرت تعــداد کثیــری از ایرانیــان 
ــه  ــالب )منجمل ــس از انق ــال های پ ــمالی در س ــکای ش ــورهای امری ــه کش ب
خانواده هــای مجتهــدی و ضیایــی و ضیــا خســرو شــاهی و بــرادران قیصــری 
و خانــواده کورهانــی و باالخــره دانــش آموختــگان ایرانــی( و باالخــره تحریــم 
ــرش  ــای ف ــه دنی ــد )مجل ــگان می دان ــت ری ــط دول ــران توس ــادی ای اقتص
شــماره 17، ســال ســوم بهمــن مــاه 1374( برگــزاری نمایشــگاه تورنتــور در 
ایــن کشــور بجــای نمایشــگاه آتالنتــا نتیجــه ایــن عوامــل ســه گانــه اســت.

اکنــون از عوامــل ســه گانــه فــوق صرفــاً یــک عامــل برطــرف گردیــده ولــی 
ــل  ــن دلی ــا برجاســت، بهمی ــوت بیشــتری پ ــا ق ــاکان ب ــر کم ــل دیگ دو عام
ــی 5/1% و از نظــر ارزشــی %3/5  ــادا در ســال 84 از نظــر وزن ــه کان اســت ک
ــه اول  ــت ماه ــد، در هش ــاص ده ــود اختص ــی را بخ ــرش ایران ــادرات ف ص

E) Texture: Weaving techniques are of relative importance 
for old buyers. Nonetheless, new buyers are interested in the 
matters of price and color layout.

UAE
UAE with an area of 83600 km2 and a population of roughly 3 
million and a race composition of %45 from India and Pakistan, 
%25 Arab, %17 Iranian, and the rest from other countries is one 
of the most important terminals of importing and exporting 
goods from/to the farthest reaches of the World. Since 
independence in 1971, this country has always tried to be a 
commercial pole in the Middle East. Exactly for adopting such 
strategy, this country managed to have a significant economic 
prosperity during recent years. Abu Dhabi and Sharjah are two 
important commercial centers of this country. This country is 
the most important buyer of Iranian carpets, in terms of both 
weight and value, amongst the Islamic countries. In fact some 
part of the most excellent and most expensive Iranian carpets 
particularly in view of using precious raw material is exported 
to this country. %2.2 and %9 of Iranian carpets, respectively 
in terms of weight and value, were exported to this country in 
2005. During the first 8 months of the Iranian year 1385 (April 
to November 2006) Iranian carpets something in the amount 
of the previous year were exported to this country. In addition 
to satisfying its domestic needs, UAE may also export Iranian 
carpets. About this country, it should be noted as follows:
Firstly, a significant part of wealthy Iranians are living in 
this country and needs Iranian carpets. Secondly, among 
Persian Gulf countries, UAE has always had good diplomatic 
and economic relations with Iran and, although it claims 
to own three Iranian islands, however, there were never 
major tensions in the ties of the two countries. Thirdly, 
it is interested in buying carpets which other competing 
countries have no major ability to supply. Fourthly, major 
suppliers of carpet in this country are of Iranian origin and 
we need nothing except to bolster their nationalistic feelings.

It is necessary to recommend exporters of carpets to UAE as 
follows:
A) Color: This market is interested in lively bright colors in 
particular crème and all reddish colors especially crimson of 
Mashhad, dark blue and indigo.
B) Pattern: UAE citizens demand carpets of Afshan Toranj 
of Ghom, patterns of Naein, Tabriz, as well as vase and tree 
patterns. Furthermore, it is one of few Arabic countries where 
there is sale of carpet tableaus, because of the considerable 
Iranian Population it has.
C) Dimensions: In this respect it is almost similar to the carpet 
of Saudi Arabia. Small, medium and large size carpets have 
good customers in this market. Excellent small size carpets are 
usually used by wealthy immigrants living in apartments and 
large size carpets such as carpets with areas 1000 to 6000 m2 
are used for religious buildings and royal palaces. Producers 
should be noted that they should inevitably receive orders 
before beginning the production of carpets larger than 12 m2.
D) Raw material: They are interested more in silk carpets, 
because this country is extremely hot and humid. Therefore, 
they are interested in Cheleh Abrisham and Gol Abrishami 
carpets in particular when they are %100 made of silk.

E) Texture: This market is interested in excellent and prime 
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ــادرات  ــی 3/4% ص ــر ارزش ــی 4/6% و از نظ ــر وزن ــز از نظ ــاری نی ــال ج س
فــرش ایرانــی را بخــود اختصــاص داده اســت. مقایســه ســهم وزنــی و 
ــه موضــوع قیمــت  ــده آن اســت ک ــی نشــان دهن ــای صادرات ارزشــی فرش ه
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــت و بخ ــت اس ــز اهمی ــور حائ ــن کش ــردم ای ــرای م ب
ــت  ــا قیم ــاری ب ــای تج ــد فرش ه ــور بای ــن کش ــه ای ــی ب ــای صادرات فرش ه
ــت از: ــادا عبارتس ــرش کان ــازار ف ــای ب ــن ویژگی ه ــد. مهم تری ــب باش مناس

ــات در  ــرده و م ــای م ــه رنگه ــاً ب ــی عمدت ــدی: نســل قدیم ــف( رنگ بن ال
ــد ولــی خریــداران جــوان  ســایه هــای الکــی و ســورمه ای و کــرم عالقمندن

ــزل هســتند. ــان من ــرده و مبلم ــگ پ ــا رن ــرش ب ــان هماهنگــی ف خواه
ب( طــرح: طــرح هــای افشــان و لچــک ترنــج اصفهــان و قــم و ناییــن و ریــزه 
ماهــی بیرجنــد انــواع طــرح هــای گل درشــت و خلــوت افشــان شــاه عباســی 

خــاص خریــداران جــوان ایــن کشــور مــی باشــد.
ج( ابعــاد: تمامــی ســایزها و انــدازه هــا باالخــص پــرده ای و شــش متــری 

ــد. ــاز می باش ــورد نی م
د( مواد اولیه: استفاده از پشم ایرانی توصیه می گردد.

ه( بافــت: صرفــاً بــرای خریــداران مســن و طبقــه مرفــه جامعــه کانــادا مهــم 
اســت و جوانترهــا بیشــتر بــه رنگبنــدی اهمیــت مــی دهنــد.

دانمارک 
کشورپادشــاهی دانمــارک بــا 43094 کیلومتــر مربــع و قریب به شــش میلیون 
نفــر جمعیــت کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق آنهــا از نــژاد دانمارکــی و از نظــر 
ــکاندیناوی  ــه اس ــی از کشــورهای منطق ــز مســیحی هســتند، یک ــی نی مذهب
اســت کــه پــس از ســوئد دومیــن رتبــه واردات فــرش ایــران را داراســت. ایــن 
ــتباف  ــرش دس ــادل 1/28% از واردات ف ــالدی مع ــال 1999 می ــور در س کش
ــه 208201 مترمربــع  ــا را بخــود اختصــاص داده و قریــب ب ــه اتحادیــه اروپ ب
واردات فــرش دســتباف داشــته اســت کــه ایــران بــا 95677 مترمربــع در رتبه 
ــع و  ــا 28579 مترمرب ــتان ب ــع و پاکس ــا 63818 مترمرب ــتان ب اول و هندوس
ترکیــه بــا 11917 مترمربــع و چیــن بــا 1711 مترمربــع در رتبــه هــای بعــدی 
قــرار داشــته انــد. ایــن کشــور در ســال 1384 از نظــر وزنــی 2/3% و از نظــر 
ارزشــی 1/9% فرش هــای صادراتــی ایرانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

ــراز  ــر ف ــال اخی ــد س ــر سیاســی و اقتصــادی در چن ــط کشــورمان از نظ رواب
ــتری  ــزل بیش ــوئد از تزل ــه س ــبت ب ــت و نس ــته اس ــادی داش ــیب زی و نش
برخــوردار بــوده اســت. در هشــت ماهــه اول ســالجاری ســهم ایــن کشــور از 
فرشــهای صادراتــی ایــران از نظــر وزنــی 2% و از نظــر ارزشــی 1/9% می باشــد. 
ــن  ــه باالخــص در بی ــز مدتهاســت ک ــن کشــور نی ــه در ای ــه اینک ــت ب باعنای
جوانــان فــرش دســتباف از کاالی ســرمایه ای بــه کاالی مصرفــی تغییــر یافتــه 
اســت لــذا در ایــن کشــور نیــز بــا دو گــروه مصــرف کننــده مواجــه هســتیم.

ــای  ــان فرش ه ــه خواه ــتند ک ــر هس ــال و پی ــراد میانس ــت اف ــروه نخس گ
ــان  ــوب خواه ــه خ ــرح و نقش ــدی و ط ــر رنگبن ــالوه ب ــتند و ع ــس هس نفی
اصالــت و کیفیــت بافــت آن هســتند امــا از دیــدگاه گــروه دوم کــه 
ــوب  ــرش خ ــتند ف ــی هس ــتباف ایران ــرش دس ــداران ف ــب خری ــروه غال گ
فرشــی اســت کــه ظاهــر خوبــی داشــته باشــد. موضــوع دیگــر آنکــه 
ــد. ــود را دارن ــاص خ ــگاه خ ــی جای ــهای قدیم ــز فرش ــارک نی ــازار دانم در ب

ــای  ــه رنگ ه ــت ک ــن اس ــارک ای ــرش دانم ــازار ف ــای ب ــن ویژگی ه مهمتری
ــد. ــره را دوســت دارن بســیار تی

Sweden

The Kingdom of Sweden with an area of 449000 km2 
and a population of roughly 9 million allocated to 
itself something of the order of %3 of the European 

carpet market. This country imported 389000 m2 carpet 
in 1999, of which 136314 m2 was imported from Iran, 
149091 m2 from India, 44523 m2 from Pakistan, 311050 
m2 from China, 9131 m2 from Nepal, 3676 m2 from Turkey, 
and the remainder from other countries of the World.

This country allocated to itself %1.8 and %1.2 of carpet 
exportation of Iran respectively in terms of weight and value 
in 2005. Such figures were maintained with an increase by 
%0.1 in terms of both weight and value during the first 8 
months of the Iranian year 1385 (April to November 2006). 
We should take into account the following about the Swede 
market: (1) Sweden has always had wider economic and 
diplomatic relations with our country than Denmark and 
Norway. (2) The Iranian carpet is amazingly consistent with the 
climate of this country. The Swedes have been accustomed 
with the Iranian carpet since the old times and this country 
is one of the most important centers of supplying and selling 
old carpets. The carpet buyers are divided into two major 
classes in this country: The first group constitutes middle-
aged and old generations of this country who are mainly 
from the noble and wealthy class. They look for old carpets 
of Arak, Bakhtiar, Farahan, Hamedan, Ghaltough and Haris as 
well as Ghashghaei and Baluch tribal carpets. Although there 
are few people in this group of buyers, however the volume 
of financial resources spent is not little. Nonetheless, the 
2nd group of consumers of carpets in this country involves 
the youth who don’t value excellent expensive carpets and 
are mainly interested in buying commercial carpets with 
appropriate prices and, of course, good color layouts. Carpet 
producers in Iran should pay good attention to such tastes of 
buyers in the Danish market. In view of the above, the most 
important points to be paid attention by carpet procures who 
want to supply their  products in this market are as follows:

A) Color: Too dark colors have no place in this market. This 
market is interested in bright colors something like color 
layouts of Ghashghaei or old classic colors.
B) Pattern: This market is interested in traditional Iranian 
patterns especially Farahan, Sarough, Moshkabad, Mahal, 
Mashhad, Esfahan, Tabriz, Haris, Hamedan and Zanjan as well 
as tribal carpets, but no in image and hunting-ground patterns.
C) Dimensions: Small size dimensions such as small, curtain 
and side carpets as well as carpets of no more than 6.5 m2 are 
needed in this market, because the built areas of houses of 
people in this country are of small sizes too.
D) Raw material: From the view point of the Swedish buyers 
and consumers, the best wool used in carpet weaving is the 
wool of the Iranian sheep. Use of waste or foreign wools leads 
to losing our share of the Swedish carpet market.
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مقدمه
ــون  ــت بل ــد و مل ــپان بان ــت اس ــوجات بی باف منس
ــع تولیــد، پرطرفدارتریــن  از لحــاظ میــزان مترمرب
می باشــد  بی بافــت  منســوجات  تولیــد  روش 
ــوزن زنی در  ــت کارد-س ــی باف ــوجات ب ــه منس ک
رتبــه دوم پــس از آن قــرار دارد. تاریخچــه تولیــد 
بــه ســال  بانــد  منســوجات بی بافــت اســپان 
1965 برمی گــردد کــه بطــور تقریبــاً همزمــان در 
آمریــکا و آلمــان ایــن روش مــورد اقبــال تجــاری 
قــرار گرفــت. در ایــن روش می تــوان از پلیمرهــای 
 1 جــدول  در  کــه  نمــود  اســتفاده  مختلفــی 
ــای  ــه کار پلیمره ــاز ب ــری از آغ ــه مختص تاریخچ
مختلــف در ایــن روش آورده شــده اســت. هرچنــد 
ــد  ــپان بان ــت اس ــوجات بی باف ــدا منس ــه در ابت ک
ــه  ــد ب ــتر و پلی آمی ــر پلی اس ــی نظی ــا پلیمرهای ب
ــش از  ــون بی ــم اکن ــا ه ــدند ام ــه ش ــازار عرض ب
70% ســهم بــازار منســوجات بی بافــت اســپان 
ــد.  ــن می باش ــی پروپیل ــر پل ــار پلیم ــد در اختی بان
می تــوان  را  موضــوع  ایــن  دلیــل  مهمتریــن 
ــوب و  ــری خ ــد پذی ــب، فرآین ــت مناس ــه قیم ب
خــواص مطلــوب در منســوج نهایــی کــه متناســب 
صنایــع  قبیــل  از  هــدف  بازارهــای  نیــاز  بــا 
نمــود.  عنــوان  می باشــد  پزشــکی  بهداشــتی، 

ــر از پلیمــر  ــه غی ــد ب ــوان گردی ــه کــه عن همانگون
پلی پروپیلــن از ســایر پلیمرهــا نظیــر پلــی اســتر، 
پلی آمیــد و پلی اتیلــن نیــز هــم بــه صــورت مجــزا و 
هــم بــه صــورت دوجزئــی بــرای تولیــد منســوجات 
ــد اســتفاده می شــود. هماننــد  بی بافــت اســپان بان
ــن  ــی از مهم تری ــر یک ــای دیگ ــیاری از حوزه ه بس
ــت  ــوجات بی باف ــوزه منس ــازار در ح ــای ب رونده
اســپان بانــد اســتفاده از پلیمرهــای بازیافتــی 
می باشــد. زیســت  محیــط  دوســتدار  یــا  و 

ــوجات  ــد منس ــی در تولی ــر اصل ــر پلیم ــالوه ب ع
مــواد  ســایر  از  اســتفاده  نیازمنــد  بی بافــت 
افزودنــی نظیــر مســتربچ رنگــی، پایدارکننــده 
ــیم  ــز می باش ــش و ... نی ــعه ماورابنف ــر اش در براب
می تــوان  ویــژه  کاربردهــای  در  البتــه  کــه 
مــواد  نظیــر  نیــز  خاصــی  افزودنــی  مــواد 
ضدباکتــری،  آب،  جــاذب  ضــدآب،  ضدآتــش، 
ضدمیکــروب، هــادی جریــان الکتریســیته و ... 
ــرار داد. نیــز در سیســتم تولیــد مــورد اســتفاده ق

در دســتگاه تولیــد منســوج بی بافــت اســپان بانــد، 
ــدن در درون  ــس از ذوب ش ــر پ ــورد نظ ــر م پلیم
اکســترودر بــا عبــور از پمــپ و صفحــه رشــته ســاز 
بــه صــورت هــزاران رشــته فیالمنتــی در آمــده کــه 
ــه  ــال خنک کننــده ب ــا گــذر از کان ایــن رشــته ها ب

ــوری  ــر روی صفحــه ت صــورت جامــد درآمــده و ب
ــا  ــه ب ــوند. در ادام ــه می ش ــتگاه ریخت ــن دس زیری
ــه  ــن الی ــر ای ــزم مدنظ ــوع و مکانی ــه ن ــه ب توج
بی بافــت تحــت عملیــات اســتحکام دهــی توســط 
غلطــک گــرم کالنــدر و یــا جــت آب اســپان 
ــه  ــکل 1 ب ــرد. در ش ــی گی ــرار م ــا ... ق ــث و ی لی
ــت  ــد بی باف ــط تولی ــزای خ ــماتیک اج ــورت ش ص
ــاف  ــروج الی ــوه خ ــکل 2 نح ــد و در ش ــپان بان اس
از صفحــات رشــته ســاز نمایــش داده شــده اســت.

تشکیل الیه بی بافت
یکــی از مهمتریــن نقطــه ضعف هــای مطــرح 
بانــد،  اســپان  تولیــد منســوجات بی بافــت  در 
ضخامــت کــم الیــه تولیــدی و یــا اصطالحــاً 
بدیــن  بــودن ســاختار آن می باشــد.  متراکــم 
ــوان  ــه عن ــل Reicofil ب ــرکت رایکوفی ــور ش منظ
یکــی از مطرح تریــن شــرکت های فعــال در حــوزه 
ــت  ــد منســوجات بی باف ســاخت ماشــین آالت تولی
ــون(  ــت بل ــپان باند-مل ــزی )اس ــه روش ذوب ری ب
اقــدام بــه طراحــی دســتگاه ویــژه ای نمــوده اســت 
کــه اصطالحــاً می توانــد منســوجات بی بافــت 
اســپان بانــد بــا ســاختار ســه بعــدی تولیــد نمایــد 
ــل قبــول و حجــم پفکــی  کــه دارای ضخامــت قاب
می باشــد. در ایــن دســتگاه کــه اصطالحــاً بــه نــام 

ــف  High Loft شــناخته می شــود دو پلیمــر مختل
ــو ریســیده شــده  ــه صــورت پهل ــار هــم و ب در کن
ــده  ــه جمع کنن ــر روی صفح ــن ب ــس از ریخت و پ
بــا قرارگیــری در معــرض وزش هــوای داغ بــه 
ــوند  ــوج می ش ــر و م ــدی دارای ف ــه بع ــورت س ص
حرارتــی(.  انقباض-انبســاط  )اختــالف ضریــب 
ــت  ــی باف ــه ب ــن الی ــری از ای ــکل 3 تصوی در ش
ــت. ــده اس ــان داده ش ــم نش ــد حجی ــپان بان اس

ایــن  از  اســتفاده  مــوارد  مهم تریــن  از  یکــی 
منســوجات بی بافــت اســپان بانــد حجیــم در 
می باشــد.  بهداشــتی  نــوار  و  پوشــک  تولیــد 
ــد از  ــپان بان ــت اس ــوجات بی باف ــوع منس ــن ن ای
ــه منســوجات  ــادی ب ــباهت زی ــری ش لحــاظ ظاه
در  اســتیپل  الیــاف  از  شــده  تولیــد  بی بافــت 
روش کاردینــگ دارا می باشــند، امــا از ســمت 
خــود  کمتــر  بســیار  وزن  دلیــل  بــه  مقابــل 
ــه ای در  ــل مالحظ ــی قاب ــه جوی ــد صرف می توانن
هزینــه نهایــی کاالی تولیــدی ایجــاد نماینــد.

