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سرمقاله

اقتصاد مقاومتى؛ 
تولید و اشتغال
نام گذاری سال 9۶ به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال توسط رهبر انقالب اسالمی و حمایت ها و توجهات 
بخش های اقتصادی نسبت به انتخاب این شعار برای سال جدید، حاکی از حجم فشارهای گوناگون بر بخش 
تولید و صنعت کشور است و فعاالن تولیدی و صنعتی کشور امیدوارند در سایه توجهات بیشتر به تحقق شعار 
امسال، بخشی از فشارهای موجود بر صنعت و تولید کاهش یابد، اگرچه تجربه سالیان گذشته نشان داده است 

تحقق این شعارها در عمل با مشکالت بسیاری مواجه بوده است.
بدون تردید تحقق شعار تولید و اشتغال بدون حمایت و توجه ویژه حاکمیت غیرممکن خواهد بود. قوای مختلف 
نظام و دستگاه های مختلف اجرایی زیرمجموعه این قوا باید با هماهنگی کامل در طرح و تصویب قوانین و 
مقررات و اجرا و نظارت بر آن عمل نمایند تا شاهد تحقق این شعار در عمل باشیم. کما این که سال هاست بر 
تسهیل فضای کسب و کار و تولید ملی و ایجاد اشتغال برای برون رفت از شرایط رکود فعلی و تقویت بخش 
خصوصی تأکید می شود و قوانین و مقررات بسیاری هم در این خصوص تدوین شده است ولی بخش تولید و 

صنعت کشور همچنان با مشکالت متعدد مواجه است.
آنچه که امروز بخش تولید و صنعت کشور از مسئولین مملکت انتظار دارد ، توجه بیشتر به بخش تولید با حذف 
قوانین و مقررات دست و پاگیر و حمایت های بیشتر در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی و بانک هاست و به نظر 
می رسد دولت محترم با حمایت های خود در این بخش می تواند زمینه توسعه بخش تولید و اشتغال را فراهم 

نماید.
به اذعان بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و صنعتی، نساجی و پوشاک یکی از مهم ترین صنایع دنیا در 
اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده صنعتی به حساب می آید به طوری که اکثر کشورهای توسعه یافته در مسیر 
توسعه خود از صنعت نساجی گذر کرده اند و دولت یازدهم نیز در طول دوره قبل تالش کرد تا حرکت هایی 
را در این خصوص به انجام برساند از جمله برنامه ریزی ها و پیگیری های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
در خصوص موضوع طرح تکاپو ( توسعه کارآفرینی پوشاک) و همچنین پیگیری های وزارت صمت در طرح 
ساماندهی برندها و مبارزه با قاچاق کاالهای نساجی و پوشاک که در نهایت منجر به صدور دستورالعمل و 
آئین نامه های اجرایی در این خصوص شد و اگرچه اجرای کامل این دستورالعمل ها و طرح ها هنوز در عمل محقق 
نشده است اما همچنان این امیدواری وجود دارد که با عملی سازی این طرح ها، صنعت پوشاک کشور از شرایط 
نامساعد فعلی عبور و روزهای بهتری را تجربه کند و از این رهگذر شاهد رونق بیشتر تولید و اشتغال در حوزه 

صنایع نساجی و پوشاک کشور باشیم.

مدیرمسئول



ديدگاه

وضعيت فعلی بازار فرش ماشينی در دنيا و 
ايران را چگونه ارزيابی می كنيد؟

همان طور که می دانید طرح های فرش ماشینی به 
دو بخش کالسیک و مدرن ) فانتزی( تقسیم بندی 
همچنان  مسلمان  کشورهای  اغلب  می شوند. 
در  اما  هستند  کالسیک  طرح  با  فرش   خواهان 
مجموع فکر می کنم بالغ بر 8۰ درصد بازار فرش 
ماشینی دنیا، خواهان فرش با طرح مدرن هستند. 

بازار فرش ماشینی متأثر از شرایط نامساعد اقتصاد 
جهانی است اما هرگز نیاز به فرش ماشینی از بین 
فرهنگ  تغییر مستمر  به  توجه  با  و  رفت  نخواهد 
جهان،  مردم  خرید  قدرت  با  متناسب  و  مصرف 
میزان خرید فرش با طرح کالسیک یا مدرن، کم 

و زیاد می شود. 

در ايران نيز اين قاعده حکمفرماست؟
ماشینی  فرش  برای  تقاضا  نیز  ایران  در  بله؛ 
کالسیک در حال کاهش است و طرح های مدرن 
مورد استقبال گسترده مصرف کنندگان به خصوص 
نسل جوان قرار می گیرد. تولیدکنندگان نیز متوجه 

گفت وگو با مهندس علی فرهی- مدیرعامل گروه نساجی فرهی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران 

اشاره:
تولید  فعلی  شرایط  در  فرهی  مهندس  اعتقاد  به 
بر مسائلی  تمرکز  و  نیست  اولویت های دولت  جزو 
مانند حفظ امنیت کشور به مراتب بیشتر است البته 
نامطلوب  شرایط  از  کارگر  و  تولیدکننده  زمانی که 
اقتصادی ناراضی هستند و امنیت سرمایه گذاری در 
کشور به شدت پایین است طبعاً بیکاری در جامعه 
افزایش خواهد یافت که این بیکاری منشأ بسیاری 
و  است  اجتماعی  ناهنجاری های  و  بزهکاری ها  از 
وارد  جامعه  پیکر  به  را  جبران ناپذیری  آسیب های 
می کند. این تولیدکننده فرش ماشینی ادامه می دهد: 
رقابت در صنعت فرش ماشینی ایران بسیار تنگاتنگ 
و میزان تولید به مراتب بیشتر از حجم تقاضاست، 
معدود کارخانه هایی وجود دارند که با تمام ظرفیت به 
فعالیت می پردازند و غالباً کارخانه های کوچک ( دارای 
یک تا دو دستگاه) با تمام ظرفیت کار می کنند؛ با توجه 
به این روند پیش بینی می کنم  رکود فعلی بازار فرش 
خواهد  وجود  همچنان  آینده  سال  دو  طی  ماشینی 
داشت و اتفاق خاصی در بازار رخ نمی دهد. متن کامل 

این گفت وگو از نظرتان می گذرد: 

این تغییر ذائقه شده اند و به تبع محصوالت خود 
را منطبق با نیاز و خواسته مشتریان به بازار عرضه 

می کنند. 
بسیار  ایران  ماشینی  فرش  صنعت  در  رقابت 
تنگاتنگ و میزان تولید به مراتب بیشتر از حجم 
که  دارند  وجود  کارخانه هایی  معدود  تقاضاست، 
غالبًا  و  می پردازند  فعالیت  به  ظرفیت  تمام  با 
دستگاه(  دو  تا  یک  ) دارای  کوچک  کارخانه های 
با تمام ظرفیت کار می کنند؛ با توجه به این روند 
پیش بینی می کنم  رکود فعلی بازار فرش ماشینی 
طی دو سال آینده همچنان وجود خواهد داشت و 

اتفاق خاصی در بازار رخ نمی دهد.
که  همان طور  کنم  اشاره  باید  هم  نکته  این  به 
مردم  یافته،  کاهش  مردم  خرید  قدرت  می دانید 
است،  شده  بیشتر  طبقاتی  اختالف  و  فقیرتر  ما 
متأسفانه درصد قابل توجه افرادی که از نظر درآمد 
ضعیف  قشر  به  بودند  جامعه  متوسط  طبقه  جزو 
جامعه تبدیل شده اند و طبعاً فرش جزو ضروریات 
زندگی آنان نیست، آنان ترجیح می دهند نیازهای 
اساسی خانواده خود را تأمین کنند، در گذشته به 
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تولید؛ جزو 
اولویت هاى 
دولت نیست 

سرمقاله

اقتصاد مقاومتى؛ 
تولید و اشتغال
نام گذاری سال 9۶ به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال توسط رهبر انقالب اسالمی و حمایت ها و توجهات 
بخش های اقتصادی نسبت به انتخاب این شعار برای سال جدید، حاکی از حجم فشارهای گوناگون بر بخش 
تولید و صنعت کشور است و فعاالن تولیدی و صنعتی کشور امیدوارند در سایه توجهات بیشتر به تحقق شعار 
امسال، بخشی از فشارهای موجود بر صنعت و تولید کاهش یابد، اگرچه تجربه سالیان گذشته نشان داده است 

تحقق این شعارها در عمل با مشکالت بسیاری مواجه بوده است.
بدون تردید تحقق شعار تولید و اشتغال بدون حمایت و توجه ویژه حاکمیت غیرممکن خواهد بود. قوای مختلف 
نظام و دستگاه های مختلف اجرایی زیرمجموعه این قوا باید با هماهنگی کامل در طرح و تصویب قوانین و 
مقررات و اجرا و نظارت بر آن عمل نمایند تا شاهد تحقق این شعار در عمل باشیم. کما این که سال هاست بر 
تسهیل فضای کسب و کار و تولید ملی و ایجاد اشتغال برای برون رفت از شرایط رکود فعلی و تقویت بخش 
خصوصی تأکید می شود و قوانین و مقررات بسیاری هم در این خصوص تدوین شده است ولی بخش تولید و 

صنعت کشور همچنان با مشکالت متعدد مواجه است.
آنچه که امروز بخش تولید و صنعت کشور از مسئولین مملکت انتظار دارد ، توجه بیشتر به بخش تولید با حذف 
قوانین و مقررات دست و پاگیر و حمایت های بیشتر در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی و بانک هاست و به نظر 
می رسد دولت محترم با حمایت های خود در این بخش می تواند زمینه توسعه بخش تولید و اشتغال را فراهم 

نماید.
به اذعان بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و صنعتی، نساجی و پوشاک یکی از مهم ترین صنایع دنیا در 
اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده صنعتی به حساب می آید به طوری که اکثر کشورهای توسعه یافته در مسیر 
توسعه خود از صنعت نساجی گذر کرده اند و دولت یازدهم نیز در طول دوره قبل تالش کرد تا حرکت هایی 
را در این خصوص به انجام برساند از جمله برنامه ریزی ها و پیگیری های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
در خصوص موضوع طرح تکاپو ( توسعه کارآفرینی پوشاک) و همچنین پیگیری های وزارت صمت در طرح 
ساماندهی برندها و مبارزه با قاچاق کاالهای نساجی و پوشاک که در نهایت منجر به صدور دستورالعمل و 
آئین نامه های اجرایی در این خصوص شد و اگرچه اجرای کامل این دستورالعمل ها و طرح ها هنوز در عمل محقق 
نشده است اما همچنان این امیدواری وجود دارد که با عملی سازی این طرح ها، صنعت پوشاک کشور از شرایط 
نامساعد فعلی عبور و روزهای بهتری را تجربه کند و از این رهگذر شاهد رونق بیشتر تولید و اشتغال در حوزه 

صنایع نساجی و پوشاک کشور باشیم.

مدیرمسئول



همراه جهیزیه عروس، چندین تخته فرش ماشینی 
با سایزهای بزرگ قرار می گرفت اما امروز این رقم 
کاهش  کوچک تر  سایزهای  با  فرش  تخته  دو  به 
یافته است و یا بسیاری از خانواده ها که قباًل هر 
در  می کردند  را عوض  منزل  ماشینی  فرش  سال 
حال حاضر این خرید را به چند سال بعد موکول 
اساسی  نیازهای  ابتدا  می دهند  ترجیح  و  می کنند 

خانواده را برطرف نمایند. 

ايران چه  سيستم توزيع فرش ماشينی در 
رايج  سيستم  با  شباهت هايی  و  تفاوت ها 

توزيع فرش ماشينی در دنيا دارد؟
با  را  ماشینی  فرش  توزیع  سیستم  بخواهیم  اگر 
سیستم کشورهای اروپایی مقایسه کنیم، باید عنوان 
کنم که بخش قابل توجهی از فروش و توزیع فرش 
ماشینی در آن کشورها به صورت اینترنتی و در قالب 
فروش آنالین انجام می شود. مدتی پیش در جریان 
اینترنتی،  فروشگاه های  از  یکی  مدیر  با  گفت وگو 
از  گسترده ای  حجم  چگونه  که  پرسیدم  وی  از 
محصوالت را در اینترنت عرضه می کند. وی پاسخ 
اختیار من  این محصوالت در  از  داد که هیچ یک 
نیست و محصوالت در انبار تولیدکنندگان در چند 
کشور اروپایی می باشد. وقتی یک مشتری کاالیی 
را سفارش می دهد، بالفاصله به تولیدکننده اطالع 
پست  توسط  کاال  آن  ساعت   ۲۴ می دهم،  ظرف 
منزل  درب  به  نقل سریع  و  یا شرکت های حمل 
مشتری ارسال می گردد.  از آنجا که سایر کشورها، 
با  به عنوان یک کاالی مصرفی  را  فرش ماشینی 
چندانی  نیاز  بنابراین  کوتاه می شناسند  عمر  طول 

ندارند؛  فرش  کردن  لمس  و  دیدن  نزدیک  از  به 
اندک  نیز  این که جزئیات فرش های مدرن  ضمن 
است و به آسانی می توان از طریق اینترنت فرش 
موضوع  این  اما  نمود  خریداری  را  مدرن  طرح  با 
دارد. فرش در  ایرانیان شکل دیگری  در فرهنگ 
تمدن و فرهنگ ایرانیها جایگاه ویژه و خاصی دارد 
و به نوعی با گوشت و خون آنها درآمیخته است به 
همین دلیل شاید همه کارشناس فرش نباشند اما هر 
خانواده ای چون از کودکی با فرش بزرگ شده اند؛ 
طرح و نقش و رنگ فرش  ها را به خوبی می شناسد 
و دقت بیشتری در هنگام خرید به عمل می آورد به 
همین دلیل فروش اینترنتی فرش ماشینی هنوز در 
ایران نهادینه نشده است و مردم ترجیح می دهد از 
نزدیک فرش را لمس کنند، طرح های مختلف را 
نگاهی بیندازند و سپس خرید خود را انجام دهند. 
نیز  ایران  در  ماشینی  فرش  اینترنتی  فروش  البته 
تحقق خواهد یافت اما به دالیلی که عنوان شد؛ 

زمان بیشتری به طول خواهد انجامید.
فروش  مراكز  شکل گيری   شاهد  امروزه 
ابريشم،  سرای  فرش،  آقای  مانند  فرش 
شهر فرش و .... هستيم كه هر يک مخاطبان 
بسياری را به خود جلب می كنند. به عنوان يک 
توليدكننده فرش ماشينی )و نه مدير يکی از 
اين مراكز تجاری بزرگ )آقای فرش( از شما 
سوال می كنيم كه توزيع فرش به شيوه سنتی 
در ايران موفق تر است يا شيوه مدرن در قالب 

مراكز تجاری مدرن؟
سمت  به  کاال  توزیع  که  است  این  واقعیت 
هایپرمارکت ها و مراکز تجاری مدرن پیش می رود. 
زمانی که مردم متوجه شوند در یک مرکز تجاری 
بزرگ و معتبر، محصوالت متنوع و متعدد عرضه 
انتخاب های  است،  آسان   خرید  شرایط  می شود، 
آزادانه ای برای خرید دارند، با مشکل پارک خودرو 
صرف  خرید  برای  کمتری  زمان  نیستند،  روبرو 
خرید  به  را  خرید  مراکز  در  حضور  قطعاً  می شود؛ 
فروشگاه  آن  و  مغازه  این  به  زدن  سر  و  سنتی 
کوچک ترجیح می دهند. یکی از نکات مورد انتظار 
مصرف کنندگان این است که فروشندگان به آنها 

احترام بگذارند. زمانی که خریدار وارد یک فروشگاه 
صدمتری می شود اگر نحوه رفتار و برخورد فروشنده 
مورد پسند وی واقع نشود، توقع چندانی ندارد و در 
نهایت بدون این که خریدی انجام دهد از فروشگاه 
خارج می شود اما در یک مرکز خرید چندهزار متری 
این انتظار وجود دارد که نظم و انضباط در پرسنل 
حکمفرما باشد، مشتریان مورد تکریم قرار گیرد و 
با  و  بهترین شکل ممکن  به  آنان  پاسخ سواالت 
حوصله داده شود، کما این که تمام مراکز تجاری 
ما  اجرایی کرده اند در کشور  را  دنیا چنین روندی 
نیز ابتدا کالن شهرها ، مراکز تجاری بزرگ را تجربه 
خواهند کرد و سپس این روند به سایر شهرها انتقال 
خرید  فرهنگ  نوعی  نیز  نهایت  در  می کند  پیدا 
شهرهای  در  شاید  البته  می گیرد  شکل  مشخص 
کوچک این اتفاق ) راه اندازی مراکز تجاری( توجیه 
بزرگ  شهرهای  در  اما  باشد  نداشته  اقتصادی 
این روند رخ می دهد و حتی صاحبان فروشگاه ها 
فروشگاه های  و  هایپرمارکت ها  راه اندازی  مترصد 

بزرگ هستند.

آقای فرش رضايت  فعاليت  و  راه اندازی  از 
داريد؟

تاکنون در آقای فرش نه تنها سودآوری نداشته ایم 
بلکه هزینه های بسیاری هم متقبل شده ایم. نگاه ما 
به آقای فرش به عنوان یک مجموعه ای که در سال 
ابتدایی فعالیت خود سودآور باشد؛ نیست بلکه این 
و یک  برندسازی  به عنوان هزینه های  را  هزینه ها 
برنامه بلندمدت مدنظر قرار می دهیم؛ طبعاً انتظاری 
از  که  انتظاری  اندازه  به  داریم  فرش  آقای  از  که 
فروشگاه های فرش فرهی سطح کشور با متراژهای 
۲۰۰ و 1۰۰ متر نیست. از یک فروشگاه صدمتری 
انتظار می رود که در کوتاه ترین زمان به سودآوری 
هزار  فروشگاه ۷-8  از یک  اما  برسد  بهره وری  و 
متری نمی توان انتظار سودآوری سریع و بهره وری 
در کوتاه مدت داشت. در مجموع رشد آقای فرش را 
بسیار خوب ارزیابی می کنم و در مسیر قابل رشدی 
شعبات  این که  ضمن  می دهیم؛  ادامه  حرکت  به 

آقای فرش نیز در دست افتتاح است. 

زمانی كه مردم متوجه شوند در يک مركز تجاری 
بزرگ و معتبر، محصوالت متنوع و متعدد عرضه 
می شود، شرايط خريد آسان  است، انتخاب های 
پارک  مشکل  با  دارند،  خريد  برای  آزادانه ای 
خودرو روبرو نيستند، زمان كمتری برای خريد 
صرف می شود؛ قطعاً حضور در مراكز خريد را 
به خريد سنتی و سر زدن به اين مغازه و آن 

فروشگاه كوچک ترجيح می دهند

4   شماره 172    فروردین و اردیبهشت 96      



می شوند،  عرضه  فرش  آقای  در  که  محصوالتی 
گستره وسیعی دارند از فرش ماشینی ارزان قیمت تا 
فرش دستباف گران قیمت. در برخی از فروشگاه ها 
در  گران قیمت  و  قیمت  ارزان  محصوالِت  تمام 
بخواهیم  اگر  اما  می شوند  عرضه  همدیگر  کنار 
تهران  شمال  در  را  فرش  آقای  شعبه  مثال  برای 
راه اندازی کنیم، قطعاً محصوالت ارزان قیمت را در 
این مرکز عرضه نخواهیم کرد زیرا مشتریان این 
نظر  )از  جامعه  باالی  قشر  و  متمول  افراد  منطقه 
درآمد( هستند اما در شعبه آقای فرش جنوب شهر، 
فرش های دستباف گران قیمت برای فروش گذارده 
مالی خرید  توان  این منطقه،  اهالی  زیرا  نمی شود 
چنین محصول گران قیمتی را ندارند.پس متناسب 
با استطاعت مالی هر منطقه، محصول مناسب را 

عرضه می کنیم. 

واردات  با  هم  ماشينی  فرش  مورد  در 
غيرقانونی و قاچاق مواجهيم؟

اندازه  به  ماشینی  فرش  افزوده  ارزش  اواًل  خیر... 
پوشاک  صنعت  در  نیست،  پوشاک  افزوده  ارزش 
فروش  به  آن  واقعی  قیمت  چندبرابر  کاال  یک 
اما در فرش ماشینی حاشیه سود ۲۰-۳۰  می رود 
حجیم  ماشینی  فرش  این که  ضمن  است؛  درصد 
زحمت  پر  و  دشوار  آن  واردات  و  است  و سنگین 
در  ایرانی  صنعتگران  این که  دیگر  نکته  می باشد. 
تولید فرش ماشینی حرف های زیادی برای گفتن 
دارند و به نوعی پیشرو بازار فرش ماشینی جهان 
زمینه  در  می آیند  شمار  به  کالسیک(  ) طرح های 
و  بلژیک  مانند  کشورهایی  نیز  مدرن  طرح های 
ترکیه از نظر طراحی جلوتر از ما هستند که به دلیل 
نامساعد بودن وضعیت بازار، تولیدکنندگان ایرانی 
در زمینه طرح های مدرن هم اقداماتی انجام داده اند 

و فاصله ما با رقیبان کم شده است.

اين مشکل طراحی چه زمانی و چگونه حل 
خواهد شد؟!

تدریس می شود؛  دانشگاه ها  در  که  مباحثی  اغلب 
مربوط به طرح های کالسیک است. به اعتقاد من، 

فرهنگ استفاده از طرح های مدرن فرش ماشینی 
چشمان  شد،  خواهد  نهادینه  جامعه  در  تدریج  به 
و  کرد  خواهد  عادت  طرح ها  گونه  این  به  مردم 
تولیدکنندگان نیز در این زمینه صاحب ایده و سبک 

خواهند شد.  

اغلب  كه  از مشکالتی  يکی  پيش  مدتی  تا 
صنعتگران نساجی و پوشاک در مصاحبه های 
خود به آن اشاره می كردند، واردات غيرقانونی 
و قاچاق منسوجات به كشور بود اما مدتی است 
كمتر اين مشکل را می شنويم و می نويسيم! 
آيا با كاهش حجم قاچاق منسوجات و پوشاک 
به كشور مواجهيم كه ديگر كمتر در مورد آن 
يا مشکالت مهم تر ديگری  صحبت می شود 

قاچاق را تحت الشعاع خود قرار داده اند؟!!
قاچاق کمتر شده اما نه آن قدر که صنعتگران نساجی 
)و به ویژه فعاالن پوشاک( در موردش حرفی نزنند! 
زمانی که تولیدکننده مرتب فریاد بزند اما نتیجه ای 
دریافت نکند، به تدریج خسته می شود و دیگر فریاد 
نمی زند! قاچاق فقط این نیست که کاالیی به طور 
بلکه می تواند در  از مرز وارد کشور شود  مخفیانه 
از  رسمی  به طور  بداظهاری  و  کم اظهاری  قالب 
تحت عنوان  قاچاق  کاالهای  وارد شوند!  گمرکات 

که  می روند  فروش  به  بازار  در  خارجی  برندهای 
ارزش افزوده بسیاری برای واردکنندگان دارد. برای 
واردات  میزان  باید  قاچاق  حجم  از  اطالع  کسب 
رسمی را از گمرک کشور و میزان صادرات رسمی 
از گمرک ترکیه را کنار همدیگر قرار داد؛ نگاهی به 
این آمار و ارقام نشان می دهد که قاچاق همچنان 
از ۲ طریق! شیوه نخست کم  وجود دارد آن هم 
 اظهاری است و شیوه دوم بخشی قانونی و بخشی 
غیر رسمی به این معنی که وقتی بازرس مربوطه 
پس از ورود به فروشگاه آن برند، خواستار ارائه برگ 
سبز گمرکی یک کاال می شود. واردکننده برگ سبز 
واردات آن کاال را نشان مأمور می دهد اما واقعیت 
این است که شاید 1۰ درصد آن کاال را از طریق 
به صورت  را  کاال  آن  درصد   9۰ و  رسمی  مبادی 
قاچاق از مبادی غیر رسمی وارد کرده است. بازرس 
که نمی تواند تعداد تمام کاالها را در انبار شمارش 
کند لذا درصد اندکی از محصوالت به صورت قانونی 

وارد می شوند و مابقی قاچاق هستند! 
به اعتقاد من در شرایط فعلی تولید جزو اولویت های 
دولت نیست و تمرکز بر مسائلی مانند حفظ امنیت 
کشور به مراتب بیشتر است البته زمانی که تولیدکننده 
و کارگر از شرایط نامطلوب اقتصادی ناراضی هستند 
و امنیت سرمایه گذاری در کشور به شدت پایین است 
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همراه جهیزیه عروس، چندین تخته فرش ماشینی 
با سایزهای بزرگ قرار می گرفت اما امروز این رقم 
کاهش  کوچک تر  سایزهای  با  فرش  تخته  دو  به 
یافته است و یا بسیاری از خانواده ها که قباًل هر 
در  می کردند  را عوض  منزل  ماشینی  فرش  سال 
حال حاضر این خرید را به چند سال بعد موکول 
اساسی  نیازهای  ابتدا  می دهند  ترجیح  و  می کنند 

خانواده را برطرف نمایند. 

ايران چه  سيستم توزيع فرش ماشينی در 
رايج  سيستم  با  شباهت هايی  و  تفاوت ها 

توزيع فرش ماشينی در دنيا دارد؟
با  را  ماشینی  فرش  توزیع  سیستم  بخواهیم  اگر 
سیستم کشورهای اروپایی مقایسه کنیم، باید عنوان 
کنم که بخش قابل توجهی از فروش و توزیع فرش 
ماشینی در آن کشورها به صورت اینترنتی و در قالب 
فروش آنالین انجام می شود. مدتی پیش در جریان 
اینترنتی،  فروشگاه های  از  یکی  مدیر  با  گفت وگو 
از  گسترده ای  حجم  چگونه  که  پرسیدم  وی  از 
محصوالت را در اینترنت عرضه می کند. وی پاسخ 
اختیار من  این محصوالت در  از  داد که هیچ یک 
نیست و محصوالت در انبار تولیدکنندگان در چند 
کشور اروپایی می باشد. وقتی یک مشتری کاالیی 
را سفارش می دهد، بالفاصله به تولیدکننده اطالع 
پست  توسط  کاال  آن  ساعت   ۲۴ می دهم،  ظرف 
منزل  درب  به  نقل سریع  و  یا شرکت های حمل 
مشتری ارسال می گردد.  از آنجا که سایر کشورها، 
با  به عنوان یک کاالی مصرفی  را  فرش ماشینی 
چندانی  نیاز  بنابراین  کوتاه می شناسند  عمر  طول 

ندارند؛  فرش  کردن  لمس  و  دیدن  نزدیک  از  به 
اندک  نیز  این که جزئیات فرش های مدرن  ضمن 
است و به آسانی می توان از طریق اینترنت فرش 
موضوع  این  اما  نمود  خریداری  را  مدرن  طرح  با 
دارد. فرش در  ایرانیان شکل دیگری  در فرهنگ 
تمدن و فرهنگ ایرانیها جایگاه ویژه و خاصی دارد 
و به نوعی با گوشت و خون آنها درآمیخته است به 
همین دلیل شاید همه کارشناس فرش نباشند اما هر 
خانواده ای چون از کودکی با فرش بزرگ شده اند؛ 
طرح و نقش و رنگ فرش  ها را به خوبی می شناسد 
و دقت بیشتری در هنگام خرید به عمل می آورد به 
همین دلیل فروش اینترنتی فرش ماشینی هنوز در 
ایران نهادینه نشده است و مردم ترجیح می دهد از 
نزدیک فرش را لمس کنند، طرح های مختلف را 
نگاهی بیندازند و سپس خرید خود را انجام دهند. 
نیز  ایران  در  ماشینی  فرش  اینترنتی  فروش  البته 
تحقق خواهد یافت اما به دالیلی که عنوان شد؛ 

زمان بیشتری به طول خواهد انجامید.
فروش  مراكز  شکل گيری   شاهد  امروزه 
ابريشم،  سرای  فرش،  آقای  مانند  فرش 
شهر فرش و .... هستيم كه هر يک مخاطبان 
بسياری را به خود جلب می كنند. به عنوان يک 
توليدكننده فرش ماشينی )و نه مدير يکی از 
اين مراكز تجاری بزرگ )آقای فرش( از شما 
سوال می كنيم كه توزيع فرش به شيوه سنتی 
در ايران موفق تر است يا شيوه مدرن در قالب 

مراكز تجاری مدرن؟
سمت  به  کاال  توزیع  که  است  این  واقعیت 
هایپرمارکت ها و مراکز تجاری مدرن پیش می رود. 
زمانی که مردم متوجه شوند در یک مرکز تجاری 
بزرگ و معتبر، محصوالت متنوع و متعدد عرضه 
انتخاب های  است،  آسان   خرید  شرایط  می شود، 
آزادانه ای برای خرید دارند، با مشکل پارک خودرو 
صرف  خرید  برای  کمتری  زمان  نیستند،  روبرو 
خرید  به  را  خرید  مراکز  در  حضور  قطعاً  می شود؛ 
فروشگاه  آن  و  مغازه  این  به  زدن  سر  و  سنتی 
کوچک ترجیح می دهند. یکی از نکات مورد انتظار 
مصرف کنندگان این است که فروشندگان به آنها 

احترام بگذارند. زمانی که خریدار وارد یک فروشگاه 
صدمتری می شود اگر نحوه رفتار و برخورد فروشنده 
مورد پسند وی واقع نشود، توقع چندانی ندارد و در 
نهایت بدون این که خریدی انجام دهد از فروشگاه 
خارج می شود اما در یک مرکز خرید چندهزار متری 
این انتظار وجود دارد که نظم و انضباط در پرسنل 
حکمفرما باشد، مشتریان مورد تکریم قرار گیرد و 
با  و  بهترین شکل ممکن  به  آنان  پاسخ سواالت 
حوصله داده شود، کما این که تمام مراکز تجاری 
ما  اجرایی کرده اند در کشور  را  دنیا چنین روندی 
نیز ابتدا کالن شهرها ، مراکز تجاری بزرگ را تجربه 
خواهند کرد و سپس این روند به سایر شهرها انتقال 
خرید  فرهنگ  نوعی  نیز  نهایت  در  می کند  پیدا 
شهرهای  در  شاید  البته  می گیرد  شکل  مشخص 
کوچک این اتفاق ) راه اندازی مراکز تجاری( توجیه 
بزرگ  شهرهای  در  اما  باشد  نداشته  اقتصادی 
این روند رخ می دهد و حتی صاحبان فروشگاه ها 
فروشگاه های  و  هایپرمارکت ها  راه اندازی  مترصد 

بزرگ هستند.

آقای فرش رضايت  فعاليت  و  راه اندازی  از 
داريد؟

تاکنون در آقای فرش نه تنها سودآوری نداشته ایم 
بلکه هزینه های بسیاری هم متقبل شده ایم. نگاه ما 
به آقای فرش به عنوان یک مجموعه ای که در سال 
ابتدایی فعالیت خود سودآور باشد؛ نیست بلکه این 
و یک  برندسازی  به عنوان هزینه های  را  هزینه ها 
برنامه بلندمدت مدنظر قرار می دهیم؛ طبعاً انتظاری 
از  که  انتظاری  اندازه  به  داریم  فرش  آقای  از  که 
فروشگاه های فرش فرهی سطح کشور با متراژهای 
۲۰۰ و 1۰۰ متر نیست. از یک فروشگاه صدمتری 
انتظار می رود که در کوتاه ترین زمان به سودآوری 
هزار  فروشگاه ۷-8  از یک  اما  برسد  بهره وری  و 
متری نمی توان انتظار سودآوری سریع و بهره وری 
در کوتاه مدت داشت. در مجموع رشد آقای فرش را 
بسیار خوب ارزیابی می کنم و در مسیر قابل رشدی 
شعبات  این که  ضمن  می دهیم؛  ادامه  حرکت  به 

آقای فرش نیز در دست افتتاح است. 

زمانی كه مردم متوجه شوند در يک مركز تجاری 
بزرگ و معتبر، محصوالت متنوع و متعدد عرضه 
می شود، شرايط خريد آسان  است، انتخاب های 
پارک  مشکل  با  دارند،  خريد  برای  آزادانه ای 
خودرو روبرو نيستند، زمان كمتری برای خريد 
صرف می شود؛ قطعاً حضور در مراكز خريد را 
به خريد سنتی و سر زدن به اين مغازه و آن 

فروشگاه كوچک ترجيح می دهند
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طبعاً بیکاری در جامعه افزایش خواهد یافت که این 
بیکاری منشأ بسیاری از بزهکاری ها و ناهنجاری های 
اجتماعی است و آسیب های جبران ناپذیری را به پیکر 

جامعه وارد می کند. 

وزير  دستورالعمل  مورد  در  شما  ديدگاه 
صنعت در مورد نحوه فعاليت برندهای خارجی 

در كشور و اجرای آن چيست؟
دلیل شکل  دو  به  این دستورالعمل  نمی کنم  فکر 
کشور  در  این که  نخست  بگیرد.  چندانی  اجرایی 
قدرت  از  بیشتر  مراتب  به  اصناف  قدرت  ما 
بسیار  سابقه  قدرت  این  و  است  تولیدکنندگان 
طوالنی در تاریخ کشور ما دارد. رشد تولید ناخالص 
اما  ملی مرهون تولیدکنندگان و کارآفرینان است 
و  می پردازند  بیشتری  مالیات  هم  حال  عین  در 

از اصناف دست  با مسائل و مشکالت بیشتر  هم 
و پنجه نرم می کنند! تولیدکنندگان قشر زحمتکش 
و مظلوم جامعه هستند که حتی اگر دستورالعملی 
از وزیر در راستای حمایت از آنان صادر شود، باز 
هم قدرتشان کمتر از قدرت اصناف خواهد بود. به 
هر حال روسای جمهور، وزرا و مدیران دستگاه های 
دولتی عوض می شوند اما بازاری ها باقی می مانند و 
به فعالیت ادامه می دهند در حالی که تولیدکنندگان 
یکدیگر  با  اتحاد  و  مکانی  انسجام  عدم  دلیل  به 

بیشتر مورد فشار دولت قرار می گیرند. 
دلیل دوم این است که در دستورالعمل مذکور عنوان 
شده که واردکننده برند خارجی باید پس از سال دوم 
فعالیت در ایران، ۲۵ درصد فروش خود را از محل 
تولید داخلی تأمین و هر سال 1۰ درصد به این رقم 
اضافه کند. مشکل اینجاست که اواًل واردکنندگان 
کیفی  نظر  از  داخلی  تولیدکنندگان  می کنند  ادعا 
توان تولید محصوالت مشابه آنها را ندارند که به 
اعتقاد من این موضوع یک بهانه است زیرا از نظر 
بهره مندی از ماشین آالت مدرن و هم چنین نیروی 
متخصص با کمبود مواجه نیستیم و روزگاری کارگر 
حالی که  در  می آمد  ایران  به  کار  جهت  ترکیه  از 
امروز داستان تغییر کرده و نیروهای کار ما راهی 
ترکیه می شوند. تنها مشکل ما در بخش طراحی و 
هم چنین کمبود مواد اولیه ) مانند پنبه( است، تنوع 

مواد اولیه در کشور اندک است که اگر بتوانیم از نظر 
طراحی و ارائه محصوالت باکیفیت تالش بیشتری 
کنیم طبعاً آنقدر سرمایه گذار توانمند در کشور وجود 

دارد که مواد اولیه مورد نیاز را تأمین نماید. 
نکته دیگر این که چگونه می توان اطمینان کسب 
از  را  خود  فروش  درصد   ۲۵ واردکننده  که  کرد 
تولیدات داخلی تأمین کند؟ یک واردکننده ممکن 
رسمی  فاکتور  بخواهد  تولیدکننده ای  از  است 
وی  از  که حجم مشخصی محصول  نماید  صادر 
خریداری کرده، تولیدکننده هم مبالغی بابت صدور 
فاکتور مدنظر دریافت نماید به این ترتیب هیچ گونه 
ایجاد نشده است و  بابت تولید  اشتغالی در کشور 
صرفاً یک فاکتور صوری صادر شده تا واردکننده 
اثبات کند ۲۵ درصد واردات خود را از محل تولید 
داخل تأمین کرده است! این که چه نهادی باید به 
بررسی، کنترل و نظارت چنین روندی بپردازد، جای 
سوال است. هم چنین باید توجه کنیم در کشور ما 
قوانین و مقررات به وفور وجود دارند اما متأسفانه 
مجریان قوانین ضعیف عمل می کنند. برای مثال تا 
زمانی که این قانون اجرایی شود، ۵-۴ سال از ارائه 
محصوالت خارجی در بازار کشور سپری خواهد شد 
و به دلیل محبوبیت برندهای خارجی در میان مردم، 
به راحتی فروشگاه ها و هایپرمارکت ها در اختیار این 
از ۵-۴ سال که  قرار می گیرد؛ پس  برندها  قبیل 
از ارائه یک محصول سپری می شود نهایتاً دولت 
اعالم خواهد نمود این برند به تعهدات خود مبنی 
بر ۲۵ درصد تأمین از طریق تولیدات داخلی عمل 
ندارد؛ چون  در کشور  فعالیت  دیگر حق  و  نکرده 
هیچ گونه تنبیه و جریمه ای برای متخلفین در نظر 
گرفته نشده، واردکننده با یک برند و شرکت دیگر 
معیوب  چرخه  این  و  می کند  آغاز  را  خود  فعالیت 

مرتب تکرار می شود...
قانون  که  است  این  من  پیش  بینی  مجموع  در 
فعالیت برندهای خارجی در ایران به صورت واقعی 
این  در  اخبار،  آخرین  و طبق  نخواهد شد  اجرایی 
مدت فقط یک برند خارجی، نام خود را به صورت 

رسمی و قانونی ثبت کرده است! 

كه  كرد  كسب  اطمينان  می توان  چگونه 
واردكننده 25 درصد فروش خود را از توليدات 
داخلی تأمين كند؟ يک واردكننده ممکن است از 
توليدكننده ای بخواهد فاكتور رسمی صادر نمايد 
كه حجم مشخصی محصول از وی خريداری 
كرده، توليدكننده هم مبالغی بابت صدور فاكتور 
مدنظر دريافت نمايد به اين ترتيب هيچ گونه 
اشتغالی در كشور بابت توليد ايجاد نشده است
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به ما اعتماد کنید
گزارشی از برگزاری نشست حمایت از صنعت پوشاک و مقابله با واردات بی رویه و غیر قانونی

پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی 
جمهوری اسالمی ایران، مهندس مجید نامی- عضو 
هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی 
و پوشاک ایران- که مسئولیت اجرای این نشست 
را برعهده داشت؛ در جایگاه سخنرانی حاضر شد و 
 ضمن خوشامدگویی به میهمانان از  مهندس سعید 
جاللی قدیری- دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع 
نساجی و پوشاک ایران- خواست تا به ارائه مطالب 

خود بپردازد. 

* قوانین درست، درست اجرا شوند
از  که  نیامدیم  اینجا  داشت:  بیان  مهندس قدیری 
مزیت های صنعت پوشاک بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم 
که از اشتغال زایی باالی این صنعت نسبت به میزان 
سرمایه گذاری در آن بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم تا ارزش 
افزوده باالی این صنعت بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم که 
از رکود در بازارهایمان بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم که از 

شرایط نابرابر تولید با رقبایمان بگوییم.
وی افزود: ما اینجا نیامدیم که از سیاست های غلط 
دولت ها در اقتصاد و کاهش شدید قدرت خرید مردم 

گزارش

اشاره:
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران و انجمن صنایع پوشاک ایران، اواخر 
اسفندماه نشست حمایت از صنعت پوشاک 
و مقابله با واردات بی رویه و غیر قانونی را با 
حضور مشاور وزیر صنعت در امور نساجی، 
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت 
صنعت، تولیدکنندگان، صنعتگران، نمایندگان 
و  پوشاک  و  نساجی  مختلف  تشکل های 
اصحاب رسانه در آمفی تئاتر سالن بهارستان 
مرکز نمایشگاهی بوستان گفت وگو تهران 
برگزار کردند. در این نشست بیانیه فعاالن 
و دست اندرکاران صنعت پوشاک نیز قرائت 

شد و به امضای اکثر مدعوین رسید. 

از بهره های ربا گونه  نیامدیم که  اینجا  بگوییم؛ ما 
بانک ها بگوییم، ما اینجا نیامدیم که از لزوم مالیات 
بر مصرف کننده بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم که از هزینه 

های باالی بیمه و عوارض متعدد بگوییم. 
تا  نیامدیم  اینجا  ما  کرد:  تصریح  قدیری  مهندس 
آن چنانی  سرقفلی های  و  توزیع  سخت  شرایط  از 
بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم تا از واگذاری مفت و مسلم 
بازارهایمان در صنایع مختلف بگوییم آن هم در مقابل 

صادرات هویج و کلم! 
و  نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه  دبیر  گفته  به 
پوشاک، آمده ایم بگوییم ما مخالف واردات قانونمند 
پوشاک نیستیم؛ ما مخالف سرمایه گذاری مشترک با 
تولیدکنندگان و برندهای مطرح بین المللی نیستیم؛ ما 
مخالف رعایت حقوق مصرف کنندگان نیستیم و به آن 
احترام می گذاریم. ما می خواهیم پوشاک، با کیفیت و 

قیمت مناسب در دسترس مردم قرار گیرد. 
وی با بیان این مطلب که ما معتقدیم تنها در سایه 
رقابت با رقبای بین المللی است که صنعت ما رشد 
می کند؛ افزود:  ما نمی خواهیم درهای بازار به نفعمان 
بسته شود بلکه می خواهیم در شرایط برابر با رقبایمان 

سیاست  در  می خواهیم  ما  باشیم؛  داشته  مواجهه 
تجربه  از  پوشاک  صنعت  توسعه ای  گذاری های 

کشورهای موفق استفاده شود.
مهندس قدیری در پایان تأکید کرد: ما به دنبال عمل 
به قانون در این مملکت هستیم، ما فقط می خواهیم 

قوانیِن درست، درست اجرا شوند. به ما اعتماد کنید.
مهندس نامی پس از اتمام سخنرانی مهندس قدیری، 
انجمن صنایع  با همت  امروز  ابراز داشت: فراخوان 
پوشاک ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
فراخوان  این  در  است.  شده  برگزار  ایران  پوشاک 
عمومی از تمام دست اندرکاران، تشکل ها و نهادهای 
ذی ربط دعوت به عمل آمده بود تا در جلسه امروز 
شرکت نمایند. وی هدف از برگزاری نشست مذکور 
را اطالع رسانی به تمام اعضای تشکل ها و فعاالن 
صنعت پوشاک اعالم کرد و ابراز امیدواری نمود تا این 

هدف تحقق یابد.

* کارگران واحدهای تولیدی، همچون فرزندان ما 
هستند

دومین سخنران مراسم، سومبات هاکوپیان- رئیس 
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طبعاً بیکاری در جامعه افزایش خواهد یافت که این 
بیکاری منشأ بسیاری از بزهکاری ها و ناهنجاری های 
اجتماعی است و آسیب های جبران ناپذیری را به پیکر 

جامعه وارد می کند. 

وزير  دستورالعمل  مورد  در  شما  ديدگاه 
صنعت در مورد نحوه فعاليت برندهای خارجی 

در كشور و اجرای آن چيست؟
دلیل شکل  دو  به  این دستورالعمل  نمی کنم  فکر 
کشور  در  این که  نخست  بگیرد.  چندانی  اجرایی 
قدرت  از  بیشتر  مراتب  به  اصناف  قدرت  ما 
بسیار  سابقه  قدرت  این  و  است  تولیدکنندگان 
طوالنی در تاریخ کشور ما دارد. رشد تولید ناخالص 
اما  ملی مرهون تولیدکنندگان و کارآفرینان است 
و  می پردازند  بیشتری  مالیات  هم  حال  عین  در 

از اصناف دست  با مسائل و مشکالت بیشتر  هم 
و پنجه نرم می کنند! تولیدکنندگان قشر زحمتکش 
و مظلوم جامعه هستند که حتی اگر دستورالعملی 
از وزیر در راستای حمایت از آنان صادر شود، باز 
هم قدرتشان کمتر از قدرت اصناف خواهد بود. به 
هر حال روسای جمهور، وزرا و مدیران دستگاه های 
دولتی عوض می شوند اما بازاری ها باقی می مانند و 
به فعالیت ادامه می دهند در حالی که تولیدکنندگان 
یکدیگر  با  اتحاد  و  مکانی  انسجام  عدم  دلیل  به 

بیشتر مورد فشار دولت قرار می گیرند. 
دلیل دوم این است که در دستورالعمل مذکور عنوان 
شده که واردکننده برند خارجی باید پس از سال دوم 
فعالیت در ایران، ۲۵ درصد فروش خود را از محل 
تولید داخلی تأمین و هر سال 1۰ درصد به این رقم 
اضافه کند. مشکل اینجاست که اواًل واردکنندگان 
کیفی  نظر  از  داخلی  تولیدکنندگان  می کنند  ادعا 
توان تولید محصوالت مشابه آنها را ندارند که به 
اعتقاد من این موضوع یک بهانه است زیرا از نظر 
بهره مندی از ماشین آالت مدرن و هم چنین نیروی 
متخصص با کمبود مواجه نیستیم و روزگاری کارگر 
حالی که  در  می آمد  ایران  به  کار  جهت  ترکیه  از 
امروز داستان تغییر کرده و نیروهای کار ما راهی 
ترکیه می شوند. تنها مشکل ما در بخش طراحی و 
هم چنین کمبود مواد اولیه ) مانند پنبه( است، تنوع 

مواد اولیه در کشور اندک است که اگر بتوانیم از نظر 
طراحی و ارائه محصوالت باکیفیت تالش بیشتری 
کنیم طبعاً آنقدر سرمایه گذار توانمند در کشور وجود 

دارد که مواد اولیه مورد نیاز را تأمین نماید. 
نکته دیگر این که چگونه می توان اطمینان کسب 
از  را  خود  فروش  درصد   ۲۵ واردکننده  که  کرد 
تولیدات داخلی تأمین کند؟ یک واردکننده ممکن 
رسمی  فاکتور  بخواهد  تولیدکننده ای  از  است 
وی  از  که حجم مشخصی محصول  نماید  صادر 
خریداری کرده، تولیدکننده هم مبالغی بابت صدور 
فاکتور مدنظر دریافت نماید به این ترتیب هیچ گونه 
ایجاد نشده است و  بابت تولید  اشتغالی در کشور 
صرفاً یک فاکتور صوری صادر شده تا واردکننده 
اثبات کند ۲۵ درصد واردات خود را از محل تولید 
داخل تأمین کرده است! این که چه نهادی باید به 
بررسی، کنترل و نظارت چنین روندی بپردازد، جای 
سوال است. هم چنین باید توجه کنیم در کشور ما 
قوانین و مقررات به وفور وجود دارند اما متأسفانه 
مجریان قوانین ضعیف عمل می کنند. برای مثال تا 
زمانی که این قانون اجرایی شود، ۵-۴ سال از ارائه 
محصوالت خارجی در بازار کشور سپری خواهد شد 
و به دلیل محبوبیت برندهای خارجی در میان مردم، 
به راحتی فروشگاه ها و هایپرمارکت ها در اختیار این 
از ۵-۴ سال که  قرار می گیرد؛ پس  برندها  قبیل 
از ارائه یک محصول سپری می شود نهایتاً دولت 
اعالم خواهد نمود این برند به تعهدات خود مبنی 
بر ۲۵ درصد تأمین از طریق تولیدات داخلی عمل 
ندارد؛ چون  در کشور  فعالیت  دیگر حق  و  نکرده 
هیچ گونه تنبیه و جریمه ای برای متخلفین در نظر 
گرفته نشده، واردکننده با یک برند و شرکت دیگر 
معیوب  چرخه  این  و  می کند  آغاز  را  خود  فعالیت 

مرتب تکرار می شود...
قانون  که  است  این  من  پیش  بینی  مجموع  در 
فعالیت برندهای خارجی در ایران به صورت واقعی 
این  در  اخبار،  آخرین  و طبق  نخواهد شد  اجرایی 
مدت فقط یک برند خارجی، نام خود را به صورت 

رسمی و قانونی ثبت کرده است! 

كه  كرد  كسب  اطمينان  می توان  چگونه 
واردكننده 25 درصد فروش خود را از توليدات 
داخلی تأمين كند؟ يک واردكننده ممکن است از 
توليدكننده ای بخواهد فاكتور رسمی صادر نمايد 
كه حجم مشخصی محصول از وی خريداری 
كرده، توليدكننده هم مبالغی بابت صدور فاكتور 
مدنظر دريافت نمايد به اين ترتيب هيچ گونه 
اشتغالی در كشور بابت توليد ايجاد نشده است
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هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران-  بود. وی 
گفت: سعی ما این است که صرفاً به عیب جویی و بیان 

ایرادات نپردازیم بلکه برای آنها راهکار ارائه نماییم. 
صنایع  انجمن  تشکیل  بدو  از  داد:  ادامه  هاکوپیان 
نیم سپری می شود(  ایران )که یک سال و  پوشاک 
و  اتحادیه ها  تمام  هماهنگی  با  کردیم  تالش 
تشکل های فعال این صنعت، ایده هایی که می تواند 
دولت را جهت خروج از شرایط کنونی کمک کند؛ 
ارائه نماییم از جمله وارداتی که تحت عنوان قاچاق 

و ... مطرح می شود.
وی ضمن مخالفت صریح با واژه »قاچاق« گفت: 
بر این باورم که شرایط امنیتی کشور اثبات می کند 
که مرزهای کشور این چنین بی در و پیکر نیست که 
از کاالی قاچاق وارد کشور شود  حجم گسترده ای 
و اگر چنین مطلبی را بپذیریم در واقع به نیروهای 
نظامی، انتظامی و امنیتی کشور جفا کرده ایم؛ پس این 
یک جریان سازمان یافته است و در حال انجام آخرین 
تالش های خود می باشد اما هموطنان ما باید بدانند در 
این راه، تولیدکننده و مصرف کننده یک مسیر مشترک 

دارند.
ایران  پوشاک  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 

تصریح کرد: طی چهار ماه گذشته، طبق پیشنهادات 
وزیر  مساعد  نظر  و  ایران  پوشاک  صنایع  انجمن 
و  نمایندگان  فعالیت  دستورالعمل  صنعت،  محترم 
شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در 
کشور تدوین شد که طی ارسال نامه ای برای اجرا 
ابالغ شد. در این دستورالعمل هیچ ممنوعیتی جهت 
واردات پوشاک وجود ندارد و طبق قانون صادرات و 
واردات، هر کاالیی باید از مبدأ اصلی وارد کشور ما 
شود نه این که کاالهای استوک شرکت های مختلف 

جمع آوری و به طور کیلویی وارد کشور شود.
به گفته این صنعتگر، درد اینجاست که نه تنها پوشاک 
به  صورت کیلویی وارد شده بلکه کیلویی هم ثبت 
سفارش شده است! و نکته جالب تر این که با گذشت 
۴ ماه از صدور دستورالعمل وزیر صنعت، هیچ اقدامی 
برای کنترل واردات پوشاک صورت نگرفته است. پس 
از پیگیری های مستمر، وزیر صنعت، جلسه دیگری 
برگزار نمود تا علل عدم اجرای دستورالعمل مشخص 
شود در نهایت ایشان، دستور تشکیل کارگروه پیگیری 
اجرای دستورالعمل به ریاست خانم نصراللهی- مشاور 

وزیر در امور صنعت نساجی- را صادر کرد.   
هاکوپیان ضمن اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور 

رئیس کل گمرک اضافه کرد: به گفته ایشان، حدود 
۶۰ میلیون دالر پوشاک به کشور وارد می شود و حجم 
واردات را به صورت تناژ اعالم کرد؛ پس یک جریان 
سازمان یافته تالش می کند پوشاک بی کیفیت خارجی 
را راهی بازار ایران کند؛ حتی پوشاک به صورت کیلویی 
ثبت سفارش و وارد کشور می شود. واقعیت این  است 
که واردات بی رویه پوشاک که به طور کیلویی انجام 
ایران و بسته شدن  بازار  می شود؛ به دنبال تصرف 

کارخانه های داخلی است.
وی با اعالم این مطلب که تولیدکنندگان داخلی صنعت 
پوشاک علی رغم تمام مسائل، مشکالت و نامالیمات، 
اجازه خروج ارز از کشور را نمی دهند و موقعیت های 
شغلی را از جوانان ایرانی نمی گیرند؛ اذعان داشت: 
صنعت پوشاک، صنعتی است که هیچ دولتی به آن 
توجه نکرده است و این موضوع را در نخستین نامه به 
وزیر صنعت، یادآور شدم؛ بنابراین تمام فعاالن صنعت 
پوشاک با سرمایه مادی و معنوی خود، کارخانه ها و 
واحدهای تولیدی را به وجود آورده اند؛ ضمن این که 
کارخانه هایی در ایران وجود دارند که مشابه آن در 
کشورهای منطقه )همچون ترکیه( کمتر وجود دارد اما 
تولیدکنندگان با مشکالت متعددی روبر و هستند که 

مجید افتخاری

سعید جاللی قدیری

محمد اتابکی

اکبر رضائیان

بهرام شهریاری

سومبات هاکوپیان

محمد خاضع

گلنار نصرالهی

مجید نامی

افسانه محرابی
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مهم ترین آنها، واردات بی رویه پوشاک است.
هاکوپیان با یادآوری این موضوع که سند راهبردی 
صنعت پوشاک به دستور وزیر صنعت و با همکاری 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدوین شده، افزود: به شدت 
با بیان این مطلب که درب کارخانه ها را می بندیم، 
مخالف هستم، ما به هیچ وجه درب کارخانه ای را 
نمی بندیم زیرا بر این باوریم که کارگران واحدهای 
تولیدی، همچون فرزندان ما هستند و فرزندان خود 
را رها نمی کنیم. به طور جدی در این زمینه با تمام 
مسئولین ذی ربط مذاکره کرده ایم و از آنان می خواهیم 
به هیچ عنوان مسیر تعطیلی کارخانه ای را در کشور باز 
نکنند؛ زیرا هر شغلی که از بین برود، دیگر بازنخواهد 
گشت، هر شغلی که از بین برود یک انسان و یک 
خانواده به سمت فقر مطلق، فساد و ... پیش می رود 
پس به عنوان انسان های خودساخته نباید اجازه دهیم 

کارخانه ای بسته شود.
طبق  گفت:  خود  سخنرانی  دیگر  بخش  در  وی 
دستورالعمل وزیر ، شرکت های خارجی برای حضور در 
بازار ایران باید ۲۰ درصد تولیدات خود را در کشور 
ما انجام دهد و ۵۰ درصد از محصوالتشان را به نام 
ایران صادر کنند و اگر مجموعه ای موفق به انجام 

این کار نشد، نمی تواند از بازار ایران سهمی داشته 
باشد. شرکت های خارجی باید بدانند ما بنگالدش، 
ویتنام و ... نیستیم ما کشوری هستیم که هم سطح 
درک  می کنیم،  زندگی  اروپایی  کشورهای  مردمان 
ما از دنیای خارج به اندازه کشورهای اروپایی است 
اما برخی شرکت ها می خواهند همان دستمزدی که 
در ویتنام و ... می پردازند به نیروهای کار ایران نیز 
پرداخت کنند اما نمی توانند چنین اقدامی انجام دهند 
زیرا بازار 8۰ میلیون نفری در اختیار آنان قرار می دهیم 
و باید در شرایط برابر با کشورهای اروپایی کار کنیم. 
آنها نمی توانند برای ما، شرایط تعریف کنند و اگر 
برای سود شخصی خود، منافع  عده ای می خواهند 
ملی را بفروشند، تولیدکنندگان داخلی این اجازه را به 
آنها نمی دهند؛ همان طور که جوانان ما طی هشت 
سال دفاع مقدس ایستادگی کردند و حتی یک وجب 
خاک مقدس کشور را به دشمن واگذار نکردند؛ امروز 
در جبهه اقتصادی اجازه نخواهیم داد کاالهای وارداتی 
اجناس  نمی گذاریم  و  شوند  کشور  وارد  سادگی  به 
بی کیفیت خارجی، بازار داخل را تصرف کند. )تشویق 

حضار( 
وی در پایان گفت: باید در راه تحقق اقتصاد مقاومتی، 

کشور خود را آباد کنیم.

* سد حمایت از واردات به آسانی شکستنی نیست...
اکبر رضاییان- عضو هیئت موسس انجمن صنایع 
پوشاک ایران- در نشست حمایت از صنعت پوشاک 
و مقابله با واردات بی رویه و غیر قانونی، سخنان خود 
را با ابراز امیدواری نسبت به افزایش همدلی میان 
صنعتگران آغاز کرد و گفت: همین که در این وقت 
از اسفندماه  گرد هم جمع شده ایم تا درباره رکود بازار 
پوشاک سخن بگوییم؛ خبر خوبی نیست خصوصًا 
معضل  مورد  در  سال  ابتدای  از  که  گروهی  برای 

واردات و قاچاق پوشاک کار کردند. 
ساماندهی  نحوه  جلسه  حاضرین  افزود:  وی 
دارند که در  یاد  ماه(  به  تیر  فروشگاه های خارجی) 
حضور وزیر صنعت اعالم کردم با این دستورالعمل 
می توانیم تا پایان سال شاهد شکوفایی صنعت پوشاک 
باشیم؛ اما به راستی چرا این طور نشد و برعکس، سالی 
سخت تر از گذشته برای صنعتگران پوشاک سپری 

شد؟! 
به گفته رضائیان، وزیر صنعت زمانی که مشاهده کرد 
این مصوبه کارآیی ندارد، خود اقدام به نگارش بندهای 
این مصوبه کرد اما متاسفانه تا ۳ماه حتی یک بند از 
آن دستورالعمل اجرایی نشد تا در نهایت اواخر بهمن، 
با فشار انجمن صنایع پوشاک ایران، کارگروه نظارت 
آقای  به دستور  این دستورالعمل  اجرای  پیگیری  و 
نعمت زاده کار خود را آغاز کرد که امیدواریم این مهم 
را عملیاتی کنیم گرچه می دانیم سد حمایت از واردات 

به آسانی شکستنی نیست. 
ایران  پوشاک  انجمن صنایع  موسس  هیئت  عضو 
ضمن اعالم این مطلب که اگر سهم پوشاک خارجی 
در کشور ۵۰ درصد مصرف باشد، بالغ  بر ۳۰ هزار 
گفت:  می آورد؛  وجود  به  نقدینگی  تومان  میلیارد 
پوشاک  از  حجم  این  برای  رفته  دست   از  اشتغال 
خارجی معادل ۵۰۰ هزار شغل است؛ آیا بازار بالقوه 
تولیدکنندگان داخلی، توان تولید ندارد که بازار ایران 
به بازار مناسب برای رقبای خارجی تبدیل شده است؟! 
مسلماً عدم درک شرایط صنعت پوشاک کار را به این 

مرحله کشانده است.

 9 شماره 172    فروردین و اردیبهشت 96  

هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران-  بود. وی 
گفت: سعی ما این است که صرفاً به عیب جویی و بیان 

ایرادات نپردازیم بلکه برای آنها راهکار ارائه نماییم. 
صنایع  انجمن  تشکیل  بدو  از  داد:  ادامه  هاکوپیان 
نیم سپری می شود(  ایران )که یک سال و  پوشاک 
و  اتحادیه ها  تمام  هماهنگی  با  کردیم  تالش 
تشکل های فعال این صنعت، ایده هایی که می تواند 
دولت را جهت خروج از شرایط کنونی کمک کند؛ 
ارائه نماییم از جمله وارداتی که تحت عنوان قاچاق 

و ... مطرح می شود.
وی ضمن مخالفت صریح با واژه »قاچاق« گفت: 
بر این باورم که شرایط امنیتی کشور اثبات می کند 
که مرزهای کشور این چنین بی در و پیکر نیست که 
از کاالی قاچاق وارد کشور شود  حجم گسترده ای 
و اگر چنین مطلبی را بپذیریم در واقع به نیروهای 
نظامی، انتظامی و امنیتی کشور جفا کرده ایم؛ پس این 
یک جریان سازمان یافته است و در حال انجام آخرین 
تالش های خود می باشد اما هموطنان ما باید بدانند در 
این راه، تولیدکننده و مصرف کننده یک مسیر مشترک 

دارند.
ایران  پوشاک  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 

تصریح کرد: طی چهار ماه گذشته، طبق پیشنهادات 
وزیر  مساعد  نظر  و  ایران  پوشاک  صنایع  انجمن 
و  نمایندگان  فعالیت  دستورالعمل  صنعت،  محترم 
شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در 
کشور تدوین شد که طی ارسال نامه ای برای اجرا 
ابالغ شد. در این دستورالعمل هیچ ممنوعیتی جهت 
واردات پوشاک وجود ندارد و طبق قانون صادرات و 
واردات، هر کاالیی باید از مبدأ اصلی وارد کشور ما 
شود نه این که کاالهای استوک شرکت های مختلف 

جمع آوری و به طور کیلویی وارد کشور شود.
به گفته این صنعتگر، درد اینجاست که نه تنها پوشاک 
به  صورت کیلویی وارد شده بلکه کیلویی هم ثبت 
سفارش شده است! و نکته جالب تر این که با گذشت 
۴ ماه از صدور دستورالعمل وزیر صنعت، هیچ اقدامی 
برای کنترل واردات پوشاک صورت نگرفته است. پس 
از پیگیری های مستمر، وزیر صنعت، جلسه دیگری 
برگزار نمود تا علل عدم اجرای دستورالعمل مشخص 
شود در نهایت ایشان، دستور تشکیل کارگروه پیگیری 
اجرای دستورالعمل به ریاست خانم نصراللهی- مشاور 

وزیر در امور صنعت نساجی- را صادر کرد.   
هاکوپیان ضمن اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور 

رئیس کل گمرک اضافه کرد: به گفته ایشان، حدود 
۶۰ میلیون دالر پوشاک به کشور وارد می شود و حجم 
واردات را به صورت تناژ اعالم کرد؛ پس یک جریان 
سازمان یافته تالش می کند پوشاک بی کیفیت خارجی 
را راهی بازار ایران کند؛ حتی پوشاک به صورت کیلویی 
ثبت سفارش و وارد کشور می شود. واقعیت این  است 
که واردات بی رویه پوشاک که به طور کیلویی انجام 
ایران و بسته شدن  بازار  می شود؛ به دنبال تصرف 

کارخانه های داخلی است.
وی با اعالم این مطلب که تولیدکنندگان داخلی صنعت 
پوشاک علی رغم تمام مسائل، مشکالت و نامالیمات، 
اجازه خروج ارز از کشور را نمی دهند و موقعیت های 
شغلی را از جوانان ایرانی نمی گیرند؛ اذعان داشت: 
صنعت پوشاک، صنعتی است که هیچ دولتی به آن 
توجه نکرده است و این موضوع را در نخستین نامه به 
وزیر صنعت، یادآور شدم؛ بنابراین تمام فعاالن صنعت 
پوشاک با سرمایه مادی و معنوی خود، کارخانه ها و 
واحدهای تولیدی را به وجود آورده اند؛ ضمن این که 
کارخانه هایی در ایران وجود دارند که مشابه آن در 
کشورهای منطقه )همچون ترکیه( کمتر وجود دارد اما 
تولیدکنندگان با مشکالت متعددی روبر و هستند که 

مجید افتخاری

سعید جاللی قدیری

محمد اتابکی

اکبر رضائیان

بهرام شهریاری

سومبات هاکوپیان

محمد خاضع

گلنار نصرالهی

مجید نامی

افسانه محرابی
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وی اذعان داشت: متأسفانه مدیرانی هستند که هنوز 
متوجه تبعات این ضایعه بزرگ بر پیکره اقتصاد کشور 
نیستند؛ باال رفتن از دیوار یک خانه را دزدی می دانند 
اما تسهیل واردات کاالیی مانند پوشاک )که صدها 
هزار شغل را به مخاطره می اندازد( نه تنها قبیح نیست 
بلکه مورد حمایت علنی نیز قرار می گیرد! آیا هیچ 
تولیدکننده ای در جهان به دولت خود اجازه می دهد 
که به این سادگی تولید داخلی را نادیده بگیرد و اجازه 
این مصیبت  گیرد؟  قرار  مورد هجمه  بازارش  دهد 
ماست که حتی متولیان دولتی حقی برای تولیدات 

داخلی قائل نیستند. 
از  پس  داد:  ادامه  پوشاک  صنعت  پیشکسوت  این 
سالیان متمادی که به کمک یک وزیر موفق شدیم 
با تدوین دستورالعمل، واردات را نظام مند و قانونی 
و منافع ملی را حفظ کنیم؛ صدای مجریان درآمده 
است! و می گویند ما جواب ثبت سفارش کنندگان را 
چه بدهیم؟! مگر می توان گفت ثبت سفارش صورت 
نگیرد؟ این اسفناک نیست که پس از دستورالعمل 
این  مقررات  تابع  را  سفارش  که  پوشاک  واردات 
دستورالعمل کرده است حجم وسیع پوشاک بعد از 
آیا  باشد؟!  شده  سفارش  ثبت  دستورالعمل،  صدور 
طبق  که  حال  نیست؟  ملت  حقوق  به  تجاوز  این 
دستور وزیر، ثبت سفارش ها باید ابطال شوند؛ برخی 
اعالم می کنند در صورت ابطال،  جواب مردم را چه 
بدهیم؟! اما  تولیدکنندگان مردم نیستند و فقط ثبت 

سفارش کنندگان مردم هستند؟! 
پوشاک  تولیدکنندگان  به  متعلق  را  آینده  رضائیان، 
ایرانی دانست و گفت: زیرا موجودیت آنها پذیرفته  شده 
است و می دانند که صنعت پوشاک نه تنها پیشران 
صنعت نساجی است بلکه پیشران حل معضل اشتغال 
بزرگ ترین  به  مصرفی  کاالهای  صادرات  کشور، 

بازارهای صادراتی جهان محسوب می شود. 
به اعتقاد وی، صنعت پوشاک با این آینده روشن دارای 

دو وظیفه است: 
نباید  رقابت پذیر  تولید  بدون  رقابت پذیر:  تولید   -1
در  باشیم.  داشته  بازارمان  آینده  از  انتظاری  هیچ 
صنعت پوشاک رعایت سلیقه مشتری در طراحی روز 
با استفاده از مواد اولیه متنوع، حرف اول را می زند. 

تولید رقابت پذیر به دوخت باکیفیت نیاز دارد و در رأس 
تمام این موارد، تا عبور از عقب ماندگی ها، صنعت 
جبران  برای  است.  مالی  حمایت  نیازمند  پوشاک 
مصیبت های وارده بر این صنعت، کمک های مالی 
حتی در این شرایط دشوار مالی دولت، به نفع دولت و 
منافع ملی است. برای رفع موانع تولید، تشکل ها باید 
برنامه ریزی داشته باشند که این امر مهم ترین وظیفه 

تشکل هاست. 
ما امروز شاکریم که امروز ) ولو دیر( دولت اهمیت 
انتشار  در  و  است  کرده  درک  را  پوشاک  صنعت 

پیشنهادات کارشناسی شده تشکل هاست.
تشکل ها  بی شمار  تعداد  از  تشکل ها:  ۲-همیاری 
هراسی نداریم ما نگران آن هستیم که خدای ناکرده 
به جای یاری رسانی و هم افزایی، به خودخواهی و 
سبقت گیری از دیگران بپردازیم که در این صورت 
انتخاب  به  برد.  نخواهیم  جایی  به  ره  کدام  هیچ 
اعضای یکدیگر احترام بگذاریم و به طور تخصصی 
کار  تقسیم  و  برنامه ریزی  را  متنوع  سرویس دهی 

نماییم. 
رضائیان گفت: برنامه ریزی برای تولید با هدف تحقق 
رقابت پذیری تولید برعهده تشکل هاست و ضرورت 

ندارد که تمام تشکل های مرتبط با پوشاک در این 
می توان  بلکه  دهند  انجام  موازی  کارهای  زمینه 
براساس امکانات هر تشکل، تقسیم کار کرد و کیفیت 

ارائه خدمات به اعضا را افزایش داد. 
تولیدکنندگان  خوشبختانه  صنعتگر،  این  اعتقاد  به 
پوشاک در هر اتحادیه و انجمنی که باشند در صف 
کار  تقسیم  و  همیاری  این  مشوق  و  هستند  واحد 

خواهند بود. 
مشاور انجمن صنایع پوشاک ایران در رابطه با اتحادیه 
صنف فروشندگان پوشاک گفت: این اتحادیه وظیفه 
خطیر فروش پوشاک را برعهده دارد و از جایگاه قانونی 
ویژه ای بهره مند است، باید اذعان نماییم که مدیریت 
محترم این تشکل در تالش های اخیر از عزم راسخی 
در نزدیکی با تشکل ها برخوردار است و فروش پوشاک 
قاچاق ولو با کاله شرعی و قانونی در فروشگاه های 
پوشاک همواره دغدغه تولیدکنندگان پوشاک بوده و 
خط قرمز آنهاست اما اخیراً شاهد موضع گیری قاطعانه 
این اتحادیه برای رفع اساسی مشکالت به خصوص 
همسویی در موضع گیری مشترک در موضوع شناسه 
کاال و کد رهگیری هستیم که آن را ارج می نهیم و 
یقین داریم تنها راه مبارزه با قاچاق پوشاک در تداوم 
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این همکاری هاست. 
رضائیان افزود: شاید در سایه همین همیاری ها بتوان 
انتظار داشت معضالت ناشی از ادغام تولیدکنندگان 
و فروشندگان که در مبارزه جدی پیش رو با قاچاق 
خیرخواهانه  نظر می رسد؛  به  دشوار  مانعی  پوشاک 
و با تفاهم، حل و فصل شود. وی در پایان متذکر 
شد:  با حضور و مساعدت تولیدکنندگان و تالش های 
مشترک تمام تشکل های نساجی و پوشاک باالخص 
یکپارچگی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
با انجمن صنایع پوشاک ایران، می توان باور داشت که 
سختی های پوشاک کشور به پایان برسد و اکنون که 
دولت توان بالقوه صنعت پوشاک را باور دارد فرصت 
مغتنمی برای خیزش و جهش تولیدکنندگان به سوی 
تسخیر بازار داخلی و جبران خسارات گذشته مهیا شده 
است. ان شاء اهلل با همت تولیدکنندگان، آب رفته به 

جوی بازمی گردد...
* رفع مشکل عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات 
در بخش بعدی مراسم، تعدادی از تولیدکنندگان به 
بیان مطالبی در زمینه مسائل و مشکالت صنعت 
کشور  در  صنعت  این  توانمندی های  و  پوشاک 

پرداختند. 

مدیره  هیئت  عضو  شهریاری-  بهرام  مهندس 
بیان  با  ایران-  پوشاک  و  نساجی  اتحادیه صنایع 
این مطلب که نسل دوم یک خانواده فعال در صنعت 
در  بازار خوبی  پوشاک هستم؛ گفت:  سال 1۳8۲ 
آلمان و فنالند پیدا کردیم که تا پیش از تحریم ها این 
صادرات ادامه داشت اما به دلیل تحریم، این بازارها را 

از دست دادیم.
وی افزود: پس از برجام، توجه خود را معطوف بازار 
با همکاری  روسیه کرده ایم و یک سالی  است که 
دو برند معتبر و مطرح دیگر در این بازار به فعالیت 
می پردازیم. پس از انجام مطالعات اولیه در مورد بازار 
روسیه، متوجه شدیم قیمت  محصوالت ما با قیمت 
محصوالت متوسط رو به باالی ترکیه قابل رقابت 
است اما سوال بزرگی برای ما مطرح شد این که چطور 
در کشور خودمان برای رقابت با محصوالت ترکیه با 
مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کنیم اما در 
روسیه علی رغم هزینه های حمل و نقل و گمرک، قادر 

به رقابت با پوشاک ترکیه هستیم؟! 
»عدم  عامل  دو  کرد:  تصریح  شهریاری  مهندس 
پرداخت صحیح حقوق و عوارض وارداتی« و »فرار 
گفت:  و  برشمرد  موثر  زمینه  این  در  را  مالیاتی« 

تولیدکننده داخلی هنگام واردات مواد اولیه باید تا ریال 
آخر، حقوق و عوارض گمرکی را بپردازد اما افرادی که 
به تازگی وارد بازار ما شده اند و فروشگاه های باالی 
هزار متر راه اندازی کرده اند؛ حقوق و عوارض خود را 
به درستی پرداخت نمی کنند؛ در روش نخست این 
افراد ابتدا در مناطق آزاد یک شرکت تأسیس می کنند 
و سپس واردات را انجام می دهند زیرا در آن مناطق 
ثبت سفارش الزم نیست و عوارض گمرکی اندکی 
پرداخت می شود و سپس از آنجا کاال را وارد کشور 

می کنند.
با یک شرکت واسط  ادامه داد: در روش دوم،  وی 
قرارداد می بندند و پوشاک را به صورت کیلویی وارد 
می کنند، نکته جالب این که در برگ ثبت سفارش 
یا  است  کاپشن  پوشاک  این  که  نیست  مشخص 
شلوار! سپس این شرکت به قیمت باالتری به صورت 
این  به  را می فروشد.  مادر، کاال  به شرکت  صوری 
ترتیب بخش بزرگی از کاالهای عرضه شده  دارای 

برگ سبز و عوارض قانونی نیستند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع نساجی و پوشاک 
ایران به جواز فروشگاه های مذکور اشاره کرد و گفت: 
به صورت  اما  است  »شخصی«  مغازه ها  این  جواز 
»شرکتی« کاال وارد می کنند زیرا انتهای هر سال، 
اتاق اصناف طبق توافق با اداره مالیات، مالیات کل 
این  اگر  و  اعالم می کند  رقم مشخصی  را  اصناف 
فروشگاه ها به نام شرکت ها ثبت شده باشند، مالیات 
آنها به طور شفاف دریافت نمی شود اما یک تولیدکننده 
در قالب شرکت باید مالیات خود را به صورت کامل 
پرداخت کند! همین موارد باعث می شوند به عنوان 
تولید کننده نتوانم در داخل کشور با کاالی وارداتی 
رقابت نمایم اما در خارج از مرزها عملکرد موفق تری 

داشته باشم! 
فروشگاه های  شد:  یادآور  شهریاری  مهندس 
هزارمتری پوشاک ترک روزانه حداقل 1۰۰ میلیون 
نیز  شرکت ها  از  برخی  دارند)فروش  فروش  تومان 
به روزانه ۷۰۰ میلیون تومان می رسد( این فروشگاه ها 
روزانه یک میلیارد ریال پوشاک عرضه می کنند اما 
می پردازند  را  مالیاتی  همان  مالیات،  پرداخت  زمان 
که به طورکلی برای اصناف تعیین  شده است پس 
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وی اذعان داشت: متأسفانه مدیرانی هستند که هنوز 
متوجه تبعات این ضایعه بزرگ بر پیکره اقتصاد کشور 
نیستند؛ باال رفتن از دیوار یک خانه را دزدی می دانند 
اما تسهیل واردات کاالیی مانند پوشاک )که صدها 
هزار شغل را به مخاطره می اندازد( نه تنها قبیح نیست 
بلکه مورد حمایت علنی نیز قرار می گیرد! آیا هیچ 
تولیدکننده ای در جهان به دولت خود اجازه می دهد 
که به این سادگی تولید داخلی را نادیده بگیرد و اجازه 
این مصیبت  گیرد؟  قرار  مورد هجمه  بازارش  دهد 
ماست که حتی متولیان دولتی حقی برای تولیدات 

داخلی قائل نیستند. 
از  پس  داد:  ادامه  پوشاک  صنعت  پیشکسوت  این 
سالیان متمادی که به کمک یک وزیر موفق شدیم 
با تدوین دستورالعمل، واردات را نظام مند و قانونی 
و منافع ملی را حفظ کنیم؛ صدای مجریان درآمده 
است! و می گویند ما جواب ثبت سفارش کنندگان را 
چه بدهیم؟! مگر می توان گفت ثبت سفارش صورت 
نگیرد؟ این اسفناک نیست که پس از دستورالعمل 
این  مقررات  تابع  را  سفارش  که  پوشاک  واردات 
دستورالعمل کرده است حجم وسیع پوشاک بعد از 
آیا  باشد؟!  شده  سفارش  ثبت  دستورالعمل،  صدور 
طبق  که  حال  نیست؟  ملت  حقوق  به  تجاوز  این 
دستور وزیر، ثبت سفارش ها باید ابطال شوند؛ برخی 
اعالم می کنند در صورت ابطال،  جواب مردم را چه 
بدهیم؟! اما  تولیدکنندگان مردم نیستند و فقط ثبت 

سفارش کنندگان مردم هستند؟! 
پوشاک  تولیدکنندگان  به  متعلق  را  آینده  رضائیان، 
ایرانی دانست و گفت: زیرا موجودیت آنها پذیرفته  شده 
است و می دانند که صنعت پوشاک نه تنها پیشران 
صنعت نساجی است بلکه پیشران حل معضل اشتغال 
بزرگ ترین  به  مصرفی  کاالهای  صادرات  کشور، 

بازارهای صادراتی جهان محسوب می شود. 
به اعتقاد وی، صنعت پوشاک با این آینده روشن دارای 

دو وظیفه است: 
نباید  رقابت پذیر  تولید  بدون  رقابت پذیر:  تولید   -1
در  باشیم.  داشته  بازارمان  آینده  از  انتظاری  هیچ 
صنعت پوشاک رعایت سلیقه مشتری در طراحی روز 
با استفاده از مواد اولیه متنوع، حرف اول را می زند. 

