
*تولید چادر مشکی در ایران:
خانم نصراللهی- مدیرکل دفتر صنایع نساجی وزارت صنعت-  در جلسه ای که با حضور مسئوالن وزارت نفت برگزار شد؛ عنوان داشتند که امسال واحد تولید 
چادرمشکی »شرکت نساجی حجاب شهرکرد« با ظرفیت 13-12 میلیون متر مربع افتتاح خواهد شد در حالی که نیاز کشور به چادرمشکی پنج برابر رقم مذکور است. 
از سوی دیگر مشاور وزیر محترم صنایع - خانم مهندس جلودار زاده- اعتقاد دارند که مصرف سالیانه ما 50 میلیون متر مربع چادر مشکی است و توان صادرات 
چادرمشکی به کشورهای خارجی را هم داریم! آیا این سخنان از روی اطالعات کارشناسی دقیق، بیان می شوند؟ سوال اینجاست که آیا نساجی حجاب شهرکرد، 
»نساجی اردبیل« دوم نیست؟! آیا در این واحد تولیدی، نیروی متخصص جهت تولید چادرمشکی به اندازه کافی وجود دارد؟ توجه داشته باشید که ماشین آالت 
مربوط به تولید چادر مشکی ، قرار است آبان ماه وارد کشور شوند و هر متخصص نساجی به خوبی می داند که در این مدت کوتاه هرگز به تولید 12میلیون مترمربع 
چادر مشکی در یک سال نخواهیم رسید! چرا مسئوالن وعده  های انجام نشدنی می دهند؟! حال تصور کنید چادر مشکی بافته شد؛ آیا نیروی متخصص رنگرزی 

چادر مشکی در این واحد وجود دارد؟ تولید چادر مشکی که فقط محدود به بافت آن نمی شود! 
مطلب بعدی این است که در بولتن رشته ها و بافته ها )مهر91( دبیر وقت انجمن نساجی اعالم کرده  بود» 95 درصد چادرمشکی موجود در کشور، وارداتی است و 
فقط 5 درصد آن در داخل تولید می شود«. در ادامه این مصاحبه آمده که »نساجی حجاب شهرکرد، مقدار محدودی تولید پارچه چادر مشکی دارد که فقط پاسخگوی  
5 درصد از نیاز بازار داخل است به طوری که تولیدات این کارخانه تنها ساالنه به 2میلیون متر مربع می رسد که در مقایسه با نیاز 45میلیون متری، رقم زیادی 
نیست.« آیا این ارقام واقعی هستند؟ بنده از نزدیک کارخانه فوق را بازدید نکرده ام اما دوستانم اعتقاد دارند که اصواًل پارچه چادر مشکی در آن تولید نمی شود و 

صرفاً به تولید پارچه پیراهنی می پردازد آن هم به مراتب کمتر از 2میلیون متر مربع!  
الزم به یادآوری است که چند سال پیش هم دبیر وقت انجمن نساجی عنوان داشت »کارخانه ایران مرینوس ) تولیدکننده پارچه های فاستونی( پس از انجام یک کار 
تحقیقاتی، موفق به بافت چادر مشکی و دسترسی به تکنولوژی رنگرزی آن شده است«. اما بعدها این خبر منتشر شد که »هزینه تولید چادر مشکی در داخل بیش 
از قیمت وارداتی آن است و به همین دلیل این پروژه در مرحله آزمایشی متوقف شد و به تولید انبوه نرسید.« سال 1385 در مطبوعات خبر »شکست رمز سامورایی 
به دست متخصصین ایرانی« و گزارش مراسم افتتاح خط تولید چادرمشکی در ایران مرینوس منتشر شد. این مراسم چه دستاوردی برای صنعت نساجی داشت؟ 
غیر از این که صرفاً یک رنگ مشکی ساختند که امکان داشت مناسب رنگرزی چادر مشکی باشد ) یا نباشد( ؟!!! جالب این که مدیرعامل وقت ایران مرینوس در 
برنامه پایش حاضر می شود و به تولید چادر مشکی افتخار می کند؛ در حالی که دیگر ارتباطی با این کارخانه ندارد و اصواًل کارخانه ایران مرینوس به شهرک صنعتی 
شکوهیه منتقل شده و وضعیت چندان خوبی ندارد. قرار است به کجا برسیم؟ یا خبر دیگر از تولید پارچه ضدگلوله حکایت می کند! چرا چنین ادعاهای بی پایه و 