ســاختار بســیار ویــژه و ســه بعــدی منســوج 
بی بافــت اســپان بانــد تولیــد شــده بــه ایــن 
روش پتانســیل های خوبــی بــرای ابــداع ســایر 
روش هــای تکمیلــی ایجــاد می نمایــد کــه بــه 

تعــدادی از آنهــا در ادامــه اشــاره می شــود:
ــی موجــود  � ــم خال ــای حجی اســتفاده از فضای ه

بانــد  در ســاختار منســوج بی بافــت اســپان 
جهــت نگهــداری پودرهــای بــا خــواص کاربــردی 

ــی مدنظــر ــا مصــرف نهای متناســب ب
اســتفاده از قابلیــت حرکــت الیــاف مجعــد درون  �

ــرای  ــد ب ــپان بان ــت اس ــوج بی باف ــاختار منس س
اســتفاده از روش ســوزن زنــی و یــا دوخــت 
ــی  ــه. حت ــه الی ــی ب ــتحکام ده ــت اس ــی جه زن
ــتفاده  ــک اس ــا کم ــن روش و ب ــه ای ــوان ب می ت
ــای  ــه ه ــل (Velour(، الی ــین های مخم از ماش

آخرین تحوالت منسوجات 
بی بافت اسپان باند

دکتر شاهین کاظمی

دکتری شیمی نساجی و 
علوم الیاف

عضو هیئت رئیسه جامعه 
متخصصین نساجی ایران

 شکل 3 - تصویری از این الیه بی بافت اسپان باند حجیم
High Loft

شکل 1 – تصویر شماتیک اجزای خط تولید منسوج بی بافت 
اسپان باند 

شکل 2 - نحوه خروج الیاف از صفحات رشته ساز و عبور آنها از 
کانال خنک کننده کوئنچ
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ــه نیــز  ــا حالــت ظاهــری مخمــل گون بی بافــت ب
ــد نمــود. تولی

منســوج  � بعــدی  ســه  ســاختار  از  اســتفاده 
جهــت  حجیــم  بانــد  اســپان  بی بافــت 
کاربردهایــی نظیــر نگهــداری و یــا ذخیره ســازی 

کامپوزیت هــا تولیــد  در  رزیــن  و  مــواد 
� ... 

استحکام دهی به الیه بی بافت
بطــور ســنتی اســتفاده از روش اتصــال حرارتــی بــه 
وســیله غلطک هــای گــرم کالنــدر مهمتریــن روش 
ایجــاد اســتحکام در الیــه منســوج بی بافــت اســپان 
ــن  ــب ای ــن معای ــی از مهم تری ــد. یک ــد می باش بان
روش ایجــاد زیردســت فیلــم گونــه و مصنوعــی در 
ــان  ــواره محقق ــه هم ــد ک ــت می باش ــه بی باف الی
ســعی در برطــرف نمــودن ایــن موضــوع و ایجــاد 
بی بافــت  الیــه  در  گونــه  منســوج  زیردســت 
هســتند. البتــه عــالوه بــر نــوع غلطک هــای 
ــوع پلیمــر، نحــوه شــکل گیری ســاختار  کالنــدر، ن
ــن  ــر روی ای ــز ب ــد نی ــای تولی ــایر پارامتره و س
مســاله تاثیرگــذار می باشــد. شــرکت آندریتــز 
ــوان  ــه عن ــان ب ــترز ANDRITZ Kusters آلم کوس
غلکط هــای  ســازنده  معتبرتریــن  و  مهم تریــن 
ــازی  ــعی در بهینه س ــواره در س ــز هم ــدر نی کالن
ابــداع  بــا  و  اســت  داشــته  موضــوع  ایــن 
ــژه  ــطحی وی ــاختار س ــا س ــد ب ــای جدی غلطک ه
ــه  ــن نقیص ــادی ای ــزان زی ــه می ــت ب ــته اس توانس
ــت  ــه داش ــتی توج ــه بایس ــد. البت ــش ده را پوش
ــه  ــر روی وظیف ــتی ب ــات نبایس ــن اصالح ــه ای ک
اصلــی ایــن فرآینــد کــه ایجــاد اســتحکام مطلــوب 
ــذارد. ــی گ ــر منف ــورد نظــر اســت تاثی ــه م در الی

ــدر  ــای کالن ــدل غلطک ه ــن م ــکل 4 آخری در ش
ــف  ــواع مختل ــکل 5 ان ــترز و در ش ــرکت کوس ش
ســاختارهای ســطحی ایــن غلطک هــا نشــان داده 

شــده اســت.

ــا زیردســت  ــرای ارتق ــا ب ــن روش ه ــی از بهتری یک
الیــه بی بافــت اســپان بانــد، جایگزینــی روش 
ــای  ــه ج ــه ب ــی در الی ــتحکام مکانیک ــاد اس ایج
بدیــن  می باشــد.  کالنــدر  گــرم  غلطک هــای 
ــی ایجــاد  ــر دو روش اصل ــوان از ه ــی ت منظــور م
اســتحکام بــه روش ســوزن زنــی و ایجاد اســتحکام 
بــه روش جــت آب )اســپان لیــث( اســتفاده نمــود.

ــلین- ــز آس ــرکت آندریت ــی ش ــوزن زن در روش س
ــه  ــو ANDRITZ Asselin-Thibeau فرانســه ک تیب

از قدیمی تریــن تولیدکننــدگان ماشــین  یکــی 
آالت ســوزن زنــی در دنیــا می باشــد توانســته 
ــی  ــوزن زن ــتگاه های س ــا دس ــن ارتق ــت ضم اس
خــود آنهــا را بــا مشــخصات ویــژه خطــوط تولیــد 
منســوجات بی بافــت اســپان بانــد کــه یکــی 
بــاال  ســرعت  آنهــا  ویژگی هــای  مهم تریــن  از 

می باشــد تطبیــق دهــد. 

روی  بــر  زنــی  ســوزن  روش  از  مهم تــر  امــا 
منســوجات بی بافــت اســپان بانــد کــه تنهــا 
ــتفاده  ــورد اس ــژه م ــیار وی ــای بس ــرای کاربرده ب

قــرار می گیــرد و مهمتریــن مشــکل آن ایجــاد 
ــه  ــر روی الی ــاد ب ــی زی ــروی مکانیک ــش و نی تن
ــت  ــیله ج ــه وس ــال ب ــاد اتص ــد، روش ایج می باش
آب یــا اســپان لیــث توانســته اســت در بــازار خــود 
را مطــرح ســازد. در ایــن حــوزه شــرکت آندریتــز 
ــه  ــه ب ــه ک ــت ANDRITZ Perfojet فرانس پرفوج
ــده تجــاری ماشــین آالت  ــن تولیدکنن ــی اولی نوع
ــرای  تولیــد منســوجات بــی بافــت اســپان لیــث ب
کاربردهایــی نظیــر دســتمال و ... مــی باشــد، ضمن 
ــاری  ــام تج ــه ن ــژه ای ب ــین آالت وی ــه ماش عرض
Spunjet Bond و Spunjet Splitable توانســته 
اســت بــه خوبــی نیــاز مشــتریان را شناســایی و بــه 
آن پاســخ دهــد )شــکل 6(. دســتگاه های جــت آب 
ــه جهــت  ــا یافت ــاد اســپان لیــث ارتق ــا فشــار زی ب
تطبیــق بــا ســرعت بســیار زیــاد تولیــد منســوجات 
ــر روی  ــد ب ــم می توانن ــد ه ــپان بان ــت اس بی باف
خطــوط تولیــد الیه هــای تــک جزئــی مــورد 
اســتفاده قــرار بگیرنــد )اســپان جــت بانــد( کــه در 
ایــن حالــت کاربــرد نهایــی محصــول در صنایعــی 

حرارتی-رطوبتــی،  عایق هــای  تولیــد  نظیــر 
ــی،  ــدی، پوشــش های محافظت ــای بســته بن الیه ه
فیلتــر گازهــای داغ و ...، و هــم می تواننــد بــر 
ــورد  ــی م ــای دوجزئ ــد الیه ه ــوط تولی روی خط
ــپلیت(  ــت اس ــپان ج ــد )اس ــرار گیرن ــتفاده ق اس
ــی کاربردهــای  ــت محصــول نهای ــن حال کــه در ای
ــی  ــق حرارت ــر الیه هــای عای ــری نظی بســیار ویژه ت
صــوت،  عایــق  الیه هــای  ویــژه،  البســه  درون 
در  داشــت.  خواهــد   ... و  ویــژه  دســتمال های 
قرارگیــری  مختلــف  حالت هــای   )7( شــکل 
ــط  ــدر در خ ــک کالن ــار غلط ــای آب در کن جت ه
تولیــد منســوجات بی بافــت کامپوزیتــی چندالیــه 

نشــان داده شــده اســت و در شــکل )8( ســاختار 
ــای  ــا الیه ه ــه ب ــا در مقایس ــن الیه ه ــطحی ای س
ــده اســت. ــتاندارد نشــان داده ش ــد اس ــپان بان اس

در جــدول 2 بــه صــورت خالصــه مقایســه ای 
بیــن روش هــای مختلــف ایجــاد اســتحکام در 
ــت. ــده اس ــد آورده ش ــپان بان ــت اس ــه بی باف الی

پیچش الیه بی بافت
بــا توجــه بــه ســرعت تولیــد الیــه بی بافــت اســپان 
بانــد و همچنیــن ظرافــت الیــه تولیــد، مســلماً هــر 
ــه  ــق الی ــش دقی ــد پیچ ــده فرآین ــدری از عه واین
بــر نمی آیــد. عــالوه بــر ایــن در بســیاری از مــوارد 
جهــت کاربــرد نهایــی الیــه بی بافــت اســپان بانــد 
بایســتی در عرض هــای مختلفــی بریــده شــود 
از دســتگاههای  منظــور می تــوان  بدیــن  کــه 
بــه صــورت  بــرش طولــی 
یــا  و  )بر-خــط(  آن-الیــن 
و  مســتقل  صــورت  بــه 
نمــود. اســتفاده  آف-الیــن 

مهم تریــن  از  یکــی 
عرصــه  ایــن  در  تحــوالت 
واینــدر و  افزایــش ســرعت 
قطــر  افزایــش  همچنیــن 
بانــد  اســپان  بی بافــت  رول 

شکل 5 - انواع مختلف ساختارهای سطحی غلطکهای کالندر

شکل 4 - آخرین مدل غلطکهای کالندر شرکت آندریتز کوسترز 

شکل 6 – دستگاه اسپان جت شرکت آندریتز پرفوجت جهت 
استفاده در خطوط تولید منسوج بی بافت اسپان باند

شکل 7 - حالت های مختلف قرارگیری جت های آب در کنار غلطک کالندر در خط تولید 
منسوجات بی بافت کامپوزیتی چندالیه 
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ــی  ــرکت آچل ــه ش ــد ک ــدر می باش ــر روی واین ب
ــده  ــن تولیدکنن ــوان برتری ــه عن ــا ب ACelli ایتالی
ــه  ــال ارائ ــواره در ح ــوزه هم ــن ح ــان در ای جه
می باشــد. جدیــد  حلهــای  راه  و  پیشــنهادها 

بــرش آف-الیــن الیــه  در شــکل 9 دســتگاه 
ــت. ــده اس ــان داده ش ــد نش ــپان بان ــت اس بی باف

آینده صنعت تولید منسوجات بی بافت 
اسپان باند

در آینــده مهم تریــن زمینه هــای تحــول در صنعــت 
ــد از: ــه عبارتن ــور خالص ــت بط ــوجات بی باف منس

ــق  � ــد از طری ــت تولی ــان و ظرفی ــش راندم افزای
و  آالت  ماشــین  کاری  عــرض  شــدن  زیــاد 

)Beam) بیم هــا  تعــداد  افزایــش 
افزایــش انعطاف پذیــری خــط تولیــد بــه وســیله  �

ــوع پلیمــر در دســتگاه،  ــر ن ــان تغیی کاهــش زم
ــا و ... ــتر فیالمنت ه ــت بیش ظراف

کاهــش  � منظــور  بــه  فرآینــد  روش  اصــالح 
و  بی بافــت  تولیــد الیــه  انــرژی در  مصــرف 
آن. در  مدنظــر  اســتحکام  ایجــاد  همچنیــن 

از  � کامپوزیتــی  بی بافــت  الیه هــای  تولیــد 
طریــق ادغــام دو یــا چنــد روش تولیــد الیــه بــا 
یکدیگــر و یــا اســتفاده همزمــان از دو یــا چنــد 

ــد ــط تولی ــف در خ ــر مختل پلیم
ادغام فرآیند تولید فیلم های متخلخل و الیه  �

بی بافت با یکدیگر به منظور تولید کاالهای ویژه

منسوج بی بافت ملت بلون )دمش مذاب(
روش ملــت بلــون یــا دمــش مــذاب هماننــد 
روش هــای  گــروه  در  بانــد  اســپان  روش 

قــرار  ذوب ریــزی  صــورت  بــه  الیــه  تولیــد 
لحــاظ  از  دلیــل  همیــن  بــه  و  می گیــرد 
دارد.  آن  بــه  زیــادی  شــباهت  ســاختاری 

ــن روش  ــاری ای ــت تج ــق ثب ــن ح ــد اولی هرچن
امــا  شــد،  منتشــر  میــالدی   1954 ســال  در 
ــد  ــا تولی ــادی بیــن آن ت ــی نســبتاً زی ــه زمان فاصل
ــون در  ــت بل ــه روش مل ــاری ب ــه تج ــن الی اولی
ــن  ســال 1986 وجــود داشــت کــه البتــه مهمتری
ــازار  ــا در ب ــودن تقاض ــه نب ــوع ب ــن موض ــل ای دلی

ــود. ــرای ایــن محصــول بســیار ظریــف و ویــژه ب ب

ــرم کــه دارای  در ایــن روش یــک پلیمــر گرمان
خاصیــت تولیــد لیــف می باشــد پــس از ذوب 
شــدن از درون یــک ســری منافــذ بســیار ظریــف 
ــاز  ــته س ــه رش ــی در صفح ــورت خط ــه ص ــه ب ک
ــه  ــد و بالفاصل ــور می نمای ــت عب ــه اس ــرار گرفت ق
در معــرض وزش جریــان هــوای گــرم بــا ســرعتی 
نزدیــک بــه 30 هــزار متــر در دقیقــه قــرار گرفتــه 
ــد  ــا ح ــاف ت ــن الی ــر ای ــود قط ــث می ش ــه باع ک
10 الــی 1 میکــرون کاهــش یابــد. الیــاف کشــیده 
ــه  ــک صفح ــر روی ی ــتگاه ب ــن دس ــده در پایی ش
تــوری شــکل بــه صــورت الیــه بــی بافــت بســیار 
ظریفــی جمــع می شــوند کــه مشــخصاً ایــن الیــه 
ــر  ــیار ظریف ت ــد بس ــپان بان ــه اس ــه الی ــبت ب نس
در  دلیــل  همیــن  بــه  می باشــد،  ضعیف تــر  و 
بســیاری از مــوارد ایــن الیــه بــی بافــت اســپان باند 
ــه اســپان  ــن دو الی ــی در بی ــه صــورت کامپوزیت ب
بانــد کــه نقــش حامــی آنــرا دارد تولیــد می شــود.

ــری از  ــماتیک تصوی ــورت ش ــه ص ــکل 10 ب در ش
یــک دســتگاه تولیــد منســوج بی بافــت ملــت 

ــت. ــده اس ــش داده ش ــون نمای بل

مهمتریــن تحــوالت جهانــی در حــوزه منســوجات 
مــورد  پلیمرهــای  نــوع  بــه  عمدتــاً  بی بافــت 
می باشــد  مربــوط  دســتگاه  ایــن  در  اســتفاده 
ــر  ــر پلیم ــالوه ب ــون ع ــم اکن ــه ه ــه ای ک ــه گون ب
مــاده  اصلی تریــن  عنــوان  بــه  پلی پروپیلــن 
اولیــه ایــن صنعــت از ســایر انــواع پلیمرهــا نظیــر 
Co-) ــتر ــی اس ــاالت (PET(، کوپل ــن ترفت پلی اتیل

PET(، پلــی بوتیلــن ترفتــاالت (PBT(، پلــی یورتان 
ــن  ــری متیل ــی ت ــات (PC(، پل ــی کربن (PU(، پل
 )PLA) (PTT(، پلــی الکتیــد اســید  ترفتــاالت 
و ... نیــز در ایــن سیســتم اســتفاده می شــود.

ــای  ــی الیه ه ــدوده وزن مح
تولیــد بــه ایــن روش در 
حــد 2 الــی 600 گــرم 
بــوده  مربــع  متــر  در 
صنایــع  در  عمدتــاً  کــه 
پزشــکی  بهداشــتی، 
فیلترهــا  تولیــد  و 
قــرار  اســتفاده  مــورد 
.)11 )شــکل  می گیــرد 

شکل 8 - ساختار سطحی الیه های اسپان جت در مقایسه با 
الیه های اسپان باند استاندارد

شکل 9 - دستگاه برش آف-الین الیه بی بافت اسپان باند آچلی

شکل 11 – کاربرد نهایی منسوجات بی بافت اسپان باند در 
صنایع پزشکی و بهداشتی

شکل 10 – تصویر شماتیک دستگاه تولید منسوج بی بافت 
ملت بلون

جدول 2 – تاثیر انواع مختلف روش های 
استحکام دهی به الیه بی بافت اسپان باند  توضیحاتسال میالدی

تولید اولین الیه منسوجات بی بافت اسپان باند از پلی استر و پلی آمید در آمریکا و آلمان1965

تولید اولین الیه منسوجات بی بافت اسپان باند از پلی پروپیلن در آمریکا1966

تولید اولین الیه منسوجات بی بافت اسپان باند از پلی اتیلن در آمریکا1969

تولید اولین الیه منسوجات بی بافت اسپان باند دوجزئی )بایکو( در انگلستان1973

تولید اولین الیه منسوجات بی بافت اسپان باند از ویسکوز در ژاپن1977

تولید اولین الیه منسوجات بی بافت اسپان باند از پلی یورتان در ژاپن1986

تولید اولین الیه منسوجات بی بافت اسپان باند بسیار ظریف + اسپان لیث در آلمان2000

تولید اولین الیه منسوجات بی بافت اسپان باند از پلی الکتید اسید در آلمان2007

نفوذپذیرینرمیازدیاد طولاستحکاموزن الیه

---+150 – 20کالندر صاف

-0-1000 – 5کالندر طرح دار

-0-4000 – 60ترموباند

+++4000 – 100سوزن زنی

+++6000 – 100دوخت زنی

0+0+200 - 30ورتکس

 جدول 1 – تاریخ تحول منسوجات بی بافت اسپان باند
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مقدمه: 
نیروهــای پلیــس بــه واســطه تنــوع ماموریت هــای 
ــواع بســیار متنوعــی  خــود، همــواره در معــرض ان
بی شــک  دارنــد.  قــرار  گوناگــون  خطــرات  از 
ــن  ــا چنی ــه ب ــت ک ــوان یاف ــغلی را می ت ــر ش کمت
گســتردگی عظیمــی از خطــرات کاری مواجــه 
ــرای نیروهــای  باشــد. یکــی از تهدیدهــای مهــم ب
پلیــس، خطــرات ناشــی از اصابــت گلولــه، در 
ــرور  ــراد ش ــا اف ــلحانه ب ــای مس ــن درگیری ه حی
انتظامــی  نیروهــای  می باشــد.  قانون گریــز  و 
ــون شــکنان، بایســتی  ــا قان ــر ب جهــت مقابلــه موث
همــواره بــه پیشــرفته ترین ابزارهــا مجهــز بــوده و 
ــرداری  ــان خــود بهره ب ــای زم ــن فناوری ه از آخری
ــک گام از  ــا همیشــه ی ــد. در این صــورت آنه نماین
مجرمــان و تبهــکاران جلوتــر خواهنــد بــود. در بین 
تجهیــزات تخصصــی مختلــف، ادوات حفاظــت 
فــردی بویــژه در مواجهــه بــا تبهــکاران خطرنــاک 
ــن  ــند. در ای ــوردار می باش ــادی برخ ــت زی از اهمی
میــان جلیقه هــای ضــد گلولــه بســیار مهــم 
تجهیــزات  از  اســتفاده  هســتند.  پراهمیــت  و 
حفاظــت فــردی می توانــد عــالوه بــر کاهــش 
موثــر تلفــات، موجــب افزایــش حــس اعتمــاد بــه 
نفــس و روحیــه فــردی نیروهــای عمــل کننــده در 