تولید رقابت پذیر به دوخت باکیفیت نیاز دارد و در رأس 
تمام این موارد، تا عبور از عقب ماندگی ها، صنعت 
جبران  برای  است.  مالی  حمایت  نیازمند  پوشاک 
مصیبت های وارده بر این صنعت، کمک های مالی 
حتی در این شرایط دشوار مالی دولت، به نفع دولت و 
منافع ملی است. برای رفع موانع تولید، تشکل ها باید 
برنامه ریزی داشته باشند که این امر مهم ترین وظیفه 

تشکل هاست. 
ما امروز شاکریم که امروز ) ولو دیر( دولت اهمیت 
انتشار  در  و  است  کرده  درک  را  پوشاک  صنعت 

پیشنهادات کارشناسی شده تشکل هاست.
تشکل ها  بی شمار  تعداد  از  تشکل ها:  ۲-همیاری 
هراسی نداریم ما نگران آن هستیم که خدای ناکرده 
به جای یاری رسانی و هم افزایی، به خودخواهی و 
سبقت گیری از دیگران بپردازیم که در این صورت 
انتخاب  به  برد.  نخواهیم  جایی  به  ره  کدام  هیچ 
اعضای یکدیگر احترام بگذاریم و به طور تخصصی 
کار  تقسیم  و  برنامه ریزی  را  متنوع  سرویس دهی 

نماییم. 
رضائیان گفت: برنامه ریزی برای تولید با هدف تحقق 
رقابت پذیری تولید برعهده تشکل هاست و ضرورت 

ندارد که تمام تشکل های مرتبط با پوشاک در این 
می توان  بلکه  دهند  انجام  موازی  کارهای  زمینه 
براساس امکانات هر تشکل، تقسیم کار کرد و کیفیت 

ارائه خدمات به اعضا را افزایش داد. 
تولیدکنندگان  خوشبختانه  صنعتگر،  این  اعتقاد  به 
پوشاک در هر اتحادیه و انجمنی که باشند در صف 
کار  تقسیم  و  همیاری  این  مشوق  و  هستند  واحد 

خواهند بود. 
مشاور انجمن صنایع پوشاک ایران در رابطه با اتحادیه 
صنف فروشندگان پوشاک گفت: این اتحادیه وظیفه 
خطیر فروش پوشاک را برعهده دارد و از جایگاه قانونی 
ویژه ای بهره مند است، باید اذعان نماییم که مدیریت 
محترم این تشکل در تالش های اخیر از عزم راسخی 
در نزدیکی با تشکل ها برخوردار است و فروش پوشاک 
قاچاق ولو با کاله شرعی و قانونی در فروشگاه های 
پوشاک همواره دغدغه تولیدکنندگان پوشاک بوده و 
خط قرمز آنهاست اما اخیراً شاهد موضع گیری قاطعانه 
این اتحادیه برای رفع اساسی مشکالت به خصوص 
همسویی در موضع گیری مشترک در موضوع شناسه 
کاال و کد رهگیری هستیم که آن را ارج می نهیم و 
یقین داریم تنها راه مبارزه با قاچاق پوشاک در تداوم 
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در این شرایط، شرکت های تولید و عرضه پوشاک، 
مالیات به مراتب بیشتری پرداخت می کنند و در مقابل 
شرکت های تولیدکننده داخلی قادر به رقابت با این 

تولیدات وارداتی نیستند.
این تولیدکننده پوشاک بیان داشت: یکی از مزایای 
این  پوشاک  خارجی  برندهای  فعالیت  دستورالعمل 
پایان توسط یک  تا  آغاز  از  باید  برند  است که هر 
شرکت وارد و عرضه شود و خوشبختانه اجرای این 
دستورالعمل مشکل عدم پرداخت حقوق گمرکی و 

مالیات را برطرف می کند. 

* جنگ نابرابر تولیدکنندگان پوشاک با روئین تنان 
عرصه واردات 

تولیدکننده  خاضع-  محمد  مراسم،  بعدی  سخنران 
پوشاک- بود. وی که نسل سوم خانواده ای فعال در 

صنعت پوشاک است؛ گفت: امروز دور یکدیگر جمع 
شده ایم تا بگوییم حال و روز صنعت ما وخیم است 
و متأسفانه واردات بی رویه و به تبع آن عدم حمات 
از صنایع به جان صنعت پوشاک افتاده است که اگر 
بی تفاوت از کنار آن بگذریم؛ همه ما را از پای درخواهد 

آورد.
خاضع افزود: صنعت پوشاک از جمله معدود صنایعی 
ابتدا خصوصی بوده و در عین حال از  از  است که 
حداقل امکانات و حمایت ها بهره مند بوده و تحت 
شرایط ناگوار رکود اقتصادی با پیکری آسیب پذیر باید 

وارد جنگی نابرابر با روئین تنان عرصه واردات شود.
ما  که  روزهای سختی  در  تولیدکننده،  این  به گفته 
)تولیدکنندگان( در پی جنگیدن و دست و پنجه نرم 
کردن با مشکالت و پیچیدگی های تولید و نیروی کار 
هستیم، روزانه بین 1۰۰تا ۲۰۰ کانتینر پوشاک بدون 
ضابطه از مبادی گمرک جمهوری اسالمی ایران وارد 
کشور می شوند و به حال و روز صدها هزار وابسته 
این صنعت نیشخند می زنند! نیشخند می زنند به ما 
و پیشینه ما و برندهای ملی ما که سالیان متمادی 
است نامی از آنها شنیده نمی شود مانند کفش ملی، 
کفش باّل، جامکو، جوراب استارالیت و ... ؛ به پدران 
به بزرگان صنعت پوشاک که می توانستند به نام های 
جهانی تبدیل شوند به پدران ما که به شوروی سابق و 

ترکیه، کاال صادر می کردند.
وی تصریح کرد: اظهارات پوشاک وارداتی در گمرک 
به صورت کیلویی صورت می گیرد در حالی که در هیچ 

کشوری چنین روندی وجود ندارد.  
خاضع افزود: با تداوم این روند و گره خوردن منافع 
رانت های  و  فرصت ها  و  بی رویه  واردات  با  عده ای 
مختلفی که برای عده ای ایجاد شده؛ صاحبان این 
صنعت و وابستگان آن نیز مجبور به توقف تولید و 
تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی خود و به تبع 
آن هزاران کارگر از کار بیکار شده و امیِد افتخار به 

تولید ملی نیز به ناامیدی تبدیل می شود. 
ایجاد فضای مناسب و قابل رقابت برای تولیدکنندگان 
دقیق  و  سریع  اجرای  حمایتی،  استراتژی های  با  
دستورالعمل که به امضای وزیر صنعت رسیده است و 
اجرای دقیق قانون واردات پوشاک در گمرکات کشور، 
دولتمردان  از  تولیدکننده  این  که  بودند  مواردی  از 

درخواست کرد. 
وی در پایان از دولتمردان و مسئوالن سازمان های 
دولتی مرتبط درخواست کرد تا صنعت پوشاک را از 

ورطه ورشکستگی نجات دهند.

*حرکت دولت به سمت نهادگرایی
مهندس نامی که اجرای نشست حمایت از صنعت 
پوشاک و مقابله با واردات بی رویه و غیر قانونی را 
برعهده داشت، گفت: طبق برآوردهای رسمی بانک 
مرکزی و مرکز آمار، میزان مصرف پوشاک کشور بالغ 
بر 11میلیارد دالر بوده است؛ طبق آمار یونیدو در سال 
۲۰1۳، میزان صادرات پوشاک کشورهای مختلف به 
بالغ بر ۷۲۴  ایران ۴۳۶ میلیون دالر ، سال ۲۰1۴ 
میلیون دالر و سال ۲۰1۵ نزدیک به یک میلیارد دالر 

بود. 
وی افزود: در همین سال ها، میزان واردات رسمی در 
گمرکات کشور، در سال 1۳91، 19/۲ میلیون دالر، در 
سال 1۳9۲ ، ۵/۳ میلیون دالر و در سال 1۳9۴، 1۴/۲ 
میلیون دالر بوده و نیاز به توضیح نیست که مقایسه 

این ارقام با یکدیگر همخوانی ندارند!
مهندس نامی سپس دکتر مجید افتخاری- تولیدکننده 

پوشاک- را به تریبون سخنرانی دعوت کرد. 
اقتصاد،  علم  ابتدایی  تعاریف  در  داشت:  ابراز  وی 
دولت به عنوان بنگاهی تعریف می شود که کاالیی 
آن  قبال  در  و  می فروشد  مردم  به  امنیت  نام  به 
می کند.  کسب  »مالیات«  عنوان  تحت  درآمدی 
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دولت باید در حوزه اقتصادی، امنیت را برای کسب 
این  فعاالن  تا  آورد  وجود  به  تولیدکنندگان  کار  و 
حوزه بتوانند به فعالیت بپردازند و در مسیر مورد نظر 

خود گام بردارند. 
نکته که سال گذشته  این  بیان  با  افتخاری  دکتر 
پوشاک  رسمی  مبادی  از طریق  دالر  میلیون   1۵
وارد کشور شد؛ اذعان داشت: یک درصد پوشاک 
خارجی مصرفی به صورت قانونی و 99 درصد آن 
به صورت قاچاق وارد کشور می شوند. این فضای 
کسب و کاری است که تولیدکننده باید در آن به 

فعالیت بپردازد! 
وی افزود: در شهر تهران بیش از ۴۰۰ برند تقلبی 
مشغول فعالیت هستند و یک برند اسپانیایی بیش از 

8۰ شعبه تقلبی دارد!  
این مطلب که طبق گفته  بیان  با  افتخاری  دکتر 
برندهای  درصد   9۷ لباس،  و  مد  ملی  بنیاد  دبیر 
عدم  هستند؛  متقلب  یا  متخلف  کشور  در  فعال 
ثبات بازار، اتخاذ سیاست دامپینگ در ترکیه، باال 
چندین  رکود  تورم،  و  بانکی  بهره های  نرخ  بودن 
نشده  کارشناسی  قوانین  اجرای  اقتصادی،  ساله 
و بدون تعامل با صاحبان آن صنعت را از دالیل 

اصلی توقف بسیاری از واحدهای تولیدی پوشاک 
ترجیحی  تعرفه  اجرای  گفت:  و  دانست  کشور  در 
واردات پوشاک از ترکیه باعث شده صنعت نساجی 
دستی  دو  سیاسی  تعامالت  در  پوشاک کش ور  و 
به عنوان هبه تقدیم ترک ها شود که جز نابودی 
به چالش کشاندن صنعتگران، خروجی  و  صنعت 
دیگری به همراه نداشت. در همین فضای مسموم، 
مانند  بخشنامه ها  و  مقررات  و  قوانین  یکسری 
دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک صادر 

می شوند آن هم دریغ از اجرای یک بند! 
تولیدکننده پوشاک به عدم رقابت برابر در بازار داخلی 
کشور میان برندهای خارجی و داخلی اشاره کرد و 
گفت: دریافت مجوز فروش فوق العاده بسیار دشوار 
با فروش  و سازمانی  نهاد  مقابل هیچ  در  اما  است 
فوق العاده پوشاک خارجی برخوردی نمی کند و اغلب 

آنان حتی برند هم نیستند. 
دکتر افتخاری بیان داشت: تعریف ما تولیدکنندگان 
بر  است که چوبی  نهادی  دولت،  از  و صنعتگران 
دست دارد و گهگاه وارد چرخ تولید می کند و مانع 
حرکت آن می شود! متأسفانه هیچ گاه نگاه عمیق 
به صنعت پوشاک نشده است و مانند کودک سر 

از  را  آن  مجبور شده  که صاحب خانه  است  راهی 
) و  عزیزتر  فرزندان  آن قدر  اما  بردارد  درب  جلوی 
که  دارند  حضور  خانه  لوس!(  در  و  نازپرورده  گاه 
هیچ توانمندی ندارند اما این کودک با استعداد و 
نیست  انصاف  بودن،  راهی  سر  به  دلیل  قدرتمند 

مورد بی مهری قرار گیرد.  
وی ادامه داد: در حوزه های مختلف یکی از کشورهای 
قدرتمند منطقه محسوب می شویم؛ چگونه عبدالمالک 
ریگی با ۶۰ کیلوگرم وزن در فاصله ۳۰ هزار پایی در 
هواپیما ردیابی، شناسایی و دستگیر می شود اما بیش 
از 1۰۰ کانتینر حاوی پوشاک قاچاق دیده نمی شوند و 
راهکاری برای مقابله با آنان مدنظر قرار نمی گیرد؟! 

)تشویق حضار(
دکتر افتخاری در پایان گفت: طبق تحقیقات یکی 
برخی  یافتگی  توسعه  علل  مورد  در  اقتصادانان  از 
کشورها، نهادگرایی و حرکت در مسیر نهادی، دلیل 
پیشرفت و توسعه کشورهاست. دولت باید به سمت 
نهادگرایی حرکت کند؛ امری که متأسفانه در کشور ما 

چندان تحقق نیافته است. 

صنعت  وزارت  برای  پوشاک  و  نساجی  *صنعت 
بسیار ارزشمند است

و  معدن  صنعت،  وزیر  مشاور  نصراللهی-  گلنار 
تجارت در امور نساجی- بیان داشت: پایه گذاری 
بافندگی،  ریسندگی،  با  ایران  در  نساجی  صنعت 
بنابراین  یافت؛  تحقق  تکمیل  و  چاپ  رنگرزی، 
بدون  و  ابتدا  از  نمی توانست  سیاست گذاری های 
این  شاید  و  گیرد  صورت  بخش ها  این  به  توجه 
توجه کمتری شود  پوشاک  به  باعث شد  موضوع 
اما به این معنا نیست که دولت به صنعت نساجی، 

اهمیت نمی دهد.
میان  وفاق  و  همبستگی  به  اشاره  ضمن  وی 
از  دفاع  در  پوشاک  و  نساجی  صنایع  تشکل های 
منافع این صنعت ابراز داشت: از ابتدای سال 1۳9۳ 
طبق نامه ارسالی آقای هاکوپیان به وزیر صنعت، به 
دستور ایشان  »کارگروه پوشاک« در وزارتخانه تشکیل 
شد که این کارگروه پوشاک در حال بررسی و رفع 

مشکالت صنعت نساجی است.
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در این شرایط، شرکت های تولید و عرضه پوشاک، 
مالیات به مراتب بیشتری پرداخت می کنند و در مقابل 
شرکت های تولیدکننده داخلی قادر به رقابت با این 

تولیدات وارداتی نیستند.
این تولیدکننده پوشاک بیان داشت: یکی از مزایای 
این  پوشاک  خارجی  برندهای  فعالیت  دستورالعمل 
پایان توسط یک  تا  آغاز  از  باید  برند  است که هر 
شرکت وارد و عرضه شود و خوشبختانه اجرای این 
دستورالعمل مشکل عدم پرداخت حقوق گمرکی و 

مالیات را برطرف می کند. 

* جنگ نابرابر تولیدکنندگان پوشاک با روئین تنان 
عرصه واردات 

تولیدکننده  خاضع-  محمد  مراسم،  بعدی  سخنران 
پوشاک- بود. وی که نسل سوم خانواده ای فعال در 

صنعت پوشاک است؛ گفت: امروز دور یکدیگر جمع 
شده ایم تا بگوییم حال و روز صنعت ما وخیم است 
و متأسفانه واردات بی رویه و به تبع آن عدم حمات 
از صنایع به جان صنعت پوشاک افتاده است که اگر 
بی تفاوت از کنار آن بگذریم؛ همه ما را از پای درخواهد 

آورد.
خاضع افزود: صنعت پوشاک از جمله معدود صنایعی 
ابتدا خصوصی بوده و در عین حال از  از  است که 
حداقل امکانات و حمایت ها بهره مند بوده و تحت 
شرایط ناگوار رکود اقتصادی با پیکری آسیب پذیر باید 

وارد جنگی نابرابر با روئین تنان عرصه واردات شود.
ما  که  روزهای سختی  در  تولیدکننده،  این  به گفته 
)تولیدکنندگان( در پی جنگیدن و دست و پنجه نرم 
کردن با مشکالت و پیچیدگی های تولید و نیروی کار 
هستیم، روزانه بین 1۰۰تا ۲۰۰ کانتینر پوشاک بدون 
ضابطه از مبادی گمرک جمهوری اسالمی ایران وارد 
کشور می شوند و به حال و روز صدها هزار وابسته 
این صنعت نیشخند می زنند! نیشخند می زنند به ما 
و پیشینه ما و برندهای ملی ما که سالیان متمادی 
است نامی از آنها شنیده نمی شود مانند کفش ملی، 
کفش باّل، جامکو، جوراب استارالیت و ... ؛ به پدران 
به بزرگان صنعت پوشاک که می توانستند به نام های 
جهانی تبدیل شوند به پدران ما که به شوروی سابق و 

ترکیه، کاال صادر می کردند.
وی تصریح کرد: اظهارات پوشاک وارداتی در گمرک 
به صورت کیلویی صورت می گیرد در حالی که در هیچ 

کشوری چنین روندی وجود ندارد.  
خاضع افزود: با تداوم این روند و گره خوردن منافع 
رانت های  و  فرصت ها  و  بی رویه  واردات  با  عده ای 
مختلفی که برای عده ای ایجاد شده؛ صاحبان این 
صنعت و وابستگان آن نیز مجبور به توقف تولید و 
تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی خود و به تبع 
آن هزاران کارگر از کار بیکار شده و امیِد افتخار به 

تولید ملی نیز به ناامیدی تبدیل می شود. 
ایجاد فضای مناسب و قابل رقابت برای تولیدکنندگان 
دقیق  و  سریع  اجرای  حمایتی،  استراتژی های  با  
دستورالعمل که به امضای وزیر صنعت رسیده است و 
اجرای دقیق قانون واردات پوشاک در گمرکات کشور، 
دولتمردان  از  تولیدکننده  این  که  بودند  مواردی  از 

درخواست کرد. 
وی در پایان از دولتمردان و مسئوالن سازمان های 
دولتی مرتبط درخواست کرد تا صنعت پوشاک را از 

ورطه ورشکستگی نجات دهند.

*حرکت دولت به سمت نهادگرایی
مهندس نامی که اجرای نشست حمایت از صنعت 
پوشاک و مقابله با واردات بی رویه و غیر قانونی را 
برعهده داشت، گفت: طبق برآوردهای رسمی بانک 
مرکزی و مرکز آمار، میزان مصرف پوشاک کشور بالغ 
بر 11میلیارد دالر بوده است؛ طبق آمار یونیدو در سال 
۲۰1۳، میزان صادرات پوشاک کشورهای مختلف به 
بالغ بر ۷۲۴  ایران ۴۳۶ میلیون دالر ، سال ۲۰1۴ 
میلیون دالر و سال ۲۰1۵ نزدیک به یک میلیارد دالر 

بود. 
وی افزود: در همین سال ها، میزان واردات رسمی در 
گمرکات کشور، در سال 1۳91، 19/۲ میلیون دالر، در 
سال 1۳9۲ ، ۵/۳ میلیون دالر و در سال 1۳9۴، 1۴/۲ 
میلیون دالر بوده و نیاز به توضیح نیست که مقایسه 

این ارقام با یکدیگر همخوانی ندارند!
مهندس نامی سپس دکتر مجید افتخاری- تولیدکننده 

پوشاک- را به تریبون سخنرانی دعوت کرد. 
اقتصاد،  علم  ابتدایی  تعاریف  در  داشت:  ابراز  وی 
دولت به عنوان بنگاهی تعریف می شود که کاالیی 
آن  قبال  در  و  می فروشد  مردم  به  امنیت  نام  به 
می کند.  کسب  »مالیات«  عنوان  تحت  درآمدی 
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نصراللهی، تدوین سند راهبردی صنعت پوشاک را 
یکی از مهم ترین دستاوردهای کارگروه پوشاک اعالم 
کرد و گفت: طبق نتایج مطالعات تطبیقی انجام شده 
، صنعتگران ما با تالش و زحمت بیشتری در مقایسه 

با تولیدکنندگان سایر کشورها به فعالیت می پردازند. 
این مقام مسئول به موضوعاتی مانند قاچاق و واردات 
رسمی و غیر رسمی، راه اندازی شهرک های پوشاک، 
چگونگی حفظ صنایع پوشاک موجود کشور نیز اشاره 
کرد و گفت: دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی 
پوشاک در کشور ، ابتدای کار است و مسلماً اجرای آن 
به همکاری واحدهای پوشاک و پیگیری های منطقی 

فعاالن این صنعت بستگی دارد.   
همکاری  با  که  دستورالعمل  این  در  وی،  گفته  به 
صنعتگران پوشاک تهیه شده، به واردکنندگان پوشاک 
سه ماه فرصت داده شد تا خود را با این شیوه  نامه 
بر  نظارت  کارگروه  صنعت،  وزیر  و  دهند  مطابقت 
اجرای این دستورالعمل را به درخواست صنعتگران 

بخش خصوصی منصوب کرده است.
مشاور وزیر در امور نساجی با بیان این مطلب که 
بخش تجاری در کشور ما به دالیل مختلف، قدرتمند 
است ضمن این که معتقدیم این بخش نیز می تواند در 

مواردی، بازوی کمکی تولید به شمار آید.  
نام  به  شرکتی  ابتدا  در  شد:  یادآور  نصراللهی 
ترخیص کننده تشکیل و کاالی وارد شده به شرکت 
دیگر فروخته می شود ضمن این که بخش عمده ای از 
واردات پوشاک از طریق مناطق آزاد انجام و در نهایت 
وارد خاک کشور می شود که این موضوع در کارگروه 

صنعت نساجی مورد رسیدگی قرار گرفت. 
واردات  برای  ترکیه   شرکت های  داد:  ادامه  وی 
لباس  تکه  هر  برای  ایران،  به  پوشاک  ارزان قیمت 
وارداتی، هزار تومان حقوق ورودی می پردازند و ۷-8 
هزار تومان به عنوان هزینه خشکشویی و لباسشویی 
لحاظ می کنند و در پایان پوشاِک 1۵-1۴ هزارتومانی 

را با قیمت ۶۷ هزار تومان به مردم می فروشند! 
این مقام مسئول با یادآوری این مطلب که بسیاری از 
مدعیان نمایندگی برندهای خارجی، صرفاً فعالیت کار 
تجاری می کنند و نماینده برندها نیستند؛ گفت: حدود 
۲ میلیارد دالر، پوشاک در کشور قاچاق می شود که 

البته این رقم طبق برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال بین ۲ تا ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر برآورد 

می شود.
وی تصریح کرد: گسترش واحدهای صنعتی پوشاک 
با  منافاتی  عنوان  هیچ  به  کارگر  نفر  باالی ۵۰  و 
واحدهای ۵۰ نفره و کمتر ندارد حتی می تون گفت 
موجب  کشور  بخش صنعتی  در  پوشاک  گسترش 
رونق در بخش واحدهای کوچک نیز خواهد شد زیرا 
بخش تبلیغات و راه اندازی فروشگاه های بزرگ نیازمند 
تأمین مالی دارد که این امر از طریق واحدهای بزرگ 

بیشتر قابل دسترس است تا واحدهای کوچک.  
رعایت  با  قانون مند  پوشاک  واردات  خواستار  وی 
قوانین و مقررات  اگر  ضوابط مربوطه شد و گفت: 
غیرقابل اجرا در این زمینه وجود دارد کارگروهی وجود 
دارد که به این موارد رسیدگی می کند اما معتقدیم 
خارجی  برندهای  فعالیت  دستورالعمل  موارد  کلیه 
پوشاک در کشور با صنعتگران و متخصصین امور 
را  آن  بخش های  تمام  لذا  شده  هماهنگ  تجارت 

اجرایی می دانیم.  
وی در مورد تعرفه ترجیحی ترکیه گفت: به هیچ 
عنوان نمی خواهم از این تعرفه حمایت کنم اما الزم 
به ذکر است این تعرفه تأثیر خاصی در ازدیاد واردات 
پوشاک از این کشور نداشته بلکه تأثیرات روانی در 

بخش تجاری پوشاک به وجود آورده است و وظیفه 
تشکل ها و انجمن های مرتبط است که با آرامش و 
اثر را به تدریج کاهش  ارائه اطالعات درست، این 

دهیم.
نصراللهی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت صنعت 
امادگی دارد تمام پیشنهادات منطقی، مستند و با آمار 
و ارقام تشکل های مرتبط نساجی را تا مرحله نهایی 
و دستیابی به نتیجه مورد پیگیری قرار دهد. صنعت 
نساجی و پوشاک زمانی می تواند به رشد و توسعه 
دست یابد که انجمن ها و تشکل ها با همدیگر متحد 
شوند و بتوانند توانمندی های خود را به سطح عرضه 

و دید عموم بگذارند.  

* برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن!
یکی دیگر از سخنرانان این مراسم محمد اتابکی- 
تولیدکننده پوشاک- بود. وی با بیان این مطلب که 
سخنان خود را متفاوت و با طنز و کنایه ارائه خواهم 
صنعت  رینگ  در  که  است  چندسالی  گفت:  کرد، 
پوشاک درگیر هستم؛ خوب است بدانید به جای این که 
با رقیب خارجی خود مبارزه کنم با مربی پیشکسوت 
خود مبارزه را شروع کرده ام!  ایشان از قدرت و منصب 
و از جنس صنعت، بنده نیز از چاالکی و توانایی خود و 

عدم هر گونه حمایت از جنس پوشاک.
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وی افزود: جالب است بدانید بعد از 1۲ راند نفسگیر، 
برنده این مبارزه کسی نبود جز واردکنندگان غیرمجاز 
پوشاک که از این آشفتگی بازار حداکثر استفاده را برده 

بودند.
اتابکی، عوامل دست انداز و نه راه انداز در این مبارزه 

ناجوانمردانه را به شرح زیر برشمرد :
1-بهره های بانکی که بر دوشم سنگینی می کرد و 

تواناییم را کاهش می داد.
۲-وزارت دارایی که در بدو ورود در رختکن و حین 

تمرین، جیبم را خالی کرده بود.
۳-تأمین اجتماعی که در پایان مبارزه، مدعی است 
که با باال بردن ظرفیت تماشاچیان، ضرایب پرداخت 

بیشتر خواهد شد.
۴-اماکن

وزارت  واقع  در  که  اجتماعی  امور  و  کار  ۵-وزارت 
بیکاران و امور رفاهی آنان در تعطیالت بیش از حد 

باید عنوان کرد. 
۶-مرکز توسعه تجارت که البته بهتر بود نام آن را به 
مرکز توسعه واردات تغییر می دادیم و دیگر نیازی به 
این همه دغدغه فکر نبود. شاید ما تولیدکنندگان نیز 

جزو دسته واردکنندگان غیرمجاز بودیم.
۷-گمرکات 

8-سازمان تعزیرات. چه توقعی از کارشناس محترم 

و  نمی داند  را  ژیله  و  جلیقه  بین  تفاوت  هنوز  که 
درخواست آنالیز قیمت تولید را طلب می کند؛ داریم؟!

9-وزارت صنعت، معدن و تجارت که هرگاه خواستم 
برای پیشبرد اهدافم و باال بردن توانمندی های خود 
سخنی بگویم شوربختانه با رفتارشان این شعر در 
ذهنم تداعی می شود »برو ای گدای مسکین، در خانه 

علی زن! « 
اتابکی ادامه داد: این است فضای کسب و کار در این 
مرز و بوم. خواهشمند است مسئوالن پاسخگو باشند 
که چرا هیچ برند خارجی حاضر نیست محصوالت 
خود را در ایران تولید کند! حال قضاوت با شماست ؛ 
برد مقتدرانه واردکنندگان غیرمجاز پوشاک، تساوی 
و  معدن  صنعت،  وزارت  و  تولیدکنندگان  ارزشمند 
تجارت، باختی که چیزی از ارزش های این صنعت 

کم نمی کند. 

*توجه به تولیدات صادرات محور 
و  نساجی  صنایع  دفتر  مدیرکل  محرابی-  افسانه 
پوشاک وزارت صنعت- سخنران بعدی مراسم بود 
که ضمن سپاس از برگزارکنندگان نشست حمایت 
از صنعت پوشاک و مقابله با واردات بی رویه و غیر 
قانونی، اظهار داشت: با توجه به سند راهبردی پوشاک، 
دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک در کشور، 

کارگروه پیگیری و نظارت بر اجرای این دستورالعمل و 
کارگروه ماده 11 که موضوع ماده 1۳ قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز است؛ بحث کد شناسه و رهگیری؛ 
بزرگ ترین عامل موثر در کاهش واردات غیر رسمی 
خواهد بود که با پیگیری های الزم و همکاری بخش 
خصوصی بتوانیم در جهت کاهش واردات غیر رسمی 
گام های موثر برداریم و واردات براساس ثبت برندهای 

قانونی صورت گیرد.
تولیدات  به  تا  تولیدکنندگان درخواست کرد  از  وی 
صادرات محور توجه بیشتری نشان دهند و تصریح 
کرد: مسائل گمرکی موضوع بسیار مهم و مورد توجه 
وزیر محترم صنعت است که امیدوارم با قانونمند کردن 

واردات بتوان واردات بی رویه را کنترل و مهار کرد. 
محرابی ابراز امیدواری نمود تا با افزایش بهره وری و 
ارتقای آموزش های مهارتی و مدیریتی پرسنل، بتوان 

گام های موثر در رشد صنعت پوشاک برداشت. 
مدیرکل دفتر نساجی وزارت صنعت به تدوین »بسته 
حمایتی تولید و تجارت « اشاره کرد و گفت: براین 
اساس تسهیالتی که کشورهای رقیب از آن بهره  مند 
هستند  نیز شامل حال تولیدکنندگان داخلی خواهد 
شد؛ امیدوارم با عملیاتی نمودن این بسته حمایتی، 
بخش عمده ای از مشکالت صنعت نساجی و پوشاک 

برطرف شود.
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نصراللهی، تدوین سند راهبردی صنعت پوشاک را 
یکی از مهم ترین دستاوردهای کارگروه پوشاک اعالم 
کرد و گفت: طبق نتایج مطالعات تطبیقی انجام شده 
، صنعتگران ما با تالش و زحمت بیشتری در مقایسه 

با تولیدکنندگان سایر کشورها به فعالیت می پردازند. 
این مقام مسئول به موضوعاتی مانند قاچاق و واردات 
رسمی و غیر رسمی، راه اندازی شهرک های پوشاک، 
چگونگی حفظ صنایع پوشاک موجود کشور نیز اشاره 
کرد و گفت: دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی 
پوشاک در کشور ، ابتدای کار است و مسلماً اجرای آن 
به همکاری واحدهای پوشاک و پیگیری های منطقی 

فعاالن این صنعت بستگی دارد.   
همکاری  با  که  دستورالعمل  این  در  وی،  گفته  به 
صنعتگران پوشاک تهیه شده، به واردکنندگان پوشاک 
سه ماه فرصت داده شد تا خود را با این شیوه  نامه 
بر  نظارت  کارگروه  صنعت،  وزیر  و  دهند  مطابقت 
اجرای این دستورالعمل را به درخواست صنعتگران 

بخش خصوصی منصوب کرده است.
مشاور وزیر در امور نساجی با بیان این مطلب که 
بخش تجاری در کشور ما به دالیل مختلف، قدرتمند 
است ضمن این که معتقدیم این بخش نیز می تواند در 

مواردی، بازوی کمکی تولید به شمار آید.  
نام  به  شرکتی  ابتدا  در  شد:  یادآور  نصراللهی 
ترخیص کننده تشکیل و کاالی وارد شده به شرکت 
دیگر فروخته می شود ضمن این که بخش عمده ای از 
واردات پوشاک از طریق مناطق آزاد انجام و در نهایت 
وارد خاک کشور می شود که این موضوع در کارگروه 

صنعت نساجی مورد رسیدگی قرار گرفت. 
واردات  برای  ترکیه   شرکت های  داد:  ادامه  وی 
لباس  تکه  هر  برای  ایران،  به  پوشاک  ارزان قیمت 
وارداتی، هزار تومان حقوق ورودی می پردازند و ۷-8 
هزار تومان به عنوان هزینه خشکشویی و لباسشویی 
لحاظ می کنند و در پایان پوشاِک 1۵-1۴ هزارتومانی 

را با قیمت ۶۷ هزار تومان به مردم می فروشند! 
این مقام مسئول با یادآوری این مطلب که بسیاری از 
مدعیان نمایندگی برندهای خارجی، صرفاً فعالیت کار 
تجاری می کنند و نماینده برندها نیستند؛ گفت: حدود 
۲ میلیارد دالر، پوشاک در کشور قاچاق می شود که 

البته این رقم طبق برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال بین ۲ تا ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر برآورد 

می شود.
وی تصریح کرد: گسترش واحدهای صنعتی پوشاک 
با  منافاتی  عنوان  هیچ  به  کارگر  نفر  باالی ۵۰  و 
واحدهای ۵۰ نفره و کمتر ندارد حتی می تون گفت 
موجب  کشور  بخش صنعتی  در  پوشاک  گسترش 
رونق در بخش واحدهای کوچک نیز خواهد شد زیرا 
بخش تبلیغات و راه اندازی فروشگاه های بزرگ نیازمند 
تأمین مالی دارد که این امر از طریق واحدهای بزرگ 

بیشتر قابل دسترس است تا واحدهای کوچک.  
رعایت  با  قانون مند  پوشاک  واردات  خواستار  وی 
قوانین و مقررات  اگر  ضوابط مربوطه شد و گفت: 
غیرقابل اجرا در این زمینه وجود دارد کارگروهی وجود 
دارد که به این موارد رسیدگی می کند اما معتقدیم 
خارجی  برندهای  فعالیت  دستورالعمل  موارد  کلیه 
پوشاک در کشور با صنعتگران و متخصصین امور 
را  آن  بخش های  تمام  لذا  شده  هماهنگ  تجارت 

اجرایی می دانیم.  
وی در مورد تعرفه ترجیحی ترکیه گفت: به هیچ 
عنوان نمی خواهم از این تعرفه حمایت کنم اما الزم 
به ذکر است این تعرفه تأثیر خاصی در ازدیاد واردات 
پوشاک از این کشور نداشته بلکه تأثیرات روانی در 

بخش تجاری پوشاک به وجود آورده است و وظیفه 
تشکل ها و انجمن های مرتبط است که با آرامش و 
اثر را به تدریج کاهش  ارائه اطالعات درست، این 

دهیم.
نصراللهی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت صنعت 
امادگی دارد تمام پیشنهادات منطقی، مستند و با آمار 
و ارقام تشکل های مرتبط نساجی را تا مرحله نهایی 
و دستیابی به نتیجه مورد پیگیری قرار دهد. صنعت 
نساجی و پوشاک زمانی می تواند به رشد و توسعه 
دست یابد که انجمن ها و تشکل ها با همدیگر متحد 
شوند و بتوانند توانمندی های خود را به سطح عرضه 

و دید عموم بگذارند.  

* برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن!
یکی دیگر از سخنرانان این مراسم محمد اتابکی- 
تولیدکننده پوشاک- بود. وی با بیان این مطلب که 
سخنان خود را متفاوت و با طنز و کنایه ارائه خواهم 
صنعت  رینگ  در  که  است  چندسالی  گفت:  کرد، 
پوشاک درگیر هستم؛ خوب است بدانید به جای این که 
با رقیب خارجی خود مبارزه کنم با مربی پیشکسوت 
خود مبارزه را شروع کرده ام!  ایشان از قدرت و منصب 
و از جنس صنعت، بنده نیز از چاالکی و توانایی خود و 

عدم هر گونه حمایت از جنس پوشاک.
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* امیدواری های فراوان صنعت پوشاک
ایرج طائفی- عضو هیئت  آخرین سخنران مراسم 
مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران- بود. این تولیدکننده گفت: عضو کوچکی از 
صنعت بزرگ پوشاک ایران هستم و شاید بسیاری 
از مسئولین در این صنعت از قابلیت های مجموعه 
من و امثال من بی خبر باشند. قصدم مطرح کردن 
رخ  به  بلکه  نیست  مدیریتم  تحت  توانمندی های 

کشیدن توانایی های این صنعت بزرگ است.  
وی سپس به ذکر خاطره ای از صادرات محصوالت 
واحد متبوع خود پرداخت و گفت: کارخانه ام حدود 
۴۰۰ نفر پرسنل توانمند و باغیرت داشت، وقتی اولین 
سفارش تولید شلوار جین را سال 89 از ترکیه دریافت 
کردم، قصدم تنها فروش کاال و تجربه صادرات نبود 
بلکه تصمیم داشتم اعتبار و توانمندی های صنعت 

پوشاک کشور را به اثبات برسانم.
به گفته طائفی، بدون هیچ گونه پیش پرداختی، سفارش 
مذکور انجام و حتی مقرر شد پس از ارسال و کنترل 
کاال،پولم را دریافت کنم. زمانی که برای نتیجه کار به 
ترکیه رفتم؛ شنیدن یک جمله از سوی سفارش دهنده 
باعث خوشحالی ام شد »  شما اولین تولیدکننده هستید 
که تمام مراحل کارش را کنترل کردیم و حتی یک 
ایراد هم دیده نشد. آیا شخصی دوزی کرده بودید؟« 
پاسخ دادم: » خیر! حیثیت و اعتبار صنعت کشورم را 

در گروی این کار گذاشته بودم...« ) تشویق  حضار( 
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
پوشاک ایران یادآور شد: امروز از آن شرکتی که با بیش 
از ۴۰۰ پرسنل کارآزموده و باغیرت، اعتبار و حیثیت 
کشور را به رخ رقبای خارجی می کشیدم ؛ متأسفانه 
امروز 1۵۰ نفر باقی مانده است و در شرایط فعلی باز هم 

می توانم از اعتبار و حیثیت کشورم دفاع کنم.
این تولیدکننده خاطرنشان کرد: طبق آمار در کشور 
8۰ میلیون نفری ما،  بین 1۴ تا 11 میلیارد دالر )۴۲ 
پوشاک  مصرف  میزان  تومان(  میلیارد  هزار  تا ۵۲ 
است که بیانگر اشتغال پایدار ، نقدینگی قابل توجه و 
امیدواری های فراوان این صنعت می باشد اما در سال 
1۳9۴، رشد واردات پوشاک به ایران بیش از 1۵۰ 
درصد نسبت به سال گذشته بوده و سایر شاخه های 

نساجی رشد منفی را تجربه کرده اند. 
به اعتقاد طائفی، رقبای ما »قلب صنعت نساجی« 
یعنی پوشاک را هدف گرفته اند آن هم با ارائه پوشاک 
بی کیفیت در قالب عرضه مستقیم به مصرف کننده 
ایرانی. این موضوع بسیار خطرناک است زیرا ذائقه 
و سلیقه مصرف کننده ایرانی را تحت تأثیر خود قرار 
می دهند و اگر اجازه دهیم چنین کاری انجام دهند 
اطمینان داشته باشید در کار خود موفق خواهند بود. 
امیدوارم چنمین روزی فرا نرسد زیرا در این صورت 
نه از دست تولیدکننده و نه از دست مسئوالن محترم 

کاری برمی آید! 

*بیانیه پایانی
پس از اتمام سخنرانی های تولیدکنندگان و مسئوالن، 
مهندس نامی بیانیه مورد تأیید انجمن ها و تشکل های 
نساجی و پوشاک کشور  را به شرح زیر قرائت کرد که 

به امضای اکثر حضار قرار گرفت
پوشاک  حوزه  فعاالن  و  صنعتگران  »کارآفرینان، 
کشور که از اعضای » انجمن صنایع پوشاک ایران«، 
»اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور« 
کاالی  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  »اتحادیه  و 

کشباف،جوراب، کاموا، پتو و حوله تهران« هستند، 
اجرای موارد زیر را از مقامات مسئول دولت جمهوری 
اسالمی ایران درخواست می نمایند: اجرای دستورالعمل 
مورخ 1۷ شهریور 1۳9۵ مقام عالی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تحت عنوان دستورالعمل واردات انواع 
پوشاک به کشور که به تأیید ایشان رسیده و دستور 

اجرای آن را موکداً اعالم نموده اند.
*لغو کلیه ثبت سفارش هایی که برخالف دستورالعمل 
و کتاب قانون صادرات و واردات کشور صادر شده 

است.
ثبت  براساس  که  پوشاک  ترخیص  از  *جلوگیری 
سفارش های غیرقانونی به صورت کیلویی و کارتنی 

صادر شده است.
ماده  مطابق  متخلفین  با  برخورد  و  سریع  *اجرای 
1۶ و 1۷ دستورالعمل: طبق مواد مذکور و با توجه 
به گذشت ۶ ماه از فرصت داده شده می بایست با 
کاالهای غیرقانونی و قاچاق در سطح خرده فروشی و 

برندهای بدون گواهی فعالیت برخورد شود.
به عنوان مرجع  ارشاد اسالمی  *وزارت فرهنگ و 
قانونی برخورد با تابلوهای فاقد گواهی فعالیت، مطابق 

دستورالعمل صادره اقدامات الزم را اجرا نماید.« 
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اتاق  رئیس  توالیی-  محمود  مراسم،  ابتدای  در 
بازرگانی کاشان- ضمن خوشامدگویی به میهمانان، 
با تحریم  ،  گفت: طی سال های گذشته و همزمان 
ساختارهایی در عرصه فعالیت های اقتصادی شکل 

گرفت که هنوز شکسته نشده اند.
به گفته توالیی، سرانجام برجام به فرجام رسید و به 
فضای پیش آمده خوش بین بوده و هستیم اما نکته 
ملموس، عدم گشایش جدی در عرصه کسب و کار 
بین المللی است؛ اگرچه به اعتقاد رئیس جمهور نیازمند 
اجرای برجام داخلی هستیم، یعنی از سدهای بیرون از 
کشور گذشته ایم اما یکسری ساختار داخل کشور شکل 
گرفته که هنوز آمادگی پذیرش شرایط جدید را ندارند.

طهماسب مظاهری - رئیس کل  وی سپس دکتر 
سابق بانک مرکزی و وزیر سابق امور اقتصادی و 
دارایی- را جهت ارائه مطالبی پیرامون تحلیل آینده 
اقتصاد و صادرات کشور به جایگاه سخنرانی دعوت 

کرد. 
وی عنوان داشت: پس از یک دوران رکود سنگین و 
تورم بسیار باال در دولت نهم و دهم، امروز در شرایطی 

قرار داریم که شاهد کاهش نرخ تورم و روند افزایشی 
پابرجاست.  بازار کماکان  رکود  اما  قیمت ها هستیم 
بخشی از دالیل بروز چنین شرایطی، خارج از اختیار ما 

بوده که تحت عنوان تحریم خالصه می شود.
دکتر مظاهری، افزایش هزینه تولید را ویژگی اصلی 
که  مصوبه ای  و  بند  هر  گفت:  و  دانست  تحریم 
تحریم ها  افزایش  راستای  در  بین المللی  نهادهای 
اعمال کردند؛ این خاصیت را  داشت که هزینه تولید 
را برای تولیدکنندگان، ارائه کنندگان خدمات و کاال و 
سرمایه گذاران باال برد و به مرور هزینه تولید اضافه 

شد. 
مدیران  گفت:  مرکزی  بانک  سابق  کل  رئیس 
واحدهای تولیدی، تجاری و بازرگانی باید بدانند که 
تمام موارد موجود در فهرست تحریم ها ، لغو نشده  اند و 
باید بدانیم کدام بخش از تحریم ها لغو شده و کدامیک 

همچنان بر قوت خویش باقی هستند.
رکود  بروز  اصلی  علت  اقتصاد،  سابق  وزیر  به گفته 
نابخردانه و  اقتصادی  باید در سیاست های  را  فعلی 
نادرست داخلی جست وجو کرد که عالوه بر تحریم، 

مشکالت فراوانی را برای تولیدکنندگان، صنعتگران و 
سرمایه گذاران کشور به وجود آورد. 

وی بیان داشت: بزرگ ترین و اولین عامل به وجود 
آورنده رکود که همچنان از آن رنج می بریم و دولت 
راه حل عملی برای آن پیدا نکرده، بودجه است. دولت 
قبلی از زاویه تأمین هزینه های بودجه از طریق جذب 
همه منابع کار خود را آغاز کرد. در درجه نخست بودجه 
سپس  دارد،  اختصاص  بودجه  کسری  علی رغم  را 
بحثی را مطرح کرد که وقتی بودجه سال 8۶ و 8۷ 
به تصویب رسید ، رئیس دولت اعالم کرد دستگاه های 
انجام  با  و  نباشند  بودجه  این  به  محدود  اجرایی 
فعالیت های مختلف بودجه یک ساله خود را شش ماهه 
مصرف کنند و وسط سال، معادل این بودجه بار دیگر 
به آنان اختصاص پیدا خواهد کرد. به همین دلیل 
وزارت خانه های نیرو، اقتصاد، راه و شهرسازی بودجه 
یک ساله را ظرف شش ماه صرف کردند، به پیمانکاران 
و کارفرمایان بدهکار شدند و همچنان بخشی از این 

بدهی ها وجود دارند.
منابع  بودجه،  بحث  جز  به  افزود:  مظاهری  دکتر 

تسویه حساب بدهی های دولت، 
زمینه ساز رونق اقتصادی

اشاره:
نشست تحلیل آینده اقتصاد و صادرات ایران با حضور فعاالن 
صنعتی و اقتصادی و سخنرانی دکتر طهماسب مظاهری- رئیس 
کل سابق بانک مرکزی و وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی- 
در اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد. به اعتقاد دکتر مظاهری، 
در صورت تسویه حساب بدهی های دولت، می توان امیدوار بود 
مجالی برای رونق اقتصادی فراهم شود و حذف بخش بزرگی 
از عوامل تحریم و تعیین تکلیف بدهی های دولت به بنگاه های 
اقتصادی و بانک ها، مسائلی هستند که زمینه ساز رونق اقتصادی 

خواهند بود. 

گزارشی از برگزاری نشست تحلیل آینده اقتصاد و صادرات ایران

گزارش
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* امیدواری های فراوان صنعت پوشاک
ایرج طائفی- عضو هیئت  آخرین سخنران مراسم 
مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران- بود. این تولیدکننده گفت: عضو کوچکی از 
صنعت بزرگ پوشاک ایران هستم و شاید بسیاری 
از مسئولین در این صنعت از قابلیت های مجموعه 
من و امثال من بی خبر باشند. قصدم مطرح کردن 
رخ  به  بلکه  نیست  مدیریتم  تحت  توانمندی های 

کشیدن توانایی های این صنعت بزرگ است.  
وی سپس به ذکر خاطره ای از صادرات محصوالت 
واحد متبوع خود پرداخت و گفت: کارخانه ام حدود 
۴۰۰ نفر پرسنل توانمند و باغیرت داشت، وقتی اولین 
سفارش تولید شلوار جین را سال 89 از ترکیه دریافت 
کردم، قصدم تنها فروش کاال و تجربه صادرات نبود 
بلکه تصمیم داشتم اعتبار و توانمندی های صنعت 

پوشاک کشور را به اثبات برسانم.
به گفته طائفی، بدون هیچ گونه پیش پرداختی، سفارش 
مذکور انجام و حتی مقرر شد پس از ارسال و کنترل 
کاال،پولم را دریافت کنم. زمانی که برای نتیجه کار به 
ترکیه رفتم؛ شنیدن یک جمله از سوی سفارش دهنده 
باعث خوشحالی ام شد »  شما اولین تولیدکننده هستید 
که تمام مراحل کارش را کنترل کردیم و حتی یک 
ایراد هم دیده نشد. آیا شخصی دوزی کرده بودید؟« 
پاسخ دادم: » خیر! حیثیت و اعتبار صنعت کشورم را 

در گروی این کار گذاشته بودم...« ) تشویق  حضار( 
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
پوشاک ایران یادآور شد: امروز از آن شرکتی که با بیش 
از ۴۰۰ پرسنل کارآزموده و باغیرت، اعتبار و حیثیت 
کشور را به رخ رقبای خارجی می کشیدم ؛ متأسفانه 
امروز 1۵۰ نفر باقی مانده است و در شرایط فعلی باز هم 

می توانم از اعتبار و حیثیت کشورم دفاع کنم.
این تولیدکننده خاطرنشان کرد: طبق آمار در کشور 
8۰ میلیون نفری ما،  بین 1۴ تا 11 میلیارد دالر )۴۲ 
پوشاک  مصرف  میزان  تومان(  میلیارد  هزار  تا ۵۲ 
است که بیانگر اشتغال پایدار ، نقدینگی قابل توجه و 
امیدواری های فراوان این صنعت می باشد اما در سال 
1۳9۴، رشد واردات پوشاک به ایران بیش از 1۵۰ 
درصد نسبت به سال گذشته بوده و سایر شاخه های 

نساجی رشد منفی را تجربه کرده اند. 
به اعتقاد طائفی، رقبای ما »قلب صنعت نساجی« 
یعنی پوشاک را هدف گرفته اند آن هم با ارائه پوشاک 
بی کیفیت در قالب عرضه مستقیم به مصرف کننده 
ایرانی. این موضوع بسیار خطرناک است زیرا ذائقه 
و سلیقه مصرف کننده ایرانی را تحت تأثیر خود قرار 
می دهند و اگر اجازه دهیم چنین کاری انجام دهند 
اطمینان داشته باشید در کار خود موفق خواهند بود. 
امیدوارم چنمین روزی فرا نرسد زیرا در این صورت 
نه از دست تولیدکننده و نه از دست مسئوالن محترم 

کاری برمی آید! 

*بیانیه پایانی
پس از اتمام سخنرانی های تولیدکنندگان و مسئوالن، 
مهندس نامی بیانیه مورد تأیید انجمن ها و تشکل های 
نساجی و پوشاک کشور  را به شرح زیر قرائت کرد که 

به امضای اکثر حضار قرار گرفت
پوشاک  حوزه  فعاالن  و  صنعتگران  »کارآفرینان، 
کشور که از اعضای » انجمن صنایع پوشاک ایران«، 
»اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور« 
کاالی  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  »اتحادیه  و 

کشباف،جوراب، کاموا، پتو و حوله تهران« هستند، 
اجرای موارد زیر را از مقامات مسئول دولت جمهوری 
اسالمی ایران درخواست می نمایند: اجرای دستورالعمل 
مورخ 1۷ شهریور 1۳9۵ مقام عالی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تحت عنوان دستورالعمل واردات انواع 
پوشاک به کشور که به تأیید ایشان رسیده و دستور 

اجرای آن را موکداً اعالم نموده اند.
*لغو کلیه ثبت سفارش هایی که برخالف دستورالعمل 
و کتاب قانون صادرات و واردات کشور صادر شده 

است.
ثبت  براساس  که  پوشاک  ترخیص  از  *جلوگیری 
سفارش های غیرقانونی به صورت کیلویی و کارتنی 

صادر شده است.
ماده  مطابق  متخلفین  با  برخورد  و  سریع  *اجرای 
1۶ و 1۷ دستورالعمل: طبق مواد مذکور و با توجه 
به گذشت ۶ ماه از فرصت داده شده می بایست با 
کاالهای غیرقانونی و قاچاق در سطح خرده فروشی و 

برندهای بدون گواهی فعالیت برخورد شود.
به عنوان مرجع  ارشاد اسالمی  *وزارت فرهنگ و 
قانونی برخورد با تابلوهای فاقد گواهی فعالیت، مطابق 

دستورالعمل صادره اقدامات الزم را اجرا نماید.« 
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سیستم بانکی و سپرده های مردم را دولت برای تأمین 
نیازهای خود در اختیار گرفت. گام بعدی، منابع ذخایر 
ارزی بانک مرکزی بود که برای رفع نیازهای دولت 
اختصاص مصرف شد؛ در ادامه نیز تأمین منابع برای 
دولت از طریق ایجاد بدهی صورت گرفت که بخشی از 
این بدهی از طریق چاپ اسکناس و انتشار پول توسط 
بانک مرکزی و قسمتی هم از طریق اوراق تعهدی و 
تعهدات دولت به صورت بدهی انجام شد؛ البته نگاه 
بسیار بسیار خوش بینانه نسبت به این اشتباهات بیانگر 
هدف دولت برای خدمت به مردم است کما این که 
تمام دولت ها در همه کشورها بدون هیچ استثنایی، 
وظایف و مسئولیت های بسیار خطیر  و منابع بسیار 
محدودی در اختیار دارند و هیچ دولتی را نمی توانید در 
طول تاریخ پیدا کنید که بگوید تمام خدمات مورد نیاز 
را به مردم را داده ام، همه از وضعیت خوبی برخوردارند 
و هیچ کسی مشکلی ندارد؛ همواره دولت ها، کارها و 
اقدامات انجام نشده بسیاری پیش روی خود می بینند 
که باید به آن توجه کنند اما منابع آنان محدود به 
دریافت مالیات از مردم و تولیدکنندگان، سود بازرگانی 
عوارض و امتیازات دولتی محدود می شود که همیشه 
این منابع محدود در مقابل وظایف نامحدود دولت ها را 

با کسری بودجه مواجه می کند.
وی خاطرنشان ساخت: هنر دولت و رئیس جمهور هر 
کشوری این است که وظایف نامحدود را با استفاده 
از منابع محدود در اختیار، تنظیم و اولویت بندی نماید 
و بودجه را در حدود درآمدهای خود تنظیم کند. در 
 GNP این راستا کسری بودجه در مقیاس ۴-۳ درصد
 )تولید ناخالص ملی(  قابل قبول است تا دولت بتواند 

حالت  در  که  دولتی  کند.  تأمین  را  بودجه  کسری 
خوش بینانه با قصد خدمت به مردم، منابع در اختیار 
خود را نامحدود فرض کند و از تمام امکانات و منابع 
داخلی کشور برای انجام خدمات مختلف استفاده کند 
نتیجه ای دربرخواهد داشت که امروز با آن مواجهیم و 
طی ۳-۲ سال اخیر، تیم اقتصادی دکتر روحانی نیز 

 نتوانست این مسأله را حل کند. 
این استاد دانشگاه ابراز داشت: اواًل بخش بزرگی از 
منابع ارزی و بودجه ای دولت و هم چنین منابع سیستم 
بانکی برای مخارج مدنظر دولت، مصرف شده و در 
کنار آن رقم بسیار بزرگی به صورت بدهی دولت به 
شرکت های تولیدی، پیمانکاری، بانک ها ) به خصوص 
بانک مرکزی( ، عرضه کنندگان کاال و خدمات ، سازمان 
تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و... باقی 

مانده  است.  
وی ضمن اشاره به این مطلب که  امکان ندارد وزارت 
اقتصاد از رقم بدهی دولت مطلع نباشد، گفت: حدود دو 
سال دکتر روحانی در مقابل اعالم رقم دقیق بدهی های 
دولت مقاومت کرد اما در نهایت رقم بدهی دولت حدود 
۵۵۰ هزار میلیارد اعالم شد. پرداخت این رقم توسط 
دولت به آسانی مقدور نیست و عدم پرداخت آن موجب 
تداوم رکود خواهد شد و به تتمه بنیه اقتصادی کشور 
آسیب می زند. طبق آمارها، دولت نزدیک ۶۰-۵۰ هزار 
میلیارد تومان به شرکت ها و پیمانکاران و 1۴۰-1۵۰ 

میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است. 
دکتر مظاهری تأکید کرد: دکتر روحانی، پرداخت از 
بانک مرکزی بابت بدهی های دولت به بانک ها را 
متوقف نمود؛ اگرچه اقدام بسیار درستی بود اما بانک ها 

با تنگناهای مالی شدیدی روبرو و توان اعتباردهی آنها 
متوقف شد. 

به گفته این استاد دانشگاه، دولت بالغ بر 11۰ میلیارد 
تأمین  بیمه  و  بازنشستگی  صندوق های  به  تومان 
این بدهی های سنگین  بدهکار است که  اجتماعی 
دچار  مملکت  اقتصادی  نهادهای  تمام  شده  باعث 
آسیب شوند و دولت برای مقابله با افزایش مجدد تورم، 
چنین استدالل کرده که منابع مالی و درآمد در اختیار 

ندارد. 
وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: طی ۳-۲ سال اخیر 
به عمل  بسیاری  اقتصادی تالش های  کارشناسان 
آورند تا به دولت تفهیم نمایند اگرچه بدهی سنگینی 
دارند اما در نهایت باید پرداخت شوند. دولت نمی تواند 
و حق ندارد اعالم کند بدهکارم اما پولی برای پرداخت 

بدهی های خود ندارم! 
تومانی  میلیارد  هزار  بدهی ۵۵۰  داشت:  ابراز  وی 
باعث شده بنگاه های اقتصادی، بانک ها، بیمه های 
تأمین اجتماعی، تجار و سرمایه گذاران از این مسأله 
پیدا  تداوم  فعلی  سنگین  نسبتاً  رکود  و  ببرند  رنج 
از شرکت های طلبکار  این میان بسیاری  کند. در 
کارمندان  و  کارگران  حقوق  پرداخت  عهده  از  یا 
برنمی آیند و با فروش دفاتر مرکزی، سرمایه های 
شرکت، ماشین آالت و ... سعی می کنند به حیات 
توقف  جز  چاره ای  نیز  برخی  و  دهند  ادامه  خود 
نداشتند. خوشبختانه دولت متوجه این جریان شده 
به نحوی که دکتر روحانی در همایش برجام اعالم 
کرد   »   دولت تا کی می خواهد با نگاه شرمساری به 
طلبکارهای خود نگاه کند؟  از این رو قول می دهم 

که دیگر دولت بدهکار نباشد«
دکتر مظاهری اضافه کرد: در صورت تسویه حساب 
بدهی های دولت، می توان امیدوار بود مجالی برای 
رونق اقتصادی فراهم شود و حذف بخش بزرگی از 
عوامل تحریم و تعیین تکلیف بدهی های دولت به 
بنگاه های اقتصادی و بانک ها، مسائلی هستند که 

زمینه ساز رونق اقتصادی خواهند بود. 
رئیس کل سابق بانک مرکزی به موضوع موانع اجرایی 
و دیدگاه های دولت به بخش خصوصی نیز اشاره کرد و 
گفت: مأموریت دولت در دوران جنگ تحمیلی، تأمین 
معیشت مردم و پشتیبانی از جنگ بود و هر دولتی در 
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زمان جنگ حمایت از رزمندگان و تأمین معیشت مردم 
را در اولویت اقدامات خود قرار می دهد در نتیجه ساختار 
اقتصادی دولت در زمان جنگ به یک ساختار دولتی، 

اداری، چپ گرا و سوسیالیستی تبدیل شد. 
از جنگ، ساماندهی  دولت های پس  در  افزود:  وی 
برنامه های توسعه تا حدی انجام شد و مواردی مانند 
تک نرخی شدن ارز، اصالح قانون مالیاتی، قوانین 
مربوط به مبارزه با پولشویی و ... مدنظر دولتمردان 
فعالیت  برای  کار  و  کسب  فضای  و  گرفت  قرار 
سرمایه گذاران  و رونق اقتصادی فراهم شد؛ بسیاری 
از واحدهای تولیدی در این مقطع زمانی شکل گرفتند 
و توسعه یافتند. پس از دوران اصالحات، دیدگاهی 
به دستگاه های دولتی تزریق شد که طبق آن بخش 
فعالیت بخش خصوصی  و  باشد  باید حاکم  دولتی 

غیرمولد و غیرقابل قبول است. 
دکتر مظاهری تصریح کرد: اقدامی که باید عالوه بر 
پرداخت بدهی ها توسط دولت انجام شود این است که 
فضای فکری در ساختار دولتی باید به سمتی سوق 
داده شود تا بخش خصوصی به عنوان عامل تولید مولد 

در اقتصاد کشور شناخته شود. 
این استاد دانشگاه در بخش دیگر سخنرانی خود به 
منابع ارزی و نرخ ارز اشاره کرد و گفت: به گفته دکتر 
سیف- رئیس کل بانک مرکزی- رقمی که بابت لغو 
تحریم ها آزاد شده حدود ۳۰ میلیارد دالر است که به 
مرور وارد حساب بانک مرکزی شده اما آنچه در دفاتر 
بانک مرکزی به عنوان ذخایر به ثبت رسیده، حدود 
1۰۰ میلیارد دالر می باشد و تفاوت دو رقم مذکور، 
عددی است که بخشی از آن بدهی دولت به بانک 
مرکزی را تشکیل می دهد. هم چنین دولت باید اعالم 
نماید رقمی که از منابع ارزی بانک مرکزی قرض 

گرفته، صرف چه اموری شده است. 
به گفته وزیر سابق اقتصاد، نکته  قابل توجه در زمینه ارز 
این است که رقم ۳۰ میلیارد دالر باید در قالب یک 
سیاست ارزی نسبتاً معقولی در جهت تولید و پشتیبانی 
از تولید مملکت اختصاص پیدا کند و در این راستا شاید 
مهم ترین سیاست الزم برای مدیریت ذخایر ارزی، 

سیاست تک نرخی کردن ارز باشد.
وی گفت: همیشه در نظام های چند نرخی، ویژه خواری 
و مزیت های کار نکردن وجود دارد؛ ضمن این که وقتی 

در یک کشور نظام های چند نرخی وجود دارد، فساد 
و  تولید  نمی دهد  اجازه  فساد  این  و  می شود  ایجاد 
سرمایه گذاری شکل بگیرد. در نظام چند نرخی، دولت 
سعی می کند با استفاده از ابزار نظام چند نرخی، نرخ را 
پایین نگه دارد در واقع یکی از ویژگی های چند نرخی 
بودن ارز و تفاوت آن با نظام تک  نرخی این است 
که در نظام چند نرخی، نرخ را دولت تعیین می کند. 
ویژگی بارز و صفت اولیه و اصلی نظام تک نرخی این 
است که نرخ توسط بازار تعیین می  شود؛ البته دولت 
مراقبت های الزم را به عمل می آورد و جلوی نوسانات 

غیرعادی و شدید را می گیرد.
دکتر مظاهری ادامه داد: زمانی که یک تولیدکننده، 
دارایی ثابت خود را به فروش می رساند پول حاصل 
از فروش، درآمد تلقی نمی شود بلکه »تبدیل دارایی« 
دولت  در  بودجه  اصالح  زمانی که  بنابراین  دارد  نام 
اصالحات صورت پذیرفت؛ پول حاصل از صادرات 
نفت به عنوان درآمد محسوب نشد  و در قالب واگذاری 
دارایی ثابت مدنظر قرار گرفت. در نظام چند نرخی، 
پولی که حاصل فروش دارایی های ثابت، سرمایه ای، 
تجدید ناپذیر و بین نسلی است به فروش می رود تا 
عواید آن خرج  کاهش قیمت ارز  شود که متأسفانه 

دولت ما چنین اشتباهی را مرتکب شده است. 
وی با یادآوری این مطلب که در نظام ارزی مناسب، 
نرخ ارز توسط پارامترهای اصلی اقتصاد تعیین می شود، 
گفت: در نظام تک نرخی، اقتصاد رونق پیدا می کند و 
برای حمایت از تولید داخل نیازی به تعیین تعرفه ها 
از نرخ واقعی  ارز پایین تر  باال نخواهد بود زیرا نرخ 
می شود.  دولت برای حمایت از تولید داخل، سودهای 
بازرگانی را افزایش می دهد تا کاالی خارجی که با نرخ 
ارز پایین ، ارزان تر تمام می شوند؛ وارد نشود اما در این 
صورت قاچاق شکل می گیرد و منافع قاچاق افزایش 

پیدا می کند. 
رئیس کل سابق بانک مرکزی بیان داشت: یکی از 
درخواست های تولیدکنندگان داخلی از دولتمردان این 
است که تعرفه کاالهای وارداتی به نحوی وضع شود 

تا ادامه فعالیتشان توجیه پذیر باشد.
وی ابراز داشت: یکی از وظایف دولت و بانک مرکزی 
این است که بر تسریع نظام تک نرخی جدیت به خرج 
دهد و این نظام را به شیوه درست مستقر نماید. نظام 

تک نرخی عالوه بر حمایت از تولید داخل و ریشه کن 
نمودن قاچاق، جذب سرما یه های خارج را معنادار و 
عملیاتی می کند زیرا امکان ندارد در یک نظام چند 
نرخی، سرمایه گذاری خارجی تحقق یابد؛ در حالی که 
دکتر طیب نیا- وزیر اقتصاد- اعالم کرده »برای تحقق 
رشد هشت درصدی، باید سالیانه حدود ۳۰ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم« در حالی که 
براساس برآورد وزارت اقتصاد، دولت  با فرض تسویه 
بدهی ها، نیازمند حدود ۳۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجی است تا هم کمبود منابع جبران شود و هم 
سهم بازار صادراتی به وجود آید اما امکان جذب این 

رقم در نظام چند نرخی ارز به هیچ عنوان وجود ندارد.
دکتر مظاهری اضافه کرد: دکتر روحانی طی سفر 
به فرانسه و ایتالیا توافق نامه هایی در صنایع مختلف 
به امضا رساند و شاهد انتعقاد توافق نامه های متعدد 
با کشورهای مختلف هستیم این توافقات به عنوان 
مجموعه ای از فعالیت هایی که می تواند عالقه مندی 
برای  را  خارجی  شرکای  و  خارجی  سرمایه گذاران 
فعالیت در واحدهای تولیدی نشان دهد و شکل پیدا 
کند؛ به شمار می آید؛ هم چنین ضرورت اولیه انجام 
چنین اقداماتی، وجود بخش خصوصی توانمند، دانا و 

پویاست.
وی به فعاالن بخش خصوصی توصیه کرد: بازرگانان 
باید به کمک اتاق های بازرگانی در جریان فهرست 
توافق ها و محتوای آنها قرار گرفته و توانمندی خود 
در تهیه گزارش های مالی را نشان دهند و در تنظیم 
قراردادها با مشاوره وکیل دقت الزم را داشته و از انعقاد 

قراردادهای ضعیف بپرهیزند.
وزیر سابق اقتصاد در پایان خاطرنشان ساخت: روزی 
که سود بانکی به عدد معقول برسد رونق اقتصادی 
فراهم شود، کسب و کار ها رونق بگیرند غول خفته 
بدهی ها و معوقات دولت بیدار خواهد شد و تورم بالقوه 
موجود را بالفعل می کند؛ در این شرایط تولیدکنندگان، 
بخش  باید  خصوصی  بخش  فعاالن  و  صنعتگران 
بزرگی از نقدینگی ایجاد شده را برای سرمایه گذاری 
جذب نمایند در غیراین  صورت با تورم بسیار سنگینی 
روبرو خواهیم شد اما نباید چنین تجربه تلخی برای 

مردم ما تکرار شود.  
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سیستم بانکی و سپرده های مردم را دولت برای تأمین 
نیازهای خود در اختیار گرفت. گام بعدی، منابع ذخایر 
ارزی بانک مرکزی بود که برای رفع نیازهای دولت 
اختصاص مصرف شد؛ در ادامه نیز تأمین منابع برای 
دولت از طریق ایجاد بدهی صورت گرفت که بخشی از 
این بدهی از طریق چاپ اسکناس و انتشار پول توسط 
بانک مرکزی و قسمتی هم از طریق اوراق تعهدی و 
تعهدات دولت به صورت بدهی انجام شد؛ البته نگاه 
بسیار بسیار خوش بینانه نسبت به این اشتباهات بیانگر 
هدف دولت برای خدمت به مردم است کما این که 
تمام دولت ها در همه کشورها بدون هیچ استثنایی، 
وظایف و مسئولیت های بسیار خطیر  و منابع بسیار 
محدودی در اختیار دارند و هیچ دولتی را نمی توانید در 
طول تاریخ پیدا کنید که بگوید تمام خدمات مورد نیاز 
را به مردم را داده ام، همه از وضعیت خوبی برخوردارند 
و هیچ کسی مشکلی ندارد؛ همواره دولت ها، کارها و 
اقدامات انجام نشده بسیاری پیش روی خود می بینند 
که باید به آن توجه کنند اما منابع آنان محدود به 
دریافت مالیات از مردم و تولیدکنندگان، سود بازرگانی 
عوارض و امتیازات دولتی محدود می شود که همیشه 
این منابع محدود در مقابل وظایف نامحدود دولت ها را 

با کسری بودجه مواجه می کند.
وی خاطرنشان ساخت: هنر دولت و رئیس جمهور هر 
کشوری این است که وظایف نامحدود را با استفاده 
از منابع محدود در اختیار، تنظیم و اولویت بندی نماید 
و بودجه را در حدود درآمدهای خود تنظیم کند. در 
 GNP این راستا کسری بودجه در مقیاس ۴-۳ درصد
 )تولید ناخالص ملی(  قابل قبول است تا دولت بتواند 

حالت  در  که  دولتی  کند.  تأمین  را  بودجه  کسری 
خوش بینانه با قصد خدمت به مردم، منابع در اختیار 
خود را نامحدود فرض کند و از تمام امکانات و منابع 
داخلی کشور برای انجام خدمات مختلف استفاده کند 
نتیجه ای دربرخواهد داشت که امروز با آن مواجهیم و 
طی ۳-۲ سال اخیر، تیم اقتصادی دکتر روحانی نیز 

 نتوانست این مسأله را حل کند. 
این استاد دانشگاه ابراز داشت: اواًل بخش بزرگی از 
منابع ارزی و بودجه ای دولت و هم چنین منابع سیستم 
بانکی برای مخارج مدنظر دولت، مصرف شده و در 
کنار آن رقم بسیار بزرگی به صورت بدهی دولت به 
شرکت های تولیدی، پیمانکاری، بانک ها ) به خصوص 
بانک مرکزی( ، عرضه کنندگان کاال و خدمات ، سازمان 
تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و... باقی 

مانده  است.  
وی ضمن اشاره به این مطلب که  امکان ندارد وزارت 
اقتصاد از رقم بدهی دولت مطلع نباشد، گفت: حدود دو 
سال دکتر روحانی در مقابل اعالم رقم دقیق بدهی های 
دولت مقاومت کرد اما در نهایت رقم بدهی دولت حدود 
۵۵۰ هزار میلیارد اعالم شد. پرداخت این رقم توسط 
دولت به آسانی مقدور نیست و عدم پرداخت آن موجب 
تداوم رکود خواهد شد و به تتمه بنیه اقتصادی کشور 
آسیب می زند. طبق آمارها، دولت نزدیک ۶۰-۵۰ هزار 
میلیارد تومان به شرکت ها و پیمانکاران و 1۴۰-1۵۰ 

میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است. 
دکتر مظاهری تأکید کرد: دکتر روحانی، پرداخت از 
بانک مرکزی بابت بدهی های دولت به بانک ها را 
متوقف نمود؛ اگرچه اقدام بسیار درستی بود اما بانک ها 

با تنگناهای مالی شدیدی روبرو و توان اعتباردهی آنها 
متوقف شد. 

به گفته این استاد دانشگاه، دولت بالغ بر 11۰ میلیارد 
تأمین  بیمه  و  بازنشستگی  صندوق های  به  تومان 
این بدهی های سنگین  بدهکار است که  اجتماعی 
دچار  مملکت  اقتصادی  نهادهای  تمام  شده  باعث 
آسیب شوند و دولت برای مقابله با افزایش مجدد تورم، 
چنین استدالل کرده که منابع مالی و درآمد در اختیار 

ندارد. 
وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: طی ۳-۲ سال اخیر 
به عمل  بسیاری  اقتصادی تالش های  کارشناسان 
آورند تا به دولت تفهیم نمایند اگرچه بدهی سنگینی 
دارند اما در نهایت باید پرداخت شوند. دولت نمی تواند 
و حق ندارد اعالم کند بدهکارم اما پولی برای پرداخت 

بدهی های خود ندارم! 
تومانی  میلیارد  هزار  بدهی ۵۵۰  داشت:  ابراز  وی 
باعث شده بنگاه های اقتصادی، بانک ها، بیمه های 
تأمین اجتماعی، تجار و سرمایه گذاران از این مسأله 
پیدا  تداوم  فعلی  سنگین  نسبتاً  رکود  و  ببرند  رنج 
از شرکت های طلبکار  این میان بسیاری  کند. در 
کارمندان  و  کارگران  حقوق  پرداخت  عهده  از  یا 
برنمی آیند و با فروش دفاتر مرکزی، سرمایه های 
شرکت، ماشین آالت و ... سعی می کنند به حیات 
توقف  جز  چاره ای  نیز  برخی  و  دهند  ادامه  خود 
نداشتند. خوشبختانه دولت متوجه این جریان شده 
به نحوی که دکتر روحانی در همایش برجام اعالم 
کرد   »   دولت تا کی می خواهد با نگاه شرمساری به 
طلبکارهای خود نگاه کند؟  از این رو قول می دهم 

که دیگر دولت بدهکار نباشد«
دکتر مظاهری اضافه کرد: در صورت تسویه حساب 
بدهی های دولت، می توان امیدوار بود مجالی برای 
رونق اقتصادی فراهم شود و حذف بخش بزرگی از 
عوامل تحریم و تعیین تکلیف بدهی های دولت به 
بنگاه های اقتصادی و بانک ها، مسائلی هستند که 

زمینه ساز رونق اقتصادی خواهند بود. 
رئیس کل سابق بانک مرکزی به موضوع موانع اجرایی 
و دیدگاه های دولت به بخش خصوصی نیز اشاره کرد و 
گفت: مأموریت دولت در دوران جنگ تحمیلی، تأمین 
معیشت مردم و پشتیبانی از جنگ بود و هر دولتی در 
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خود  پاهای  روی  گذشته  از  قدرتمندتر  روز  هر   *
بایستیم 

در ابتدای مراسم افتتاحیه، محمد مسلمی- مجری 
مراسم- از میهمانان خواست تا به احترام آتش نشانان 
فداکار فاجعه پالسکو دقایقی بایستند و فاتحه ای نثار 
روح شهیدان آتش نشانی نمایند. سپس حمید قبادی- 
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و رئیس 
جشنواره مد و لباس فجر- به جایگاه سخنرانی دعوت 
شد. وی عنوان داشت: خوشبختانه هر روز شاهد ورق 
خوردن کتاب پرحجم، پرمحتوا، پر فرهنگ و زیبای مد 
و لباس اسالمی و ایرانی هستیم؛ شاید روزهای اول که 
موضوع مد و لباس در کشورمان مطرح شد، بسیاری 
از افراد با نگاه مأیوسانه به این موضوع می نگریستند 
اما تالش فعاالن عرصه مد و لباس به تدریج در حال 
به بار نشستن است، باعث هشیاری سایر نهادها و 
دستگاه های مسئول شده است و هنرمندان، طراحان 
و تولیدکنندگان ایرانی نشان داده اند که می توانند جلوی 
نفوذ و تهاجم را بگیرند و مقابل شبیخون فرهنگی سایر 

کشورها بایستند.
قبادی ادامه داد: امسال بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ اثر به 
دبیرخانه ششمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر 

ارسال شده که این رقم برای اولین بار در دوره های 
شش گانه جشنواره بی سابقه است. 