اشاره:
مهندس زجاجی دارای سوابق کاری در »کارخانه ریسندگی کاشان »، »مخمل و ابریشم کاشان« و »نساجي خوي« است. وی در سال 1۳66 در کنکور 
دانشگاه آزاد اسالمی رشته مهندسی تکنولوژی نساجی )واحد کاشان( پذیرفته و  هنگام تحصیل به کار در مخمل و ابریشم کاشان نیز ادامه داد تا 
در سال 1۳7۲ فارغ التحصیل شد. وی حدود 17 سال در کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان که به عنوان »طاووس نساجی ایران« شناخته می شد؛ 
مشغول کار بود و نساجي خوي آخرین کارخانه اي بود که پیش از بازنشستگی در آن  به فعالیت می پرداخت و اکنون نیز به عنوان کارشناس رسمی 
دادگستری و مشاور شرکت های نسساجی در این صنعت مشغول فعالیت است؛ آن چه از نظرتان می گذرد دیدگاه های وی در زمینه تولید چادر مشکی 

و چالش های صنایع نساجی در کشور است.

مهندس ناصر زجاجی- کارشناس صنعت نساجی 
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اساسی مطرح می شود؟! صنعت نساجی با چنین ادعاهای بی اساسی می خواهد به کجا برسد؟
به اعتقاد من تنها کارخانه هایی که در ایران توان تولید چادرمشکی داشتند؛ مخمل و ابریشم کاشان ) پیش از انقالب( و »کارخانه ایران ترمه قم« بودند که 
متخصصین ژاپنی در این دو کارخانه به فعالیت می پرداختند. باید متخصصین این دو کارخانه را دور یکدیگر جمع کرد تا تجارب خود را در اختیار مدیران وقت قرار 
دهند. علی رغم این ادعا که عنوان می شود ایران پیش از ترکیه و کره فعالیت خود را در صنعت نساجی آغاز کرده است اما امروز به جایی رسیده ایم که کشوری 
مانند ویتنام به صادرات چادر مشکی به ایران می پردازد! باز هم تکرار می کنم که راهی جز استفاده از تجارب مدیران و متخصصین باتجربه واحدهای نساجی وجود 
ندارد. ای کاش خانم نصرالهی برنامه ریزی های دقیق تری برای صنعت نساجی تدوین کنند و توجهی به تملق گویان و چاپلوسان که به دنبال منافع خود هستند؛ 
نداشته باشد. پیشنهاد می کنم مانند سفرهای استانی رییس جمهور، ایشان هم از کارخانه های شهرهای نساجی خیز کشور بازدید به عمل آورند و از نزدیک در 

جریان مسائل و مشکالت تولیدکنندگان قرار گیرند. 
همان طور که می دانید در کاشان به وسعت ایران، ماشین آالت نساجی و فرش بافی وجود دارد؛ اگر ایشان سراغی از واحدهای تولیدی کاشان نگیرند؛ اطمینان داشته 
باشید به تدریج این صنعت در کاشان نابود خواهد شد. هم چنین تدابیری برای احیای نساجی آرتاتجارت اردبیل و موضوع چادر مشکی اتخاذ کنند. پیش از آن که 

دیر شود....
تولید چادر مشکی دارای 3 بخش مهم است. نخست، مواد اولیه نخ پلی استر با تاب بسیار باال... پس ابتدا باید مواد اولیه موردنیاز )نخ( را در اختیار داشته باشیم. نوع 
نخ، میزان برگشت پذیری،  مقدار تاب و   طراحی نخ پلی استر بسیار مهم است. باید بتوانیم طرح هایی که مکمل یکدیگر هستند را ارائه کنیم. بخش دوم تکمیل و 
رنگرزی چادر مشکی است؛ علی غم توسعه صنعت نساجی در کشور، هنوز نتوانسته ایم رنگ مشکی »پرکالغی« را تولید کنیم و اگر تولیدکننده ای تولید چنین رنگی 
را اعالم کند؛ بیشتر ادعاست تا واقعیت! بخش سوم به تقویت واحد تحقیق و توسعه و هم چنین تحهیز آزمایشگاه ها اختصاص دارد تا واحد تولیدی به طور مرتب در 

زمینه ارتقای کیفیت محصوالت به مطالعات کارشناسی و تخصصی بپردازد. 