ــردد.  ــز گ ــن نی ــای خش درگیریه

:)Body Armor) جلیقه ضد گلوله
ــر  ــی نظی ــه حفاظت ــزات و البس ــتفاده از تجهی اس
از دیربــاز توســط ســربازان و جنگجویــان  زره 
مرســوم بــوده اســت. بــا ورود ســالح هــای آتشــین 
ــانزدهم، شــکل و  ــرن ش ــل ق ــا در اوای ــه جنگ ه ب
ماهیــت نبردهــا و همچنیــن تجهیــزات مــورد نیــاز 
نبــرد، دچــار دگرگونــی اساســی شــد بطوریکــه بــه 
تدریــج اســتفاده از زره و تنپوش هــای ســنگین 
ــه  ــم اینک ــه علیرغ ــای اولی ــد. زره ه منســوخ گردی
ــدت  ــه ش ــرباز را ب ــی س ــوان حرکت ــی و ت چاالک
ــری  ــت موث ــه محافظ ــد، هیچگون ــش می دادن کاه

ــم  ــین فراه ــالح های آتش ــای س ــر پرتابه ه در براب
نمی کردنــد در نتیجــه اســتفاده از ایــن قبیــل 
ــدا  ــه شــدت کاهــش پی پوشــش های محافظتــی ب
نمــود. طراحــی و تولیــد زره هــای نرمــی کــه 
در عیــن دارا بــودن ســبکی و انعطاف پذیــری، 
در برابــر پرتابه هــای ســالح های آتشــین نیــز 
ــواره  ــند هم ــوردار باش ــوب برخ ــت مطل از مقاوم
موردنظــر فرماندهــان نظامــی بــوده اســت و تــالش 
ــل  ــان اوای ــود از هم ــن مقص ــه ای ــل ب ــت نی جه
گردیــد.  آغــاز  آتشــین  ســالح های  پیدایــش 
پوشــش های  نخســتین  بــه  دســتیابی  لیکــن 
ــل ســالهای 1860  ــا اوای ــر ت ــر ضــد تی انعطاف پذی
بــه طــول انجامیــد. در ایــن زمــان در جنــگ 
بیــن ارتــش کــره بــه رهبــری هنگســون داونگــون 
نیروهــای  و   )Heungseon Daewongun)
از  اســتفاده  دریافتنــد  کره ای هــا  فرانســوی، 
پوشــش هایی متشــکل از 13 الیــه پارچه-پنبــه ای 
ــای  ــوذ گلوله ه ــود از نف ــد ب ــادر خواه ــم، ق متراک
نیروهــای غربــی ممانعــت نمایــد. ایــن جلیقه هــا در 
جنــگ جزیــره گانگــوا بیــن ارتــش کــره و نیــروی 
دریایــی امریــکا در ســال 1871 نیــز توســط 
ــه شــد. لیکــن  ــکار گرفت ــت ب ــا موفقی ــا ب کره ای ه
بــه تدریــج بــا افزایــش قــدرت مهمات هــا و بهبــود 
ســاختار ســالح هــا، ایــن قبیــل جلیقه هــای ضــد 
گلولــه کارایــی خــود را از دســت دادنــد و مجــددا 
ایــده اســتفاده از صفحــات ســخت زره مانند مطرح 
گردیــد. در حــدود یکصــد ســال انــواع مختلفــی از 
صفحــات گوناگــون فلــزی، ســرامیکی، پالســتیکی 
ــد  ــای ض ــاخت تن پوش ه ــت س ــی جه و کامپوزیت
ــرار  ــتفاده ق ــی اس ــش و حت ــورد آزمای ــه م گلول
گرفتنــد، لیکــن اســتفاده از چنیــن زره هایــی، 
ــودن  ــاد و غیــر منعطــف ب ــه دلیــل ســنگینی زی ب
کاربــران  طــرف  از  گســترده ای  اســتقبال  بــا 
نگردیــد.  مواجــه  انتظامــی،  بویــژه  و  نظامــی 
در اوایــل دهــه 70 میــالدی شــرکت دوپونــت 
ــا  ــدی ب ــارا آرامی ــاف پ ــراع الی ــا اخت (DuPont( ب
ــد  ــت تولی ــی در صنع ــوالر، انقالب ــاری ک ــام تج ن
الیــاف بســیار مســتحکم ایجــاد نمــود. ایــن الیــاف 

بالفاصلــه در تولیــد جلیقه هــای ســبک وزن و 
ــون  ــتفاده و آزم ــورد اس ــه م ــد گلول ــف ض منعط
دادگســتری  ملــی  مؤسســه  و  گرفتنــد  قــرار 
ــن اســتانداردهای  ــه تدوی ــدام ب ــاالت متحــده اق ای
نمــود.  منعطــف  جلیقه هــای  بــه  مربوطــه 
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وزارت  از  بخشــی  دادگســتری  ملــی  مؤسســه 
ــی  ــه تمام ــت ک ــده اس ــاالت متح ــتری ای دادگس
همچنیــن  و  محصــول  ویژگــی  اســتانداردهای 
اســتانداردهای روشــهای آزمــون کلیــه تجهیــزات 
ــط آن  ــکا توس ــی امری ــای انتظام ــالم نیروه و اق
تدویــن و یــا بازنگــری میگردند. در راســتای همین 
وظیفــه، تدویــن اســتانداردهای کیفــی جلیقه هــای 
اجــرا  مؤسســه  ایــن  توســط  نیــز  ضدگلولــه 
ــا و  ــش قابلیت ه ــور افزای ــه منظ ــت و ب ــده اس ش
بهره گیــری از فناوریهــای جدیدتــر، ایــن اســتاندارد 
در ســالهای متمــادی مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه 
ــاال  ــر ب ــت نظ ــختگیری ها و دق ــل س ــت. بدلی اس
و همچنیــن برخــورداری ایــن مؤسســه از آخریــن 
فناوریهــای موجــود، جلیقه هــای ســاخته شــده در 
ــی  ــطوح کیف ــن س ــده دارای باالتری ــاالت متح ای
ــد  ــورهای تولی ــایر کش ــند و س ــان میباش در جه
ــتانداردهای  ــزات، از اس ــل تجهی ــن قبی ــده ای کنن
ــد.  ــت می نماین ــه تبعی ــن مؤسس ــد ای ــورد تایی م
تســت های  و  الزامــات  کلیــه  مؤسســه  ایــن 
مربــوط بــه جلیقه هــای ضدگلولــه را در قالــب 
ــه نمــوده کــه  ــن و ارای اســتاندارد NIJ 0101 تدوی
ــب تحــت بازنگــری و اصــالح  ــن اســتاندارد مرت ای
قــرار داشــته اســت، بطوریکــه آخریــن نــگارش آن 
NIJ 0101.06 می باشــد. در تدویــن اســتاندادهای 
ــردد  ــاظ میگ ــی لح ــان دقت ــه آنچن ــن مؤسس ای
 0101.04 NIJ ــر ــی ت ــگارش قدیم ــی ن ــه حت ک
ــدرال  ــل اداره ف ــد کام ــورد تأیی ــون م ــز هم اکن نی
ــکا و  ــاع امری ــده، وزارت دف ــاالت متح ــس ای پلی

 آشنایی با انواع جلیقه های ضد گلوله
NIJ 0101.06 براساس استاندارد

نویسندگان:
 فرشید شریف نژاد؛

دکتری مهندسی نساجی

 محسن غفاری؛
کارشناس ارشد مهندسی نساجی

چکیده:
ــه  ــای ضــد گلول ــتفاده از جلیقه ه ــا اس ــد. ب ــه می باش ــت گلول ــس، آســیب های ناشــی از اصاب ــی پلی ــای عملیات ــده واحده ــد کنن ــی از خطــرات جــدی تهدی یک
مناســب، می تــوان میــزان تلفــات و آســیب های ناشــی از اصابــت گلولــه را بــه شــدت کاهــش داد. انتخــاب جلیقــه مناســب شــدیداً تابــع نــوع مهمــات تهدیدکننــده 
نیــرو و ســطح تهدیــد دارد و آشــنایی بــا انــواع مختلــف ایــن جلیقه هــا می توانــد در انتخــاب نــوع مناســب کــه در عیــن حــال بــا حفــظ قابلیت هــای عملیاتــی 
ــه توســط  و تحرک پذیــری از ســطح محافظتــی مناســبی نیــز برخــوردار باشــند مفیــد واقــع گــردد. معتبرتریــن اســتاندارد در ســطح بندی جلیقه هــای ضدگلول
مؤسســه ملــی دادگســتری ایــاالت متحــده تدویــن گردیــده اســت کــه ایــن اســتاندارد در تمامــی کشــورهای جهــان جهــت تعییــن ســطح حفاظتــی جلیقه هــای 
ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــد و م ــطح تولی ــش س ــه در ش ــای ضدگلول ــتاندارد جلیقه ه ــن اس ــاس ای ــر اس ــرد. ب ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــه م ضدگلول
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کشــورهای  از  بســیاری  ارتش هــای  همچنیــن 
ــن  ــر ای ــای جدیدت ــد. در نگارش ه ــر می باش دیگ
اســتاندارد عمدتــا روش هــای آزمون، ســختگیرانه تر 
اســت.  گردیــده  کامل تــر  گلوله هــا  جــدول  و 

 انواع جلیقه های ضد گلوله
:)Body Armor Types)

ــا و  ــواع گلوله ه ــترده ان ــیار گس ــوع بس ــل تن بدلی
ــر  ــه، غی ــی ضدگلول ــتفاده از واژه کل ــالح ها، اس س
ــی  ــور کل ــد و بط ــح میباش ــر صحی ــق و غی دقی
ــواع  ــه ان ــر هم ــد در براب ــه بتوان ــی ک ــد لباس تولی
کالیبرهــا محافظــت موثــر ایجــاد نمایــد غیــر 
ممکــن اســت. مؤسســه ملــی دادگســتری ایــاالت 
متحــده، جلیقه هــای ضدگلولــه را بــر حســب 
ســطح حفاظتــی فراهــم آورنــده بــه شــش کالس 
ــاس  ــن اس ــر ای ــت. ب ــوده اس ــدی نم ــه بن طبق
کالیبرهــای مرجــع جهــت تســت، بــه همــراه 
حفاظــت  مهمات هــای  انــواع  متعارف تریــن 
شــونده توســط هــر یــک از ایــن کالس هــای 
ــردد. ــه می گ ــل ارای ــه در ذی ــای ضدگلول جلیقه ه

برابــر  در  جلیقــه  ایــن   :I ۱- جلیقــه کالس 
 ،)LRN 0.22) 0/22 گلوله هــای ســرگرد کالیبــر
ســرعت  و  گریــن(   40( گــرم   2/6 جــرم  بــا 
ــن  ــر و همچنی ــا کمت برخــورد m/s 320±9/1 و ی
ــر  ــزی کلیب ــام فل ــش تم ــرگرد روک ــای س گلوله ه
FMJ RN 0.380) 0/380( بــا جــرم 6/2 گرمــی 
 m/s  312 برخــورد±9/1  ســرعت  حداقــل  و 
حفاظــت موثــر ایجــاد می نمایــد. جلیقه هــای 
ــطح  ــن س ــد کمتری ــوده و واج ــبک ب کالس I س
حفاظتــی در برابــر پرتابه هــای ســالح های آتشــین 
ــرای کاربردهــای  می باشــند و در نتیجــه امــروزه ب
عملیاتــی نظامــی و انتظامــی مــورد اســتفاده قــرار 
نمی گیرنــد. بــا توجــه بــه طیــف ضعیــف پوشــش 
داده شــده توســط ایــن نــوع جلیقــه، نیروهــا 
تمایــل بــه اســتفاده از کالس هــای قویتــر حفاظتی 
ــه  ــن کالس از جلیق ــل ای ــن دالی ــه همی ــد. ب دارن
ــگارش اســتاندارد NIJ (اســتاندارد  هــا در آخریــن ن
معتبــر  کالس هــای  لیســت  از   )0101.06  NIJ
گردیده انــد. حــذف  گلولــه،  ضــد  جلیقه هــای 

۲- جلیقــه کالس IIA: شــاخص بیــان تــوان 
طبــق  هــا  جلیقــه  از  ایــن کالس  محافظتــی 
اســتاندارد NIJ 0101.06، گلولــه 9 میلیمتــری 
 8 )FMJ RN) ســر گــرد غــالف تمــام فلــزی
ــا ســرعت برخــورد ±9/1  گرمــی، ) 124 گریــن( ب
m/s 332 و همچنیــن گلولــه غــالف تمــام فلــزی 
ــرم ) 180  ــه وزن 11/7 گ ــر S&W 0/40 ب کالیب
ــا  ــن( و ســرعت برخــورد m/s 312 ±9/1 و ی گری
کمتــر می باشــند. بــا توجــه بــه وزن کــم و ســطح 
حفاظتــی قابــل قبــول در برابــر انــواع مهمات هــای 
ــر  ــری و کالیب ــن 9 میلیمت ــرعت پایی ــارف س متع
S&W 0/40 ، ایــن نــوع از جلیقه هــا بــرای مصــرف 
تمــام وقــت و عمومــی نیروهــای انتظامــی مناســب 

ــواع مهمــات هــای  می باشــند. جــدول)1( ســایر ان
متــداول دفــع شــونده توســط ایــن کالس از 
ــود  ــه می ش ــد. مالحظ ــان می ده ــا  را نش جلیقه ه
کــه ایــن نــوع از زره هــا قــادر بــه ایجــاد محافظــت 
موثــر در برابــر تمــام پرتابــه هــای متعــارف  انــواع 
تفنگ هــای ســاچمه زنی کالیبــر 12، نظیر ســاچمه 
و همــه اوزان چارپــاره تــا حداکثــر چارپــاره شــماره 
ــدول 2( ــف 2 ج ــند. )ردی ــر )00( می باش دو صف

۳- جلیقــه کالس II: مهمات هــای اســتاندارد 
بــرای بیــان تــوان محافظتــی ایــن کالس از زره هــا، 
ــام  ــالف تم ــرگرد غ ــری س ــای 9 میلیمت گلوله ه
ــا  ــن( ب ــی، ) 124 گری ــزی (FMJ RN( 8 گرم فل
ســرعت برخــوردm/s 358 ±9/1 و یــا کمتــر و 
همچنیــن گلولــه هــای مگنــوم 357 روکــش نــرم 
(JSP( 10/2 گرمــی )158 گرینــی(، و حداکثــر 
ــن  ــتند. ای ــورد m/s 427 ±9/1 هس ــرعت برخ س
ــونده  ــع ش ــات دف ــواع مهم ــی ان ــا تمام ــه ه جلیق
توســط جلیقــه هــای کالس I و IIA را نیــز پوشــش 
می دهنــد. امــروزه بــا توجــه بــه در دســترس 
ــرعت  ــای س ــات ه ــی از مهم ــواع فراوان ــودن ان ب
مگنــوم  پرســرعت  و  میلیمتــری   9 متوســط 

ــوع II نســبت  ــای ن ــه ه 0/357، اســتفاده از جلیق
بــه IIA ارجح تــر می باشــد. جــدول 2 لیســت 
کامل تــری از انــواع مهمــات حفاظــت شــونده 
توســط ایــن نــوع از جلیقه هــا را نشــان  می دهــد. 

نوع گلوله طول لوله )اینچ( ±9/1 m/s سرعت

22 Mag -40Gr  SP 6.5 360

12 Gage "00" Buck 18 -

9mm -147GR 
Subsonic

5 320

9mm -147Gr 
JHydraShok

5 320

9mm -124Gr FMJ 4 332

9mm -115Gr JHP 4 354

9mm -95Gr JSP 4 381

9mm -100Gr JHP 4 381

38 Spl -125Gr 
SJHP+P

6 314

38 Spl -125Gr 
lead+P

6 332

38 Spl -110Gr 
JHP+P

6 377

357 Mag -158Gr 
JSP

4 381

357 Mag -158Gr 
lead

4 381

357 Mag -158Gr 
leadSWC

4 382

10mm -200Gr 
FJ-TC

5 327

10mm -170Gr JHP 5 358

41 Mag -210Gr 
lead

8/3 8 329

45 ACP 2300Gr 
FMJ

5 247

 IIA جدول 1 – انواع مهمات دفع شونده توسط جلیقه کالس

نوع گلوله طول لوله )اینچ( ±9/1 m/s سرعت

22 Mag 40-GR SP 6.5 360

12 Gage "00" Buck 18 -

9mm 147-GR 
Subsonic

5 320

9mm 147-Gr 
JHydraShok

5 320

9mm Cavim-FMJ 4 338

9mm 115-Gr JHP 4 354

9mm 115-Gr 
Silvertip

5 356

9mm 124-Gr FMJ 5 358

9mm 95-Gr JSP 4 381

9mm 100-Gr JHP 4 381

.38 Spl 125-Gr 
SJHP +P

6 314

.38 Spl 125-Gr 
lead+P

6 332

.38 Spl 110-Gr 
JHP+P

6 376

.357 Mag 158-Gr 
JSP

4 381

.357 Mag 158-Gr 
lead

4 381

.357 Mag 158-Gr 
leadSWC

4 382

.357 Mag 158-Gr 
JSP

6 425

.357 Mag 158-Gr 
lead

83/8 430

.357 Mag 158-Gr 
JSP-Hor

6 441

.357 Mag 125-Gr 
JHP

4 442

.357 Mag 110-Gr 
JHP

4 473

10mm 200-Gr 
FJ-TC

5 327

10mm 170-Gr JHP 5 358

10mm 175-Gr 
Silvertip

5 372

.41 Mag 210-Gr 
lead

83/8 330

.41 Mag 210-Gr 4 396

.44 Mag 240-Gr 
JSP

4 360

.44 Mag 240-Gr 
leadSWC

4 366

.45 ACP 2300Gr 
FMJ

5 247

II جدول 2 – انواع مهمات دفع شونده توسط جلیقه کالس
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ــا  ــوع از جلیقه ه ــن ن ــه کالس IIIA: ای ۴- جلیق
ــرعت  ــر س ــات پ ــر مهم ــت در براب ــت حفاظ جه
9 میلیمتــری و مگنــوم کلیبــر 0/44 طراحــی 
گردیده انــد. مهمات هــای شــاخص بــرای بیــان 
تــوان محافظتــی ایــن کالس از زره هــا، گلوله هــای 
9 میلیمتــری ســر گــرد غــالف تمــام فلــزی 
ــرعت  ــا س ــن( ب ــی، ) 124 گری (FMJ RN( 8 گرم
برخــورد m/s 427 ±9/1 و یــا کمتــر و همچنیــن 
ــی  ــده مرم ــش ش ــوم 0/44 روک ــای مگن گلوله ه
ســوراخدار (JHP( 15/6 گرمــی )240 گرینــی(، 
 m/s  427  ±9/1 برخــورد  ســرعت  حداکثــر  و 
هســتند. ایــن کالس از زره هــا همچنیــن در برابــر 
ــی  ــای قبل ــای کالس ه ــات جلیقه ه ــی مهم تمام
محافظــت موثــر ایجــاد می نماینــد. جــدول 3 
لیســت مهمــات متعــارف حفاظــت شــونده توســط 
می دهــد.  نشــان  را  جلیقه هــا  از  کالس  ایــن 

مالحظــه می گــردد کــه بخــش اعظــم گلولــه هــای 
9 میلیمتــری ســرعت بــاال، ناشــی از مسلســل های 
ــن  ــل N-MP5 در ای ــر مسلس ــتی نظی ــبک دس س

ــد. ــرار می گیرن دســته بنــدی ق

ــا  ــه ه ــوع از جلیق ــن ن ــه کالس III: ای ۵- جلیق
جهــت محافظــت در برابــر گلولــه هــای اســتاندارد 
ــده  ــی گردی ــی طراح ــی نظام ــای جنگ ــگ ه تفن
انــد. ایــن کالس از زره هــا بایســتی توانایــی 
ایجــاد محافظــت موثــر در برابــر گلولــه هــای 
FMJ ســرتیز کالیبــر 7/62 بــه وزن 9/6 گــرم 148 
گریــن( و حداکثــر ســرعت برخــورد±9/1 838 
ــه  ــوع از گلول ــه را دارا باشــند. ســه ن ــر ثانی ــر ب مت
هــای مــورد اســتفاده جهــت تســت ایــن کالس از 
 NIJ  زره هــای حفاظــت فــردی )طبــق اســتاندارد
گردیده انــد. لیســت   4 جــدول  در   )  0101.06

ــن  ــه ای ــود ک ــه می ش ــح مالحظ ــور واض ــه ط ب
کالس از جلیقه هــا صرفــا بــرای مواجــه بــا ســالح 
هــای جنگــی )تفنگ هــای تاکتیکــی( بــوده و 
بایســتی در چنیــن شــرایطی مــورد اســتفاده قــرار 
ــرار و  ــا اش ــر ب ــی درگی ــای عملیات ــد. نیروه گیرن
ــی  ــالح های تاکتیک ــه س ــلح ب ــان مس ــا قاچاقچی ی
نظامــی، نظیــر ژ3 و کالشــینکف، بایســتی صرفــا از 
ایــن ســطح از حفاظــت برخــوردار بــوده و اســتفاده 
ــرای  ــه ب ــد گلول ــای ض ــه ه ــی جلیق ــواع قبل از ان

ــد داشــت.  ــی نخواه ــچ نقــش محافظت ــا هی آنه

۶- جلیقــه کالس IV: ایــن کالس از پوشــش 
ــی  ــت کاف ــاد محافظ ــت ایج ــه جه ــای ضدگلول ه
ــر 0/30 زره  ــای کالیب ــه ه ــر گلول ــر در براب و موث
ــا وزن  ــگ AP US M2 ب ــر تفن ــکاف )AP( نظی ش
حداکثــر  و  گریــن(   166( گــرم   10/8 مرمــی 
ســرعت اصابــت 9/1± 869 متــر بــر ثانیــه طراحــی 
اســتاندارد  فشــنگ  دو   5 جــدول  گردیده انــد. 
جهــت تســت ایــن کالس از زره هــا را نشــان 

می دهــد. 