به گفته دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس فجر، در 
مراسم امروز افرادی حضور دارند که در شرایط دشوار، 
طاقت فرسا و نفسگیر تهاجم فرهنگی در کشور تالش 

کردند و موجب سربلندی ایران اسالمی شدند. 
این مقام مسئول اذعان داشت: تولیدکنندگان و طراحان 
مد و لباس بدون هیچ گونه ادعایی، پاسخ مثبت به 
فرمایش مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی 
دادند و پیمان می بندیم سال اقتصادی مقاومتی برای ما 
تمام نخواهد شد تا روزی که دروازه های ایران اسالمی 
بر روی محصوالت غیر ایرانی ) البته محصوالت ایرانی 
با کیفیت( جایگزین محصوالت غیر ایرانی شود، هر 
روز قدرتمندتر از گذشته روی پاهای خود بایستیم و 
زمینه نفوذ، حضور و بروز محصوالت غیرایرانی را در 

کشور از بین ببریم. 
قبادی تصریح کرد: در سالی که به رغم تمام برنامه های 
ریخته شده از ناحیه )به خصوص( کشورهای پیرامونی 
برای وارد کردن ضربات مهلک به بدنه فرهنگی و 
اقتصادی کشور، هر روز یک اتفاق جدید، یک گام 

جدی تر و تالش بیشتر به منصه ظهور می رسد. 

اشاره:
لباس  و  بین المللی مد  ششمین جشنواره 
فجر با حضور علی مرادخانی معاون امور 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  هنری 
حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و 
لباس کشور و رییس جشنواره مد و لباس 
المسلمین نصراهلل  فجر، حجت االسالم  و 
پژمان فر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
از  غرضی،  سید محمد  اسالمی،  شورای 
چهره های سیاسی کشور، مهدی افضلی، 
مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر، 
سازمان  سخنگوی  ملکی،  سیدجالل 
آتش نشانی کشور ، طراحان، تولیدکنندگان، 
صنعتگران و نمایندگان تشکل های نساجی 
و پوشاک در تاالر رودکی با یاد آتش نشانان 
فداکار فاجعه پالسکو، به طور رسمی افتتاح 

شد. 
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پوشش؛ 
رسانه ای صامت
 اما زنده

گزارشی از برگزاری ششمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

گزارش



وی ضمن اشاره به حضور تعدادی از تولیدکنندگان 
پوشاک در مراسم افتتاحیه جشنواره ششم، ابراز داشت: 
در این جلسه افرادی حضور دارند که به تنهایی بیش 
از ۳۰۰ تا ۴۰۰  هزار لباس اجتماع با شاخص های 
اسالمی را در کشور تولید و روانه بازار مصرف می کنند.
قبادی ابراز امیدواری کرد که جشنواره مد و لباس بتواند 
بخش کوچکی از تالش های فعاالن این عرصه را به 
نمایش بگذارد و رویکرد همیشگی به فرهنگ و هویت 

اسالمی و ایرانی را برای همیشه زنده نگاه دارد.
رئیس جشنواره مد و لباس فجر ضمن بیان این مطلب 
که به دلیل وسعت فعالیت ها، جشنواره امسال را در 
مجموعه تاالر وحدت، برج آزادی و برج میالد تهران 
برگزار خواهیم کرد؛ افزود: در برج میالد ۲۵ نمایندگی 
به عرضه آثاری که به تولید انبوه رسیده اند؛ می پردازند. 
در مجموعه برج آزادی دانشگاهیان، پژوهشگران و 
موسسات مد و لباس حضور خواهند داشت و تمام 
ظرفیت های خود را به نمایش می گذارند؛ همچنین 
شاهد برپایی بخش های مسابقه زنده طراحی لباس و 
بخش بین الملل، در مجموعه تاالر وحدت خواهیم بود. 
وی، تقدیر از 1۰ استاد برجسته طراحی لباس را یکی 

دیگر از برنامه های جشنواره ششم اعالم کرد.  
قبادی، سخنرانی خود را با بیان این جمله به اتمام 
رساند؛  »  امیدوارم روزی فرا برسد که لباس ایرانی بر 
تن ایرانیان بدرخشد و با شایستگی و افتخار اعالم کنیم 
لباس ایرانی بر تن داریم و هویت ایرانی را به نمایش 

بگذاریم.« 

* هنوز کشور ما  اسطوره ساز است
و  مد  جشنواره  ششمین  افتتاحیه  مراسم  ادامه  در 
سازمان  سخنگوی  ملکی-  سیدجالل  فجر،  لباس 
آتش نشانان،  داشت:  بیان  کشور-  آتش نشانی 
هنرمنداِن عاشق هستند، مگر هنرمندی عاشق نباشد 
می تواند اثری خلق کند؟ مگر کسی را سراغ داریم که 
برای نجات جان و مال دیگران از جان خود بگذرد؟ این 

هنری است با چاشنی رشادت و ایثارگری.
وی افزود: حال ما آتش نشانان خوب نیست اما نباید این 
حال بد را به هموطنان خود انتقال دهیم، ما پیشمرگ 
و خادم ملت هستیم و باید به هر طریقی جلوی حوادث 

را بگیریم. 
تمام  وجود  با  و  گذشت  پالسکو  شد:  یادآور  ملکی 
سختی ها، مشقت ها و لحظات دردناک این فاجعه، دو 
نکته ارزشمند نیز رقم خورد. نخست آنکه ایران بهترین 
مردم دنیا را دارد و پیشرفت فرهنگ در کشور طی 
روزهای دردناک این فاجعه، ساعات و لحظاتی بی نظیر 
را برایمان رقم زد. گذشته از تعداد معدودی که با اشتیاق 
و تجمع نابجا در محل حوادث دست و پا گیر هستند 
خوشبختانه فرهنگ ما به قدری خوب پیشرفت کرده 
است که ما در ساعات بعد حادثه پالسکو، شاهد بودیم 
که گروه زیادی از مردم حتی با رساندن یک بطری آب 

برای کمک می آمدند.
کشورمان  هم  هنوز  آنکه  دیگر  نکته  افزود:  ملکی 
اسطوره ساز است؛ بسیاری افراد بر این باور بودند که 
جامعه طی دهه های اخیر دچار جمود عاطفی شده 
است اما دورانی همچون دفاع مقدس و روزهای تلخ 
فاجعه پالسکو دیگر بار اسطوره هایی عاشق را در تاریخ 

به یادگار گذاشت.
پس از اتمام سخنرانی ملکی از تالش ها و زحمات وی 
به عنوان سمبلی از آتش نشانان ایثارگر کشور با اهدای 

لوح تقدیر، قدردانی به عمل آمد. 

* زمینه ای برای نشان دادن توانمندی ایران و ایرانی 
در حوزه مد و لباس کشور

حجت االسالم و المسلمین نصراهلل پژمان فر - رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس-  با تقدیر از جانفشانی 
شهدای آتش نشان ابراز داشت: امروزه این دوستی ها 
می تواند گره های کور را باز کند و فقط می تواند رشادت، 
از جان گذشتگی و ایثار است که امکان دوستی را 

محقق می کند. 
وی افزود: این روحیه در طول تاریخ  ایران فراوان در 
میان مردم بوده،  هست و خواهد بود. انسان هایی که 
مصالح دیگران را به مصالح خود ترجیح می هند اما 
هر کسی در یک قالب و در نوع فعالیت خود این کار 

را انجام می دهد.
به گفته پژمان فر، جشنواره مد و لباس فجر زمینه ای 
برای نشان دادن توانمندی ایران و ایرانی در حوزه 
مد و لباس کشور است. ایران یک جمعیت توانمند و 

قدرتمند است و کارهایی را خلق می کند که دیگران در 
آن کارها هنوز کالس اولی هستند اما ایرانیان توانستند 

رتبه های اول را در بسیاری از زمینه ها کسب کنند.
پیش  فرصتی  امروزه  افزود:  مجلس  نماینده  این 
آمده است تا حرف هایمان را با لباس هایمان بزنیم؛ 
آتش نشانان با رشادت خود صدایشان را به گوش دنیا 
رساندند و حرف شان زدند و امروز می خواهیم بگویم در 
حوزه مد و لباس نیز می توانیم حرف های زیادی برای 

گفتن به دنیا داشته باشیم.

* پیشانی معرفی افراد، لباِس تنشان است
به  جشنواره  تندیس  و  تقدیر  لوح  اهدای  از  پس 
اسداهلل سلیمانی- مدیرعامل برند حجاب گستر- و 
رحیم چگینی- مدیر عامل برند زاگرس پوش- علی 
مرادخانی- معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی- در جایگاه سخنرانی قرار گرفت. 
وی گفت: در کشور ما  حوزه مد و لباس به عنوان یک 
حوزه نمادین و هویتی همواره مطرح بوده و لباس نیز 
نماد اصلی هویت انسان است. شاید در گذشته، توجه به 
وجوه هنری و عرصه های سیاست گذاری در این بخش 
کمی مغفول مانده بود اما با توجه به زحمات کشیده  
شده در مجموعه کارگروه و تالش های معاونت هنری 
ارشاد، شاهدیم که جلوه های اصلی لباس به عنوان یک 
نماد ملی در کشورمان معرفی شده و باید از این منظر، 

جشنواره های فجر را پیگیری کرد.
لباِس  افراد،  پیشانِی معرفی  مرادخانی تصریح کرد: 
تنشان است و ما به محض اینکه یک فرد را می بینیم 
بدون اینکه او را بشناسیم از روی شاخصه های لباس 
او می توانیم به شخصیتش پی ببریم؛ لذا لباس، اولین 
نماد شخصیتی انسان است. این مقام مسئول یادآور 
شد: به عنوان دولت قصد ورود و دخالت در این حوزه 
را نداریم و بیشتر نقش پاالیش و تشویق نکات اصلی 
و اساسی را در دستور کارمان قرار دادیم. مرادخانی به 
لزوم پاالیش و تشویق بیش از پیش فعاالن حوزه مد 
امیدواری  ابراز  ایرانی پرداخت و  و لباس اسالمی و 
کرد  در تمام طول سال دبیرخانه جشنواره مد و لباس 
فجر پویا و فعال باشد تا اتفاقاتی درخور و مطابق با 

هنجارهای اجتماعی در زمینه مد و لباس رخ دهد.
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خود  پاهای  روی  گذشته  از  قدرتمندتر  روز  هر   *
بایستیم 

در ابتدای مراسم افتتاحیه، محمد مسلمی- مجری 
مراسم- از میهمانان خواست تا به احترام آتش نشانان 
فداکار فاجعه پالسکو دقایقی بایستند و فاتحه ای نثار 
روح شهیدان آتش نشانی نمایند. سپس حمید قبادی- 
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و رئیس 
جشنواره مد و لباس فجر- به جایگاه سخنرانی دعوت 
شد. وی عنوان داشت: خوشبختانه هر روز شاهد ورق 
خوردن کتاب پرحجم، پرمحتوا، پر فرهنگ و زیبای مد 
و لباس اسالمی و ایرانی هستیم؛ شاید روزهای اول که 
موضوع مد و لباس در کشورمان مطرح شد، بسیاری 
از افراد با نگاه مأیوسانه به این موضوع می نگریستند 
اما تالش فعاالن عرصه مد و لباس به تدریج در حال 
به بار نشستن است، باعث هشیاری سایر نهادها و 
دستگاه های مسئول شده است و هنرمندان، طراحان 
و تولیدکنندگان ایرانی نشان داده اند که می توانند جلوی 
نفوذ و تهاجم را بگیرند و مقابل شبیخون فرهنگی سایر 

کشورها بایستند.
قبادی ادامه داد: امسال بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ اثر به 
دبیرخانه ششمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر 

ارسال شده که این رقم برای اولین بار در دوره های 
شش گانه جشنواره بی سابقه است. 

به گفته دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس فجر، در 
مراسم امروز افرادی حضور دارند که در شرایط دشوار، 
طاقت فرسا و نفسگیر تهاجم فرهنگی در کشور تالش 

کردند و موجب سربلندی ایران اسالمی شدند. 
این مقام مسئول اذعان داشت: تولیدکنندگان و طراحان 
مد و لباس بدون هیچ گونه ادعایی، پاسخ مثبت به 
فرمایش مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی 
دادند و پیمان می بندیم سال اقتصادی مقاومتی برای ما 
تمام نخواهد شد تا روزی که دروازه های ایران اسالمی 
بر روی محصوالت غیر ایرانی ) البته محصوالت ایرانی 
با کیفیت( جایگزین محصوالت غیر ایرانی شود، هر 
روز قدرتمندتر از گذشته روی پاهای خود بایستیم و 
زمینه نفوذ، حضور و بروز محصوالت غیرایرانی را در 

کشور از بین ببریم. 
قبادی تصریح کرد: در سالی که به رغم تمام برنامه های 
ریخته شده از ناحیه )به خصوص( کشورهای پیرامونی 
برای وارد کردن ضربات مهلک به بدنه فرهنگی و 
اقتصادی کشور، هر روز یک اتفاق جدید، یک گام 

جدی تر و تالش بیشتر به منصه ظهور می رسد. 

اشاره:
لباس  و  بین المللی مد  ششمین جشنواره 
فجر با حضور علی مرادخانی معاون امور 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  هنری 
حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و 
لباس کشور و رییس جشنواره مد و لباس 
المسلمین نصراهلل  فجر، حجت االسالم  و 
پژمان فر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
از  غرضی،  سید محمد  اسالمی،  شورای 
چهره های سیاسی کشور، مهدی افضلی، 
مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر، 
سازمان  سخنگوی  ملکی،  سیدجالل 
آتش نشانی کشور ، طراحان، تولیدکنندگان، 
صنعتگران و نمایندگان تشکل های نساجی 
و پوشاک در تاالر رودکی با یاد آتش نشانان 
فداکار فاجعه پالسکو، به طور رسمی افتتاح 

شد. 
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پوشش؛ 
رسانه ای صامت
 اما زنده

گزارشی از برگزاری ششمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

گزارش



*مد؛ جلوه ای از سبک زندگی و لباس
امیری- وزیر  صالحی  سیدرضا  دکتر  پیام  خواندن 
قبادی-  حمید  توسط  اسالمی-  ارشاد  و  فرهنگ 
آخرین  لباس فجر-  و  مد  کارگروه ساماندهی  دبیر 
بخش مراسم افتتاحیه بود. » پوشش، به مثابه شأنی 
از شخصیت انسان و یکی از نیازهای قطعی آدمی، 
سابقه ای به قدمت شکل گیری تاریخ بشر و گستره ای 
به پهنای جغرافیای امروزی جهان هستی دارد. لباس 
به عنوان نمادی از نمادهای فرهنگی می تواند نمایشگر 
جایگاه یک ملت در میان سایر ملت ها بوده و همچون 
رسانه ای صامت اما زنده، پیام فرهنگی یک جامعه را در 

سراسر گیتی نشر دهد.
در نظر گرفتن جنبه های معنوی در لباس و پوشاک 
و توجه به عناصر زیبایی، تنوع، رنگ و آراستگی از 
ضروریات غیرقابل انکار این عرصه است و می توان 
»مد« را جلوه ای از سبک زندگی و لباس را همراه 
همیشگی تمدن و زندگی انسان دانست.  این مهم 
به  را  الگوی صحیح مصرف  که  است  آن  مستلزم 
عنوان اصلی جدایی ناپذیر در چرخه سیاست گذاری 
تولید و توزیع و فرآیند شکل گیری کردارهای اجتماعی 

و کنش های فرهنگی مختلف مورد نظر قرار دهیم.
جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، رخدادی در خور 
توجه برای به تصویر کشیدن توانایی های ملی سرزمین 
پهناوری است که فرهنگ اسالمی  -  ایرانی و آموزه ها 
و باورهای دینی عنصر هویت بخش آن است. آنان که 
در این عرصه نقش آفرینی کرده و با هنر و دانش خود، 
توانسته اند ظرفیت های بومی و قومی را در سطوح 
باالتر مطرح کنند و طراحان زبردست و هنرمندی که 
با قریحه خدادادی به خلق آثار خالقانه پرداخته اند و 
تولیدکنندگانی که با اعتماد و باور به داشته های داخلی 
از طراحی ایرانی حمایت کرده اند، سرمایه های فرهنگی 
و ارزشمندی هستند که این رویداد بزرگ را رقم زده اند.
از دست اندرکاران این جشنواره که تالش خود را برای 
برگزاری پرشکوه آن کار گرفته اند قدردانی می کنم و 
آرزومندم به یمن گشایش هایی که در عرصه اقتصادی 
پدید آمده است، شاهد توجه بیشتر فعاالن این هنر- 
صنعت که ظرفیت همراهی مؤثر با برنامه های اقتصاد 

مقاومتی و طرح اشتغال زایی دارند، باشیم.«

پس از اتمام مراسم افتتاحیه، مدعوین به سوی تاالر 
وحدت رهسپار شدند تا پس از بریدن روبان جشنواره 
ششم، این رویداد به طور رسمی فعالیت خود را آغاز 
کند. ششمین جشنواره مد و لباس فجر درحالی که 
آثار نمایش داده شده در آن، از نظر طراحی نسبت به 
سال های قبل رشد کرده بود، در سه نقطه تهران برگزار 
و در برج میالد با قیمت های باال برای فروش ارائه شد.
به گزارش ایسنا،  ابوالقاسم شیرازی -رئیس اتحادیه 
پوشاک- دلیل عرضه لباس های ایرانی با قیمت باال 
قیمت  شاید  داد:  توضیح  این طور  را  فروشگاه ها  در 
لباس های ایرانی در مقایسه با برخی لباس های وارداتی 
از جمله چینی که کیفیت پایینی دارند، باال به نظر بیاید؛ 
اما دولت در تالش است تا در بخش مالیات و بیمه از 
تولیدکنندگان حمایت کند تا قیمت تمام شده محصول 
کمتر شود. همچنین تولیدکنندگان از پارچه و ملزوماتی 
که در کشور تولید می شود، استفاده کنند تا در قیمت 
آن ها تأثیر بگذارد. ضمن آن که با هماهنگی بخش 
صنعت، معدن و تجارت در تالشیم تا جلوی ورود 
کاالهای خارجی را بگیریم و واردات پوشاک از طریق 

نمایندگی های حقوقی ثبت سفارش شود.
با این حال، قیمت لباس های عرضه شده در نمایشگاه 
مد و لباس جشنواره فجر، بویژه در بخش عرضه و 

فروش برندها در برج میالد باال بود.

لباس  و  مد  جشنواره  دوره  ششمین  در  میالد  برج 
فجر، محل عرضه و فروش ۲۵ برند ایرانی بود. هر 
برندی برای اجاره یک غرفه حدود هفت میلیون تومان 
پرداخت کرده بود. ارزان ترین لباس  ارائه شده در این 
دو  آن ها  گران ترین  و  تومان  هزار  نیز 18۰  بخش 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده بودند؛ این 
لباس با طرح فرش، به یکی از مزون های معروف تعلق 
دارد که در نمایشگاه اکسپوی حالل اسپانیا به نمایش 
درآمد و گواهی نامه اکسپوی ۲۰1۶ لباس حالل اسپانیا 
را نیز در افتتاحیه بخش بین الملل جشنواره مد و لباس 

گرفت.
البته در بخش پوشاک اسالمی و عفاف و حجاب، 
لباس هایی فقط به صورت دکوری عرضه شده بودند 
و روی آن ها نمی شد قیمت گذاشت. همچنین برخی 
لباس ها مانند روسری  و دامن در برج میالد به فروش 
با  می شد  شهر  در  را  آن ها  مشابه  که  می رسیدند 

قیمت های کمتر خرید.
با وجود آن که اعالم شده بود در برج میالد برندها 
فقط  آن ها  از  برخی  می شوند،  عرضه  فروش  برای 
اظهار  و  بودند  گذاشته  به نمایش  را  لباس های شان 
می کردند، فروش نداریم و برای بستن قرارداد در این 
نمایشگاه شرکت کرده ایم. مثال یک کت مردانه در 
یکی از این غرفه ها حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
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تومان قیمت گذاری شده بود.
در بخش کیف و کفش نیز چند مدل محدود و فقط 
این بخش،  البته در  بود،  در چند سایز عرضه شده 
قیمت های متفاوت بود، مثال قیمت یک جفت کفش 
زنانه  چرم 1۵۰ هزار تومان بود که فروشنده آن اظهار 
می کرد این قیمت مخصوص نمایشگاه جشنواره مد و 
لباس است و اگر برای خرید به فروشگاه مراجعه کنید، 
باید حدود ۲۵۰ هزار تومان برای همین کفش بپردازید. 
همچنین قیمت هر کمربند در غرفه های برج میالد از 
۳۰ هزار تومان شروع و گفته می شد که همان جنس 

در مغازه و خارج از نمایشگاه 1۵۰ هزار تومان است.
البته قیمت برندها در برج میالد برای مهمانان بخش 
بین الملل جشنواره مد و لباس که برخی از آنها از فرانسه 
آمده بودند معقول به نظر می رسید و هر قیمتی را که 
به یورو می شنیدند، سرشان را به نشانه رضایت تکان 

می دادند..
در بخش نمایش لباس ها در تاالر وحدت نیز گرچه آثار 
نسبت به دوره های گذشته رشد قابل توجهی داشتند، 
اما هر بازدیدکننده ای که یک لباس را نشانه می گرفت، 

ترجیح می داد قیمت آن را نپرسد.
به نظر می رسد مدیریت تاالر وحدت برای همکاری 
با کارگروه مد و لباس و برگزاری جشنواره سنگ تمام 
گذاشته؛ زیرا در حالی که روی پله های تاالر وحدت 

کچ های دیوار حاصل از جابه جایی صفحه های چوبی 
و مانکن ها برای ساخت دکور ریخته و جشنواره برای 
دکوربندی و نمایش لباس ها آماده می شد، در عین 
حال، در سالن اصلی کنسرت اجرا می شد. استفاده 
فضای  نبودن  به دلیل  وحدت  تاالر  از  منظوره  چند 
کافی برای برپایی چنین جشنواره هایی موجب شد که 
ساعت بازدید در دومین روز نمایشگاه نیز کوتاه تر شود 
تا کنسرت دیگری روی صحنه برود. گرچه فرصتی 
فراهم شد تا شرکت کنندگان در این کنسرت بعد از 

اجرا، از نمایشگاه جشنواره هم دیدن کنند.
از سوی دیگر، همزمان با روزهای نخست جشنواره، 
وحدت  تاالر  بنای  شست وشوی  حال  در  کارگران 
بودند و برخی مراجعه کنندگان زمانی که از تاالر خارج 
می شدند،  احساس می کردند باران می بارد! نمایشگاه 
جشنواره مد و لباس فجر در تاالر وحدت در روز آخر 
به دلیل اجرای برنامه دیگری، جمع شد و فقط برخی 

لباس ها در طبقه سوم به نمایش گذاشته شدند
در این دوره از جشنواره،  لباس هایی که از دوره قبل و از 
۴۰۰ دست تا ۳ هزار دست به تولید رسیده و به نمایش 
گذاشته شده بودند، بیشتر محدود به لباس مشاغل 

بودند.
طراحان در بخش ویترین ملی و لباس کودکان نیز 
کار خاصی انجام نداده بودند و فقط به تی شرت و 

لباس هایی با برچسب های مناسبتی با دفاع مقدس و 
کارتون اکتفا کرده بودند، البته در بین لباس های مربوط 
به کودک و نوجوان، کارهای معدود قابل توجهی به 
چشم می خورند. کارهای ارائه شده در بخش کیف و 
کفش هم نسبت به سال گذشته پیشرفت بهتری 
داشتند و تعداد آثار به نمایش گذاشته نیز قابل توجه بود.
از جمله آثار نمایش داده شده در ششمین جشنواره مد و 
لباس فجر، زیورآالت با اِلمان های سنتی و سوزن دوزی 
بلوچی بود. همچنین طراحان لباس در آثار ارائه شده 
در جشنواره به دوخت های سنتی مثل سوزن دوزی و 

استفاده از پارچه های سنتی تمایل نشان داده بودند.
بخشی از جشنواره نیز به نمایش پارچه های تولیدشده 
در داخل اختصاص پیدا کرده که در طراحی برخی از 
آن ها از اِلمان های آثار تاریخی استفاده شده بود. از 
این پارچه ها در بخش مسابقه طراحی زنده لباس نیز 

استفاده شد.
لباسی که طراحان در مراسم افتتاحیه بر تن داشتند نیز 
لباس های قابل قبولی بودند که معموال در جشنواره ها 
یا فروشگاه ها دیده یا عرضه نمی شوند، این موضوع 
دربرداشت  را  در جشنواره  از حاضران  یکی  واکنش 
که خطاب به یکی از طراحان گفت: چرا از همین 
لباس های شیکی که برای خودتان طراحی می کنید، 

برای جشنواره و عموم مردم طراحی نمی کنید؟!
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*مد؛ جلوه ای از سبک زندگی و لباس
امیری- وزیر  صالحی  سیدرضا  دکتر  پیام  خواندن 
قبادی-  حمید  توسط  اسالمی-  ارشاد  و  فرهنگ 
آخرین  لباس فجر-  و  مد  کارگروه ساماندهی  دبیر 
بخش مراسم افتتاحیه بود. » پوشش، به مثابه شأنی 
از شخصیت انسان و یکی از نیازهای قطعی آدمی، 
سابقه ای به قدمت شکل گیری تاریخ بشر و گستره ای 
به پهنای جغرافیای امروزی جهان هستی دارد. لباس 
به عنوان نمادی از نمادهای فرهنگی می تواند نمایشگر 
جایگاه یک ملت در میان سایر ملت ها بوده و همچون 
رسانه ای صامت اما زنده، پیام فرهنگی یک جامعه را در 

سراسر گیتی نشر دهد.
در نظر گرفتن جنبه های معنوی در لباس و پوشاک 
و توجه به عناصر زیبایی، تنوع، رنگ و آراستگی از 
ضروریات غیرقابل انکار این عرصه است و می توان 
»مد« را جلوه ای از سبک زندگی و لباس را همراه 
همیشگی تمدن و زندگی انسان دانست.  این مهم 
به  را  الگوی صحیح مصرف  که  است  آن  مستلزم 
عنوان اصلی جدایی ناپذیر در چرخه سیاست گذاری 
تولید و توزیع و فرآیند شکل گیری کردارهای اجتماعی 

و کنش های فرهنگی مختلف مورد نظر قرار دهیم.
جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، رخدادی در خور 
توجه برای به تصویر کشیدن توانایی های ملی سرزمین 
پهناوری است که فرهنگ اسالمی  -  ایرانی و آموزه ها 
و باورهای دینی عنصر هویت بخش آن است. آنان که 
در این عرصه نقش آفرینی کرده و با هنر و دانش خود، 
توانسته اند ظرفیت های بومی و قومی را در سطوح 
باالتر مطرح کنند و طراحان زبردست و هنرمندی که 
با قریحه خدادادی به خلق آثار خالقانه پرداخته اند و 
تولیدکنندگانی که با اعتماد و باور به داشته های داخلی 
از طراحی ایرانی حمایت کرده اند، سرمایه های فرهنگی 
و ارزشمندی هستند که این رویداد بزرگ را رقم زده اند.
از دست اندرکاران این جشنواره که تالش خود را برای 
برگزاری پرشکوه آن کار گرفته اند قدردانی می کنم و 
آرزومندم به یمن گشایش هایی که در عرصه اقتصادی 
پدید آمده است، شاهد توجه بیشتر فعاالن این هنر- 
صنعت که ظرفیت همراهی مؤثر با برنامه های اقتصاد 

مقاومتی و طرح اشتغال زایی دارند، باشیم.«

پس از اتمام مراسم افتتاحیه، مدعوین به سوی تاالر 
وحدت رهسپار شدند تا پس از بریدن روبان جشنواره 
ششم، این رویداد به طور رسمی فعالیت خود را آغاز 
کند. ششمین جشنواره مد و لباس فجر درحالی که 
آثار نمایش داده شده در آن، از نظر طراحی نسبت به 
سال های قبل رشد کرده بود، در سه نقطه تهران برگزار 
و در برج میالد با قیمت های باال برای فروش ارائه شد.
به گزارش ایسنا،  ابوالقاسم شیرازی -رئیس اتحادیه 
پوشاک- دلیل عرضه لباس های ایرانی با قیمت باال 
قیمت  شاید  داد:  توضیح  این طور  را  فروشگاه ها  در 
لباس های ایرانی در مقایسه با برخی لباس های وارداتی 
از جمله چینی که کیفیت پایینی دارند، باال به نظر بیاید؛ 
اما دولت در تالش است تا در بخش مالیات و بیمه از 
تولیدکنندگان حمایت کند تا قیمت تمام شده محصول 
کمتر شود. همچنین تولیدکنندگان از پارچه و ملزوماتی 
که در کشور تولید می شود، استفاده کنند تا در قیمت 
آن ها تأثیر بگذارد. ضمن آن که با هماهنگی بخش 
صنعت، معدن و تجارت در تالشیم تا جلوی ورود 
کاالهای خارجی را بگیریم و واردات پوشاک از طریق 

نمایندگی های حقوقی ثبت سفارش شود.
با این حال، قیمت لباس های عرضه شده در نمایشگاه 
مد و لباس جشنواره فجر، بویژه در بخش عرضه و 

فروش برندها در برج میالد باال بود.

لباس  و  مد  جشنواره  دوره  ششمین  در  میالد  برج 
فجر، محل عرضه و فروش ۲۵ برند ایرانی بود. هر 
برندی برای اجاره یک غرفه حدود هفت میلیون تومان 
پرداخت کرده بود. ارزان ترین لباس  ارائه شده در این 
دو  آن ها  گران ترین  و  تومان  هزار  نیز 18۰  بخش 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده بودند؛ این 
لباس با طرح فرش، به یکی از مزون های معروف تعلق 
دارد که در نمایشگاه اکسپوی حالل اسپانیا به نمایش 
درآمد و گواهی نامه اکسپوی ۲۰1۶ لباس حالل اسپانیا 
را نیز در افتتاحیه بخش بین الملل جشنواره مد و لباس 

گرفت.
البته در بخش پوشاک اسالمی و عفاف و حجاب، 
لباس هایی فقط به صورت دکوری عرضه شده بودند 
و روی آن ها نمی شد قیمت گذاشت. همچنین برخی 
لباس ها مانند روسری  و دامن در برج میالد به فروش 
با  می شد  شهر  در  را  آن ها  مشابه  که  می رسیدند 

قیمت های کمتر خرید.
با وجود آن که اعالم شده بود در برج میالد برندها 
فقط  آن ها  از  برخی  می شوند،  عرضه  فروش  برای 
اظهار  و  بودند  گذاشته  به نمایش  را  لباس های شان 
می کردند، فروش نداریم و برای بستن قرارداد در این 
نمایشگاه شرکت کرده ایم. مثال یک کت مردانه در 
یکی از این غرفه ها حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
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رئیس ششمین جشنواره مد و لباس فجر درباره عرضه 
لباس ها با قیمت باال در برج میالد و تفاوت عرضه این 
قیمت ها در فروشگاه ها به ایسنا، گفت: لباسی که قیمت 
آن را به شما دو میلیون و نیم اعالم کرده اند، اصال 
جنبه فروش ندارد و پوشیدنی نیست. اما در بسیاری 
از غرفه ها لباس هایی با قیمت های 1۵۰ تا ۴۰۰ تومان 
هم داشته ایم و من تک تک قیمت آنها را چک کرده ام. 

در برج میالد کارهای درجه یک عرضه شده است.
حمید قبادی ادامه داد: در بخش کیف و کفش چرم 
کسانی در برج میالد حضور دارند که تولیدکننده هستند 
تهران همکاری  درجه یک  برندهای  از  برخی  با  و 
می کنند و چون فروشگاه عرضه ندارند، تفاوت قیمت 
تا به دست مصرف کننده برسد فرق می کند، اما فکر 
نمی کنم یک محصول ۳۰ هزار تومانی تا به دست 

مصرف کننده برسد، 1۵۰ هزار تومان شود.
او اظهار کرد: نمایش محصوالت برندها به بخشی از 
سلیقه مخاطب پاسخ داده و این اتفاق مهمی است؛ 
از طرفی، اینکه تعداد قابل توجهی از برندهای ایرانی 
قابل  که  کنار هم محصوالت شان  در  موفق شدند 
رقابت با تولیدات کشورهای دیگر است عرضه کنند، 
نکته مهمی است. قبادی همچنین درباره هزینه ای که 
هر برند برای کرایه غرفه پرداخت کرده گفت: حدود ۳ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از این هزینه مربوط به کرایه 
محل برج میالد و مابقی آن هم برای دکور گرفته 
شده است. از طرفی ما درخواست کردیم این بخش تا 
آخر اسفندماه تمدید شود. البته من درخواست کردم تا 
هزینه ای از غرفه داران برای تمدید دریافت نکنند و اگر 
هم مبلغی اضافه بگیرند، فکر نمی کنم هزینه سنگینی 

باشد.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس همچنین درباره 
جمع شدن ویترین ملی و بخش نمایش لباس جشنواره 
و انتقال برخی از لباس ها به طبقه سوم تاالر وحدت 
اظهار کرد: به دلیل برگزاری همایش فرهنگی وزارت 
ارشاد در تاالر وحدت، بخش نمایش از سالن ورودی 
جمع و با بخش بین الملل تجمیع شد. در هر صورت 
باید بین نبودن و بودن در این شرایط، یک گزینه  را 
انتخاب می کردیم. از طرفی مدیریت تاالر وحدت هم 
این امکان را فراهم کرد تا این نمایشگاه را برگزار کنیم.

*مراسم اختتامیه
پیش از آغاز مراسم اصلی حمید قبادی دبیر جشنواره 
از دستاوردهای ششمین جشنواره بین المللی مد و 

لباس فجر رونمایی کرد.
دوره  ششمین  مقاالت  گفت:  رابطه  این  در  وی 
از  دیگر  بخش  در  می کنیم.  رونمایی  را  جشنواره 
پوستر جریان ساز کتاب حوزه مد و لباس که تهیه و 
تولید شده رونمایی خواهیم کرد. از االن ناشران آماده 
باشند برای جریانی جدید در حوزه مد و لباس. برای 
اولین بار بعد از قول های مکرر، انتشار کتاب جامع مد 
ولباس ایران را در دو مجلد تاریخ لباس و مجموعه 
مقاالت و آمار مد و لباس ایران در دستور خواهیم 
داشت. همچنین  در بخش علمی از ده عنوان پایان 

نامه با مشارکت دانشگاهیان رونمایی خواهد شد.
در ادامه مراسم، صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی بیان کرد: قبل از هرچیزی باید یادی کنیم از 
شهدای انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس. 
جغرافیا  از  فراتر  و  تاریخ  این  از  خارج  که  کسانی 

جنگیدند و خون خود را به جامعه اهدا کردند.
صالحی امیری مقوله مد و لباس در ایران را مختص 
ایران دانست و در خصوص  ادوار مختلف تاریخی 
تغییرات مد و لباس در ادوار اخیر و معاصر توضیح 
داد: بحث امروز ما ورود مدرنیته در دوره های تاریخی 

قاجاریه و پهلوی در حوزه لباس ایرانی است که خود 
پایان  در  و  اجتماعی  فرهنگی،  تحوالت  به  منجر 

ماحصل آن تغییر در زندگی ایرانی شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: در ۴ 
دهه گذشته به دلیل تغییرات مختلف در جامعه ایران، 
لباس و مد هم در جامعه ما معنا و مفهوم جدیدی 
پیدا کرد که سرعت آن بسیار زیاد است و منجر به 
بروز هنجارهای ارزشی، زبانی، روابط اجتماعی، روابط 

زیستی و مهاجرت های وسیع شده است.
وی ادامه داد: حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش 
مالی حوزه پوشاک است، ضمن اینکه ۷۲ مرکز علمی 
و دانشگاهی در طراحی لباس،  دوخت و پارچه فعالیت 
می کنند. لذا ما نیازمند سازوکار ملی برای لباس و 
رویکرد  همچنین  هستیم.  عقالنی  رویکرد  با  مد 
جزم انگاری و ولنگاری را در این حوزه نفی می کنیم.

 وی در ادامه اظهار داشت: ارسال ۵ هزار و ۲۰۰ اثر 
به دبیرخانه جشنواره نشان دهنده تنوع باالی جامعه 
ایرانی است، اما این تنوع باالی مد و لباس نباید منجر 
به تخریب هویت ایرانی شود؛ چراکه هویت بن مایه و 
بخشی از ارزش های بنیادی جامعه محسوب می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: لباس در 
ایران نوعی رسانه برای انتقال پیام است، ضمن اینکه 
لباس، رسانه و شخصیت افراد در جامعه محسوب 
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می شود. لذا نباید این لباس به تفاخر و تحقیر ملی و 
در راستای تبلیغ فرهنگ غربی باشد.

 صالحی امیری افزود: وجود لباس های خارجی در 
ویترین های مغازه ها ظلم بزرگ به نسل جوان است، 
در حالی که سالیانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
جوان آماده به کار داریم در حالی که حداکثر توان دولت 
ایجاد اشتغال برای ۷۰۰ هزار نفر است که نشان دهنده 
پشت در ماندن ۵۰۰ هزار جوان در امر اشتغال است، 
اما حوزه لباس می تواند بخش زیادی از اشتغال کشور 
را به دوش بکشد و درنهایت همین اشتغال هم منجر 

به کاهش آسیب های اجتماعی می شود.
 وی افزود: پر کردن ویترین مغازه ها با لباس های 
بیکار  جوانان  شمار  افزایش  برای  تالش  خارجی 

جامعه ایران و ظلم به آنهاست. 
صالحی امیری ادامه داد: 11 هزار کانال تلگرامی با 
بیش از ۵ هزار دنبال کننده در ایران وجود دارد، لذا 
آنها باید دقت کنند مبادا مروج کاالی خارجی بوده و 

منجر به تخریب کاالی ایرانی شوند.
کاری  و  ساز  نیازمند  ما  داشت:  اظهار  ارشاد  وزیر   
گام  مسیر  این  در  عقالنی  رویکرد  با  که  هستیم 
برداریم. ما رویکرد ولنگاری را نفی کرده و رویکرد 
ترویج  را  اسالمی  و  ملی  ارزش های  با  عقالنی 
خواهیم داد. ما نباید ذائقه غربی را وارد سلیقه ایرانی 

کرده و تبلیغ کنیم.
صالحی امیری با اشاره به اینکه هر نوع رفتار تحریک 
آمیز، هنجار رفتاری و ولنگاری به ناکجا آباد کشیده 
خواهد شد، اظهار داشت: در ادوار گذشته نیز دیدیم 
ایرانی  در حوزه  ولنگاری  و  ناهنجاری  که هرگونه 
خانواده  که  می بینیم  ما  و  است  نرسیده  نتیجه  به 
های ایرانی کماکان جزو مستحکم ترین نهادهای 

اجتماعی محسوب می شوند.
وی خطاب به حضار و نهادهای مختلف این حوزه 
توصیه کرد تا برای طراحی مد و لباس نیازسنجی 
و ذائقه سنجی مردم را با توجه به ارزش های ملی 
و تاریخی مد نظر بگیرند. همچنین دو مولفه مهم 
اخالق گرایی و هنجارمندی را در دستور کار خود 

قرار بدهید.
 صالحی امیری گفت: لباس نه در ایران بلکه در تمام 
جوامع زبان انتقال پیام و فرهنگ است؛ زبان بیان 
شخصیت افراد است و طراحی آن از هر جهت باید 

مورد توجه قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: اگر بناست جامعه اخالقی داشته 
باشیم، باید لباسی ایرانی متناسب با اخالقیات ایرانی 
داشته باشیم. لباس نباید باعث شکاف طبقاتی افراد 
شود. من معتقد هستم که ما نیازمند بحث آموزشی 
از دوران تحصیل هستیم. در این بین هم نباید نقش 

رسانه ها به خصوص صدا و سیما را در انتشار و تبلیغ 
کاالی ایرانی نادیده گرفت.

در ادامه، برگزیدگان در بخش های مختلف به شرح 
زیر معرفی شدند:

سمیه  به  اول  رتبه  اجتماع،  مانتوی  بخش  *در 
مختاری فرد، رتبه دوم نوشین پورسلطان و رتبه سوم 
به غزل ترکی شریف آبادی و رعنا مدبر تعلق گرفت. 

همچنین محبوبه علی بلندی شایسته تقدیر شد.
و  اعتقادی  رقیه  به  چادر  بخش  در  دوم  *رتبه   
رتبه سوم به میترا کاکاوند اختصاص یافت. فاطمه 
ممتاز  پوشان  اطلس  هنری  موسسه  و  منصوری 

صدف نیز شایسته تقدیر شناخته شدند. 
 *در قسمت مانتوی مجلسی رتبه اول به محبوبه 
فاطمه  به  و سوم  مباشر  ژاله  به  دوم  بلندی،  علی 
زراعت پیشه اختصاص یافت. رحیمه جعفری و غزال 

بهمنی نیز شایسته تقدیر شدند.
*در بخش پوشش سر هم رتبه سوم به طور مشترک 
زاده  قلی  مریم  و  پارسیان  نگار  موژان  شرکت  به 
اختصاص یافت. در این بخش کسی شایسته دریافت 

رتبه اول و دوم شناخته نشد.
*در بخش مانتو مشاغل هم رتبه اول به الهه رضایی 
و زهرا نصیری و رتبه دوم به فریبا یوسف پور تعلق 

گرفت.
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رئیس ششمین جشنواره مد و لباس فجر درباره عرضه 
لباس ها با قیمت باال در برج میالد و تفاوت عرضه این 
قیمت ها در فروشگاه ها به ایسنا، گفت: لباسی که قیمت 
آن را به شما دو میلیون و نیم اعالم کرده اند، اصال 
جنبه فروش ندارد و پوشیدنی نیست. اما در بسیاری 
از غرفه ها لباس هایی با قیمت های 1۵۰ تا ۴۰۰ تومان 
هم داشته ایم و من تک تک قیمت آنها را چک کرده ام. 

در برج میالد کارهای درجه یک عرضه شده است.
حمید قبادی ادامه داد: در بخش کیف و کفش چرم 
کسانی در برج میالد حضور دارند که تولیدکننده هستند 
تهران همکاری  درجه یک  برندهای  از  برخی  با  و 
می کنند و چون فروشگاه عرضه ندارند، تفاوت قیمت 
تا به دست مصرف کننده برسد فرق می کند، اما فکر 
نمی کنم یک محصول ۳۰ هزار تومانی تا به دست 

مصرف کننده برسد، 1۵۰ هزار تومان شود.
او اظهار کرد: نمایش محصوالت برندها به بخشی از 
سلیقه مخاطب پاسخ داده و این اتفاق مهمی است؛ 
از طرفی، اینکه تعداد قابل توجهی از برندهای ایرانی 
قابل  که  کنار هم محصوالت شان  در  موفق شدند 
رقابت با تولیدات کشورهای دیگر است عرضه کنند، 
نکته مهمی است. قبادی همچنین درباره هزینه ای که 
هر برند برای کرایه غرفه پرداخت کرده گفت: حدود ۳ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از این هزینه مربوط به کرایه 
محل برج میالد و مابقی آن هم برای دکور گرفته 
شده است. از طرفی ما درخواست کردیم این بخش تا 
آخر اسفندماه تمدید شود. البته من درخواست کردم تا 
هزینه ای از غرفه داران برای تمدید دریافت نکنند و اگر 
هم مبلغی اضافه بگیرند، فکر نمی کنم هزینه سنگینی 

باشد.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس همچنین درباره 
جمع شدن ویترین ملی و بخش نمایش لباس جشنواره 
و انتقال برخی از لباس ها به طبقه سوم تاالر وحدت 
اظهار کرد: به دلیل برگزاری همایش فرهنگی وزارت 
ارشاد در تاالر وحدت، بخش نمایش از سالن ورودی 
جمع و با بخش بین الملل تجمیع شد. در هر صورت 
باید بین نبودن و بودن در این شرایط، یک گزینه  را 
انتخاب می کردیم. از طرفی مدیریت تاالر وحدت هم 
این امکان را فراهم کرد تا این نمایشگاه را برگزار کنیم.

*مراسم اختتامیه
پیش از آغاز مراسم اصلی حمید قبادی دبیر جشنواره 
از دستاوردهای ششمین جشنواره بین المللی مد و 

لباس فجر رونمایی کرد.
دوره  ششمین  مقاالت  گفت:  رابطه  این  در  وی 
از  دیگر  بخش  در  می کنیم.  رونمایی  را  جشنواره 
پوستر جریان ساز کتاب حوزه مد و لباس که تهیه و 
تولید شده رونمایی خواهیم کرد. از االن ناشران آماده 
باشند برای جریانی جدید در حوزه مد و لباس. برای 
اولین بار بعد از قول های مکرر، انتشار کتاب جامع مد 
ولباس ایران را در دو مجلد تاریخ لباس و مجموعه 
مقاالت و آمار مد و لباس ایران در دستور خواهیم 
داشت. همچنین  در بخش علمی از ده عنوان پایان 

نامه با مشارکت دانشگاهیان رونمایی خواهد شد.
در ادامه مراسم، صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی بیان کرد: قبل از هرچیزی باید یادی کنیم از 
شهدای انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس. 
جغرافیا  از  فراتر  و  تاریخ  این  از  خارج  که  کسانی 

جنگیدند و خون خود را به جامعه اهدا کردند.
صالحی امیری مقوله مد و لباس در ایران را مختص 
ایران دانست و در خصوص  ادوار مختلف تاریخی 
تغییرات مد و لباس در ادوار اخیر و معاصر توضیح 
داد: بحث امروز ما ورود مدرنیته در دوره های تاریخی 

قاجاریه و پهلوی در حوزه لباس ایرانی است که خود 
پایان  در  و  اجتماعی  فرهنگی،  تحوالت  به  منجر 

ماحصل آن تغییر در زندگی ایرانی شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: در ۴ 
دهه گذشته به دلیل تغییرات مختلف در جامعه ایران، 
لباس و مد هم در جامعه ما معنا و مفهوم جدیدی 
پیدا کرد که سرعت آن بسیار زیاد است و منجر به 
بروز هنجارهای ارزشی، زبانی، روابط اجتماعی، روابط 

زیستی و مهاجرت های وسیع شده است.
وی ادامه داد: حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش 
مالی حوزه پوشاک است، ضمن اینکه ۷۲ مرکز علمی 
و دانشگاهی در طراحی لباس،  دوخت و پارچه فعالیت 
می کنند. لذا ما نیازمند سازوکار ملی برای لباس و 
رویکرد  همچنین  هستیم.  عقالنی  رویکرد  با  مد 
جزم انگاری و ولنگاری را در این حوزه نفی می کنیم.

 وی در ادامه اظهار داشت: ارسال ۵ هزار و ۲۰۰ اثر 
به دبیرخانه جشنواره نشان دهنده تنوع باالی جامعه 
ایرانی است، اما این تنوع باالی مد و لباس نباید منجر 
به تخریب هویت ایرانی شود؛ چراکه هویت بن مایه و 
بخشی از ارزش های بنیادی جامعه محسوب می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: لباس در 
ایران نوعی رسانه برای انتقال پیام است، ضمن اینکه 
لباس، رسانه و شخصیت افراد در جامعه محسوب 
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 *در بخش مانتو کاربردی رتبه اول به محمدرضا 
ملک شاهی و دوم به یوسف اسماعیلی تعلق گرفت. 

سمیه هنروری هم شایسته تقدیر شد.
 *در بخش لباس اجتماع آقایان، حمید و سعیدعظیمی 

فمی تفرشی شایسته تقدیر شناخته شدند.
شاهرخ  هم  آقایان  کاربردی  لباس  بخش  *در   
صدرالعلمایی  مرجان  و  اسالمی  بنیامین  جعفری، 

شایسته تقدیر شدند.
 *در بخش لباس اجتماع کودک و نوجوان نیز رتبه 
نوجوان سندس  و  کودک  بهشتی  پوشاک  به  دوم 
تعلق گرفت و نازلی معصومیان و حمید یوسفی هم 

شایسته تقدیر شدند.
*در بخش لباس مجلسی کودک و نوجوان هم رتبه 
یافت.   اختصاص  درویش  محسن  نرگس  به  سوم 
همچنین از قمر امامی، مینو پدرام و صدیقه پاک بین 

به عنوان پیشکسوتان حوزه مد و لباس تقدیر شد.
* طناز سعیدی رتبه اول، ژیال پرویزی میالنی دوم و 
کینوش معماری رتبه سوم در بخش طرح های اولیه 
زیورآالت را به خود اختصاص دادند و انوشه سادات 

مهدوی و زهرا بابایی شایسته تقدیر شدند.
* در بخش طرح های سه بعدی زیورآالت هم محمد 
آزادی احمدآبادی رتبه اول، فرانک نوری دوم و آرزو 
جعفری رتبه سوم را کسب کردند و سمیرا فاتحی و 

خورشید جوالیی شایسته تقدیر شدند.
زیورآالت هم  ساخته شده  بخش طرح های  در   *
فهیمه نوری دهنوی رتبه اول، بنفشه هستی دوم 
و امیرحسین دلبری رتبه سوم را از آن خود کردند 
و ابوالفضل رحیمی و علیرضا صادقی شایسته تقدیر 

شدند.
* در بخش طراحی پارچه رتبه اول به نگین فرامرزی، 
دوم به الناز گشتاسب و سوم به انیس ایمری تعلق 
گرفت. سحر محمدعلی رستم آبادی و تینا اصغرپور 

ماسوله هم شایسته تقدیر شدند.
*در بخش کیف رتبه اول به ساغر علیزاده، دوم به 
امید مولودی و سوم به فهمیه فدایی راد اختصاص 

یافت
داریوش  آن  از  اول  رتبه  هم  کفش  بخش  *در 
حمید  سوم  و  جعفری  علیرضا  دوم  رتبه  جعفری، 

اصغری  فاطمه  و  خدادادی  حسن  شد.  صادقی 
سلیمانی هم شایسته تقدیر شدند.

*در بخش پایان نامه دوره کاشناسی رشته طراحی 
لباس رتبه اول به الهه رضایی، دوم به زهرا خیروشر و 
سوم به فرنوش احمدی و مژده بختیاری تعلق گرفت. 
مرجان شمسی خانی و زرین حسن زاده هم شایسته 

تقدیر شدند.
ارشد هم سمیه  نامه کارشناسی  پایان  *در بخش 
خلیلیان رتبه اول، افسانه دادخواه دوم و سحر ایازی 
یزدی رتبه سوم را از آن خود کرد. همچنین پریا تنها، 
سمیه اکبرنیا و مهدیه محمدی خجسته نیز شایسته 

تقدیر شدند.
*در بخش طرح های پژوهشی هم سجاد سرایانی و 

فائزه عظیم زاده اردبیلی شایسته تقدیر شدند.
به  اول  رتبه  هم  تخصصی  مقاالت  بخش  *در 
علی اکبر مرآتی، دوم به زیبا آرون و سوم به مریم 
غریب حسینی و شهناز نایب زاده تعلق گرفت. زهرا 
میرزایی و ابوالفضل داوودی هم شایسته تقدیر شدند.
*در بخش مقامات میانه رشته هم رتبه اول به حسین 
صدرالدین  و  هاشمیان  بهار  به  دوم  و  مهربانی فر 

طاهری تعلق گرفت.
*الهام میرکمالی، پیام زین العابدینی، اطهم زرغام، 
شمسی کاکاوند و اصغر فهیمی فرد شایسته تقدیر 

شدند.
 در بخش پایان نامه کارشناسی در رشته طراحی 
پارچه هم رتبه اول به مریم آشتیان، دوم به مهرنوش 
روحی و سوم به مهسا شهبال اردبیلی اختصاص پیدا 

کرد.
* در بخش مسابقه زنده طراحی ویژه لباس اجتماع 
بانوان رتبه اول به گروه هگمتانه سیدسعید فاضل زاده 
همدانی، فاطمه خلجی جو، اکبر خدابندلو یگانه و رتبه 
دوم به گروه داوین، رتبه سوم به سیاه و سفید تعلق 

گرفت.
*موسسه عالم تاج و ساتین کویر یزد هم شایسته 

تقدیر شدند.
*در بخش لباس آقایان نیز رتبه اول به گروه پوشاک 
برتر ایرانی سودابه شاه کمان، علی کردانی و جعفر 
عنایت حبیب اختصاص پیدا کرد، رتبه دوم به گروه 
از  از کرمانشاه و رتبه سوم به گروه کیدی  مرسانا 
هم  کرمانشاه  از  لیلین  گروه  گرفت.  تعلق  تهران 

شایسته تقدیر شدند.
*در بخش مسابقه زنده طراحی در حوزه محصوالت 
عفاف و حجاب هم رتبه اول به گروه صدف دریا 
از بوشهر یعنی مهران هنرمند نجف آبادی، آفتاب 
قنبری و زهره تمیمی، رتبه دوم به گروه لیلین و سوم 

به گروه نیکونگاران پوش از ایالم اختصاص یافت.
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*در بخش مطبوعات و خبرگزاری ها در قسمت نقد، 
مقاالت تحلیلی و سرمقاله از جواد حسینی نصر و 
حمید باباوند، در بخش خبر، مصاحبه، گزارش و مقاله 
از زهره نیلی خبرگزاری مهر، الهه رفیع نژاد خبرگزاری 
فارس و زهرا ایرجی خبرگزاری ایلنا تقدیر شد.عطیه 
پژم خبرگزاری هنر آنالین افشین حسینخانی و مجید 

فراهانی راد نیز شایسته تقدیر شدند.
*فضه سادات حسینی، مبینا نصیری و مژده لواسانی 
تلویزیون  و  رادیو  برگزیده  مجری های  عنوان  به 
شناخته شدند و شبکه ۲ شبکه برتر شد. در میان 
شبکه های استانی هم مرکز کردستان، شبکه برگزیده 
معرفی شد. رادیو گفتگو به عنوان به عنوان رادیو 
بخش  عنوان  به  رادیو  خبر  کل  اداره  و  برگزیده 
و  برنامه »غیرمحرمانه«  از  معرفی شدند.  برگزیده 
برنامه های  به عنوان  بیکار کرد«  »چه کسی مرا 
شایسته تقدیر تلویزیونی و برنامه »زنده باد زندگی« 

به عنوان برنامه تلویزیون برتر معرفی شدند.
*به استقالل فکری و فرهنگی در حوزه مد و لباس 

بیندیشیم
و  فرهنگ  وزارت  هنری  معاون  مرادخانی،  علی 
ارشاد اسالمی در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره 
مد و لباس فجر بیان کرد: کارهای زیادی در حوزه و 
عرصه مد و لباس صورت گرفته ولی کارهای زیادی 

با جدیت دنبال شوند، چرا  باید  پیش رو داریم که 
که لباس کارآمدترین نیرویی است که بشر امروز با 
آن سر و کار دارد و لباس ایرانی باید با هنجارهای 

اسالمی و ایرانی هماهنگ باشد.
او با اشاره به اینکه امروز باید به استقالل فکری و 
فرهنگی در حوزه مد و لباس بیندیشیم اظهار داشت: 
اگر ما به استقالل فکری، فرهنگی و اقتصادی فکر 
می کنیم باید به نمادها توجه داشته باشیم و لباس 
هر  برخورد،  اولین  در  که  است  نمادی  مهم ترین 
بر  بزرگی  رسالت  پس  می شناسیم.  آن  با  را  کس 
از  تمام قد  ارشاد هم  عهده طراحان است و وزارت 
این طراحان حمایت می کند تا کار خود را به بهترین 

نحوه انجام دهند.
مرادخانی با تشریح بخش های مختلف این دوره از 
جشنواره مد و لباس، ابراز امیدواری کرد در دوره های 
بعدی این رویداد شاهد رشد و شکوفایی هم از نظر 

کمی و هم از لحاظ کیفی باشیم.
* عهد می بندیم در مسیر خون شهدا گام برداریم

حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس 
کشور در این مراسم و طی سخنانی کوتاه، از تمامی 
نقش آفرینان و مشارکت کنندگان در ششمین جشنواره 
بین المللی مد و لباس فجر تقدیر کرد و گفت: ضمن 
در  شهدا،  مطهر  نام  با  اسفند   ۲۲ روز  بزرگداشت 

همینجا عهد می بندیم که در مسیر خون شهدا گام 
برداریم و برای حفظ حقوق مردم سرزمینمان در این 

مسیر بکوشیم.
*مسئله مد هیچ گاه دولتی نمی شود

سومبات هاکوپیان، پیشکسوت حوزه مد و لباس 
کشورمان نیز از سخنرانان حاضر در این مراسم بود و 
با اشاره به اینکه مردم ایران هرگز دچار بی بندوباری 
نشده اند بیان کرد: طراحان کشورمان همواره وقار و 
زیبایی را رعایت کرده اند اما دولتمردان به جای اینکه 
طراحان را در جهت آموزش وپرورش بیشتر و بهتر 
سوق دهند و هدایت کنند آنان را مروجان فرهنگ 

مبتذل دانستند.
 هاکوپیان با اشاره به اینکه وجود لباس های خارجی 
در ویترین ملی را در گرو برخی تصمیمات اشتباه 
دولتمردان است خطاب به وزیر ارشاد گفت: آقای 
وزیر به تدوین برنامه 1۰ ساله برای مد و لباس اشاره 
کردند. ما به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت 
این برنامه را برای ۵ سال آینده تدوین کرده ایم و 
دولتمردان باید آن را به اجرا درآورند اما مد هیچ گاه 
دولتی نمی شود و من از همه مسئوالن می خواهم تا 
به بخش خصوصی اعتماد کنند چرا که کشورداری 

تخصص شما و کشورآرایی بر عهده ما است.
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 *در بخش مانتو کاربردی رتبه اول به محمدرضا 
ملک شاهی و دوم به یوسف اسماعیلی تعلق گرفت. 

سمیه هنروری هم شایسته تقدیر شد.
 *در بخش لباس اجتماع آقایان، حمید و سعیدعظیمی 

فمی تفرشی شایسته تقدیر شناخته شدند.
شاهرخ  هم  آقایان  کاربردی  لباس  بخش  *در   
صدرالعلمایی  مرجان  و  اسالمی  بنیامین  جعفری، 

شایسته تقدیر شدند.
 *در بخش لباس اجتماع کودک و نوجوان نیز رتبه 
نوجوان سندس  و  کودک  بهشتی  پوشاک  به  دوم 
تعلق گرفت و نازلی معصومیان و حمید یوسفی هم 

شایسته تقدیر شدند.
*در بخش لباس مجلسی کودک و نوجوان هم رتبه 
یافت.   اختصاص  درویش  محسن  نرگس  به  سوم 
همچنین از قمر امامی، مینو پدرام و صدیقه پاک بین 

به عنوان پیشکسوتان حوزه مد و لباس تقدیر شد.
* طناز سعیدی رتبه اول، ژیال پرویزی میالنی دوم و 
کینوش معماری رتبه سوم در بخش طرح های اولیه 
زیورآالت را به خود اختصاص دادند و انوشه سادات 

مهدوی و زهرا بابایی شایسته تقدیر شدند.
* در بخش طرح های سه بعدی زیورآالت هم محمد 
آزادی احمدآبادی رتبه اول، فرانک نوری دوم و آرزو 
جعفری رتبه سوم را کسب کردند و سمیرا فاتحی و 

خورشید جوالیی شایسته تقدیر شدند.
زیورآالت هم  ساخته شده  بخش طرح های  در   *
فهیمه نوری دهنوی رتبه اول، بنفشه هستی دوم 
و امیرحسین دلبری رتبه سوم را از آن خود کردند 
و ابوالفضل رحیمی و علیرضا صادقی شایسته تقدیر 

شدند.
* در بخش طراحی پارچه رتبه اول به نگین فرامرزی، 
دوم به الناز گشتاسب و سوم به انیس ایمری تعلق 
گرفت. سحر محمدعلی رستم آبادی و تینا اصغرپور 

ماسوله هم شایسته تقدیر شدند.
*در بخش کیف رتبه اول به ساغر علیزاده، دوم به 
امید مولودی و سوم به فهمیه فدایی راد اختصاص 

یافت
داریوش  آن  از  اول  رتبه  هم  کفش  بخش  *در 
حمید  سوم  و  جعفری  علیرضا  دوم  رتبه  جعفری، 

اصغری  فاطمه  و  خدادادی  حسن  شد.  صادقی 
سلیمانی هم شایسته تقدیر شدند.

*در بخش پایان نامه دوره کاشناسی رشته طراحی 
لباس رتبه اول به الهه رضایی، دوم به زهرا خیروشر و 
سوم به فرنوش احمدی و مژده بختیاری تعلق گرفت. 
مرجان شمسی خانی و زرین حسن زاده هم شایسته 

تقدیر شدند.
ارشد هم سمیه  نامه کارشناسی  پایان  *در بخش 
خلیلیان رتبه اول، افسانه دادخواه دوم و سحر ایازی 
یزدی رتبه سوم را از آن خود کرد. همچنین پریا تنها، 
سمیه اکبرنیا و مهدیه محمدی خجسته نیز شایسته 

تقدیر شدند.
*در بخش طرح های پژوهشی هم سجاد سرایانی و 

فائزه عظیم زاده اردبیلی شایسته تقدیر شدند.
به  اول  رتبه  هم  تخصصی  مقاالت  بخش  *در 
علی اکبر مرآتی، دوم به زیبا آرون و سوم به مریم 
غریب حسینی و شهناز نایب زاده تعلق گرفت. زهرا 
میرزایی و ابوالفضل داوودی هم شایسته تقدیر شدند.
*در بخش مقامات میانه رشته هم رتبه اول به حسین 
صدرالدین  و  هاشمیان  بهار  به  دوم  و  مهربانی فر 

طاهری تعلق گرفت.
*الهام میرکمالی، پیام زین العابدینی، اطهم زرغام، 
شمسی کاکاوند و اصغر فهیمی فرد شایسته تقدیر 

شدند.
 در بخش پایان نامه کارشناسی در رشته طراحی 
پارچه هم رتبه اول به مریم آشتیان، دوم به مهرنوش 
روحی و سوم به مهسا شهبال اردبیلی اختصاص پیدا 

کرد.
* در بخش مسابقه زنده طراحی ویژه لباس اجتماع 
بانوان رتبه اول به گروه هگمتانه سیدسعید فاضل زاده 
همدانی، فاطمه خلجی جو، اکبر خدابندلو یگانه و رتبه 
دوم به گروه داوین، رتبه سوم به سیاه و سفید تعلق 

گرفت.
*موسسه عالم تاج و ساتین کویر یزد هم شایسته 

تقدیر شدند.
*در بخش لباس آقایان نیز رتبه اول به گروه پوشاک 
برتر ایرانی سودابه شاه کمان، علی کردانی و جعفر 
عنایت حبیب اختصاص پیدا کرد، رتبه دوم به گروه 
از  از کرمانشاه و رتبه سوم به گروه کیدی  مرسانا 
هم  کرمانشاه  از  لیلین  گروه  گرفت.  تعلق  تهران 

شایسته تقدیر شدند.
*در بخش مسابقه زنده طراحی در حوزه محصوالت 
عفاف و حجاب هم رتبه اول به گروه صدف دریا 
از بوشهر یعنی مهران هنرمند نجف آبادی، آفتاب 
قنبری و زهره تمیمی، رتبه دوم به گروه لیلین و سوم 

به گروه نیکونگاران پوش از ایالم اختصاص یافت.
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بدون شک معضل بیکاری و دغذغه اشتغال، بزرگ ترین دل 
مشغولی دولت در سال های اخیر می باشد. هر چند بر اساس 
آمار و ارقام منتشر شده در سال گذشته در حدود ۷۰۰ هزار 
شغل در کشور ایجاد شده است اما این مقدار فرصت شغلی 
بوجود آمده همچنان از تقاضای جویندگان کار کمتر بوده به 
نحوی که نرخ بیکاری در سال گذشته همچنان سیر صعودی 

خود را حفظ نموده است.
معظم  رهبر  که  شده  نگران کننده  تا حدی  بیکاری  معضل 
را  امسال  شعار  موضوع ،  این  به  توجه خاص  با  نیز  انقالب 
حول همین محور انتخاب فرموده و تمام توجه دولت و تیم 
اقتصادی آن را در سال جاری معطوف به این قضیه فرمودند و 
از دست اندرکاران و مسئولین دولتی خواستند که در کنار توجه 
به رونق تولید ، نگاه ویژه ای نیز به مسئله اشتغال داشته باشند. 
بدیهی است که رونق تولید ، الجرم افزایش اشتغال را نیز در 
پی خواهد داشت و اصواًل یکی از دالیل افزایش نرخ بیکاری 
در سال های اخیر ، وجود رکود فراگیر در اقتصاد کشور می باشد. 
علی ایحال برای ایجاد اشتغال در کشور آنهم بصورت ضربتی ، 
می باید در رشته هایی سرمایه گذاری نمود و به حوزه هایی توجه 
ویژه داشت که با کمترین سرمایه گذاری، بیشترین بازده را در 
ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد. حوزه هایی از قبیل صنعت 
گردشگری و هتلداری در بخش خدمات و نساجی و پوشاک 
در بخش صنعت . از دیر باز صنعت نساجی و پوشاک به عنوان 
صنعتی اشتغال زا شناخته شده است و حتی اگر در بعد ایجاد 
ایجاد  قدرت  اندازه صنایع »های تک«  به  نیز  افزوده  ارزش 
ارزش افزوده نداشته باشد ، لیکن آنقدر توان اشتغال زایی دارد که 
دولت ها را مجاب نماید که در این حوزه سرمایه گذاری مستقیم 
نموده و یا اینکه تسهیالت خاصی برای داوطلبان سرمایه گذاری 

در این رشته را فراهم نمایند. 
اتفاقاً در برنامه راهبردی وزارت صمت نیز که در سال 1۳9۴ 
رونمایی گردید به این موضوع توجه شده است . در این برنامه 
سرمایه گذاری الزم برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی 
معادل یک چهارم متوسط صنعت اعالم گردیده است . این در 
حالی است که سرمایه گذاری مورد نیاز برای ایجاد یک شغل در 
رشته پوشاک به مراتب کمتر از صنعت نساجی نیز می باشد. 
رشته صنعتی پوشاک دارای کلیه مزیت های موجود در یک 
صنعت پاک و اشتغال زا بوده و می تواند در صورت توجه ویژه 
مسئولین ، بصورت ضربتی معضل بیکاری را حل نموده و یا 
به نحو چشمگیری کاهش دهد و همزمان کشور را از دیگر 
مزایای آن نیز برخوردار نماید. از آنجایی که پوشاک ، صنعتی 
پاک و دوستدار محیط زیست بوده و کمترین آلودگی را در 

محیط زیست ایجاد می نماید، لذا می توان بدون دغدغه نسبت 
به توسعه این رشته صنعتی حتی در محیط های شهری نیز 

اقدام نمود.
پوشاک صنعتی است ارز آور و می تواند بخشی از نیاز های ارزی 
کشور را نیز مرتفع نموده و در صورت توسعه مناسب و ارتقای 
کیفیت تولیدات داخلی در کاهش حجم کاالهای مشابه وارداتی 

علی الخصوص از طریق قاچاق بصورت موثری عمل نماید.
ارزش فعلی بازار پوشاک در جهان بالغ بر حدود 1۵۰۰میلیارد 
دالر می باشد که پیش بینی می شود ارزش این بازار تا سال 
۲۰۲۵ از ۲۰۰۰ میلیارد دالر نیز فراتر رود . متاسفانه سهم ایران 
از این بازار با ارزش تقریباً برابر هیچ است . بدیهی است در 
صورت توسعه این صنعت در کشور ، می توانیم سهم مناسبی 
از این بازار مصرف حهانی برای خود در نظر بگیریم. در حال 
حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته در رشته نساجی و پوشاک 
از قبیل چین ، کره ، اسپانیا ، ترکیه ، تایلند و حتی بنگالدش ، ویتنام 
و پاکستان بخش عمده ای از نیاز ارزی خود را از طریق صادرات 
تامین می نمایند. متاسفانه حجم صادرات کشور ما  پوشاک 
در این رشته بسیار ناچیز و در شان قدمت و سابقه نساجی 
ایران نمی باشد. نا گفته نماند که سرانه سالیانه مصرف پوشاک 
در کشور بالغ بر 1۴۰ دالر می باشد و به عبارت دیگر با بازار 
مصرفی حدودا 11 میلیارد دالری در سال در این حوزه روبرو 
می باشیم که بخشی از این بازار به ارزش حدوداً ۲ تا ۳ میلیارد 

درالر آن در اختیار رقبا می باشد. 
با توسعه این صنعت ، عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار ، می توان تا 
حدود زیادی از واردات این محصول به صورت قاچاق جلوگیری 
نمود. در بعد ایجاد ارزش افزوده نیز رشته پوشاک حرف های 
زیادی برای گفتن دارد به نحوی که می توان از یک کیلو پنبه 
و یا سایر الیاف طبیعی و مصنوعی دیگر به قیمت ۲ تا ۵ دالر، 
محصوالتی را تولید نمود که تا چندین برابر ارزش مواد اولیه 
آن بفروش رسد و برای تولید کننده آن ارزش آفرینی نماید. 
خالصه اینکه در کنار رشته هایی از قبیل صنایع های تک 
، نفت و پتروشیمی که نیاز به سرمایه گذاری های هنگفت 
داشته و میباید از منابع خارج از کشور تامین گردد ، باید به 
صنایعی با سابقه و کهن که دانش آن نیز در کشور بومی شده و 
مراکز تحصیالت عالیه فراوان و معتبری نیز در کشور وجود دارد 
همچون صنایع نساجی و پوشاک توجه ویژه ای داشت تا بتوان 
در کنار تامین ارز مورد نیاز کشور ، همزمان معضل بیکاری را نیز 
مرتفع نمود و به عبارت دیگر میتوان ازمجموع صنایع نامبرده 
شده به عنوان صنایع پیشرو در جهت توسعه پایدار و همچنین 

اشتغال پایدار بهره جست.
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یکی از مواردی  که در اسفند ماه، اذهان صنعتگران 
نساجی را به خود معطوف می دارد؛ برگزاری همایش 
ملی فرش ماشینی است که امسال چهارمین دوره 
به  زیر  موارد  ذکر  می رسد؛  پایان  به  آن  برگزاری 
همین مناسبت خالی از لطف نخواهد بود و جای 

تأمل برای برگزارکنندگان خواهد داشت: 
1-اصواًل برگزاری این همایش چه هدفی را دنبال 
می کند و طی چند سال اخیر به کدام اهداف خود 

دست یافته  است؟ 
این  در  ماشینی  فرش  به  صرف  پرداخت  ۲-آیا 
همایش کافی است و موارد مرتبط دیگر مانند تهیه 
به  ... ضروری  و  نخ، ریسندگی، مقدمات، تکمیل 

نظر نمی رسد؟!
۳-مرکز تحقیقات فرش ماشینی تاکنون در راستای 
تولیدکنندگان  محصوالت  کیفی  و  کّمی  ارتقای 

فرش ماشینی چه گام های مثبتی برداشته است؟
۴-این همایش تا چه میزان در مورد نوع الیاف  و 
نخ ، روند کنترل کیفی فرایند تولید فرش ماشینی 
و ارائه راهکارهای جدید در راستای ارتقای نقش 
واحدهای تحقیق و توسعه )R&D( موثر واقع شده 

است؟ 
۵-آیا این همایش توانسته در مورد افزایش سطح 
بینش تولیدکنندگان فرش ماشینی در مورد مسابقه  
ایفا  با تراکم باال نقش موثری  خرید دستگاه های 

کند؟
چندان  نه  سخنان  که  افتتاحیه  مراسم  در  ۶-آیا 
امیدبخش رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان 
مورد  در  ابویی  آقای  غیرمنطقی  مطالب  برخی  و 
واردات ماشین آالت فرش بافی بدون نظارت ادارات 
صنایع ارائه شد، این نتیجه را می توان گرفت که 
قرار است بازار فرش ماشینی کشور، عرصه فعالیت 
ماشین آالت  خارجی  سازنده  کمپانی  دو  گسترده 

فرش بافی شود؟
ماشینی  فرش  تحقیقات  مرکز  و  همایش  ۷-آیا 
توانسته به تولیدکنندگان در زمینه یافتن بازار هدفی 
خواهان  که  عراق  و  افغانستان  کشورهای  از  غیر 

فرش های ظریف بافت هستند؛ کمکی کند؟
نمی توانست  حداقل  مذکور،  همایش  8-آیا 

توصیه ای برای اداره صنایع شهرستان های کاشان 
و آران وبیدگل در مورد نظارت بیشتر پیرامون تأیید 
یا عدم تأیید طرح های جدید و نظارت بر عملکرد 
شرکت های موجود ارائه نماید تا دیگر شاهد نابودی 
هزار تن الیاف نباشیم؟ نکته تأسف آور این که هیچ 
فرد و سازمان نپرسید حجم قابل توجهی از الیاف 
با چه مجوزی درشرایط بسیار نامناسب نگهداری 
می شوند! به راستی ادارات صنایع چه فعالیتی انجام 

می دهند؟! 
9-چه تصویری از افق آینده صنعت فرش ماشینی در 

چهارمین همایش فرش ماشینی کاشان ترسیم شد؟
1۰-به رغم مطالب نه چندان امیدوارکننده ریاست 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان، تاریخ به خوبی 
و  عاشقان  از  جمعی  زمان  هر  که  کرده  اثبات 
دلسوزان صنعت نساجی دور یکدیگر جمع شده اند، 
تنها  نه  مثبت  باورهای  و  همزبانی  همدلی،  با 
مشکالت را حل کرده اند بلکه صنعت را از ورطه 

نابودی نجات داده اند.
ماشینی  برگزاری همایش فرش  مدیران  آیا   -11
کاشان تصمیم ندارند که عملکرد چهار سال برپایی 

همایش را اعالم نمایند؟ 
انبوهی از ماشین آالت  با تأیید ورود حجم  الف. آیا 
بافت فرش، تدابیری جهت تأمین نخ مورد نیاز صورت 

گرفته تا وابستگی به واردات دوچندان نشود؟! 
ب-آیا امکان اعزام متخصصین و مهندسین نساجی 
به دو کمپانی بزرگ سازنده ماشین آالت فرش بافی 
جهت آموزش های عملی فراهم شده است؟ و آیا 
فروش  باالی  حجم  به  توجه  با  کمپانی  دو  این 
دستگاه به ایران،  برنامه ای برای ارسال یک دستگاه 
بافندگی جهت آموزش به تولیدکنندگان و فعاالن 

فرش ماشینی مدنظر دارند؟ 
1۲-جای تأسف این که محصول چهار سال برگزاری 
تجمیع  و  طوالنی  زمان  صرف  با  همایش  یک 
چندان  بازدهی  اندیشه،  صاحبان  و  صاحب نظران 
عکس العمل،  و  عمل  قانون  طبق  و  ندارد  موثری 
تاکنون که شاهد تأثیر خاصی نبوده ایم ، اگر تأثیری 
مشاهده می شود؛ دوستان اعالم کنند چرا که سراپا 

گوشیم! 
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بدون شک معضل بیکاری و دغذغه اشتغال، بزرگ ترین دل 
مشغولی دولت در سال های اخیر می باشد. هر چند بر اساس 
آمار و ارقام منتشر شده در سال گذشته در حدود ۷۰۰ هزار 
شغل در کشور ایجاد شده است اما این مقدار فرصت شغلی 
بوجود آمده همچنان از تقاضای جویندگان کار کمتر بوده به 
نحوی که نرخ بیکاری در سال گذشته همچنان سیر صعودی 

خود را حفظ نموده است.
معظم  رهبر  که  شده  نگران کننده  تا حدی  بیکاری  معضل 
را  امسال  شعار  موضوع ،  این  به  توجه خاص  با  نیز  انقالب 
حول همین محور انتخاب فرموده و تمام توجه دولت و تیم 
اقتصادی آن را در سال جاری معطوف به این قضیه فرمودند و 
از دست اندرکاران و مسئولین دولتی خواستند که در کنار توجه 
به رونق تولید ، نگاه ویژه ای نیز به مسئله اشتغال داشته باشند. 
بدیهی است که رونق تولید ، الجرم افزایش اشتغال را نیز در 
پی خواهد داشت و اصواًل یکی از دالیل افزایش نرخ بیکاری 
در سال های اخیر ، وجود رکود فراگیر در اقتصاد کشور می باشد. 
علی ایحال برای ایجاد اشتغال در کشور آنهم بصورت ضربتی ، 
می باید در رشته هایی سرمایه گذاری نمود و به حوزه هایی توجه 
ویژه داشت که با کمترین سرمایه گذاری، بیشترین بازده را در 
ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد. حوزه هایی از قبیل صنعت 
گردشگری و هتلداری در بخش خدمات و نساجی و پوشاک 
در بخش صنعت . از دیر باز صنعت نساجی و پوشاک به عنوان 
صنعتی اشتغال زا شناخته شده است و حتی اگر در بعد ایجاد 
ایجاد  قدرت  اندازه صنایع »های تک«  به  نیز  افزوده  ارزش 
ارزش افزوده نداشته باشد ، لیکن آنقدر توان اشتغال زایی دارد که 
دولت ها را مجاب نماید که در این حوزه سرمایه گذاری مستقیم 
نموده و یا اینکه تسهیالت خاصی برای داوطلبان سرمایه گذاری 

در این رشته را فراهم نمایند. 
اتفاقاً در برنامه راهبردی وزارت صمت نیز که در سال 1۳9۴ 
رونمایی گردید به این موضوع توجه شده است . در این برنامه 
سرمایه گذاری الزم برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی 
معادل یک چهارم متوسط صنعت اعالم گردیده است . این در 
حالی است که سرمایه گذاری مورد نیاز برای ایجاد یک شغل در 
رشته پوشاک به مراتب کمتر از صنعت نساجی نیز می باشد. 
رشته صنعتی پوشاک دارای کلیه مزیت های موجود در یک 
صنعت پاک و اشتغال زا بوده و می تواند در صورت توجه ویژه 
مسئولین ، بصورت ضربتی معضل بیکاری را حل نموده و یا 
به نحو چشمگیری کاهش دهد و همزمان کشور را از دیگر 
مزایای آن نیز برخوردار نماید. از آنجایی که پوشاک ، صنعتی 
پاک و دوستدار محیط زیست بوده و کمترین آلودگی را در 

محیط زیست ایجاد می نماید، لذا می توان بدون دغدغه نسبت 
به توسعه این رشته صنعتی حتی در محیط های شهری نیز 

اقدام نمود.
پوشاک صنعتی است ارز آور و می تواند بخشی از نیاز های ارزی 
کشور را نیز مرتفع نموده و در صورت توسعه مناسب و ارتقای 
کیفیت تولیدات داخلی در کاهش حجم کاالهای مشابه وارداتی 

علی الخصوص از طریق قاچاق بصورت موثری عمل نماید.
ارزش فعلی بازار پوشاک در جهان بالغ بر حدود 1۵۰۰میلیارد 
دالر می باشد که پیش بینی می شود ارزش این بازار تا سال 
۲۰۲۵ از ۲۰۰۰ میلیارد دالر نیز فراتر رود . متاسفانه سهم ایران 
از این بازار با ارزش تقریباً برابر هیچ است . بدیهی است در 
صورت توسعه این صنعت در کشور ، می توانیم سهم مناسبی 
از این بازار مصرف حهانی برای خود در نظر بگیریم. در حال 
حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته در رشته نساجی و پوشاک 
از قبیل چین ، کره ، اسپانیا ، ترکیه ، تایلند و حتی بنگالدش ، ویتنام 
و پاکستان بخش عمده ای از نیاز ارزی خود را از طریق صادرات 
تامین می نمایند. متاسفانه حجم صادرات کشور ما  پوشاک 
در این رشته بسیار ناچیز و در شان قدمت و سابقه نساجی 
ایران نمی باشد. نا گفته نماند که سرانه سالیانه مصرف پوشاک 
در کشور بالغ بر 1۴۰ دالر می باشد و به عبارت دیگر با بازار 
مصرفی حدودا 11 میلیارد دالری در سال در این حوزه روبرو 
می باشیم که بخشی از این بازار به ارزش حدوداً ۲ تا ۳ میلیارد 

درالر آن در اختیار رقبا می باشد. 
با توسعه این صنعت ، عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار ، می توان تا 
حدود زیادی از واردات این محصول به صورت قاچاق جلوگیری 
نمود. در بعد ایجاد ارزش افزوده نیز رشته پوشاک حرف های 
زیادی برای گفتن دارد به نحوی که می توان از یک کیلو پنبه 
و یا سایر الیاف طبیعی و مصنوعی دیگر به قیمت ۲ تا ۵ دالر، 
محصوالتی را تولید نمود که تا چندین برابر ارزش مواد اولیه 
آن بفروش رسد و برای تولید کننده آن ارزش آفرینی نماید. 
خالصه اینکه در کنار رشته هایی از قبیل صنایع های تک 
، نفت و پتروشیمی که نیاز به سرمایه گذاری های هنگفت 
داشته و میباید از منابع خارج از کشور تامین گردد ، باید به 
صنایعی با سابقه و کهن که دانش آن نیز در کشور بومی شده و 
مراکز تحصیالت عالیه فراوان و معتبری نیز در کشور وجود دارد 
همچون صنایع نساجی و پوشاک توجه ویژه ای داشت تا بتوان 
در کنار تامین ارز مورد نیاز کشور ، همزمان معضل بیکاری را نیز 
مرتفع نمود و به عبارت دیگر میتوان ازمجموع صنایع نامبرده 
شده به عنوان صنایع پیشرو در جهت توسعه پایدار و همچنین 

اشتغال پایدار بهره جست.
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تهيهوتنظيم: 
مهندساکبرشيرزاده

بخش سوم

تولید پارچه هاي نفیس، طرح هاي ایجاد شده در آنها
دوره شاه اسماعیل دوم: در این دوره چون صنعتگران 
احساس آرامش داشتند پس به فکر نوآوري در طراحي 
گوناگون  الیاف  تداخل  و  جدید  روش  با  پارچه ها 
پارچه هایي به شکل هاي نو افتادند . در این راه ابتدا 
به تغیر رنگرزي الیاف مبادرت کردند و از ترکیب چند 
ماده رنگ زا، رنگ هاي جدیدي با نماد شیر جدید به 
دست آوردند و رنگ هاي ترکیب شده را بر روي نخ و 
پارچه انتقال داده و ظاهر بدیع و زیبا و جدید آفریدند.