*چالش های صنایع نساجی کشور
به اعتقاد من در حال حاضر وارث چندین عارضه در صنایع نساجی هستیم. نخستین عارضه »کارخانه آرتاتجارت اردبیل« است... میلیاردها تومان سرمایه کشور در 
این کارخانه متوقف مانده اند و به نظرم بهترین راه حل این است کارگروهی با نظر ایشان تشکیل شود و ریشه یابی کنند چه باید کرد زیرا مدرن ترین ماشین آالت 

بدون این که برنامه مشخصی داشته باشند در این واحد رها شده اند. 
دومین عارضه این است که سرمایه گذاری های کالنی در کاشان جهت تولید فرش ماشینی انجام شده و حجم قابل توجهی از واردات ماشین آالت فرش بافی به 
کاشان اختصاص دارد اما اگر خدای ناکرده این واحدها با مشکالت روبروی شوند؛ زیان جبران نشدنی بر صنایع نساجی کشور وارد خواهد شد. به اعتقاد من ایشان 

باید هر ماه به کاشان بروند و از نزدیک در جریان فعالیت واحدهای تولیدی قرار بگیرند. 
واقعیت این است تمام کارخانجاتی که دارای زمین های مرغوب بودند با گرو گذاشتن در بانک هایی که اصواًل نه قصد اداره و نه قصد تولید داشتند و صرفاً به دنبال 
زمین های کارخانه  ها بودند که از آن خود کنند و با کمک مدیران ناالیق که خود آنها نیز منتخبین بانک ها بودند؛ به ورطه نابودی کشاندند اما سوال اینجاست که 
چه میزان تالش شد توانایی مدیران کارخانجات بزرگ را کنترل نموده تا از افتادن به ورطه نابودی جلوگیری گردد. آیا کارخانجات بافکارتهران، چیت و ممتاز شهر 
ری، جهان چیت کرج، فرنخ و مه نخ قزوین، کنف کار و ایران کنف رشت، مخمل و ابریشم کاشان، پارس فاستون و سیمین و ناهید اصفهان، بافته های کرمان، 
پاکریس سمنان و ده ها کارخانه دیگر که برخی از آنها بیش از 3 هزار نفر پرسنل داشتند؛ تاکنون مورد بررسی قرار گرفته اند که چند ده  هزار کارگر و مهندس باتجربه 
و توانمند در سنین جوانی تبدیل به بیکاران جامعه شده اند و یا به مشاغل کاذب روی آورده اند؛ در حالی که می توان از توانایی و تجارب آنها  بهره مند شد؟ چندهزار 
کارخانه در شهرک های صنعتی با اخذ پروانه های مختلف و اخذ وام های سهل الوصول! در حال حاضر به تعطیلی کشانده شده  اند؟ آیا مسئولین امر نمی دانند که با 

اخذ وجوه مختلف ارزی، ماشین االت لهستانی، روسی، آلمان شرقی و ...  دست چندم وارد کشور شده اند؟

*پیشنهاد، راهکار
پیشنهاد می کنم متولیان امر فرصتی به متخصصین و کارشناسان صنایع نساجی دهند تا در زمینه تولید چادرمشکی به همفکری بپردازند و بتوانند نظرات خود را در 
این مورد بیان نمایند؛ هم چنین از طریق مجالت تخصصی نساجی، دیدگاه اهالی نساجی در زمینه چادر مشکی استخراج شود و در اختیار تصمیم گیران قرار گیرد. 

در مجموع باید عنوان کنم که مشارکت و همفکری را بهترین راه حل می دانم. 
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