مراجع:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Ballistic_
vest.

2. U.S. Department of Justice, NIJ 
0101.06, July 2008.

نوع گلوله طول لوله )اینچ( ±9/1 m/s سرعت

.22 Mag 40-GR SP 6.5 360

12 Gage "00" Buck 18

9mm 147-GR Subsonic 5 320

9mm 147-Gr 
JHydraShok

5 320

9mm Cavim-FMJ 4 339

9mm 115-Gr JHP 4 354

9mm 95-Gr JSP 4 381

9mm 100-Gr JHP 4 381

9mm 124-Gr FMJ 4 332

9mm 116-Gr Norma 
FMJ

4 351

9mm 115-Gr Silvertip 5 355

9mm 124-Gr FMJ 5 358

9mm 115-Gr FMJ 
Israeli

4 366

9mm 123-Gr Lapau 
FMJ

4 366

9mm 123-Gr GECO 
FMC

4 366

9mm 116-Gr FMJ 
Musgrve

5 374

9mm 116-Gr 
CanadianFMJ

4 381

9mm 115-Gr JHP+P 5 408

9mm 124-Gr FMC 9.5 427

.38 Spl 125-Gr SJHP+P 6 314

.38 Spl 125-Gr lead+P 6 332

.38 Spl 110-Gr JHP+P 6 377

.357 Mag 158-Gr JSP 4 381

.357 Mag 158-Gr lead 4 381

.357 Mag 158-Gr 
leadSWC

4 382

.357 Mag 158-Gr JSP 6 425

.357 Mag 158-Gr lead 8/3 8 430

.357 Mag 158-Gr 
JSP-Hor

6 441

.357 Mag 125-Gr JHP 4 442

.357 Mag 110-Gr JHP 4 473

10mm 200-Gr FJ-TC 5 327

10mm 170-Gr JHP 5 357

10mm 175-Gr Silvertip 5 372

.41 Mag 210-Gr lead 8/3 8 329

.41 Mag 210-Gr 4 397

.44 Mag 240-Gr JSP 4 360

.44 Mag 240-Gr 
leadSWC

4 366

.44 Mag 240-Gr SWC 6 427

.45 ACP 2300Gr FMJ 5 247

IIIA جدول 3 – انواع مهمات های دفع شونده توسط جلیقه کالس

نوع گلوله ±9/1 m/s سرعت
7.62mm 150 Grain 838

7.62mm 148 Grain N9 
to FMJ

847

308 Winchester FMJ (high 
powered rifle)

838

نوع گلوله ±9/1 m/s سرعت
06-30 AP 166 Grain 
(armor piercing rifle)

869

30 Cal. 166 Grain MZ AP 878

جدول 4 – انواع مهمات های استاندارد دفع شونده توسط 
III جلیقه کالس

جدول 5 – انواع مهمات استاندارد دفع شونده توسط جلیقه 
IV کالس
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 گواهینامه یا عالمت CE  بر فرش ماشینی؛
نشانگر کیفیت محصول یا برداشتی نامفهوم از مقررات روشن بین المللی

مقدمه:
امــروزه بهره گیــری از نشــانه ها، تأییدیه هــا و اســتانداردهای 
در  موثــر  حضــور  اصلــی  ضرورت هــای  از  یکــی  مختلــف 
ــود.  ــوب می ش ــی محس ــن الملل ــی و بی ــی داخل ــای رقابت بازاره
ــول  ــای محص ــاق ویژگی ه ــش انطب ــت، نمای ــازی کیفی ــته س برجس
ــرف  ــوق مص ــت حق ــی، رعای ــتانداردهای تخصص ــواع اس ــا ان ب
ــت  ــط زیس ــظ محی ــازمانی، حف ــجام س ــت و انس ــدگان، مدیری کنن
و ضوابــط اجتماعــی تنهــا بخش هایــی از اهــداف مدنظــر در 
ــظ  ــه حف ــت ب ــه در نهای ــتند ک ــا هس ــن ابزاره ــتفاده از ای اس
و گســترش بــازار و رســیدن بــه چشــم اندازهــای تجــاری 
 CE برچســب  می شــوند.  منجــر  تولیــدی  معتبــر  برندهــای 
از معروف تریــن ایــن نشــانه ها اســت کــه امــروزه مصــرف 
ــر طیــف متنوعــی  ــی آن را در مقیــاس گســترده ب کننــدگان جهان
ــا آن آشــنا  ــازار مشــاهده می کننــد و ب از محصــوالت موجــود در ب
ــت؟  ــده اس ــود آم ــه وج ــه ب ــت و چگون ــا CE چیس ــتند. ام هس

یکــی از پنــج اصــل اساســی از حقــوق تعریــف شــده بــرای مصــرف کننــدگان 
در اتحادیــه اروپــا رعایــت ایمنــی و ســالمت مصــرف کننــده اســت. 
ــدد  ــد درص ــردی جدی ــال 1985 در رویک ــه در س ــو اتحادی ــورهای عض کش
ــردش کاال در درون  ــهیل گ ــول و تس ــی محص ــطح ایمن ــل س ــن حداق تضمی
ــت  ــالمت و حفاظ ــی، س ــرد، ایمن ــن رویک ــد. در ای ــد برآمدن ــازار واح ــک ب ی
از مصــرف کننــده مــورد توجــه قــرار گرفتــه و اســاس آن رعایــت مجموعــه 
ــت  ــر رعای ــی ب ــری )CE( مبن ــک نشــان تصوی ــز نصــب ی ــط و نی ای از ضواب
ــر روی گــروه هــای مشــخصی از کاالهــا مقــرر گردیــد. ایــن  ایــن الزامــات ب
ــوم  ــه مفه ــوی Conformité Européne( ب ــه فرانس ــف کلم ــاد )مخف نم
ــا  ــه اروپ ــه اتحادی ــول در ورود ب ــه محص ــی گذرنام ــه نوع ــی، ب ــق اروپای تطاب
و نشــان دهنــدۀ مــورد تاییــد بــودن سیســتم تولیــد کننــده محصــول اســت 
ــن  ــط تضمی ــتورالعمل های مرتب ــاد دس ــا مف ــای آن را ب ــاق ویژگی ه و انطب
می نمایــد. دســتورالعمل های مــورد اســتناد در ایــن برنامــه بــر مبنــای 
European harmonized stan- اروپایــی  )اســتانداردهای هماهنــگ 
European Tech-(اروپــا فنــی  تأییــد  دســتورالعمل های  dards( یــا 

قالــب  در  را  الزامــات  کــه  هســتند   )nical Approval Guidelines
ــت  ــه عالم ــت ک ــی اس ــن درحال ــد.  ای ــی کنن ــه م ــی ارائ ــخصات فن مش
گــذاری CE بــه مســئوالن گمرک هــا و مقامــات مربوطــه هــم اجــازه 
می دهــد محصــوالت غیرمنطبــق را از بــازار اتحادیــه اروپــا جمــع آوری کننــد.

ــد  ــوالت نیازمن ــه محص ــا کلی ــه آی ــت ک ــه آن اس ــن رابط ــم در ای ــوال مه س
ــر  ــوال خی ــن س ــخ ای ــتند؟ پاس ــه CE هس ــت تاییدی ــا دریاف ــان ی ــب نش نص
اســت. اساســاً محصوالتــی کــه امــکان ایجــاد ریســک بــرای ســالمت مصــرف 
ــد  ــررات در چن ــر اســاس مق ــط زیســت را داشــته باشــند ب ــا محی ــده ی کنن
زیــر گــروه کاالیــی و تحــت دســتورالعمل های ) دایرکتیوهــا( مشــخص دســته 
ــن  ــه  تعیی ــا و دســتورالعمل ها مصــوب کمیت ــن زیرگروه ه ــدی شــده اند. ای بن
ــازمان های دارای  ــن س ــی و همچنی ــورهای اروپای ــتاندارد کش ــن اس و تدوی
صالحیــت فنــی تخصصــی بــوده و دربرگیرندۀ ضوابــط کلی و آخریــن مصوبات 
ایــن کمیته هــا می باشــند. از جملــۀ ایــن دایرکتیوهــا می تــوان بــه تجهیــزات 
ــردکننده ها و  ــی، س ــزات الکترونیک ــکی، تجهی ــزات پزش ــاختمانی، تجهی س
ــخصی  ــت ش ــزات حفاظ ــین آالت، تجهی ــا، ماش ــباب بازی ه ــا، اس  یخچال ه

product and its placement in one of the specified product sub-
groups determines its requirement for having the CE mark and 
conformance based on the criteria specified in that directory.

Accordingly, products such as chemicals, pharmaceuticals, cos-
metics and food are not subject to CE regulations, although 
there are other specific rules and regulations for each of these 
products that are beyond the scope of this article. There is also 
no specific subgroup or directory for the types of textiles and, 
accordingly, there is no specific requirement for CE marking in 
this category. However, there are also certain textile products 
that may be classified, according to the type of application, in 
the subgroups of the CE marking categories, such as protective 
clothing or traffic safety clothing (Luminous or high visibility), 
which are in the category of equipment for the protection of 
individual goods (PPE directive 89/686 / EEC) or flexible floor-
ing of textile in the classification of goods that used in build-
ings (CPD) and in accordance with the directives (89/106 / 
EEC). In the case of flexible flooring, specifically, products 
(that called wall to wall) that are used in the form of fixed 
and installed under the subgroup of construction equipment 
were required to observe the regulations and are CE marked.

The essential characteristics of such floors are referred to in 
the harmonized standard EN 14041 (in different versions), 
among which the most important of these criteria are fire 
behavior, hazardous material contents, emissions of vola-
tile organic compounds and volatile organic compounds in 
closed spaces, etc. Accordingly, other types of textile floor-
ing (types of carpets, rugs, etc.), machine or hand-made, 
under the definition and coverage of product instructions, 
does not require a CE mark unless the manufacturer claims 
to have a specific feature in the product (such as fireproof) 
which has the potential to create a risk to the consumer.

In these cases, it is clear that the class of fire goods in accor-
dance with EN 13501-1 is a requirement for the installation of 
the CE marking, indicating that the fire symbol must be included 
in the marking format of the goods. Therefore, the use of the 
CE mark on commodities such as the types of carpets not only 
does not convey specific qualities or qualitative concepts, but 
may reflect a view that is not desirable by the producer. Another 
point is the correct form of the CE mark. As you can see in the 
picture, the CE mark of the European Union and the Chinese ex-
port badge are very similar for any reason, which makes it more 
important to pay more attention to the inclusion and correct 

use of this mark on colorful 
products. It should be noted 
that today the international 
standards and indications of 
the common language of com-
munication are considered 
in global markets and it is es-
sential to use these tools in a 
conscious and correct manner.

احسان اکرامی 
شـیـمی  دکـتـری 

الیاف و علوم  نساجی 
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ــواد منفجــرٔه  ــزات گازســوز، م ــری غیراتوماتیــک، تجهی ــدازه گی ــزات ان تجهی
غیرنظامــی، باالبر هــا، مخــازن تحــت فشــار، تجهیــزات رادیویــی و مخابراتــی 
اشــاره نمــود. کاربرد نهایی یــک محصول و قرار گرفتن در یکــی از زیرگروه های 
 CE کاالیــی مشــخص شــده تعییــن کننــده الــزام آن بــرای داشــتن عالمــت
ــد. ــی می باش ــده در آن دایرکت ــخص ش ــط مش ــاس ضواب ــر اس ــاق ب و انطب

بــر ایــن اســاس محصوالتــی ماننــد مــواد شــیمیایی، دارو هــا، مــواد آرایشــی 
ــرار  ــررات CE ق ــمول مق ــت ش ــا تح ــی و خوراکی ه ــواد غذای ــتی، م و بهداش
ــرای  ــری ب ــخص دیگ ــررات مش ــط و مق ــه ضواب ــد ک ــر چن ــد ه نمی گیرن
ــن نوشــتار  ــه ای ــن دســته محصــوالت وجــود دارد کــه از حوصل هریــک از ای
ــواع منســوجات نیــز زیرگــروه و دایرکتیــو خاصــی  خــارج اســت. در مــورد ان
وجــود نداشــته و بــر ایــن اســاس در ایــن دســته از محصــوالت نیــز الــزام و 
تعریــف مشــخصی بــرای اســتفاده از عالمــت CE وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال 
محصــوالت نســاجی خاصــی نیــز وجــود دارنــد کــه ممکــن اســت بــر اســاس 
نــوع کاربــرد در زیــر گروه هــای دایرکتیوهــای تحــت شــمول عالمــت گــذاری 
CE قــرار گیرنــد ماننــد البســه ایمنــی محافــظ و یــا ترافیکــی )شــب نمــا یــا 
ــزات محافظــت  ــر گــروه کاالهــای تجهی ــاد( کــه در زی ــت زی ــا قابلیــت روی ب
ــر  ــا کفپوش هــای انعطــاف پذی شــخصی )PPE Directive 89/686/EEC( ی
ــاختمان ها  ــتفاده در س ــورد اس ــای م ــدی کااله ــه بن ــه در طبق ــاجی ک نس
ــد. در خصــوص  )CPD( و تحــت دســتورالعمل)EEC/89/106(  قــرار گرفته ان
 wall ًکفپوش هــای انعطــاف پذیــر منســوج، مشــخصا محصوالتــی )اصطالحــا
ــت  ــوند تح ــتفاد می ش ــده اس ــب ش ــت و نص ــکل ثاب ــه ش ــه ب to wall( ک
ــط  ــت ضواب ــه رعای ــزم ب ــه و مل ــرار گرفت ــاختمانی ق ــزات س ــروه تجهی زیرگ
ــی  ــن کفپوش های ــروری چنی ــای ض ــتند.  ویژگی ه ــذاری CE هس ــت گ عالم
مــورد  مختلــف(  نســخه های  )در   EN 14041 هماهنــگ  اســتاندارد  در 
ــار در  ــه رفت ــوان ب ــط می ت ــن ضواب ــن ای ــه از مهمتری ــه ک ــرار گرفت ــاره ق اش
ــات  ــا و ترکیب ــزان انتشــار گازه ــاک، می ــواد خطرن ــات م ــش، محتوی ــر آت براب
ــن اســاس ســایر  ــر ای ــّرار در فضاهــای بســته و غیــره اشــاره نمــود. ب ــی ف آل
از  غیــره(  و  قالیچه هــا  فرش هــا،  )انــواع  نســاجی  کفپوش هــای  انــواع 
ــتورالعمل های  ــش دس ــف و پوش ــت تعری ــتباف تح ــا دس ــینی و ی ــوع ماش ن
محصــوالت نیازمنــد عالمــت CE نیســتند مگــر آنکــه تولیــد کننــده مدعــی 
ــه  ــودن( باشــد ک ــش ب ــد ضــد آت وجــود ویژگــی خاصــی در محصــول )مانن
احتمــال ایجــاد ریســک خطرآفرینــی را بــرای مصــرف کننــده داشــته باشــد. 
ــری  ــش پذی ــاظ آت ــه لح ــودن کالس کاال ب ــخص ب ــوارد مش ــه م در اینگون
 CE ــت ــب عالم ــرای نص ــزام ب ــک ال ــتاندارد EN 13501-1 ی ــاس اس براس
ــذاری  ــت گ ــت عالم ــد در فرم ــری بای ــش پذی ــان کالس آت ــه نش ــت ک اس
کاال لحــاظ گــردد. بنابرایــن اســتفاده از عالمــت CE بــر روی کاالیــی ماننــد 
ــم  ــا مفاهی ــا ی ــدۀ ویژگی ه ــال دهن ــا انتق ــه تنه ــای ماشــینی ن ــواع فرش ه ان
کیفــی مشــخصی نمی باشــد بلکــه ممکــن اســت منعکــس کننــدۀ دیدگاهــی 
ــر  ــه دیگ ــت. نکت ــوده اس ــده نب ــد کنن ــوب تولی ــر و مطل ــد نظ ــه م ــد ک باش
ــر مشــاهده مــی  ــه کــه در تصوی شــکل صحیــح عالمــت CE اســت. همانگون
ــر  ــه ه ــن ب ــا و نشــان صــادرات کشــور چی ــه اروپ ــت CE اتحادی ــود عالم ش
ــتر  ــه بیش ــت توج ــر اهمی ــن ام ــه ای ــتند ک ــم هس ــابه ه ــیار مش ــل بس دلی
ــگ  ــر رن ــر روی محصــوالت پ ــت را ب ــن عالم ــح ای ــه درج و اســتفادۀ صحی ب
ــانه های  ــتانداردها و نش ــروزه اس ــه ام ــت ک ــه داش ــد توج ــد. بای ــر می نمای ت
بین المللــی زبــان مشــترک ارتباطــات در بازارهــای جهانــی محســوب شــده و 
اســتفاده از ایــن ابــزار هــا بــه شــیوه آگاهانــه و صحیــح امــری ضــروری اســت

Introduction:

Today, using signs, approvals and standards is one of 
the essential requirements for an effective presence 
in domestic and international competitive markets. 

Highlighting the quality, demonstrating the compatibility 
of product characteristics with a variety of specialized stan-
dards, respecting consumer rights, management and orga-
nizational cohesion, environmental protection and social 
standards are only parts of the intended purpose of using 
these tools, which lead to the maintenance and expansion 
of the market and the achievement of the business land-
scape of credible manufacturing brands. The CE label is one 
of the most prominent signs that today’s global consumers 
are seeing and familiar with a wide range of products on 
the market. But what is the CE and how has it come about?