 آغاز اختالف سران قزلباش: پنج سال پیش از مرگ 
شاه طهماسب اول در سال 9۷9 حادثه اي پیش آمد 
که اختالف و نفاق سرداران و روساي طوایف گوناگون 
قزلباش را از آنچه بود؛ بیشتر آشکارتر ساخت. شاه 
طهماسب به جمع مال عالقه بسیار داشت. خزائن 
او همیشه از مسکوکات، شمش هاي طال و آالت و 
اسباب زرین و سیمین، اشیا گرانبها، پارچه هاي نفیس 
زربفت و حریر و انواع سالح هاي قیمتي انباشته بود و 
از آن جمله ششصد شمش طال و ششصد شمش نقره 

در قلعه معروف قهقهه گرد آورده بود. 
این  در  میرزا  اسماعیل  هنگامي که   ،9۷9 سال  در 
قلعه محبوس بود چند شمش طال و نقره مفقود شد. 
حبیب اهلل بیک استاجلو- قلعه بان و حاکم قهقهه- 
افراد شاهزاده اسماعیل  را  بود که شمش ها  مدعي 
میرزا به دستور او ربوده اند و شاهزاده آنها را از باالي 
قلعه به جمعي از صوفیان که از خاک عثماني به این 
قلعه آمده اند؛ بخشیده است. اسماعیل میرزا نیز ربودن 

شمش را به دختر قلعه بان نسبت داد. در همان اوقات 
نیز شاهزاده با همسر یکي از مال زمان حبیب بیک 
روابط عاشقانه یافته بود و نهاني به خانه وي مي رفت. 
شبي شوي زن شکایت نزد حاکم برد که شاهزاده در 
خانه اوست. حبیب بیک بي محابا به آنجا رفت و در آنجا 
با اسماعیل روبرو شد و چنان مشتي بر روي شاهزاده 
زد که دو دندان جلوش در دهان افتاد. چون این اخبار 
به قزوین رسید؛ شاه طهماسب چهارتن از سران نامي 
قزلباش به نام حسینقلي خلفاي دوملو، ولي خلیفه 
شاملو، پیر محمدخان استاجلو، خلیفه انصار قراداغلو 
را مأمور رسیدگي نمود. چون به قزوین بازگشت، کار 
ایشان در مجلس شاه به گفت و گو و مشاجره و حتي 
اهانت به مقام شاهي کشید. پس از این واقعه چون 
معلوم شد که اسماعیل میرزا شمش ها را به وسیله 
صوفیان به تبریز و اردبیل فرستاده و براي هریک و 
تشویق مردم به مخالفت پادشاه و هواخواهي خویش 
به کار برده است؛ شاه طهماسب به او خشمگین تر و 
بدگمان تر گشت ولي چون حبیب بیک نیز با شاهزاده 
برخالف ادب رفتار کرده بود از حکومت قهقهه معزول 
شد و خلیفه انصار قراداغلو به جاي وي مأمور گردید. 
در اثر پیشرفت صنعت نساجي در این دوره و بر اثر 
توجه خاص سالطین صفوي و اهمیتي که به صنعت 
نساجي مي دادند بافتن پارچه هاي ابریشمي شکل دار 
و نقش دار و پیشرفته به دوره طالیي خود رسیده و 
صنعتگران و کارخانه داران و طراحان ایران بهترین 

رنگ به رنگ بعضي اوقات با رشته هاي نقره تداخل 
و تزئین مي شد، بافته اند و نماي جدیدي به روش 
نو ارائه نمودند. در این رابطه به نقاشان زیر دست 
نوظهور و سفارش داده مي شد که با استفاده از آن ها 
موضوعات شاهنامه و منظومه هاي شعراي معروف 
ایران و از داستان هاي عارفانه تصویرهاي جدیدي را 
ارائه دهند یا با مناظري که شاهزادگان و طبقه اشراف 
را در شکارگاه ها نمایش مي دهد تهیه و بدست پارچه 
بافان برسانند تا در طراحي بافت آن ها استفاده نمایند 
یا از مناظري که از جشن هایي که در باغ و گلزار و 
هواي آزاد تشکیل مي شده و یا از گل هاي زیبایي که 
در قرن دهم و نهم زیاد در تزئین منسوجات ایراني به 
کار برده مي شد مانند اشکال حیوانات درنده ، خرگوش، 
آهو، پرندگان مانند طوطي ، بلبل و گنجشک و اشکال 
درختان مانند سرو ، نارون و درخت هاي مخروطي 
شکل را جزء به جزء اشکال تزئیني در منسوجات به 

وجود بیاورند. 
در اینجا باید یادآوري نمود که رنگرزهاي ایران در کار 
خود چنان پیش رفته بودند که هر رنگي را که نقاش 
در تصویر خود پیاده مي کردند آن ها با کمال استادي 
از رنگ هاي گیاهي خود در اثر ترکیب و تغییر مقدار 
مخلوط و دادن حرارت هاي الزم و متناوب تهیه  و 
به کار مي بردند و چنان آن ها را دندانه مي دادند که 
به هیچ عنوان رنگ آن ها در آفتاب یا در باران تغییر 

نمي کرد.
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پادشاهي شاه اسماعیل دوم: اسماعیل میرزا پس از 
آن که نوزده سال و شش ماه و بیست و یک روز در 
قلعه قهقهه محبوس مانده بود از مرگ پدر و کشته 
شدن برادر و رقیب خود - حیدر میرزا- خبر یافت. 
خلیفه انصار قراداغلو حکمران و مستحفظ قلعه که از 
هواداران سلطنت حیدر میرزا بود، در آن ایام به شکار 
رفته و از قلعه دور بود. اسماعیل میرزا چون به او اعتماد 
نداشت، غیبتش را مغتنم شمرد و به دستیاری قوچیان 
افشار )  که پدرش مخصوصاً به محافظت وي فرستاده 
بود (، جمعي از افراد حاکم را دستگیر کرد و در قلعه 
را بست؛ تا آن که خبر قتل حیدر میرزا را منتشر شد 
و گروه بسیاری از قزلباشان و هواخواهانش در پاي 
قلعه گرد آمدند. آنگاه دستور داد تا در قلعه را گشودند 
و مردم دسته دسته به درون قلعه رفتند و او را به 

پادشاهي تبریک گفتند )نصراهلل فلسفي، جلد اول( 
وی سپس  از قلعه فرود آمد، با همراهان براي زیارت 
قبور نیاکان خویش به اردبیل رفت و از آنجا راه قزوین 
را پیش گرفت و یک ماه پس از مرگ پدر، در روز 
در  ولي  شد.  پایتخت  وارد  ربیع االول 98۴  هفدهم 
انتظار آنکه منجمان ساعت سعدي را براي ورود به 
دولتخانه و تاجگذارش پیدا کنند تا ۲۷ جمادي االول 
در  را  آن مدت  و  رفت  به عمارت شاهي  آن سال 
خانه حسینقلي خلفا و خانم پري خان خانم - خواهر 

خویش- به سر برد. 
باید توجه داشت در آن دوره کساني که با هنر بافندگي 
چه  مي نمودند  سرمایه گذاري  و  مي کردند  مبادرت 
اشخاص با دیانت، با حوصله ، غیرتمند و عاشق صنعت 
و امرار معاش کارگران خود بودند که با استقرار یک 
دستگاه بافندگي بین ۵ تا ۲۴ نفر را براي بافتن پارچه 
زربفت در یک شیفت کاري مستقر می کردند و مزد 
مي دادند ؛ همچنین حدود یک کیلوگرم طال و چند 
کیلوگرم نقره و حدود چند تن یا چند عدل ابریشم 
را به کار مي گرفتند و در حق مملکت و همنوعان 
خود ایثار مي کردند و در مقابل تجاری که مي خواستند 
محصوالت آنان را ارزان بخرند و مأموران دولتي که 

مالیات هاي گوناگون مي گرفتند، مقاومت می کردند
آنان به طور مرتب در فکر تهیه طرح هاي نو و جذاب 
و مشتري پسند به اطراف و اکناف مي رفتند تا نقاش 
زبر دست، مطلع و کارآمد پیدا کنند و در مقابل حریفان 
قد علم کرده و کار خود را گسترش دهند با توجه به 

این مطلب بعضي اوقات از صنایع دستي دیگر کمک 
مي گرفتند و نوعي برداشت مي نمودند.

تصویر شماره 1-کارگاه حالجی

 تصویر شماره یک، کارگاه حالجي را نشان مي دهد که 
در شکل باال حالجي پشم و در شکل پایین حالجي 
پنبه یا کارگران مربوطه دیده مي شود. نوع لباس و 
نوع کار کردن این کارگران خود بحث جداگانه اي را 
مي طلبد. به دلیل عدم تامین نور کافي )چون روشن 
کردن شمع و یا مشعل در این نوع محیط ایجاد حریق 
مي کرد و مهار آتش بسیار مشکل بود( کار کردن 
به نوعي شکنجه و عذاب بود ولي آنها به کار ادامه 
می دادند،  از ایمان خود قوت مي گرفتند، صبور بودند 
و براي خدمت به مملکت و صنعت آماده هرگونه 

فداکاري بودند.
روز  در  اسماعیل  شاه  اسماعیل:  شاه  تاجگذاري 
ساعتي  در  سال 98۴  جمادي االول  چهارشنبه ۲۷ 
بودند، ولي  به سعادت شمرده  که منجمان مقرون 
او و خاندان صفوي و مردم  براي خود  در حقیقت 
ایوان  بود،  در  ایران ساعتي بسیار شوم و منحوس 
چهل ستون کاخ سلطنتي قزوین بر تخت نشست و 
رسماً خود را شاه اسماعیل دوم خواند. سپس به دلیل 
ترس از طایفه صوفیه به سبب عالقه و ارادتي که به 
حسینقلي دوملو خلیفه الخلفاي معزول داشتند؛ اختالف 
کوچکي را که روزي میان ایشان و داروغه قزوین 

پیش آمد، بهانه ساخت و جمعي از سرداران بزرگ 
قزلباش را به کشتن آن طایفه مأمور کرد. در همان 
حال نیز گروهي از سرداران چرکس را به کشتن عمو 
زادگان، برادران و برادرزادگان خویش فرستاد. در آن 
روز شش تن از شاهزادگان صفوي و هزار و دویست 
تن از صوفیان به دستور او کشته شدند. به این ترتیب 
معلوم شد که شاه اسماعیل، سرداران قزلباش را به 
کشتن صوفیان سرگرم کرده تا کشتن شاهزادگان به 
آساني صورت پذیرد و سران قزلباش در برابر کاري 
انجام یافته قرار گیرند و مجال سرکشي و مخالفت 

براي ایشان باقي نماند.
سایر  کشتن  براي  هم  مأموراني  روز  همان  در 
شاهزادگان صفوي از کوچک و بزرگ به والیت ایران 
روانه کرد و از دودمان شاهي تنها محمد میرزا را که 
با وي از یک مادر بود زنده گذاشت. در کشتن ایشان 
نیز از آن جهت تأمل کرد که مادرش به محمد میرزا و 
فرزندانش عالقه بسیار نشان مي داد و ظاهراً در کشتن 
ایشان از مادرش شرم داشت. ولي عاقبت بدخواهي و 
کینه توزي خود را درباره آن ها نیز ظاهر کرد. نخست 
حسن میرزا پسر بزرگ محمد میرزا را که در تهران بود 
کشت. سپس غازي پیک از امیران ذوالقدر را به شیراز 
فرستاد تا محمد میرزا و فرزندانش را از مراوده با مردم 

شیراز باز دارد و منتظر دستور تازه باشد.
فرمان کشتن عباس میرزا: در ماه رجب سال 98۵ 
شاه اسماعیل داراي پسري شد و او را »شجاع الدین 
و  تأمل  پسر  این  تولد  از  پس  نهاد.  نام  محمد« 
تردیدش در کشتن محمد میرزا و سایر فرزندانش از 
میان برخاست ولي سلطان ذوالقدر حکمران فارس را 
که به سبب ناسازگاري با سلطان محمد میرزا، مورد 
بي مهري وي و سران طایفه ذوالقدر گشته و ناگزیر 
به قزوین آمده بود؛ بار دیگر به حکومت آن والیت و 

رنگرزهاي ايران در كار خود چنان پيش رفته 
بودند كه هر رنگي را كه نقاش در تصوير خود 
پياده مي كردند آن ها با كمال استادي از رنگ هاي 
گياهي خود در اثر تركيب و تغيير مقدار مخلوط 
و دادن حرارت هاي الزم و متناوب تهيه  و به 
كار مي بردند و چنان آن ها را دندانه مي دادند كه 
به هيچ عنوان رنگ آن ها در آفتاب يا در باران 

تغيير نمي كرد
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تهيهوتنظيم: 
مهندساکبرشيرزاده

بخش سوم

تولید پارچه هاي نفیس، طرح هاي ایجاد شده در آنها
دوره شاه اسماعیل دوم: در این دوره چون صنعتگران 
احساس آرامش داشتند پس به فکر نوآوري در طراحي 
گوناگون  الیاف  تداخل  و  جدید  روش  با  پارچه ها 
پارچه هایي به شکل هاي نو افتادند . در این راه ابتدا 
به تغیر رنگرزي الیاف مبادرت کردند و از ترکیب چند 
ماده رنگ زا، رنگ هاي جدیدي با نماد شیر جدید به 
دست آوردند و رنگ هاي ترکیب شده را بر روي نخ و 
پارچه انتقال داده و ظاهر بدیع و زیبا و جدید آفریدند.

 آغاز اختالف سران قزلباش: پنج سال پیش از مرگ 
شاه طهماسب اول در سال 9۷9 حادثه اي پیش آمد 
که اختالف و نفاق سرداران و روساي طوایف گوناگون 
قزلباش را از آنچه بود؛ بیشتر آشکارتر ساخت. شاه 
طهماسب به جمع مال عالقه بسیار داشت. خزائن 
او همیشه از مسکوکات، شمش هاي طال و آالت و 
اسباب زرین و سیمین، اشیا گرانبها، پارچه هاي نفیس 
زربفت و حریر و انواع سالح هاي قیمتي انباشته بود و 
از آن جمله ششصد شمش طال و ششصد شمش نقره 

در قلعه معروف قهقهه گرد آورده بود. 
این  در  میرزا  اسماعیل  هنگامي که   ،9۷9 سال  در 
قلعه محبوس بود چند شمش طال و نقره مفقود شد. 
حبیب اهلل بیک استاجلو- قلعه بان و حاکم قهقهه- 
افراد شاهزاده اسماعیل  را  بود که شمش ها  مدعي 
میرزا به دستور او ربوده اند و شاهزاده آنها را از باالي 
قلعه به جمعي از صوفیان که از خاک عثماني به این 
قلعه آمده اند؛ بخشیده است. اسماعیل میرزا نیز ربودن 

شمش را به دختر قلعه بان نسبت داد. در همان اوقات 
نیز شاهزاده با همسر یکي از مال زمان حبیب بیک 
روابط عاشقانه یافته بود و نهاني به خانه وي مي رفت. 
شبي شوي زن شکایت نزد حاکم برد که شاهزاده در 
خانه اوست. حبیب بیک بي محابا به آنجا رفت و در آنجا 
با اسماعیل روبرو شد و چنان مشتي بر روي شاهزاده 
زد که دو دندان جلوش در دهان افتاد. چون این اخبار 
به قزوین رسید؛ شاه طهماسب چهارتن از سران نامي 
قزلباش به نام حسینقلي خلفاي دوملو، ولي خلیفه 
شاملو، پیر محمدخان استاجلو، خلیفه انصار قراداغلو 
را مأمور رسیدگي نمود. چون به قزوین بازگشت، کار 
ایشان در مجلس شاه به گفت و گو و مشاجره و حتي 
اهانت به مقام شاهي کشید. پس از این واقعه چون 
معلوم شد که اسماعیل میرزا شمش ها را به وسیله 
صوفیان به تبریز و اردبیل فرستاده و براي هریک و 
تشویق مردم به مخالفت پادشاه و هواخواهي خویش 
به کار برده است؛ شاه طهماسب به او خشمگین تر و 
بدگمان تر گشت ولي چون حبیب بیک نیز با شاهزاده 
برخالف ادب رفتار کرده بود از حکومت قهقهه معزول 
شد و خلیفه انصار قراداغلو به جاي وي مأمور گردید. 
در اثر پیشرفت صنعت نساجي در این دوره و بر اثر 
توجه خاص سالطین صفوي و اهمیتي که به صنعت 
نساجي مي دادند بافتن پارچه هاي ابریشمي شکل دار 
و نقش دار و پیشرفته به دوره طالیي خود رسیده و 
صنعتگران و کارخانه داران و طراحان ایران بهترین 

رنگ به رنگ بعضي اوقات با رشته هاي نقره تداخل 
و تزئین مي شد، بافته اند و نماي جدیدي به روش 
نو ارائه نمودند. در این رابطه به نقاشان زیر دست 
نوظهور و سفارش داده مي شد که با استفاده از آن ها 
موضوعات شاهنامه و منظومه هاي شعراي معروف 
ایران و از داستان هاي عارفانه تصویرهاي جدیدي را 
ارائه دهند یا با مناظري که شاهزادگان و طبقه اشراف 
را در شکارگاه ها نمایش مي دهد تهیه و بدست پارچه 
بافان برسانند تا در طراحي بافت آن ها استفاده نمایند 
یا از مناظري که از جشن هایي که در باغ و گلزار و 
هواي آزاد تشکیل مي شده و یا از گل هاي زیبایي که 
در قرن دهم و نهم زیاد در تزئین منسوجات ایراني به 
کار برده مي شد مانند اشکال حیوانات درنده ، خرگوش، 
آهو، پرندگان مانند طوطي ، بلبل و گنجشک و اشکال 
درختان مانند سرو ، نارون و درخت هاي مخروطي 
شکل را جزء به جزء اشکال تزئیني در منسوجات به 

وجود بیاورند. 
در اینجا باید یادآوري نمود که رنگرزهاي ایران در کار 
خود چنان پیش رفته بودند که هر رنگي را که نقاش 
در تصویر خود پیاده مي کردند آن ها با کمال استادي 
از رنگ هاي گیاهي خود در اثر ترکیب و تغییر مقدار 
مخلوط و دادن حرارت هاي الزم و متناوب تهیه  و 
به کار مي بردند و چنان آن ها را دندانه مي دادند که 
به هیچ عنوان رنگ آن ها در آفتاب یا در باران تغییر 

نمي کرد.
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دایگی پسر نوزاد خود برگزید و پوشیده دستور داد که 
پس از ورود به شیراز سلطان محمد میرزا و پسرانش 

را از میان بردارد. 
در آغاز رمضان همان سال نیز علیقلي بیک گورکان 
شاملو،  پسر سلطان حسین خان از امراي بزرگ طایفه 
زینب  را  مقام خاني عطا کرد،خواهر خود  را  شاملو 
بیگم را به عقد وي درآورد و او را به حکومت هرات 
و امیراالمرایي خراسان گماشت و دستور داد که چون 

به هرات رسید. شاهزاده عباس میرزا را نابود سازد. 
مشهد  حکومت  هم  را  ترکمان  قلي خان  مرتضي 
گماشت و مأمور کرد که جسد پدرش شاه طهماسب 
را که تا آن زمان در قزوین مانده بود به مشهد برود 
در جوار امام هشتم به خاک بسپار. ولي پیش از آنکه 
عباس میرزا در هرات و سلطان محمد میرزا و سایر 
فرزندانش در شیراز کشته شوند، چند تن از سرداران 
قزلباش به دستیاري خواهرش پري خان خانم او را در 

قزوین هالک کردند.
 بنا به سفارش صنعتگران نساجي کم کم نقاشان مهم 
این دوره مبادرت به خلق نقش هاي بدیع کردند. در 
مجموعه مستر مور، پارچه  ابریشمی وجود دارد که 
در آن تصویر اسیري را با بندي که در گردن دارد 
مي کشند. روش این تصویر  بسیار شبیه به نقاشي 
این  که  نیست  بعید  البته  و  است  نقاش  محمدي 
شخص براي منسوجات تصاویري نقش کرده باشد 
زیرا پدرش سلطان محمد که در دربار شاه طهماسب 
از نقاشان مبرز و برگزیده بود؛ به این کار پرداخته باشد. 
معمواًل فرزندان نقاشان چیره دست و معروف زمان 
ابتکارات و نوآوري هاي خود را به فرزندانشان منتقل 
مي کردند و آن ها هم با ابتکار با عالقه و دقت عمل 
مي نمودند و باعث مي شد که شاهکارهایي بسیار بدیع 

و جذاب و بدرد خور از خود تولید و ارائه نمایند. 

تصویر شماره 2-قطعه پارچه زری 

در تصویر شماره ۲، یک قطعه پارچه زري با تارهاي 
قرن 1۰ هجري - 1۶ میالدي  به  مربوط  معدني 
نقاشان  این موضوعات که  تمام  مشاهده می شود. 
براي زینت دادن و نوآوري پارچه به کار مي بردند، بر 
حسب سفارش طراح، قابل عمل بودند. و موضوعات 
رو  کوه ها  و  )کوه  طبیعي  مناظر  قبیل  از  دیگري 
تپه هاي مزین به گل ها و گیاهان( و سایر مناظر از 
قبل سرگذشت عاشقانه ها مانند خسرو و شیرین، لیلي 
و مجنون و یا وامق و عذرا و همه اینگونه مناظر و 
نقاشي هاي به نحوی در پارچه پیاده مي شد که باعث 
دوره  نساجي  مراکز  بهترین  مي شد.  بیننده  حیرت 
صفویه تبریز، هرات، یزد، اصفهان، کاشان، رشت، 
مشهد، قم،  ساوه، سلطانیه، اردستان و شیروان بود 
که در بافت، تناسب و نوآوري در رنگ ها و زیبایي 

معروف شده بودند. 
دوم  اسماعیل  شاه  و مذهب شیعه:  اسماعیل  شاه 
باطناً متمایل به مذهب تسنن بود و مي خواست که 
آن مذهب را دوباره در ایران رواج دهد به همین سبب 
در صدد برآمد که از قدرت و نفوذ علماي بزرگ شیعه 
بکاهد و از تظاهرات و تبلیغات که در ایران بر ضد 
مذهب تسنن مي شد و مایه اختالف بزرگ داخلي و 

خارجي و خونریزي هاي فراوان بود جلوگیري کند. 
وی همیشه در مجالس خصوصي از اختالف شیعه 
و سني و لعن خلفاي سه گانه و اصحاب شیعه انتقاد 
مي کرد ولي هیچگاه آشکارا به مذهب تسنن ابراز 
عقیده نمي نمود  و مقاصد خویش را با تدبیر، سیاست، 
ابتدا  انجام مي داد. در  بهانه جویي  تهدید، تطمیع و 

از دربار دور کرد و کتب  را  علماي متعصب شیعه 
ایشان را ضبط کرد و چند تن از روحانیون را که متهم 
به تسنن بودند طرف مشورت و مورد لطف و عنایت 
ساخت. سپس فرمان داد که مردم طعنن ابوبکر، عمر، 
عثمان و عایشه و امثال آنان را در مساجد و معابر و 
مجامع عمومي ترک کنند و هرکس را که از اطاعت 
این امر خودداري نمد به سختي تنبیه کرد. مبلغي نیز 
از خزانه شاهي تخصیص داد تا کساني که در تمام 
عمر زبان به لعن خلفاي سه گانه نگشودند، داده شود. 
هم چنین دستور داد تا تمام اشعار و عباراتي که در 
لعن خلفاي سه گانه و در مدح حضرت علي بر در و 

دیوار مساجد و مدارس نوشته شده بود، محو کنند.
شاه  فرزند  الیق ترین  ظاهراً  خانم:  پري خان 
طهماسب، پري خان خانم بود که نه تنها در شخص 
شاه بلکه در بسیاري از سران ایل ها و طایفه هاي 
مرگ  از  زن پس  این  بود.  بانفوذ  بسیار  دوران  آن 
پدر، به کمک آیادي و اعوان خود به سود اسماعیل 
میرزا تالش فراوان کرد و چون پس از ماهي چند 
از رفتار ناهنجار و کشتارهاي فجیع شاه اسماعیل 
بیمناک شد، موجبات کشتن وي و روي کار آمدن 
محمد میرزاي خدابنده را فراهم ساخت. به موجب 
یک سند خارجي، اسماعیل در طول یک سال و نیم 
پادشاهي ، حدود 1۲۰۰۰ هزار به دست خود وي و 
اطرافیانش کشته ، یا از نعمت بینایي محروم شدند و 
یا به رنج تبعید و دوري از زاد و بوم تن در دادند. به 
گفته همین نویسنده بسیاري از اعیان و ناموران که 
شاهد این بزهکاري ها بودند و از گرایش اسماعیل به 
آئین تسنن نفرت داشتند با پري خان خانم که به طور 
مرتب مورد اهانت اسماعیل قرار می گرفت، توطئه 
کردند و حبه هاي تریاکي را که اسماعیل عادت به 
خوردن آن ها داشت،  زهر آلود کردند. به این ترتیب در 
نوامبر 1۵۷۷ میالدي وي در ۴۴ سالگي درگذشت. 

بعضي مي گویند که وي مصمم بود بار دیگر تسنن 
را جانشین مذهب شیعه کند ولي صاحب نظران این 
سخن را تهمتي ناروا مي خوانند و معتقد هستند که 
کرده اند.  منتشر  را  شایعه اي  چنین  وي،  دشمنان 
قدر مسلم آن است که اسماعیل با خشکه مقدسي 
و تعصب هاي بیجا مخالف بود و همواره مي گفت 
سالیان دراز، گروهي به حیله و سالوس پدرم را فریب 

دادند.

كم  كم  نساجي  صنعتگران  سفارش  به   بنا 
نقاشان مهم اين دوره مبادرت به خلق نقش هاي 
پارچه   مور،  مستر  مجموعه  در  كردند.  بديع 
ابريشمی وجود دارد كه در آن تصوير اسيري را 
با بندي كه در گردن دارد مي كشند. روش اين 
تصوير  بسيار شبيه به نقاشي محمدي نقاش 
است و البته بعيد نيست كه اين شخص براي 

منسوجات تصاويري نقش كرده باشد
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طبق تازه ترین تحلیل آماری وضعیت صادرات اقالم عمده صنایع نساجی و 
فرش دستباف، طی 11 ماهه سال 1۳9۵ در قیاس با مدت مشابه سال قبل 
از آن نشان دهنده افزایش ۰/۷ درصدی از نظر ارزشی و 1۳/۵ درصدی از 
نظر وزنی است. همچنین در بخش نساجی کاهش تقاضای داخلی موجب 
رشد صادرات شده و در حوزه پوشاک رکود داخلی کاهش تولید کارگاه ها و 

نیز ناامنی بازار عراق این بخش را در نقطه ای نامطلوب قرار داده است.
به گزارش ایسنا، بنا بر تحلیل آماری وضعیت صادرات اقالم عمده صنایع 
نساجی و فرش دستباف طی 11 ماهه سال 1۳9۵ عملکرد صادرات کاالهای 
حدود  و  دالر  بررسی1/1۰۴۳میلیون  مورد  دوره  در  گروه  این  زیرمجموعه 
1۷۶/۳ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۰/۷ 

درصد و از نظر وزنی 1۳/۵درصد افزایش نشان می دهد.
*نساجی: با توجه به میزان صادرات نساجی انجام شده طی 11 ماهه نخست 
نساجی ۲۵۵.۳  ارزش صادرات  عملکرد  که  می شود  سال 1۳9۵ مالحظه 
میلیون دالر و عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور بالغ بر 9۰/۷هزار تن 
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/9 درصد از نظر ارزشی و 

1۷/8 درصد از نظر وزنی افزایش داشته است.
یکی از عمده ترین دالیل رشد صادرات این گروه، رشد صادرات کیسه های 
پلی پروپیلن به افغانستان عراق نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است 
و همچنین رکود و کاهش تقاضای داخلی باعث شده که تولیدکنندگان به 
مقوله صادرات روی آورند. در ضمن عرضه مواد اولیه این کارخانجات در 

بورس با شرایط سهل تری انجام پذیرفته و تولید داخلی رشد داشته است.
ایران  نساجی  صادرات  موانع  رفع  پیرامون  شده  ارائه  پیشنهادات  جمله  از 
می توان نظارت بر قیمت فروش محصوالت پتروشیمی و تامین سهمیه مواد 
اولیه مورد نظر واحدهای نساجی و نیز حل مسائل بین المللی الیاف پلی استر 

در ترکیه اشاره کرد.

ماهه   11 طی  شده  انجام  پوشاک  صادرات  میزان  به  توجه  با  *پوشاک: 
نخست سال 1۳9۵ مالحظه می شود که عملکرد ارزش صادرات پوشاک بالغ 
بر ۴۲/۶ میلیون دالر و عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور، ۳/۶ هزار تن 
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 1۳9۴ از نظر ارزشی ۳/8 درصد 
کاهش و از نظر وزنی تغییری نداشته است که بیشتر معطوف به رکود داخلی 

و کاهش تولید کارگاه ها، نیز ناامنی های بازار عراق می باشد.
همچنین در مورد پیشنهادات ارائه شده پیرامون رفع موانع صادرات پوشاک 
پوشاک  خصوص  به  پوشاک  قاچاق  از  جلوگیری  مورد  چهار  به  می توان 
نامرغوب ارزان قیمت، برندسازی، تبلیغات پوشاک اسالمی و آموزش و توجه 

در زمینه صنعت مد اشاره کرد.
 *چرم:با توجه به میزان صادرات چرم انجام شده طی 11 ماهه نخست سال 
1۳9۵ مالحظه می شود که عملکرد ارزش صادرات این کاال ۵۵.۶ میلیون 
دالر و عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور ۷/۴ هزار تن بود که نسبت 
به مدت مشابه سال 1۳9۴ معادل ۶/۷ درصد از نظر ارزشی و ۲1/۳ درصد از 

نظر وزنی افزایش داشته است.
افزایش چشمگیر صادرات  افزایش صادرات چرم می توان  از جمله دالیل 
افزوده  باارزش  کاالهای  برای  صادراتی  عوارض  وجود  دلیل  به  کراست 
پایین تر و تمایل صادرکنندگان به صادرات کاالهای باارزش افزوده باالتر 
و صادرات وت بلو از نظر ارزشی کاهش و از نظر وزنی افزایش چشمگیری 
داشته است که علت اصلی آن کاهش نرخ پایه صادراتی وت بلوی سبک 
در ماه های اخیر را نام برد. همچنین به روز نمودن ماشین آالت، آموزش در 
جهت تولید چرم مرغوب، ورود مواد اولیه صنعت با نرخ دالر ارزان و طرح 
اصالح پوست دام از جمله پیشنهادات ارائه شده از جمله رفع موانع صادرات 

چرم است.
*فرش ماشینی و موکت: با توجه به میزان صادرات فرش ماشینی انجام 
شده طی 11 ماهه نخست سال 1۳9۵ مالحظه می شود که عملکرد ارزش 
صادرات فرش ماشینی و موکت ۲91/۵ میلیون دالر و عملکرد وزنی صادرات 
محصول مذکور ۵۲/9 هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 
1۳9۴، ۴/۶ درصد از نظر ارزشی کاهش و 9/۷ درصد از نظر وزنی افزایش 

داشته است.
آخرین خالصه تحلیل آماری وضعیت صادراتی اقالم عمده صادرات صنایع 
نساجی و فرش دستباف طی 11 ماهه سال 1۳9۵ بوده که در اختیار ایسنا 
قرار گرفته و هنوز تحلیل آماری وضعیت صادراتی در این بخش طی 1۲ 

ماهه سال گذشته منتشر نشده است.

آخرین وضعیت صادرات محصوالت نساجی و فرش
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 صنعت پوشاک ایران در سال های اخیر تحت تأثیر واردات بی رویه پوشاک 
فرصت عرض اندام پیدا نکرده است. در سال های اخیر واردات غیررسمی 
پارچه و انواع پوشاک بدون پرداخت تعرفه گمرکی به اقتصاد کشور ضربه 
زده است و از سوی دیگر، به این دلیل که پوشاک تولید داخل توان رقابت 
کیفی و قیمتی با پوشاک وارداتی را ندارد، روزبه روز ضعیف تر شده است. 
سال 9۵ برای صنعت پوشاک، مثل سال 9۴، سال رکود بود.هرچند فعاالن 
تغییر  با  اما سال جاری هم  بودند  بسته  امید  دولت  تدابیر  به  این صنعت 

نه چندان قابل توجهی برای صنعت پوشاک و نساجی گذشت. 
افزایش توان تولید، به روزرسانی ماشین آالت قدیمی برای افزایش قابلیت 
رقابت در بازار داخلی و توان صادراتی از مهم ترین اهدافی است که می توان 
برای صنعت پوشاک ایران متصور شد. در سال 9۶، الزم است که معاونت 

صنایع پوشاک جدی تر و عمیق تر به مسائل صنعت پوشاک نگاه کنند. 
با توجه به حجم اشتغال موردنیاز در کشور و اینکه صنعت پوشاک و نساجی 
از صنایع اشتغال زاست، توجه بیشتر به این صنعت و آثار آن در اقتصاد ایران 
ضروری است. دولت باید آسیب شناسی کند که ایراد کار کجاست؟ چرا توان 
رقابت نداریم و پوشاکی که وارد می شود اصواًل کیفیت بهتری نسبت به 

آنچه در داخل تولید می شود دارد و مشتری را جذب می کند. 
به طور حتم پوشاک تولید داخل هم می تواند محصول باکیفیت تولید کند 
اما به دلیل باال بودن هزینه تولید، قیمت ها افزایش پیدا می کند درنتیجه 
ارزش محصول تولیدشده باقدرت خرید مردم هماهنگی ندارد. اصالحات در 

صنعت پوشاک باید در چند زمینه دنبال شود. 
به روز شدن ماشین آالت از مهم ترین اقداماتی است که باید در اسرع وقت 
انجام شود. به نظر می رسد بیش از 9۰ درصد از تولیدکنندگان داخلی از 
ماشین آالتی استفاده می کنند که متعلق به ده ها سال گذشته است و این 

در حالی است که ماشین آالت جدید در یک روز چندین برابر پوشاک یا متر 
پارچه تولید می کنند که تنوع کیفیت و رنگ آمیزی و طرح آن هم قابل توجه 

است. 
برای  جهان  درهای  و  گذاشتیم  سر  پشت  را  تحریم  که  شرایطی  در 
به روزرسانی تکنولوژی به روی ایران بازشده است باید از فرصت ها استفاده 
کنیم و البته در کنار این، دولت برای کمک به تولیدکنندگان باید هرچه 
زودتر درباره تسهیالتی که می تواند به بخش تولید پرداخت کند روشنگری 

کند.
به نظر می رسد بیش از 9۵ درصد از پوشاک خارجی که سهم ۵۰ درصدی 

در بازار داخل دارند، پوشاک قاچاق است. 
با  را  محصولشان  فرهنگی  مسائل  دلیل  به  ما  تولیدکنندگان  از  بسیاری 
مارک خارجی به فروش می رسانند و به همین دلیل باوجوداینکه آمار دقیقی 
وجود ندارد اما می توان گفت که سهم شرکت های داخلی و خارجی در بازار 

پوشاک ایران یکسان است.

آنچه  همیشه صنعت پوشاک را آزاد داده است، پدیده شوم قاچاق است. 
هرچند در نیمه دوم  سال 9۵،بحث مبارزه با قاچاق به دلیل اشاره رهبر 
معظم انقالب به لزوم مبارزه پیگیرانه با قاچاق بهتر از سال های دیگر دنبال 
شد اما هم چنان درزمینه پوشاک، مستعد واردات غیررسمی در حجم وسیع 

هستیم. 
کشور  بزرگ ترین  کشور  این  و  داریم  گسترده ای  خاکی  مرز  ترکیه  با  ما 
صادرکننده پوشاک به اتحادیه اروپاست و حرف هایی برای گفتن درزمینه 
پوشاک ازنظر فناورانه دارد. کیفیت پوشاک این کشور باالست و برندهای 

مطرح در این کشور کار می کنند.
در همسایگی ترکیه بودن اما برای صنعت پوشاک ایران آثار خوبی نداشته 
است و مبارزه با قاچاق کاال، برای بهبود وضعیت این صنعت از اولویت هاست.

صنعت پوشاک سال 95 را چگونه گذراند؟
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طبق تازه ترین تحلیل آماری وضعیت صادرات اقالم عمده صنایع نساجی و 
فرش دستباف، طی 11 ماهه سال 1۳9۵ در قیاس با مدت مشابه سال قبل 
از آن نشان دهنده افزایش ۰/۷ درصدی از نظر ارزشی و 1۳/۵ درصدی از 
نظر وزنی است. همچنین در بخش نساجی کاهش تقاضای داخلی موجب 
رشد صادرات شده و در حوزه پوشاک رکود داخلی کاهش تولید کارگاه ها و 

نیز ناامنی بازار عراق این بخش را در نقطه ای نامطلوب قرار داده است.
به گزارش ایسنا، بنا بر تحلیل آماری وضعیت صادرات اقالم عمده صنایع 
نساجی و فرش دستباف طی 11 ماهه سال 1۳9۵ عملکرد صادرات کاالهای 
حدود  و  دالر  بررسی1/1۰۴۳میلیون  مورد  دوره  در  گروه  این  زیرمجموعه 
1۷۶/۳ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۰/۷ 

درصد و از نظر وزنی 1۳/۵درصد افزایش نشان می دهد.
*نساجی: با توجه به میزان صادرات نساجی انجام شده طی 11 ماهه نخست 
نساجی ۲۵۵.۳  ارزش صادرات  عملکرد  که  می شود  سال 1۳9۵ مالحظه 
میلیون دالر و عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور بالغ بر 9۰/۷هزار تن 
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/9 درصد از نظر ارزشی و 

1۷/8 درصد از نظر وزنی افزایش داشته است.
یکی از عمده ترین دالیل رشد صادرات این گروه، رشد صادرات کیسه های 
پلی پروپیلن به افغانستان عراق نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است 
و همچنین رکود و کاهش تقاضای داخلی باعث شده که تولیدکنندگان به 
مقوله صادرات روی آورند. در ضمن عرضه مواد اولیه این کارخانجات در 

بورس با شرایط سهل تری انجام پذیرفته و تولید داخلی رشد داشته است.
ایران  نساجی  صادرات  موانع  رفع  پیرامون  شده  ارائه  پیشنهادات  جمله  از 
می توان نظارت بر قیمت فروش محصوالت پتروشیمی و تامین سهمیه مواد 
اولیه مورد نظر واحدهای نساجی و نیز حل مسائل بین المللی الیاف پلی استر 

در ترکیه اشاره کرد.

ماهه   11 طی  شده  انجام  پوشاک  صادرات  میزان  به  توجه  با  *پوشاک: 
نخست سال 1۳9۵ مالحظه می شود که عملکرد ارزش صادرات پوشاک بالغ 
بر ۴۲/۶ میلیون دالر و عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور، ۳/۶ هزار تن 
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 1۳9۴ از نظر ارزشی ۳/8 درصد 
کاهش و از نظر وزنی تغییری نداشته است که بیشتر معطوف به رکود داخلی 

و کاهش تولید کارگاه ها، نیز ناامنی های بازار عراق می باشد.
همچنین در مورد پیشنهادات ارائه شده پیرامون رفع موانع صادرات پوشاک 
پوشاک  خصوص  به  پوشاک  قاچاق  از  جلوگیری  مورد  چهار  به  می توان 
نامرغوب ارزان قیمت، برندسازی، تبلیغات پوشاک اسالمی و آموزش و توجه 

در زمینه صنعت مد اشاره کرد.
 *چرم:با توجه به میزان صادرات چرم انجام شده طی 11 ماهه نخست سال 
1۳9۵ مالحظه می شود که عملکرد ارزش صادرات این کاال ۵۵.۶ میلیون 
دالر و عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور ۷/۴ هزار تن بود که نسبت 
به مدت مشابه سال 1۳9۴ معادل ۶/۷ درصد از نظر ارزشی و ۲1/۳ درصد از 

نظر وزنی افزایش داشته است.
افزایش چشمگیر صادرات  افزایش صادرات چرم می توان  از جمله دالیل 
افزوده  باارزش  کاالهای  برای  صادراتی  عوارض  وجود  دلیل  به  کراست 
پایین تر و تمایل صادرکنندگان به صادرات کاالهای باارزش افزوده باالتر 
و صادرات وت بلو از نظر ارزشی کاهش و از نظر وزنی افزایش چشمگیری 
داشته است که علت اصلی آن کاهش نرخ پایه صادراتی وت بلوی سبک 
در ماه های اخیر را نام برد. همچنین به روز نمودن ماشین آالت، آموزش در 
جهت تولید چرم مرغوب، ورود مواد اولیه صنعت با نرخ دالر ارزان و طرح 
اصالح پوست دام از جمله پیشنهادات ارائه شده از جمله رفع موانع صادرات 

چرم است.
*فرش ماشینی و موکت: با توجه به میزان صادرات فرش ماشینی انجام 
شده طی 11 ماهه نخست سال 1۳9۵ مالحظه می شود که عملکرد ارزش 
صادرات فرش ماشینی و موکت ۲91/۵ میلیون دالر و عملکرد وزنی صادرات 
محصول مذکور ۵۲/9 هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 
1۳9۴، ۴/۶ درصد از نظر ارزشی کاهش و 9/۷ درصد از نظر وزنی افزایش 

داشته است.
آخرین خالصه تحلیل آماری وضعیت صادراتی اقالم عمده صادرات صنایع 
نساجی و فرش دستباف طی 11 ماهه سال 1۳9۵ بوده که در اختیار ایسنا 
قرار گرفته و هنوز تحلیل آماری وضعیت صادراتی در این بخش طی 1۲ 

ماهه سال گذشته منتشر نشده است.

آخرین وضعیت صادرات محصوالت نساجی و فرش
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ورود پنبه در حجم باال به کشور هرساله ارز قابل توجهی را از کشور خارج می کند 
و واردات این محصول درحالی انجام می شود.

 پنبه به عنوان یک محصول استراتژیک و پرکاربرد در صنایع نساجی هرساله 
ارز قابل توجهی را از کشور خارج می کند و باتوجه به نیاز به این محصول در 

نساجی ها، امکان محدود کردن واردات آن وجود ندارد.
واردات این محصول پرکاربرد درحالی انجام می شود که در کشور شرایط تولید 
پنبه در حجم وسیع وجود دارد اما قیمت پایین این محصول نسبت به دیگر 
محصوالت کشاورزی و به صرف نبودن تولید پنبه، انگیزه پنبه کاران را برای 

کشت محصول در حجم باال از بین برده است. 
براساس آمار گمرک در یازده ماهه نخست سال 9۵، بیش از ۵۳ هزار تن پنبه از 
کشورهای مختلف جهان به ویژه ازبکستان وارد کشور شده که حدود 1۰۳ میلیون 

دالر ارز به واسطه آن از کشور خارج شده است.
باتوجه به دارا بودن توان تولید انواع محصوالت کشاورزی در کشور به خصوص 
پنبه، هرساله زمین های زیرکشت این محصول به دلیل نبود صرفه اقتصادی 

درحال کم شدن است و کشاورزان انگیزه ای برای تولید این محصول ندارند.
در همین راستا محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه در گفت و گو با 
میزان در رابطه با وضعیت تولید پنبه در کشور اظهار کرد: در سال گذشته حدود 
۴۰۰ هزار تن پنبه تصفیه شده در داخل کشور تولید شد که این میزان نیاز داخل 

را تامین نمی کند.
وی افزود: صنایع نساجی کشور در سال حدود 9۰ تا 1۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند 
که کمتر از نصف نیاز بازار در داخل تولید و الباقی از کشورهای مختلف وارد 

کشور می شود.
مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه حداقل ۵۰ هزارتن واردات  پنبه درسال 
برای تامین نیاز بازار الزم است خاطرنشان کرد: واردات در کنار تولید ناکافی پنبه 
در کشور امری ضروری است و برای تامین نیاز 1۰۰ هزارتنی صنایع، پنبه با 

رقم های باالتر از قیمت تضمینی وارد کشور می شود.
کاویانی در ادامه به مشکل کشاورزان در تولید این محصول ستراتژیک اشاره کرد 

و گفت: بیشتر کشاورزان در شهرهای شمالی از جمله گلستان و مازندران از تولید 
پنبه دست کشیده اند و درعوض تولید محصوالتی چون برنج که سود بیشتری 

دارد را انتخاب کرده اند.
وی افزود: تولید پنبه در شمال کشور و در برخی شهرهای دیگر برای کشاورزان 
صرفه اقتصادی ندارد و همین امر تولید پنبه را از 18۰ هزار هکتار به 1۲ هزار 

هکتار کاهش داده است.
مدیرعامل صندوق پنبه در ادامه گفت: به صرفه نبودن تولید پنبه در استان 
گلستان سطح زیرکشت این محصول مهم و ضروری برای کشور را از ۵۰ هزار 

هکتار به هزار هکتار کاهش داده است که رقم قابل توجهی است.
کاویانی در رابطه با نرخ خرید تضمینی پنبه و انگیزه کشاورزان برای تولید پنبه 
خاطرنشان کرد: کشاورز هرکیلو پنبه را با قیمت تضمینی حدود ۳ هزار و ۲۰۰ 
تومان به فروش می رساند که در کنار قیمت 1۲ هزار تومانی هرکیلو برنج که در 

شمال کشور تولید می شود صرفه اقتصادی برای کشاورز ندارد.
وی در خصوص افزایش قیمت خرید پنبه در بازار گفت: باالبردن قیمت پنبه 
در بازار نمی تواند راه حل مناسبی برای ایجاد انگیزه در کشاورزان باشد چون از 

طرفی باعث فشار به نساجی ها شده و تولید را با مشکل مواجه می کند.
مدیرعامل صندوق پنبه، حمایت از پنبه کاران در راستای افزایش تولید را در گرو 
پرداخت یارانه به آنها عنوان کرد و افزود: دولت باید برای حمایت از کشاورز در 
راستای افزایش تولید، یارانه دهد تا برداشت پنبه با ماشین آالت مکانیزه انجام 

شود.
کاویانی در ادامه گفت: با مکانیزه کردن مراحل برداشت پنبه تولید محصول 
افزایش پیدا کرده و از طرفی واردات پنبه کاهش پیدا می کند که در کنار افزایش 

اشتغال، تولید داخل تقویت خواهد شد.
وی یکی دیگر از راه حل های افزایش تولید پنبه در داخل کشور را در پی افزایش 
واردات بذرهای مرغوب دانست و گفت: برای به صرفه کردن تولید پنبه در 
شهرهای مختلف با واردات بذرهای باکیفیت می توان تولید پنبه در هر هکتار را از 
۲ تن به ۶ تن افزایش داد که این امر می تواند برای کشاورزان انگیزه خوبی باشد.

با این تفاسیر افزایش تولید پنبه در کشور که هرساله ارز قابل توجهی صرف 
واردات آن می شود از جمله اقدامات مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 
خواهد بود که کمتر به آن توجه می شود و از این رو اقدامات دپولت و تدابیر 
مسئولین در راستای حمایت از پنبه کاران می تواند تولید پنبه در کشور را باتوجه 

به نیاز داخل افزایش دهد.
حال باید دید باتوجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در رابطه با شعار 
سال 9۶ در راستای افزایش تولید، چه اقداماتی از سوی مسئولین برای حمایت 
از پنبه کاران صورت خواهد گرفت تا در کنار افزایش تولید و اشتغال، واردات این 
محصول نیز کاهش پیدا کند و ارز صرف شده برای واردات در راستای حمایت 

از تولید استفاده شود.

مرگ تدریجی صنعت پنبه
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مدیر کل نساجی وزارت صنعت ، معدن و تجارت خبر داد: کد رهگیری GTIN برای 
جلوگیری از قاچاق محصوالت نساجی اجرایی می شود

شرکت هیوسونگ، بزرگترین شرکت مواد شیمیایی و منسوجات کره جنوبی قصد 
دارد یک واحد تولید پلی پروپیلن در ایران احداث نماید.

شرکت هیوسونگ، بزرگترین شرکت مواد شیمیایی و منسوجات کره جنوبی در حال 
سرعت بخشیدن به تالش های خود برای ورود به بازار ایران است.

به گفته منابع صنعتی، شرکت هیوسونگ اخیرا یادداشت تفاهمی را با شرکت ملی 
پتروشیمی ایران در زمینه پلی پروپیلن و پلیمرهای ترموپالستیک که در تولید 
محصوالت پالستیکی و لوازم خانگی مصرف دارد به امضا رسانده است. این 

شرکت کره ای گفته در حال مذاکره با طرف ایرانی برای تصمیم گیری در خصوص 
امکان گسترش فعالیت تولید پلی پروپیلن خود در این کشور است، اما هنوز هیچ 

تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.
کارشناسان صنعتی می گویند، شرکت هیوسونگ به دنبال گسترش شبکه تولید 
خود و ایجاد یک مرکز تولید پلی پروپیلن در ایران است. این شرکت در فوریه سال 
گذشته یک قرارداد ۳۳۶ میلیون دالری برای احداث یک مرکز تولید پلی پروپیلن 

در ویتنام به امضا رسانده بود.
ایران پس از لغو تحریم های غرب در تالش است تا با جذب سرمایه گذاری 
خارجی اقتصاد خود را احیا کند. ایران دارای دومین ذخایر بزرگ گازی و 
در  گرفتن  قرار  به جهت  و  است  جهان  خام  نفت  بزرگ  ذخایر  چهارمین 
یک منطقه مهم جغرافیایی، دسترسی آسانی به دیگر بازارهای خاورمیانه و 

همچنین اروپا و آفریقا دارد.
در حال حاضر، شرکت های کره ای در حال کار بر روی حدود ۶۰ درصد از 
پروژه های پتروشیمی ایران هستند. چو هیون سانگ، رئیس شرکت هیوسونگ 
که در ماه می سال گذشته در قالب هیئتی تجاری به همراه رئیس جمهوری کره 
جنوبی به تهران سفر کرده بود، از آن زمان تاکنون در تالش برای ایجاد شبکه های 

همکاری تجاری با دولت ایران بوده است.

شرکت کره ای در ایران واحد تولید پلی پروپیلن می سازد

اظهار  پالسکو  در خصوص وضعیت کسبه  دوزان  پیراهن  اتحادیه  رئیس 
داشت: آنها نیز وضعیت خوبی نداشتند و به سبب جابجایی که برای آنها رخ 
داده نتوانستند مانند سال های قبل فروش داشته باشند. مجتبی درودیان در 
خصوص وضعیت بازار شب عید گفت: اعضای این صنف و فعاالن حوزه پوشاک 
بازار خوبی را پشت سر نگذاشتند و سال گذشته به طور  کلی سال سختی بود. 
وی ادامه داد: عالوه بر پایین آمدن قدرت خرید مردم و رکود حاکم بر بازار، قاچاق 

و واردات بی رویه که امروز شکل قانونی به خود گرفته است، سبب شده که سه 
هزار و پانصد عضو ما در آستانه تعطیلی کامل قرار بگیرند. این در حالی است که 

برای آینده نیز وضعیت روشنی پیش بینی نمی شود.
چون امسال انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و بعد از آن معلوم نیست 
چه کسی بر سر کار می آید و وضعیت اقتصاد چه خواهد شد اما اگر وضعیت به 
همین منوال ادامه داشته باشد تعداد زیادی از افراد این صنف بیکار خواهند شد. 
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان  در خصوص وضعیت کسبه پالسکو اظهار داشت: 
آنها نیز وضعیت خوبی نداشتند و به سبب جابجایی که برای آنها رخ داده  
نتوانستند مانند سال های قبل فروش داشته باشند. کسبه پالسکو به سبب مکان 
خوبی که داشتند در روزهای آخر اقدام به تک فروشی می کردند اما امسال حتی 

نتوانستند مشتریان عمده خود را به محل جدید جذب کنند. 
درودیان تصریح کرد: بخشی از کسبه پالسکو تصمیم گرفتند که امسال 
واحد خود را تحویل بگیرند و بخش دیگر نیز به سبب اینکه جای خوبی 
نداشتند مطابق توافقی که با شرکت معین پارسیان داشتیم جابجا خواهند شد 
و بر همین اساس برای دکور زدن هزینه ای نکرده اند و منتظر محل کسب 

نهایی خود هستند.

توضیحات رئیس اتحادیه پیراهن دوزان در خصوص وضعیت کسبه پالسکو
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ورود پنبه در حجم باال به کشور هرساله ارز قابل توجهی را از کشور خارج می کند 
و واردات این محصول درحالی انجام می شود.

 پنبه به عنوان یک محصول استراتژیک و پرکاربرد در صنایع نساجی هرساله 
ارز قابل توجهی را از کشور خارج می کند و باتوجه به نیاز به این محصول در 

نساجی ها، امکان محدود کردن واردات آن وجود ندارد.
واردات این محصول پرکاربرد درحالی انجام می شود که در کشور شرایط تولید 
پنبه در حجم وسیع وجود دارد اما قیمت پایین این محصول نسبت به دیگر 
محصوالت کشاورزی و به صرف نبودن تولید پنبه، انگیزه پنبه کاران را برای 

کشت محصول در حجم باال از بین برده است. 
براساس آمار گمرک در یازده ماهه نخست سال 9۵، بیش از ۵۳ هزار تن پنبه از 
کشورهای مختلف جهان به ویژه ازبکستان وارد کشور شده که حدود 1۰۳ میلیون 

دالر ارز به واسطه آن از کشور خارج شده است.
باتوجه به دارا بودن توان تولید انواع محصوالت کشاورزی در کشور به خصوص 
پنبه، هرساله زمین های زیرکشت این محصول به دلیل نبود صرفه اقتصادی 

درحال کم شدن است و کشاورزان انگیزه ای برای تولید این محصول ندارند.
در همین راستا محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه در گفت و گو با 
میزان در رابطه با وضعیت تولید پنبه در کشور اظهار کرد: در سال گذشته حدود 
۴۰۰ هزار تن پنبه تصفیه شده در داخل کشور تولید شد که این میزان نیاز داخل 

را تامین نمی کند.
وی افزود: صنایع نساجی کشور در سال حدود 9۰ تا 1۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند 
که کمتر از نصف نیاز بازار در داخل تولید و الباقی از کشورهای مختلف وارد 

کشور می شود.
مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه حداقل ۵۰ هزارتن واردات  پنبه درسال 
برای تامین نیاز بازار الزم است خاطرنشان کرد: واردات در کنار تولید ناکافی پنبه 
در کشور امری ضروری است و برای تامین نیاز 1۰۰ هزارتنی صنایع، پنبه با 

رقم های باالتر از قیمت تضمینی وارد کشور می شود.
کاویانی در ادامه به مشکل کشاورزان در تولید این محصول ستراتژیک اشاره کرد 

و گفت: بیشتر کشاورزان در شهرهای شمالی از جمله گلستان و مازندران از تولید 
پنبه دست کشیده اند و درعوض تولید محصوالتی چون برنج که سود بیشتری 

دارد را انتخاب کرده اند.
وی افزود: تولید پنبه در شمال کشور و در برخی شهرهای دیگر برای کشاورزان 
صرفه اقتصادی ندارد و همین امر تولید پنبه را از 18۰ هزار هکتار به 1۲ هزار 

هکتار کاهش داده است.
مدیرعامل صندوق پنبه در ادامه گفت: به صرفه نبودن تولید پنبه در استان 
گلستان سطح زیرکشت این محصول مهم و ضروری برای کشور را از ۵۰ هزار 

هکتار به هزار هکتار کاهش داده است که رقم قابل توجهی است.
کاویانی در رابطه با نرخ خرید تضمینی پنبه و انگیزه کشاورزان برای تولید پنبه 
خاطرنشان کرد: کشاورز هرکیلو پنبه را با قیمت تضمینی حدود ۳ هزار و ۲۰۰ 
تومان به فروش می رساند که در کنار قیمت 1۲ هزار تومانی هرکیلو برنج که در 

شمال کشور تولید می شود صرفه اقتصادی برای کشاورز ندارد.
وی در خصوص افزایش قیمت خرید پنبه در بازار گفت: باالبردن قیمت پنبه 
در بازار نمی تواند راه حل مناسبی برای ایجاد انگیزه در کشاورزان باشد چون از 

طرفی باعث فشار به نساجی ها شده و تولید را با مشکل مواجه می کند.
مدیرعامل صندوق پنبه، حمایت از پنبه کاران در راستای افزایش تولید را در گرو 
پرداخت یارانه به آنها عنوان کرد و افزود: دولت باید برای حمایت از کشاورز در 
راستای افزایش تولید، یارانه دهد تا برداشت پنبه با ماشین آالت مکانیزه انجام 

شود.
کاویانی در ادامه گفت: با مکانیزه کردن مراحل برداشت پنبه تولید محصول 
افزایش پیدا کرده و از طرفی واردات پنبه کاهش پیدا می کند که در کنار افزایش 

اشتغال، تولید داخل تقویت خواهد شد.
وی یکی دیگر از راه حل های افزایش تولید پنبه در داخل کشور را در پی افزایش 
واردات بذرهای مرغوب دانست و گفت: برای به صرفه کردن تولید پنبه در 
شهرهای مختلف با واردات بذرهای باکیفیت می توان تولید پنبه در هر هکتار را از 
۲ تن به ۶ تن افزایش داد که این امر می تواند برای کشاورزان انگیزه خوبی باشد.

با این تفاسیر افزایش تولید پنبه در کشور که هرساله ارز قابل توجهی صرف 
واردات آن می شود از جمله اقدامات مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 
خواهد بود که کمتر به آن توجه می شود و از این رو اقدامات دپولت و تدابیر 
مسئولین در راستای حمایت از پنبه کاران می تواند تولید پنبه در کشور را باتوجه 

به نیاز داخل افزایش دهد.
حال باید دید باتوجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در رابطه با شعار 
سال 9۶ در راستای افزایش تولید، چه اقداماتی از سوی مسئولین برای حمایت 
از پنبه کاران صورت خواهد گرفت تا در کنار افزایش تولید و اشتغال، واردات این 
محصول نیز کاهش پیدا کند و ارز صرف شده برای واردات در راستای حمایت 

از تولید استفاده شود.
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یک تولید کننده پوشاک می گوید که 9۵ درصد نمایندگان برندهای خارجی در 
ایران متقلب و ۳ درصد متخلف هستند. این بازار متقلبانه فضا و بستر کسب و 

کار صنعت پوشاک ایران را نیز دچار چالش می کند.
هدف آخر هر نام و نشان تجاری »پرفروش بودن« و »مشهور شدن« است. 
تمام شرکت هایی که در بخش های متفاوتی از اقتصاد فعالیت دارند، تالش 
می کنند که با جذب مشتریان بیشتر، رضایت آن ها را برای مدتی طوالنی 
تری داشته باشند. یکی از این بخش ها که ظرف سال های گذشته به واسطه 
افزایش تقاضا شدت بیشتری گرفته و پر جنب و جوش ظاهر شده » پوشاک« 

است.
بر این اساس شرکت های تولید کننده پوشاک در سراسر دنیا در تالش هستند 
با طراحی آخرین مدل ها، ذائقه تعداد بیشتری از مردم را تحریک کنند تا به 
این ترتیب سهم بیشتری از بازار را به دست داشته باشند. به موازات اینکه 
شرکت های تولید کننده پوشاک تالش می کنند تا لوگوی شرکت خود را به 
عنوان یک نام معتبر بر سر زبان ها بیاندازند تا فروش بیشتری را داشته باشند، 
گروهی از نام و نشان آنان سو استفاده می کنند و پول های کالنی به جیب 

می زنند.
این اتفاق برای کشورهایی که فضای کسب و کار در آنجا با چالش روبروست 
از پیچیدگی بیشتری برخوردار است به طوریکه برای مثال در ایران تولیدکننده 
داخلی باید مراحل زیادی را طی کند تا به شهرت و مقبولیت اجتماعی برسد؛ 

به خصوص اگر این تولید کننده در حال رقابت با شرکت های خارجی باشد.
موضوعی زمان بر که سبب می شود عده ای سودجو فوری دست به کار 
شوند از ظرفیت نام و نشان های شناخته شده استفاده کنند و پول خوبی از 
این راه به دست آورند که بی تردید نمونه عینی این ماجرا را در بخش پوشاک  

می توان رویت کرد.
متاسفانه طی سال های اخیر تولید پوشاک با رشد منفی مواجه شد و همین 

کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده به دلیل تحریم ها و عدم به روزرسانی 
تکنولوژی و طراحی پوشاک، روند واردات پوشاک به کشور را به شدت افزایش  

داد و پدیده قاچاق نیز به بزرگترین معضل این بخش اقتصادی تبدیل شد.
در همین خصوص رییس مرکز پژوهش های اتحادیه اصناف گفت: .براساس 
اعالم رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ترکیه می توان نتیجه گرفت که 

99  درصد پوشاک وارداتی از ترکیه قاچاق است.
همزمان با نگرانی تولیدکنندگان پوشاک کشور، گمرک نیز در راستای حمایت 
از تولید داخل، چهار شرکت واردکننده پوشاک را پس از طی فرآیند حسابرسی 

به دلیل تخلفات گمرکی حدود ۴ هزار میلیارد تومان جریمه کرد.
مجید افتخاری، استاد دانشگاه و تولیدکننده داخلی گفت: در ایران نشان های 
بسیاری داریم، اما برخی تعریف  دقیق آن را نمی دانند و منظورشان از نام و 
نشان تجاری نداشتن در ایران این است که ما برند جهانی نداریم. علت این 
است بسیاری از نام و نشان های پوشاک سابقه ای 1۰۰ الی 1۵۰ ساله دارند.

وی ادامه داد: برند جهانی شدن کار یکی دو روز نیست. زمان و ثروت می 
خواهد. بسیاری از این برندهایی که سابقه 1۵۰ ساله دارند در طول این سال ها 
در بازاری با ظرفیت تقاضای محدود کار کردند و با دستیابی به فروش خوب 

و ثروت توانستند خود را معرفی کنند.
افتخاری افزود:  سریع ترین راه برای شناساندن هر محصولی به مردم، تبلیغات 
بازار در چند  این  را هدف گذاری می کنند.  بازار   برندها یک  برخی  است. 
حوزه مورد توجه آن برند است. یکی از موضوعات مهم در انتخاب یک بازار 

دهک های مختلف جامعه از لحاظ درآمد و فرهنگ است.
این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به عدم تحقیق و هدفگذاری بازارها توسط 
تولیدکندگان پوشاک ایرانی اظهار کرد: تعداد زیادی برند خارجی تقلبی در 
ایران فعالیت می کند که اصالت ندارند. 9۵ درصد نمایندگان برندهای خارجی 
در ایران متقلب و ۳ درصد متخلف هستند. بر این اساس مجموع عدد 98 
درصدی را برای بازار پوشاک خارجی در ایران ایجاد کرده که این بازار متقلبانه 

فضا و بستر کسب و کار صنعت پوشاک ایران را نیز دچار چالش می کند.
این تولیدکننده داخلی در ادامه گفت: برخی مشتریان به دلیل اینکه فکر می 
کنند برند خارجی بهتر است اصرار بر خرید پوشاک خارجی دارند. البته من باید 
تاکید کنم ما با کاالی خارجی مشکلی نداریم، اما کاالیی که از گمرک و مبانی 
قانونی عبور کرده و به کشور وارد شود. بر این اساس هم مشتری در بازار  می 
تواند به محصول مد نظر خود دسترسی داشته باشد و هم اقتصاد کشور دچار 

مشکل و تحمل کاالی قاچاق نشود.
وی تاکید کرد: هیچ یک از ما تولیدکنندگان داخلی اصرار نمی کنیم که مردم 
کاالی بی کیفیت ایرانی استفاده کنند، این ظلم به مردم است. اما اگر قرار 
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است تولیدکننده ایرانی در کنار تولیدکننده خارجی در بازار رقابت کند باید این 
بازار شفاف و واقعی باشد. در حالی که کاالی قاچاق به دلیل اینکه از مبادی 
انحراف کشانده و  بازار رقابتی را به  از نظر قیمت  قانونی وارد نشده است 

تولیدکننده داخلی را با مشکل قیمت گذاری مواجه می کند.
در همین رابطه رامین جوانرود، یک تولیدکننده پوشاک داخلی دیگر نیز اظهار 
کرد:  در صنعت پوشاک با یک سرمایه گذاری بسیار کم می توانید ایجاد 
اشتغال  کنید. یکی از موضوعاتی که ما بر آن اصرار داریم این است که قاچاق 

پوشاک اشتغال در این بخش، اقتصاد را به شدت دچار افت کرده است.
وی تاکید کرد: بسیاری از برندهای خارجی هم از کیفیت خاصی برخوردار 
نیستند و تنها با صرف هزینه های گزاف تبلیغاتی توانستند به محبوبیت در 

ایران دست یافته و سهم باالیی از بازار را در دست بگیرند.
این فعال اقتصادی افزود: ما تولیدکنندگان پوشاک نیاز به تسهیالت بانکی 
نداریم بلکه تنها می خواهیم فضای کسب و کار برای ما مهیا شود تا بتوانیم با 

ایجاد اشتغال و تولید به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور برسیم.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: فرهنگ سازی 
و نهادینه کردن حمایت از کاالی داخلی مهم ترین گام در تحقق اقتصاد 
مقاومتی است که این مهم با پشتیبانی مردمی و تولید کاالی باکیفیت محقق 

خواهد شد.
و  کنندگان  تولید  اتحادیه  رییس  شیرازی  ابوالقاسم  مشرق؛  گزارش  به 
فروشندگان پوشاک با اعالم مطلب فوق افزود: پیرو فرمایشات مقام معظم 
و  تولید  مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  اجرای  بر  ایشان  تأکید  و   رهبری 
اشتغال، اتحادیه پوشاک ضمن اعالم آمادگی برای توسعه تولید و اشتغال، 
مصمم است تا توسط ۲۰ هزار بنگاه کوچک و زودبازده تحت پوشش  با 
از  حمایت  و  فرهنگ  اشاعه  دانش بنیان،  تولید  راستای  در  و  راسخ  عزمی 
پوشاک ایرانی در معرفی، رونق کسب و کار و توسعه صادرات پوشاک گام 

بردارد.
این  به  نظارت الزم  عدم  و  پوشاک  بی رویه  واردات  از  انتقاد  وی ضمن   
عرصه تصریح کرد: بیش از ۳ میلیارد دالر حجم واردات پوشاک به کشورمان 
است که این به معنای از دست رفتن ۳8۵ هزار فرصت شغلی است، بر این 
اساس واردات بی رویه انواع پوشاک سبب از بین رفتن فرصت های شغلی 
و اشتغال زایی برای جوانان شده است و اگر مسئولین از صنایع کوچک و 

زودبازده حمایت نکنند، هنر ارزشمند طراحان و دوزندگان ایرانی به فراموش 
سپرده می شود.

 شیرازی افزود: این درحالیست که مبارزه با واردات و قاچاق بی رویه کاال، 
برندسازی پوشاک ایرانی، برداشتن موانع تولید و عرضه پوشاک در کشور و 
مشوق های صادراتی باعث تسریع در دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی 

منطقه و توسعه پایدار اقتصاد خواهد بود.
 رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اظهار داشت: 
اصناف و بنگاه های زودبازده نقش بسیار مهمی در چرخه تولید، رونق کسب 
و کار و اشتغال زایی دارند ولی متأسفانه حمایت های الزم از این قشر صورت 
نگرفته است. شیرازی گفت: اقتصاد مقاومتی در پی کاهش وابستگی ها به 
محصوالت و خدمات خارجی و توسعه کشور است و ترجیح کاالهای داخلی 
بر اجناس خارجی یکی از مهم ترین اقداماتی است که آحاد مردم باید از آن 
حمایت کنند، از این رو در سال گذشته اتحادیه پوشاک در جهت افزایش 
با  اشتغال، طی تحقیقات و پژوهش های الزم  تولید و ساماندهی  ظرفیت 
شناسایی سرمایه گذاران داخلی و معرفی به تولید کنندگان این حوزه اقدامات 

ارزشمندی انجام داد.
 وی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را در جامعه منوط به اهمیت دادن 
به این موضوع در رسانه ها دانست و خاطرنشان کرد: رسانه ها با اشراف به 
داده ها و اطالعات الزم این حوزه می توانند موجب فرهنگ سازی اقتصاد 

مقاومتی بین مردم باشند.
 وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی نخست می بایست 
مدیریت فرهنگ سازی به جهت تغییرات متناسب و الزم از طریق مهندسی 
فرهنگ اقتصادی انجام گیرد تا جامعه در مسیری قرار گیرد که به دو اصل 
توانستن و مقاومت در برابر فشار برسد و شکل جدیدی از اقتصاد و تولید را 
سامان دهد که ضمن برآورده کردن همه نیازهای اساسی جامعه، در برابر 
هرگونه فشار سلطه گران و مستکبران مقاومت کند و از استقالل و خودکفایی 

بهره مند شود و به مسیر رشد و شکوفایی خود ادامه دهد.
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یک تولید کننده پوشاک می گوید که 9۵ درصد نمایندگان برندهای خارجی در 
ایران متقلب و ۳ درصد متخلف هستند. این بازار متقلبانه فضا و بستر کسب و 

کار صنعت پوشاک ایران را نیز دچار چالش می کند.
هدف آخر هر نام و نشان تجاری »پرفروش بودن« و »مشهور شدن« است. 
تمام شرکت هایی که در بخش های متفاوتی از اقتصاد فعالیت دارند، تالش 
می کنند که با جذب مشتریان بیشتر، رضایت آن ها را برای مدتی طوالنی 
تری داشته باشند. یکی از این بخش ها که ظرف سال های گذشته به واسطه 
افزایش تقاضا شدت بیشتری گرفته و پر جنب و جوش ظاهر شده » پوشاک« 

است.
بر این اساس شرکت های تولید کننده پوشاک در سراسر دنیا در تالش هستند 
با طراحی آخرین مدل ها، ذائقه تعداد بیشتری از مردم را تحریک کنند تا به 
این ترتیب سهم بیشتری از بازار را به دست داشته باشند. به موازات اینکه 
شرکت های تولید کننده پوشاک تالش می کنند تا لوگوی شرکت خود را به 
عنوان یک نام معتبر بر سر زبان ها بیاندازند تا فروش بیشتری را داشته باشند، 
گروهی از نام و نشان آنان سو استفاده می کنند و پول های کالنی به جیب 

می زنند.
این اتفاق برای کشورهایی که فضای کسب و کار در آنجا با چالش روبروست 
از پیچیدگی بیشتری برخوردار است به طوریکه برای مثال در ایران تولیدکننده 
داخلی باید مراحل زیادی را طی کند تا به شهرت و مقبولیت اجتماعی برسد؛ 

به خصوص اگر این تولید کننده در حال رقابت با شرکت های خارجی باشد.
موضوعی زمان بر که سبب می شود عده ای سودجو فوری دست به کار 
شوند از ظرفیت نام و نشان های شناخته شده استفاده کنند و پول خوبی از 
این راه به دست آورند که بی تردید نمونه عینی این ماجرا را در بخش پوشاک  

می توان رویت کرد.
متاسفانه طی سال های اخیر تولید پوشاک با رشد منفی مواجه شد و همین 

کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده به دلیل تحریم ها و عدم به روزرسانی 
تکنولوژی و طراحی پوشاک، روند واردات پوشاک به کشور را به شدت افزایش  

داد و پدیده قاچاق نیز به بزرگترین معضل این بخش اقتصادی تبدیل شد.
در همین خصوص رییس مرکز پژوهش های اتحادیه اصناف گفت: .براساس 
اعالم رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ترکیه می توان نتیجه گرفت که 

99  درصد پوشاک وارداتی از ترکیه قاچاق است.
همزمان با نگرانی تولیدکنندگان پوشاک کشور، گمرک نیز در راستای حمایت 
از تولید داخل، چهار شرکت واردکننده پوشاک را پس از طی فرآیند حسابرسی 

به دلیل تخلفات گمرکی حدود ۴ هزار میلیارد تومان جریمه کرد.
مجید افتخاری، استاد دانشگاه و تولیدکننده داخلی گفت: در ایران نشان های 
بسیاری داریم، اما برخی تعریف  دقیق آن را نمی دانند و منظورشان از نام و 
نشان تجاری نداشتن در ایران این است که ما برند جهانی نداریم. علت این 
است بسیاری از نام و نشان های پوشاک سابقه ای 1۰۰ الی 1۵۰ ساله دارند.