One of the five basic principles of the rights that defined for 
consumers in the European Union, is the safety and health of 
the consumer. In 1985, Union countries were seeking a mini-
mum level of product safety and facilitating the flow of goods 
within a single market in a new approach. In this approach, 
safety, health and consumer protection have been consid-
ered, and it is based on compliance with a set of criteria and 
the installation of a CE marking for compliance with these 
requirements for specific groups of goods. This symbol (Ab-
breviated to the French word Conformité Européne), in the 
sense of European adaptation, is a kind of product passport 
in the accession to the European Union, indicating that the 
product system is approved by the product, and ensures its 
compliance with the provisions of the relevant guidelines.

The guidelines referenced in this program are based on 
European harmonized standards or European Techni-
cal Approval Guidelines, which provide requirements in 
the form of technical specifications. Meanwhile, the CE 
marking allows customs officials and relevant authorities 
to collect non-conforming products from the EU market.

In this regard, the important question is, whether all products 
received CE approval are required to install the logo? The an-
swer is no. Essentially, products that could pose a risk to con-
sumer health or the environment are classified according to 
the regulations in several product subgroups and under specific 
directions (directives). These sub-groups and guidelines are ap-
proved by the committee for the setting-up of standards for Eu-
ropean countries, as well as organizations with specialized tech-
nical expertise, and include the general rules and final approvals 
of these committees. One of these directives include construc-
tion equipment, medical equipment, electronics, refrigeration 
and refrigerators, toys, machinery, personal protective equip-
ment, non-automatic measuring equipment, gas equipment, 
non-military explosives, forklifts, pressure vessels, radio equip-
ment and telecommunications equipment. The final use of a 

CE certificate or sign on the carpet;
Indicator of product quality or inaudible 
imprint of international clarification
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ــر  ــی بش ــوالت زندگ ــاره تح ــل درب ــمت قب در قس
ــت  ــدرن صحب ــی م ــبک زندگ ــر س ــر آن ب و تأثی
شــد؛ ســبکی کــه نیازهــای جدیــدی را بــه جامعــه 
ــه تبــع ایــن احتیاجــات، آدمــی را  القــا کــرده و ب
واردار بــه پاســخگویی کــرده اســت. یکــی از ابعــاد 
ایــن پاســخگویی، بــه وجــود آمــدن مصالــح و مــواد 
ــا تنش هــا و بارهــای  ــه ب ــه منظــور مقابل ــد ب جدی
ــاره  ــه درب ــدرن اســت. در ادام ــاس م وارده در مقی
ــد از  ــح بای ــن مصال ــی کــه ای ــن ویژگی های مهم تری
آن برخــوردار باشــند نیــز ســخن بــه میــان آمــد. 
ــای  ــی از نماده ــوان یک ــه عن ــی، ب ــوجات فن منس
نوگرایــی و پاســخی جامــع و کامــل بــه اقتضاهــای 
ــب  ــدند. در مطل ــی ش ــامدرن معرف ــدرن و پس م
فنــی  منســوجات  طبقه بنــدی  بــه  رو،  پیــش 

پرداختــه می شــود.

و  بــه گســتره وســیع منســوجات  توجــه  بــا 
کاربردهــای مختلــف و متنــوع آن هــا، طبقه بنــدی 
ــمول و  ــان ش ــی جه ــه صورت ــی، ب ــوجات فن منس
مــورد پذیــرش همــگان امــری تقریبــا غیرممکــن 
ــون  ــن رو، تاکن ــت مشــکل اســت. از ای ــا بینهای و ی
ــه  ــه البت ــه شــده ک ــی ارائ ــای متفاوت طبقه بندی ه
ــز دارا  ــتراکاتی را نی ــم اش ــا ه ــادی ب ــوارد زی در م
ــد  ــود چن ــعی می ش ــه س ــن مقال ــتند. در ای هس
ــوجات  ــدی منس ــرای طبقه بن ــاوت ب ــدگاه متف دی
فنــی کــه بیــش از ســایر دیدگاه هــا مــورد توجــه 

ــان شــود. ــه بی ــرار گرفت ق

ــدی  ــا طبقه بن ــاط ب ــی در ارتب دیدگاه های
ــتفاده ــل اس ــی و دالی ــوجات فن منس

یکــی از دیدگاه هــای کالســیک بــه پیشــنهاد 
ــک  ــه ی ــت ک ــر آن اس ــاجی، بیان گ ــه نس موسس
منســوج فنــی بــه کاالیــی اطــالق می شــود کــه بــه 
دلیــل خصوصیــات فنــی آن تولیــد شــده، و نــه بــه 
ــدگاه  خاطــر ویژگی هــای ظاهــری و دکوراتیــو. دی
ــان مــی دارد محصــوالت  ــوع، بی دیگــر از همیــن ن
بــه ســه دســته تقســیم می شــوند:  نســاجی 
پوشــاک و منســوجات مــورد اســتفاده از ایــن 
ــه از  ــوم ک ــته س ــی و دس ــوجات خانگ ــد، منس بع
ــه  ــود، هم ــاد می ش ــی ی ــوج فن ــام منس ــه ن آن ب
ــته  ــه در دو دس ــود ک ــامل می ش ــی را ش تولیدات
ــس  ــدگاه دیگــری کــه پ ــد. دی ــرار نمی گیرن اول ق
از بــه وجــود آمــدن الیــاِف بــا کارآیــی بــاال ارائــه 
شــده، منســوج فنــی را محصولــی مــی دانــد کــه 
ــده  ــتفاده ش ــاال اس ــی ب ــا کارآی ــاف ب در آن از الی
ــر  باشــد. همان طــور کــه از تعاریــف ذکــر شــده ب
ــایی  ــور شناس ــه منظ ــه ب ــی ک ــد، توضیحات می آی
ــی و در  ــیار کل ــده، بس ــه ش ــی ارائ ــوجات فن منس
بعضــی مــوارد دارای نقــص هســتند، هرچنــد بــرای 
شناســایی منســوجات بــا کاربــرد عــادی و روزمــره 

ــند.  ــی باش ــتفاده م ــل اس ــی قاب ــوجات فن از منس
دلیــل ایــن امرکــه نگارنــده، تعاریــف را دارای نقص 
یــا کلــی می دانــد بــه ایــن ســبب اســت کــه بــرای 
ــای  ــا پارچه ه ــده ب ــت ش ــای تقوی ــال در بتن ه مث
ــن،  ــودی از جنــس پلی پروپیل ــدی تاری-پ ســه بع
کــه هــدف افزایــش ظرفیــت کرنشــی و جلوگیــری 
ــتفاده  ــورد اس ــوج م ــت، منس ــرک اس ــد ت از رش
دارای کاربــردی عمرانــی و خــارج از پوشــاک 
ــور  ــه ط ــز ب ــون نی ــم اکن ــوده و ه ــو ب و دکوراتی
ــود،  ــتفاده می ش ــا اس ــکا و اروپ ــترده در آمری گس
ــا  ــرد، ب ــرار می گی ــی ق ــوجات فن ــره منس در زم
ــاال در آن  ــی ب ــا کارآی ــاف ب ــن وجــود کــه از الی ای

اســتفاده نشــده اســت.

ــرد  ــاس کارب ــر اس ــه ب ــی ک  از دیگرطبقه بندی های
بــرای منســوجات فنــی ارائــه شــده و هــم اکنــون 
ــیا و  ــن آس ــمالی و همچنی ــکای ش ــا، آمری در اروپ
ــرش اســت،  ــن مــورد پذی ــژه در کشــور ژاپ ــه وی ب
12 زمینــه مختلــف بــرای اســتفاده از منســوجات 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــد کــه ب ــان می کن بی

مهندســی  و  علــوم  کشــاورزی،  مهندســی   .1
ــوم و  ــی و عل ــی باغبان ــوم و مهندس ــیالت، عل ش

مهندســی جنــگل
زمینه هــای  در  اســتفاده  مــورد  منســوجات   .2

ســاخت و ســاز ســاختمانی
3. منســوجات مــورد اســتفاده در اجــزای پوشــاک 

خــاص اعــم از لبــاس و کفــش
ــته  ــور وابس ــتفاده در ام ــورد اس ــوجات م 4. منس
بــه تســلیح خــاک و زمیــن و مــوارد وابســته 

)ژئوتکســتایل(
ــه کار  ــورد اســتفاده در اجــزای ب 5. منســوجات م

ــی و... ــان، منســوجات خانگ ــه در مبلم رفت
صنعــت  در  اســتفاده  مــورد  منســوجات   .6
)منســوجات صنعتــی( ماننــد فیلترهــا، تســمه 

و... نقالــه 
زمینه هــای  در  اســتفاده  مــورد  منســوجات   .7

پزشــکی، آرایشــی و بهداشــتی
8. منســوجات مــورد اســتفاده در وســایل حمــل و 

نقــل زمینــی، هوایــی، دریایــی و ریلــی
ــوم و  ــه عل ــورد اســتفاده در زمین 9. منســوجات م

ــد بازیافــت مهندســی محیــط زیســت مانن
10. منسوجات مورد استفاده در بسته بندی

ــت و  ــتفاده در محافظ ــورد اس ــوجات م 11. منس
ــداری  نگه

12. منســوجات مــورد اســتفاده در زمینه هــای 
ــی ــی و تفریح ــف ورزش مختل

کاربــردی  بــاالی  تنــوع  فــوق  طبقه بنــدی 
ــی دارد.  ــان م ــش نمای ــش از پی ــوجات را بی منس
در هــر کــدام از کاربردهــا و گروه هــای ذکــر 
ــاف،  ــکال الی ــی از اش ــه یک ــوجات ب ــده، منس ش
ــتفاده  ــی اس ــره باف ــا گ ــا ی ــه، بی بافت ه ــخ، پارچ ن
ــی  ــل ذکــر اســت کــه کاالهای ــه قاب می شــود. البت
و  فلــزی  توری هــای  بــرق،  کابل هــای  ماننــد 
یــا طناب هــای فلــزی کــه در ســاخت آن هــا 
ــد  ــاجی مانن ــه در نس ــد پارچ ــای تولی از روش ه
بافندگــی تاری-پــودی یــا قیطــون بافــی اســتفاده 
می شــود، ولــی جنــس کاال از الیــاف فلــزی اســت، 

ــد. ــرار نمی گیرن ــی ق ــوج فن ــته منس در دس

ــاوری و  ــوم و فن ــریع عل ــد س ــه رش ــه ب ــا توج ب
بــه وجودآمــدن روش هــای تولیــد محصــول و 
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ــع  ــه تب ــی ب ــاد کاالهای ــه ایج ــاز ب ــن نی همچنی
پیشــرفت های صــورت گرفتــه در زندگــی بشــری، 
طبقه بنــدی دیگــری نیــز ارائــه شــده کــه از نظــر 
صنعتــی، منســوجات را بــه چهــار دســته پوشــاک، 
خانگــی، صنعتــی و فنــی تقســیم بنــدی می کنــد. 
ــع  ــه در صنای ــوجاتی ک ــدی منس ــن طبقه بن در ای
بــا فنــاوری بــاال و مــدرن ماننــد صنعــت هــوا وفضا 
و کشــتی ســازی و زیردریایــی، صنعــت عمــران و 
ــتایل ها و  ــو تکس ــا ژئ ــاک ب ــلیح خ ــژه تس ــه وی ب
ــتفاده از  ــا اس ــازه ها ب ــازی س ــت و بهس ــا تقوی ی
مــواد مرکــب، تولیــد لباس هــای ضدگلولــه و 
ــه طــور  ــن دســت و ب ــواردی از ای ــوردی و م فضان
کلــی اســتفاده از منســوجات در قالــب موادمرکــب 
بــرای مصــارف خــاص کــه نیــاز بــه دانــش باالیــی 

ــوند. ــده می ش ــی نامی ــوجات فن دارد، منس

از همــه تعاریــف فــوق مطلبــی کــه دریافــت 
توصیــف  بــرای  می تــوان  آن  از  و  می شــود 
منســوجات فنــی و تمایــز آن هــا از ســایر تولیــدات 
صنایــع نســاجی و پوشــاک اســتفاده کــرد، دانــش 
بنیــان بــودن کاربردهایــی اســت که در آن منســوج 
بــا اســتفاده از مــواد اولیــه خاصــی )معمــوال الیــاف 

و  اســتحکام  بــا 
از  بیــش  طاقــت 
کاربــری معمولــی 
بــا  الیــاف  یــا 
بــاال(  کارآیــی 
ــد مــی گــردد.  تولی
تعریفــی  بیــان 
یکتــا بــرای ایــن 
میســر  زمینــه 
نیســت و همــواره 
ــث دارد؛  ــای بح ج
بهــره  بــا  ولــی 
یکــی  از  بــردن 
ارائــه  تعاریــف  از 
توجــه  بــا  شــده 
بــه نزدیکــی آن هــا، 
ــدا  ــی پی ــای علم ــرای گفتگوه ــی ب ــوان زبان می ت

دارد. فراوانــی  اشــتراکات  کــه  کــرد 

ــوجات  ــا منس ــاط ب ــه در ارتب ــری ک ــوع دیگ موض
فنــی حائــز اهمیــت اســت، انــواع ایــن منســوجات 
ــر  ــان دیگ ــه بی ــت، ب ــتفاده اس ــر اس ــه نظ از نقط
چرایــی اســتفاده از منســوجات در صنایــع مختلــف 
ــران. در  ــا عم ــتی و ی ــا، بهداش ــوا و فض ــد ه مانن
ایــن مقولــه می تــوان چهــار دلیــل بــرای اســتفاده 

ــت: از منســوجات در نظــر گرف

1. کاربردهای مکانیکی
z  افزایــش اســتحکام، افزایــش طاقــت، تغییــر

ــه  ــرد ب ــال از ت ــرای مث ــی ب ــار مکانیک رفت
ــری و... خمی

2. کاربردهای تبادلی 
z  ،اســتفاده در فیلترهــا، ایزولــه کــردن محیــط

ــن  ــواج، و همچنی ــا ام ــرارت، ی ــال ح انتق
ــی ــای جذب کاربرده

3. کاربردهای مرتبط با موجودات زنده
z ...آنتی باکتریال، زیست تخریب پذیری و

4. کاربردهای حفاظتی
z  برابــر گرمــا، آتــش، مــواد حفاظــت در 

الکترومغناطیســی،  امــواج  شــیمیایی، 
ضربــه ای بارهــای 

پــس از بیــان و ارائــه تعاریــف موجــود بــرای 
توصیــف منســوجات فنــی و همچنیــن روش هــای 
ــردن  ــن ک ــی معی ــه عبارت ــا، و ب ــتفاده از آن ه اس
عبــارت منســوج فنــی در ادبیــات بحــث، در 
ادامــه مطلــب پیــش رو، دو مــورد از پرکاربردترین 
زمینه هــای بهــره بــری از منســوجات، یعنــی 
اســتفاده در مــواد مرکــب و ژئوتکســتایل ها مــورد 
ــن  ــاب ای ــل انتخ ــد. دلی ــرار می گیرن ــی ق بررس
ــوارد  ــوجات در م ــاالی منس ــرد ب ــه، کارب دو زمین
ــب در  ــواد مرک ــال، م ــرای مث ــت. ب ــور اس مذک
عرصه هــای نظامــی، هــوا و فضــا، خــودرو، کشــتی 
ســازی، دندانپزشــکی، عمــران و... مــورد اســتفاده 
ــب  ــواد مرک ــا م ــب ب ــه مطال ــد. ارائ ــرار می گیرن ق
شــروع و پــس از آن بــه ژئوتکســتایل ها پرداختــه 
ــه منظــور اینکــه  ــه شــده ب می شــود. مطالــب ارائ
اســتفاده عملــی داشــته باشــند، بــه طــور مفصــل 
ــد  ــرار خواهن ــه ق ــورد مطالع ــی م ــال جزئ و کام
ــف،  ــان تعری ــس از بی ــش، پ ــر بخ ــت. در ه گرف
ــاخت،  ــای س ــواع، روش ه ــاره ان ــح درب ــه توضی ب
مــواد مــورد اســتفاده و کاربردهــا پرداختــه خواهد 
شــد. در بعضــی مــوارد، معــادالت حاکــم نیــز ارائه 
ــب  ــری مطال ــوری و نظ ــه وزن تئ ــا ب ــوند ت می ش
ــه در  ــت ک ــر اس ــل ذک ــود. قاب ــزوده ش ــز اف نی
ــب، از  ــواد مرک ــاره م ــب درب ــه مطال ــگام ارائ هن
بــا  الیــاف  فیزیکــی  و  مکانیکــی  ویژگی هــای 
ــد  ــان خواه ــه می ــت ب ــم صحب ــاال ه ــی ب کارآی
آمــد، ولــی بــا توجــه بــه اینکــه در مقــاالت ارائــه 
ــن  ــه ای ــی ب ــور اختصاص ــه ط ــه ب ــده در مجل ش
مقولــه پرداختــه گردیــده ، از تکــرار مکــررات 
اجتنــاب شــده و خواننــدگان بــه مطالعــه مقــاالت 
ــاال  ــی ب ــا کارای ــاف ب ــه الی ــای در زمین اختصص

ــد. ــد ش ــاع داده خواهن ارج
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در  پارچــه  بــرای چــاپ  مختلفــی  روش هــای 
صنعــت نســاجی وجــود دارد کــه بــه طــور ســنتی 
ــتفاده  ــده اس ــاپ ش ــای چ ــد پارچه ه ــرای تولی ب
می شــود. در ایــاالت متحــده، چــاپ روتــاری 
انتقالــی  چــاپ   ،)٪20( تخــت  چــاپ   ،)٪69(
ــرعت  ــی )1٪(. س ــاپ غلتک )ترانســفر( )10٪( و چ
ــارد( در هــر  ــا 60 ی ــر )30 ت ــا 55 مت چــاپ 27 ت
ــاپ  ــرض چ ــچ( ع ــر )60 این ــه،  در 1.5 مت دقیق
تعــداد رنــگ در یــک طــرح می توانــد تــا 24 
ــی  ــای چاپ ــال، طرح ه ــن ح ــا ای ــد. ب ــدد باش ع
ــن،  ــد. همچنی ــگ دارن ــت رن ــرح هش ــی ط معمول
ــاال  ــه ب ــد ب ــر تولی ــه طــور متوســط از 2700 مت ب
چــاپ می کنــد. )و اکنــون در شــرکت زیمــر چــاپ 
روتــاری بــا ســرعت 120 متــر در دقیقــه تــا عــرض 
320 ســانتی متــر و 24 رنــگ صــورت می گیــرد.(

ــکا و اتحادیــه  ــاالت متحــده آمری ــازار نســاجی ای ب
ــای اقتصــادی در حــال توســعه  ــا چالش ه ــا ب اروپ
در جاهــای دیگــر در سراســر جهــان مواجــه 
ــکا ســاختار  اســت. مجتمــع نساجی/پوشــاک آمری
ــرای  ــازی )DAMA( ب ــال س ــای فع ــد تقاض تولی
زنــده مانــدن درقــرن بیســت و یــک اتخــاذ 

اســتراتژی  ایــن  اســت.  کــرده 
ــه "پاســخ ســریع"،  ــاز ب ــد نی تولی
زمــان،  اســاس  بــر  رقابــت 
تولیــد  کوچــک  اندازه هــای 
کمتــر(،  یــا   450m )معمــوال 
ــه زنجیــره  ــد ب ــاد و پیون تنــوع زی
تأمیــن را دارد. چــاپ منســوجات 
ــاپ  ــن آوری چ ــتفاده از ف ــا اس ب
ــی  ــه دســت یاب ــادر ب ــال ق دیجیت
ــن  ــت. در ای ــداف اس ــن اه ــه ای ب
فرآینــد چــاپ، حداقــل زمــان 
بــرای نمونــه گیــری ســریع را 
الزم دارد و بــرای مقادیــر کــم 
ــه  ــا صرف ــاپ ب ــکان چ ــه، ام پارچ
می کنــد.  فراهــم  را  اقتصــادی 

در  بیشــتر  پیشــرفت های 
طراحــی  جوهــر،  فرموالســیون 

ــاپ  ــد از چ ــل و بع ــوب قب ــات مرط ــت، عملی ج
الزامــات و بازدهــی باالتــر راه حــل بــرای گســترش 
آمــاده  از  فراتــر  دیجیتــال،  چــاپ  آوری  فــن 
ــد. ــی کن ــم م ــده را فراه ــا ش ــه ادع ــازی نمون  س

از دیــدگاه چــاپ ســنتی پارچــه، چــاپ دیجیتــال 
ــاپ  ــوه چ ــد انب ــخصات تولی ــا مش ــه ب در مقایس
ــر  ــت. از اواخ ــران اس ــد و گ ــیار کن ــاری، بس روت
اجــرای  خواســتار  مشــتریان   1980 دهــه 
سفارشــی  و  بــاال  کیفیــت  بــا  مــدت  کوتــاه 
دیجیتــال  چــاپ  فــن آوری  هســتند.  ســازی 

ایــن تقاضــای مشــتری را همــراه بــا پیونــد 
دیجیتــال بــه زنجیــره عرضــه پشــتیبانی می کنــد. 