وی ادامه داد: برند جهانی شدن کار یکی دو روز نیست. زمان و ثروت می 
خواهد. بسیاری از این برندهایی که سابقه 1۵۰ ساله دارند در طول این سال ها 
در بازاری با ظرفیت تقاضای محدود کار کردند و با دستیابی به فروش خوب 

و ثروت توانستند خود را معرفی کنند.
افتخاری افزود:  سریع ترین راه برای شناساندن هر محصولی به مردم، تبلیغات 
بازار در چند  این  را هدف گذاری می کنند.  بازار   برندها یک  برخی  است. 
حوزه مورد توجه آن برند است. یکی از موضوعات مهم در انتخاب یک بازار 

دهک های مختلف جامعه از لحاظ درآمد و فرهنگ است.
این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به عدم تحقیق و هدفگذاری بازارها توسط 
تولیدکندگان پوشاک ایرانی اظهار کرد: تعداد زیادی برند خارجی تقلبی در 
ایران فعالیت می کند که اصالت ندارند. 9۵ درصد نمایندگان برندهای خارجی 
در ایران متقلب و ۳ درصد متخلف هستند. بر این اساس مجموع عدد 98 
درصدی را برای بازار پوشاک خارجی در ایران ایجاد کرده که این بازار متقلبانه 

فضا و بستر کسب و کار صنعت پوشاک ایران را نیز دچار چالش می کند.
این تولیدکننده داخلی در ادامه گفت: برخی مشتریان به دلیل اینکه فکر می 
کنند برند خارجی بهتر است اصرار بر خرید پوشاک خارجی دارند. البته من باید 
تاکید کنم ما با کاالی خارجی مشکلی نداریم، اما کاالیی که از گمرک و مبانی 
قانونی عبور کرده و به کشور وارد شود. بر این اساس هم مشتری در بازار  می 
تواند به محصول مد نظر خود دسترسی داشته باشد و هم اقتصاد کشور دچار 

مشکل و تحمل کاالی قاچاق نشود.
وی تاکید کرد: هیچ یک از ما تولیدکنندگان داخلی اصرار نمی کنیم که مردم 
کاالی بی کیفیت ایرانی استفاده کنند، این ظلم به مردم است. اما اگر قرار 

پولی که متقلبان پوشاک خارجی در ایران به جیب می زنند
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به مناسبت سخنرانی مهم مقام معظم رهبری در روز اول فروردین ماه سال 9۶ 
در مشهد مقدس انجمن پوشاک ایران بیانیه صادر کرد.

به گزارش فرارو، در بیانیه انجمن پوشاک ایران آمده است:
سخنان حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی در حمایت از تولید ملی و مبارزه 

جدی با واردات بی رویه و قاچاق را با جان دل شنیدیم.
انجمن صنایع پوشاک ایران ضمن قدردانی از توجه مقام معظم رهبری به 
مشکالت صنایع کوچک باالخص صنعت پوشاک، الزم میداند با بیان ریشه 
ناکامی های صنعت پوشاک ایران، برنامه های خود را در جهت توسعه این 
صنعت در سال »اقتصاد مقاومتی تولید، اشتغال« و اجرای رهنمودهای معظم 

له اعالن نماید.
 1-رونق تولید ملی که به فرمایش رهبر انقالب نیازمند »نیروی انسانی« 
»سرمایه گذاری« و »ابزار کار پیشرفته« است، خوشبختانه در صنعت پوشاک در 
سطح قابل توجهی »بالفعل« موجود است. صدها هزار اشتغال موجود  و دهها 
هزار واحدهای خرد، کوچک و متوسط تولید پوشاک در کشور موید نظر رهبر 

عظیم الشان می باشد.
اما آنچه موجب رکود موجود این صنعت شد، عدم پاسخگوئی به نیاز وخواسته های 
این صنعت رو به رشد درگذشته بود. صنعتی که در دهه هفتاد توانمندی خود را 
در رقابت با پوشاک ترکیه در بازار اروپا به اثبات رساند،آنچنان ازحمایت به موقع 
دولت بی نصیب ماند، که نه تنها سهم بالقوه و بالفعل خود در بازار جهانی را از 
دست داد، بلکه مع االسف بازار پرمصرف داخلی اش را نصیب رقبای خارجی 
نظیر چین و ترکیه کرد. تشکیل کارگروه راهبردی صنعت پوشاک در سال 1۳9۳ 
باحضور نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاهی و دولتی به دستور مقام محترم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نخستین گام در جبران بی مهری های گذشته 
بود، که اقدام مهم این کارگروه  تدوین نخستین سند راهبردی صنعت پوشاک 
شد. در همین راستا با تاسیس انجمن صنایع پوشاک در سال 1۳9۴ چند اقدام 

اساسی به پیشنهاد این انجمن در وزارت صنعت، معدن وتجارت در دستور کار 
قرار گرفت.

الف-طرح تاسیس شهر ویژه پوشاک به وسعت 1۵۰ هکتار درحاشیه اتوبان 
تهران- قم  برای احداث ۳۰۷ واحد صادراتی تولیدپوشاک، مراکز عرضه مستقیم 

)اوت لت(، مدارس بین المللی طراحی و تکنولوژی دوخت.
در محدوده این طرح که توسط سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی 
دردست اجراست رفع موانعی که صنعت پوشاک در زنجیره جهانی ارزش با آن 

روبرو است دیده شده است.
ب- پیشنهاد ساماندهی واردات پوشاک براساس حفظ منافع ملی به وزارت 
صنعت، معدن وتجارت و التزام نمایندگان نشان های خارجی پوشاک مبنی بر 
تعهد تولید حداقل ۲۰درصد از واردات پوشاک در داخل کشور و تعهد صادرات  
۵۰ درصد از آن، والزام به فروش مستقیم پوشاک وارداتی در فروشگاه های 

زنجیره ای مجهز به صندوق فروش متصل به درگاه سازمان امورمالیاتی.
ج- طرح ایجاد ۵۰۰ واحد مستقل تولید صنعتی پوشاک در سراسر کشور با 
حمایت معاونت روستائی نهاد ریاست جمهوری و سازمان صنایع کوچک و 
همزمان با آن تاسیس شرکت های پشتیبانی  در استانها به منظورآموزش و 
راه اندازی کارگاهها و تامین مواد اولیه، و هم چنین ایجاد نشان ملی و تأسیس 
فروشگاه های زنجیره ای به روش نوین در داخل و خارج از کشور بعنوان سکوی 

فروش پوشاک تولیدی کارگاه های جدید التأسیس و موجود.
پیشنهادهای فوق الذکر بخشی از ۲۴ برنامه عملیاتی سند راهبردي صنعت 

پوشاک است که در شرف اجراست.
اجرای بخش دیگری از برنامه های مطروحه، از ضرورت های خروج از رکود 

صنعت پوشاک می باشد. 
۲- رهبر عالیقدر انقالب ضمن برشمردن »رکود تولید« و »بیکاري« به عنوان 
گره هاي اصلی مشکالت اقتصاد کشور، سیاست هاي اقتصاد مقاومتی را راه حل 
این مشکالت دانستند وتاکید فرمودند که باید اجراي بخش هاي مختلف اقتصاد 
مقاومتی دارای »زمان بندی مشخص« باشد و در هر دوره زمانی، بر اجرای 

بخشی از راه حل ها تمرکز شود.
با استناد به فرموده رهبری معظم انقالب، انجمن صنایع پوشاک ایران »خروج 
از رکود موجود« را در اولویت برنامه های خود قرار می دهد و ضمن پیگیری 
مستمر مبارزۀ جدی با واردات بی رویۀ و قاچاق پوشاک، آن بخش از برنامه های 
عملیاتی مطروحه در سند راهبردی صنعت پوشاک را که می تواند خروج از رکود 
موجود صنعت پوشاک را تسریع نماید، با هماهنگی مسئولین محترم مراکز ذیربط 
در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت- تعاون،کار و امور اجتماعی- امور 

اقتصادی و دارائی- فرهنگ و ارشاد اسالمی، »زمان بندی« و اجرائی نماید.

بیانیه انجمن صنایع پوشاک ایران درباره پیام نوروزی رهبر انقالب
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محمد مروج حسینی گفت:قاچاق پارچه به کارخانه های نساجی داخلی آسیب 
جدی رسانده است تا جاییکه بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر فقط 
با ۳۰ درصد ظرفیت خود تولید می کنند. به گزارش قدس آنالین، محمد مروج 
حسینی، رییس هیئت مدیره انجمن نساجی ایران، گفت:قاچاق پارچه به طور 
معمول از هندوستان با کانتینر وارد کشور شده وپارچه های هندی با قیمت پایین 

یا متوسط در بازار  عرضه می شوند.
وی در ادامه، افزود:در بعضی پارچه ها مانند فاستونی و پلی استر نیاز به واردات 

داریم اما مشکل اینجاست که پارچه هایی به میزان زیاد وارد کشور می شوند 
که در داخل تولید دارند. مروج حسینی تصریح کرد:از آنجایی که کاالی قاچاق 
عوارض ومالیات ندارد، قیمت آن در بازار در مقایسه با پارچه های تولید داخل که 
9 درصد مالیات می دهند بسیار کمتر تمام شده و در واقع موجب ضعف رقابت 

پارچه ایرانی با نوع وارداتی می شود.
رییس هیئت مدیره انجمن نساجی ایران، اذعان داشت:بنکدارانی که افراد بسیار 
متمکنی هستند، اقدام به واردات پارچه می کنند وگهگاه کارخانه دارانی که تحت 

فشار تولید هستند نیز مجبور به واردات غیرقانونی پارچه از خارج می شوند.
وی همچنین تصریح کرد:بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت کنترل 
قاچاق، رسیدگی به موضوع پارچه های قاچاق با سخت گیری بیشتری دنبال شده 

و میزان کشفیات نیروی انتظامی هم افزایش چشم گیری داشته است.
محمد مروج حسینی اظهار داشت:فروش مجدد پارچه هایی که به عنوان قاچاق 
توقیف شده اند، ضرر جدی به تولید داخلی وارد می سازد و حتی در برخی موارد 

قاچاقچیان در لباس مشتری کاالهای قاچاق توقیف شده را دوباره می خرند.
وی در پایان تاکید کرد:ضربه قاچاق پارچه به کارخانه های نساجی داخلی جدی 
بوده است تا جایی که بسیاری از واحدهای تولیدی ما در حال حاضر فقط با ۳۰ 

درصد ظرفیت خود تولید می کنند.

رییس هیئت مدیره انجمن نساجی ایران: ضربه مهلک پارچه های وارداتی به صنعت 
نساجی/ دستیابی مجدد قاچاقچیان به کاالهای قاچاق!

پس از اعالن »زمان بندی مشخص« در هفته اول هر ماه گزارش انجمن در 
رابطه با نحوه اجرای برنامه های زمان بندی شده منتشر خواهد شد. 

۳-رهبر انقالب اسالمی۳۳ میلیون نیروی جوان جویای کار ، که درمیان آنان 
متخصصان مهندس ودارای تحصیالت دانشگاهی هستند را نیروی انسانی مورد 
نیاز تولید خواندند وتاکید فرمودند برخالف آنچه گفته می شود که سرمایه الزم 
برای تولید وجودندارد، ما سرمایه الزم را دراختیار داریم. صنعت پوشاک ایران هم 
اکنون حداقل ۲8۰ هزار نفر اشتغال مولد در این صنعت دارد. و می تواند طی 
برنامه ششم ۶۰۰ هزار شغل جدید برای صنعت پوشاک ایجاد نماید. در شرایط 
کنونی هزینه ایجاد هر سکوی شغلی در این صنعت ۲۷۰ میلیون ریال است. 
با درنظر گرفتن »پائین ترین هزینه ایجاد شغل« در این صنعت، »داشتن بازار 
داخلی بزرگ تحت اشغال واردات بی رویه و قاچاق پوشاک«، »سهم کالن بالقوه 
و از دست رفته صادرات پوشاک با درنظر گرفتن مزیت جغرافیائی راه جاده ای 
به بازار پرمصرف پوشاک اروپا«، و »نیروی انسانی بالنده بیکار«، همه اینها 
سرمایه گذاری در این رشته پول ساز جهانی را  در این کشور توجیه می نماید فقط 
در صورتی که مجریان معتقد، آگاه و دلسوز از اشتباهات فاحش گذشته پند گیرند.
این انجمن با اعتقاد به رعایت  حق تقدم در حفظ و تثبیت سکوهای شغلی 

موجود، آمادگی دارد  در صورت عزم راسخ دولت در توسعه اشتغال پوشاک در 
تدوین برنامه های  جامعی که همزمان با خروج این صنعت از رکود ، توسعه پایدار  

اشتغال در این صنعت را تضمین نماید به دولت محترم یاری رساند.
۴- رهبر فرزانه انقالب گسترش صادرات و طرف های صادراتی را یکی از 
الزامات رونق گرفتن تولید ملی دانستند و فرمودند گزارشی که درباره صادرات 
کشور منتشر شده نشان می دهد،  صادرات محدود به چند کشور است. که این 
خالف سیاست اقتصاد مقاومتی است. معظم له در زمینه صادرات همچنین 
فرمودند یکی دیگر از وظایف مردم برای رونق تولید داخلی اثبات حسن عمل 
و صحت عمل ایرانی از طریق صادرات اجناس کاالی مرغوب و جلوگیری 
از کاالی نامرغوب داخلی است. خوشبختانه صنعت پوشاک ایران موجه ترین 
صنعت کشور در امر صادرات است زیرا مصرف کنندگان بزرگ پوشاک جهان 
را   خود  مصرفی  پوشاک  عمدتاً  هستند،  جهان  کشورهای  ثروتمندترین  که 

ازکشورهای در حال توسعه تامین می نمایند.
انجمن صنایع پوشاک ایران توجه مسئولین محترم را به این مهم جلب می نماید 
که صنعت پوشاک ایران در دهه هفتاد و هشتاد تجربه موفقی درصادرات پوشاک 

به دشوارترین بازار پوشاک اروپا، یعنی کشورهای آلمان و ایتالیا داشته است.
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به مناسبت سخنرانی مهم مقام معظم رهبری در روز اول فروردین ماه سال 9۶ 
در مشهد مقدس انجمن پوشاک ایران بیانیه صادر کرد.

به گزارش فرارو، در بیانیه انجمن پوشاک ایران آمده است:
سخنان حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی در حمایت از تولید ملی و مبارزه 

جدی با واردات بی رویه و قاچاق را با جان دل شنیدیم.
انجمن صنایع پوشاک ایران ضمن قدردانی از توجه مقام معظم رهبری به 
مشکالت صنایع کوچک باالخص صنعت پوشاک، الزم میداند با بیان ریشه 
ناکامی های صنعت پوشاک ایران، برنامه های خود را در جهت توسعه این 
صنعت در سال »اقتصاد مقاومتی تولید، اشتغال« و اجرای رهنمودهای معظم 

له اعالن نماید.
 1-رونق تولید ملی که به فرمایش رهبر انقالب نیازمند »نیروی انسانی« 
»سرمایه گذاری« و »ابزار کار پیشرفته« است، خوشبختانه در صنعت پوشاک در 
سطح قابل توجهی »بالفعل« موجود است. صدها هزار اشتغال موجود  و دهها 
هزار واحدهای خرد، کوچک و متوسط تولید پوشاک در کشور موید نظر رهبر 

عظیم الشان می باشد.
اما آنچه موجب رکود موجود این صنعت شد، عدم پاسخگوئی به نیاز وخواسته های 
این صنعت رو به رشد درگذشته بود. صنعتی که در دهه هفتاد توانمندی خود را 
در رقابت با پوشاک ترکیه در بازار اروپا به اثبات رساند،آنچنان ازحمایت به موقع 
دولت بی نصیب ماند، که نه تنها سهم بالقوه و بالفعل خود در بازار جهانی را از 
دست داد، بلکه مع االسف بازار پرمصرف داخلی اش را نصیب رقبای خارجی 
نظیر چین و ترکیه کرد. تشکیل کارگروه راهبردی صنعت پوشاک در سال 1۳9۳ 
باحضور نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاهی و دولتی به دستور مقام محترم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نخستین گام در جبران بی مهری های گذشته 
بود، که اقدام مهم این کارگروه  تدوین نخستین سند راهبردی صنعت پوشاک 
شد. در همین راستا با تاسیس انجمن صنایع پوشاک در سال 1۳9۴ چند اقدام 

اساسی به پیشنهاد این انجمن در وزارت صنعت، معدن وتجارت در دستور کار 
قرار گرفت.

الف-طرح تاسیس شهر ویژه پوشاک به وسعت 1۵۰ هکتار درحاشیه اتوبان 
تهران- قم  برای احداث ۳۰۷ واحد صادراتی تولیدپوشاک، مراکز عرضه مستقیم 

)اوت لت(، مدارس بین المللی طراحی و تکنولوژی دوخت.
در محدوده این طرح که توسط سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی 
دردست اجراست رفع موانعی که صنعت پوشاک در زنجیره جهانی ارزش با آن 

روبرو است دیده شده است.
ب- پیشنهاد ساماندهی واردات پوشاک براساس حفظ منافع ملی به وزارت 
صنعت، معدن وتجارت و التزام نمایندگان نشان های خارجی پوشاک مبنی بر 
تعهد تولید حداقل ۲۰درصد از واردات پوشاک در داخل کشور و تعهد صادرات  
۵۰ درصد از آن، والزام به فروش مستقیم پوشاک وارداتی در فروشگاه های 

زنجیره ای مجهز به صندوق فروش متصل به درگاه سازمان امورمالیاتی.
ج- طرح ایجاد ۵۰۰ واحد مستقل تولید صنعتی پوشاک در سراسر کشور با 
حمایت معاونت روستائی نهاد ریاست جمهوری و سازمان صنایع کوچک و 
همزمان با آن تاسیس شرکت های پشتیبانی  در استانها به منظورآموزش و 
راه اندازی کارگاهها و تامین مواد اولیه، و هم چنین ایجاد نشان ملی و تأسیس 
فروشگاه های زنجیره ای به روش نوین در داخل و خارج از کشور بعنوان سکوی 

فروش پوشاک تولیدی کارگاه های جدید التأسیس و موجود.
پیشنهادهای فوق الذکر بخشی از ۲۴ برنامه عملیاتی سند راهبردي صنعت 

پوشاک است که در شرف اجراست.
اجرای بخش دیگری از برنامه های مطروحه، از ضرورت های خروج از رکود 

صنعت پوشاک می باشد. 
۲- رهبر عالیقدر انقالب ضمن برشمردن »رکود تولید« و »بیکاري« به عنوان 
گره هاي اصلی مشکالت اقتصاد کشور، سیاست هاي اقتصاد مقاومتی را راه حل 
این مشکالت دانستند وتاکید فرمودند که باید اجراي بخش هاي مختلف اقتصاد 
مقاومتی دارای »زمان بندی مشخص« باشد و در هر دوره زمانی، بر اجرای 

بخشی از راه حل ها تمرکز شود.
با استناد به فرموده رهبری معظم انقالب، انجمن صنایع پوشاک ایران »خروج 
از رکود موجود« را در اولویت برنامه های خود قرار می دهد و ضمن پیگیری 
مستمر مبارزۀ جدی با واردات بی رویۀ و قاچاق پوشاک، آن بخش از برنامه های 
عملیاتی مطروحه در سند راهبردی صنعت پوشاک را که می تواند خروج از رکود 
موجود صنعت پوشاک را تسریع نماید، با هماهنگی مسئولین محترم مراکز ذیربط 
در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت- تعاون،کار و امور اجتماعی- امور 

اقتصادی و دارائی- فرهنگ و ارشاد اسالمی، »زمان بندی« و اجرائی نماید.

بیانیه انجمن صنایع پوشاک ایران درباره پیام نوروزی رهبر انقالب
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بر اساس آمارهای مستند اختالف البسه ترانزیت شده و ترخیص شده از مناطق 
آزاد جلفا، انزلی و قشم بسیار چشمگیر می باشد.

 در روزهای پایانی سال با توجه به توجه مردم به بازار پوشاک، این موضوع به 
یکی از دغدغه های مسئوالن مبارزه با قاچاق کاال تبدیل می شود. برخی آمارها 
از قاچاق ۲میلیارد دالری پوشاک به کشور خبر می دهد، اینها درحالی است 
که مسئوالن و کارشناسان، مناطق آزاد تجاری را به عنوان یکی از گلوگاه های 

واردات گسترده پوشاک به کشور ارزیابی می کنند.
دلیل این امر با توجه به تعرفه های سنگین گمرکی در جهت حمایت از تولید 
داخل بسیار واضح است. تا کنون آمار مشخصی از نحوه واردات پوشاک به 
کشور از مناطق آزاد تجاری عنوان نشده است اما در ادامه تالش می کنیم با 
بررسی آمارهای واردات و ترخیص قطعی پوشاک از این مناطق تا اندازه ای به 

اعداد مطرح شده در خصوص قاچاق پوشاک به کشور نزدیک شویم.
 هرچند منطقه آزاد ارس یکی از گلوگاههای اصلی واردات به کشور است 
اما در مقطع فعلی تنها به آمار واردات پوشاک و روغن خوراکی از این منطقه 
بسنده میکنیم، بر اساس آمارهای مربوط به ترخیص کاال در 11ماهه نخست 
سال جاری در گمرک منطقه آزاد ارس )جلفا( انواع البسه به وزن )حدود 8هزار 
تن( ۷.9۰۵.۵۷۳ و ارزش دالری ۷۰ میلیون دالر ترانزیت )وارد( شده است، 
این درحالی است که البسه ترخیص شده در این مدت تنها 1۴۵ تن و به ارزش 
1.۵ میلیون دالر بوده است. از سوی دیگر روغن خوراکی و زیتون که برای 
ترخیص نیاز به مجوزهای مختلف از جمله مجوز بهداشت دارد وضعیت بسیار 
نامناسبی به لحاظ ترخیص دارد که جا دارد مسئوالن مبارزه با قاچاق کاال به 

این موضوع نیز توجه ویژه داشته باشند.
 ۴.۳ تقریبی  به ارزش  خوراکی  روغن  تن  سال، ۳8۰۰  نخست  در 11ماهه 
میلیارد دالر به منطقه آزاد ارس ترانزیت شده در حالی که روغن ترخیص شده 
از گمرک این منطقه تنها ۳۴ تن و به ارزش 1۵۲هزار دالر بوده است. ۳۷۰۰ 

تن اختالف در روغن واردشده به منطقه آزاد و و روغن ترخیص شده از آن 
می تواند زنگ هشدار را برای مسئوالن به صدا درآورد، چراکه جدای از موضوع 
حقوق و عوارض کسب مجوزهای بهداشتی می تواند تبعات نامناسبی را برای 

کشور به همراه داشته باشد.
 منطقه آزاد تجاری انزلی نیز در ترانزیت و واردات قطعی پوشاک وضعیت 
جالبی داشته است. در مدت یادشده 8۰۰ تن به ارزش دالری 8.۲۷8.۶۵۶ به 
این منطقه ترانزیت شده در حالی که هیچ البسه ای از گمرک منطقه مذکور 
ترخیص نشده است، این موضوع در خصوص مسواک و خمیردندان، لوازم 
برقی، شکالت و قهوه و نوشابه گازدار و تعدادی دیگر از کاالها صدق می کند 

که در گزارشهای بعدی به صورت مبسوط به آنها خواهیم پرداخت.

در همین راستا چندی قبل یکی از واردکنندگان تازه کار پوشاک که با رویه های 
واردات این کاال به کشور آشنایی نداشت به خبرنگار تسنیم گفت: بعد از تجربه 
و کسب اطالعات از ترخیص کاران متوجه شدم ترانزیت پوشاک به منطقه آزاد 
انزلی راهی است برای واردات رسمی به کشور البته با امکاناتی که به لحاظ 
ترخیص مسافری وجود دارد می توان به صورت تجمیعی کاال را به سرزمین 
اصلی وارد کرد.  حجم البسه ترانزیت شده به منطقه آزاد حسن رود در 11ماهه 
نخست سال 1۳۰۰ تن و ارزش ارزی آن 1۶میلیون دالر بوده که تنها 1۷۲ 
تن و با ارزش ارزی ۶۲۴هزار دالر از گمرک منطقه ترخیص انجام شده است.
البسه و به ارزش ارزی 1۶۵ میلیون   در 11ماهه نخست سال 1۵هزار تن 
دالر به صورت ترانزیت به منطقه آزاد قشم وارد شده است. در همین مدت 
تنها 1۰۰۰تن کاال و به ارزش حدودی 9میلیون دالر از این منطقه ترانزیت 
شده است. الزم به ذکر است تعداد مسافرین ورودی به منطقه آزاد قشم در 
این مدت ۳.1۳۰.1۵۷ نفر و تعداد مسافر خروجی ۳.1۲۴.۴۰9 نفر بوده اند، 
این درحالی است که در مدت مذکور تنها ۲9۷۳ پته مسافری مورد صادر 

شده است.
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با همکاری  برپایی جشنواره ای  از  ایران  لباس  و  پارچه  طراحان  انجمن  دبیر 
انجمن های گرافیک، نقاشی و عکاسی در زمینه مد و لباس خبر داد.

صدیقه پاک بین، دبیر انجمن طراحان پارچه و لباس ایران درباره برنامه های پیش 
روی این انجمن در سال جاری به خبرنگار هنرآنالین گفت: یکی از مهم ترین 
اولویت های انجمن همچون گذشته، ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر میان جامعه طراحان 
و تولیدکنندگان کشور است و در همین راستا به برپایی نشست های تخصصی و 

کارگاه های آموزشی همچون گذشته ادامه می دهیم.
او تصریح کرد: برنامه ویژه ای نیز به منظور انجام فعالیت های گروهی میان طراحان 
برای ایجاد کارآفرینی و اشتغال پویا برای فعاالن این حوزه داریم که نیاز است در 
این زمینه پروپوزال  مورد نظر نوشته شود تا بتوان طرح را با موفقیت به اجرا رساند.

پاک بین درباره کالس های آموزشی انجمن توضیح داد و گفت: این کالس ها 
با تکیه بر کاستی های موجود در حوزه مد و لباس برنامه ریزی شده است و در 

زمینه های طراحی و دوخت پیراهن و شلوار مردانه، کت و دامن زنانه و انواع جلیقه 
برگزار می شود و عالقه مندان می توانند برای ثبت نام در این دوره های آموزشی 

اقدام کنند.
دبیر انجمن طراحان پارچه و لباس از برپایی جشنواره ای با همکاری انجمن های 
گرافیک، نقاشی و عکاسی در زمینه مد و لباس خبر داد و گفت: برآنیم که اوایل 
تابستان سال جاری، جشنواره ای با عنوان »سرو جامه« در زمینه مد و لباس برگزار 
کنیم که در این راستا از انجمن های مذکور نیز دعوت کرده ایم تا ما را همراهی کنند 
و در نهایت آثاری که خروجی این جشنواره است با موضوعات مرتبط با مد و لباس 

اما در اشکال نقاشی، آثار گرافیکی و عکاسی ارائه می شود.
پاک بین با اشاره به همراهی فرهنگستان هنر با این جشنواره افزود: امیدواریم که 
نخستین دوره این جشنواره به شکلی شایسته برگزار شود و حامیان مادی و معنوی 
نیز با توجه به اهمیت پیوستگی هنری و صنعتی میان موضوعات فوق ما را در 

برگزاری هر چه بهتر این رویداد همراهی کنند.
او در ادامه با اشاره به برپایی مسابقه زنده گروهی در ششمین جشنواره بین المللی مد 
و لباس فجر اظهار داشت: هدف نهایی از برگزاری این مسابقه، کشف و شناسایی 
استعدادهای نو و برجسته در زمینه های برگزاری بود و با جرئت می توان گفت که 

آثاری درخور توجه و با تکیه بر ایده های نو در پایان کار ارائه شد.
جامعه  همکاری  با  امیدواریم  داد:  ادامه  لباس  و  پارچه  طراحان  انجمن  دبیر 
تولیدکنندگان و حمایت های همیشگی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، موفق 
شویم تا آثار برگزیده این بخش جشنواره به تولید انبوه رسانیم چرا که معتقدم 
جشنواره فجر باید دریچه ای برای معرفی طرح های نو در زمینه مد و لباس اسالمی 

و ایرانی به جامعه باشد.

برپایی جشنواره ای در حوزه مد و لباس با همکاری انجمن های تجسمی

معاون بهداشت، درمان وتوانبخشی هالل احمر گفت: چادرهای جدید بهداشت 

و درمان با برخورداری از تکنولوژی های پیشرفته برای ارائه خدمات در سوانح در 
کارخانه نساجی هالل احمر به مرحله تولید اولیه رسید.

به گزارش  ایسنا، دکتر حسن صفاریه اظهار کرد: بر اساس پروژه مشترک معاونت 
بهداشت، درمان و توانبخشی با صنایع نساجی هالل احمر، از چادرهای جدید  

بهداشت و درمان بازدید شد.
وی در ادامه با اشاره به تحقق پروژه مذکور طی بازه زمانی یک ساله گفت: تولید 
این چادرها در کارخانه نساجی هالل احمر با تکیه بر تکنولوژی های نوین در دنیا با 

موفقیت انجام شده است.
صفاریه افزود: این چادرها که مستحکم و دو الیه است با استفاده از عایق هوا و 
همچنین سهولت استفاده در شرایط سخت، در سوانح و حوادث منجر به ارائه بهتر 

خدمات بهداشت و درمان به آسیب دیدگان می شود

تولید چادرهایی با تکنولوژی نوین، برای ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری
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بر اساس آمارهای مستند اختالف البسه ترانزیت شده و ترخیص شده از مناطق 
آزاد جلفا، انزلی و قشم بسیار چشمگیر می باشد.

 در روزهای پایانی سال با توجه به توجه مردم به بازار پوشاک، این موضوع به 
یکی از دغدغه های مسئوالن مبارزه با قاچاق کاال تبدیل می شود. برخی آمارها 
از قاچاق ۲میلیارد دالری پوشاک به کشور خبر می دهد، اینها درحالی است 
که مسئوالن و کارشناسان، مناطق آزاد تجاری را به عنوان یکی از گلوگاه های 

واردات گسترده پوشاک به کشور ارزیابی می کنند.
دلیل این امر با توجه به تعرفه های سنگین گمرکی در جهت حمایت از تولید 
داخل بسیار واضح است. تا کنون آمار مشخصی از نحوه واردات پوشاک به 
کشور از مناطق آزاد تجاری عنوان نشده است اما در ادامه تالش می کنیم با 
بررسی آمارهای واردات و ترخیص قطعی پوشاک از این مناطق تا اندازه ای به 

اعداد مطرح شده در خصوص قاچاق پوشاک به کشور نزدیک شویم.
 هرچند منطقه آزاد ارس یکی از گلوگاههای اصلی واردات به کشور است 
اما در مقطع فعلی تنها به آمار واردات پوشاک و روغن خوراکی از این منطقه 
بسنده میکنیم، بر اساس آمارهای مربوط به ترخیص کاال در 11ماهه نخست 
سال جاری در گمرک منطقه آزاد ارس )جلفا( انواع البسه به وزن )حدود 8هزار 
تن( ۷.9۰۵.۵۷۳ و ارزش دالری ۷۰ میلیون دالر ترانزیت )وارد( شده است، 
این درحالی است که البسه ترخیص شده در این مدت تنها 1۴۵ تن و به ارزش 
1.۵ میلیون دالر بوده است. از سوی دیگر روغن خوراکی و زیتون که برای 
ترخیص نیاز به مجوزهای مختلف از جمله مجوز بهداشت دارد وضعیت بسیار 
نامناسبی به لحاظ ترخیص دارد که جا دارد مسئوالن مبارزه با قاچاق کاال به 

این موضوع نیز توجه ویژه داشته باشند.
 ۴.۳ تقریبی  به ارزش  خوراکی  روغن  تن  سال، ۳8۰۰  نخست  در 11ماهه 
میلیارد دالر به منطقه آزاد ارس ترانزیت شده در حالی که روغن ترخیص شده 
از گمرک این منطقه تنها ۳۴ تن و به ارزش 1۵۲هزار دالر بوده است. ۳۷۰۰ 

تن اختالف در روغن واردشده به منطقه آزاد و و روغن ترخیص شده از آن 
می تواند زنگ هشدار را برای مسئوالن به صدا درآورد، چراکه جدای از موضوع 
حقوق و عوارض کسب مجوزهای بهداشتی می تواند تبعات نامناسبی را برای 

کشور به همراه داشته باشد.
 منطقه آزاد تجاری انزلی نیز در ترانزیت و واردات قطعی پوشاک وضعیت 
جالبی داشته است. در مدت یادشده 8۰۰ تن به ارزش دالری 8.۲۷8.۶۵۶ به 
این منطقه ترانزیت شده در حالی که هیچ البسه ای از گمرک منطقه مذکور 
ترخیص نشده است، این موضوع در خصوص مسواک و خمیردندان، لوازم 
برقی، شکالت و قهوه و نوشابه گازدار و تعدادی دیگر از کاالها صدق می کند 

که در گزارشهای بعدی به صورت مبسوط به آنها خواهیم پرداخت.

در همین راستا چندی قبل یکی از واردکنندگان تازه کار پوشاک که با رویه های 
واردات این کاال به کشور آشنایی نداشت به خبرنگار تسنیم گفت: بعد از تجربه 
و کسب اطالعات از ترخیص کاران متوجه شدم ترانزیت پوشاک به منطقه آزاد 
انزلی راهی است برای واردات رسمی به کشور البته با امکاناتی که به لحاظ 
ترخیص مسافری وجود دارد می توان به صورت تجمیعی کاال را به سرزمین 
اصلی وارد کرد.  حجم البسه ترانزیت شده به منطقه آزاد حسن رود در 11ماهه 
نخست سال 1۳۰۰ تن و ارزش ارزی آن 1۶میلیون دالر بوده که تنها 1۷۲ 
تن و با ارزش ارزی ۶۲۴هزار دالر از گمرک منطقه ترخیص انجام شده است.
البسه و به ارزش ارزی 1۶۵ میلیون   در 11ماهه نخست سال 1۵هزار تن 
دالر به صورت ترانزیت به منطقه آزاد قشم وارد شده است. در همین مدت 
تنها 1۰۰۰تن کاال و به ارزش حدودی 9میلیون دالر از این منطقه ترانزیت 
شده است. الزم به ذکر است تعداد مسافرین ورودی به منطقه آزاد قشم در 
این مدت ۳.1۳۰.1۵۷ نفر و تعداد مسافر خروجی ۳.1۲۴.۴۰9 نفر بوده اند، 
این درحالی است که در مدت مذکور تنها ۲9۷۳ پته مسافری مورد صادر 

شده است.
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ماهیچه مصنوعی با الیاف کشسان رسانا حاوی نانولوله های کربن

یک گروه تحقیقاتی بین المللی مستقر در دانشگاه تگزاس داالس، موفق به ساخت 
الیاف رسانای الکتریکی با استفاده از نانولوله های کربن شدند که تا 1۴ برابر طول اولیه 
خود کشیده شده و در زمان کشیدگی، رسانایی الکتریکی این الیاف تا ۲۰۰ برابر افزایش 
می یابد. این گروه تحقیقاتی از این الیاف در ساخت ماهیچه های مصنوعی و خازن هایی 
استفاده کرده است که ظرفیت ذخیره سازی انرژی در آن ها در حالت کشیده شده تا ده 
برابر افزایش می یابد. الیاف و کابل های به دست آمده با این روش ممکن است روزی 
به عنوان اتصاالت مدارهای الکتریکی بسیار ارتجاعی مانند روبات ها و اسکلت های 
خارجی، هواپیمای مورفینگ )یک نوع بال مدرن هواپیما که شکل آئرودینامیکی 
آن با کنترل کامپیوتری قابل تغییر است(، حسگرهایی با کشش قابل توجه، دستگاه 
تنظیم ضربان قلب بدون خرابی و سیم های شارژر بسیار کشسان برای دستگاه های 
الکترونیکی نیز مورداستفاده قرار گیرند. در مجله Science چگونگی ساخت الیافی 
از  الکتریکی بسیار نازک  از ورقه های رسانای  با استفاده  با روکش سبک تر از هوا 
نانولوله های کربن منتشرشده است که به شکل غالف ژله ای به دور هسته الستیکی 

الیاف پیچیده می شود.
این الیاف جدید از چند جهت با مواد متداول تفاوت دارند، برای مثال زمانی که الیاف 
معمولی کشیده می شوند درنتیجه افزایش طول و کاهش سطح مقطع، جریان عبوری 
الکترون ها از طریق ماده محدود می شود، اما در الیاف جدید رسانای پوسته-مغزی با 
کشسانی قابل توجه، تغییرات اندکی در مقاومت الکتریکی ایجاد می شود؛ این موضوع را 
MacDiar�  دکتر ری باگ من نویسنده ارشد این مقاله و رئیس موسسه فناوری نانو
mid در دانشگاه داالس بیان می کند. یک نکته کلیدی برای توصیف عملکرد الیاف 
جدید رسانای کشسان، امکان خمش در ورقه های نانولوله های کربن است. زمانی که 
هسته الستیکی به حالت عادی و غیر کشیده باشد، غالف نانولوله های کربن دارای 
حالتی با خمش های پی درپی است. این خمش ها در غالف امکان کشیده شدن هسته 

الستیکی را در راستای طولش فراهم می کند.
باگ من استاد برجسته بخش شیمی در دانشگاه تگزاس داالس و اهل ولز انگلستان 
می گوید: بر اساس این خمش ها یک آکوردئون تاشو فشرده ایجاد می شود تا به مواد 

غیر منعطف قابلیت کشسانی ببخشد.
کشسان  غیر  ورقه های  در  کوچک  خمش های  و  بزرگ  خمش های  تنظیم  با  ما 
نانولوله های کربنی، الیاف هسته- پوسته بسیار کشسان ساخته ایم، به طوری که ازدیاد 
طول ناشی از هر دو نوع خمش )بزرگ و کوچک( در کشسانی مؤثر خواهد بود. این 
الیاف شگفت انگیز حتی زمانی که در حد قابل توجهی کشیده شوند، مقاومت الکتریکی 
اولیه خود را حفظ می کنند، چراکه الکترون ها می توانند از یک غالف با خمش های 

متوالی به آسانی یک غالف صاف عبور کنند. برای آشنایی با چگونگی عملکرد الیاف 
متشکل از نانولوله های کربن فیلم زیر را )با زیرنویس فارسی( مشاهده نمائید.

دکتر جانفنگ لیو نویسنده این مقاله و دستیار محقق در موسسه فناوری نانو دراین باره 
گفت: ساختار الیاف هسته- پوسته، از جذابیت فراوان و پیچیدگی های مهمی برخوردار 
است. حالت خمش ها نه تنها در راستای طول الیاف، بلکه در پیرامون الیاف نیز وجود 

دارد.

عملکرد الیاف کشسان و رسانا حاوی نانولوله های کربن
به گفته او جمع شدن پوسته در طول کشش الیاف، نوع دومی از خمش های برگشت پذیر 
متوالی را دور الیاف ایجاد می کند. این ترکیب جدید خمش ها در دو بعد از غیر هم راستا 
شدن نانولوله های کربن و هسته الستیکی جلوگیری می کند و این قابلیت را در الیاف 

هسته- پوسته ایجاد می کند تا مقاومت الکتریکی در آن ها مستقل از کشش باشد.
محققان با اضافه کردن یک پوشش نازک از جنس الستیک و پس ازآن یک غالف 
نانولوله کربنی دیگر بر روی الیاف هسته - پوسته، حسگرهای کشش و عضالت 
و  الکترودها  به عنوان  کربن  نانولوله های  غالف های  آن  در  که  ساختند  مصنوعی 
الیه نازک الستیکی به عنوان دی الکترود عمل کرده و منجر به ساخت خازن لیفی 
می شوند. ظرفیت این خازن های لیفی در حالت کشیده شده از 9۵۰ درصد اولیه به 
8۶۰ درصد تغییر می کند. لیو گفت: در حال حاضر مواد حسگرهای کششی که بتواند 

با محدوده کششی بزرگی کار کنند، وجود ندارد.
افزودن قابلیت تاب به این الیاف دوپوسته ای به سرعت منجر به تأمین نیروی الکتریکی 
عضالت مصنوعی پیچشی )چرخشی( برای چرخش آینه ها در مدارهای نوری یا پمپ 
مایعات در دستگاه های کوچک آنالیزهای شیمیایی می شود؛ دکتر کارتر هینز از دیگر 
نویسندگان این مقاله و دستیار محقق در موسسه فناوری نانو این مطلب را بیان کرده 
است. نان جیانگ به عنوان دستیار محقق در موسسه فناوری نانو، این موضوع را در 
آزمایشگاه ثابت کرد که االستومرهای رسانا می توانند در قطرهای متفاوتی از قطر 
بسیار کوچک )در حدود 1۵۰ میکرون یا در حدود دو برابر عرض موی انسان( تا قطر 
بسیار بزرگ تر، با توجه به اندازه هسته الستیکی، ساخته شوند. الیاف کوچک تکی هم 
می توانند در یک دسته بزرگ تر باهم ترکیب شوند و باهم مانند نخ یا طناب پیچانده 

شوند.
دکتر ریکل اُوال نویسنده مقاله و محقق ارشد و متخصص در مرکز علوم و فناوری نانو 
آمریکا )Lintec( می گوید: فناوری االستومرهای رسانا از قابلیت تجاری سازی سریع 
برخوردارند او می گوید هسته الستیکی مورداستفاده در الیاف هسته- پوسته ارزان 
و به آسانی در دسترس است. تنها جزء غیرمتعارف، ورق آئروژل نانولوله های کربنی 

مورداستفاده برای پوسته است.
سال گذشته دانشگاه تگزاس داالس به Lintec آمریکا مجوز فرآیندی را داد که 
طی آن گروه باگ من تبدیل نانولوله های کربنی به ساختارهای مقیاس بزرگ، مانند 
ورقه ها را توسعه دهند. Lintec توسط مرکز علوم و فناوری نانو در ریچاردسون 
تگزاس راه اندازی شده است و کمتر از ۵ مایل با محوطه ی دانشگاه داالس که ساخت 

ورقه های آئروژل نانولوله کربنی در آن انجام می شود، فاصله دارد.

www.nanotexnet.ir
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Nano Textile
منسوجات دوستدار محیط زیست تهیه شده از پسماندهای غذایی

 

صنعت ُمد دوستدار محیط زیست به واسطه استفاده از پسماندهای مواد غذایی 
شگفت انگیزتر شده است. درباره این نوآوری غیرمعمول بیشتر بدانید.

صنعت ُمد دوستدار محیط زیست به واسطه برخی نوآوری ها، در حال پیوستن به 
مبارزان زباله های مواد غذایی است. طراحان در حال بررسی هستند که چگونه از 
مواد غذایی باقی مانده و محصوالت جانبی صنایع غذایی در تولید پارچه ها استفاده 
و آن ها را به طیف گسترده ای از محصوالت شیک از کت و کمربند تا کیف پول 
و کفش تبدیل نمایند. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، ساالنه 1٫۳ میلیارد 
دالر تن از مواد غذایی هدر می رود که این میزان تقریباً یک چهارم کل کالری 
موردنیاز برای مصرف انسان می باشد. یافتن روش هایی برای رفع این مشکل از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردارند؛ درحالی که تبدیل مواد غذایی به پوشاک به روز 
برای حل تمامی این مشکالت کافی نیست، اما تا حد اندکی مؤثر خواهد بود و 

این امر اهمیت بازیافت و استفاده مجدد از پسماندها را به مردم گوشزد می کند.
در مقاله ای با عنوان از دانه های قهوه تا طراحی لباس؛ تبدیل پسماندهای غذایی 
به ُمد نوشته بکان رایت برخی نوآوری های مبتنی بر مواد غذایی در حوزه نساجی 

تشریح شده است.

منسوجات دوستدار محیط زیست از پسماندهای دانه قهوه
ازآنجاکه مردم روزانه به طور متوسط ۳٫۱ فنجان قهوه می نوشند، مقدار بسیار 
زیادی از دانه های قهوه به صورت پسماند باقی می ماند. در این راستا شرکت 
اسپانیایی Ecoalf به فناوری تبدیل این پسماندها به پارچه دست یافته است. 
دانه های مرطوب قهوه ی آسیاب شده از رستوران ها جمع آوری شده و خشک 
می شوند. روغن موجود در دانه ها استخراج شده و سپس قهوه به یک نانو پودر 
تبدیل می شود. پودر حاصل به منظور ایجاد نخ با پلیمر پلی استر بازیافتی مخلوط و 

برای تبدیل به نخ ریسیده شده و سپس به پارچه تبدیل می شود.

پارچه حاصل نرم، سبک، انعطاف پذیر و قابل تنفس بوده و همچنین به منظور 
تولید رویه ی بیرونی مقاوم در برابر آب قابل استفاده است. به دلیل وجود دانه های 
قهوه، پارچه دارای خواص مقاومت در برابر پرتو فرابنفش، ضدآب، خنک کنندگی 

و کنترل بو است.
در حال حاضر هیچ محصول تهیه شده از پارچه های حاوی دانه های قهوه برای 
فروش موجود نیست، اما این شرکت از عرضه این محصوالت در مجموعه 
پاییز/زمستان ۲۰1۶ خبر داده است. پس ازآن مشتریان قادر به خرید محصوالت 
Ecoalf از فروشگاه flagship در مادرید و در ۴۳۰ فروشگاه با چند نام تجاری 

مشهور جهانی ازجمله Saks Fifth Avenue در نیویورک، Harrods در لندن، 
Merci در پاریس و La Rinascente در میالن خواهند بود.

 
منسوجات دوستدار محیط زیست از پسماندهای ماهی سالمون

ساالنه میلیاردها پوند از ضایعات ماهی و خرچنگ به درون اقیانوس ریخته 
می شود. به گفته ی یک ماهیگیر حرفه ای، صنعت شیالت پایدار، نمی تواند 
برداشت خود را به سادگی افزایش دهد، بنابراین تنها راه برای افزایش بهره وری، 

حداکثر استفاده از صید انجام شده است.
شرکت جدید کاسبرگ، Tidal Vision، می کوشد تا از تمام بخش های ماهی 
برای ایجاد چرم آبزی استفاده نماید و در این راه از پلیمر کیتوسان که از پوست 
خرچنگ استخراج می شود، همراه با مواد دباغی گیاهی به جای استفاده از مواد 
شیمیایی زیان بار متداول در تهیه چرم بهره می گیرد. Tidal Vision در حال 
حاضر کمربند، کیف پول و کیف های دستی تولید می نماید و کارخانه نساجی 
این شرکت به زودی به تولید محصوالتی چون پیراهن، جوراب و لباس های زیر 

متشکل از کیتوسان و دیگر الیاف طبیعی خواهد پرداخت.
 

منسوجات دوستدار محیط زیست از پسماندهای نارگیل
شرکت دوستدار محیط زیست Nau، عایق های ویژه ای از جنس نارگیل را 
نیاز به  ارائه نموده است. این امر در راستای رفع  برای کت های زمستانی 
پرهای خردشده غاز به منظور عایق لباس های زمستانی صورت گرفته است. 
این فرایند با سوزاندن پوسته نارگیل موجود در پسماندهای غذایی آغاز شده 
و در ادامه خاکستر )نانو پودر( ایجادشده با پلی  استر بازیافتی به منظور تولید 

الیاف عایق مخلوط می شود.
کربن فعال حاصل از پوسته نارگیل با پلی استر بازیافتی مخلوط می شود. افزایش 
مساحت جانبی عایق، موجب می شود تا پارچه سریع تر خشک شده و در برابر 
بو مقاوم باشد و کربن به دلیل رنگ مشکی، قادر به جذب گرمای بیشتری 
است. درنتیجه فرد لباسی به تن خواهد داشت که گرما را حفظ کرده، سریع تر 
خشک شده، مقاوم در برابر بو است و نسبت به سایر عایق های مصنوعی گرمای 

بیشتری به ازای وزن ثابت از ماده عایق ایجاد می کند.

 شبکه نانو نساجی )ستاد ویژه توسعه فناوری نانو(
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ماهیچه مصنوعی با الیاف کشسان رسانا حاوی نانولوله های کربن

یک گروه تحقیقاتی بین المللی مستقر در دانشگاه تگزاس داالس، موفق به ساخت 
الیاف رسانای الکتریکی با استفاده از نانولوله های کربن شدند که تا 1۴ برابر طول اولیه 
خود کشیده شده و در زمان کشیدگی، رسانایی الکتریکی این الیاف تا ۲۰۰ برابر افزایش 
می یابد. این گروه تحقیقاتی از این الیاف در ساخت ماهیچه های مصنوعی و خازن هایی 
استفاده کرده است که ظرفیت ذخیره سازی انرژی در آن ها در حالت کشیده شده تا ده 
برابر افزایش می یابد. الیاف و کابل های به دست آمده با این روش ممکن است روزی 
به عنوان اتصاالت مدارهای الکتریکی بسیار ارتجاعی مانند روبات ها و اسکلت های 
خارجی، هواپیمای مورفینگ )یک نوع بال مدرن هواپیما که شکل آئرودینامیکی 
آن با کنترل کامپیوتری قابل تغییر است(، حسگرهایی با کشش قابل توجه، دستگاه 
تنظیم ضربان قلب بدون خرابی و سیم های شارژر بسیار کشسان برای دستگاه های 
الکترونیکی نیز مورداستفاده قرار گیرند. در مجله Science چگونگی ساخت الیافی 
از  الکتریکی بسیار نازک  از ورقه های رسانای  با استفاده  با روکش سبک تر از هوا 
نانولوله های کربن منتشرشده است که به شکل غالف ژله ای به دور هسته الستیکی 

الیاف پیچیده می شود.
این الیاف جدید از چند جهت با مواد متداول تفاوت دارند، برای مثال زمانی که الیاف 
معمولی کشیده می شوند درنتیجه افزایش طول و کاهش سطح مقطع، جریان عبوری 
الکترون ها از طریق ماده محدود می شود، اما در الیاف جدید رسانای پوسته-مغزی با 
کشسانی قابل توجه، تغییرات اندکی در مقاومت الکتریکی ایجاد می شود؛ این موضوع را 
MacDiar�  دکتر ری باگ من نویسنده ارشد این مقاله و رئیس موسسه فناوری نانو
mid در دانشگاه داالس بیان می کند. یک نکته کلیدی برای توصیف عملکرد الیاف 
جدید رسانای کشسان، امکان خمش در ورقه های نانولوله های کربن است. زمانی که 
هسته الستیکی به حالت عادی و غیر کشیده باشد، غالف نانولوله های کربن دارای 
حالتی با خمش های پی درپی است. این خمش ها در غالف امکان کشیده شدن هسته 

الستیکی را در راستای طولش فراهم می کند.
باگ من استاد برجسته بخش شیمی در دانشگاه تگزاس داالس و اهل ولز انگلستان 
می گوید: بر اساس این خمش ها یک آکوردئون تاشو فشرده ایجاد می شود تا به مواد 

غیر منعطف قابلیت کشسانی ببخشد.
کشسان  غیر  ورقه های  در  کوچک  خمش های  و  بزرگ  خمش های  تنظیم  با  ما 
نانولوله های کربنی، الیاف هسته- پوسته بسیار کشسان ساخته ایم، به طوری که ازدیاد 
طول ناشی از هر دو نوع خمش )بزرگ و کوچک( در کشسانی مؤثر خواهد بود. این 
الیاف شگفت انگیز حتی زمانی که در حد قابل توجهی کشیده شوند، مقاومت الکتریکی 
اولیه خود را حفظ می کنند، چراکه الکترون ها می توانند از یک غالف با خمش های 

متوالی به آسانی یک غالف صاف عبور کنند. برای آشنایی با چگونگی عملکرد الیاف 
متشکل از نانولوله های کربن فیلم زیر را )با زیرنویس فارسی( مشاهده نمائید.

دکتر جانفنگ لیو نویسنده این مقاله و دستیار محقق در موسسه فناوری نانو دراین باره 
گفت: ساختار الیاف هسته- پوسته، از جذابیت فراوان و پیچیدگی های مهمی برخوردار 
است. حالت خمش ها نه تنها در راستای طول الیاف، بلکه در پیرامون الیاف نیز وجود 

دارد.

عملکرد الیاف کشسان و رسانا حاوی نانولوله های کربن
به گفته او جمع شدن پوسته در طول کشش الیاف، نوع دومی از خمش های برگشت پذیر 
متوالی را دور الیاف ایجاد می کند. این ترکیب جدید خمش ها در دو بعد از غیر هم راستا 
شدن نانولوله های کربن و هسته الستیکی جلوگیری می کند و این قابلیت را در الیاف 

هسته- پوسته ایجاد می کند تا مقاومت الکتریکی در آن ها مستقل از کشش باشد.
محققان با اضافه کردن یک پوشش نازک از جنس الستیک و پس ازآن یک غالف 
نانولوله کربنی دیگر بر روی الیاف هسته - پوسته، حسگرهای کشش و عضالت 
و  الکترودها  به عنوان  کربن  نانولوله های  غالف های  آن  در  که  ساختند  مصنوعی 
الیه نازک الستیکی به عنوان دی الکترود عمل کرده و منجر به ساخت خازن لیفی 
می شوند. ظرفیت این خازن های لیفی در حالت کشیده شده از 9۵۰ درصد اولیه به 
8۶۰ درصد تغییر می کند. لیو گفت: در حال حاضر مواد حسگرهای کششی که بتواند 

با محدوده کششی بزرگی کار کنند، وجود ندارد.
افزودن قابلیت تاب به این الیاف دوپوسته ای به سرعت منجر به تأمین نیروی الکتریکی 
عضالت مصنوعی پیچشی )چرخشی( برای چرخش آینه ها در مدارهای نوری یا پمپ 
مایعات در دستگاه های کوچک آنالیزهای شیمیایی می شود؛ دکتر کارتر هینز از دیگر 
نویسندگان این مقاله و دستیار محقق در موسسه فناوری نانو این مطلب را بیان کرده 
است. نان جیانگ به عنوان دستیار محقق در موسسه فناوری نانو، این موضوع را در 
آزمایشگاه ثابت کرد که االستومرهای رسانا می توانند در قطرهای متفاوتی از قطر 
بسیار کوچک )در حدود 1۵۰ میکرون یا در حدود دو برابر عرض موی انسان( تا قطر 
بسیار بزرگ تر، با توجه به اندازه هسته الستیکی، ساخته شوند. الیاف کوچک تکی هم 
می توانند در یک دسته بزرگ تر باهم ترکیب شوند و باهم مانند نخ یا طناب پیچانده 

شوند.
دکتر ریکل اُوال نویسنده مقاله و محقق ارشد و متخصص در مرکز علوم و فناوری نانو 
آمریکا )Lintec( می گوید: فناوری االستومرهای رسانا از قابلیت تجاری سازی سریع 
برخوردارند او می گوید هسته الستیکی مورداستفاده در الیاف هسته- پوسته ارزان 
و به آسانی در دسترس است. تنها جزء غیرمتعارف، ورق آئروژل نانولوله های کربنی 

مورداستفاده برای پوسته است.
سال گذشته دانشگاه تگزاس داالس به Lintec آمریکا مجوز فرآیندی را داد که 
طی آن گروه باگ من تبدیل نانولوله های کربنی به ساختارهای مقیاس بزرگ، مانند 
ورقه ها را توسعه دهند. Lintec توسط مرکز علوم و فناوری نانو در ریچاردسون 
تگزاس راه اندازی شده است و کمتر از ۵ مایل با محوطه ی دانشگاه داالس که ساخت 

ورقه های آئروژل نانولوله کربنی در آن انجام می شود، فاصله دارد.
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تحلیل بازار نانوالیاف و منسوجات ضد آب تنفس پذیر تا سال 2۰2۰

تحلیلگران پیش بینی می کنند که بازار جهانی نانو الیاف با نرخ رشد ساالنه 
نشان دهد.  افزایش  تا سال ۲۰۲۰  از سال  ۲۰1۶  )CAGR( ۲۴/1۲ درصد 
افزایش تطبیق پذیری نانو الیاف در منسوجات فنی، پیشران رشد اولیه این بازار 
بوده است. منسوجات فنی که اغلب شامل منسوجات بی بافت می شوند، حدود 
۲۵ درصد از مصرف الیاف جهانی را به خود اختصاص داده و در زمینه هایی مانند 
دستگاه های پزشکی، دستگاه های تصفیه آب و الیاف واکنش دهنده به محرک 
مورداستفاده قرار می گیرند. با توجه به گزارش تحلیل بازار، در سال ۲۰1۵، بخش 
فیلتراسیون حدود ۵9 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص و به این ترتیب بازار 
را تحت سلطه خود قرار داده بود؛ بااین حال، انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ بخش 

منسوجات الکترونیکی باالترین رشد ساالنه را داشته باشد. هزینه کم، از دیگر 
عوامل مهم استفاده از نانو الیاف در کاربردهای منسوجات الکترونیکی است. 
همچنین نانو الیاف نسبت به سایر مواد، دارای مزایای ساختاری مانند رسانش 

افزایش یافته هستند.
ازآنجایی که بازار نانو الیاف در مراحل اولیه حیات خود قرار دارد، لذا فرصت کافی 
برای فروشندگان جهت تصرف سهمی از بازار وجود دارد. مشکالت تولید نانو 
الیاف مانند گرفتگی سوزن در فرایند الکتروریسی، عرضه نانو الیاف را با محدود 
روبرو کرده است. در فرایند الکتروریسی بدون سوزن ارائه شده توسط فن آوری 
الکتروریسی nanospider Elmarco تا حدودی از این مشکل کاسته شده است 

Hitoe سنجش عالئم زیستی با لباس هوشمند

 
شرکت Toray به کمک نانوالیاف رسانا، لباس هوشمند Hitoe را با قابلیت سنجش 
عالئم زیستی تولید کرده است. این منسوج می تواند ضربان قلب، فواصل میان 
تنفس و فعالیت عضالنی را به صورت نوار قلب )ECG( و شکل موج الکترومایوگرام 
 Hitoe اندازه گیری کند. محققان بسیار مشتاق بودند که از لباس هوشمند )EMG(
در طول تمرینات و مسابقات ورزشی استفاده کرده تا ببیند که چگونه یک برنامه 
آموزشی می تواند به بهبود عملکرد ورزشکار کمک کند. اساساً، Hitoe یک حس گر 
پارچه ای کارآمد برای مدیریت نیروی کار، نظارت بر بیمار، درمان فیزیکی و بهبود 
عملکرد است. این فناوری تاکنون بر روی پنبه، منسوجات نایلونی مناسب برای 
 IndyCar تناسب اندام و نومکس )موردنیاز برای رانندگان مسابقات اتومبیل رانی
در آمریکا( استفاده شده است. دکتر Shingo Tsukada فناوری لباس هوشمند 
 NTT را اختراع کرده است. او تحقیقات خود را در آزمایشگاه تحقیقات پایه Hitoe

در توکیو، زمانی که به عنوان یک محقق ارشد مشغول به کار بود، انجام داد. ایده 
اولیه این طرح زمانی در ذهن او به وجود آمد که به عنوان پزشک تمرینات فعالیت 
می کرد. او دراین باره گفت: به عنوان یک پزشک شاهد تجربه کردن عوارض بیماری 
توسط مردم بودم که در صورت تشخیص و درمان به موقع، امکان جلوگیری از 

این مشکالت وجود داشت. من می خواستم این قابلیت را در اختیار پزشکان قرار 
دهم که با نظارت بر ECG و EMG قبل از وخامت شرایط، بیمار را درمان کنند. 
صرف نظر از اینکه چه کسی لباس هوشمند حس گر را می پوشد )یک بیمار، کارمند، 
مصرف کننده معمولی و یا ورزشکار(، کسب داده های مناسب در زمان مناسب و 
تجزیه وتحلیل آن همراه با ثبت اطالعات، برای کاربر مبتدی یا فرد آموزش دیده 
حرفه ای بسیار مهم است زیرا منجر به آگاهی بیشتر از نحوه واکنش بدن به شرایط 

مختلف و اخذ راهکار مناسب خواهد شد.
 

برخی قابلیت های لباس هوشمند
زمانی که بیمار دارای پوشش حس گر از تخت می افتد و یا بیماری که در معرض 
خطر سقوط است و تالش می کند تا خود را حفظ کند، در این موقع حس گر 
هشداری را به ایستگاه پرستاری و یا تیمی از پرستاران حاضر در طبقه ارسال می کند. 
کارمندان مانند کارگران راه آهن، کارگران ساختمانی، رانندگان راه دور، خلبانان و یا 
خدمه کشتی برای کاهش خطر آسیب دیدگی در حین کار لباس مجهز به حس گر 
می پوشند. هرگاه عضالت بدن به میزان خستگی بیش ازحد برسد، هشداری به 
سرپرست بالینی ارسال می شود. استفاده از این حس گر درزمانی که فیزیوتراپ 
مشغول درمان بیمار است، اطالعات دقیقی در مورد عضالت ایجاد می کند که این 
امر منجر به تسهیل روند بهبودی بیمار در جلسات فیزیوتراپی خواهد شد و شخص 
قبل از حصول اطمینان از بهبودی کامل به فعالیت عادی بازنمی گردد. فیزیوتراپ ها 
می توانند اطالعاتی را از نحوه انجام تمرینات بیماران خود از راه دور دریافت کنند که 
برای آن ها امکان ایجاد تنظیمات الزم و یا حتی تغییر روش های درمانی را فراهم 
می کند. به ورزشکاران حرفه ای استفاده از این لباس با نظارت مربیان به منظور بهبود 
Hi�عملکردشان و کاهش خطر آسیب دیدگی توصیه می شود. فناوری هایی مانند 
toe نه تنها از قابلیت تقویت نیروی کار صنایع برخوردارند، بلکه قادر به بهبود کیفیت 

زندگی ما نیز هستند.
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اما هنوز سرعت پایین تولید نانو الیاف یکی از چالش های حل نشده این فناوری 
است. این گزارش تحلیل بازار با عنوان، بازار جهانی نانوالیاف ۲۰۲۰-۲۰1۶ از 

طریق این لینک قابل خریداری است.
 

معرفی گزارش تحلیل بازار منسوجات ضد آب و تنفس پذیر 2۰2۰- 2۰۶
به گزارش شرکت Grand View Research تا سال ۲۰۲۰ بازار منسوجات 
ضد آب و تنفس پذیر رشد 1/۷۳ میلیارد دالری را تجربه خواهد کرد. نیاز جامعه 

به منسوجات کارآمد و راحت پیشرانه های اصلی این بازار خواهند بود.
در این میان فناوری پالسما و ترکیبات سیلیکون محور ازجمله فناوری ها و موادی 
هستند که به رشد این بازار کمک شایان توجهی خواهند کرد. افزایش استفاده از 

بطری های پلی استری بازیافتی برای تولید منسوجات تنفس پذیر ضدآب، عاملی 
برای رشد بازار جهانی سوخت خواهد بود. تغییر سلیقه مصرف کنندگان یا تمایل 
آن ها به فعالیت های بیرون از خانه و همچنین روند تغییرات ُمد همگی از عوامل 
رشد این بازار محسوب می شوند. دستاوردهای دیگر حاصل از این مطالعات 

عبارت اند از:
برابر پرتو فرابنفش،  از فرد در  منسوجات غشائی به دلیل قابلیت محافظت 
آالینده های هوا و تغییرات دما، سهم قابل توجهی از بازار آینده را به خود اختصاص 
خواهند داد. به دلیل افزایش تقاضا برای پوشاک ورزشی ضد آب و تنفس پذیر 
)WBT(، پیش بینی می شود که بخش پوشاک به عنوان بخش غالب در دوره 
زمانی موردنظر باقی بماند. افزایش تقاضای منسوجات ضد آب و تنفس پذیر 
در بخش پوشاک ورزشی می تواند به افزایش تقاضای پارچه های ضد میکروب، 

ضدویروس، ضد لکه/آلودگی منجر شود.
بزرگ ترین  جهانی،  بازار  از  اختصاص حدود %۳۰  با  اروپا  در سال ۲۰1۳، 
این  بازیگران کلیدی در  به شمار می رفت.  این منسوجات  منطقه مصرف 
 W. L. Gore & Associates, eVent (General از بازار همچون بخش 
Electric(. Polartec and SympaTex. Industry بر ارائه ی محصوالت 
سازگار با محیط زیست، دارای قابلیت بازیافت، عاری از تفلون )PTFE( و پر 
W. L. Gore & As� تمرکز داشته اند و در این میان )PFC )فلوئورو کربن 
sociates در سال ۲۰1۳ پیشگام بوده است. این گزارش با عنوان پیش بینی و 
تحلیل بازار منسوجات تنفس پذیر ضد آب )WBT( از نظر منسوجات )تاری-

پودی متراکم، غشائی، پوشش داده شده( و محصول)پوشاک، کفش، دستکش( 
و کاربرد )پوشاک ورزشی( تا سال ۲۰۲۰ از طریق این لینک قابل خریداری است.

ریسندگی جت چرخان: تولید نانوالیاف با الهام از روش تولید پشمک

روش جدیدی برای ساخت نانو الیاف با استفاده از ریسندگی جت چرخان ، 
به منظور استفاده از این نانو الیاف در کاربردهای پزشکی و دیگر کاربردهای 
صنعتی ابداع شد. روش جدیدی برای تولید الیاف فیالمنتی و تولید منسوجات 

بی بافت با استفاده از نانو الیاف ابداع شده است.
 در این روش نانو الیاف با استفاده از چرخش مکانیکی بسیار سریع یک محلول 
پلیمری)جت(، به وسیله یک مخزن چرخان سوراخ دار، تولید می شوند. روش 
ریسندگی جت چرخان )RJS( در مقایسه با دیگر روش های تولید نانو الیاف از 

مزیت های زیادی برخوردار است.
1( این روش نیاز به ولتاژ الکتریکی بسیار باال ندارد

۲( راه اندازی دستگاه آسان است.
۳( ساختار نانو الیاف تولیدشده با این روش را می توان از طریق تغییر شکل 
هندسی مخزن دستگاه، به صورت ساختارهای سه بعدی آرایش یافته و یا هر 

ساختار دلخواه دیگری تنظیم کرد.
۴( مورفولوژی )ریخت شناسی( الیاف ازنظر ایجاد دانه، بافت و یا صافی سطح و 
همچنین قطر الیاف و تخلخل وب نانولیفی را می توان با تنظیم متغیرهای فرآیند 

تغییر داد.
۵( تولید الیاف مستقل از رسانایی محلول است.

۶( این روش برای تولید الیاف از امولسیون و سوسپانسیون های پلیمری مناسب 
است.

۷( روش ریسندگی جت چرخان در مقایسه با روش  استاندارد الکتروریسی از 
توانایی تولید محصول باالتر برخوردار است.

 Cotton( روش ریسندگی جت چرخان با الهام گرفتن از فرایند تولید پشمک
Candy( ابداع شده است.
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تحلیلگران پیش بینی می کنند که بازار جهانی نانو الیاف با نرخ رشد ساالنه 
نشان دهد.  افزایش  تا سال ۲۰۲۰  از سال  ۲۰1۶  )CAGR( ۲۴/1۲ درصد 
افزایش تطبیق پذیری نانو الیاف در منسوجات فنی، پیشران رشد اولیه این بازار 
بوده است. منسوجات فنی که اغلب شامل منسوجات بی بافت می شوند، حدود 
۲۵ درصد از مصرف الیاف جهانی را به خود اختصاص داده و در زمینه هایی مانند 
دستگاه های پزشکی، دستگاه های تصفیه آب و الیاف واکنش دهنده به محرک 
مورداستفاده قرار می گیرند. با توجه به گزارش تحلیل بازار، در سال ۲۰1۵، بخش 
فیلتراسیون حدود ۵9 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص و به این ترتیب بازار 
را تحت سلطه خود قرار داده بود؛ بااین حال، انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ بخش 

منسوجات الکترونیکی باالترین رشد ساالنه را داشته باشد. هزینه کم، از دیگر 
عوامل مهم استفاده از نانو الیاف در کاربردهای منسوجات الکترونیکی است. 
همچنین نانو الیاف نسبت به سایر مواد، دارای مزایای ساختاری مانند رسانش 

افزایش یافته هستند.
ازآنجایی که بازار نانو الیاف در مراحل اولیه حیات خود قرار دارد، لذا فرصت کافی 
برای فروشندگان جهت تصرف سهمی از بازار وجود دارد. مشکالت تولید نانو 
الیاف مانند گرفتگی سوزن در فرایند الکتروریسی، عرضه نانو الیاف را با محدود 
روبرو کرده است. در فرایند الکتروریسی بدون سوزن ارائه شده توسط فن آوری 
الکتروریسی nanospider Elmarco تا حدودی از این مشکل کاسته شده است 

Hitoe سنجش عالئم زیستی با لباس هوشمند

 
شرکت Toray به کمک نانوالیاف رسانا، لباس هوشمند Hitoe را با قابلیت سنجش 
عالئم زیستی تولید کرده است. این منسوج می تواند ضربان قلب، فواصل میان 
تنفس و فعالیت عضالنی را به صورت نوار قلب )ECG( و شکل موج الکترومایوگرام 
 Hitoe اندازه گیری کند. محققان بسیار مشتاق بودند که از لباس هوشمند )EMG(
در طول تمرینات و مسابقات ورزشی استفاده کرده تا ببیند که چگونه یک برنامه 
آموزشی می تواند به بهبود عملکرد ورزشکار کمک کند. اساساً، Hitoe یک حس گر 
پارچه ای کارآمد برای مدیریت نیروی کار، نظارت بر بیمار، درمان فیزیکی و بهبود 
عملکرد است. این فناوری تاکنون بر روی پنبه، منسوجات نایلونی مناسب برای 
 IndyCar تناسب اندام و نومکس )موردنیاز برای رانندگان مسابقات اتومبیل رانی
در آمریکا( استفاده شده است. دکتر Shingo Tsukada فناوری لباس هوشمند 
 NTT را اختراع کرده است. او تحقیقات خود را در آزمایشگاه تحقیقات پایه Hitoe

در توکیو، زمانی که به عنوان یک محقق ارشد مشغول به کار بود، انجام داد. ایده 
اولیه این طرح زمانی در ذهن او به وجود آمد که به عنوان پزشک تمرینات فعالیت 
می کرد. او دراین باره گفت: به عنوان یک پزشک شاهد تجربه کردن عوارض بیماری 
توسط مردم بودم که در صورت تشخیص و درمان به موقع، امکان جلوگیری از 

این مشکالت وجود داشت. من می خواستم این قابلیت را در اختیار پزشکان قرار 
دهم که با نظارت بر ECG و EMG قبل از وخامت شرایط، بیمار را درمان کنند. 
صرف نظر از اینکه چه کسی لباس هوشمند حس گر را می پوشد )یک بیمار، کارمند، 
مصرف کننده معمولی و یا ورزشکار(، کسب داده های مناسب در زمان مناسب و 
تجزیه وتحلیل آن همراه با ثبت اطالعات، برای کاربر مبتدی یا فرد آموزش دیده 
حرفه ای بسیار مهم است زیرا منجر به آگاهی بیشتر از نحوه واکنش بدن به شرایط 

مختلف و اخذ راهکار مناسب خواهد شد.
 

برخی قابلیت های لباس هوشمند
زمانی که بیمار دارای پوشش حس گر از تخت می افتد و یا بیماری که در معرض 
خطر سقوط است و تالش می کند تا خود را حفظ کند، در این موقع حس گر 
هشداری را به ایستگاه پرستاری و یا تیمی از پرستاران حاضر در طبقه ارسال می کند. 
کارمندان مانند کارگران راه آهن، کارگران ساختمانی، رانندگان راه دور، خلبانان و یا 
خدمه کشتی برای کاهش خطر آسیب دیدگی در حین کار لباس مجهز به حس گر 
می پوشند. هرگاه عضالت بدن به میزان خستگی بیش ازحد برسد، هشداری به 
سرپرست بالینی ارسال می شود. استفاده از این حس گر درزمانی که فیزیوتراپ 
مشغول درمان بیمار است، اطالعات دقیقی در مورد عضالت ایجاد می کند که این 
امر منجر به تسهیل روند بهبودی بیمار در جلسات فیزیوتراپی خواهد شد و شخص 
قبل از حصول اطمینان از بهبودی کامل به فعالیت عادی بازنمی گردد. فیزیوتراپ ها 
می توانند اطالعاتی را از نحوه انجام تمرینات بیماران خود از راه دور دریافت کنند که 
برای آن ها امکان ایجاد تنظیمات الزم و یا حتی تغییر روش های درمانی را فراهم 
می کند. به ورزشکاران حرفه ای استفاده از این لباس با نظارت مربیان به منظور بهبود 
Hi�عملکردشان و کاهش خطر آسیب دیدگی توصیه می شود. فناوری هایی مانند 
toe نه تنها از قابلیت تقویت نیروی کار صنایع برخوردارند، بلکه قادر به بهبود کیفیت 

زندگی ما نیز هستند.

www.nanotexnet.ir

46   شماره 172    فروردین و اردیبهشت 96      



www.nanotexnet.ir
پوست الکترونیکی از جنس نانوالیاف

 

یک فیلم نانولیفی فوق العاده نازک ارزان قیمت توسط محققان مواد نانو از دانشگاه 
ایلینویز شیکاگو )UIC( و دانشگاه کره ابداع شده است که شفاف و رسانای جریان 
الکتریکی بوده و نویدبخش دستگاه های الکترونیکی قابل خمش و پوشش مانند 
ساعت های هوشمند خواهد بود. این فیلم- نمدی از نانو الیاف درهم گیرکرده- 
قابل خمش و کشش بوده و دارای کاربردهای بالقوه درزمینه صفحه  نمایش های 
لمسی، وسایل الکترونیکی قابل پوشیدن، سلول های خورشیدی منعطف و پوست 
الکترونیکی است. الکساندر یارین استاد برجسته مهندسی مکانیک در UIC گفت: 

ساختن موادی که هم شفاف و هم رسانا باشند، کاری دشوار است.
سم یون استاد مهندسی مکانیک در دانشگاه کره اطالع داد: فیلم نانولیفی جدید یک 
رکورد جهانی را در تلفیق شفافیت باال و مقاومت الکتریکی پایین، ایجاد کرده است 

که در مقایسه با مورد ثبت شده قبلی، حداقل ده برابر بهتر است. 
این فیلم نانولیفی هم چنین خواص خود را پس از چرخه های پی در پی کشش 
یا خمش شدید حفظ می کند که این خاصیت در صفحه های نمایشی لمسی یا 

ابزارهای قابل پوشیدن بسیار حائز اهمیت است.