ــه 70  ــک ب ــن روش )نزدی ــاری رایج تری ــاپ روت چ
درصــد( چــاپ پارچــه، شــامل مزایــای زیــر اســت:

تولیــد بــا ســرعت بــاال، در اجــرای طوالنــی مــدت 
ــیع از  ــی وس ــتره رنگ ــادی و گس ــه اقتص ــا صرف ب
رنــگ نقطــه. معمــوال چاپگرهــای روتــاری بــا 
خشــک کن هــا و دیگــر دســتگاه های تکمیــل 
چــاپ  پارچــه  تولیــد  کــه  می شــوند  ادغــام 
ــد  ــل می توان ــه مراح ــد، ک ــم کنن ــداوم را فراه م
ــار  ــت و بخ ــردن، تثبی ــک ک ــاپ و خش ــامل چ ش
ــه  ــد. پارچ ــردن باش ــک ک ــو و خش دادن، شستش
ــی،  ــیار عال ــوری بس ــات ن ــده دارای ثب ــاپ ش چ
ــوب(  ــک و مرط ــت خش ــی )در حال ــات سایش ثب
و ثبــات شستشــویی اســت. چــاپ روتــاری در 
ــیار  ــده بس ــام ش ــت تم ــد قیم ــم تولی ــدار ک مق
ــه  ــد، هزین ــش تولی ــا افزای ــه ب ــت درحالیک باالس
بــه شــدت کاهــش خواهــد یافــت و در متراژهایــی 
)نمــودار1( می رســند.  هــم  بــه  هزینه هــا 

اگرچــه چــاپ روتــاری مزیت هــای زیــادی را 
ــن  ــز درای ــاط ضعــف نی ــه می دهــد، برخــی نق ارائ
روش چــاپ وجــود دارد: راندمــان ماشــین بــه 
ــکالت  ــالح مش ــگ و اص ــرح و رن ــر ط ــت تغیی عل
چــاپ )40٪ خرابــی( کــم اســت. همچنیــن چــاپ 
ــی انجــام نمی شــود و  ــه راحت ــدار کــم ب در مق
ــی  ــاری یک ــاپ روت ــدارد. چ ــادی ن ــه اقتص صرف
از  چاپ هــای آنالــوگ ســنتی، شــامل پروســه 
ــن  ــکالت ای ــران از مش ــی و گ ــری طوالن نمونه گی
ــابلون ها  ــا روی ش ــت.  طرح ه ــاپ اس ــه چ پروس

می شــوند.  نگهــداری  و  می شــود  عکاســی 
هماننــدی  رنــگ  می شــود،  آمــاده  شــابلون ها 
ــاپ  ــین چ ــابلون ها در ماش ــود و ش ــام می ش انج
ــاده ســازی شــابلون  تنظیــم و اجــرا می شــوند. آم
و اجــرای چــاپ روی دســتگاه 2-3 روز طــول 
می کشــد، زمــان کل از طراحــی تــا پایــان محصول 
می توانــد چندیــن هفتــه باشــد. )دســتگاه های 
چــاپ روتــاری زیمــر در حــال حاضــر مزیت هایــی 
بخش هــای  در  تکنولــوژی  پیشــرفت  بدلیــل 
ــته  ــاری اش داش ــاپ روت ــتگاه های چ ــف دس مختل
ــه گیــری، تهیــه  کــه از لحــاظ اقتصــادی نمون
ــن  ــابلون و همچنی ــض ش ــب و تعوی ــگ و نص رن
ــی  ــت فیلترهای ــط زیس ــه محی ــت ب ــل اهمی بدلی
جهــت تصفیــه پســاب شستشــوی چــاپ قــرار داده 
ــه دلیــل ســاختار اســکویئچی  اســت. همچنیــن ب
ــه  ــد لول ــات مانن ــه قطع ــض جداگان ــدوالر تعوی م
ــا  ــده لبه ه ــا و نگهدارن ــی، آهنرب ــدن اصل ــگ، ب رن
و محــدود کننده هــای جانبــی، تمــام قطعــات 
ســاخته شــده از فــوالد ضــد زنــگ، آلومینیــوم یــا 
فیبــر کربــن KFC ســاخته شــده اســت و بــا تدابیــر 
ــرض  ــاپ در ع ــر چ ــع خمی ــده توزی ــیده ش اندیش
روی  دقیق تــر  شــابلون 
می شــود.( انجــام  پارچــه 

دیجیتــال  پارچــه  چــاپ 
حل هایــی  راه  می توانــد 
بــرای ایــن انــدازه اجــرا و 
ــاپ  ــد. چ ــه ده ــان را ارائ زم
بیــن  زمــان  دیجیتــال 
طراحــی اولیــه و محصــول 
مــی  کاهــش  را  نهایــی 
ــال  ــای دیجیت ــد. چاپگره ده
بــه مــدت زمــان طوالنــی 
نصــب  و  ســازی  آمــاده 
تعویــض  بیــن  شــابلون ها 
ــد  ــاز ندارن ــگ نی ــرح و رن ط
و می تواننــد بــه طــور مــداوم 
بــر  عــالوه  شــوند.  چــاپ 
ــز  ــال نی ــاپ دیجیت ــن، چ ای
ــابلون  ــازی ش ــه و آماده س ــای تهی ــذف هزینه ه ح
و کاهــش زمــان و هزینــه در نمونــه گیــری را 
ــاه  ــم و کوت ــدار ک ــرای مق ــد و اج ــم می کن فراه
مــدت و ســود آور تولیــد را ارائــه می دهــد، چــاپ 
دیجیتــال، تولیــد چــاپ بــدون شــابلون و از همــه 
ــد. ــم می کن ــوه را فراه ــر سفارشی ســازی انب مهم ت

)شــکل1( رزولوشــن طــرح بــر روی پارچــه بســیار 
باالســت و تعــداد رنــگ در مقایســه بــا چاپ هــای 
از  برخــی  در  اســت.  نامحــدود  دیگــر ســنتی 
ــت عــرض  ــال محدودی دســتگاه های چــاپ دیجیت
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چــاپ و ســرعت چــاپ نیــز وجــود دارد.) در حــال 
ــر  از 1800،  ــال زی ــر دیجیت ــرض چاپگ ــر ع حاض
منســوجات  بــرای  متــر  میلــی   3200  ،2600
ــه  ــخگویی ب ــرای پارس ــر ب ــی مت ــا 4200 میل و ت
نیــاز چــاپ دیجیتــال فــرش کامــل شــده اســت.(

بــا وجــود مزایــای چــاپ دیجیتــال، معایبــی 
ــود  ــوجات وج ــال منس ــاپ دیجیت ــه چ ــوط ب مرب
دارد. ایــن تکنولــوژی جدیــد در حــال ظهــور 
ــز  ــر افشــان مجه ــای چاپگــر جوه اســت و مدل ه
بــه هــد جوهــر هســتند. هدهــای دســتگاه چــاپ 
ــد را  ــط تولی ــی در خ ــت و دوام کاف ــی اس مصرف
ــال  ــد )برخــی از هدهــای چاپگرهــای دیجیت ندارن
امــروزی تــا یــک مــاه عمــر مفیــد دارنــد در 
حالیکــه هدهــای چاپگرهــای دیجیتــال زیمــر 
اتریــش تــا دوســال بــا ســه شــیفت کاری قابلیــت 

ــد. سیســتم  ــدون مشــکل را دارن ــد ب ــرد مفی کارب
تمیــز کــردن هــد و سیســتم دائمــی گــردش 
جوهــر بــرای کاهــش هزینــه تعمیــر هــد و مصــرف 
جوهــر از ویژگی هــای مهــم ایــن دســتگاه اســت.(

و همچنیــن  جوهــر مناســب از لحــاظ شــیمیایی 
ــرای  ــز  ب ــد و نی ــی ندارن ــان باالی ــت اطمین قابلی
ــه  ــاز ب ــب، نی ــاپ مناس ــت چ ــه کیفی ــتیابی ب دس
اســت.  عملیــات(  )پیــش  ویــژه  پوشــش های 
عــالوه بــر ایــن، چاپگرهــای دیجیتــال اصلــی تنهــا 
فراینــد رنــگ CMYK  را ارائــه می دهنــد کــه بــه 
شــدت حجــم گســتره رنــگ را محــدود می کنــد. ) 
ــرفت هایی  ــگ پیش ــداد رن ــر و تع ــات جوه تنظیم
ــرای   ــش ب ــر اتری ــال در زیم ــه مث داشــته اســت ک
ــرای  ــز ب CMYK+2 . CMYK*2، CMYK+4 نی
ســرعت دوبرابــری چــاپ ارائــه شــده اســت.( 

موانــع  منســوجات،  دیجیتــال  چــاپ  مســلماً 
ــرفت های  ــل پیش ــه دلی ــه را ب ــی اولی ورودی فن
ــرعت  ــا س ــان ب ــر افش ــای جوه ــر در پرینتره اخی
بــاال، جوهرهــای تخصصــی و نــرم افــزار مدیریــت 
ــن  ــد جایگزی ــن می توان ــت. ای ــته اس ــگ شکس رن
در  متوســط  و  درمقدارکــم  اســکرین  چــاپ 
ــد  ــاالی تولی ــم ب ــی حج ــا حت ــدت   و ی ــاه م کوت
 بــر اســاس کیفیــت، هزینــه و ســرعت شــود.

ــه دلیــل ویســکوزیته کــم جوهــر چــاپ جوهــر  ب
ــوج  ــگ، منس ــوج و رن ــخصات منس ــان و مش افش
بــرای چــاپ نیــاز بــه یــک پیــش عملیــات 
بــرای بهبــود کیفیــت چــاپ و پــس عملیــات 
ــوج  ــروی منس ــاپ را را ب ــر چ ــت جوه ــه تثبی ک
ــت چــاپ،  باعــث می شــود، دارد. )شــکل 2( کیفی
بــه طــور کلــی، تحــت تاثیــر ســخت افــزار/
ــرار دارد. ــر ق ــوج و جوه ــاپ، منس ــزار چ ــرم اف ن

تولیــدی  مزایــای  علیرغــم  دیجیتــال  "چــاپ 
ــی در  ــل توجه ــی قاب ــه جوی ــه صرف ــیاری ک بس
ــرژی و مــواد اولیــه ایجــاد می شــود، هنــوز  آب، ان
ــه  ــا ب ــد ت ــه می ده ــود ادام ــرای صع ــه ای ب ــه قل ب
ــای  ــیدن فرآینده ــش کش ــه چال ــدی ب ــور ج ط
ــه  ــا ادام ــرای پارچه ه ــاری و تخــت را ب ــاپ روت چ
ــواره  ــرفت هم ــن پیش ــود، ای ــن وج ــا ای ــد. ب ده
John Provost  ." اســت  افزایــش  حــال  در 

ازUlrike Wechsung مدیــر همــی  ســخنی 
ــال(  ــاپ دیجیت ــوژی ) چ ــن تکنول ــتایل: "ای تکس
ــد  ــه تولی ــری دارد و چرخ ــع کمت ــه مناب ــاز ب نی
را ســریعتر می کنــد."  و ســخن دیگــری از او 
"طراحــان منســوجات همچنیــن توانایــی خواهنــد 
داشــت کــه خالقیــت و انعطــاف پذیــری بــا فــرم و 
مدل هــای بــا کیفیــت بــاال را تجربــه کننــد. عــالوه 
ــوازم و منســوجات خانگــی   ــداران ل ــن، خری ــر ای ب
نیــز قــادر بــه پاســخ ســریع تر و سفارشــی تر 
بــه الزامــات مصــرف کننــده امــروز هســتند" 

ــل  ــا نق ــث را ب ــن بح ــم ای ــا می توانی ــع م در واق
پایــان  بــه   Brooks G. Tippett از   قــول 
دیجیتــال  نســاجی،  چــاپ  آینــده  برســانیم: 
خواهــد بــود، هرچنــد هیــچ کــس نمی توانــد 
پیــش بینــی کنــد زمانــی راکــه مــا آن را ببینیــم.
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Leading domestic suppliers to 
present the latest original prod-
ucts at Intertextile Shanghai 

Home Textiles

Presence of well-known interna-
tional exhibitors affirms the show’s 
prominence in the industry

First cooperation between Andrew 
Martin International Interior Design 
Award & Intertextile Shanghai

With less than two months to go 
before the largest home textiles 
sourcing event in Asia – Intertex-
tile Shanghai Home Textiles – takes 
place, a number of leading suppliers 
from around the world are gearing 
up to showcase their latest prod-
ucts. The four-day show, which will 
unfold from 23 – 26 August, is one of 
the region’s most significant events 
that connects the entire home fur-
nishings industry. This full spectrum 
of home textile products and acces-
sories is provided by top manufac-
turers from Mainland China, as well 
as Asian and European countries.

With increasingly high quality and 
competitive prices, Chinese home 
textile products are gaining in com-
petitiveness, while the government’s 
recent national 13th Five-Year Plan 
encourages the industry to upgrade 
by incorporating more innovative 
ideas and advanced technology.
What’s more, Chinese suppliers are 
no longer limited to resellers nor 
agents of foreign brand names, but 
are also capable of producing high- 
end products and developing their 
own brands. Huatex International is 
one of these exhibitors. With pro-
found experience in jacquard for 
over 13 years, it established its own 
design brand TEXDREAM in 2015 
to  provide more quality woven fab-
rics to customers. Hangzhou Aico 
Home Textile is another well-known 
brand in China that will present its 
high-end home textile products like 
curtains, bedding and other deco-

rative fabrics in the August show.

Amongst the Chinese exhibitors, 
there is no lack of companies 
equipped with both sophisticated 
design and production ability. Yuan-
zhicheng Home Textile has been co-
operating with a famous Italian de-
sign company – Arte Tessile – to get 
new product design ideas for hotel 
and residential usage. Meanwhile, 
advanced and professional jacquard

design software is used to improve 
the product development process. 
They have also developed a wide-
spread sales network and worked 
closely with several international 
hotel brands including InterConti-
nental, Starwood, Shangri-La, Hilton, 
Hyatt, Marriott, Accor and more.

Zhejiang Maya Fabrics focuses on 
designing fabrics for the high-end 
interior design and home furnishing 
industries. Their products are sup-
plied to over 200 fabrics distribu-
tors, furniture manufacturers, design 
firms and hotel groups in 25 coun-
tries. In addition, they have been 
partnering with the Art Institute of 
China and various Italian designers 
to incorporate the latest technol-
ogy and innovative elements into 
their designs so as to keep up with 
the changing trends in the market.

Apart from the mentioned veteran 
exhibitors, some newcomers are go-
ing to catch buyers’ attention this 
year. Being the sole Asian distributor 
of leading British bedding brands such 
as Common Living, Harlequin, Morris 
& Co., Sanderson and Scion, Qingdao 
Mirtos Textiles will also have their 
first participation. Equipped with its 
own design studio, they will be show-
casing mid-range to high-end bed-
ding products and accessories with 
stylish design and competitive price.

Presence of well-known interna-
tional exhibitors affirms the show’s 
prominence in the industry

To satisfy buyers with various sourc-
ing needs, the show will also feature 
universal big names from different 
product sectors. German brand JAB 
Anstoetz will be providing a series of 
delicate appliques to household tex-
tile decoration products, while the 
UK’s Prestigious will offer a diverse 
range of fabrics for drapes & uphol-
stery, wallcoverings and home décor 
accessories. Some of the other lead-
ing suppliers also include D Décor, one 
of the world’s largest manufacturers 
of woven curtains & upholstery, and 
Advansa Marketing, the leading Ger-
man supplier of polyester fibres.

Apart from fabrics and finished prod-
uct suppliers, non-textiles suppliers 
like Somfy are also not to be missed. 
The Somfy Group from France ex-
cels at designing and producing 
automated controls for doors, win-
dows and other building openings. 
Its Chinese subsidiary will make its 
debut in the show, presenting their 
world class sun protection systems.

First cooperation between Andrew 
Martin International Interior Design 
Award & Intertextile Shanghai
In addition to a sourcing platform, 
Intertextile Shanghai Home Textiles 
aims to bring more inspiration to the 
industry. This year, the show will fea-
ture the Andrew Martin International 
Interior Design Award, for the first 
time which includes a forum where 
leading players from the interior de-
sign, architectural design, apparel 
design and art sectors will share their 
insights on the transformation of de-
sign in the new information era. This 
widely recognised award has been 
organised by the well-known inte-
rior design house, Andrew Martin 
International annually since it was 
introduced to China in 2006. There 
will also be a Trans-border Home Art 
exhibition which enables new home 
living styles to be illustrated in the
form of furniture and installation art.

Intertextile Shanghai 
Home Textiles
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The environmental sustainability 
of the textile and clothing 
supply chain depends 

significantly on the way that fibres 
are grown or manufactured and the 
raw materials used, according to a 
report in the latest issue of Global 
Apparel Markets from the business 
information company Textiles 
Intelligence. Fibres represent only 
the starting point of the textile and 
apparel supply chain. But it is in these 
areas where much of the damage to 
the environment is caused.

In the case of wool, the problems 
start with the rearing of sheep. 
Manure generated from livestock, 
for example, has contributed 
significantly to the increase in 
atmospheric greenhouse gases over 
the last 250 years, and faecal matter 
has been known to contaminate 
waterways in areas where sheep are 
farmed. Also, high stock numbers can 
be a cause of significant soil erosion 
which can trigger desertification.

In the case of cotton, there is a 
problem of water usage -- it is said 
that around 8,500 litres of water are 
cause damage to the environment. 
Moreover, pesticides can cause 
considerable harm to human health.

If cotton is going to be produced 
in significant quantities for the 
foreseeable future, there will be rising 
pressure to find ways of improving 
the environmental sustainability of 
cotton growing.

A variety of initiatives have emerged 
with this objective in mind, including 
the Better Cotton Initiative (BCI), 
organic cotton, Cotton made in Africa 
(CmiA) and Fairtrade certified cotton.

Despite these initiatives, these so-
called “identity cottons” account for 
only a small proportion of total cotton 
production. In 2015 organic cotton 
accounted for a mere 0.5%. And even 
when other types of sustainable 
cotton are added, the total is only 
16%. Admittedly, this share is 
expected to reach 35% by 2020. But 
most identity cottons fall short of the 
standards of organic cotton in terms 
of environmental sustainability as 
they still involve the use of artificial 
pesticides and fertilisers. 

Set against these issues, man-made 
fibres would appear to provide 
a more environmentally friendly 
alternative. In the manufacture of 
man-made cellulosic fibres suchas 
cuprammonium rayon (cupro), 

lyocell, modal and viscose -- most 
of the raw material used is wood 
pulp, which can be obtained from 
a naturally occurring renewable 
resource in the form of trees. 
Moreover, there is scope for 
making the raw material even more 
environmentally friendly by sourcing 
the trees from managed forests. 
However, most cellulosic fibres 
are made using a process which is 
unfriendly to the environment -- 
with the notable exception of lyocell 
fibres, which are produced using a 
closed loop solvent spinning process.

In the manufacture of synthetic 
fibres, the raw materials are less 
environmentally friendly than those 
used in the production of cellulosic 
fibres as the bulk are derived from 
the petrochemical industry, starting 
with non-renewable fossil fuels.

But a number of initiatives are under 
way to make synthetic fibres from 
sources which are more sustainable. 
Recycling initiatives are gathering 
pace, and an increasing volume of 
fibres is being made from polymers

derived by processing industrial 
waste generated in factories -- or from 
polymers obtained by processing 
post-consumer polyethylene 
terephthalate (PET) drinks bottles. 
Also, synthetic fibres such as Ingeo are 
being made from agricultural crops. 

However, critics argue that the use 
of agricultural crops as raw materials 
for synthetic fibres uses land which 
should be devoted to feeding 
the world’s growing population. 

The textile and apparel supply 
industry still has a long way to go. 
Despite efforts aimed at improving 
the environmental sustainability 
of the supply chain, sustainable 
fibres account for only a small 
proportion of the 89 million tons 
of fibres produced globally.

Fibres key to environmental sustainability in 
the textile and apparel supply chain 
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Sustainable, efficient and 
competent - from project 
planning to line commissioning 

we introduce ourselves as 
technology and global market leader 
for intelligent and energy-efficient 
system concepts 100% made in 
Germany. 

Our company was founded in 1949. 
Today, Regina Brückner directs 
the business together with an 
experienced team of specialists and 
executive managers. We develop, 
design and produce machines and 
complete system concepts for the 
coating and finishing of classical and 
technical textiles, nonwovens, glass 
fibre fabric and floor coverings. Energy 
efficiency, the saving of resources 
and the individual requirements of 
the customers are always our focus. 
Our lines are exclusively produced in 
Germany at our own production site. 
This is the only way for us to ensure 
the constantly high quality of our 
products and we will continue this 
tradition also in future. 

The individual requirements of 
our customers are more and more 
challenging - and the products more 
and more multifunctional. To allow us 
an optimum advisory service for our 
customers and companies interested 
in our products we established in 
our technology center in Leonberg 
a test plant on which we are able to 
do coating and finishing processes 
for textiles, technical textiles and 
nonwovens under production 
conditions. Our customers and 
interested companies can test their 
products or develop them further. 
For commission finishers we offer to 
make pre-tests in our plant before 
they start a new production. In our 
laboratory the data can be evaluated 
rapidly and an individual machine 

configuration can 
be made. Our 
Technology Center 
gives of course also 
our own specialists 
the opportunity 
and the space 
for research and 
development. 

Man and machine 
are a unit and this 
has a very great 
influence on the productivity and the 
energy efficiency of a textile machine. 
We developed a new software 
supporting the operator in using the 
line as productively as possible. The 
core of this software is a data base 
in which many years of experience 
are memorized as machine 
parameters depending on the fabric 
type to be finished. The effectively 
used machine parameters can be 
compared with the target recipes in 
order to identify saving potentials 
and dormant capacity reserves over 
freely selectable periods of time. At 
the same time the system monitors 
conditions which reduce the output 
and increase the energy consumption 
such as dirt accumulation and 
gives suggestions for maintenance. 

The useful machine life of our 

lines extends to several decades. 
During this time there may occur 
a multitude of changes in our 
customer’s production environment 
such as changed requirements 
on the capability of the line. New 
market conditions may require a 
modified finishing of the products 
and increased energy and production 
costs or environmental specifications 
affect the prices of the final product. 
In such cases not always the 
investment in a new line is required. 
Selective modernizations and / or 
extensions of the existing line allow 
also a technical and technological 
benefit. In addition their 
implementation offers advantages 
regarding time and costs contribute 
just as clearly to an optimization of 
the performance. We assure you 
tailor-made solutions for your needs.

FASCINATING TEXTILE 
MACHINERY
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EliTe®CompactSet Advanced

Your compact spinning system for any application in short-
staple fibre ring spinning. Join the market leader and bench 
mark – over 15 years of experience with EliTe®Compact 
Spinning Systems running on ring spinning machines of 
any brand and type.  

www.suessen.com

از غرفه ما در 
ایشگاه ایران تکس 2017 دیدن فرمایید
4-7 سپتامرب

تهران - ایران

�اس با ما در ایران:
رشکت ژینا تکس

info@zhinatex.ir  :ایمیل

تکنولوژی ما در خدمت موفقیت ش 
آتفا سلوشن راه را نشان می دهد

Strong German 
participation at 
Irantex

Twenty-six VDMA member companies will 
participate in the official German presenta-
tion at Irantex, taking place in the begin-

ning of September in Tehran. The German Pa-
vilion, initiated by the VDMA Textile Machinery, 
will cover 300 square metres of exhibition space.

It is the first time that the German Federal Ministry for Eco-
nomic Affairs and Energy (BMWi), in cooperation with the 
Association of the German Trade Fair Industry (AUMA), 
is supporting a German group participation at Irantex.

The prospects for German textile machinery in Iran 
are promising, according to VDMA. In the first five 
months of 2017, Germany’s exports of textile machin-
ery and accessories reached more than 27 million euros 
which was already more than in the entire year 2016.

The VDMA exhibitors at Irantex will cover the whole 
textile chain. The companies presenting their latest de-
velopments include: ANDRITZ Küsters, Autefa Solutions 
Germany, Brückner Textile Technologies, Dilo Maschin-
enfabrik, Genkinger, Heusch, Interspare, Jagenberg Tex-
tile, Karl Mayer Textilmaschinenfabrik, Karl Mayer Tech-
nische Textilien, Küsters Calico Machinery, A. Monforts 
Textilmaschinen, Neuenhauser Maschinenbau, NOMA-
CO, Oerlikon Manmade Fibers Segment c/o Oerlikon 
Textile, Georg Sahm, Sohler-Neuenhauser, Spinnbau,     
Strobel Spezialmaschinen, Temafa Maschinenfabrik, Tex-
techno, Trützschler, Weko - Weitmann & Konrad, Welker 
Vacuum, Xetma Vollenweider, and ZSK Stickmaschinen.
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new developed and patented V-Jet injec-
tor, Autefa Solutions reduces the energy 
consumption of a spunlace line while still 
offering a perfect product quality. Com-
pared to common systems the V-Jet injec-
tor decreases the distance between nozzle 
and injector bottom from 15 mm- 25 mm 
now to 0.5mm. This leads to an energy 
saving using the V-Jet injector of total 30 
%. For the drying of spunlaced nonwovens 
Autefa Solutions offers the Square Drum 
Dryer SQ-V. This dryer combines the small 
footprint of a drum dryer with the better 
performance of a belt dryer. The nozzle 
system in the Square Drum Dryer SQ-V 
distributes the airflow in terms on speed 
and temperature uniform throughout the 
whole working width, providing best spun-
lace web and surface quality results. For a 
capacity of 2,5 to water evaporation per 
hour, the Square Drum Dryer SQ-V is using 4 
chambers where the temperature, airflow 
and humidity profile is individually adjust-
able and controlled. The modular design of 
the SQ-V dryer allows also a later up-grade 
to 4,2 to water evaporation per hour.   

The customer today is more demanding 
and requires best possible Total Cost of 
Ownership (TCO). The high productivity, 
the flexibility for various nonwovens prod-
ucts with low maintenance costs increases 
the demand for top quality machines from 
AUTEFA Solutions.  

gest textile machinery suppliers. With the 
state-of the art Nonwovens Competence 
Center Autefa Solutions offers multiple web 
forming and bonding technologies in indus-
trial scale to cover customer’s requirements 
for application oriented product optimization.

 AUTEFA Solutions- the full line supplier for
 needlepunch nonwoven lines
AUTEFA Solutions needlepunch lines meet 
the highest requirements for quality web for-
mation, bonding, active weight regulation, 
and minimal maintenance requirements. 
The company delivers turnkey nonwoven 
lines including opening and blending, chute 
feed, carding, crosslapping, needlepunch-
ing, drafting, and winding. Customer de-
mands are driving AUTEFA Solutions new 
developments. The Web Master FUTURA 
card is specially developed and designed for 
high production speeds with a focus on im-
proved and easy maintenance.   The com-
bination of AUTEFA Solutions Crosslapper 
Topliner and the Needle Loom Stylus (Fehrer 
Technology) leads to higher fabric quality. 

 Autefa Solutions- advanced energy saving
spunlace production
Hydroentanglement is the ideal method of 
producing nonwovens for the strong growing 
wipes or cotton pads markets and allows pro-
duction speeds beyond 300 m/min. With the 

AUTEFA Solutions 
customized  
concepts and  
service for  
complete 
nonwovens lines

AUTEFA Solutions represents com-
panies with a long tradition and 
a history of years of successful 

participation in the market. Combining 
the experience of the companies AUTE-
FA, Fehrer, FOR, OCTIR and Strahm the 
company stands for high quality, dura-
bility and performance made in Europe. 

AUTEFA Solutions Nonwovens Technol-
ogy delivers turn-key lines as well as in-
dividual machines for needle punched, 
hydroentangled and thermobonded non-
wovens manufacturing.  The customers 
benefit from the dynamic flexibility and 
specialist know-how of AUTEFA Solutions 
key technology sites in Germany, Austria, 
Italy and Switzerland. Since 2011 AUTEFA 
Solutions is part of China Hi-Tech Group 
Corporation (CHTC) one of the world big-
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TEXTILE MACHINERY
SIGNIFICANT PARTICIPATION OF ITALIAN 
MANUFACTURERS AT IRANTEX 2017

For the second consecutive year, ACIMIT (Associa-
tion of Italian Textile Machinery Manufacturers), 
in partnership with the Italian Trade Agency, has 

organized a collective venture at Irantex, the primary 
trade fair for the Iranian textile and textile machinery 
sector. to be held in Tehran from 4 - 7 September 2017. 

Last year, the trade fair was attended by a good number 
of Italian manufacturers, and this year’s edition will be 
marked by the participation of 24 machinery producers. 
Of these, the following companies are ACIMIT associated 
members: A.Piovan, Caipo, Cognetex, Comez, Corino, Cor-
matex, Cps Tex, Fadis, Ferraro, Fk Group, Guarnieri Technol-
ogy, Itema, Laip, Lgl, Pentek, Ramina, Reggiani Macchine, 
Santex Group, Smit, Stalam, Tecnorama, Textape, Unitech.   

“Thanks to its textile vocation,” explains ACIMIT president 
Alex Zucchi, “Iran has always represented an important 
market for Italy’s textile machinery industry. The global 
tensions of the past few years have slowed down trade and 
commerce, but the ongoing relaxation process is opening 
up very interesting business prospects for our companies.”

The validation of this new phase can be found in the 
statistics of Italian sales in Iran. For the first three 
months of 2017, Italian exports to this specific mar-
ket amounted to 12 million euros, whereas during the 
same period in 2016 sales had reached only slight-
ly under 2 million euros. It shouldn’t be difficult, 
therefore, for Italian exports to outperform 2016, 
for which total sales amounted to 16 million euros.

Background on the Italy’s textile machinery industry 
and ACIMIT 
ACIMIT represents an industrial sector comprising around 
300 manufacturers (employing close to 12,000 people) 
and producing machinery for an overall value of about 2.7 
billion euros, with exports amounting to more than 85% 
of total sales. Creativity, sustainable technology, reliability 
and quality are the characteristics which have made Italy 
a global leader in the manufacturing of textile machinery.

www.santexrimar.com

ONE PROVIDER
THOUSANDS SOLUTIONS
Our machinery, your success. 



Article|مقاله

www.kohanjournal.com

97

With the increasing health 
awareness among people 
and unceasing develop-

ment of fitness boom, coupled with 
the rise of “Athleisure” trend, we-
aring yoga clothes and sportswear 
out into fashion has never been so 
popular. Featuring the world’s latest 
smart textile technology, Shangha-
iTex 2017 (27-30 November 2017 at 
SNIEC, Pudong, Shanghai, PR China) 
will focus on sports knitting tech-
nologies that create high perfor-
mance sportswear for sports lovers.

Three Hot Topics: Exploration of 
 Textile Innovations
Nowadays, sport textiles take good 
care of not only users’ skin sensation 
like keeping warm and comfortable, 
but also their muscle and perfor-
mance, with functions such as sup-
porting movement in specific sports 
to strengthen training, reducing inju-
ries and speeding up recovery. With 
the focus of textile technology on 
sports market, the ShanghaiTex 2017 
Concurrent Event “Sports Arena” at 

Hall W1 will look into three hot top-
ics: sports bra, wearable technology 
and shoe technology. And one of the 
world’s leading 3D printing innova-
tors, Materialise, will display 3D print-
ing technology and give a speech at 
Sports Arena.

Sports Bra & Sportswear
Many lingerie brands have launched 
their sports bra line under the 
“Sporty Athleisure” trend in recent 
years, while issues on comfort, sup-
port, shoulder strap design and func-
tion remain the main challenges on 
sports bra production. Mr. Notes 
Luk, visiting lecturer from Hong Kong 
Polytechnic University, will be invited 
to share his rich experience in inti-
mate apparel industry, addressing 
both theoretical and practical mat-
ters in various bra issues. 

Wearable Technology X Textile
Research showed that the annual 
global turnover of smart textiles will 
be nearly USD 5 billion by 2020. In 
the future, elements of electronics, 

sensing and cloud technologies will 
be incorporated into textiles to pro-
vide users a more interactive expe-
rience for athletic performance im-
provement and health maintenance. 
The CEO of HKRITA and Antelope, As 
well as professor from Hong Kong 
Polytechnic University will speak at 
the event to explore the latest devel-
opments of smart textiles and inspire 
the industry with innovative ideas on 
sporting goods market.

Shoe Tech
Running shoes have always been 
regarded as the vital equipment for 
runners. The success of running shoes 
lies in the materials, design and tech-
nology in different parts of a shoe. 
Sports Arena will gather profession-
als from different fields such as shoe 
uppers, soles, 3D printing and smart 
technology to explore the latest 
sports shoes development and trend.

Pre-Register Now to Enjoy Buyer 
Privileges
Interested parties are encouraged to 
complete the online pre-registration 
now to enjoy buyer privileges includ-
ing priority to participate in sympo-
sia, one free copy of show catalogue, 
and free from on-site registration 
procedure. 

ShanghaiTex is sponsored by Shang-
tex Holding Co. Ltd, China Council 
for the Promotion of Internation-
al Trade Shanghai Sub-council and 
China Chamber of International 
Commerce Shanghai Chamber of 
Commerce; and is organized by Ad-
sale Exhibition Services Ltd, Shang-
hai Textile Technology Service & 
Exhibition Co. Ltd. and Shanghai 
International Exhibition Co. Ltd.

ShanghaiTex 2017 “Sports Arena” Unleashes 
the Latest Textile Technology in Sports
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Huge Investment of 12.8 
Billion TL In SASA: The Goal 
Is To Become A Global 
Polyester Giant

Erdemoğlu Holding, number one of the world in producing 
machine-made carpet piece and the worldwide pride of Tur-
key, is currently getting ready to meet 3 % of world polyester 

production alone and started to make a huge investment of 12.8 
billion TL($ 3.658 billion) in SASA, another source of national pride.

WE WILL PRODUCE THE RAW MATERIAL OURSELVES FROM 
NOW ON
In fact, the technological basis of SASA, which was bought from 
Sabancı with a professional technical staff and know-how, had 
to be nurtured. In this respect, the results of the fast-paced and 
productivity-oriented works were soon reflected in the figures. 
Following this, the turn of major investment projects came. In 
this sense, the move to launch such projects began after the de-
cision taken for fiber investment in the past year. When we look 
at the road map we see that the machines would come next year 
and would be commissioned in the last quarter. In the second 
stage, the POY bulk yarn spinning investment will be followed by 
a plastic bottle investment. In order to be more competitive, let’s 
underline the fact that the main raw materials will be produced 
indoors. Starting with polyester, the process like a stone thrown 
into the sea will cause growing ripples of investments in fiber, 
chips, yarn and weaving etc. In this respect, one of the most im-
portant cost items in order to compete with China, which meets 
80 % of global polyester production alone, will be overcome.

CARPET IS OKAY; IT IS POLYESTER’S TURN!
Even if everybody who is familiar with the sector has already 
heard of the name of Erdemoğlu , its recognizability is origi-
nated in its brands rather than the name. If we put a question 
like ‘What is Merinos and Dinarsu?’ to someone in the street, 
we receive the answer of “carpet brands” without hesitation. 
Here, Erdemoğlu Holding is the name behind all of the carpet 
brands of Merinos, Dinarsu, Padişah, Efsane and İmparator. 
As we have already mentioned above, Erdemoğlu is the big-
gest producer of the machine- made carpet in the world. Five 
of every 100 carpets produced in the world bear its signature.

GLOBAL 3 %, REGIONAL 7 % 
Merinos is currently exporting about 70-75% of its total produc-
tion while SASA’s exportation rate is currently at the level of 40-45 
%. It is not difficult to predict Erdemoğlu Holding’s goal in this 
viewpoint. On the other hand, that China is the only competi-
tor in the sector can be regarded as a positive potential because 
the facilities both in Russian and in the Middle Eastern regions 
are old and far from competitiveness. From the other point of 
view, the fact that the raw material will be produced here will 
provide an incredible advantage as having already mentioned 
above. Imagine that we are talking about a raw material that is 
used in shirts, diapers, security ribbon in the paper money, the 
automotive sector etc. The volume of world polyester production 
is 60 million tons per year, worth 90 billion dollars. Erdemoğlu 
Holding will be able to meet 3 % of the global and 7 % of the 
regional productions immediately after this giant investment.
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Morocco, Taiwan and Ukraine.

In 2016, EU imports of menswear 
climbed to more than €20 bn (25% 
of total clothing imports), with a 
+0.5% increase in value and +4.4% 
in volume terms, leading to a -3.7% 
fall in the average unit price. Of the 
five main imported menswear items 
(trousers, shirts, coats, underwear, 
jackets), only shirts suffered weak-
er demand. China remained the 
main supplier of menswear. In val-
ue terms, its share of total imports 
stood at 28%, representing another 
year of steady decline. The EU-28’s 
second ranked supplier, Bangladesh, 
continued its inexorable rise adding 
+8.5% to improve its market share. A 
comparable situation was observed 
in imports coming from Pakistan 
which added +5.8% in value.

Imports of womenswear reached 
€29 bn (36% of total clothing im-
ports), with a +0.8% increase in val-
ue. Imports rose for the five main 
imported items: trousers, skirts 
and dresses, coats, blouses and 
underwear. China continued to be 
the main supplier but its share was 
being eroded year-on-year. Due to 
continued annual expansion of its 
import share, Bangladesh was in-
evitably next in line behind China, 
with value increasing by +13.7%. 
In third place, Turkey continued to 
be a preferred traditional suppli-
er even with a slight dip of -0.3%. 

Among other clothing articles, EU 
imports of worn clothing achieved 
an outstanding growth while pullo-
vers & cardigans have pointed down. 

With a +2% year-on-year increase, 
menswear exports outside the EU-28 
still accounted for 23% of total cloth-
ing exports amounting to more than 
€5 bn. The leading buyer of menswear, 
Switzerland, reduced its purchases 
in value (-3.9%). There was notewor-
thy double-digit growth in the value 
of exports to South Korea, Australia, 
Mexico, Serbia, Israel and Ukraine. 
The three major menswear products 
for export were: trousers (32% of 
category exports), shirts (19%) and 
coats (17%). Purchases of all three 
were up thanks to the weak euro (€).