فرایند تولید فیلم نانولیفی شفاف و رسانا
 )PAN( تولید این فیلم نانولیفی با استفاده از الکتروریسی نانو الیاف پلی اکریلونیتریل
انجام می شود که قطر این الیاف حدوداً یک صدم قطر موی انسان است. در این 
روش لیف مانند یک رشته ی مارپیچ به سرعت به بیرون پرتاب می شود،به نحوی که 
با قرار گرفتن روی سطح، میلیون ها بار خودش را قطع کرده است. توده الیاف سپس 

با مس ، نقره، نیکل یا طال آب کاری می شود.
به گفته محققان، الکتروریسی و آب کاری هر دو فرایندهایی بادوام و با توان عملیاتی 

باال هستند که هر فرایند تنها چند ثانیه به طول می انجامد. 
نخستین الیه از نانو الیاف پلیمری الکتروریسی شده روی قاب مسی قرار داده 
 ،)b( نانو الیاف با استفاده از افزودن فلز به بستر نانولیفی رسانا می شوند )a( می شود
الیه دوم از نانو الیاف روی الیه نخست که با ذرات پالتینیم رسانا شده اند، ایجاد 
می شود )c(، تنها الیه نانو الیاف حاوی فلز با مس آب کاری می شوند، زیرا الیه دوم 
نانو الیاف به دلیل عدم حضور ذرات فلزی قابل آب کاری نیست )d(، الیه های نانو 
لیف آب کاری شده و نشده به روی یک زیر الیه شفاف منتقل می شوند )e(، الیه 

.)f( نانو الیاف آبکاری نشده از طریق انحالل حذف می شود
یارین با استناد به مقاله منتشرشده در مجله Advanced Materials در ژوئن 
۲۰1۶ افزود: ما می توانیم ازاین پس الیاف روکش دار فلزی را به سطوح مختلف 
همچون پوست دست، برگ گیاه و یا شیشه منتقل کنیم. وی اشاره کرد، یک سطح 
نانو بافت که به طور چشم گیری عملکرد خنک کنندگی را افزایش دهد، می تواند 
به عنوان یک کاربرد اضافی این سامانه در نظر گرفته شود. وی همچنین گفت خود 
همجوشی به وسیله آب کاری فلزی در سطح اتصاالت بین الیاف، مقاومت تماسی 
را کاهش می دهد. در این فیلم نانولیفی با حفظ حالت ارتجاعی فیزیکی، هدایت 
الکتریکی افزایش یافته و با دارا بودن شفافیت 9۲ درصد، به راحتی قابل دیدن نیست.
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پارچه هایی که با پیچش یا کشش تغییر رنگ می دهند
توسط یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه کمبریج، روش جدیدی برای تولید انبوه 
صفحات پلیمری تغییر رنگ دهنده با قابلیت استفاده درزمینه پوشش های هوشمند 

برای افراد یا ساختمان ها تا چک پول های امنیتی ارائه شده است.
محققان با استفاده از روش جدیدی تحت عنوان برش نوسانی ناشی از خمش 
)BIOS( قادر به تولید صدها متر از این مواد در یک فرایند رول به رول هستند. این 
مواد با نام عقیق پلیمری )polymer opals( شناخته می شوند. نتایج این تحقیقات 

در مجله Nature Communications گزارش شده است.
برخی از درخشان ترین رنگ ها در طبیعت، در سنگ های قیمتی عقیق، بال پروانه 
و سوسک ها، یافت می شوند. حضور رنگ در این مواد به علت وجود رنگ و یا 

رنگ دانه ها نیست؛ بلکه از میکرو ساختارهای آرایشمند در آن ها ناشی می شود. 
یک گروه تحقیقاتی در آزمایشگاه کاوندیش در دانشگاه کمبریج، به مدت چند 



Nano Textile

همکاری دو تولیدکننده جهانی منسوجات برای پروژه نانو الیاف

شرکت مگلیفیکیو ریپا با همکاری شرکت فولگار متخصص در زمینه ی تولید الیاف 
مصنوعی، در حال راه اندازی پروژه نانو الیاف با تمرکز بر تولید پارچه های با فناوری 
باال است که قادر خواهد بود از پارچه های نایلون ۶۶ در کاربردهایی ازجمله تولید 
لباس زیر، لباس شنا، لباس ورزشی و پوشاک پیشی گیرد. این پروژه به افزایش 
تقاضا برای پارچه های با عملکرد بهتر پاسخ می دهد. منسوجاتی که از ویژگی هایی 
نظیر زیردست نرم و ابریشمی و همچنین سطح باالیی از عملکرد و قابلیت تنفس 
برخوردار هستند. بر طبق گزارش این شرکت، این هدف به مدد آخرین فناوری تولید 
نانو الیاف امکان پذیر شده و تولید فیالمنت هایی با قطر ۷ میکرون و ترکیب خواص 

زیردست نرم، سبکی و پوشش بسیار عالی را ممکن ساخته است. 
فابیو کاسکن، مدیر بازاریابی شرکت مگلیفیکیو ریپا دراین باره گفت، این پروژه ای 
است که ما به آن بسیار اعتماد داریم و ما را به ورای پیچیده ترین مسیرها برای 
ارائه ی پارچه ای می برد که حتی تاکنون نمی توانستیم درباره ی آن بیاندیشیم. ما 
تصمیم گرفتیم در مسیر تولید یک محصول با ظاهر لوکس قدم بگذاریم که قادر 
است خواص فوق فناورانه را با ظاهر و زیردستی ابریشمی ترکیب کند. عالوه بر این 

ثبات رنگ باال در برابر شست و شو و قابلیت تنفس عالی ازجمله خصوصیات این 
منسوجات به شمار می روند. مگلیفیکیو ریپا متخصص در تولید پارچه های کش باف 
با ماشین آالت بافندگی حلقوی ظریف است که محصوالت متنوعی را در زمینه های 
ورزشی، پوشاک معمولی، کفش، ُمد، پوشاک خانگی، پوشاک جین، لباس زیر زنانه، 
لباس شنا و منسوجات فضای باز ارائه می کند. این شرکت با دارا بودن استانداردهای 
اروپایی درزمینه ی  پیشرو  تولیدکنندگان  ازجمله   ،ISO 9001 و  Oeko�Tex
منسوجات کش باف است که از نخ های مخلوط با وزن های مختلف در تولیداتش 
استفاده می کند. این شرکت مواد متفاوتی ازجمله، الیاف گیاهی طبیعی مانند پنبه، 
الیاف مصنوعی بازیافتی مانند الیوسل و مودال و الیاف مصنوعی ساخت بشر مانند 

الیاف پلی آمید و پلی پروپیلن را تولید می کند.
فولگار یک شرکت پیشرو جهانی در زمینه بازار الیاف مصنوعی با تولید و توزیع 

پلی آمید ۶۶ و االستومرهای پوشش داده شده در بخش نساجی و فنی است.
شرکت ایتالیایی فولگار در حال حاضر در تمام بخش های نساجی ازجمله جوراب بافی 
تا حلقوی کش باف، لباس زیر، شنا و ورزشی محصوالتی باکیفیت باال تولید می کند. 
تنوع محصوالت این شرکت حاصل طراحی، توسعه و ساختار تولیدی آن است. 
سال ۲۰۰9 برای شرکت فولگار آغاز همکاری با شرکت اینویستا بود. شرکت 
اینویستا دارنده نام تجاری الیکرا است که برای توزیع انحصاری الیاف الیکرا نوع 
T400 و االسپان در ترکیه و اروپا با شرکت فولگا مشارکت می کند. در سال ۲۰1۲ 
همچنین شرکت فولگار به عنوان تولیدکننده و توزیع کننده انحصاری الیاف امانا، 
متعلق به گروه رودیا سالوی، در اروپا، آفریقای شمالی و خاورمیانه معرفی شده است.
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سال بر چگونگی تولید مصنوعی این رنگ های ساختاری مطالعه کرده اند؛ اما تا به 
امروز، استفاده از روش های تولید به قدر کافی ارزان که امکان گسترش کاربرد این 

ساختارها را فراهم نماید، امکان پذیر نشده است.

علت تغییر رنگ عقیق پلیمری چیست؟
این گروه پژوهشی به منظور ایجاد عقیق پلیمری، کار خود را با رشد دادن نانو 
گوی های پالستیکی شفاف آغاز کرد. هر یک از گوی های کوچک از داخل 
سفت و از بیرون چسبناک هستند. این گوی ها پس از خشک شدن به یک توده 
سفت تبدیل می شوند. با خم کردن ورقه های متشکل از این ساختارها، گوی ها 
به طرزی جادویی در دسته هایی کاماًل منظم قرار می گیرند و در این مرحله رنگ 
آن ها تشدید می شود. با تغییر اندازه  ی نانو گوی اولیه، رنگ های )طول موج های( 
مختلف از نور بازتاب می شود. ازآنجایی که این مواد استحکامی شبیه به الستیک 
دارند، زمانی که پیچیده یا کشیده می شوند، فاصله بین گوی ها تغییر کرده و 
همین امر سبب تغییر رنگ ماده می شود. با کشیده شدن، رنگ بازتاب شده به 
سمت قسمت آبی طیف الکترومغناطیس و با فشرده سازی، رنگ بازتاب شده در 
بخش قرمز طیف خواهد بود. با آزاد شدن از فشار یا کشش، مواد به رنگ اصلی 
خود بازمی گردند. از این مواد آفتاب پرست  گونه، می توان در پس زمینه های تغییر 
رنگ دهنده و یا پوشش های ساختمانی با قابلیت بازتابش پرتو گرمایی فروسرخ، 

استفاده کرد.
به گفته ی پروفسور جرمی بامبرگ، پیدا کردن روشی برای هم محور کردن کامل 
اجزایی با ابعاد یک میلیاردم متر، در مقیاس های بیش از یک کیلومتر یک معجزه 
به حساب می آید؛ اما این گوی ها گام اول در این مسیر بوده و برای تولید ساختارهای 
پیچیده در مقیاس های کوچک قابل استفاده هستند. به منظور ایجاد عقیق پلیمری 
در مقیاس بزرگ، گروه تحقیقاتی نیازمند شناخت ساختارهای داخلی این مواد بود 
تا امکان تکرار آن برای تولید اجزای بزرگ تر امکان پذیر شود. محققان با استفاده 
از روش های مختلف از جمله میکروسکوپ الکترونی، پراش اشعه ایکس، رئولوژی 
و طیف سنجی نوری، توانستند موقعیت سه بعدی گوی ها را درون مواد مشاهده 
نموده و چگونگی لغزیدن گوی ها روی یکدیگر و تغییر رنگ ها را اندازه گیری کنند.

شرکت کمبریج، شریک تجاری این دانشگاه که به تجاری سازی مواد کمک 
می کند، با بیش از 1۰۰ شرکت که عالقه مند به استفاده از عقیق های پلیمری 
Phomera Tech�  هستند، تماس برقرار کرده است و در همین راستا شرکت

nologies را تأسیس نموده است. 
Phomera به دنبال راهی برای تولید انبوه عقیق  پلیمری و هم چنین فروش مواد 
به مشتریان است. این شرکت کاربردهای احتمالی این مواد را در پوشش های 
ساختمانی به منظور بازتابش گرما، لباس، کفش هوشمند، چک پول های امنیتی و 

بسته بندی اعالم کرده است.

www.nanotexnet.ir
پوست الکترونیکی از جنس نانوالیاف

 

یک فیلم نانولیفی فوق العاده نازک ارزان قیمت توسط محققان مواد نانو از دانشگاه 
ایلینویز شیکاگو )UIC( و دانشگاه کره ابداع شده است که شفاف و رسانای جریان 
الکتریکی بوده و نویدبخش دستگاه های الکترونیکی قابل خمش و پوشش مانند 
ساعت های هوشمند خواهد بود. این فیلم- نمدی از نانو الیاف درهم گیرکرده- 
قابل خمش و کشش بوده و دارای کاربردهای بالقوه درزمینه صفحه  نمایش های 
لمسی، وسایل الکترونیکی قابل پوشیدن، سلول های خورشیدی منعطف و پوست 
الکترونیکی است. الکساندر یارین استاد برجسته مهندسی مکانیک در UIC گفت: 

ساختن موادی که هم شفاف و هم رسانا باشند، کاری دشوار است.
سم یون استاد مهندسی مکانیک در دانشگاه کره اطالع داد: فیلم نانولیفی جدید یک 
رکورد جهانی را در تلفیق شفافیت باال و مقاومت الکتریکی پایین، ایجاد کرده است 

که در مقایسه با مورد ثبت شده قبلی، حداقل ده برابر بهتر است. 
این فیلم نانولیفی هم چنین خواص خود را پس از چرخه های پی در پی کشش 
یا خمش شدید حفظ می کند که این خاصیت در صفحه های نمایشی لمسی یا 

ابزارهای قابل پوشیدن بسیار حائز اهمیت است.

فرایند تولید فیلم نانولیفی شفاف و رسانا
 )PAN( تولید این فیلم نانولیفی با استفاده از الکتروریسی نانو الیاف پلی اکریلونیتریل
انجام می شود که قطر این الیاف حدوداً یک صدم قطر موی انسان است. در این 
روش لیف مانند یک رشته ی مارپیچ به سرعت به بیرون پرتاب می شود،به نحوی که 
با قرار گرفتن روی سطح، میلیون ها بار خودش را قطع کرده است. توده الیاف سپس 

با مس ، نقره، نیکل یا طال آب کاری می شود.
به گفته محققان، الکتروریسی و آب کاری هر دو فرایندهایی بادوام و با توان عملیاتی 

باال هستند که هر فرایند تنها چند ثانیه به طول می انجامد. 
نخستین الیه از نانو الیاف پلیمری الکتروریسی شده روی قاب مسی قرار داده 
 ،)b( نانو الیاف با استفاده از افزودن فلز به بستر نانولیفی رسانا می شوند )a( می شود
الیه دوم از نانو الیاف روی الیه نخست که با ذرات پالتینیم رسانا شده اند، ایجاد 
می شود )c(، تنها الیه نانو الیاف حاوی فلز با مس آب کاری می شوند، زیرا الیه دوم 
نانو الیاف به دلیل عدم حضور ذرات فلزی قابل آب کاری نیست )d(، الیه های نانو 
لیف آب کاری شده و نشده به روی یک زیر الیه شفاف منتقل می شوند )e(، الیه 

.)f( نانو الیاف آبکاری نشده از طریق انحالل حذف می شود
یارین با استناد به مقاله منتشرشده در مجله Advanced Materials در ژوئن 
۲۰1۶ افزود: ما می توانیم ازاین پس الیاف روکش دار فلزی را به سطوح مختلف 
همچون پوست دست، برگ گیاه و یا شیشه منتقل کنیم. وی اشاره کرد، یک سطح 
نانو بافت که به طور چشم گیری عملکرد خنک کنندگی را افزایش دهد، می تواند 
به عنوان یک کاربرد اضافی این سامانه در نظر گرفته شود. وی همچنین گفت خود 
همجوشی به وسیله آب کاری فلزی در سطح اتصاالت بین الیاف، مقاومت تماسی 
را کاهش می دهد. در این فیلم نانولیفی با حفظ حالت ارتجاعی فیزیکی، هدایت 
الکتریکی افزایش یافته و با دارا بودن شفافیت 9۲ درصد، به راحتی قابل دیدن نیست.
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پارچه هایی که با پیچش یا کشش تغییر رنگ می دهند
توسط یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه کمبریج، روش جدیدی برای تولید انبوه 
صفحات پلیمری تغییر رنگ دهنده با قابلیت استفاده درزمینه پوشش های هوشمند 

برای افراد یا ساختمان ها تا چک پول های امنیتی ارائه شده است.
محققان با استفاده از روش جدیدی تحت عنوان برش نوسانی ناشی از خمش 
)BIOS( قادر به تولید صدها متر از این مواد در یک فرایند رول به رول هستند. این 
مواد با نام عقیق پلیمری )polymer opals( شناخته می شوند. نتایج این تحقیقات 

در مجله Nature Communications گزارش شده است.
برخی از درخشان ترین رنگ ها در طبیعت، در سنگ های قیمتی عقیق، بال پروانه 
و سوسک ها، یافت می شوند. حضور رنگ در این مواد به علت وجود رنگ و یا 

رنگ دانه ها نیست؛ بلکه از میکرو ساختارهای آرایشمند در آن ها ناشی می شود. 
یک گروه تحقیقاتی در آزمایشگاه کاوندیش در دانشگاه کمبریج، به مدت چند 



www.textiledb.com
الیاف  بالستیکی پیشرفته

الیاف پیشرفته در زمینه هایی که مقاومت حرارتی ، شیمیایی و استحکامی باال نیاز 
باشد ، کاربردهای فراوانی دارند. از جمله این کاربردها می توان به مواد کامپوزیت 
کم وزن مورد استفاده در هواپیما ، جلیقه های ضد گلوله ، لباس های ضد آتش و ضد 
چاقو اشاره نمود. همچنین این الیاف برای تولید نخ ماهیگیری ، طناب کوهنوردی ، 
طناب تفنگداران دریایی ، لباس های دریایی و غیره استفاده شود. مهمترین الیاف 

پیشرفته:

الیاف شیشه
قدیمی ترین و مشهورترین الیاف پیشرفته ، الیاف شیشه هستند . الیاف شیشه ، 
نسبتا غیرقابل انعطاف بوده و برای مصارف نساجی مناسب نمی باشد . با این حال 
این الیاف در موارد مختلفی مثل عایق کاری ، پارچه های ضد آتش ، مواد تقویت 
کننده کامپوزیت های پالستیک و غیره کاربرد دارند.در سال های اخیر با تولید الیاف 

شیشه با ویژگی های مختلف ، تحولی در تولید و کاربرد این الیاف رخ داده است.

الیاف کربن
الیاف پیشرفته دیگری که بسیار مورد توجه است الیاف کربن می باشد. با افزودن این 
الیاف به پلیمرها استحکام آنها افزایش می یابد و کامپوزیت هادی جریان الکتریسیته 
و مقاوم در برابر مواد شیمیایی و حراراتی تولید می شود.مهمترین شاخصی که بروی 
خواص الیاف کربن اثر گذار است. درجه کربونیزاسیون و آرایش یافتگی صفحه های 
الیه ای کربن می باشد. الیاف کربن از خالص سازی الیاف ریون ، الیاف اکریلیک و 

یا قیر ساخته می شود.

الیاف پیشرفته آروماتیکی دارای زنجیره پلیمری سخت
مشهورترین الیاف پیشرفته سنتزی آلی ، آرامیدها هستند که همانند نایلون از خانواده 
ی پلی آمیدها بوده و از اسید و آمین سنتز می شوند.از این دسته نومکس را می 
توان نام برد. خواص بی نظیر نومکس از حلقه آروماتیکی به دست می آید. به علت 
پایداری حلقه های آروماتیک و همچنین استحکام بیشتر گروه های آمیدی در این 
ساختار ، آرامیدها استحکام و مقاومت حرارتی باالتری نسبت به پلی آمیدهای 
آلیفاتیک دارند.الیاف پارا آرامید )با نام های تجاری کوالر و توآرون( که از ترفتالیک 

اسید و پارافنیلن دی آمین ساخته شده اند نسبت به الیاف متا آرامید با نام تجاری 
نومکس استحکام و مقاومت حرارتی باالتری دارند. مقاومت باالی الیاف پارا آمید 
آنها را برای تهیه لباس های ضد گلوله  مناسب می کند. در تجاری سازی این الیاف 
؛ کوالر 1۲9 الیاف آرامیدی با ظرافت باالست که برای افزایش انعطاف پذیری و 
راحتی در دهه 198۰ معرفی شد . این الیاف بیشتر برای گلوله های 9 میلی متری 
کامال فلزی طراحی شده بود. متداول ترین الیاف برای استفاده های نظامی و مقاوم 
در برابر گلوله ها و ترکش های KM2 می باشد.این الیاف در زره های نظامی ارتش 
آمریکا استفاده می شوند. شرکت تیجین ، انواع مختلفی از توآرون تیجین را برای 
تولید پوشاک مقاوم در برابر ضربات باستیکی تولید می کند. اولین تولیدات استاندارد 
تیجین در سال 198۶معرفی شد . آخرین نسل تیجین CT میکروفیالمنت میباشد. 
این محصول ۵۰٪ فیالمنت بیشتری در مقایسه با سایر نخ ها دارد در حالی که وزن 
آن معادل نخ های آرامیدی است. این تکنولوژی جدیدمنجر به کاهش وزن ٪۴1 

وزن این محصول نسبت به تیجین استاندارد با کارایی مشابه شد.

انواع پلی اتیلن های خطی
برای تولید الیاف مقاوم بالستیکی پلی اتیلنی با وزن بسیار کم تکنولوژی کامال 
متفاوتی نسبت به الیاف آرامیدی استفاده شده است. پلی اتیلن نوعی پلیمر افزایشی 
است که برای شکل دهی آن به عنوان ماده مقاوم بالستیکی از روش ژل ریسی 
استفاده می شود. این الیاف زنجیره های مولکولی خطی بسیار بلندی دارد که در 
نتیجه آن مناطق کریستالی بسیار زیاد و زنجیره های مولکولی خطی بسیار بلندی 
دارد که در نتیجه آن مناطق کریستالی بسیار زیاد و زنجیره های مولکولی موازی 
ایجاد می شود. پلی اتیلن وزن مخصوص بسیار پایینی دارد و استحکام کششی آن 
 Dyneema 1۵بار بیشتر از فوالد است. این گروه از الیاف شامل محصوالت داینما
تولید شرکت DSM و اسپکترا Spectra از محصوالت شرکت هانی ول می 
 ، HPPE باشد.این الیاف با عناوین مختلفی از جمله پلی اتیلن های باکارایی باال
پلی اتیلن های با زنجیر های بسیار بلند ECPE یا پلی اتیلن های با وزن مولکولی 

بسیار باال UHMWPE شناخته می شوند.

PBO الیاف
یکی از انواع بسیار قابل توجه الیاف مقاوم بالستیکی الیاف PBO است.این الیاف 
توسط شرکت تویوبو ژاپن تحت نام تجاری زایلون وارد بازار شد. PBO پلیمری 
سخت ، ایزوتروپیک و کریستالی می باشد. اطالعات شرکت تویوبو نشان می دهد 
که مدول کششی PBO بسیار بیشتر از انواع الیاف کربنی ، الیاف پلی اتیلنی با 
کارایی باال و یا حتی الیاف آرامیدی است . این الیاف در مقابل حرارت بسیار مقاوم 

می باشد.

پلیمرهای کریستال مایع ؛ وکتران
وکتران یک نوع نخ چند فیالمنتی  ترموپالستیک با کارایی باال از نوع پلیمر 
کریستال مایع Liquid Crystal Polymer است. وکتران به روش ریسندگی 
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روشی جدید برای تولید پارچه های پنبه ایی رسانا با استفاده از جوهرهای مبتنی بر گرافن

الیاف پنبه ای برای قطعات اکترونیکی کاربردی می تواند یک مجموعه کامال جدید 
از برنامه های کاربردی و مراقبت های بهداشتی را در برگیرد ، با توجه به این نکته 

که این روش نوین دارای سمیت و حساسیت زا بودن نیست.
امروزه تکنولوژی های پوشیدنی بر اساس منسوجات الکترونیکی امکانات جدیدی 
را بر اساس مدارهای انعطاف پذیر در بخش بهداشت ، درمان ،نظارت بر محیط 
زیست و تبدیل انرژی و...  برای ما به ارمغان آورده است. در حال حاضر محققان 
در بخش مرکزی تحقیقاتی گرافن در دانشگاه کمبریج CGCC با همکاری 
دانشمندان در دانشگاه جیانگنان چین ، یک روش اعمال جوهر مبتنی بر گرافن 
بروی پنبه ، برای تولید پارچه رسانا ابداع کرده اند.این پژوهش که در مجله کربن 
انتشار یافته است نشان می دهد که سنسورهای حسی پوشیدنی چگونه براساس 
پنبه رسانا کار می کنند.  اهمیت این روش بروی پارچه های پنبه ای بدین جهت 
است که در گستره وسیعی برای پوشاک و منسوجات استفاده می شوند و تنفس 
پذیر بودن و راحتی پوشش و دوام خوب آن در شستشوهای مکرر از خصوصیات 
باز پارچه های پنبه ای است. این خواص پارچه پنبه ای را به یک انتخاب عالی برای 

منسوجات الکترونیکی تبدیل کرده است.
فرآیند جدید توسعه یافته توسط دکتر فلیس تورریسی در CGCC و همکارانش 
روشی پایدار وکم هزینه بوده که در عین حال با محیط زیست سازگار است و 
مبتنی بر جوهر های رسانای برگرفته شده از گرافن است. بر اساس کار دکتر 
تورریسی در تهیه جوهر گرافنی قابل چاپ برای منسوجات منعطف الکترونیکی 
از گرافن اصالح نشده که چسبندگی بیشتری دارند بهره گرفته شده است این 
گرافن در عملیات حرارتی بعدی ، پس از آنکه جوهر بروی پنبه اعمال شد از 
هدایت الکتریکی بهتری برخوردار می شود و اجازه می دهد تا پارچه پس از چندین 

بار شستشو همچنان خاصیت خود را حفظ نماید. اگرچه محققان متعدد در سراسر 
جهان سنسورهای پوشیدنی را توسعه داده اند ، بسیاری از فن آوری های پوشیدنی 
فعلی بروی قطعات الکترونیکی سفت و سخت نصب شده بروی مواد قابل انعطاف 
مانند فیلم های پالستیکی و یا پارچه بوده و بصورت مستقیم بروی منسوجات 
راکمتر شاهد بوده اییم. همچنین بسیاری از دست آورد های گذشته سازگاری 

کمتری با پوست داشته و مانع از تنفس پذیر بودن منسوج می شدند. 
دکتر تورریسی می افزاید دیگر جوهر های رسانا از فلزات گرانبها مانند نقره استفاده 
می شد که برای تولید بسیار گران قیمت بود در حالیکه گرافن بسیار ارزان تر 
 Chaoxia Wangg بوده و از نظر شیمیایی با پنبه سازگار تر است. پروفسور
از دانشگاه چین می گوید : این روش به ما اجازه می دهد تا سیستم های 
الکترونیکی را مستقیم بر روی منسوج اعمال کنیم. این تکنولوژی باور نکردنی برا 
پارچه های هوشمند است.  کار انجام شده توسط دکتر تورریس و پروفسور وانگ و 
همکارانشان ، فرصت های تجاری متعددی را برای جوهر های برپایه گرافن، اعم 
از فن آوری های سالمت ، درمانی ، ورزشی ، نظامی و مد را در بر می گیرد. گرافن 
کربنی است در فرم یک غشا تک اتمی ضخیم و بسیار رساناست.اعمال ورقه های 
گرافنی در حین چاپ و اعمال بروی پنبه منجر به تشکیل یک شبکه انتقال بسیار 

نازک و یکنواخت از گرافن می شود.
 این شبکه از پوسته های نانومتری تشکیل شده است که راز حساسیت آن به 
فشار های ناشی از حرکت است. از این رو گرافن پوشش داده شده بروی منسوجات 
پنبه ایی بعنوان یک سنسور حساس به فشار نیز مورد استفاده قرار می گیرد که 
تا ۵۰۰ چرخه حرکت را اندازه میگیرد و تا 1۰ بار شستشو مقامت خود را حفظ 
می کند. گرافن و مواد دو بعدی GRMSS در حال تغییر چشم انداز علم و فن 
آوری با خواص جذب برای الکترونیک ، فوتونیک ، سنجش و تجزیه و ذخیره 
سازی انرژی هستند. ضخامت اتمی گرافن و خواص الکتریکی و مکانیکی بسیار 
عالی را از مزایای آن می توان دانست که اجازه می دهد با قرار گرفتن الیه به الیه 
در کنار هم یک فیلم بسیار نازک ، انعطاف پذیر و رسانا بر روی سطح منسوجات 
تشکیل گردد. این ترکیب گرافن با سازگاری با محیط زیست و چسبندگی خوب با 

پنبه می تواند برنامه ایده آلی برای سنسورهای فشاری در منسوجات باشد.
 این پژوهش توسط کمک های مالی از شورای تحقیقات اروپا و بنیاد بین المللی 

علوم طبیعی چین و وزارت علوم و فن آوری چین انجام شده است.

پلیمر کریستال مایع تولید می شود. این پلیمر هنوز به عنوان الیاف مقاوم بالستیکی 
در بازار نقش بزرگی را ایفا نمی کند اما با تغییر و اصالح در این الیاف این امکان وجود 

دارد که در آینده رقیب جدی برای الیاف بالستیکی محسوب می شود.

M5 الیاف
نام شیمیایی این الیاف پلی دی ایمیدآزو۴،۵ – بیس ۵،۴ پیریدینلن-1و۴ – فنلین 

است پیش بینی می شود در آینده این الیاف به عنوان رقیبی در بازار پلیمرهای محافظ 
بالستیکی ارایه شوند. 

هم اکنون این الیاف توسط سازمان بین المللی ماژالن در حال توسعه است 
اما هنوز تجاری نشده است. آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه های مرکز 
نظامی ناتیک ارتش ایاالت متحده احتمال موفقیت این پلیمر مستحکم را 

در آینده نشان می دهد.

مترجمان: مهندس علیرضا پورناصرانی و مهندس فرزانه صالحی
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الیاف  بالستیکی پیشرفته

الیاف پیشرفته در زمینه هایی که مقاومت حرارتی ، شیمیایی و استحکامی باال نیاز 
باشد ، کاربردهای فراوانی دارند. از جمله این کاربردها می توان به مواد کامپوزیت 
کم وزن مورد استفاده در هواپیما ، جلیقه های ضد گلوله ، لباس های ضد آتش و ضد 
چاقو اشاره نمود. همچنین این الیاف برای تولید نخ ماهیگیری ، طناب کوهنوردی ، 
طناب تفنگداران دریایی ، لباس های دریایی و غیره استفاده شود. مهمترین الیاف 

پیشرفته:

الیاف شیشه
قدیمی ترین و مشهورترین الیاف پیشرفته ، الیاف شیشه هستند . الیاف شیشه ، 
نسبتا غیرقابل انعطاف بوده و برای مصارف نساجی مناسب نمی باشد . با این حال 
این الیاف در موارد مختلفی مثل عایق کاری ، پارچه های ضد آتش ، مواد تقویت 
کننده کامپوزیت های پالستیک و غیره کاربرد دارند.در سال های اخیر با تولید الیاف 

شیشه با ویژگی های مختلف ، تحولی در تولید و کاربرد این الیاف رخ داده است.

الیاف کربن
الیاف پیشرفته دیگری که بسیار مورد توجه است الیاف کربن می باشد. با افزودن این 
الیاف به پلیمرها استحکام آنها افزایش می یابد و کامپوزیت هادی جریان الکتریسیته 
و مقاوم در برابر مواد شیمیایی و حراراتی تولید می شود.مهمترین شاخصی که بروی 
خواص الیاف کربن اثر گذار است. درجه کربونیزاسیون و آرایش یافتگی صفحه های 
الیه ای کربن می باشد. الیاف کربن از خالص سازی الیاف ریون ، الیاف اکریلیک و 

یا قیر ساخته می شود.

الیاف پیشرفته آروماتیکی دارای زنجیره پلیمری سخت
مشهورترین الیاف پیشرفته سنتزی آلی ، آرامیدها هستند که همانند نایلون از خانواده 
ی پلی آمیدها بوده و از اسید و آمین سنتز می شوند.از این دسته نومکس را می 
توان نام برد. خواص بی نظیر نومکس از حلقه آروماتیکی به دست می آید. به علت 
پایداری حلقه های آروماتیک و همچنین استحکام بیشتر گروه های آمیدی در این 
ساختار ، آرامیدها استحکام و مقاومت حرارتی باالتری نسبت به پلی آمیدهای 
آلیفاتیک دارند.الیاف پارا آرامید )با نام های تجاری کوالر و توآرون( که از ترفتالیک 

اسید و پارافنیلن دی آمین ساخته شده اند نسبت به الیاف متا آرامید با نام تجاری 
نومکس استحکام و مقاومت حرارتی باالتری دارند. مقاومت باالی الیاف پارا آمید 
آنها را برای تهیه لباس های ضد گلوله  مناسب می کند. در تجاری سازی این الیاف 
؛ کوالر 1۲9 الیاف آرامیدی با ظرافت باالست که برای افزایش انعطاف پذیری و 
راحتی در دهه 198۰ معرفی شد . این الیاف بیشتر برای گلوله های 9 میلی متری 
کامال فلزی طراحی شده بود. متداول ترین الیاف برای استفاده های نظامی و مقاوم 
در برابر گلوله ها و ترکش های KM2 می باشد.این الیاف در زره های نظامی ارتش 
آمریکا استفاده می شوند. شرکت تیجین ، انواع مختلفی از توآرون تیجین را برای 
تولید پوشاک مقاوم در برابر ضربات باستیکی تولید می کند. اولین تولیدات استاندارد 
تیجین در سال 198۶معرفی شد . آخرین نسل تیجین CT میکروفیالمنت میباشد. 
این محصول ۵۰٪ فیالمنت بیشتری در مقایسه با سایر نخ ها دارد در حالی که وزن 
آن معادل نخ های آرامیدی است. این تکنولوژی جدیدمنجر به کاهش وزن ٪۴1 

وزن این محصول نسبت به تیجین استاندارد با کارایی مشابه شد.

انواع پلی اتیلن های خطی
برای تولید الیاف مقاوم بالستیکی پلی اتیلنی با وزن بسیار کم تکنولوژی کامال 
متفاوتی نسبت به الیاف آرامیدی استفاده شده است. پلی اتیلن نوعی پلیمر افزایشی 
است که برای شکل دهی آن به عنوان ماده مقاوم بالستیکی از روش ژل ریسی 
استفاده می شود. این الیاف زنجیره های مولکولی خطی بسیار بلندی دارد که در 
نتیجه آن مناطق کریستالی بسیار زیاد و زنجیره های مولکولی خطی بسیار بلندی 
دارد که در نتیجه آن مناطق کریستالی بسیار زیاد و زنجیره های مولکولی موازی 
ایجاد می شود. پلی اتیلن وزن مخصوص بسیار پایینی دارد و استحکام کششی آن 
 Dyneema 1۵بار بیشتر از فوالد است. این گروه از الیاف شامل محصوالت داینما
تولید شرکت DSM و اسپکترا Spectra از محصوالت شرکت هانی ول می 
 ، HPPE باشد.این الیاف با عناوین مختلفی از جمله پلی اتیلن های باکارایی باال
پلی اتیلن های با زنجیر های بسیار بلند ECPE یا پلی اتیلن های با وزن مولکولی 

بسیار باال UHMWPE شناخته می شوند.

PBO الیاف
یکی از انواع بسیار قابل توجه الیاف مقاوم بالستیکی الیاف PBO است.این الیاف 
توسط شرکت تویوبو ژاپن تحت نام تجاری زایلون وارد بازار شد. PBO پلیمری 
سخت ، ایزوتروپیک و کریستالی می باشد. اطالعات شرکت تویوبو نشان می دهد 
که مدول کششی PBO بسیار بیشتر از انواع الیاف کربنی ، الیاف پلی اتیلنی با 
کارایی باال و یا حتی الیاف آرامیدی است . این الیاف در مقابل حرارت بسیار مقاوم 

می باشد.

پلیمرهای کریستال مایع ؛ وکتران
وکتران یک نوع نخ چند فیالمنتی  ترموپالستیک با کارایی باال از نوع پلیمر 
کریستال مایع Liquid Crystal Polymer است. وکتران به روش ریسندگی 
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آشنایی با الیاف پایرون

الیاف اکسید اکریلیک مانند الیاف Pyron الیاف مقرون به صرفه ایی هستند که 
جهت مقاومت در برابر شعله طراحی شده اند . کاربرد این الیاف در صنایع نساجی، 
هواپیمایی و بازار خودرو را در بر می گیرد . ویژگی های کاربرد الیاف اکسید پلی 

اکریلو نیتریل عبارتند از:
دارای شاخص اکسیژن LOI بین ۴۵ تا ۵۵ است

ثبات ابعادی باالیی در برابر حرارت دارد
فرآیند آسان تبدیل آن به نخ ، بافندگی، تولید کشباف و پارچه های بافته شده

مقاومت شیمیایی باال و نارسنا بودن
بدون گروه های هالوژن و در برابر شعله گازهای سمی خیلی کمی ایجاد می کند
فرآیند تولید با الیاف پلی اکریلو نیتریل آغاز می شود سپس از حرارت باال برای 
ثبات ساختاری آن استفاده می شود  که پس از تثبیت عملیات تکمیلی بروی آن 

انجام می گیرد.

  
خواص الیاف

الیاف اکسید اکریلو نیتریل از ۳۰۰۰۰۰ فیالمنت در دو نوع مجعد و کات شده 
وجود دارد. که در سه سایز  )1.7dtex, 2.2dtex and 5.0dtex( و دو دانسیته  
)1.40g/cc and 1.37g/cc( در دسترس است.که عالوه بر مقاومت بسیار در 
برابر شعله مستقیم هدایت حرارتی کمی داشته و عایق بسیار خوبی محسوب 

می شود. 

این الیاف مقاومت بسیار خوبی در برابر شعله مستقیم و فلز مذاب داشته بگونه 
ایی که پس ۳۰ ثانیه در معرض حرارت 1۲۵۰ درجه سانتیگراد و یا فلز مذاب 
قرار گرفتن هیچگونه جمع شدگی را نیز از خود نشان نداده و ثبات ابعادی خود را 
نیز حفظ کرده است. شکل زیر مقاومت الیاف پایرون در برابر شعله و فلز مذاب 

را نشان می دهد: 

همچنین نمودار زیر نشان دهنده میزان آزاد سازی گازهای سمی از الیاف اکسید 
پلی اکریلو نیتریل نسبت به سایر مواد بر اساس BSS 7229 است که سمیت 

بسیار پایین آن را نشان می دهد:
 

با نخ پایرون براحتی میتوان پارچه تولید که در ترکیب با نایلون ، پشم ، ریون و سایر 
الیاف بکار برده می شود و میتوان بسته به نیاز مشتری و با ترکیب با الیاف مختلف 
خواصی مثل چذب رنگ بهتر ، رطوبت پذیری و … را بدان افزود و در تولید البسه 
مقرون به صرفه ازن آن بهره برد  که به عنوان مثال می توان به تیشرت های 
Spantex اشاره کرد که در عین مقاومت در برابر قوس های جوشکاری و حرارتی 
های باال دارای رنگ بندی متنوع ، تنفس پذیری و راحتی پوشش خوبی برخوردار 
بوده و در عین حال بسیار سبک هستند. امروزه کاربردهای بسیار وسیعی برای الیاف 

اکسید اکریلونیتریل در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
*پارچه های ضد شعله در حمل و نقل هوایی ، راه آهن ، اتوبوس ها و حمل و نقل 

دریایی
*کاربری به عنوان عایق صدا و حرارت در خودرو

*پوشاک مقاوم در برابر شعله و فلش قوس
*دستکش های مقاوم

*کمربند های بدون درز
*پوشاک مقاوم در برابر فلز مذاب

*بسته بندی
*کابل
*پرده
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تولید تار عنکبوت از باکتری و پروتئین

محققان سوئدی با استفاده از باکتری ها و پروتئین موجود در تار عنکبوت روشی 
را شبیه نخ ریسی طبیعی برای تولید وب مصنوعی بلند  فراهم کرده اند.

عنکبوت از نظر برخی از مردم ممکن است حشرهای  وحشتناک بنظر برسد اما 
برای دانشمندان تولید وب از تارهای آنها بسیار جذاب است. تار عنکبوت بطرز 
شگفت انگیزی مقاوم و در عین حال سبک وزن است و امروزه کاربردهای 
بسیاری پیدا کرده است از بخیه های زیست تخریب پذیر و تارهای مورد استفاده 
در ویالون گرفته تا کاربرد در زمینه های الکترونیکی و ژن درمانی. اما عنکبوت ها 
مقدار کمی تار تولید می کنند که در نتیجه بهره برداری از آن در زمینه تجاری سازی 

غیر ممکن است.در حال حاضر یک فرآیند جدید توسعه یافته توسط دانشمندان 
که از ریسندگی طبیعی ایجاد شده است، با استفاده از باکتری ها و پروتئین ابریشم 

عنکبوت، به ایجاد مقدار زیادی از وب مصنوعی تار عنکبوت دست یافته اند. 
معموال ذخیره حالل های آبکی در غدد ابریشمی یک عنکبوت ، نتیجه اش ساخته 
شدن ابریشم یا به عبارت دیگر تارعنکبوتی است که از تعدادی پروتئین یکپارچه 
به صورت تار در خارج از بدن عنکبوت حاصل شده است. در این مرحله گرادیان 
pH غدد ابریشمی نیز بر بخش های فردی پروتئین های حاوی الیاف برای 
حصول اطمینان از سرعت و جایگذاری دقیق تار تاثیر گذار است. محققان ؛ 
آنا رایزینگ ، جان جانسون و مارلن اندرسون در دانشگاه علوم کشاورزی سوئد 
و انستیتو کارولینسکا از این دانش در جهت تولید تار عنکبوت مصنوعی توسط 

باکتری و پروتئین در بعد صنعتی بهره برده اند.
پژوهشگران با استفاده از یک فرآیند زیستی ساده و تقلید از طبیعت از یک پمپ 
ریسندگی بجای غده تولید ابریشم و یک شیشه مویرگ اکسترودر و با کنترل 
PH موفق به تولید الیاف بلند کیلومتری شدند.الیاف تولید شده با این روش 

قطری برابر با ۴۰ میکرومتر دارند. 
به گفته آنا رایزینگ این اولین نمونه موفق از ریسندگی تار عنکبوت است و در 
آینده امکان تولید صنعتی تار عنکبوت مصنوعی برای کاربردهای زیستی و یا 

برای تولید پارچه های ویژه وجود خواهد داشت.

جوراب های هوشمند و جلوگیری از بستری شدن بیماران دیابتی

زخم شدن پا شایع ترین علت بستری شدن افراد مبتال به دیابت چه در نوع یک 
و چه در دیابت نوع دوم است که می تواند باعث تورم در پا شود.

دیابت یا مرض قند از بیماری های شایع و ناتوان کننده انسان است که میتواند 
مشکالت جدی را برای اندام ها ایجاد کند. یکی از این مشکالت زخم های 
مزمن و مقاوم به درمانی است که معموال در کف پای این بیماران ایجاد 

می شود. این عارضه را پای دیابتی Diabetic foot هم میگویند.

مشکالتی که برای پای افراد مبتال به دیابت ایجاد میشود به علت دو اشکال 
عمده ای است که دیابت مسبب آن است. این دو مشکل اختالالت اعصاب 

محیطی و کم شدن جریان خون اندام است. 
جوراب هشدار مراقب، برای بیماران دیابتی که از فن آوری نساجی هوشمند 
بهره برده است برای نظارت بر دمای پوست پا ساخته شده است که با مقایسه 
داده های دریافتی از سطح پوست و مقایسه آن با پای دیگر هشدار های الزم 
را داده و یا از هشدار کاذب جلوگیری می کند و چنانچه درجه حرارت باالیی را 
شناسایی کند از طریق بلوتوث بروی گوشی همراه هشدارهایی را ارسال میکند.
این جوراب ها قابل شستشو طراحی شده اند و تا شش ماه قابل استفاده اند. در 
این جوراب ها از باتری هایی نیز استفاده شده است که زمانی که جوراب خاموش 

است از کار می افتند تا طول عمر بیشتری پیدا کنند.
در حال حاضر تیم سازنده برنامه عرضه این جوراب هارا بهار سال ۲۰1۷ اعالم 
کرده است.  در برنامه مناسب گوشی های هوشمند این جوراب ها برای افراد 
مبتال به دیابت شیوه زندگی سالم و نوع فعالیت ها و همچنین رستوران های 

مناسب توصیه شده است.
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آشنایی با الیاف پایرون

الیاف اکسید اکریلیک مانند الیاف Pyron الیاف مقرون به صرفه ایی هستند که 
جهت مقاومت در برابر شعله طراحی شده اند . کاربرد این الیاف در صنایع نساجی، 
هواپیمایی و بازار خودرو را در بر می گیرد . ویژگی های کاربرد الیاف اکسید پلی 

اکریلو نیتریل عبارتند از:
دارای شاخص اکسیژن LOI بین ۴۵ تا ۵۵ است

ثبات ابعادی باالیی در برابر حرارت دارد
فرآیند آسان تبدیل آن به نخ ، بافندگی، تولید کشباف و پارچه های بافته شده

مقاومت شیمیایی باال و نارسنا بودن
بدون گروه های هالوژن و در برابر شعله گازهای سمی خیلی کمی ایجاد می کند
فرآیند تولید با الیاف پلی اکریلو نیتریل آغاز می شود سپس از حرارت باال برای 
ثبات ساختاری آن استفاده می شود  که پس از تثبیت عملیات تکمیلی بروی آن 

انجام می گیرد.

  
خواص الیاف

الیاف اکسید اکریلو نیتریل از ۳۰۰۰۰۰ فیالمنت در دو نوع مجعد و کات شده 
وجود دارد. که در سه سایز  )1.7dtex, 2.2dtex and 5.0dtex( و دو دانسیته  
)1.40g/cc and 1.37g/cc( در دسترس است.که عالوه بر مقاومت بسیار در 
برابر شعله مستقیم هدایت حرارتی کمی داشته و عایق بسیار خوبی محسوب 

می شود. 

این الیاف مقاومت بسیار خوبی در برابر شعله مستقیم و فلز مذاب داشته بگونه 
ایی که پس ۳۰ ثانیه در معرض حرارت 1۲۵۰ درجه سانتیگراد و یا فلز مذاب 
قرار گرفتن هیچگونه جمع شدگی را نیز از خود نشان نداده و ثبات ابعادی خود را 
نیز حفظ کرده است. شکل زیر مقاومت الیاف پایرون در برابر شعله و فلز مذاب 

را نشان می دهد: 

همچنین نمودار زیر نشان دهنده میزان آزاد سازی گازهای سمی از الیاف اکسید 
پلی اکریلو نیتریل نسبت به سایر مواد بر اساس BSS 7229 است که سمیت 

بسیار پایین آن را نشان می دهد:
 

با نخ پایرون براحتی میتوان پارچه تولید که در ترکیب با نایلون ، پشم ، ریون و سایر 
الیاف بکار برده می شود و میتوان بسته به نیاز مشتری و با ترکیب با الیاف مختلف 
خواصی مثل چذب رنگ بهتر ، رطوبت پذیری و … را بدان افزود و در تولید البسه 
مقرون به صرفه ازن آن بهره برد  که به عنوان مثال می توان به تیشرت های 
Spantex اشاره کرد که در عین مقاومت در برابر قوس های جوشکاری و حرارتی 
های باال دارای رنگ بندی متنوع ، تنفس پذیری و راحتی پوشش خوبی برخوردار 
بوده و در عین حال بسیار سبک هستند. امروزه کاربردهای بسیار وسیعی برای الیاف 

اکسید اکریلونیتریل در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
*پارچه های ضد شعله در حمل و نقل هوایی ، راه آهن ، اتوبوس ها و حمل و نقل 

دریایی
*کاربری به عنوان عایق صدا و حرارت در خودرو

*پوشاک مقاوم در برابر شعله و فلش قوس
*دستکش های مقاوم

*کمربند های بدون درز
*پوشاک مقاوم در برابر فلز مذاب

*بسته بندی
*کابل
*پرده
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مار افعی از طریق روزنه های روی دهان خود می تواند حرارت بدن طعمه خود را 
حس کنند از همین رو دانشمندان در Caltech و ETH زوریخ پوست مصنوعی 
که با استفاده از مکانیسم مشابه پوست مار عمل می کند را توسعه داده اند که 
می تواند تغییرات درجه حرارت را تشخیص داده و به عنوان بانداژ های هوشمند 

جهت هشدار وجود عفونت در زخم استفاده گردند. 
این عضو بر روی بدن مار شامل یک غشای حساس است که می تواند به 
گرمای بدن یک حیوان تا فاصله یک متری واکنش نشان دهد.وقتی غشا گرم 
می شود کانال یون باز شده و جریان یون کلسیم  بوسیله سیگنال های الکتریکی 
به وجود شکار هشدار می دهد. بنابراین ،این ماده جدید با استفاده از یک عملکرد 
و مکانیزم مشابه برای تغییرات بسیار کوچک در دما استفاده می شود. در این مورد 
این غشا یک فیلم شفاف انعطاف پذیر به ضخامت ۲۰ میکرومتر است که از آب 

و پکتین ساخته شده و معموال در دیواره گیاهان یافت می شود.
 عملکرد آن مانند ارگان حسی مار بوده که افزایش دما باعث افزایش یون کلسیم 

می شود ، اما در اینجا دلیل آن بواسطه شکستن پیوند مولکلول های ضعیف 
پکتین است که پژوهشگران با استفاده از یک مولتی متر در الکترودهای تعبیه 

شده در فیلم توانستند این تغییرات دمایی را شناسایی کنند.
 الزم به ذکر است این اولین پوست مصنوعی برای تشخیص نوسانات درجه 
حرارت نیست.بلکه یکسال پیش محققان موفق شده بودند به وسیله نانوذرات 
طال و نانو سیم ها پوست کاغذی قابل پوشیدن wearable را با همین عنوان 
تولید کنند. اما به گفته محققان ، فیلم پکتین بمراتب دقیقتر و کوچکتر است و 
قادر به تشخیص تغییرات کوچک دمایی در محدود ۵ تا ۴1 درجه سانتیگراد 
میباشد. این فناوری می تواند بعنوان یک پوست جدید بر روی پروتز ها و اعضای 
مصنوعی بدن قرار گرفته و به گونه ای کارآمد تر هشدار های حرارتی را به 
اعصاب منتقل کنند؛ همچنین کاربرد دوم آن در زمینه پزشکی استفاده به عنوان 
بانداژ های هوشمند است که به تغییرات حرارتی بدن واکنش نشان می دهد که 
نسبت به اختراع محققان استرالیایی مبنی بر تولید الیافی که در اثر تغییر حرارت 
تغییر رنگ می دهند ، دقیق تر عمل می کند. شکل زیر الیافی را نشان می دهد که 

در سال ۲۰11 توسط پژوهشگران استرالیایی توسعه یافت .
فناوری حال حاضر بر پایه پکتین است که به فور در صنایع قضایی از ساختار 
ژالتینی گیاهی و میوه جات و سبزیجات به دست می آید که برای ژله کردن مربا 
نیز مورد مصرف قرار می گیرد و ازین رو بسیار ارزان قیمت است.اما گذشته از این 
موضوع این تیم پژوهشی می خواهد به وسیله این عامل حسایت دمایی را تا 9۰ 
درجه سانتیگراد افزایش دهد که میتواند به عنوان پوست و سنسور حرارتی برای 
ربات ها استفاده گردد.این پژوهش در مجله علوم رباتیک به چاپ رسیده است و 
امید می رود بتواند نقش موثری در بانداژهای هوشمند و منسوجات پوشیدنی به 

عنوان حسگر دمایی داشته باشد.

استفاده جدید از الستیک های کهنه

الیاف  نوعی  و  فوالدی  الیاف  موادی چون التکس،  از  در ساخت الستیک 
 Politècnica پارچه ای به کار می رود به لطف تحقیقات دانشمندان در دانشگاه

de Catalunya از الیاف بکار رفته در الستیک های قدیمی استفاده های نوینی 

در مصالح ساختمانی صورت خواهد گرفت.
دانشمندان باهمکاری با دو شرکت COMSA و GMNN الیاف را با چسب 
و خمیر کاغذ مخلوط کردند که بدین روش به مصالح ساخته شده توانایی هایی 
چون عایق حرارتی و صوتی را می توان به آن افزود و از این رو می توان میلیون ها 
تن از الیاف و خمیر کاغذ را بازیافت و دوباره در ساختمان ها و راه آهن ها مصرف 
نمود ضمن اینکه این مواد از کاربری موادی چون پشم سنگ و پشم شیشه 

مقرون به صرفه تر هستند.
خاویر کاناواته در این زمینه می گوید: ما می توانیم میلیون ها تن الیاف را که قبال 
در پایان عمر الستیک ها به محل دفن زباله ها فرستاده می شدند را بازیافت 
کرده و در نتیجه در مصرف انرژی صرفه جویی و تولید گازهای گلخانه ای مثل 

CO2 کاهش دهیم .
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تکنولوژی هوشمند حرارتی در راه است

فعالیت  مانند ورزشکاران در زمستان  نیستید که  افرادی  از دسته  اگر شما 
زیادی داشته باشید میتوانید از فناوری Clim8 استفاده کنید.

 این تکنولوژی مبتنی بر حسگرهایی است که در نخ جاسازی شده که می 
تواند با اندازه گیری دمای سطح پوست ، دمای بدن و دمای محیط و رطوبت 
و ارسال اطالعات به گوشی های هوشمند در تنظیم دمای لباس کمک کند.
این لباس قابلیت این را دارد که خود را با آب هوایی که خیلی سرد و یا گاهی 
 Omius  و Clim8 گرم است تطبیق دهد. سازندگان امیدوارند تکنولوژی
جایگاه خود را پیدا کنند چرا که با استفاده از این تکنولوژی دیگر نیاز به 

پوشاک های کالسیک با عایق کرکی و غیر قابل تنفس ندارید.

بافت پوشش استخوان

محققان برای مهندسی مواد کاربردی پیشرفته از فرمول بافندگی طبیعت استفاده 
کردند. برای اولین بار مهندسان زیست پزشکی UNSW، پارچه هوشمندی را 
بافتند که خواص پیچیده و مصنوعی آن از یک ماده هوشمندانه در طبیعت سنتز 
شده و پوشش استخوان بافته شده است.  محققان در حال حاضر امکان تولید 
نمونه های اولیه پارچه برای طیف وسیعی از مواد کاربردی پیشرفته که می تواند 
بخش های پزشکی، ایمنی و حمل و نقل را متحول کند را دارند. اختراع ثبت شده 
در حال بررسی در استرالیا، ایاالت متحده و اروپا می باشد. کاربردهای بالقوه برای 
آینده لباس های محافظ می باشد که سفت و تحت فشار باال بافته شده اند برای 
اسکی بازان، رانندگان مسابقه ماشین رانی و فضانوردان. هدف دراز مدت ما این 
است که به بافت های بیولوژیکی دست پیدا کنیم که بتوانیم اعضای بدن را در 
آزمایشگاه ایجاد کنیم که جایگزین اعضای آسیب دیده شود. این پژوهش ها 
امروزهه  در Nature’s Scientific Reports منتشر شده است. یکی از مواد 
که مانند پوشش استخوان است مانند یک بافت نرم است که سطح استخوان 
را پوشش می دهد. آرایش پیچیده ای از کالژن، االستین و سایر پروتئین های 
ساختاری که انعطاف پذیری جالبی مانند پوشش استخوان را فراهم می کند و 
 Melissa Knothe Tate تحت ضربه های با شدت باال قدرت دارد. پروفسور

گفته است: تیم ایشان برای اولین بار  بافت های پیچیده ای را برای پوشش 
استخوان طراحی کرده است که قابل نمایش به صورت سه بعدی در یک کامپیوتر 

می باشد.
 Professor Knothe Tate  گفته است :در نتیجه یکسری از نمونه های اولیه ی 
پارچه که برگرفته از روکش استخوان می باشد به صورت هوشمندانه تولید شدند 
و خواص تنش�کرنش دارند. ما همچنین امکان استفاده از این روش برای تست 
الیاف دیگر برای تولید یک طیف وسیعی از منسوجات جدید را داریم. به منظور 
درک ظرفیت کاربردی از روکش استخوان، این تیم از یک سیستم تصویربرداری 

درست استفاده کردند تا به نقشه و معماری آن به طور کامل رسیدگی کنند. 
پروفسور Knothe Tate said گفته است: پس از آن ما امکان ارائه ی بافت 
طبیعی روکش استخوان را با استفاده از نرم افزارهای طراحی کامپیوتری را تست 

کردیم.
 مدلسازی با استفاده از کامپیوتر این امکان را به محققان می دهد تا افزایش مقیاس 
ایجاد کنند برای طرح های معماری طبیعی برگرفته از روکش استخوان و نیز 
پارچه های چند بعدی.  پروفسور Knothe Tate said گفته است: چالش استفاده 
از کالژن و االستین در این الیاف این است که آنها خیلی کوچک هستند برای 
به کار بردن در ماشین بافندگی، بنابراین ما از موادی که خواصی مشابه االستین 
دارند و نیز از ابریشم که خواصی مشابه کالژن دارد برای اینکار استفاده کردیم. 
تیم UNSW معتقدند که بافت تیتانیوم می تواند نسل جدیدی از کمربندهای 
محکم که نازک تر، قوی تر و امن تر را تولید کند. خانم Ng گفت: هدف نهایی 
ما این است که بافت های بیولوژیکی به ویژه برای بخش های مختلف بدن تولید 
کنیم، در آزمایشگاه ما به جای جایگزین کردن و یا ترمیم بخش های مختلف بدن 
از بافت های بیولوژیکی روکش استخوان استفاده می شود.  محققان در کلینیک 
Cleveland مستقر در ایالت متحده و نیز دانشگاه پروفسور Tony Weiss از 
تکنولوژی هوشمند استفاده کردند تا نمونه های اولیه ایمپلنت های استخوان را برای 

تحقیقات پیش بالینی ظرف مدت سه سال آینده تجاری کنند.
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مار افعی از طریق روزنه های روی دهان خود می تواند حرارت بدن طعمه خود را 
حس کنند از همین رو دانشمندان در Caltech و ETH زوریخ پوست مصنوعی 
که با استفاده از مکانیسم مشابه پوست مار عمل می کند را توسعه داده اند که 
می تواند تغییرات درجه حرارت را تشخیص داده و به عنوان بانداژ های هوشمند 

جهت هشدار وجود عفونت در زخم استفاده گردند. 
این عضو بر روی بدن مار شامل یک غشای حساس است که می تواند به 
گرمای بدن یک حیوان تا فاصله یک متری واکنش نشان دهد.وقتی غشا گرم 
می شود کانال یون باز شده و جریان یون کلسیم  بوسیله سیگنال های الکتریکی 
به وجود شکار هشدار می دهد. بنابراین ،این ماده جدید با استفاده از یک عملکرد 
و مکانیزم مشابه برای تغییرات بسیار کوچک در دما استفاده می شود. در این مورد 
این غشا یک فیلم شفاف انعطاف پذیر به ضخامت ۲۰ میکرومتر است که از آب 

و پکتین ساخته شده و معموال در دیواره گیاهان یافت می شود.
 عملکرد آن مانند ارگان حسی مار بوده که افزایش دما باعث افزایش یون کلسیم 

می شود ، اما در اینجا دلیل آن بواسطه شکستن پیوند مولکلول های ضعیف 
پکتین است که پژوهشگران با استفاده از یک مولتی متر در الکترودهای تعبیه 

شده در فیلم توانستند این تغییرات دمایی را شناسایی کنند.
 الزم به ذکر است این اولین پوست مصنوعی برای تشخیص نوسانات درجه 
حرارت نیست.بلکه یکسال پیش محققان موفق شده بودند به وسیله نانوذرات 
طال و نانو سیم ها پوست کاغذی قابل پوشیدن wearable را با همین عنوان 
تولید کنند. اما به گفته محققان ، فیلم پکتین بمراتب دقیقتر و کوچکتر است و 
قادر به تشخیص تغییرات کوچک دمایی در محدود ۵ تا ۴1 درجه سانتیگراد 
میباشد. این فناوری می تواند بعنوان یک پوست جدید بر روی پروتز ها و اعضای 
مصنوعی بدن قرار گرفته و به گونه ای کارآمد تر هشدار های حرارتی را به 
اعصاب منتقل کنند؛ همچنین کاربرد دوم آن در زمینه پزشکی استفاده به عنوان 
بانداژ های هوشمند است که به تغییرات حرارتی بدن واکنش نشان می دهد که 
نسبت به اختراع محققان استرالیایی مبنی بر تولید الیافی که در اثر تغییر حرارت 
تغییر رنگ می دهند ، دقیق تر عمل می کند. شکل زیر الیافی را نشان می دهد که 

در سال ۲۰11 توسط پژوهشگران استرالیایی توسعه یافت .
فناوری حال حاضر بر پایه پکتین است که به فور در صنایع قضایی از ساختار 
ژالتینی گیاهی و میوه جات و سبزیجات به دست می آید که برای ژله کردن مربا 
نیز مورد مصرف قرار می گیرد و ازین رو بسیار ارزان قیمت است.اما گذشته از این 
موضوع این تیم پژوهشی می خواهد به وسیله این عامل حسایت دمایی را تا 9۰ 
درجه سانتیگراد افزایش دهد که میتواند به عنوان پوست و سنسور حرارتی برای 
ربات ها استفاده گردد.این پژوهش در مجله علوم رباتیک به چاپ رسیده است و 
امید می رود بتواند نقش موثری در بانداژهای هوشمند و منسوجات پوشیدنی به 

عنوان حسگر دمایی داشته باشد.

استفاده جدید از الستیک های کهنه

الیاف  نوعی  و  فوالدی  الیاف  موادی چون التکس،  از  در ساخت الستیک 
 Politècnica پارچه ای به کار می رود به لطف تحقیقات دانشمندان در دانشگاه

de Catalunya از الیاف بکار رفته در الستیک های قدیمی استفاده های نوینی 

در مصالح ساختمانی صورت خواهد گرفت.
دانشمندان باهمکاری با دو شرکت COMSA و GMNN الیاف را با چسب 
و خمیر کاغذ مخلوط کردند که بدین روش به مصالح ساخته شده توانایی هایی 
چون عایق حرارتی و صوتی را می توان به آن افزود و از این رو می توان میلیون ها 
تن از الیاف و خمیر کاغذ را بازیافت و دوباره در ساختمان ها و راه آهن ها مصرف 
نمود ضمن اینکه این مواد از کاربری موادی چون پشم سنگ و پشم شیشه 

مقرون به صرفه تر هستند.
خاویر کاناواته در این زمینه می گوید: ما می توانیم میلیون ها تن الیاف را که قبال 
در پایان عمر الستیک ها به محل دفن زباله ها فرستاده می شدند را بازیافت 
کرده و در نتیجه در مصرف انرژی صرفه جویی و تولید گازهای گلخانه ای مثل 

CO2 کاهش دهیم .
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برندهای نساجی پوشاك

اجرایی  ارشد  مدیر  و  رییس   )Bernard Arnault( آرنو  برنارد 
ثروت 1۶/۵  با   ،)  .LVMH( Louis Vuitton S.A شرکت 

میلیارد دالر، ثروتمندترین فرد فرانسه و پانزدهمین فرد ثروتمند 
از  بسیاری  عمده  مالک سهام   LVMH می باشد. شرکت  دنیا 

برندهای معروف مثل لویی وویتون، دیور و فندی است. برنارد 
آرنو در ۵ مارس سال 19۴9 در شهر روبه در شمال فرانسه متولد 
شد. وی پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان ماکسنس به دانشگاه 
پلی تکنیک پاریس رفت و در سال 19۷1 با مدرک مهندسی 
فارغ التحصیل شد. برنارد پس از فارغ التحصیلی به عنوان یک 
مهندس، به شرکت ساختمان سازی و امالک پدرش، فرت 
ساوینل، پیوست و در سال 19۷۶ پدرش را قانع کرد که با 
بخش تولیدی شرکت به مبلغ ۴۰ میلیون فرانک تسویه حساب 
کرده و تمرکز شرکت را به معامالت امالک تغییر دهد. شرکت 
جدید با تغییر نام به »فرینل« به فعالیت در حوزه اقامتگاه های مسافرتی 
با امکانات خاص وارد شد. برنارد در سال 19۷9 جانشین پدرش در جایگاه 

ریاست شرکت شد.
برنارد آرنو در سال 1981، پس از اینکه فرانسوا میتران، رییس جمهور 

فرانسه شد، به آمریکا مهاجرت کرد و شرکت فرینل را در آنجا 
تاسیس کرد و به این وسیله توانست ساختمان هایی مسکونی 

در پالم بیچ در ایالت فلوریدا بسازد. آرنو سه سال بعد زمانی 
که سوسیالیست های فرانسه به رویکرد اقتصادی محافظه 

کارانه تر تغییر رویه دادند،  دوباره به فرانسه بازگشت و به 
عنوان مدیر ارشد اجرایی یک شرکت کاالهای لوکس 

)کاالهایی که با افزایش درآمد مصرف کنندگان، 
افزایش  مصرفشان  میزان 

»فیانسیر  دنیا،  می یابد( 
کار  به  مشغول  آگاش« 

شد.
بنگاه  کمک  با  آرنو 

اجرایی  ارشد  مدیر  و  رییس   )
1۶/1۶/1۶ ثروت ۵ با   ،)  .

میلیارد دالر، ثروتمندترین فرد فرانسه و پانزدهمین فرد ثروتمند 
از  بسیاری  عمده  مالک سهام   

برندهای معروف مثل لویی وویتون، دیور و فندی است. برنارد 
 در شهر روبه در شمال فرانسه متولد 
شد. وی پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان ماکسنس به دانشگاه 
 با مدرک مهندسی 

میلیاردری با مارك 

کریستین دیور

اجرایی  ارشد  مدیر  و  رییس   )Bernard Arnault( آرنو  برنارد 
ثروت  با   ،)  .LVMH( Louis Vuitton S.A شرکت 

میلیارد دالر، ثروتمندترین فرد فرانسه و پانزدهمین فرد ثروتمند 
از  بسیاری  عمده  مالک سهام   LVMH می باشد. شرکت  دنیا 

برندهای معروف مثل لویی وویتون، دیور و فندی است. برنارد 
آرنو در ۵ مارس سال 19۴9 در شهر روبه در شمال فرانسه متولد 
شد. وی پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان ماکسنس به دانشگاه 

پلی تکنیک پاریس رفت و در سال 
فارغ التحصیل شد. برنارد پس از فارغ التحصیلی به عنوان یک 
مهندس، به شرکت ساختمان سازی و امالک پدرش، فرت 

ساوینل، پیوست و در سال 19۷۶
۴۰بخش تولیدی شرکت به مبلغ ۴۰بخش تولیدی شرکت به مبلغ ۴۰

کرده و تمرکز شرکت را به معامالت امالک تغییر دهد. شرکت 
جدید با تغییر نام به »فرینل« به فعالیت در حوزه اقامتگاه های مسافرتی 

با امکانات خاص وارد شد. برنارد در سال 19۷9
ریاست شرکت شد.
برنارد آرنو در سال 

فرانسه شد، به آمریکا مهاجرت کرد و شرکت فرینل را در آنجا 
تاسیس کرد و به این وسیله توانست ساختمان هایی مسکونی 

در پالم بیچ در ایالت فلوریدا بسازد. آرنو سه سال بعد زمانی 
که سوسیالیست های فرانسه به رویکرد اقتصادی محافظه 

کارانه تر تغییر رویه دادند،  دوباره به فرانسه بازگشت و به 
عنوان مدیر ارشد اجرایی یک شرکت کاالهای لوکس 

)کاالهایی که با افزایش درآمد مصرف کنندگان، 
افزایش  مصرفشان  میزان 

»فیانسیر  دنیا،  می یابد( 
کار  به  مشغول  آگاش« 

شد.
بنگاه  کمک  با  آرنو 

میلیاردری با مارك 
میلیاردری با مارك 

کریستین کریستین دیوردیور
کریستین دیور
کریستین دیوردیور
دیور

19۷9 جانشین پدرش در جایگاه 

، پس از اینکه فرانسوا میتران، رییس جمهور 
فرانسه شد، به آمریکا مهاجرت کرد و شرکت فرینل را در آنجا 

تاسیس کرد و به این وسیله توانست ساختمان هایی مسکونی 
در پالم بیچ در ایالت فلوریدا بسازد. آرنو سه سال بعد زمانی 

که سوسیالیست های فرانسه به رویکرد اقتصادی محافظه 
کارانه تر تغییر رویه دادند،  دوباره به فرانسه بازگشت و به 

عنوان مدیر ارشد اجرایی یک شرکت کاالهای لوکس 
)کاالهایی که با افزایش درآمد مصرف کنندگان، 

با امکانات خاص وارد شد. برنارد در سال 19۷9
ریاست شرکت شد.

برنارد آرنو در سال 1981، پس از اینکه فرانسوا میتران، رییس جمهور 
فرانسه شد، به آمریکا مهاجرت کرد و شرکت فرینل را در آنجا 

تاسیس کرد و به این وسیله توانست ساختمان هایی مسکونی 
در پالم بیچ در ایالت فلوریدا بسازد. آرنو سه سال بعد زمانی 

که سوسیالیست های فرانسه به رویکرد اقتصادی محافظه 
کارانه تر تغییر رویه دادند،  دوباره به فرانسه بازگشت و به 

عنوان مدیر ارشد اجرایی یک شرکت کاالهای لوکس 
)کاالهایی که با افزایش درآمد مصرف کنندگان، 

افزایش  مصرفشان  میزان 
»فیانسیر  دنیا،  می یابد( 
کار  به  مشغول  آگاش« 

بنگاه  کمک  با  آرنو 
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Brand
سرمایه گذاری »بانک الزارد« و استفاده از سوبسیدهای اعطایی از سوی دولت در ازای 

اینکه شرکت تعدیل نیرو نداشته باشد، شرکت نساجی پوشاک را که در 
بحران ورشکستگی به سر می برد،  خرید. 

در واقع دولت فرانسه به دنبال کسی می گشت تا امپراتوری نساجی 
را که شرکت های بسیاری زیر مجموعه آن بودند ) مثل کریستین 
دیور( دست گیرد. خانواده آرنو تنها مبلغ 1۵ میلیون دالر برای خرید 
این شرکت کمک کرده و 8۰ میلیون دالر باقی مانده را شرکت 
الزار تامین کرد. دلیل اصلی آرنو برای خرید شرکت پوشاک ، به 
دست آوردن دیور بود تا پایه ای باشد برای راه اندازی یک »سوپرمارکت 

کاالهای لوکس« که طبقه متوسط جامعه بتوانند از آن خرید کنند. آرنو به 
سرعت دیور را گسترش داد تا برندهای جدیدی مثل خانه مد کریستین الکروا 

و سلین) که کاالهای چرمی  تولید می کردند( را نیز در برگیرد.
کمی  بعد آرنو مجبور شد تقریبا تمام سرمایه شرکت را به قیمت ۴۰۰ میلیون دالر فروخته و تنها، برند با 
پرستیژ کریستین دیور و فروشگاه »لوبن مارشه« را نگه دارد. این فروش، او را قادر ساخت تا 1/8 میلیارد 

دالر از سهام شرکت LVMH را در سال 1989 خریداری کند تا به این طریق کنترل ۲۴ درصد از 
این گروه را در اختیار گیرد. کمی  بعد بین آرنو و هنری راکمیه رییس قبلی شرکت لویی وویتون 

که از شرکت های تابعه LVMH بود، درگیری بر سر قدرت رخ داد. در عرض کمی  بیش از 
یک سال آرنو در منازعات دادگاه پیروز شده و راکمیه از کار برکنار شد. در دست گرفتن قدرت 
در LVMH یکی از متبحرانه ترین کارهای تجاری در تاریخ فرانسه بوده و باعث شده آرنو به 
عنوان فردی بدطینت که به واسطه اخراج های متعدد به قدرت رسیده ،  شناخته شود، اما با 

این حال بسیاری از افراد استراتژی کسب و کار آرنو و عالقه اش برای ریسک پذیری را قابل 
احترام می دانند.

تکه های  کردن  هم  سر  به  شروع  بود  کرده  کسب   LVMH که  موفقیتی  با  آرنو 
سوپرمارکت کاالهای لوکس خود نمود. آرنو از آن زمان تاکنون شرکت را با برنامه 
توسعه جاه طلبانه ای پیش برده که LVMH را تبدیل به بزرگ ترین گروه تجاری 

کاالهای لوکس در دنیا کرده است.
آرنو در دهه نود با خرید ده ها تولیدکننده کاالهای لوکس در اروپا،  آمریکای شمالی،  آسیا، آمریکای 

جنوبی و استرالیا شرکتش را تبدیل به یک امپراتوری بزرگ کرد.
او اعتقاد دارد که شرکت برای افزایش انرژی خالقانه، باید مدیرانی با عشق و عالقه به هنرمندان داشته باشند و به 

این شکل می توانند هنرمندانشان را درک کنند. آرنو که در میان مدیران ارشد اجرایی پیشتاز در جهان، فردی 
منحصر به فرد است، همواره این توانایی را داشته که بین جنبه های مالی و خالقانه کسب و کار ارتباطی 

مناسب برقرار کند. او گرچه هیچ وقت به محدود کردن نوآوری طراحانش اعتقاد نداشته، اما همواره بر 
انضباط مالی در خرید، بازاریابی و فروش محصوالت شرکتش تاکید کرده است. 

برنارد آرنو تاکنون دو بار ازدواج کرده است. وی ۵ فرزند دارد و یکی از دخترانش نیز در حال حاضر 
از مدیران LVMH است. همسر دوم آرنو، هلن مرسیه، یک پیانیست اهل کبک کانادا و 

کلکسیونر نت های موسیقی می باشد.

جنوبی و استرالیا شرکتش را تبدیل به یک امپراتوری بزرگ کرد.
او اعتقاد دارد که شرکت برای افزایش انرژی خالقانه، باید مدیرانی با عشق و عالقه به هنرمندان داشته باشند و به 

این شکل می توانند هنرمندانشان را درک کنند. آرنو که در میان مدیران ارشد اجرایی پیشتاز در جهان، فردی 
منحصر به فرد است، همواره این توانایی را داشته که بین جنبه های مالی و خالقانه کسب و کار ارتباطی 

مناسب برقرار کند. او گرچه هیچ وقت به محدود کردن نوآوری طراحانش اعتقاد نداشته، اما همواره بر 
انضباط مالی در خرید، بازاریابی و فروش محصوالت شرکتش تاکید کرده است. 

برنارد آرنو تاکنون دو بار ازدواج کرده است. وی 
از مدیران LVMH است. همسر دوم آرنو، هلن مرسیه، یک پیانیست اهل کبک کانادا و 

کلکسیونر نت های موسیقی می باشد.

سرمایه گذاری »بانک الزارد« و استفاده از سوبسیدهای اعطایی از سوی دولت در ازای 
اینکه شرکت تعدیل نیرو نداشته باشد، شرکت نساجی پوشاک را که در 

بحران ورشکستگی به سر می برد،  خرید. 
در واقع دولت فرانسه به دنبال کسی می گشت تا امپراتوری نساجی 
را که شرکت های بسیاری زیر مجموعه آن بودند ) مثل کریستین 

دیور( دست گیرد. خانواده آرنو تنها مبلغ 
این شرکت کمک کرده و 

الزار تامین کرد. دلیل اصلی آرنو برای خرید شرکت پوشاک ، به 
دست آوردن دیور بود تا پایه ای باشد برای راه اندازی یک »سوپرمارکت 

کاالهای لوکس« که طبقه متوسط جامعه بتوانند از آن خرید کنند. آرنو به 
سرعت دیور را گسترش داد تا برندهای جدیدی مثل خانه مد کریستین الکروا 

و سلین) که کاالهای چرمی  تولید می کردند( را نیز در برگیرد.
کمی  بعد آرنو مجبور شد تقریبا تمام سرمایه شرکت را به قیمت 

سرمایه گذاری »بانک الزارد« و استفاده از سوبسیدهای اعطایی از سوی دولت در ازای 
اینکه شرکت تعدیل نیرو نداشته باشد، شرکت نساجی پوشاک را که در 

بحران ورشکستگی به سر می برد،  خرید. 
در واقع دولت فرانسه به دنبال کسی می گشت تا امپراتوری نساجی 
را که شرکت های بسیاری زیر مجموعه آن بودند ) مثل کریستین 
1۵دیور( دست گیرد. خانواده آرنو تنها مبلغ 1۵دیور( دست گیرد. خانواده آرنو تنها مبلغ 1۵ میلیون دالر برای خرید 
این شرکت کمک کرده و 8۰ میلیون دالر باقی مانده را شرکت 
الزار تامین کرد. دلیل اصلی آرنو برای خرید شرکت پوشاک ، به 
دست آوردن دیور بود تا پایه ای باشد برای راه اندازی یک »سوپرمارکت 

کاالهای لوکس« که طبقه متوسط جامعه بتوانند از آن خرید کنند. آرنو به 
سرعت دیور را گسترش داد تا برندهای جدیدی مثل خانه مد کریستین الکروا 

و سلین) که کاالهای چرمی  تولید می کردند( را نیز در برگیرد.
کمی  بعد آرنو مجبور شد تقریبا تمام سرمایه شرکت را به قیمت ۴۰۰ میلیون دالر فروخته و تنها، برند با 
8پرستیژ کریستین دیور و فروشگاه »لوبن مارشه« را نگه دارد. این فروش، او را قادر ساخت تا 8پرستیژ کریستین دیور و فروشگاه »لوبن مارشه« را نگه دارد. این فروش، او را قادر ساخت تا 1/8 میلیارد 

۲۴ خریداری کند تا به این طریق کنترل ۲۴ خریداری کند تا به این طریق کنترل ۲۴ درصد از 
این گروه را در اختیار گیرد. کمی  بعد بین آرنو و هنری راکمیه رییس قبلی شرکت لویی وویتون 

 بود، درگیری بر سر قدرت رخ داد. در عرض کمی  بیش از 
یک سال آرنو در منازعات دادگاه پیروز شده و راکمیه از کار برکنار شد. در دست گرفتن قدرت 
 یکی از متبحرانه ترین کارهای تجاری در تاریخ فرانسه بوده و باعث شده آرنو به 
عنوان فردی بدطینت که به واسطه اخراج های متعدد به قدرت رسیده ،  شناخته شود، اما با 

این حال بسیاری از افراد استراتژی کسب و کار آرنو و عالقه اش برای ریسک پذیری را قابل 

تکه های  کردن  هم  سر  به  شروع  بود  کرده  کسب   
سوپرمارکت کاالهای لوکس خود نمود. آرنو از آن زمان تاکنون شرکت را با برنامه 
 را تبدیل به بزرگ ترین گروه تجاری 

آرنو در دهه نود با خرید ده ها تولیدکننده کاالهای لوکس در اروپا،  آمریکای شمالی،  آسیا، آمریکای 

او اعتقاد دارد که شرکت برای افزایش انرژی خالقانه، باید مدیرانی با عشق و عالقه به هنرمندان داشته باشند و به 
این شکل می توانند هنرمندانشان را درک کنند. آرنو که در میان مدیران ارشد اجرایی پیشتاز در جهان، فردی 

منحصر به فرد است، همواره این توانایی را داشته که بین جنبه های مالی و خالقانه کسب و کار ارتباطی 
مناسب برقرار کند. او گرچه هیچ وقت به محدود کردن نوآوری طراحانش اعتقاد نداشته، اما همواره بر 

انضباط مالی در خرید، بازاریابی و فروش محصوالت شرکتش تاکید کرده است. 
 فرزند دارد و یکی از دخترانش نیز در حال حاضر 
 است. همسر دوم آرنو، هلن مرسیه، یک پیانیست اهل کبک کانادا و 

کلکسیونر نت های موسیقی می باشد.

جنوبی و استرالیا شرکتش را تبدیل به یک امپراتوری بزرگ کرد.
او اعتقاد دارد که شرکت برای افزایش انرژی خالقانه، باید مدیرانی با عشق و عالقه به هنرمندان داشته باشند و به 

این شکل می توانند هنرمندانشان را درک کنند. آرنو که در میان مدیران ارشد اجرایی پیشتاز در جهان، فردی 
منحصر به فرد است، همواره این توانایی را داشته که بین جنبه های مالی و خالقانه کسب و کار ارتباطی 

مناسب برقرار کند. او گرچه هیچ وقت به محدود کردن نوآوری طراحانش اعتقاد نداشته، اما همواره بر 
انضباط مالی در خرید، بازاریابی و فروش محصوالت شرکتش تاکید کرده است. 

۵برنارد آرنو تاکنون دو بار ازدواج کرده است. وی ۵برنارد آرنو تاکنون دو بار ازدواج کرده است. وی ۵ فرزند دارد و یکی از دخترانش نیز در حال حاضر 
 است. همسر دوم آرنو، هلن مرسیه، یک پیانیست اهل کبک کانادا و 

کلکسیونر نت های موسیقی می باشد.

سرمایه گذاری »بانک الزارد« و استفاده از سوبسیدهای اعطایی از سوی دولت در ازای 
اینکه شرکت تعدیل نیرو نداشته باشد، شرکت نساجی پوشاک را که در 

بحران ورشکستگی به سر می برد،  خرید. 
در واقع دولت فرانسه به دنبال کسی می گشت تا امپراتوری نساجی 
را که شرکت های بسیاری زیر مجموعه آن بودند ) مثل کریستین 
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اجرایی  ارشد  مدیر  و  رییس   )Bernard Arnault( آرنو  برنارد 
ثروت 1۶/۵  با   ،)  .LVMH( Louis Vuitton S.A شرکت 

میلیارد دالر، ثروتمندترین فرد فرانسه و پانزدهمین فرد ثروتمند 
از  بسیاری  عمده  مالک سهام   LVMH می باشد. شرکت  دنیا 

برندهای معروف مثل لویی وویتون، دیور و فندی است. برنارد 
آرنو در ۵ مارس سال 19۴9 در شهر روبه در شمال فرانسه متولد 
شد. وی پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان ماکسنس به دانشگاه 
پلی تکنیک پاریس رفت و در سال 19۷1 با مدرک مهندسی 
فارغ التحصیل شد. برنارد پس از فارغ التحصیلی به عنوان یک 
مهندس، به شرکت ساختمان سازی و امالک پدرش، فرت 
ساوینل، پیوست و در سال 19۷۶ پدرش را قانع کرد که با 
بخش تولیدی شرکت به مبلغ ۴۰ میلیون فرانک تسویه حساب 
کرده و تمرکز شرکت را به معامالت امالک تغییر دهد. شرکت 
جدید با تغییر نام به »فرینل« به فعالیت در حوزه اقامتگاه های مسافرتی 
با امکانات خاص وارد شد. برنارد در سال 19۷9 جانشین پدرش در جایگاه 

ریاست شرکت شد.
برنارد آرنو در سال 1981، پس از اینکه فرانسوا میتران، رییس جمهور 

فرانسه شد، به آمریکا مهاجرت کرد و شرکت فرینل را در آنجا 
تاسیس کرد و به این وسیله توانست ساختمان هایی مسکونی 

در پالم بیچ در ایالت فلوریدا بسازد. آرنو سه سال بعد زمانی 
که سوسیالیست های فرانسه به رویکرد اقتصادی محافظه 

کارانه تر تغییر رویه دادند،  دوباره به فرانسه بازگشت و به 
عنوان مدیر ارشد اجرایی یک شرکت کاالهای لوکس 

)کاالهایی که با افزایش درآمد مصرف کنندگان، 
افزایش  مصرفشان  میزان 

»فیانسیر  دنیا،  می یابد( 
کار  به  مشغول  آگاش« 

شد.
بنگاه  کمک  با  آرنو 

اجرایی  ارشد  مدیر  و  رییس   )
1۶/1۶/1۶ ثروت ۵ با   ،)  .

میلیارد دالر، ثروتمندترین فرد فرانسه و پانزدهمین فرد ثروتمند 
از  بسیاری  عمده  مالک سهام   

برندهای معروف مثل لویی وویتون، دیور و فندی است. برنارد 
 در شهر روبه در شمال فرانسه متولد 
شد. وی پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان ماکسنس به دانشگاه 
 با مدرک مهندسی 

میلیاردری با مارك 

کریستین دیور

اجرایی  ارشد  مدیر  و  رییس   )Bernard Arnault( آرنو  برنارد 
ثروت  با   ،)  .LVMH( Louis Vuitton S.A شرکت 

میلیارد دالر، ثروتمندترین فرد فرانسه و پانزدهمین فرد ثروتمند 
از  بسیاری  عمده  مالک سهام   LVMH می باشد. شرکت  دنیا 

برندهای معروف مثل لویی وویتون، دیور و فندی است. برنارد 
آرنو در ۵ مارس سال 19۴9 در شهر روبه در شمال فرانسه متولد 
شد. وی پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان ماکسنس به دانشگاه 

پلی تکنیک پاریس رفت و در سال 
فارغ التحصیل شد. برنارد پس از فارغ التحصیلی به عنوان یک 
مهندس، به شرکت ساختمان سازی و امالک پدرش، فرت 

ساوینل، پیوست و در سال 19۷۶
۴۰بخش تولیدی شرکت به مبلغ ۴۰بخش تولیدی شرکت به مبلغ ۴۰

کرده و تمرکز شرکت را به معامالت امالک تغییر دهد. شرکت 
جدید با تغییر نام به »فرینل« به فعالیت در حوزه اقامتگاه های مسافرتی 

با امکانات خاص وارد شد. برنارد در سال 19۷9
ریاست شرکت شد.
برنارد آرنو در سال 

فرانسه شد، به آمریکا مهاجرت کرد و شرکت فرینل را در آنجا 
تاسیس کرد و به این وسیله توانست ساختمان هایی مسکونی 

در پالم بیچ در ایالت فلوریدا بسازد. آرنو سه سال بعد زمانی 
که سوسیالیست های فرانسه به رویکرد اقتصادی محافظه 

کارانه تر تغییر رویه دادند،  دوباره به فرانسه بازگشت و به 
عنوان مدیر ارشد اجرایی یک شرکت کاالهای لوکس 

)کاالهایی که با افزایش درآمد مصرف کنندگان، 
افزایش  مصرفشان  میزان 

»فیانسیر  دنیا،  می یابد( 
کار  به  مشغول  آگاش« 

شد.
بنگاه  کمک  با  آرنو 

میلیاردری با مارك 
میلیاردری با مارك 

کریستین کریستین دیوردیور
کریستین دیور
کریستین دیوردیور
دیور

19۷9 جانشین پدرش در جایگاه 

، پس از اینکه فرانسوا میتران، رییس جمهور 
فرانسه شد، به آمریکا مهاجرت کرد و شرکت فرینل را در آنجا 

تاسیس کرد و به این وسیله توانست ساختمان هایی مسکونی 
در پالم بیچ در ایالت فلوریدا بسازد. آرنو سه سال بعد زمانی 

که سوسیالیست های فرانسه به رویکرد اقتصادی محافظه 
کارانه تر تغییر رویه دادند،  دوباره به فرانسه بازگشت و به 

عنوان مدیر ارشد اجرایی یک شرکت کاالهای لوکس 
)کاالهایی که با افزایش درآمد مصرف کنندگان، 

با امکانات خاص وارد شد. برنارد در سال 19۷9
ریاست شرکت شد.

برنارد آرنو در سال 1981، پس از اینکه فرانسوا میتران، رییس جمهور 
فرانسه شد، به آمریکا مهاجرت کرد و شرکت فرینل را در آنجا 

تاسیس کرد و به این وسیله توانست ساختمان هایی مسکونی 
در پالم بیچ در ایالت فلوریدا بسازد. آرنو سه سال بعد زمانی 

که سوسیالیست های فرانسه به رویکرد اقتصادی محافظه 
کارانه تر تغییر رویه دادند،  دوباره به فرانسه بازگشت و به 

عنوان مدیر ارشد اجرایی یک شرکت کاالهای لوکس 
)کاالهایی که با افزایش درآمد مصرف کنندگان، 

افزایش  مصرفشان  میزان 
»فیانسیر  دنیا،  می یابد( 
کار  به  مشغول  آگاش« 

بنگاه  کمک  با  آرنو 
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در آگوست 188۳، »گابریل کوکو شانل« در شهر کوچک سومور فرانسه متولد شد. 
او دوران کودکی فقیرانه ای داشت و آموزش سخت گیرانه صومعه را گذراند. مشکالت و 
سختی های اوایل زندگی، الهام بخش او شد تا زندگی کامال متفاوتی را به عنوان یک کاله 

فروش دنبال کند.
شانل به کمک یکی از طرفداران خود که عالوه بر کمک مالی قابل توجه، ارتباطات اجتماعی وسیعی 

برای او فراهم کرد، توانست در سال 191۳ نخستین فروشگاه خود را در پاریس افتتاح کند. 
پس از آن با فروش کاله ها و تاسیس شعبه های دیگری در دیوویل و باریتز، فروشگاه های شانل گسترش 
یافت و به سرعت لباس های ورزشی و راحتی او موفقیت بسیار زیادی پیدا کرد. بیشتر لباس های شانل از پارچه های کشباف 

تهیه می شد، پارچه ای که انتخاب آن خیلی معمول و عادی نبود. 
پیش از آن، این نوع پارچه معموال در لباس های زیر مردانه استفاده می شد و شانل به خاطر موقعیت مالی نامناسب 

خود در سال های نخست، این پارچه ها را به دلیل قیمت پایین خریداری و استفاده می کرد.
 ویژگی ها و کیفیت این پارچه باعث شد تا شانل پس از اینکه در کار خود موفق شد و به سودآوری و درآمد باال رسید، 

باز هم استفاده از آن را ادامه بدهد. این پارچه به خوبی تزئین می شد، تا می خورد و با 
طرح های شانل که ساده، کاربردی و اغلب الهام گرفته از لباس های مردانه بود 
)مثل یونیفورم هایی که در زمان شروع جنگ جهانی در سال 191۴ رایج 

بود( مناسب و هماهنگ بود.
هنگامی که در آغاز جنگ جهانی، مشتریان طرفدار مد او پاریس را ترک 

کردند، بوتیک های شانل در باریتز و دیوویل رشد 
کرد. شانل به عنوان یک زن به خود افتخار و 
مباهات می کرد که برای سایر زنان طراحی 
می کند. او در سال 1919، در سن سی و 
دو سالگی، از موفقیت عظیمی برخوردار 
شد و مشتریانی در سراسر دنیا یافت. 
سپس سالن طراحی خود را از پاریس 
منتقل کرد که امروزه به عنوان مرکز 
فعالیت سالن شانل باقی مانده است.

طراحی روز شانل 
با پارچه کشباف

، »گابریل کوکو شانل« در شهر کوچک سومور فرانسه متولد شد. 
او دوران کودکی فقیرانه ای داشت و آموزش سخت گیرانه صومعه را گذراند. مشکالت و 
سختی های اوایل زندگی، الهام بخش او شد تا زندگی کامال متفاوتی را به عنوان یک کاله 

شانل به کمک یکی از طرفداران خود که عالوه بر کمک مالی قابل توجه، ارتباطات اجتماعی وسیعی 

پس از آن با فروش کاله ها و تاسیس شعبه های دیگری در دیوویل و باریتز، فروشگاه های شانل گسترش 
یافت و به سرعت لباس های ورزشی و راحتی او موفقیت بسیار زیادی پیدا کرد. بیشتر لباس های شانل از پارچه های کشباف 

188۳در آگوست 188۳در آگوست 188۳، »گابریل کوکو شانل« در شهر کوچک سومور فرانسه متولد شد. 
او دوران کودکی فقیرانه ای داشت و آموزش سخت گیرانه صومعه را گذراند. مشکالت و 
سختی های اوایل زندگی، الهام بخش او شد تا زندگی کامال متفاوتی را به عنوان یک کاله 

فروش دنبال کند.
شانل به کمک یکی از طرفداران خود که عالوه بر کمک مالی قابل توجه، ارتباطات اجتماعی وسیعی 

191۳برای او فراهم کرد، توانست در سال 191۳برای او فراهم کرد، توانست در سال 191۳ نخستین فروشگاه خود را در پاریس افتتاح کند. 
پس از آن با فروش کاله ها و تاسیس شعبه های دیگری در دیوویل و باریتز، فروشگاه های شانل گسترش 
یافت و به سرعت لباس های ورزشی و راحتی او موفقیت بسیار زیادی پیدا کرد. بیشتر لباس های شانل از پارچه های کشباف 

تهیه می شد، پارچه ای که انتخاب آن خیلی معمول و عادی نبود. 
پیش از آن، این نوع پارچه معموال در لباس های زیر مردانه استفاده می شد و شانل به خاطر موقعیت مالی نامناسب 

خود در سال های نخست، این پارچه ها را به دلیل قیمت پایین خریداری و استفاده می کرد.
 ویژگی ها و کیفیت این پارچه باعث شد تا شانل پس از اینکه در کار خود موفق شد و به سودآوری و درآمد باال رسید، 

باز هم استفاده از آن را ادامه بدهد. این پارچه به خوبی تزئین می شد، تا می خورد و با 
طرح های شانل که ساده، کاربردی و اغلب الهام گرفته از لباس های مردانه بود 

)مثل یونیفورم هایی که در زمان شروع جنگ جهانی در سال 
بود( مناسب و هماهنگ بود.

هنگامی که در آغاز جنگ جهانی، مشتریان طرفدار مد او پاریس را ترک 
کردند، بوتیک های شانل در باریتز و دیوویل رشد 

کرد. شانل به عنوان یک زن به خود افتخار و 
مباهات می کرد که برای سایر زنان طراحی 
1919می کند. او در سال 1919می کند. او در سال 1919، در سن سی و 
دو سالگی، از موفقیت عظیمی برخوردار 
شد و مشتریانی در سراسر دنیا یافت. 
سپس سالن طراحی خود را از پاریس 
منتقل کرد که امروزه به عنوان مرکز 
فعالیت سالن شانل باقی مانده است.

طراحی روز شانل 
با پارچه کشباف

یافت و به سرعت لباس های ورزشی و راحتی او موفقیت بسیار زیادی پیدا کرد. بیشتر لباس های شانل از پارچه های کشباف 
تهیه می شد، پارچه ای که انتخاب آن خیلی معمول و عادی نبود. 

پیش از آن، این نوع پارچه معموال در لباس های زیر مردانه استفاده می شد و شانل به خاطر موقعیت مالی نامناسب 
خود در سال های نخست، این پارچه ها را به دلیل قیمت پایین خریداری و استفاده می کرد.

 ویژگی ها و کیفیت این پارچه باعث شد تا شانل پس از اینکه در کار خود موفق شد و به سودآوری و درآمد باال رسید، 
باز هم استفاده از آن را ادامه بدهد. این پارچه به خوبی تزئین می شد، تا می خورد و با 
طرح های شانل که ساده، کاربردی و اغلب الهام گرفته از لباس های مردانه بود 
191۴)مثل یونیفورم هایی که در زمان شروع جنگ جهانی در سال 191۴)مثل یونیفورم هایی که در زمان شروع جنگ جهانی در سال 191۴ رایج 

هنگامی که در آغاز جنگ جهانی، مشتریان طرفدار مد او پاریس را ترک 
کردند، بوتیک های شانل در باریتز و دیوویل رشد 

کرد. شانل به عنوان یک زن به خود افتخار و 
مباهات می کرد که برای سایر زنان طراحی 
، در سن سی و 
دو سالگی، از موفقیت عظیمی برخوردار 
شد و مشتریانی در سراسر دنیا یافت. 
سپس سالن طراحی خود را از پاریس 
منتقل کرد که امروزه به عنوان مرکز 
فعالیت سالن شانل باقی مانده است.

پیش از آن، این نوع پارچه معموال در لباس های زیر مردانه استفاده می شد و شانل به خاطر موقعیت مالی نامناسب 

 ویژگی ها و کیفیت این پارچه باعث شد تا شانل پس از اینکه در کار خود موفق شد و به سودآوری و درآمد باال رسید، 

یافت و به سرعت لباس های ورزشی و راحتی او موفقیت بسیار زیادی پیدا کرد. بیشتر لباس های شانل از پارچه های کشباف 
تهیه می شد، پارچه ای که انتخاب آن خیلی معمول و عادی نبود. 

پیش از آن، این نوع پارچه معموال در لباس های زیر مردانه استفاده می شد و شانل به خاطر موقعیت مالی نامناسب 
خود در سال های نخست، این پارچه ها را به دلیل قیمت پایین خریداری و استفاده می کرد.

 ویژگی ها و کیفیت این پارچه باعث شد تا شانل پس از اینکه در کار خود موفق شد و به سودآوری و درآمد باال رسید، 
باز هم استفاده از آن را ادامه بدهد. این پارچه به خوبی تزئین می شد، تا می خورد و با 
طرح های شانل که ساده، کاربردی و اغلب الهام گرفته از لباس های مردانه بود 

)مثل یونیفورم هایی که در زمان شروع جنگ جهانی در سال 

هنگامی که در آغاز جنگ جهانی، مشتریان طرفدار مد او پاریس را ترک 
کردند، بوتیک های شانل در باریتز و دیوویل رشد 

کرد. شانل به عنوان یک زن به خود افتخار و 
مباهات می کرد که برای سایر زنان طراحی 
، در سن سی و 
دو سالگی، از موفقیت عظیمی برخوردار 
شد و مشتریانی در سراسر دنیا یافت. 
سپس سالن طراحی خود را از پاریس 
منتقل کرد که امروزه به عنوان مرکز 
فعالیت سالن شانل باقی مانده است.
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Brand
شانل در تمام دوران فعالیت خود، در بازاریابی سبک شخصی خود موفق بود و در سرتاسر قرن بیستم، به یک داور عالی و 
برجسته ذوق و سلیقه زنان تبدیل شد. او از میان دوستان خود، یک طراح روسی را استخدام کرد تا در کارگاه قالب دوزی 

و تزئینات او کار کند و طرح هایی را برای خصوصیات سخت گیرانه او خلق کند.
شانل در طول دهه 19۲۰ و 19۳۰ به فعالیت خود ادامه داد تا بتواند لباس های موفقی را برای زنان خلق کند. در سال 

19۲۶، مجله آمریکایی وگو »پیراهن مشکی کوتاه« محبوب و پرفروش شانل را به ماشین فورد تشبیه کرد و به شهرت 
جهانی او در مد اشاره کرد. مجموعه لباس های شب به شکل خطی باریک و بلند بود که شانل به استفاده از 

آن شهرت داشت. البته او تور، نوار و عناصر زینتی را نیز در آنها ترکیب می کرد که ظاهر کلی لباس را زیبا 
می ساخت.

شانل به رغم موفقیت بسیار زیاد خود، در هنگام جنگ آلمان و فرانسه در سال 19۳9، سالن خود را تعطیل کرد. 
به دنبال پایان جنگ، او موفقیت اولیه کریستین دیور و غالب شدن نظریه »نگاه جدید« او در دوره پس از جنگ را 

مشاهده و احساس کرد که طرح های او دیگر نه مدرن هستند و نه برای زنانی که با پذیرفتن نقش های فعال اجتماعی جنگ 
را سپری کرده بودند، مناسب است. او درست همانند زمان جنگ جهانی اول، به تقویت و تجدید صنعت مد زنان مشغول شد.

او در این تالش با چالش هایی از جمله تامین سرمایه، جمع کردن کارمندان جدید، جست وجوی پارچه های تازه و رقابت کردن با 
نسل جدید طراحان در سن هفتاد سالگی مواجه بود. پس در سال 19۵۳ دوباره آغاز به کار کرد. اگرچه این کار یک موفقیت 
مهم و شاخص نبود، اما شانل استقامت به خرج داد. او در مدت سه فصل توانست از احترام و اعتبار جدیدی 

برخوردار شود.
او نمونه های قدیمی و کالسیک خود را به شکل امروزی و مطابق روز درآورد، تا اینکه جمعیتی از زنان 
ثروتمند و افراد مشهور دوباره به سالن نمایشگاه او روی آوردند. کت دامن شانل که از پارچه فاستونی 
تهیه شده بود، به نشانه و نماد نسل جدید تبدیل شد. شانل بار دیگر کیف های زنانه، جواهرات و 

کفش ها را به بازار عرضه کرد که در فصل های بعدی با موفقیت بسیاری همراه شد.
پس از مرگ شانل در سال 19۷1، چند نفر از معاونین و دستیاران او برای شعبه های خیاطی و 
فروش او شروع به طراحی کردند و این کمپانی بزرگ و معروف مجددا آغاز به کار کرد. در 
آن سال ها کمپانی از طراحان و عطرسازان نسبتا زیاد و ماهری استفاده کرد تا ادکلن های 
آن بتوانند با کمپانی های معروف دیگر رقابت کنند. در سال 198۳ کارل لگرفلد، 

مسوول طراحی بخش خیاطی زنانه و بخش فروش این 
سالن شد و آلن و جرارد ورتیمر؛ مدیریت عامل 

شرکت را به عهده گرفتند.
لگرفلد مانند مجموعه های زمان بازگشت شانل، به طرح های پیشین 
نگاه کرد. در طرح های او جزئیات منحصر به مارک شانل از قبیل پارچه های فاستونی و راه راه 

مردانه، رنگ ها، زنجیرهای طالیی و چرم های کوک خورده ترکیب شده است و روی آن عالمت 
CC دیده می شد.

شانل از طراحان مهم و کلیدی مد در قرن بیستم بود که تاثیر ماندگاری بر مد زنان داشت. فروش 
شرکت شانل به لطف طرح های اولیه او اکنون بالغ بر ۳ میلیارد دالر است. او نه فقط اولین 

طراح زن معروف قرن شد، بلکه با تکیه بر استعداد خارق العاده اش توانست ظرافت ها 
و ارزش های زنان را در زمینه مد، هم تراز مردان سازد و با طرح های شیک 
و زیبایش ذائقه مشکل پسند زنان آن دوره را از هر طبقه و قشر اجتماعی، 

تامین نماید.

شانل در تمام دوران فعالیت خود، در بازاریابی سبک شخصی خود موفق بود و در سرتاسر قرن بیستم، به یک داور عالی و 
برجسته ذوق و سلیقه زنان تبدیل شد. او از میان دوستان خود، یک طراح روسی را استخدام کرد تا در کارگاه قالب دوزی 

و تزئینات او کار کند و طرح هایی را برای خصوصیات سخت گیرانه او خلق کند.
شانل در طول دهه 

19۲۶، مجله آمریکایی وگو »پیراهن مشکی کوتاه« محبوب و پرفروش شانل را به ماشین فورد تشبیه کرد و به شهرت 
جهانی او در مد اشاره کرد. مجموعه لباس های شب به شکل خطی باریک و بلند بود که شانل به استفاده از 

آن شهرت داشت. البته او تور، نوار و عناصر زینتی را نیز در آنها ترکیب می کرد که ظاهر کلی لباس را زیبا 
می ساخت.

شانل به رغم موفقیت بسیار زیاد خود، در هنگام جنگ آلمان و فرانسه در سال 
به دنبال پایان جنگ، او موفقیت اولیه کریستین دیور و غالب شدن نظریه »نگاه جدید« او در دوره پس از جنگ را 

نگاه کرد. در طرح های او جزئیات منحصر به مارک شانل از قبیل پارچه های فاستونی و راه راه 
مردانه، رنگ ها، زنجیرهای طالیی و چرم های کوک خورده ترکیب شده است و روی آن عالمت 

CC دیده می شد.

شانل از طراحان مهم و کلیدی مد در قرن بیستم بود که تاثیر ماندگاری بر مد زنان داشت. فروش 
شرکت شانل به لطف طرح های اولیه او اکنون بالغ بر 

طراح زن معروف قرن شد، بلکه با تکیه بر استعداد خارق العاده اش توانست ظرافت ها 
و ارزش های زنان را در زمینه مد، هم تراز مردان سازد و با طرح های شیک 
و زیبایش ذائقه مشکل پسند زنان آن دوره را از هر طبقه و قشر اجتماعی، 

تامین نماید.

شانل به رغم موفقیت بسیار زیاد خود، در هنگام جنگ آلمان و فرانسه در سال 
به دنبال پایان جنگ، او موفقیت اولیه کریستین دیور و غالب شدن نظریه »نگاه جدید« او در دوره پس از جنگ را 

مشاهده و احساس کرد که طرح های او دیگر نه مدرن هستند و نه برای زنانی که با پذیرفتن نقش های فعال اجتماعی جنگ 
را سپری کرده بودند، مناسب است. او درست همانند زمان جنگ جهانی اول، به تقویت و تجدید صنعت مد زنان مشغول شد.

او در این تالش با چالش هایی از جمله تامین سرمایه، جمع کردن کارمندان جدید، جست وجوی پارچه های تازه و رقابت کردن با 
نسل جدید طراحان در سن هفتاد سالگی مواجه بود. پس در سال 

مهم و شاخص نبود، اما شانل استقامت به خرج داد. او در مدت سه فصل توانست از احترام و اعتبار جدیدی 
برخوردار شود.

او نمونه های قدیمی و کالسیک خود را به شکل امروزی و مطابق روز درآورد، تا اینکه جمعیتی از زنان 
ثروتمند و افراد مشهور دوباره به سالن نمایشگاه او روی آوردند. کت دامن شانل که از پارچه فاستونی 
تهیه شده بود، به نشانه و نماد نسل جدید تبدیل شد. شانل بار دیگر کیف های زنانه، جواهرات و 

کفش ها را به بازار عرضه کرد که در فصل های بعدی با موفقیت بسیاری همراه شد.
پس از مرگ شانل در سال 

فروش او شروع به طراحی کردند و این کمپانی بزرگ و معروف مجددا آغاز به کار کرد. در 
آن سال ها کمپانی از طراحان و عطرسازان نسبتا زیاد و ماهری استفاده کرد تا ادکلن های 

آن بتوانند با کمپانی های معروف دیگر رقابت کنند. در سال 
مسوول طراحی بخش خیاطی زنانه و بخش فروش این 

سالن شد و آلن و جرارد ورتیمر؛ مدیریت عامل 

شانل به رغم موفقیت بسیار زیاد خود، در هنگام جنگ آلمان و فرانسه در سال 
به دنبال پایان جنگ، او موفقیت اولیه کریستین دیور و غالب شدن نظریه »نگاه جدید« او در دوره پس از جنگ را 

مشاهده و احساس کرد که طرح های او دیگر نه مدرن هستند و نه برای زنانی که با پذیرفتن نقش های فعال اجتماعی جنگ 
را سپری کرده بودند، مناسب است. او درست همانند زمان جنگ جهانی اول، به تقویت و تجدید صنعت مد زنان مشغول شد.

او در این تالش با چالش هایی از جمله تامین سرمایه، جمع کردن کارمندان جدید، جست وجوی پارچه های تازه و رقابت کردن با 
نسل جدید طراحان در سن هفتاد سالگی مواجه بود. پس در سال 

آن بتوانند با کمپانی های معروف دیگر رقابت کنند. در سال 198۳ کارل لگرفلد، 
مسوول طراحی بخش خیاطی زنانه و بخش فروش این 

سالن شد و آلن و جرارد ورتیمر؛ مدیریت عامل 
شرکت را به عهده گرفتند.

لگرفلد مانند مجموعه های زمان بازگشت شانل، به طرح های پیشین 
نگاه کرد. در طرح های او جزئیات منحصر به مارک شانل از قبیل پارچه های فاستونی و راه راه 

مردانه، رنگ ها، زنجیرهای طالیی و چرم های کوک خورده ترکیب شده است و روی آن عالمت 

شانل از طراحان مهم و کلیدی مد در قرن بیستم بود که تاثیر ماندگاری بر مد زنان داشت. فروش 
 میلیارد دالر است. او نه فقط اولین 

طراح زن معروف قرن شد، بلکه با تکیه بر استعداد خارق العاده اش توانست ظرافت ها 
و ارزش های زنان را در زمینه مد، هم تراز مردان سازد و با طرح های شیک 
و زیبایش ذائقه مشکل پسند زنان آن دوره را از هر طبقه و قشر اجتماعی، 

Brand
شانل در تمام دوران فعالیت خود، در بازاریابی سبک شخصی خود موفق بود و در سرتاسر قرن بیستم، به یک داور عالی و 
برجسته ذوق و سلیقه زنان تبدیل شد. او از میان دوستان خود، یک طراح روسی را استخدام کرد تا در کارگاه قالب دوزی 

 به فعالیت خود ادامه داد تا بتواند لباس های موفقی را برای زنان خلق کند. در سال 
، مجله آمریکایی وگو »پیراهن مشکی کوتاه« محبوب و پرفروش شانل را به ماشین فورد تشبیه کرد و به شهرت 

جهانی او در مد اشاره کرد. مجموعه لباس های شب به شکل خطی باریک و بلند بود که شانل به استفاده از 
آن شهرت داشت. البته او تور، نوار و عناصر زینتی را نیز در آنها ترکیب می کرد که ظاهر کلی لباس را زیبا 

، سالن خود را تعطیل کرد. 
به دنبال پایان جنگ، او موفقیت اولیه کریستین دیور و غالب شدن نظریه »نگاه جدید« او در دوره پس از جنگ را 

مشاهده و احساس کرد که طرح های او دیگر نه مدرن هستند و نه برای زنانی که با پذیرفتن نقش های فعال اجتماعی جنگ 
را سپری کرده بودند، مناسب است. او درست همانند زمان جنگ جهانی اول، به تقویت و تجدید صنعت مد زنان مشغول شد.
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برندهای نساجی پوشاك

در آگوست 188۳، »گابریل کوکو شانل« در شهر کوچک سومور فرانسه متولد شد. 
او دوران کودکی فقیرانه ای داشت و آموزش سخت گیرانه صومعه را گذراند. مشکالت و 
سختی های اوایل زندگی، الهام بخش او شد تا زندگی کامال متفاوتی را به عنوان یک کاله 

فروش دنبال کند.
شانل به کمک یکی از طرفداران خود که عالوه بر کمک مالی قابل توجه، ارتباطات اجتماعی وسیعی 

برای او فراهم کرد، توانست در سال 191۳ نخستین فروشگاه خود را در پاریس افتتاح کند. 
پس از آن با فروش کاله ها و تاسیس شعبه های دیگری در دیوویل و باریتز، فروشگاه های شانل گسترش 
یافت و به سرعت لباس های ورزشی و راحتی او موفقیت بسیار زیادی پیدا کرد. بیشتر لباس های شانل از پارچه های کشباف 

تهیه می شد، پارچه ای که انتخاب آن خیلی معمول و عادی نبود. 
پیش از آن، این نوع پارچه معموال در لباس های زیر مردانه استفاده می شد و شانل به خاطر موقعیت مالی نامناسب 

خود در سال های نخست، این پارچه ها را به دلیل قیمت پایین خریداری و استفاده می کرد.
 ویژگی ها و کیفیت این پارچه باعث شد تا شانل پس از اینکه در کار خود موفق شد و به سودآوری و درآمد باال رسید، 

باز هم استفاده از آن را ادامه بدهد. این پارچه به خوبی تزئین می شد، تا می خورد و با 
طرح های شانل که ساده، کاربردی و اغلب الهام گرفته از لباس های مردانه بود 
)مثل یونیفورم هایی که در زمان شروع جنگ جهانی در سال 191۴ رایج 

بود( مناسب و هماهنگ بود.
هنگامی که در آغاز جنگ جهانی، مشتریان طرفدار مد او پاریس را ترک 

کردند، بوتیک های شانل در باریتز و دیوویل رشد 
کرد. شانل به عنوان یک زن به خود افتخار و 
مباهات می کرد که برای سایر زنان طراحی 
می کند. او در سال 1919، در سن سی و 
دو سالگی، از موفقیت عظیمی برخوردار 
شد و مشتریانی در سراسر دنیا یافت. 
سپس سالن طراحی خود را از پاریس 
منتقل کرد که امروزه به عنوان مرکز 
فعالیت سالن شانل باقی مانده است.

طراحی روز شانل 
با پارچه کشباف

، »گابریل کوکو شانل« در شهر کوچک سومور فرانسه متولد شد. 
او دوران کودکی فقیرانه ای داشت و آموزش سخت گیرانه صومعه را گذراند. مشکالت و 
سختی های اوایل زندگی، الهام بخش او شد تا زندگی کامال متفاوتی را به عنوان یک کاله 

شانل به کمک یکی از طرفداران خود که عالوه بر کمک مالی قابل توجه، ارتباطات اجتماعی وسیعی 

پس از آن با فروش کاله ها و تاسیس شعبه های دیگری در دیوویل و باریتز، فروشگاه های شانل گسترش 
یافت و به سرعت لباس های ورزشی و راحتی او موفقیت بسیار زیادی پیدا کرد. بیشتر لباس های شانل از پارچه های کشباف 

188۳در آگوست 188۳در آگوست 188۳، »گابریل کوکو شانل« در شهر کوچک سومور فرانسه متولد شد. 
او دوران کودکی فقیرانه ای داشت و آموزش سخت گیرانه صومعه را گذراند. مشکالت و 
سختی های اوایل زندگی، الهام بخش او شد تا زندگی کامال متفاوتی را به عنوان یک کاله 

فروش دنبال کند.
شانل به کمک یکی از طرفداران خود که عالوه بر کمک مالی قابل توجه، ارتباطات اجتماعی وسیعی 

191۳برای او فراهم کرد، توانست در سال 191۳برای او فراهم کرد، توانست در سال 191۳ نخستین فروشگاه خود را در پاریس افتتاح کند. 
پس از آن با فروش کاله ها و تاسیس شعبه های دیگری در دیوویل و باریتز، فروشگاه های شانل گسترش 
یافت و به سرعت لباس های ورزشی و راحتی او موفقیت بسیار زیادی پیدا کرد. بیشتر لباس های شانل از پارچه های کشباف 

تهیه می شد، پارچه ای که انتخاب آن خیلی معمول و عادی نبود. 
پیش از آن، این نوع پارچه معموال در لباس های زیر مردانه استفاده می شد و شانل به خاطر موقعیت مالی نامناسب 

خود در سال های نخست، این پارچه ها را به دلیل قیمت پایین خریداری و استفاده می کرد.
 ویژگی ها و کیفیت این پارچه باعث شد تا شانل پس از اینکه در کار خود موفق شد و به سودآوری و درآمد باال رسید، 

باز هم استفاده از آن را ادامه بدهد. این پارچه به خوبی تزئین می شد، تا می خورد و با 
طرح های شانل که ساده، کاربردی و اغلب الهام گرفته از لباس های مردانه بود 

)مثل یونیفورم هایی که در زمان شروع جنگ جهانی در سال 
بود( مناسب و هماهنگ بود.

هنگامی که در آغاز جنگ جهانی، مشتریان طرفدار مد او پاریس را ترک 
کردند، بوتیک های شانل در باریتز و دیوویل رشد 

کرد. شانل به عنوان یک زن به خود افتخار و 
مباهات می کرد که برای سایر زنان طراحی 
1919می کند. او در سال 1919می کند. او در سال 1919، در سن سی و 
دو سالگی، از موفقیت عظیمی برخوردار 
شد و مشتریانی در سراسر دنیا یافت. 
سپس سالن طراحی خود را از پاریس 
منتقل کرد که امروزه به عنوان مرکز 
فعالیت سالن شانل باقی مانده است.

طراحی روز شانل 
با پارچه کشباف

یافت و به سرعت لباس های ورزشی و راحتی او موفقیت بسیار زیادی پیدا کرد. بیشتر لباس های شانل از پارچه های کشباف 
تهیه می شد، پارچه ای که انتخاب آن خیلی معمول و عادی نبود. 

پیش از آن، این نوع پارچه معموال در لباس های زیر مردانه استفاده می شد و شانل به خاطر موقعیت مالی نامناسب 
خود در سال های نخست، این پارچه ها را به دلیل قیمت پایین خریداری و استفاده می کرد.

 ویژگی ها و کیفیت این پارچه باعث شد تا شانل پس از اینکه در کار خود موفق شد و به سودآوری و درآمد باال رسید، 
باز هم استفاده از آن را ادامه بدهد. این پارچه به خوبی تزئین می شد، تا می خورد و با 
طرح های شانل که ساده، کاربردی و اغلب الهام گرفته از لباس های مردانه بود 
191۴)مثل یونیفورم هایی که در زمان شروع جنگ جهانی در سال 191۴)مثل یونیفورم هایی که در زمان شروع جنگ جهانی در سال 191۴ رایج 

هنگامی که در آغاز جنگ جهانی، مشتریان طرفدار مد او پاریس را ترک 
کردند، بوتیک های شانل در باریتز و دیوویل رشد 

کرد. شانل به عنوان یک زن به خود افتخار و 
مباهات می کرد که برای سایر زنان طراحی 
، در سن سی و 
دو سالگی، از موفقیت عظیمی برخوردار 
شد و مشتریانی در سراسر دنیا یافت. 
سپس سالن طراحی خود را از پاریس 
منتقل کرد که امروزه به عنوان مرکز 
فعالیت سالن شانل باقی مانده است.

پیش از آن، این نوع پارچه معموال در لباس های زیر مردانه استفاده می شد و شانل به خاطر موقعیت مالی نامناسب 

 ویژگی ها و کیفیت این پارچه باعث شد تا شانل پس از اینکه در کار خود موفق شد و به سودآوری و درآمد باال رسید، 

یافت و به سرعت لباس های ورزشی و راحتی او موفقیت بسیار زیادی پیدا کرد. بیشتر لباس های شانل از پارچه های کشباف 
تهیه می شد، پارچه ای که انتخاب آن خیلی معمول و عادی نبود. 

پیش از آن، این نوع پارچه معموال در لباس های زیر مردانه استفاده می شد و شانل به خاطر موقعیت مالی نامناسب 
خود در سال های نخست، این پارچه ها را به دلیل قیمت پایین خریداری و استفاده می کرد.

 ویژگی ها و کیفیت این پارچه باعث شد تا شانل پس از اینکه در کار خود موفق شد و به سودآوری و درآمد باال رسید، 
باز هم استفاده از آن را ادامه بدهد. این پارچه به خوبی تزئین می شد، تا می خورد و با 
طرح های شانل که ساده، کاربردی و اغلب الهام گرفته از لباس های مردانه بود 

)مثل یونیفورم هایی که در زمان شروع جنگ جهانی در سال 

هنگامی که در آغاز جنگ جهانی، مشتریان طرفدار مد او پاریس را ترک 
کردند، بوتیک های شانل در باریتز و دیوویل رشد 

کرد. شانل به عنوان یک زن به خود افتخار و 
مباهات می کرد که برای سایر زنان طراحی 
، در سن سی و 
دو سالگی، از موفقیت عظیمی برخوردار 
شد و مشتریانی در سراسر دنیا یافت. 
سپس سالن طراحی خود را از پاریس 
منتقل کرد که امروزه به عنوان مرکز 
فعالیت سالن شانل باقی مانده است.

58   شماره 172    فروردین و اردیبهشت 96      



 تغييرات شركت های نساجی

 شركت فرش آتيه سبالن )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/7/14، ترازنامه و حساب 
ســود و زيان  سال 1٣9٣ به تصويب رسيد. روزنامه جمهوري اسالمي براي درج آگهي هاي 
شرکت تعيين شد. امين اميني و شيما اويسي به عنوان بازرس اصلي و علي البدل، علي اکبر 
دارسي به سمت رئيس هيئت مديره ، علي دارسي به سمت مديرعامل، سلمان به سمت نائب 

رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شركت صنايع فرش مرينوس بافت )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فو ق العاده مورخ95/9/2، اصغر رســمي و 
مهدي واعظي به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شــدند. ترازنامه و حساب سود 
و زيان مالي ســال 9٣ تصويب شد. روزنامه آفرينش جهت درج اطالعيه ها و آگهی هاي 

شرکت تعيين شد. 

 شركت ريزطيف الوان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/٣/29، محل شرکت به تهران،  

تهرانپارس، خيابان جشنواره، خيابان سجده اي شمالي٣ ، پالک 54،   واحد يک منتقل شد.

 شركت توليدي پوشاک آريان پوشش كسري )با مسئوليت محدود(  
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/6/16، محمد جعفرمنش، 
حبيب اسماعيلي،حسنعلي معروفي و سيدمرتضي قرشي به سمت اعضاي هيئت مديره انتخاب 

شدند.

 شركت نوين گستر نسج )با مسئوليت محدود(  
طبق صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ 95/9/7، ســرمايه شــرکت از مبلغ 
1,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال به مبلغ 15,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال افزايش يافت.  ســيد اميرهوشــنگ 
مشهدي عباسي به  سمت رئيس هيئت مديره و نرگس قاري به عنوان مديرعامل تعيين شدند. 
محل شرکت به تهران، اسالم شهر، احمدآباد مستوفي، 14 متري اتحاد، پالک ٣47 کدپستي 

٣٣1٣11٨754 انتقال يافت.

 شركت فرش گردونه مهر )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فو ق العاده مورخ 95/5/٣، تراز نامه و حساب 
سود و زيان منتهی به 94/12/29  به تصويب رسيد. محمد سعيد الذاکرين به سمت مديرعامل 
و عضو هيئت مديره ، ميثم ســعيد الذاکرين به سمت نايب رئيس هيئت مديره، سيده بتول 
حاجي آقا ميري به سمت رئيس هيئت مديره، عباسعلي قنبر زاده  به سمت بازرس اصلي و اميد 
فتحي به سمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت 

انتخاب شد.

 شركت توليدي رهاورد كاالي البسه )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فو ق العاده مورخ 95/٨/22، ترازنامه و حساب سود 
و زيان شرکا درسال مالي 94 به تصويب رسيد. محمدحسين شاهرخي  به سمت مديرعامل و 
عضو هيئت مديره ، فريد شاهرخي به سمت رئيس هيئت مديره ، عصمت شمس کالهي به 
سمت نايب رئيس هيات مديره،  اشکان بدخشان به عنوان بازرس اصلي و محمدرضا دانيالي  
به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نويد جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين 

شد.

 شركت مهندسين مشاور الياف بهساز پارسه )سهامي خاص(تهیه و تنظیم : مینا بیانی
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 95/4/5، منصورمصلي نژاد به سمت رييس 
هيئت مديره، محمدبنان ماه به سمت نائب رئيس هيئت مديره ، نادرهاتف به سمت مديرعامل 
و عضو هيئت مديره ، مرضيه السادات حسام زاده به سمت بازرس اصلي و ليال مکارم به سمت 

بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه خبرجنوب جهت نشر آگهی هاي شرکت تعيين شد.

 شركت ريسندگي و بافندگي بهريس اصفهان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/24، هادي حطيم نماينده شرکت خانه سازي ايرداک 
به سمت رييس هيات مديره، ناصر نفري  نماينده شرکت بهساز مشارکت هاي ملت به سمت 

نائب رييس هيات مديره و  محمد علي خادمي به سمت مديرعامل تعيين شدند.

 شركت حرير بافت دلنشين )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/٨/17، امير ارسالن 
نوروزي به سمت بازرس اصلي و سيدمجتبي احمدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. 
روزنامه جمهوري اسالمي جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و 

زيان سالي مالي 1٣94 شرکت به تصويب رسيد.

 شركت نساج شفق كاشان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/٨/16، محمد ماهرو 
کاشاني و امير سياحي نژاد به سمت بازرس اصلی و علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب 

سود و زيان شرکت، منتهي به سال 1٣94 مورد تصويب قرار گرفت.

 شركت پوشاک تن مهرسا تک )بامسئوليت محدود(  
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/9، محل شرکت به جنت آباد شمالي، 
چهارراه ايرانپارس، شهرک مبعث، بلوار مبعث، پالک٣٠ ، طبقه اول، کدپستي 147٨76٨641 

تغيير يافت.

 شركت تن پوشان سرزمين آريائي )بامسئوليت محدود(  
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/٨/15،  سرمايه شرکت از 1٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال به1٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال افزايش يافت. مريم آزاده نيا و شــهين سلماني به عنوان اعضاي 

هيئت مديره انتخاب شدند.

 شركت نصردوخت ماشين )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/٨/12، حسين صادقي قهرودي به سمت مديرعامل،  
محمدرضا صادقي قهرودي به سمت رئيس هيئت مديره و محبوبه کياني قهرودي به سمت 

نائب رئيس هيئت مديره  انتخاب شدند.

 شركت نساجي اردبيل )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/4 موارد زير به اختيارات هيئت 
مديره الحاق می شود:» اخذ هرگونه تسهيالت مالي و اعتباري در قالب کليه عقود اسالمي و 
درخواست صدور انواع ضمانت نامه بانکي و گشايش انواع اعتبارات اسنادي و تسهيالت ارزي 

به هر مبلغ و مدت از سيستم بانکي.«

 شركت تعاونی پوشاک خاتون مغان 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/14، به موضوع شرکت موارد ذيل 
الحاق و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شد:» توليد و توزيع پوشاک و شرکت در مناقصه 
ها و مزايده هاي دولتي و خصوصي.« ضمناً ثبت موضوع فعاليت به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعاليت نمي باشد. زهرا عليزاده به سمت رئيس هيئت مديره ، اسالم بديع جعفرلو به سمت نائب 
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رئيس هيئت مديره و مديرعامل، مهدي شکاري به عنوان بازرس اصلي و بهمن شکاري به 
سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شركت صنايع نخ خمين )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/1٣،  مرتضي اجالليان به نمايندگي ازشرکت ليزينگ 
آتيه الوند به عنوان مديرعامل، حســنعلي راه دار  به نمايندگي از شــرکت آسيا بافت بيستون 
به عنوان رئيس هيئت مديره و سعيد رجبي به نمايندگي از شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند به 

عنوان نائب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شركت تعاونی پوشاک گلنار نقش خوزستان
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/٨/21، محل شرکت به فرديس، جاده 

مالرد ، خيابان صاحب الزمان)عج(، گلستان56،  نبش بلوار طالقاني، پالک 1٠٠ منتقل شد.

 شركت بافندگي تابان يزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/٣/4،  رضا قندي به عنوان بازرس 
اصلي و موسسه حسابرسي وثيق به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.  روزنامه پيمان يزد 
جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. صورت هاي مالي منتهي به سال 94 به تصويب رسيد.

 شركت زيبا ريس البرز )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/5/21،  سيد جمال حسيني به عنوان مديرعامل و رئيس 

هيئت مديره و سليمه قاسمي به عنوان نايب رئيس هيئت مديره  انتخاب شدند.

 شركت صنايع فرش تيراژه كاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/1٨، شعبه شرکت واقع در تهران، خيابان ميرداماد، 
خيابان حصاري، خيابان کوشــا، پالک 65 ، طبقه چهارم، واحد٨، کدپستي 1547717411 

تأسيس و ايمان ايمني به عنوان مدير شعبه تعيين شد.

 شركت توليدي واال بافت سپاهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/6، سرمايه شرکت از مبلغ 6/6٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 

ريال به مبلغ 25/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠  ميليارد ريال  افزايش يافت. 

 شركت قيام نخ )سهامي خاص(
طبــق صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ 95/7/4، ســرمايه شــرکت ازمبلغ 

19٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال به مبلغ 44٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال  افزايش يافت.  

 شركت فرش اول پديده لواسان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/5/19، سيد جمال حسيني  به عنوان 
رئيس هيئت مديره ، سليمه قاسمي به عنوان نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل، حميد رضا 
فرات مقدم به عنوان بازرس اصلي و الهام سيدي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. 

روزنامه جمهوري اسالمي جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. 

 شركت صنايع فرش آفرين تکميل كاشان )سهامي خاص(
برابر  صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فو ق العاده مورخ95/٨/25،  حسنعلي اسماعيليان 
به سمت رئيس هيئت مديره، احمدرضا اسماعيليان به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، علي 
محمد اسماعيليان به سمت مديرعامل، موسسه حسابرسي تلفيق نگار حسابداران رسمي به 
سمت بازرس اصلي و سيدحسن سعيدزاده به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 
آفرينش جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي 

به سال 1٣94 مورد تصويب قرار گرفت.

 شركت ريسندگي بهار ريس اصفهان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/6/4،  احمد گلسرخي به سمت رئيس هيئت مديره، 
مجتبي مالاحمدي به سمت نايب رئيس هيئت مديره و  مصطفي به سمت مديرعامل انتخاب 

شدند.

 شركت زيبا ريس البرز )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/5/2٠، حميد رضا فرات مقدم  به عنوان بازرس 
اصلي و الهام سيدي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه جمهوري اسالمي به 

عنوان روزنامه رسمي جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شــركت تعاوني توليد پوشاک گونش شــش هزار و ششصد و هفت 
شهرستان عجب شير 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/9/25، عيسي مدني 
به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره، اکرم زارع به سمت نائب رئيس هيئت مديره، 
عليرضــا مدني به عنوان بازرس اصلي و علــي مقدم گوروان به عنوان بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.

 شركت صنايع بافت و تکميل فرش هميشه بهار )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/7/1،موسسه حسابرسي 
تلفيق نگار به ســمت بازرس اصلي و حسين مرشــديان مقدم به سمت بازرس علي البدل 

انتخاب شدند.

 شركت صنايع ريسندگي كاشان زيبا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فو ق العاده مورخ 95/9/16،  سيداحمد سامان 
به سمت بازرس اصلي و جهانگير خسروي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه 
جمهوري اسالمي جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان سالي 
مالي 1٣94 شرکت به تصويب رسيد.  سرمايه شرکت از مبلغ 24/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال به مبلغ 

٣6/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال افزايش يافت. 

 شركت تن پاد جامه آريا )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/2٠، شرکت به علت عدم فعاليت منحل 
وعباس قاسمي به سمت مدير تصفيه انتخاب شد. محل تصفيه در  نظر آباد، شهرک فخر ايران، 

مجتمع صنعتي تن پادجامه آريا، کدپستي ٣٣٣174٣9٨4 قرار دارد.

 شركت آريا فرش كاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/٨/25، محمد علي جندقيان به سمت رئيس هيئت 
مديره، فاطمه احمدي بيدگلي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، مهدي قاضيان بيدگلي به 
سمت مديرعامل، موسسه حسابرسي تلفيق نگار حسابداران رسمي به عنوان بازرس اصلي و 
مرتضي لوايي به عنوان بازرس اصلي و علي البدل  انتخاب شــدند. تراز مالي سال 1٣94 به 

تصويب رسيد.

 شركت نساجي شاهو فرش كاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/9/5، حسين برزوئي 
به ســمت رئيس هيئت مديره،  فاطمه جوکار به سمت نايب رئيس هيئت مديره، محمد 
امير دهقاني به سمت مديرعامل، عباس نوحيان به سمت بازرس اصلي و محمدمصطفي 
ارشدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه آفرينش جهت نشر آگهي هاي 
شــرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال 9٣ به تصويب 

رسيد.
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 تغييرات شركت های نساجی

 شركت فرش آتيه سبالن )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/7/14، ترازنامه و حساب 
ســود و زيان  سال 1٣9٣ به تصويب رسيد. روزنامه جمهوري اسالمي براي درج آگهي هاي 
شرکت تعيين شد. امين اميني و شيما اويسي به عنوان بازرس اصلي و علي البدل، علي اکبر 
دارسي به سمت رئيس هيئت مديره ، علي دارسي به سمت مديرعامل، سلمان به سمت نائب 

رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شركت صنايع فرش مرينوس بافت )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فو ق العاده مورخ95/9/2، اصغر رســمي و 
مهدي واعظي به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شــدند. ترازنامه و حساب سود 
و زيان مالي ســال 9٣ تصويب شد. روزنامه آفرينش جهت درج اطالعيه ها و آگهی هاي 

شرکت تعيين شد. 

 شركت ريزطيف الوان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/٣/29، محل شرکت به تهران،  

تهرانپارس، خيابان جشنواره، خيابان سجده اي شمالي٣ ، پالک 54،   واحد يک منتقل شد.

 شركت توليدي پوشاک آريان پوشش كسري )با مسئوليت محدود(  
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/6/16، محمد جعفرمنش، 
حبيب اسماعيلي،حسنعلي معروفي و سيدمرتضي قرشي به سمت اعضاي هيئت مديره انتخاب 

شدند.

 شركت نوين گستر نسج )با مسئوليت محدود(  
طبق صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ 95/9/7، ســرمايه شــرکت از مبلغ 
1,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال به مبلغ 15,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال افزايش يافت.  ســيد اميرهوشــنگ 
مشهدي عباسي به  سمت رئيس هيئت مديره و نرگس قاري به عنوان مديرعامل تعيين شدند. 
محل شرکت به تهران، اسالم شهر، احمدآباد مستوفي، 14 متري اتحاد، پالک ٣47 کدپستي 

٣٣1٣11٨754 انتقال يافت.

 شركت فرش گردونه مهر )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فو ق العاده مورخ 95/5/٣، تراز نامه و حساب 
سود و زيان منتهی به 94/12/29  به تصويب رسيد. محمد سعيد الذاکرين به سمت مديرعامل 
و عضو هيئت مديره ، ميثم ســعيد الذاکرين به سمت نايب رئيس هيئت مديره، سيده بتول 
حاجي آقا ميري به سمت رئيس هيئت مديره، عباسعلي قنبر زاده  به سمت بازرس اصلي و اميد 
فتحي به سمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت 

انتخاب شد.

 شركت توليدي رهاورد كاالي البسه )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فو ق العاده مورخ 95/٨/22، ترازنامه و حساب سود 
و زيان شرکا درسال مالي 94 به تصويب رسيد. محمدحسين شاهرخي  به سمت مديرعامل و 
عضو هيئت مديره ، فريد شاهرخي به سمت رئيس هيئت مديره ، عصمت شمس کالهي به 
سمت نايب رئيس هيات مديره،  اشکان بدخشان به عنوان بازرس اصلي و محمدرضا دانيالي  
به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نويد جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين 

شد.

 شركت مهندسين مشاور الياف بهساز پارسه )سهامي خاص(تهیه و تنظیم : مینا بیانی
طبق صورتجلســه مجمع عمومي عادي مورخ 95/4/5، منصورمصلي نژاد به سمت رييس 
هيئت مديره، محمدبنان ماه به سمت نائب رئيس هيئت مديره ، نادرهاتف به سمت مديرعامل 
و عضو هيئت مديره ، مرضيه السادات حسام زاده به سمت بازرس اصلي و ليال مکارم به سمت 

بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه خبرجنوب جهت نشر آگهی هاي شرکت تعيين شد.

 شركت ريسندگي و بافندگي بهريس اصفهان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/24، هادي حطيم نماينده شرکت خانه سازي ايرداک 
به سمت رييس هيات مديره، ناصر نفري  نماينده شرکت بهساز مشارکت هاي ملت به سمت 

نائب رييس هيات مديره و  محمد علي خادمي به سمت مديرعامل تعيين شدند.

 شركت حرير بافت دلنشين )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/٨/17، امير ارسالن 
نوروزي به سمت بازرس اصلي و سيدمجتبي احمدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. 
روزنامه جمهوري اسالمي جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و 

زيان سالي مالي 1٣94 شرکت به تصويب رسيد.

 شركت نساج شفق كاشان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/٨/16، محمد ماهرو 
کاشاني و امير سياحي نژاد به سمت بازرس اصلی و علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب 

سود و زيان شرکت، منتهي به سال 1٣94 مورد تصويب قرار گرفت.

 شركت پوشاک تن مهرسا تک )بامسئوليت محدود(  
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/9، محل شرکت به جنت آباد شمالي، 
چهارراه ايرانپارس، شهرک مبعث، بلوار مبعث، پالک٣٠ ، طبقه اول، کدپستي 147٨76٨641 

تغيير يافت.

 شركت تن پوشان سرزمين آريائي )بامسئوليت محدود(  
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/٨/15،  سرمايه شرکت از 1٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال به1٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال افزايش يافت. مريم آزاده نيا و شــهين سلماني به عنوان اعضاي 

هيئت مديره انتخاب شدند.

 شركت نصردوخت ماشين )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/٨/12، حسين صادقي قهرودي به سمت مديرعامل،  
محمدرضا صادقي قهرودي به سمت رئيس هيئت مديره و محبوبه کياني قهرودي به سمت 

نائب رئيس هيئت مديره  انتخاب شدند.

 شركت نساجي اردبيل )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/4 موارد زير به اختيارات هيئت 
مديره الحاق می شود:» اخذ هرگونه تسهيالت مالي و اعتباري در قالب کليه عقود اسالمي و 
درخواست صدور انواع ضمانت نامه بانکي و گشايش انواع اعتبارات اسنادي و تسهيالت ارزي 

به هر مبلغ و مدت از سيستم بانکي.«

 شركت تعاونی پوشاک خاتون مغان 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/14، به موضوع شرکت موارد ذيل 
الحاق و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شد:» توليد و توزيع پوشاک و شرکت در مناقصه 
ها و مزايده هاي دولتي و خصوصي.« ضمناً ثبت موضوع فعاليت به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعاليت نمي باشد. زهرا عليزاده به سمت رئيس هيئت مديره ، اسالم بديع جعفرلو به سمت نائب 
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 شركت گوهر بافان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/7، شعبه شرکت در تهران ، شهرک 
قدس، بلوار فرحزادي، فالمک شمالي، کوچه نهم ،پالک 42 منحل اعالم شد. محل شرکت 
از اصفهان به تهران ، شــهرک غرب، بلوار فرحزادي خيابان ايوانک، خيابان فالمک شمالي، 

کوچه نهم ،پالک42 کدپستي 1467٨766٨1 منتقل شد. 

 شركت اطلس جامه آتا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/4/2٣، محل شرکت از آدرس قبلي 
به شهرســتان بناب، پاسداران، بلوار امام خميني، نبش شــهرداري، بن بست ابرار،کدپستي 

5551٨97719 منتقل شد.

 شركت حرير نخ اصفهان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/21،  مهدي صادقي به سمت رئيس هيئت مديره، 
زهرا عسگري به سمت نايب رئيس هيئت مديره و  سعيد صادقي  به سمت مديرعامل  انتخاب 

شدند.

 شركت طالريس كاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/6/25، ترازنامه و حساب 
سود و زيان سال مالي 94 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسي آرمان راهبرد و علي شهابي به 
سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. سرمايه شرکت از مبلغ 9٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال 

به مبلغ12٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال افزايش يافت.

 شركت نساجي بهار نطنز )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/6/25، موسسه حسابرسي 
آرمان راهبرد  و علي شهابي به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه وحساب 
سود وزيان سال مالي 94 به تصويب رسيد. سرمايه شرکت از مبلغ ٣٣/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال 

به مبلغ 45/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال  افزايش يافت.

 شركت توليدي لپان بافت )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/٣/٣٠،  هوروش 
توکلي به ســمت بازرس اصلي و افضل صفري به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. 
صورت هاي مالي و تراز سود و زيان منتهي به 94/12/29به تصويب رسيد. روزنامه ابرار جهت 

نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شركت كارخانجات ريسندگي و بافندگي و پوشاک جامعه ) با مسئوليت 
محدود( 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/٣، مؤسسه جامعه 
االمام الصادق )ع( با نمايندگي عالء ميرمحمد صادقي به سمت رئيس هيئت مديره.عليرضا 
ظهره وند به سمت نايب رئيس هيئت مديره، سيد علينقي سيد خاموشي به سمت عضو هيئت 
مديره و مديرعامل،  سيد خليل طباطبائي به سمت عضو هيئت مديره و قائم مقام مديرعامل، 
سيد هوشنگ قادريان به سمت عضو هيئت مديره، محمدفطانت به سمت عضو هيئت مديره، 
محمدرضا مصلحي به سمت عضو هيئت مديره، مؤسسه حسابرسي فاطر به عنوان بازرس 
اصلي و موسسه حسابرسي آرمان راهبرد به عنوان بازرس علي البدل يکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کيهان جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.. ترازنامه و صورتحساب سود و زيان 

سال مالي منتهي به 94/12/29به تصويب رسيد. 

 شركت مهربان الياف گرمسار )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/11/9، حميدخاکپور 

مهرباني به سمت رئيس هيئت مديره،  اميرخاکپور مهرباني به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
و محمود خاکپور به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شركت توليدي پنبه مسعود )سهامي خاص(
برابرصورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/٣/٣٠، عبداهلل فاطمي به سمت رئيس هيئت 
مديره، مسعود فاطمي به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، محسن فاطمي به سمت مديرعامل، 
فاطمه براتي به سمت بازرس اصلي و آقاي مرادقلي فضلي به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 شركت سپهر بافت خاورميانه )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ95/٣/2،  ترازنامه و حساب سود وزيان 
سال مالي منتهي به 94/12/29 به تصويب رسيد. موسسه  حسابداري و خدمات مالي هميار به 

عنوان بازرس اصلي و ابراهيم اميري به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شركت سپاهان اليه )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/1٠/6، ماده 25 اساسنامه به اين شرح 
ذيل اصالح شــد: »هريک از اعضای هيئت مديره بايد ال اقل يک سهم از سهام خود را به 
عنوان وثيقه حسن انجام خدمات در صندوق شرکت توديع و مادامي که مديري مفاصا حساب 
دوره تصدي خود را از شــرکت دريافت نداشته سهام مذکور مسترد نخواهد شد.« حبيب اهلل 
شاه کرمي به سمت رئيس هيئت مديره، علي شاه کرمي به سمت مديرعامل، نيما فرهادي به 
سمت نايب رئيس هيئت مديره، موسسه امين حسابرسي افق به سمت بازرس اصلي و حميد 
طالع دستجردي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت نشر آگهي ها 

و دعوت نامه هاي شرکت تعيين شد.

 شركت اكريل تاپس سرير )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/7/19، حسين علي احمدي  
به سمت رئيس هيئت مديره ، رضا جالل مآب به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل، 
موسسه حسابرسي آريان محاسب پويا به سمت بازرس و حسابرس اصلي و محسن احمدي 
به سمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند. روزنامه حمايت جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين 

شد. ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال 1٣94 مورد تصويب قرارگرفت. 

 شركت نساجي دمسه تاكستان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/٨/25، عبدالعزيز مرشدي 

به سمت بازرس اصلي و الهام برقي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شركت جامه بافت نوين سماء ) با مسئوليت محدود(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/٨/1٣، سرمايه شرکت از مبلغ 
1٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال به مبلغ16/666/666 ريال افزايش يافت. ســعيد آل اســد به سمت 
مديرعامــل و رئيس هيئت مديره، مريم ماســوري  به ســمت نايب رئيس هيئت مديره 

انتخاب شدند. 

 شركت تافته همدان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/4، زهرا مينوي به سمت مديرعامل، تقي توسلي نيا 
به سمت رئيس هيئت مديره  و گلناز شاياني  به سمت نايب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شركت زرينه پود )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/٣، عليرضا تياني خياباني 
به ســمت رئيس هيات مديره ، محمدرضا تياني خياباني به سمت نائب رئيس هيات مديره، 
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نادر تياني خياباني ٠٠5٣5594٣6 به سمت مديرعامل، احمد غني دل به سمت بازرس اصلي 
و مجيد گلي زاده اخالقي به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج 

آگهي هاي شرکت تعيين شد. 

 شركت پشم ريسي رضويه كرمان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/7/24، حسين علي 
احمدي به ســمت رئيس هيئت مديره و مدير عامل، رضا جالل مآب به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره، موسســه حسابرسي آريان محاسب پويا به سمت حسابرس و بازرس اصلي و 
مريم طالبي زاده به ســمت بازرس علي البدل  انتخاب شــدند. ترازنامه و حساب سود و زيان 
شرکت منتهي به سال 1٣94 مورد تصويب قرار گرفت. روزنامه حمايت جهت نشر آگهي هاي 

شرکت تعيين شد.

 شركت ريسندگي و بافندگي سرير باف كوير )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/7/22، حسين علي 
احمدي به ســمت رئيس هيئت مديره، رضا جالل مآب به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، 
فاطمه نظري به سمت مدير عامل، موسسه حسابرسي آريان محاسب پويا به سمت بازرس و 
حسابرس اصلي و نجمه طالبي زاده  به سمت بازرس علي ا لبدل براي انتخاب شدند. روزنامه 
حمايت جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي 

به سال 1٣94 مورد تصويب قرار گرفت.

 شركت الماس بافت اميد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/12/17، محسن حاجي محمد جوادي به سمت 

رئيس هيات مديره و روح اهلل حاجي محمد جوادي به سمت مديرعامل تعيين شدند.

 شركت صنايع پوشاک آسيا فاخر )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/1٠/4، محل شرکت به تهران، خيابان 
نلســون ماندال ، کوچه فرزان شرقي، پالک 12، طبقه سوم، واحد 5 کدپستي 191767471٨ 

منتقل شد. 

 شركت توليدي و صنعتي صائين صنعت )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/٨/2، محسن صادقي به سمت رئيس هيئت مديره ، 
عليرضا صادقي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، حسين جعفريان به سمت مديرعامل، حسن 
دوروديان به عنوان بازرس اصلي و مسعود شريفي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. 

ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال 1٣94 به تصويب رسيد.

 شركت تعاوني توليدي پوشاک نازپوش طبس 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 9٣/12/11،  با توجه به استعفاي عصمت عباسي از 
عضويت هيئت مديره،  محدثه علي پور به عضويت اصلي هيئت مديره درآمد و   بر اين اساس 
به سمت رئيس هيئت مديره، مهدي علي پور  به سمت نائب رئيس هيئت مديره و رضا علي پور  

به عنوان مديرعامل براي مدت باقي مانده تصدي هيئت مديره تعيين شدند.

 شركت فرش آواي بهار كاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/9/٣، حميد غبرائي به 
سمت رئيس هيئت مديره، امين محمدرجبي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، حميدرضا 
غبرائي به سمت مدير عامل،  مريم فيروزي  به سمت بازرس اصلي و فهيمه حاصلي به سمت 

بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. 
ماده 2 اساســنامه اصالح و موضوع شرکت به اين شــرح تغيير يافت: »تأسيس و اداره 
کارخانجات توليدي محصوالت نساجي اعم از ريسندگي انواع نخ، بافندگي فرش ماشيني، 

موکت، پارچه بافي، پوشاک، آهار و تکميل کليه محصوالت نساجي، تهيه، خريد و واردات 
مواد اوليه و ماشين آالت و قطعات و لوازم مربوط به موضوع شرکت، توزيع، خريد، واردات، 
فروش و صادرات محصوالت شــرکت و ديگر اقــالم مجاز بازرگاني، تعمير، نگهداري و 
نصب دستگاه  هاي فرش بافي، عقد قراردادهاي تجاري با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي، 
نهادها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي در داخل و خارج کشور، شرکت در کليه مزايده ها، 
مناقصه ها در سراســر شرکت، ترخيص کاال و حق العمل کاري، صادرات و واردات کليه 

اقالم مجازبازرگاني.« 

 شركت تعاوني توليدي كار پوشاک نرجس خوسف
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 95/5/16، فاطمه رباب مهربان به 
ســمت رئيس هيات مديره، حوا شريف زاده  به سمت نايب رئيس هيات مديره،  محمدعلي 
خسروي به سمت مديرعامل، عزت تميزي فريماني به سمت بازرس اصلي و  زهرا ميري به 
ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. صورت هاي مالي و ترازنامه و صورت حساب سود و 

زيان و صورت حساب تقسيم سود سال 1٣94 به تصويب رسيد.

 شركت پشمينه كوير )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/17،  غالمرضا زارع به سمت مديرعامل، محمدرضا 
زارع به ســمت رئيس هيئت مديره و  ناهيد پورحميدي به ســمت نايب رئيس هيئت مديره 
 انتخاب شدند. ماده 2٣ اساسنامه به اين شرح اصالح شد: »تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره 

به سه الي هفت نفر تغيير يافت.«

 شركت صنايع نساجي پويا باف اصفهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/9/2٠، سرمايه شرکت از مبلغ 2 

ميليارد ريال به مبلغ 7 ميليارد ريال افزايش يافت.

 شركت ريسندگي گيالن  )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ95/٨/22، مؤسسه حسابرسي و 

توسعه  مديريت امين آزمون به عنوان بازرس قانوني تعيين شد.

 شركت فرش ماشيني اصفهان ترمه )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/9/25، حسن مقاره عابد به سمت رئيس 
هيئت مديره، مجتبي مقاره عابد به سمت نايب رئيس هيئت مديره، حسين مقاره عابد به سمت 
مديرعامل، شهال براتي به سمت بازرس اصلي و فرزانه خوشنما به سمت بازرس علي البدل  

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

 شركت فرش خاطره كوير كاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/٨/1٠، ابوالفضل قائمي 
به ســمت بازرس اصلي و صديقه صاحب کاشاني به سمت بازرس علي  البدل انتخاب شدند. 
روزنامه جمهوري اسالمي جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و 
زيان سالي مالي 1٣94 به تصويب رسيد. سرمايه شرکت از مبلغ 5٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال به 

مبلغ 7٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال  افزايش يافت.

 شركت صنايع قائم تکميل كاشان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ 95/1/1٠، محمدرضا 
احســاني به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل، حسينعلي زراعتي به سمت نائب رئيس 

هيئت مديره انتخاب شدند. 
روزنامه جمهوري اسالمي جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و 

زيان سالي مالي 1٣94 شرکت به تصويب رسيد.
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 شركت گوهر بافان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/7، شعبه شرکت در تهران ، شهرک 
قدس، بلوار فرحزادي، فالمک شمالي، کوچه نهم ،پالک 42 منحل اعالم شد. محل شرکت 
از اصفهان به تهران ، شــهرک غرب، بلوار فرحزادي خيابان ايوانک، خيابان فالمک شمالي، 

کوچه نهم ،پالک42 کدپستي 1467٨766٨1 منتقل شد. 

 شركت اطلس جامه آتا )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/4/2٣، محل شرکت از آدرس قبلي 
به شهرســتان بناب، پاسداران، بلوار امام خميني، نبش شــهرداري، بن بست ابرار،کدپستي 

5551٨97719 منتقل شد.

 شركت حرير نخ اصفهان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/21،  مهدي صادقي به سمت رئيس هيئت مديره، 
زهرا عسگري به سمت نايب رئيس هيئت مديره و  سعيد صادقي  به سمت مديرعامل  انتخاب 

شدند.

 شركت طالريس كاشان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/6/25، ترازنامه و حساب 
سود و زيان سال مالي 94 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسي آرمان راهبرد و علي شهابي به 
سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. سرمايه شرکت از مبلغ 9٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال 

به مبلغ12٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال افزايش يافت.

 شركت نساجي بهار نطنز )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/6/25، موسسه حسابرسي 
آرمان راهبرد  و علي شهابي به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه وحساب 
سود وزيان سال مالي 94 به تصويب رسيد. سرمايه شرکت از مبلغ ٣٣/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال 

به مبلغ 45/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال  افزايش يافت.

 شركت توليدي لپان بافت )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/٣/٣٠،  هوروش 
توکلي به ســمت بازرس اصلي و افضل صفري به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. 
صورت هاي مالي و تراز سود و زيان منتهي به 94/12/29به تصويب رسيد. روزنامه ابرار جهت 

نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شركت كارخانجات ريسندگي و بافندگي و پوشاک جامعه ) با مسئوليت 
محدود( 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/٣، مؤسسه جامعه 
االمام الصادق )ع( با نمايندگي عالء ميرمحمد صادقي به سمت رئيس هيئت مديره.عليرضا 
ظهره وند به سمت نايب رئيس هيئت مديره، سيد علينقي سيد خاموشي به سمت عضو هيئت 
مديره و مديرعامل،  سيد خليل طباطبائي به سمت عضو هيئت مديره و قائم مقام مديرعامل، 
سيد هوشنگ قادريان به سمت عضو هيئت مديره، محمدفطانت به سمت عضو هيئت مديره، 
محمدرضا مصلحي به سمت عضو هيئت مديره، مؤسسه حسابرسي فاطر به عنوان بازرس 
اصلي و موسسه حسابرسي آرمان راهبرد به عنوان بازرس علي البدل يکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کيهان جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.. ترازنامه و صورتحساب سود و زيان 

سال مالي منتهي به 94/12/29به تصويب رسيد. 