Furthermore, exports of rugs and 
carpets outside the EU-28 expand-
ed again strongly in value by +5.5%. 
This sector represented 4.3% of 
all textile exports outside the EU. 
Customer-wise, the four main buy-
ers (USA, Switzerland, Norway and 
Russia) absorbed 49% of exports 
of rugs and carpets outside the EU. 

EU Imports surge in home textiles and 
clothing articles
Activity in homebuilding varied widely 
depending on the Member State, and 
purchasing of homeware followed suit. 
Nevertheless, imported home textiles 
took advantage of the situation of low-
er average unit prices, resulting in rises 
of +3.3% in value corresponding to an 
increase of €192 million. This growth 
was mainly attributed to bed and 
home linens. Imports of home textiles 
from outside the EU reached €6 bn 
and were mainly divided among four 
countries: China (share 33%), Pakistan 
(share 25%), Turkey (share 16%) and 
India (share 11%). Besides, there were 
remarkable gains in value for Vietnam, 

The report provides an in-
depth analysis of the EU 
Textile & Clothing external 

trade in 2015-2016. It includes 
trade evolution by sector (i.e. 
fibres, yarns, fabrics, carpets, 
technical textiles, home textiles, 
home textiles, workwear, men 
& womenswear), by products 
and by EU main trade partners. 

Good performances of EU exporters 
in technical textiles and menswear 
Exports of technical textiles  out-
side the EU-28 once again increased 
year-on-year. This sector is a pillar of 
textile exports outside the EU with 
a 38% share in 2016. This growth 
translated into almost €10 bn of 
exports, an increase of +2.4% in 
value. With 20% of technical textile 
purchases from the EU-28, the USA 
was far and away the main client. 

EURATEX RELEASED 
THE BULLETIN 
NO. 02/2017 
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climbed to more than €20 bn (25% 
of total clothing imports), with a 
+0.5% increase in value and +4.4% 
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fall in the average unit price. Of the 
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Switzerland, reduced its purchases 
in value (-3.9%). There was notewor-
thy double-digit growth in the value 
of exports to South Korea, Australia, 
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The three major menswear products 
for export were: trousers (32% of 
category exports), shirts (19%) and 
coats (17%). Purchases of all three 
were up thanks to the weak euro (€).

Furthermore, exports of rugs and 
carpets outside the EU-28 expand-
ed again strongly in value by +5.5%. 
This sector represented 4.3% of 
all textile exports outside the EU. 
Customer-wise, the four main buy-
ers (USA, Switzerland, Norway and 
Russia) absorbed 49% of exports 
of rugs and carpets outside the EU. 
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purchasing of homeware followed suit. 
Nevertheless, imported home textiles 
took advantage of the situation of low-
er average unit prices, resulting in rises 
of +3.3% in value corresponding to an 
increase of €192 million. This growth 
was mainly attributed to bed and 
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from outside the EU reached €6 bn 
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(share 25%), Turkey (share 16%) and 
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Viscose fibres against 
marine pollution

Viscose speciality fibres manufacturer Kelheim Fibres is in-
troducing a new concept to help prevent marine litter, a 
global problem which is attracting more and more public 

attention due to the plastic waste posing serious danger to flo-
ra and fauna and entering our food chain without being detected.

The company believes that substituting conventional wet wipes, 
which usually contain a significant share of synthetic fibres, by 
wet wipes made with Kelheim’s viscose speciality short cut fi-
bre Viloft and cellulose would help solve the problem. Both raw 
materials are plant-based and therefore completely bio-degradable.

With moist toilet tissue in particular, disposal via the toilet is clearly 
the obvious solution – but in contrast to conventional wipes containing 
polyester, wipes made of Viloft short cut fibres can be flushed without 
concern, the company explains. According to Kelheim Fibres, there is 
no reason to fear neither entry of plastic particles into the oceans, nor 
the blockage of private or municipal sewage systems. “Wipes made 
of Viloft short cut fibres disintegrate in the sewage systems to small 
particles that do not harm this infrastructure,” says the manufacturer.

At the 56th International Man-made Fibers Congress, which will 
take place next month in Dornbirn, Austria, Business Manager Horst 
Wörner will speak about Kelheim’s contribution to the reduction 
of marine litter. His colleagues Dr Nina Köhne and Dr Roland Scholz 
will present further innovations of the Bavarian fibre specialist.

Dr Köhne will present the result of a joint research project with Resor-
ba: based on the bio-polymers cellulose and collagen, the scientists 
created a multifunctional wound dressing that is said to be significant-
ly superior to reference products as a result of its pH-indication and its 
gel-forming and wound 
healing properties.

Dr Scholz will speak 
about carbon fibres that 
can also be manufac-
tured sustainably, of the 
renewable raw material 
like cellulose, by using 
viscose fibres as precur-
sors. Dr Scholz explained 
the benefit: “By modi-
fying the viscose fibre 
during its production, 
the course of the subse-
quent carbonisation can 
be changed in specific 
ways. For instance, a sig-
nificant increase in the 
yield of carbon as well as 
a reduction of undesir-
able pyrolysis by-prod-
ucts was achieved.”

Jakob Müller AG
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See us at IRANTEX 2017
Hall 38 B, Swiss Pavillon
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Q1/2017. Thereby, Asian production 
increased by 2.6% and South Amer-
ica’s output improved by 2.2%. Eu-
rope’s fabric output fell by 8.7% year-
on-year.

Global yarn inventories decreased in 
Q1/2017 by 6.6% quarter-on-quar-
ter with decrease of 6.3% in Asia. 
In South America inventories fell 
by 10%. In Q1/2017, production of 
global yarn inventories continued to 
decrease with the annual percent-
age change of 1.9%. Thereby, Asian 
yarn stocks increased by 2.8% year-
on-year. European yarn stocks fell by 
9.5% annually and South American 
stocks diminished by over 41%.

Worldwide fabric stocks fell by 7.8% 
quarter-on-quarter in Q1/2017. The 
major culprit was South America, 
where stocks were reduced by 34.7%. 
In Asia fabric stocks increased by 
0.6% while in North America they fell 
by 0.8%. On a yearly basis, global fab-
ric inventories in Q1/2017 decreased 
by 12%. Asia’s fabric stocks increased 
by 0.9% annually and South Ameri-
ca’s inventories fell by 45%. In Europe 
fabric inventories rose by 4.7% and 
ion North America stocks remained 
unchanged year-on-year.

In Q1/2017, European yarn orders 
increased by 7.6% quarter-on-quar-
ter and in South  America they de-
creased by 3.7%. The annual percent-
age change of European yarn orders 
amounted to +1.1% and decreased 
by 1.1% in South America. Europe-
an fabric orders in Q1/2017 rose 
by 0.4% quarter-on-quarter. South 
American fabric orders in Q1/201 
increased by 2.1% quarter-on-quar-
ter. Year-on-year, fabric orders in-
creased by 1.5% in Europe and in 
South America they fell by 22.4%.

significant change in South America. 
Year-on-year, fabric stocks declined. 
European fabric orders remained 
fairly stable quarter-on-quarter while 
they rose in South America. On a 
yearly basis South America’s fabric 
orders declined significantly while 
they slightly increased in  Europe.

For Q2/2017, estimates indicate a 
stable trend in both global yarn and fabric 
production.

For Q3/2017, the global outlook for both 
yarn production and fabric output signal 
further rise.

In Q1/2017, global yarn production 
rose by almost 30% quarter-on-quar-
ter mainly due to the 31.8% increase 
in Asia. In North and South America 
yarn production increased by 13% 
and 3.5%, respectively. In Europe, 
there was a slight decline by 1.2%. 
Global yarn output increased by 1.9% 
in Q1/2017 versus Q1/2016. In Asia 
yarn output improved 2.1% year-
on-year while in South America it 
declined by 4% and rose by 0.6% in 
North America. In Europe yarn out-
put increased by 1.6% year-on-year.

Global fabric 
production fell 
by almost 15% 
in Q1/2017 
against the 
previous quar-
ter, with the 
most signifi-
cant decrease 
by almost 17% 
in Asia. Year-
on-year, glob-
al fabric out-
put improved 
by 1.9% in 

Global yarn production should 
keep the same trend as fabric 
output in both Q2/2017 and 

Q3/2017.

The global yarn production improved 
in Q1/2017 quarter-on-quarter. 
Thereby, output in Asia, North Amer-
ica and South America improved, and 
it declined slightly in Europe. On an 
annual basis, the global yarn pro-
duction in Q1/2017 increased versus 
Q1/2016. Global yarn stocks declined 
in Q1/2017 quarter-on-quarter 
with the most significant decline in 
South America. Also year-on-year, 
global yarn stocks fell slightly. Quar-
ter-on-quarter yarn orders in Europe 
increased, while in South America 
they decreased. Compared to the 
same quarter a year ago, yarn orders 
also decreased in South America and 
increased in Europe.

Global fabric production declined 
in Q1/2016 against Q4/2016 due to 
decreases in Asia,  South America 
and in Europe. Global fabric output 
improved year-on-year in Q1/2017 
despite a decrease in Europe. In 
Q1/2017, worldwide fabric stocks fell 
quarter-on-quarter, with the most 

Global fabric output declined in Q1/2017, 
while global yarn production improved

Global fabric output is expected to stay stable in Q2/2017 and then to improve in Q3/2017.
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The SSM TK2-20 CT/KT/KTE/TT sets new 
market standards in combining the es-
tablished performance of the well-known 
THREAD KING series with the functionality 
and operational comfort of modern control 
and drive technology.

Sewing Thread

The TK2-20 series stands for

 First-class unwinding properties 

 Perfect package apperiance

 Accurate yarn length

 Highest energy efficiency with a unique  
energy recovery system

 Fulfils the highest yarn processing 
requirements
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Machine operation gets close to 
‘child’s play’ with the 
Monforts Qualitex 800

The latest Qualitex 800 control system from Mon-
forts is available on line to make operation of 
the company’s finishing machines ‘childs play’ 

Access to the internet is turning everyone into an instant handy-
man and when a job around the house needs doing, YouTube is the 
place to go to for demonstrations and instructions from experts, 
just as Wikipedia has become the default source for information. 
Previous obstacles to knowledge such as language and access to spe-
cialist manuals are fast disappearing as a result.
The same instant connectivity and easy distribution of know-how is 
changing the face of industrial manufacturing, making the operation of 
complex machinery much simpler and cutting down the required train-
ing periods, while at the same time, reducing the chance of human error.
This is certainly the case with the latest Qualitex 800 control sys-
tem which has been introduced by Monforts to make operation 
of its finishing machines as close to ‘child’s play’ as is possible.
This highly advanced system is available for the automatic and 
continuous operation of the company’s Montex stenters, Thermex 
and E-Control continuous dyeing ranges, Monfortex and Toptex 
shrinking systems and Eco Applicator and texCoat coating units.

Familiar features
The Qualitex 800 has all the intuitive features operators will 
be familiar with from touchscreen smart phones and tab-
lets to make navigation extremely easy and cut down 
the time required for becoming familiar with the system.
Operation is via touchscreen and wheel effect selection and the 
dashboard can be individually configured to meet the exact needs of 
an operator’s tasks.
All parameters for setting up a machine – the working width, 
the chamber temperatures, drive selections and energy set-
tings – can be pre-selected to a comprehensive range of 
stored and well-proven recipes specific to the weight, construc-
tion and fibre content of the individual fabric being processed.
The machine can then be set to ‘Monformatic Mode’ to allow it 
to operate automatically, based on maximized pre-set values in 
respect of parameters such as machine speed, fabric dwell time 
and the fixation temperature for specific finishing operations.
All machine parameters are stored for further evaluation and 
the creation of historic trend charts and any potential problems 
are flagged up by instant alarms for later performance analysis.
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The International Exhibition 
Company ITE Uzbekistan and 
its partner ITE Group (the or-

ganizers of MODA UK, Scoop, Jacket 
Required, Bubble London leading 
industry exhibitions in the UK) look 
forward to welcoming you once again 
at TextileExpo Uzbekistan – the 14th 
International Exhibition for Textile 
and Fashion Industries – to be held 
September 13 to 15 in Tashkent.

 TextileExpo Uzbekistan is
 the leading international
exhibition for textile indus-
try in Uzbekistan and an ef-
 fective business platform
 to meet for the industry’s
professional buyers and sel-
.lers from all over the world

The flagships of the textile 
and light industry of Uzbekis-
tan, such as UzTex Group, 
BO Group, Osborn Textile, 

Biryuza Group, Alkim Textile (Crokid), 
and many others who export most 
of their products, take part in the 
exhibition annually making up a to-
tal of about 30 domestic companies 
and brands. Textile products made 
from environmentally friendly mate-
rials and known for their high quality 
and reasonable prices are sold in the 
trading networks such as Auchan, 
C & A, WalMart, Quelle, Primark, 

Pyatyorochka, Gloria Jeans, 
Magnet, OGGI, etc. Leading 

European manufacturers of 
textile products purchase the 
highest-quality yarns and fa-
brics for their collections. 

The recent ratification of the 
‘textiles protocol’ between Uz-
bekistan and the EU has signifi-
cantly expanded the trade and 

increased the demand for textile 
products and semi-finished pro-
ducts made in Uzbekistan.

To make the exhibition most effec-
tive and attending comfortable, the 
Special Buyer’s Programme for pro-
fessional visitors – wholesale cus-
tomers – has been carried out since 
2011 as part of each exhibition. 
More than 300 major purchasers 
from Belarus, China, Kazakhstan, 
Russia, Turkey, Ukraine, and other 

countries have taken part in the ex-
hibitions over the years of the pro-
gramme’s implementation.

The following will be exhibited in 
2017:
• yarns and fibers

• fabrics / knitted fabrics

• home textiles

• technical textiles

• component parts for gar-
ment manufacture and fini-
sh hardware

• women’s / men’s / child-
ren’s wear

• legwear garment

• undergarment

• active wear and leisure 
wear 

Interested in sourcing high quality textile 
raw materials or ready garments? 
Welcome to TextileExpo Uzbekistan 2017

10
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 تنظیم آھنگ بازار با تولید محصوالت منحصر بھ فرد :
 تولیدات شما با استفاده از تکنولوژی منحصر بھ فرد و راھکارھای اشتابلی
آھنگ خاص و با کیفیتی را جھت تنظیم بازار نساجی عرضھ خواھد کرد.
ھای پارچھ  برای  تار-چھ  نخ  دھنھ  تشکیل  فرایند  تا  بافندگی  مقدمات   از 
 بافت دابی و چھ برای پارچھ ھای بافت ژاکارد - و ھمچنین جزئی ترین
اشتابلی فنی،  و  تکنیکی  منسوجات  و  بافی   فرش  برای  بافت   سیستمھای 
 دارای ماشین آالت و تجھیزات بسیار نوآوری شده برای منسوجات با ارزش
 افزوده باال می باشد. از تخصص اشتابلی  بھره مند شوید: از تمامی طیف
 تجھیزات اشتابلی برای تولید مناسب در حوزه ھای متنوع منسوجات پیچیده

خود استفاده کنید.

تنظیم آھنگ بازار با تولید محصوالت منحصر بھ فردتنظیم آھنگ بازار با تولید محصوالت منحصر بھ فرد :
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very long service life. SAFIR automat-
ic drawing-in machines, the latest 
generation of S3000/S3200 dob-
bies, the LX/LXL electronic Jacquard 
machines, ALPHA carpet weaving 
systems, the TF technical weaving 
systems, and DEIMO knitting solu-
tions all attest to continuity and a 
passion for innovation, which is em-
bedded in the DNA of the company.

Excellence means constant improve-
ment and development in all areas
“The spirit of innovation has defined 
our company from the beginning – 
it’s rooted deeply in the nature of 
Stäubli”, says Rolf Strebel, Stäubli 
CEO. “It’s the reason we constantly 
develop new solutions which add 
value for our customers. Other deci-
sive factors for our long-term success 
are the spirit of cohesion amongst 
our staff around the globe, our in-
quisitiveness, and our philosophy of 
continuous improvement. Our aspi-
ration is to constantly improve – on 
a human, professional, and technical 
level – and to remain just as suc-
cessful during the next 125 years.” 

 Stäubli – 125 years of passion
for innovation

Technological advancements and 
visionary ideas have formed a com-
pany that is poised to operate as suc-
cessfully in the new millennium as it 
did at the end of the 19th century.

Today Stäubli is a mechatronics solu-
tions provider with three dedicated 
activities: Connectors, Robotics and 
Textile. With a global workforce of 
over 4,500, the company generates 
an annual turnover of 1.1 billion 
Swiss francs. Founded in 1892, today 
Stäubli is an international group head-
quartered in Pfäffikon, Switzerland. 

with a warp-leasing system that is 
still widely used today. Following the 
death of Rudolph Schelling in 1909, 
the company was renamed Stäubli.

 Geographical spread and portfolio
expansion
The Stäubli Group has grown exuber-

 antly since 1892, in both technical and
 geographic terms. Already in 1909
 Stäubli built its first factory in France,
 followed by additional production
 sites in other European countries as
 .well as in the Americas and China

 The Group’s Textile activities have
grown in line with its corporate tar-
gets, and Stäubli has become a lead-
ing supplier to the global weaving in-
 dustry. In 1969 Stäubli acquired the
 German company Trumpelt, which
 specialised in heavy dobbies. As a
 shedding solution specialist in frame
weaving, the company then decid-
 ed to expand its range to include
 Jacquard weaving. This led to the
acquisition of Verdol in Lyon, a man-
 ufacturer of mechanical Jacquard
 machines. And to expand its product
 range to cover the complete weaving
 process, the companies Zellweger
 (weaving preparation solutions) and
 Schönherr (carpet weaving systems)
 were purchased in 1994 and 1998.
Finally, the DEIMO company was ac-
 quired, a long-time industry partner
 providing drive and control systems
.for a wide range of applications

This expansion strategy has been 
constantly augmented by intensive 
R&D activities, and today the result 
can be seen in a comprehensive 
range of high-performance prod-
ucts integrating state-of-the-art 
technologies. This machinery is re-
nowned for exceptional reliability, 
unsurpassed production speeds, and 

After starting in a small 
workshop in 1892, 
Stäubli has developed 

into a leading industrial partner 
for high-quality mechatronic 
solutions and technologies. 
With three dedicated activities 
– Connectors, Robotics and 
Textile – Stäubli is valued by in-
dustrial customers worldwide 
for its high-quality products 
and cutting-edge technologies.  

Two family threads came together 
at the end of the 19th century – the 
heyday of the Swiss textile industry 
– and were woven into a new cor-
porate fabric: Rudolph Schelling and 
Hermann Stäubli, displaying both 
commercial acumen and technical 
skill, founded the company “Schell-
ing & Stäubli” in the Swiss village of 
Horgen in 1892. At that time, this 
village on the shores of Lake Zurich – 
and on the silk road as well – was the 
site of many mills operating a total of 
some 1,000 weaving machines. Her-
mann Stäubli had acquired his initial 
know-how by repairing these ma-
chines. After a short time, he set out 
to produce superior machinery. His 
credo from the start was the highest 
quality and a pronounced custom-
er focus. He sought no less than to 
make the world’s best dobbies – with 
which weaving mills could achieve 
optimal results. Even in those early 
days, Stäubli set very high targets 
for efficient production; specifically, 
to weave more fabrics at lower cost, 
higher quality, and with a greater va-
riety of patterns. 

Already in 1893, Schelling & Stäub-
li introduced their first dobby, de-
signed and constructed in house. In 
1900 they introduced the world’s 
first paper-card dobby, equipped 

 Stäubli Anniversary

 Quality and innovation as a driving force for 125 years
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SWISS-MADE IS PLUS-MADE.

The Swiss textile machinery industry opens up crucial competitive advantages 
for its customers with creative, economic and sustainable overall solutions – the 
FACTOR  : 

  Quality + Lasting Value
  Strength + Partnership
  Creativity + Success 
  High Tech + Reliability
  Performance + Sustainability
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