 شركت مهربان الياف گرمسار )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 95/11/9، حميدخاکپور 

مهرباني به سمت رئيس هيئت مديره،  اميرخاکپور مهرباني به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
و محمود خاکپور به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

 شركت توليدي پنبه مسعود )سهامي خاص(
برابرصورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 95/٣/٣٠، عبداهلل فاطمي به سمت رئيس هيئت 
مديره، مسعود فاطمي به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، محسن فاطمي به سمت مديرعامل، 
فاطمه براتي به سمت بازرس اصلي و آقاي مرادقلي فضلي به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 شركت سپهر بافت خاورميانه )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ95/٣/2،  ترازنامه و حساب سود وزيان 
سال مالي منتهي به 94/12/29 به تصويب رسيد. موسسه  حسابداري و خدمات مالي هميار به 

عنوان بازرس اصلي و ابراهيم اميري به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شركت سپاهان اليه )سهامي خاص(
پيرو صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/1٠/6، ماده 25 اساسنامه به اين شرح 
ذيل اصالح شــد: »هريک از اعضای هيئت مديره بايد ال اقل يک سهم از سهام خود را به 
عنوان وثيقه حسن انجام خدمات در صندوق شرکت توديع و مادامي که مديري مفاصا حساب 
دوره تصدي خود را از شــرکت دريافت نداشته سهام مذکور مسترد نخواهد شد.« حبيب اهلل 
شاه کرمي به سمت رئيس هيئت مديره، علي شاه کرمي به سمت مديرعامل، نيما فرهادي به 
سمت نايب رئيس هيئت مديره، موسسه امين حسابرسي افق به سمت بازرس اصلي و حميد 
طالع دستجردي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت نشر آگهي ها 

و دعوت نامه هاي شرکت تعيين شد.

 شركت اكريل تاپس سرير )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/7/19، حسين علي احمدي  
به سمت رئيس هيئت مديره ، رضا جالل مآب به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل، 
موسسه حسابرسي آريان محاسب پويا به سمت بازرس و حسابرس اصلي و محسن احمدي 
به سمت بازرس علي البدل  انتخاب شدند. روزنامه حمايت جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين 

شد. ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال 1٣94 مورد تصويب قرارگرفت. 

 شركت نساجي دمسه تاكستان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/٨/25، عبدالعزيز مرشدي 

به سمت بازرس اصلي و الهام برقي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شركت جامه بافت نوين سماء ) با مسئوليت محدود(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/٨/1٣، سرمايه شرکت از مبلغ 
1٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال به مبلغ16/666/666 ريال افزايش يافت. ســعيد آل اســد به سمت 
مديرعامــل و رئيس هيئت مديره، مريم ماســوري  به ســمت نايب رئيس هيئت مديره 

انتخاب شدند. 

 شركت تافته همدان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/4، زهرا مينوي به سمت مديرعامل، تقي توسلي نيا 
به سمت رئيس هيئت مديره  و گلناز شاياني  به سمت نايب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شركت زرينه پود )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/٣، عليرضا تياني خياباني 
به ســمت رئيس هيات مديره ، محمدرضا تياني خياباني به سمت نائب رئيس هيات مديره، 

62   شماره 172    فروردین و اردیبهشت 96      



 شركت تعاونی توليد پوشاک تريکو دوزندگان مهر
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/6/1، فخري مومني به سمت رئيس هيئت مديره و 
مديرعامل، ماري سرابي به سمت نائب رئيس هيئت مديره ، بيوک صادق نژاد به عنوان بازرس 
اصلي و ياسين صادق نژاد  به عنوان بازرس علي البدل تعيين شدند. روزنامه گيالن امروز جهت 

درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شركت تعاوني پيشگامان فرش ايرانيان 
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/1٠/1، مرکز اصلي شرکت به زنجان ، 

مجتمع رضوان،   بلوک وسط، واحد 1٠9 منتقل شد.

 شركت طرفه پوشان مشهد ) بامسئوليت محدود(
پيــرو صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ 95/9/6، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

1/5٠٠/٠٠٠ريال به مبلغ1/٠٠٠/٠٠٠  ريال کاهش يافت.

 شركت صنايع فرش بافته هاي الماس طوس )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/4/1٠، محمدعلي دانشوري به سمت رئيس هيئت 
مديره و مديرعامل، مرضيه سادات اعتمادحسيني به سمت نايب رئيس هيئت مديره، مهدي 
عسکريان  به سمت بازرس اصلي و احسان آبياتي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. 

ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال مالي 1٣94 مورد تصويب قرار گرفت.

 شركت بافندگي تابان يزد )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع95/9/1٣، محل شــرکت به يزد، زارچ  شهرک صنعتي ولي 

عصرزارچ، صد متر بعدازاولين ميدان، اولين کوچه سمت راست منتقل شد.

 شركت صنايع فرش آذرخش بيدگل كاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/1٠/4، اميرحسين اسالمي به سمت رئيس هيئت 
مديره، محمود اسالمي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، علي اسالمي به  سمت مديرعامل، 
حسين مظفري به سمت بازرس اصلي و حسين حقيقي به سمت بازرس علي البدل انتخاب 
شــدند. روزنامه  رسالت جهت نشــر آگهي هاي شرکت تعيين  شد. تراز مالی سال 1٣9٣ به 

تصويب رسيد.

 شركت بافندگي شال رضايي يزد )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/1٠/4، احمدرضا 
غالمرضائي به سمت رئيس هيئت مديره، ابوالفضل غالمرضائي به سمت مديرعامل ،  فرزانه 
غالمرضائي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، سعيد نيکونهاد به سمت بازرس اصلي و عباس 
روغن گر به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه  پيمان يزد جهت نشر آگهي هاي 

شرکت تعيين شد.

 شركت رنگرزي تکميل سيوان )سهامي خاص(
برابرصورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/٨/14، محمد پرنيان پور به 
سمت رئيس هيئت مديره، حسام صنعتي کوپاني به سمت نائب رئيس هيئت مديره، مصطفي 
صنعتي به سمت مديرعامل، حسين عبائي به عنوان بازرس اصلي و سارا لطفي به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شركت اطلس جين بافت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/1، موسسه حسابرسي 
آباديس نگار آرون به سمت بازرس اصلي و زهرا معدن دار به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 شركت فرش جميل بافت كاشان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/1٠/7، سرمايه  شرکت از مبلغ 1٠ ميليون ريال به مبلغ 

يک ميليارد و 7٠ ميليون ريال افزايش يافت.

 شركت تعاوني توليد پوشاک پاييزان مهاباد 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/4/6،  اساسنامه جديد شرکت تعاوني 

در 52 ماده و ٣5 تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي شد.

 شركت توليد رنگ و مواد شيميايي الوان ثابت )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ 95/٨/1، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

2٠1/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال به مبلغ  2٠1/1٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال افزايش يافت. 

 شركت صنايع نساجي هالل ايران  )سهامي عام(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ95/4/15، ترازنامه و حساب سود و زيان 
ســال مالي منتهي به 94/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. موسســه حسابرسي و خدمات 
مديريت دايار هيافت به ســمت بازرس اصلي و موسسه حسابرسي شراکت به سمت بازرس 

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

 شركت تعاوني حرير مهتاب توس 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/2٠، علي شريعت 
به سمت رئيس هيات مديره، رضا شريعت به سمت نائب رئيس هيات مديره،  ايرج معتمد به 
سمت مديرعامل، عباس رضائي به سمت بازرس اصلي و امير نصيري پور به سمت بازرس 

علي  البدل انتخاب شدند.

 شركت ريسندگي ديباي دليجان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/٠5، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

1٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال به مبلغ 16٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال افزايش يافت.  

 شركت هرمز نختاب )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/9/17، مهدي اميرحســيني به سمت رئيس 
هيئت مديره،  مونا اميرحسيني به ســمت نائب رئيس هيئت مديره و کامران نيلي به عنوان 

مديرعامل انتخاب شدند.

 شركت صنايع مه بافت هامون)سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/17، مهدي اميرحسيني 
به عنوان رئيس هيئت مديره، فرشــته ابوالقاسم فالح به عنوان مديرعامل و مونا اميرحسيني 

به عنوان نائب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شركت شيک بافت شمال)سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/1٠/7، حيدر نجفي به سمت رئيس هيئت مديره، مريم 
نجفي به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آرمين کسراي کرمانشاهي به سمت مديرعامل 

انتخاب شدند.

 شركت پوشا بافت )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/٣٠، جعفر نجف به سمت رييس هيئت مديره و 
مديرعامل، نيما نجف  به سمت نايب رييس هيئت مديره، علي کرباسي زاده و هاجرکريمي 
به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهي هاي 

شرکت تعيين شد.
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 تاسيسات شركت های نساجی

 اتحاديه صنف پوشاک آرادان 
انجام وظايف در حدود قانون و مقررات نظام صنفي، حمايت و حفظ حقوق صنفي اعضاء 
ايجاد و تحکيم اصول همکاري بين افراد صنفي، تالش براي بهبود محيط کسب و کار، 
تعامل با دســتگاهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش خصوصي در راستاي 
وظايف و اختيارات خود همچنين تالش در راســتاي ارتقا کيفي خدمات رساني اعضا به 
مردم و اطالع رســاني مناسب رسيدگي به شکايات دريافتي پس از اخذ مجوزهاي الزم 
و طبق مقررات جمهوري اســالمي ايران موضوع فعاليت، گرمسار،  آرادان،  ميدان معلم،  
مجتمع بام آســماني شــمس  مرکز فعاليت،9/٠٠٠/٠٠٠ ريال  سرمايه و سکينه محسني 

دبير اتحاديه است. 

 شركت زرينه نقش رحماني ) سهامی خاص(
اين شــرکت تحت مديريت امير رحماني با ســرمايه 1٠٠/٠٠٠/٠٠٠به توليد و تکميل 
منسوجات نساجي و پارچه، توليد پرچم هاي ملي و مذهبي و اجناس گلدوزي، ارائه خدمات 
و فعاليت هاي رنگرزي ميپردازد. مرکز اصلی آن در مشــهد، جاده ســيمان، انتهاي بلوار 

حکمت، جنب دبيرستان شهداي انقالب قرار دارد. 

 شركت كشمير بافان كاسپين )با مسئوليت محدود(
بافت و تکميل رنگرزي پارچه انجام کليه امور مربوط به نساجي از تهيه مواداوليه چاپ و توليد 
نخ و پارچه تا توليد انواع البسه توليد انواع نخ و پارچه و منسوجات دوخته شده زمينه فعاليت،  
فرهاد امير شــاهي مديرعامل،5٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال سرمايه و تهران، بازار بزرگ،کوچه علي 

آبادي، سراي قائم، طبقه همکف، دور ميدان، پالک 15٠ مرکز اصلی، شرکت است.

 شركت آسمان آبي شکاري ) سهامی خاص(
يکی از بخش های فعاليت اين شرکت خريد، فروش، ساخت، واردات و صادرات پارچه، انواع 
الياف طبيعي و مصنوعي، انواع پرده و لوازم و يراق مربوطه، انواع حوله، انواع سرويس خواب، 
انواع لوازم تزئيني مورد استفاده در خانه، انواع لوازم آرايشي و بهداشتي، انواع پوشاک و البسه 
زنانه، مردانه و بچه گانه است.  عليرضا مرادي  مديرعامل،12/٠٠٠/٠٠٠ ريال سرمايه و تهران، 
ميدان قزوين، خيابان قلمستان، نرسيده به ميدان رازي، نبش کوچه پنبه چي، پالک 2 مرکز 

اصلي شرکت است.

 شركت تعاوني كوشا نوآوران صنعت طوس
توليد پوشــاک زمينه فعاليت، مشــهد ،آزادي 9٣ ، ســعادت 2٣ ، پــالک ٣5 مرکز اصلی، 

1٠5/٠٠٠/٠٠٠ ريال سرمايه و مهسا ترابيان مديرعامل شرکت است. 

 شركت آريا جامگان پيشرو ) با مسئوليت محدود(
تهيه، توليد، توزيع، پخش، خريد ، فروش، واردات و صادرات پوشــاک زنانه، مردانه و بچگانه  
زمينه فعاليت،  مهرداد مقتدرعصرنو مديرعامل، 2٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال سرمايه و تهران، جاده 
شــورآباد، به سمت واوان، نرسيده به اتوبان قم، خيابان آزادگان، کوچه چهارم، پالک 4 مرکز 

اصلی شرکت است. 

 شركت الهام آفرينان كيان آريا ) با مسئوليت محدود(
خريد، فروش، واردات، صادرات، تهيه و توزيع کليه کاالهاي مجاز بازرگاني، انواع پوشــاک 
مردانه، زنانه، بچه گانه ورزشي نصب و تجهيز و راه اندازي خطوط توليد کارخانجات توليدي 
پوشــاک اخذ و اعطاي نمايندگي از شرکت هاي داخلي و خارجي زمينه فعاليت، 2٠٠٠٠٠٠٠ 
ريال سرمايه، محمد ايزدخواه مديرعامل،  تهران، کريم خان، خيابان سنايي، بين کوچه 14 و 16 

، پالک 59 کدپستي 15٨5٨٨٣٣51 مرکز اصلی شرکت است. 

 شركت جامگان دوخت پرند ) سهامی خاص( 
اين شــرکت در زمينه تهيه ، توليد و توزيع انواع پوشاک به فعاليت می پردازد. مجيد فهيمي 
مديرعامل،1٠٠/٠٠٠/٠٠٠  ريال ســرمايه و  کرج، کالک نو،  شعبه نفت، کوچه سينا،  کوچه 

زين الدين محبي ) بوستان(، پالک 5 طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است. 
 

 شركت صنايع نساجي كارن كوير كاشان  )سهامی خاص(
توليد انواع فرش ماشيني،  انجام کليه امور مربوط به ريسندگي و بافندگي،  توليد انواع منسوجات 
و همچنين تهيه و توزيع ملزومات نخ ريسي زمينه فعاليت،  1/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال سرمايه، 
محمدرضا هاشمي مديرعامل، آران و بيدگل، شهرک صنعتي سليمان صباحي، بلوار هيئت امنا، 

جنب ميدان تعاون، پالک ثبتي 1٣٠9 مرکز اصلی شرکت است. 

 شركت پوشاک گستر فرداد ) با مسئوليت محدود(
اين شــرکت به خريد ، فروش، پخش و بسته بندي، توليد و توزيع، صادرات و واردات کليه 
کاالهاي مجاز بازرگاني اعم از انواع پوشــاک و منســوجات، لوازم و ملزومات وابسته به آن 
به مديريت زهرا ســادات موسويان با ســرمايه1/٠٠٠/٠٠٠ ريال می پردازد. مرکز اصلی آن 
در تهران،خيابان پيروزي، خيابان دهم فروردين، کوچه قرباني، پالک 6، واحد 1 کدپســتي 

17649٨٣6٨1 قرار دارد. 

 شركت زينو شيرين تافته ) با مسئوليت محدود(
پخش، خريد، فروش ،صادرات و واردات انواع پوشــاک مردانه و زنانه اعم از کت و شــلوار، 
پيراهن، شــلوار جين، شــلوار کتان، تي شرت و پولوشــرت زمينه فعاليت، حامد شيرين زاد 
مديرعامــل،1/٠٠٠/٠٠٠ ريال ســرمايه و  تهران، خزانه بخارايــي،  کوچه ٨ متري محبان 

شهيدين، پالک 1٠ ، طبقه همکف،  کدپستي 1٨٣5676٨5٣ مرکز اصلی شرکت است.

 شركت نساجي ترنج بافت كوير )سهامی خاص(
فعاليت در کليه امور مربوط به صنعت نساجي اعم از فرش و گليم ماشيني، چله پيچي، آهار 
و تکميل و ريســندگي و تهيه، توليد و توزيع مواد اوليه، واردات و صادرات ماشــين آالت و 
منسوجات زمينه فعاليت اين شرکت با مديريت وحيد خبازي و سرمايه 1/٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
می باشد. مرکز اصلی آن در  آران و بيدگل، شهرک صنعتي هالل، بلوار امام علي، پالک، 1٣6 

کدپستي ٨74161٣9٨9 قرار دارد. 

 شركت تعاوني توليدي نيلوفر دوخت ارجان 
توليــد و عرضه انواع لباس کار صنعتي، آتش نشــاني، روپوش پرســتاري و بيمارســتاني، 
دانش آموزي، لباس عروس و لباس خواب زنانه و دخترانه، مانتو، کت و شلوار، پرده و ملحفه 
بيمارستاني و ساير منســوجات تار و پودي زمينه فعاليت، خوزستان، بهبهان، خيابان شهيد 
عدالت، پاساژ بهار، خياطي و توليدي رضائي مرکز اصلی، 1٠ ميليون و 5٠٠ هزار ريال سرمايه 

و مهرداد رضائي مديرعامل است.

 شركت تعاوني نهال دوخت البرز 
توليد پوشاک زمينه فعاليت، استان البرز  ، محمدشهر،  بلوار گلستانک،  روبروي آتش نشاني ، 
انتهاي خيابان ٨ متري،  پالک ٣  واحد 4 کدپستي ٣1٨4777447 مرکز اصلی، ٠٠٠،٠٠٠،21 

ريال سرمايه و فيروزه اسدي مديرعامل است.

 شركت نوين خدمات پوشاک تابان ) با مسئوليت محدود(
تهيه، توليد و پخش انواع و اقسام پوشاک زمينه فعاليت، 1،٠٠٠،٠٠٠ ريال سرمايه، بتول شکري 
مديرعامل و شيراز،  گلدشت حافظ، خيابان صفا، نبش کوچه 4 ، کدپستي 71٨69٣٣664 مرکز 

اصلی شرکت مي باشد.
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 شركت تعاونی توليد پوشاک تريکو دوزندگان مهر
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/6/1، فخري مومني به سمت رئيس هيئت مديره و 
مديرعامل، ماري سرابي به سمت نائب رئيس هيئت مديره ، بيوک صادق نژاد به عنوان بازرس 
اصلي و ياسين صادق نژاد  به عنوان بازرس علي البدل تعيين شدند. روزنامه گيالن امروز جهت 

درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شركت تعاوني پيشگامان فرش ايرانيان 
برابر صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ95/1٠/1، مرکز اصلي شرکت به زنجان ، 

مجتمع رضوان،   بلوک وسط، واحد 1٠9 منتقل شد.

 شركت طرفه پوشان مشهد ) بامسئوليت محدود(
پيــرو صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ 95/9/6، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

1/5٠٠/٠٠٠ريال به مبلغ1/٠٠٠/٠٠٠  ريال کاهش يافت.

 شركت صنايع فرش بافته هاي الماس طوس )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/4/1٠، محمدعلي دانشوري به سمت رئيس هيئت 
مديره و مديرعامل، مرضيه سادات اعتمادحسيني به سمت نايب رئيس هيئت مديره، مهدي 
عسکريان  به سمت بازرس اصلي و احسان آبياتي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. 

ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال مالي 1٣94 مورد تصويب قرار گرفت.

 شركت بافندگي تابان يزد )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع95/9/1٣، محل شــرکت به يزد، زارچ  شهرک صنعتي ولي 

عصرزارچ، صد متر بعدازاولين ميدان، اولين کوچه سمت راست منتقل شد.

 شركت صنايع فرش آذرخش بيدگل كاشان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/1٠/4، اميرحسين اسالمي به سمت رئيس هيئت 
مديره، محمود اسالمي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، علي اسالمي به  سمت مديرعامل، 
حسين مظفري به سمت بازرس اصلي و حسين حقيقي به سمت بازرس علي البدل انتخاب 
شــدند. روزنامه  رسالت جهت نشــر آگهي هاي شرکت تعيين  شد. تراز مالی سال 1٣9٣ به 

تصويب رسيد.

 شركت بافندگي شال رضايي يزد )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/1٠/4، احمدرضا 
غالمرضائي به سمت رئيس هيئت مديره، ابوالفضل غالمرضائي به سمت مديرعامل ،  فرزانه 
غالمرضائي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، سعيد نيکونهاد به سمت بازرس اصلي و عباس 
روغن گر به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه  پيمان يزد جهت نشر آگهي هاي 

شرکت تعيين شد.

 شركت رنگرزي تکميل سيوان )سهامي خاص(
برابرصورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/٨/14، محمد پرنيان پور به 
سمت رئيس هيئت مديره، حسام صنعتي کوپاني به سمت نائب رئيس هيئت مديره، مصطفي 
صنعتي به سمت مديرعامل، حسين عبائي به عنوان بازرس اصلي و سارا لطفي به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد.

 شركت اطلس جين بافت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/1، موسسه حسابرسي 
آباديس نگار آرون به سمت بازرس اصلي و زهرا معدن دار به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 شركت فرش جميل بافت كاشان )سهامي خاص(
پيرو صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/1٠/7، سرمايه  شرکت از مبلغ 1٠ ميليون ريال به مبلغ 

يک ميليارد و 7٠ ميليون ريال افزايش يافت.

 شركت تعاوني توليد پوشاک پاييزان مهاباد 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/4/6،  اساسنامه جديد شرکت تعاوني 

در 52 ماده و ٣5 تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي شد.

 شركت توليد رنگ و مواد شيميايي الوان ثابت )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومــي فوق العاده مورخ 95/٨/1، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

2٠1/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال به مبلغ  2٠1/1٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال افزايش يافت. 

 شركت صنايع نساجي هالل ايران  )سهامي عام(
پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ95/4/15، ترازنامه و حساب سود و زيان 
ســال مالي منتهي به 94/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. موسســه حسابرسي و خدمات 
مديريت دايار هيافت به ســمت بازرس اصلي و موسسه حسابرسي شراکت به سمت بازرس 

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

 شركت تعاوني حرير مهتاب توس 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/2٠، علي شريعت 
به سمت رئيس هيات مديره، رضا شريعت به سمت نائب رئيس هيات مديره،  ايرج معتمد به 
سمت مديرعامل، عباس رضائي به سمت بازرس اصلي و امير نصيري پور به سمت بازرس 

علي  البدل انتخاب شدند.

 شركت ريسندگي ديباي دليجان )سهامي خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 95/9/٠5، ســرمايه شــرکت از مبلغ 

1٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال به مبلغ 16٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال افزايش يافت.  

 شركت هرمز نختاب )سهامي خاص(
به موجب صورتجلســه هيئت مديره مورخ 95/9/17، مهدي اميرحســيني به سمت رئيس 
هيئت مديره،  مونا اميرحسيني به ســمت نائب رئيس هيئت مديره و کامران نيلي به عنوان 

مديرعامل انتخاب شدند.

 شركت صنايع مه بافت هامون)سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ95/9/17، مهدي اميرحسيني 
به عنوان رئيس هيئت مديره، فرشــته ابوالقاسم فالح به عنوان مديرعامل و مونا اميرحسيني 

به عنوان نائب رئيس هيئت مديره انتخاب شدند.

 شركت شيک بافت شمال)سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/1٠/7، حيدر نجفي به سمت رئيس هيئت مديره، مريم 
نجفي به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آرمين کسراي کرمانشاهي به سمت مديرعامل 

انتخاب شدند.

 شركت پوشا بافت )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 95/9/٣٠، جعفر نجف به سمت رييس هيئت مديره و 
مديرعامل، نيما نجف  به سمت نايب رييس هيئت مديره، علي کرباسي زاده و هاجرکريمي 
به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهي هاي 

شرکت تعيين شد.
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طبقه بندی ابزارهای برآورد
ــوط  ــه محصــول، مرب ــوط ب ــزار مرب ــوع  اب ــر اســاس يکــی از روش هــای طبقه بنــدی، ســه ن ب
بــه پــروژه و مربــوط بــه بخــش و کشــور بــرای ارزيابــی پايــداری وجــود دارد کــه شــاخص های 
مختلفــی را معرفــی می کننــد. يــک روش ديگــر طبقه بنــدی نيــز ســه دســته ديگــر برآوردهــای 
پولــی، بيوفيزيــک و بــر مبنــای شــاخص را معرفــی می کنــد. طبقه بنــدی ديگــری نيز وجــود دارد 
کــه ســه شــاخص يکپارچــه يــا غير يکپارچــه، ابزارهــای بــرآورد مربــوط بــه محصــول بــا تمرکز 
بــر جريــان مــواد و/ يــا انــرژی مربــوط بــه کاال يا خدمــات از منظــر چرخه حيــات آن، و ســرانجام 
روش بــرآورد يکپارچــه را معرفــی می کنــد. همانگونــه کــه ذکــر شــد، هــر ابــزار ارزيابــی پايداری 
بايــد بــر ســه جنبــه پايــداری زيســت محيطــی، پايــداری اقتصــادی و پايــداری اجتماعــی تمرکز 
نمايــد. بــرای هــر کــدام از ايــن عناصــر پايــداری، ابزارهــا و روش هــای اختصاصــی زيــادی ارائــه 
شــده اســت. ارزيابــی چرخــه حيــات يکــی از اصلی تريــن زمينه هــای مــورد بحــث در ارتبــاط بــا 

بــرآورد پايــداری اســت کــه در اينجــا بــا آن می پردازيــم.
ــه  ــت ک ــر اس ــل ذک ــد. قاب ــادی دارن ــت زي ــاخص ها اهمي ــده، ش ــر ش ــای ذک در طبقه بندی ه
ــز وجــود دارد. در  ــع نيســت و روش هــای ديگــری ني ــاًل جام طبقه بندی هــای ذکــر شــده کام
ــه شــده و فهرســتی از 14٠  ــادی توســط محققــان مختلــف ارائ واقــع شــاخص های بســيار زي
شــاخص مختلــف پايــداری از ســوی کميســيون توســعه پايدار ســازمان ملل معرفی شــده اســت.

)LST( و روش تفکر چرخه حيات )LCA( ازريابی چرخه حيات

ــرآورد  ــن، کمی ســازی و ب ــرای تعيي ــک علمــی ب ــک تکني ــات LCA، ي ــی چرخــه حي ارزياب
تاثيــرات زيســت محيطــی )ورودی و خروجــی( يــک کاال، خدمــت و يــا فعاليــت از گهــواره تا گور 
آن اســت کــه متغيرهــای زيــادی دارد. همانگونــه کــه از نامــش بــر مــی آيــد، اين تکنيــک برای 
ارزيابــی تاثيــرات زيســت محيطــی يــک کاال از ابتــدا )مرحله اســتخراج مــواد اوليــه يا گهــواره( تا 

برآورد پایدارى در صنعت نساجی
مديريت

پايــان )امحــاء يــا پايــان عمــر آن کــه بــه گــور نيــز تعبيــر می شــود( بــکار مــی رود. چرخــه حيات 
يــک محصــول از پنــج فــاز نشــان داده شــده در شــکل 1 تشــکيل می شــود.

شــايان ذکــر اســت کــه يــک مطالعــه LCA الزامــاً همــه مراحــل از گهــواره تــا گــور را شــامل 
نمی شــود. گاهــی اوقــات، عمــق مطالعــه می توانــد کوتاه تــر بــوده و مثــاًل از گهــواره تــا مدخــل 
يــک مرحلــه يــا از يــک مرحلــه بــه مرحلــه ديگــر را در بــر گيــرد. جزئيــات کامــل مربــوط بــه 
LCA و الزامــات هدايــت چنيــن مطالعــه ای، چالش هــای پيــش رو . محدوديت هــای موجــود 
در مطالعــه LCA در صنعــت نســاجی بــه شــکلی جامــع در کتابــی بــا عنــوان »آناليــز چرخــه 
حيــات« توســط نويســنده ايــن مقالــه در ســه نســخه 2٠15-2٠14  آمــده اســت. در اينجــا تنهــا 

نــکات مهــم مروبــط بــه ايــن مبحــث مــرور می شــود.
ارزيابــی چرخــه حيــات يــک فراينــد چند مرحلــه ای بــرای محاســبه تاثيــرت زيســت محيطــی )و 

احتمــاالت آن( ايجــاد شــده توســط يــک کاال در طــول عمــر آن اســت. 
اســتانداردهای ISO، يــک ســری اختصاصــی بــرای متدولــوژی LCA ارائــه می کننــد کــه در 
آن بيــن، ISO 14040 و ISO 14044 بــرای LCA پرکاربردتــر و بيشــتر پذيرفته شــده اند. 
متغيرهــای زيــادی بــرای LCA نيــز وجــود دارد کــه از آن جملــه می تــوان بــه بــرآورد تاثيــرات 
کربنــی )کــه بــر اســاس ISO/TS 14067 بررســی می شــود( و مبنــای آن نيــز يــک تکنيک 
 ISO اســت اشــاره کــرد.  بــر اســاس اســتانداردهای ISO 14040/44 ارائــه شــده در LCA
ســری LCA، يــک مطالعــه چرخــه حيــات الزامــاً چهــار مرحلــه را شــامل می شــود )شــکل 2(.

ايــن مفهــوم از LCA را می تــوان بــرای محاســبه انــواع مختلــف پايــداری بــکار بــرد و ابزارهای 
ــداری  ــف پاي ــاد مختل ــرای محاســبه ابع ــات ب ــه حي ــا روش تفکــر چرخ ــتا ب ــددی همراس متع
)اقتصــادی، اجتماعــی و زيســت محيطــی( وجــود دارد. LCT،  مفهومــی اســت کــه کل فراينــد 
چرخــه حيــات از »گهــواره تــا گــور« يعنــی از مرحلــه اســتخراج مــواد اوليه تــا مرحلــه پايانی عمر 
را بــه هــدف جلوگيــری از انتقــال تاثيــرات زيســت محيطــی يــک مرحلــه از مطالعــه بــه مرحلــه 

مبحــث پايــداری و ارزيابــی آن بــرای صنايــع مختلــف، دولت هــا و حتــی مصرف كننــدگان بــا اهميــت اســت. همــه بخش هــای صنايــع، شــركت ها، تــک تــک 

افــراد، دولت هــا و ملت هــای مختلــف اهــداف و تعهداتــی در راســتای پايــداری دارنــد. از ايــن رو، محاســبه ميــزان پايــداری كــه هــر كــدام ازيــن بازيگــران 

بدســت می آورنــد ضــروری اســت و بــه هميــن دليــل نيــاز جــدی بــرای در دســت داشــتن ابــزاری جهــت بــرآورد كــردن پايــداری وجــود دارد. از آنجــا كه بــرآورد 

پايــداری در كليــه بخش هــا ضــرورت دارد،  انتخــاب ابــزار متناســب بــا الزامــات مربــوط بــه بازيگــران مختلــف اهميــت بســياری دارد. در بــرآورد پايــداری بــه 

ســه جنبــه زيســت محيطــی، اقتصــادی و اجتماعــی پرداختــه می شــود و از ايــن رو تکنيــک ارزيابــی پايــداری می بايســت يــک خــط مشــی ســه جانبــه را مــد 

نظــر قــرار دهــد. پايــداری را می تــوان بــرای يــک محصــول/ فراينــد، پــروژه و نيــز يــک بخــش يــا حتــی يــک كشــور محاســبه كــرد. ابزارهــای ارزيابــی بــه 

ــن  ــد. همگــی اي ــاد و روش آن دســته بندی كرده ان ــاس، ابع ــه مقي ــا را بســته ب ــن ابزاره ــف اي ــدی می شــوند و نويســندگان مختل روش هــای گوناگــون طبقه بن

ابزارهــا قابــل اســتفاده بــرای صنعــت نســاجی نيســتند و تنهــا برخــی از آنهــا بــرای ارزيابــی پايــداری صنايــع نســاجی بســيار مفيــد و كارا محســوب می شــوند. 

در اينجــا ابزارهــای مختلــف بــرآورد پايــداری و مفاهيــم آنهــا در صنعــت نســاجی بررســی می گــردد.

مینا محمدی خراسانی
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ديگــری از چرخــه حيــات در بــر می گيــرد.

رويکرد چرخه حيات- برآورد پايداری

همانگونــه کــه ذکــر شــد، بــرای محاســبه ســه جنبــه زيســت محيطــی، اقتصــادی و اجتماعــی 
پايــداری، از رويکــرد چرخــه حيــات بــه طــور وســيعی اســتفاده می شــود. ابزارهای مختلفــی برای 
اينــکار وجــود دارد کــه بســته بــه جنبه مــورد بحــث پايــداری، بايد ابــزار متناســب انتخــاب گردد.
بــه منظــور ارزيابــی تاثيــرات زيســت محيطــی يــک کاال، عمومــاً از LCA اســتفاده می شــود 
کــه بطــور فنــی بــه آن LCA زيســت محيطــی اطــالق می شــود. آنچنانکــه در بــاال ذکر شــد، 
LCA مفهــوم گهــواره تــا گــور را بــا رويکــردی زيســت محيطــی پــی می گيــرد بــه ايــن معنــا 
کــه کليــه تاثيرات زيســت محيطــی دو ســويه يعنــی ورودی )مصــرف منابــع( و خروجی )انتشــار 
 ISO 14040 در اســتاندارد  LCA .در هــوا، آب و خــاک نظيــر ضايعــات( را بررســی می کنــد
تحــت عنــوان »گــردآوری و بــرآورد ورودی و خروجی هــا و تاثيــرات محتمــل زيســت محيطــی 

يــک سيســتم محصــول در طــول چرخــه حيــات آن« تعريــف می شــود.
از ســوی ديگــر، تعييــن بهــای )هزينــه( چرخــه حيــات  LCC ، بــه تکنيکــی از بــرآورد اطــالق 
می شــود کــه در آن مراحــل مختلــف چرخــه حيــات يــک محصــول از گهــواره تــا پايــان عمر به 
کمــک يــک لنــز اقتصــادی بررســی می شــود. LCC در واقــع گــردآوری و جمع بنــدی کليــه 
هزينه هــای متبــادر بــر يــک کاال يــا فراينــد يــا فعاليــت اســت کــه در تمــام طــول عمــر آن رخ 
داده اســت. بــرای ارزيابــی پايــداری اقتصــادی، دو فاکتــور اصلــی هزينــه و عملکــرد مد نظــر قرار 
می گيــرد و ابزارهــای و رويکردهــای متعــددی بــرای اينــکار موجــود اســت. هزينه هــای توليــد )از 
منظــر تجــاری( و هزينه هــای چرخــه حيــات )از نقطــه نظــر مصرف کننــده( عمدتــاً بــرای ايــن 

ارزيابــی اقتصــادی مــورد توجــه قــرار می گيــرد.
بــرآورد هزينه هــای چرخــه حيــات LCC يــک متدولــوژی اســت کــه بــه جــای توجــه صــرف 
ــای ايجــاد شــده طــی کل چرخــه حيــات آن را  ــه قيمــت اوليــه يــک کاال، هزينه هــا و مزاي ب

بصــورت يکپارچــه ای در تصميم گيــری بــرای خريــد لحــاظ می کنــد. فراينــد بــرآورد هزينه هــای 
چرخــه حيــات LCC، در اســاس، بررســی هزينه هــای متبــادر بــر يــک دارايــی در طــی چرخــه 
ــای  ــر  هزينه ه ــه ب ــرد ک ــی را در بر می گي ــنهاد جايگزين هاي ــی و پيش ــز بررس ــات آن و ني حي
مالکيــت آن موثــر اســت. اســتاندارد اســتراليايی AS/NZS 4536:1999 هزينــه چرخه عمر 
را تحــت عنــوان مجمــوع هزينه هــای اکتســاب و مالکيــت يــک دارايــی طــی دوران حيــات آن از 

مرحلــه طراحــی، توليــد، اســتفاده، نگهــداری و امحــاء تعريــف می شــود.
بــرآورد هزينــه چرخــه عمــر بــه تعييــن هزينــه هــای يــک کاالی خــاص در مراحــل مختلــف 
چرخــه حيــات آن کمــک مــی کنــد و ابــزاری موثر بــرای خريد پايــدار/ ســبز GPP بــرای عموم 
اســت. يــک پنــدار اشــتباه وجــود دارد مبنــی بــر اينکــه اگــر محصــوالت ســبز )پايــدار( بخريــم، 
حتمــا هزينــه بيشــتری خواهــد داشــت؛ ايــن در حالــی اســت کــه تعمــق بيشــتر در ايــن بــاب 
روشــن مــی کنــد کــه ايــن تصــور الزاما درســت نيســت. عليرغــم آنکــه در بســياری مــوارد ) و نه 
هميشــه(، انتخــاب هــای پايــدار )ســبز( ممکــن اســت قيمــت خريــد باالتــری داشــته باشــند، اما 
اگــر کل هزينــه هــای ايجــاد شــده در طــول چرخــه حيــات کاال را بررســی کنيــم، ممکن اســت 
کــه گزينــه ســبز ارزانتــر از گزينــه هــای غيــر پايــدار باشــد. گزينــه هــای ســبز می تواننــد قيمت 
اوليــه بــاالی کاال را در ادامــه چرخــه حيــات از جملــه اســتفاده/ دورريــز/ امحــاء آن را در مقايســه 
بــا ســاير رقبــا جبــران کنــد. اينگونــه دانــش و اطالعــات از طريــق LCC قابــل دســتيابی بــوده 
و در صنعــت نســاجی نيــز بــه دليــل عرضــه همــه روزه گزينه هــای ســبز، ابــزاری فوق العــاده 
محســوب خواهــد شــد. بــا ايــن حــال، بکارگيــری LCC در صنايع نســاجی و پوشــاک همچنان 
در مراحــل بســيار ابتدايــی اســت. وجــه ســوم پايــداری يعنــی پايــداری اجتماعــی را نيــز می توان 
بــا رويکــردی مبتنــی بــر چرخــه حيــات ارزيابی کــرد کــه بــه آن ارزيابــی اجتماعی چرخــه حيات 
ــی  ــی روش ســنتی ارزياب ــه اجتماع ــای يکپارچ ــل در جنبه ه S�LCA اطــالق می شــود. تام
چرخــه حيــات در ابتــدای دهــه نــود ميالدی آغــاز شــد. ارزيابــی اجتماعــی چرخه حيــات تاثيرات 
محتمــل اجتماعــی منفــی و مثبــت يــک محصــول در چرخــه حيــات آن را ضمــن جلوگيــری از 
انتقــال تاثيــرات منفــی از يــک بخــش زنجيــره تاميــن بــه بخــش ديگــر آن بررســی می کنــد. 

روش S�LCA، را می تــوان بــرای ارزيابــی جنبه هــای اجتماعــی و جامعه شناســانه محصوالت، 
تاثيــرات مثبــت و منفــی واقعــی و محتمــل آنهــا در طــی چرخه حيــات بکار گرفــت. اين بــرآورد، 
مراحــل مختلــف چرخــه حيــات يــک کاال از ابتــدای اســتخراج مــواد اوليــه و فراينــد کــردن آن و 
جلــو رفتــن در مراحــل بعــدی از جملــه توليــد، حمــل، توزيــع، اســتفاده توســط مصرف کننــده و 
پايــان عمــر )اســتفاده مجــدد، بازيافــت و امحــاء( را در بــر می گيــرد. S�LCA، از داده هــای عــام 
 ،S�LCA .و اختصاصــی اســتفاده می کنــد کــه می توانــد کمــی، نيمــه کمی و يــا کيفــی باشــد
ــا  ــاير تکنيک ه ــا س ــراه ب ــا هم ــی و ي ــه تنهاي ــد ب ــت و می توان ــل LCA و LCC اس مکم
بــکار گرفتــه شــود. اخيــراً، روش S�LCA، متــداول شــده و بخــش متدولوژيــک وابســته به هر 
صنعــت نيــز در حــال معيــن و فراگيــر شــدن اســت و محققــان زيــادی در حــال حاضــر در ايــن 
زمينــه فعاليــت می کننــد.  صنعــت نســاجی در زمينــه تاثيــرات اجتماعــی بويــژه شــرايط کار، کار 
کــودک و نظايــر آن بــا چالش هــای عظيمــی روبروســت. عليرغــم آنکــه مطالعــات بســيار کمــی 
)بــه زعــم نويســنده ايــن مقالــه شــايد يک يــا دو تحقيــق( در زمينــه محاســبه تاثيــرات اجتماعی 
پوشــاک انجــام شــده و همچنــان نيــاز بــه ابــداع و ارائــه يــک ابــزار اختصاصــی يــا راهــکار روش 

شناســانه بــرای اندازه گيــری تاثيــرات اجتماعــی کاالهــای نســاجی و پوشــاک وجــود دارد.

منبع: 
Sustainability in the Textile Industry, Muthu, S.S. (Ed.) 2017, V. 
147 p.9-15
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طبقه بندی ابزارهای برآورد
ــوط  ــه محصــول، مرب ــوط ب ــزار مرب ــوع  اب ــر اســاس يکــی از روش هــای طبقه بنــدی، ســه ن ب
بــه پــروژه و مربــوط بــه بخــش و کشــور بــرای ارزيابــی پايــداری وجــود دارد کــه شــاخص های 
مختلفــی را معرفــی می کننــد. يــک روش ديگــر طبقه بنــدی نيــز ســه دســته ديگــر برآوردهــای 
پولــی، بيوفيزيــک و بــر مبنــای شــاخص را معرفــی می کنــد. طبقه بنــدی ديگــری نيز وجــود دارد 
کــه ســه شــاخص يکپارچــه يــا غير يکپارچــه، ابزارهــای بــرآورد مربــوط بــه محصــول بــا تمرکز 
بــر جريــان مــواد و/ يــا انــرژی مربــوط بــه کاال يا خدمــات از منظــر چرخه حيــات آن، و ســرانجام 
روش بــرآورد يکپارچــه را معرفــی می کنــد. همانگونــه کــه ذکــر شــد، هــر ابــزار ارزيابــی پايداری 
بايــد بــر ســه جنبــه پايــداری زيســت محيطــی، پايــداری اقتصــادی و پايــداری اجتماعــی تمرکز 
نمايــد. بــرای هــر کــدام از ايــن عناصــر پايــداری، ابزارهــا و روش هــای اختصاصــی زيــادی ارائــه 
شــده اســت. ارزيابــی چرخــه حيــات يکــی از اصلی تريــن زمينه هــای مــورد بحــث در ارتبــاط بــا 

بــرآورد پايــداری اســت کــه در اينجــا بــا آن می پردازيــم.
ــه  ــت ک ــر اس ــل ذک ــد. قاب ــادی دارن ــت زي ــاخص ها اهمي ــده، ش ــر ش ــای ذک در طبقه بندی ه
ــز وجــود دارد. در  ــع نيســت و روش هــای ديگــری ني ــاًل جام طبقه بندی هــای ذکــر شــده کام
ــه شــده و فهرســتی از 14٠  ــادی توســط محققــان مختلــف ارائ واقــع شــاخص های بســيار زي
شــاخص مختلــف پايــداری از ســوی کميســيون توســعه پايدار ســازمان ملل معرفی شــده اســت.

)LST( و روش تفکر چرخه حيات )LCA( ازريابی چرخه حيات

ــرآورد  ــن، کمی ســازی و ب ــرای تعيي ــک علمــی ب ــک تکني ــات LCA، ي ــی چرخــه حي ارزياب
تاثيــرات زيســت محيطــی )ورودی و خروجــی( يــک کاال، خدمــت و يــا فعاليــت از گهــواره تا گور 
آن اســت کــه متغيرهــای زيــادی دارد. همانگونــه کــه از نامــش بــر مــی آيــد، اين تکنيــک برای 
ارزيابــی تاثيــرات زيســت محيطــی يــک کاال از ابتــدا )مرحله اســتخراج مــواد اوليــه يا گهــواره( تا 

برآورد پایدارى در صنعت نساجی
مديريت

پايــان )امحــاء يــا پايــان عمــر آن کــه بــه گــور نيــز تعبيــر می شــود( بــکار مــی رود. چرخــه حيات 
يــک محصــول از پنــج فــاز نشــان داده شــده در شــکل 1 تشــکيل می شــود.

شــايان ذکــر اســت کــه يــک مطالعــه LCA الزامــاً همــه مراحــل از گهــواره تــا گــور را شــامل 
نمی شــود. گاهــی اوقــات، عمــق مطالعــه می توانــد کوتاه تــر بــوده و مثــاًل از گهــواره تــا مدخــل 
يــک مرحلــه يــا از يــک مرحلــه بــه مرحلــه ديگــر را در بــر گيــرد. جزئيــات کامــل مربــوط بــه 
LCA و الزامــات هدايــت چنيــن مطالعــه ای، چالش هــای پيــش رو . محدوديت هــای موجــود 
در مطالعــه LCA در صنعــت نســاجی بــه شــکلی جامــع در کتابــی بــا عنــوان »آناليــز چرخــه 
حيــات« توســط نويســنده ايــن مقالــه در ســه نســخه 2٠15-2٠14  آمــده اســت. در اينجــا تنهــا 

نــکات مهــم مروبــط بــه ايــن مبحــث مــرور می شــود.
ارزيابــی چرخــه حيــات يــک فراينــد چند مرحلــه ای بــرای محاســبه تاثيــرت زيســت محيطــی )و 

احتمــاالت آن( ايجــاد شــده توســط يــک کاال در طــول عمــر آن اســت. 
اســتانداردهای ISO، يــک ســری اختصاصــی بــرای متدولــوژی LCA ارائــه می کننــد کــه در 
آن بيــن، ISO 14040 و ISO 14044 بــرای LCA پرکاربردتــر و بيشــتر پذيرفته شــده اند. 
متغيرهــای زيــادی بــرای LCA نيــز وجــود دارد کــه از آن جملــه می تــوان بــه بــرآورد تاثيــرات 
کربنــی )کــه بــر اســاس ISO/TS 14067 بررســی می شــود( و مبنــای آن نيــز يــک تکنيک 
 ISO اســت اشــاره کــرد.  بــر اســاس اســتانداردهای ISO 14040/44 ارائــه شــده در LCA
ســری LCA، يــک مطالعــه چرخــه حيــات الزامــاً چهــار مرحلــه را شــامل می شــود )شــکل 2(.

ايــن مفهــوم از LCA را می تــوان بــرای محاســبه انــواع مختلــف پايــداری بــکار بــرد و ابزارهای 
ــداری  ــف پاي ــاد مختل ــرای محاســبه ابع ــات ب ــه حي ــا روش تفکــر چرخ ــتا ب ــددی همراس متع
)اقتصــادی، اجتماعــی و زيســت محيطــی( وجــود دارد. LCT،  مفهومــی اســت کــه کل فراينــد 
چرخــه حيــات از »گهــواره تــا گــور« يعنــی از مرحلــه اســتخراج مــواد اوليه تــا مرحلــه پايانی عمر 
را بــه هــدف جلوگيــری از انتقــال تاثيــرات زيســت محيطــی يــک مرحلــه از مطالعــه بــه مرحلــه 

مبحــث پايــداری و ارزيابــی آن بــرای صنايــع مختلــف، دولت هــا و حتــی مصرف كننــدگان بــا اهميــت اســت. همــه بخش هــای صنايــع، شــركت ها، تــک تــک 

افــراد، دولت هــا و ملت هــای مختلــف اهــداف و تعهداتــی در راســتای پايــداری دارنــد. از ايــن رو، محاســبه ميــزان پايــداری كــه هــر كــدام ازيــن بازيگــران 

بدســت می آورنــد ضــروری اســت و بــه هميــن دليــل نيــاز جــدی بــرای در دســت داشــتن ابــزاری جهــت بــرآورد كــردن پايــداری وجــود دارد. از آنجــا كه بــرآورد 

پايــداری در كليــه بخش هــا ضــرورت دارد،  انتخــاب ابــزار متناســب بــا الزامــات مربــوط بــه بازيگــران مختلــف اهميــت بســياری دارد. در بــرآورد پايــداری بــه 

ســه جنبــه زيســت محيطــی، اقتصــادی و اجتماعــی پرداختــه می شــود و از ايــن رو تکنيــک ارزيابــی پايــداری می بايســت يــک خــط مشــی ســه جانبــه را مــد 

نظــر قــرار دهــد. پايــداری را می تــوان بــرای يــک محصــول/ فراينــد، پــروژه و نيــز يــک بخــش يــا حتــی يــک كشــور محاســبه كــرد. ابزارهــای ارزيابــی بــه 

ــن  ــد. همگــی اي ــاد و روش آن دســته بندی كرده ان ــاس، ابع ــه مقي ــا را بســته ب ــن ابزاره ــف اي ــدی می شــوند و نويســندگان مختل روش هــای گوناگــون طبقه بن

ابزارهــا قابــل اســتفاده بــرای صنعــت نســاجی نيســتند و تنهــا برخــی از آنهــا بــرای ارزيابــی پايــداری صنايــع نســاجی بســيار مفيــد و كارا محســوب می شــوند. 

در اينجــا ابزارهــای مختلــف بــرآورد پايــداری و مفاهيــم آنهــا در صنعــت نســاجی بررســی می گــردد.
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ــن  ــن دف ــا در زمي ــوزانده و ي ــا س ــروزه ي ــاجی ام ــواد نس ــات م ــتر ضايع بيش
ــای  ــه روش ه ــوان ب ــواد را می ت ــن م ــه اي ــی اســت ک ــن در حال ــود. اي می ش
شــيميايی بازيافــت کــرده و منســوجات جديــد بــا کيفيتــی از آنهــا توليــد کــرد. 
از آنجــا کــه بازيافــت شــيميايی منســوجات منــوط بــه حصــول مــواد خالــص 
اســت، گام مهــم اوليــه بــرای اينــکار عمليــات جداســازی اســت. ايــن مقالــه به 
جداســازی پنبــه و پلی اســتر )پلی اتيلــن ترفتــاالت( از ايــن منســوجات مخلــوط 
کــه بــه نــام پلی کاتــن مشــهورند می پــردازد. پلی کاتــن يکــی از متداول تريــن 
مــواد بــرای منســوجات خدماتــی نظيــر ملحفه هــا و حوله هــای بيمارســتانی و 
هتلــی اســت. يــک فراينــد مســتقيم، اســتفاده از NaOH 15�5 درصــد وزنــی 
 PET ــز ــرای هيدرولي ــانتی گراد ب ــه س ــا 9٠ درج ــن 7٠ ت ــی بي در آب و دماي
در مقيــاس آزمايشــگاهی مــورد بررســی قــرار گرفــت. در ايــن پروســه، پلــی 
اســتر بــه ترفتاليــک اســيد و اتيلــن گاليکــول تجزيــه شــده و ســه محصــول 
از ايــن پروســه ايجــاد مــی شــود: پنبــه، ترفتاليــک اســيد و مايعــی متشــکل از 
اتيلــن گاليکــول و مــواد شــيميايی بــکار رفتــه در فراينــد. محصــوالت نهايی و 
ميــزان تجزيــه پلــی اســتر بــا اســتفاده از ميکروســکوپ نــوری، طيــف ســنجی 
ــت  ــول و حال ــف ســنجی محل ــز طي UV و طيف ســنجی ATR FT�IR و ني
جامــد NMR تعييــن گرديــد. بعــالوه، تجزيــه ســلولز پنبــه نيــز از روش آناليــز 

ويســکوزيته ذاتــی ســلولز پنبــه بررســی شــد. 
يافته هــا نشــان می دهــد کــه بــا افــزودن يــک کاتاليســت تغييــر فــاز )بنزيــل 
ــول  ــی اســتر در محل ــز پل ــد BTBAC(، هيدرولي ــم کلراي ــل آموني ــری بوتي ت
NaOH 1٠ درصــد در دمــای 9٠ درجــه ســانتيگراد مــی توانــد طــی 4٠ دقيقــه 
ــا اســتفاده از طيــف ســنجی  کامــل شــود. آناليــز پلــی اســتر تجزيــه شــده ب
NMR نشــان مــی دهــد کــه در ترفتاليــک اســيد بازيافــت شــده آالينــده ای 
باقــی نمــی مانــد و مايــع تصفيــه شــده عمدتــا متشــکل از اتيلــن گاليکــول و 
ــه دســت  ــه ب ــزان پنب ــد( اســت. مي ــه فراين BTBAC )در صــورت افــزودن ب
آمــده بســته بــه مــدت زمــان فراينــد،  بــاال و در حــد 97 درصــد اســت. يافته ها 
همچنيــن نشــان داد کــه جداســازی را مــی تــوان بــدون اســتفاده از کاتاليســت 

ارائه روشی موثر براى بازیافت PET و پنبه 
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تغييــر فــاز انجــام داد کــه در اينصــورت بــه زمــان بيشــتر فراينــد نياز اســت که 
بــه نوبــه خــود منجــر بــه تجزيــه بيشــتر ســلولز خواهــد شــد.

پيشينه
امــروزه سيســتم های مســتقر خوبــی بــرای بازيافــت شيشــه، فلــزات و کاغــذ 
وجــود دارد. امــا بــرای بازيافــت مــواد پيچيده تــری نظيــر منســوجان، نيــاز بــه 
ــود  ــزاء تشــکيل دهنده آن وج ــازی اج ــرای جداس ــی ب ــای کاراي ــه روش ه ارائ
دارد. يــک مانــع اصلــی بــرای تکميــل کار بازيافــت منســوجات وجــود اجــزاء 
 Wang( متعــدد ترکيبــات، پوشــش ها، رنــگ و اشــياء غير نســاجی در آنهاســت
2006(  ايــن تنــوع بــه ويــژه در بازيافــت شــيميايی منســوجات چالــش برانگيز 
ــه هزينه هــای زيســت محيطــی  ــل آگاهــی بيشــتر نســبت ب ــه دلي اســت. ب
ــه بازيافــت محصــوالت نســاجی در ســال های  ــه ب ــاالی منســوجات، عالق ب
اخيــر بــه شــدت افزايــش يافتــه اســت. ايــن امــر الــزام بااليــی را بــرای ايجــاد 
تکنولوژی هــای بازيافــت در پــی دارد. بازيافــت شــيميايی منــوط بــه حصــول 
مــواد خالــص اســت و از اينــرو توســعه فرايندهــای جداســازی يــک مســئله 

کليــدی و مرکــزی بــرای پيشــبرد  بازيافــت منســوجات اســت.
بازيافــت شــيميايی الياف-به-اليــاف از فرايندهــای مختلفی تشــکيل می شــود 
کــه در آن از طريــق فرايندهــای شــيميايی تغييرات در ســطح مولکولــی بر روی 
اليــاف نســاجی اعمــال شــده و آنهــا را تبديــل بــه اليــاف بازيافتــی مــی کنــد. 
منســوجات را همچنيــن می تــوان بصــورت مکانيکــی نيــز بازيافــت کــرد کــه 
در ايــن روشــها کاالی نســاجی بصــورت مکانيکــی بــه اليــاف تبديــل شــده که 
آنهــا را مــی تــوان بعدتــر بــا يــا بــدون اضافــه کــردن اليــاف ويرجيــن دوبــاره 

بــه نــخ بــرای توليــد منســوجات تبديــل کــرد. 
در هــر حــال، بازيافــت مکانيکــی بســياری از مــواد نســاجی منتــج بــه اليــاف 
ــی کيفيــت می شــود )Morley et al. 2006(. امــروزه هيــچ روش بازيافــت  ب
شــيميايی الياف-به-اليــاف بــه تجــاری نشــده اســت، بــا ايــن حــال، پروژه های 
Eco Cir� در مقيــاس کوچــک در جريــان هســتند کــه از آن جملــه مــی تــوان

الياف
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 cle )Teijin(، Worn Again, Evrnu, Re:newcell and Ioncell )Assadi
ــرد. ــام ب et al. 2015; Elander and Ljungkvist 2016( را ن

پلــی اســتر )پلــی اتيلــن ترفتــاالت(، PES يــا PET و پنبــه متداولتريــن اليــاف 
مصنوعــی و طبيعــی مــورد اســتفاده هســتند. تفــاوت هــای ايــن دو اليــاف و 
نقــاط قــوت و ضعــف شــان، آنهــا را در کنــار هــم تبديــل بــه يــک ترکيــب 
عالــی مــی کنــد. مشــخصه پنبــه نرمــی و جــذب رطوبــت بــاالی آن اســت 
 .)Hatch 1993( و پلــی اســتر بــا دوام و اســتحکام بــاال و ارزان قيمــت اســت
ــف  ــا درصــد ترکيب هــای مختل ــه ب ــب مخلوط هــای PET و پنب ــن ترتي بدي
يکــی از متداول تريــن مــواد نســاجی اســت کــه بــه طــور کلــی پلــی کاتــن 
ــی  ــوجات خدمات ــده منس ــش عم ــد بخ ــن در تولي ــود. پلی کات ــده می ش خوان
ــرد.  از  ــرار می گي ــتفاده ق ــورد اس ــاس کار م ــا و لب ــا، حوله ه ــر ملحفه ه نظي
آنجــا کــه ميــزان اســتفاده از مــواد نســاجی در بخــش خدمــات زيــاد اســت، 
بازيافــت منســوجات خدماتــی مــی توانــد يــک گام اول مهــم بــرای دســتيابی 

بــه هــدف بازيافــت منســوجات باشــد.
بــه منظــور بازيافــت شــيميايی پلــی کاتــن، الزم اســت کــه پنبــه و پلــی اســتر 
از هــم جــدا شــوند. ايــن کار را مــی تــوان بــا تجزيــه پليمــر و يــا انحــالل يکی 
از اجــزاء ضمــن نگــه داشــتن جــزء ديگــر انجــام داد. اگــر PET حفــظ شــود، 
ــا ميکــروب  ــا اســيد )Ouchi et al 2010( و ي ــه را ب پيشــنهاد شــده کــه پنب
)Bernd and Gerhard 1996( تجزيــه کــرد. انحــالل پنبــه نيــز بــا اســتفاده 
از حــالل هايــی نظيــر مايعــات يونــی و يــا N-متيــل مورفوليــن N-اکســيد 
)NMMO( و جداســازی دو جــزء از طريــق فيلتراســيون نيــز پيشــنهاد شــده 

 .)De Silva et al. 2014; Jehanipour et al. 2010( اســت
روش برعکــس يعنــی نگــه داشــتن پنبــه و تجزيــه يــا انحــالل پلــی اســتر نيز 
امکانپذيــر اســت. بــه دو دليــل اصلــی در ايــن مطالعــه ايــن رويکــرد دنبــال 
شــد: اول اينکــه در صورتــی کــه قــرار باشــد بخــش پلــی اســتر حفــظ شــود، 
الزم خواهــد بــود کــه ايــن پلــی اســتر طــی فراينــد شستشــو و اســتفاده تجزيه 
نشــود. امــا از آنجــا کــه فراينــد شستشــو غالبــا تحــت شــرايط قليايــی انجــام 
مــی شــود و پيوندهــای اســتری در اليــاف PET بــه قليــا حســاس هســتند، اين 
احتمــال وجــود دارد کــه پــس از دفعــات زيــاد شستشــو، تا حــد زيــادی تخريب 
اتفــاق بيفتــد )International Fabricate Institute 1995(. ايــن تخريــب می 
 PET توانــد در پروســه ذوب دوبــاره مشــکل ســاز شــود؛ چراکــه ممکــن اســت

بــا وزن مولکولــی بســيار کــم، اليــاف بــا کيفيــت پاييــن تشــکيل دهــد. اگرچه 
ــزه  ــاره پليمري ــه شــده و دوب ــه منومرهــای آن تجزي ــه PET ب ــی ک در صورت
شــود، مــی تــوان از ايــن اتفــاق جلوگيــری کــرد. دوم آنکــه پنبــه يــک پليمــر 
طبيعــی اســت و از اينــرو نمــی تــوان آن را دوبــاره پليمريــزه کــرد. بــه هميــن 
دليــل اســتفاده از باقيمانــده پنبــه در صورتــی کــه تــا حــد زيــادی تجزيــه شــده 
باشــد بــا محدويــت همــراه اســت. پيــش از ايــن راهــکاری بــرای حفــظ پنبه و 
 )Negulescu et al. 1998( از طريــق هيدروليــز PET پليمريــزه کردن دوبــاره

و الکليــزه کــردن )Oakley et al. 1993( پيشــنهاد شــده اســت.
ــه حجــم  ــه ب ــا توج ــاره آن ب ــردن دوب ــزه ک ــق پليمري ــت PET از طري بازياف
زيــاد بطری هــای PET کــه مشــکل جــدی و رو بــه رشــد ضايعــات را ايجــاد 
 Al-Sabagh et( کرده انــد به طــور وســيعی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت
al., 2016; Chen et al. 2011; Dutt and Soni 2013; George and Ku-
 rian 2014; Geyer et al. 2016; Paliwal and Mungray 2013; Sinha
ــه شــيميايی PET وجــود دارد؛  ــرای تجزي ــی ب et al. 2010(. ســه روش اصل
 )Oakley et al. 1993( ــی کــردن ــازی(، الکل ــا ب ــی ي ــز )اســيد، خنث هيدرولي
و گاليکولــی کــردن )Viana et al. 2011(. علــی ای حــال، ايــن تنهــا روش 
هيدروليــز اســت کــه PET را بــه ترفتاليــک اســيد )TPA( و اتيلــن گاليکــول 
)EG( برمــی گردانــد کــه منومرهايــی هســتند کــه امــروزه عمدتــا بــرای توليد 

 .)Gupta et al. 1997( ــد ــکار مــی رون PET ب
  NaOH نشــان داده شــده کــه هيدروليــز قليايی در محلول ســديم هيدروکســيد

شکل a .1 هیدرولیز PET با NaOH به دی سدیم ترفتاالت و اتیلن گالیکول. B تشکیل TPA از دی سدیم ترفتاالت از طریق اسیدی کردن با سولفوریک اسید

شکل 2 شمایی از فرایند جداسازی اجزاء منسوجات پلی کاتن در این مقاله
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ــن  ــن دف ــا در زمي ــوزانده و ي ــا س ــروزه ي ــاجی ام ــواد نس ــات م ــتر ضايع بيش
ــای  ــه روش ه ــوان ب ــواد را می ت ــن م ــه اي ــی اســت ک ــن در حال ــود. اي می ش
شــيميايی بازيافــت کــرده و منســوجات جديــد بــا کيفيتــی از آنهــا توليــد کــرد. 
از آنجــا کــه بازيافــت شــيميايی منســوجات منــوط بــه حصــول مــواد خالــص 
اســت، گام مهــم اوليــه بــرای اينــکار عمليــات جداســازی اســت. ايــن مقالــه به 
جداســازی پنبــه و پلی اســتر )پلی اتيلــن ترفتــاالت( از ايــن منســوجات مخلــوط 
کــه بــه نــام پلی کاتــن مشــهورند می پــردازد. پلی کاتــن يکــی از متداول تريــن 
مــواد بــرای منســوجات خدماتــی نظيــر ملحفه هــا و حوله هــای بيمارســتانی و 
هتلــی اســت. يــک فراينــد مســتقيم، اســتفاده از NaOH 15�5 درصــد وزنــی 
 PET ــز ــرای هيدرولي ــانتی گراد ب ــه س ــا 9٠ درج ــن 7٠ ت ــی بي در آب و دماي
در مقيــاس آزمايشــگاهی مــورد بررســی قــرار گرفــت. در ايــن پروســه، پلــی 
اســتر بــه ترفتاليــک اســيد و اتيلــن گاليکــول تجزيــه شــده و ســه محصــول 
از ايــن پروســه ايجــاد مــی شــود: پنبــه، ترفتاليــک اســيد و مايعــی متشــکل از 
اتيلــن گاليکــول و مــواد شــيميايی بــکار رفتــه در فراينــد. محصــوالت نهايی و 
ميــزان تجزيــه پلــی اســتر بــا اســتفاده از ميکروســکوپ نــوری، طيــف ســنجی 
ــت  ــول و حال ــف ســنجی محل ــز طي UV و طيف ســنجی ATR FT�IR و ني
جامــد NMR تعييــن گرديــد. بعــالوه، تجزيــه ســلولز پنبــه نيــز از روش آناليــز 

ويســکوزيته ذاتــی ســلولز پنبــه بررســی شــد. 
يافته هــا نشــان می دهــد کــه بــا افــزودن يــک کاتاليســت تغييــر فــاز )بنزيــل 
ــول  ــی اســتر در محل ــز پل ــد BTBAC(، هيدرولي ــم کلراي ــل آموني ــری بوتي ت
NaOH 1٠ درصــد در دمــای 9٠ درجــه ســانتيگراد مــی توانــد طــی 4٠ دقيقــه 
ــا اســتفاده از طيــف ســنجی  کامــل شــود. آناليــز پلــی اســتر تجزيــه شــده ب
NMR نشــان مــی دهــد کــه در ترفتاليــک اســيد بازيافــت شــده آالينــده ای 
باقــی نمــی مانــد و مايــع تصفيــه شــده عمدتــا متشــکل از اتيلــن گاليکــول و 
ــه دســت  ــه ب ــزان پنب ــد( اســت. مي ــه فراين BTBAC )در صــورت افــزودن ب
آمــده بســته بــه مــدت زمــان فراينــد،  بــاال و در حــد 97 درصــد اســت. يافته ها 
همچنيــن نشــان داد کــه جداســازی را مــی تــوان بــدون اســتفاده از کاتاليســت 

ارائه روشی موثر براى بازیافت PET و پنبه 
مینا محمدی خراسانیاز پارچه هاى مخلوط این دو الیاف

تغييــر فــاز انجــام داد کــه در اينصــورت بــه زمــان بيشــتر فراينــد نياز اســت که 
بــه نوبــه خــود منجــر بــه تجزيــه بيشــتر ســلولز خواهــد شــد.

پيشينه
امــروزه سيســتم های مســتقر خوبــی بــرای بازيافــت شيشــه، فلــزات و کاغــذ 
وجــود دارد. امــا بــرای بازيافــت مــواد پيچيده تــری نظيــر منســوجان، نيــاز بــه 
ــود  ــزاء تشــکيل دهنده آن وج ــازی اج ــرای جداس ــی ب ــای کاراي ــه روش ه ارائ
دارد. يــک مانــع اصلــی بــرای تکميــل کار بازيافــت منســوجات وجــود اجــزاء 
 Wang( متعــدد ترکيبــات، پوشــش ها، رنــگ و اشــياء غير نســاجی در آنهاســت
2006(  ايــن تنــوع بــه ويــژه در بازيافــت شــيميايی منســوجات چالــش برانگيز 
ــه هزينه هــای زيســت محيطــی  ــل آگاهــی بيشــتر نســبت ب ــه دلي اســت. ب
ــه بازيافــت محصــوالت نســاجی در ســال های  ــه ب ــاالی منســوجات، عالق ب
اخيــر بــه شــدت افزايــش يافتــه اســت. ايــن امــر الــزام بااليــی را بــرای ايجــاد 
تکنولوژی هــای بازيافــت در پــی دارد. بازيافــت شــيميايی منــوط بــه حصــول 
مــواد خالــص اســت و از اينــرو توســعه فرايندهــای جداســازی يــک مســئله 

کليــدی و مرکــزی بــرای پيشــبرد  بازيافــت منســوجات اســت.
بازيافــت شــيميايی الياف-به-اليــاف از فرايندهــای مختلفی تشــکيل می شــود 
کــه در آن از طريــق فرايندهــای شــيميايی تغييرات در ســطح مولکولــی بر روی 
اليــاف نســاجی اعمــال شــده و آنهــا را تبديــل بــه اليــاف بازيافتــی مــی کنــد. 
منســوجات را همچنيــن می تــوان بصــورت مکانيکــی نيــز بازيافــت کــرد کــه 
در ايــن روشــها کاالی نســاجی بصــورت مکانيکــی بــه اليــاف تبديــل شــده که 
آنهــا را مــی تــوان بعدتــر بــا يــا بــدون اضافــه کــردن اليــاف ويرجيــن دوبــاره 

بــه نــخ بــرای توليــد منســوجات تبديــل کــرد. 
در هــر حــال، بازيافــت مکانيکــی بســياری از مــواد نســاجی منتــج بــه اليــاف 
ــی کيفيــت می شــود )Morley et al. 2006(. امــروزه هيــچ روش بازيافــت  ب
شــيميايی الياف-به-اليــاف بــه تجــاری نشــده اســت، بــا ايــن حــال، پروژه های 
Eco Cir� در مقيــاس کوچــک در جريــان هســتند کــه از آن جملــه مــی تــوان

الياف
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بــا افــزودن يــک کاتاليســت تغيير فــاز بــرای تجزيــه PET در دماهای متوســط 
 NaOH ــد ــد 5-15 درص ــازی در ح ــی ب ــانتيگراد و محيط ــه س 7٠-9٠ درج
Das et al. 2007; Kosmidis et al.2001; López-( بســيار موثــر اســت

)Fonseca et al. 2009; Polk et al. 1999
هيدروليــز PET در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت. پيوندهــای اســتری بــا 
حملــه يونهــای هيدروکســيد شکســته شــده و نمــک دی ســديم ترفتــاالت و 
اتيلــن گاليکــول تشــکيل مــی شــود کــه هــر دو در فــاز مايــع قابــل انحاللند. 
پــس از پايــان واکنــش، فــاز آبــی تــا pH حــدود 2,5 تــا ٣ اســيدی مــی شــود 
کــه منجــر بــه تشــکيل و تــه نشــين شــدن ترفتاليــک اســيد TPA می گــردد.
بــدون حضــور کاتاليــزور تغييــر فــاز، فراينــد هيدروليــز کمابيــش کنــد پيــش 
مــی رود چراکــه يونهــای هيدروکســيد آبدوســت در فــاز آبــی حــل می شــوند و  
PET يــک مــاده جامــد آبدوســت اســت. بــه هميــن دليــل از کاتاليســت تغييــر 
فــاز اســتفاده مــی شــود تــا يونهــای هيدروکســيد را بــه ســطح PET برســاند تا 
موجــب تســهيل واکنــش شــود )Naik and Doraiswamy 1998(.  بنابراين، 
کاتاليســت تغييــر فــاز بايــد کاتيونيــک باشــد و بــه انــدازه کافــی خاصيــت آلــی 
داشــته باشــد تــا چربــی دوســت باشــد، امــا بــه انــدازه کافــی کوچــک باقــی 
 López-Fonseca et al. 2009;( ــود ــتری ش ــر اس ــع از تاخي ــه مان ــد ک بمان
ــوم  ــاز آموني ــر ف ــت های تغيي ــواع کاتاليس ــن ان Polk et al. 1999(.  متداوتري
چهارعاملــی و يــا نمکهــای فســفونيم بــا زنجيرهــای جانبــی چربی دوســت اند 

.)Naik and Doraiswamy 1998(
Lopez-Fonseca و همکارانــش تفاوت هــای بيــن دو ايــن دو نــوع کاتاليســت 
را آزمايــش کردنــد و دريافتنــد کــه تنهــا تفاوت هــای جزئــی بيــن کاتاليســت 
بــا پايــه يــون آمونيــوم و يــا فســفونيم وجــود دارد. لــذا، ايــن زنجيرهــای جانبی 
هســتند کــه بيشــترين اثــر کاتاليســت را ايجــاد می کننــد. بــه هــر حــال الزم 
اســت کــه بــه يــون مقابــل نيــز توجــه شــود تــا اطمينــان حاصل گــردد کــه در 

ادامــه فراينــد مشــکلی ايجــاد نخواهــد کرد.
در مقــاالت مختلــف هيــچ تحقيقــی مبنــی بــر هيدروليــز قليايــی بــه عنــوان 
روشــی بــرای تجزيــه PET در منســوجات پلــی کاتــن بــه عنــوان بخشــی از 
پروســه بازيافــت موجــود نمــی باشــد. در ايــن مطالعــه، هيدروليــز قليايــی پلــی 
کاتــن بــا اضافــه کــردن يــک کاتاليســت تغييــر فــاز بــه منظــور جداســازی 
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــن دو م ــوط اي ــه از PET در منســوجات مخل پنب
هــدف از ايــن کار، دســتيابی بــه محصوالتــی اســت کــه قابــل بازيافــت بــه 
کاالی نســاجی باشــند. محصــوالت نهايــی جــدا شــده از ايــن قراينــد عبارتنــد 
از ترقتاليــک اســيد TPA، اتيلــن گاليکــول EG و پنبــه. جداســازی و خالــص 
ســازی EG موضــوع ايــن مطالعــه نبــود. TPA حاصــل را مــی تــوان از طريــق 
پليمريزاســيون دوبــاره بــا اتيلــن گاليکــول نــو يــا بازيافتــی بــه PET تبديــل 
کــرد و پنبــه باقــی مانــده نيــز مــی توانــد بســته بــه کيفيــت آن احتمــاال بــه 

اليــاف ســلولزی بازيافتــی نظيــر ويســکوز يــا ليوســل تبديــل شــود.

روش كار
مواد اوليه

در ايــن مطالعــه از ملحفــه هــای تختخوابــی ارائــه شــده توســط يــک تاميــن 
کننــده بــزرگ منســوجات خدماتــی اســتفاده شــد. ملحفــه هــا قبــل از بازيافت 
شــيميايی بــه قطعــه هــای کوچک بريــده شــد و الياف آن توســط ماشــين های 

خردکــن Wiley بيــرون کشــيده شــد.  
ــوص 9٨  ــد خل ــا درص ــد BTBAC ب ــم کلراي ــن آموني ــری بوتيل ــل ت بنزي
 reagent( و ســولفوريک اســيد ،)reagent grade( درصــد، ســديم هيدروکســيد
grade-95-97%( از شــرکت Sigma Aldrich مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 
مــواد شــيميايی خريــداری شــده بــدون هيچگونــه خالــص ســازی بعــدی بکار 

بــرده شــد.

شکل ۳ طیف NMR مربوط به a ملحفه های پلی کاتن مورد استفاده در این مطالعه، 
b پلی استر خالص PET و c پنبه خالص

شکل 4 میکروگراف های هیدرولیز PET در NaOH 10% ، 0.1 mol BTBAC/kg محلول در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد، a در شروع 2۳ درجه سانتیگراد، b پس از ۳7 دقیقه، ۸۰ 
درجه سانتیگراد و c پس از 1 ساعت در ۸۰ درجه سانتیگراد. مقیاس سایه رنگ در تصویر ۰,1 میلی متر است
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آزمايشات در مقياس كوچک
آزمايشــات در مقيــاس کوچــک در لولــه هــای مــدرج فالکــون 5٠ ميلــی ليتری 
انجــام شــد. غلظــت NaOH 1٠يــا 15 درصــد وزنــی و غلظــت BTBAC بين 
٠ تــا 1 مــول BTBAC در مــول واحــد تکــرار شــونده PET بــود کــه 1 مــول 
در مــول معــادل 52 ميلــی مــول BTNAC در هــر کيلوگــرم محلــول هيدروليز 
اســت. آزمايشــات هيدروليــز بــا مخلــوط کــردن NaOH و BTBAC در آب و 
رســاندن آنهــا بــه غلظــت هــای انتخــاب شــده شــروع شــد و ســپس محلــول 
حاصــل تــا دمــای مــد نظــر )٨٠ يــا 9٠ درجــه ســانتيگراد( گــرم شــد. واکنــش 
بــا افــزودن 1,٠ گــرم نمونــه پلــی کاتــن خشــک بــه لولــه مــدرج آغــاز شــد 
و هيدروليــز در مــدت زمــان تعييــن شــده )15 تــا 24٠ دقيقــه( ادامــه يافــت. 
ســپس بــا فــرو بــردن لولــه در مخــزن يــخ، دمــای واکنــش پاييــن آورد شــد. 
فــاز جامــد باقــی مانــده بــا اســتفاده از يک فيلتــر ميکروفايبر شيشــه جداســازی 
و آبکشــی شــد. فــاز مايــع بــا افــزودن ســولفوريک اســيد تــا Ph 2-٣ اســيدی 
شــد کــه منجــر بــه تــه نشــينی TPA گرديــد. TPA بــا اســتفاده از يــک فيلتر 
ــس از خشــک شــدن در  ــر شيشــه جداســازی و آبکشــی شــد و پ ميکروفايب
يــک آون 1٠5 درجــه وزن TPA جــدا شــده تعييــن گرديــد. TPA حاصــل بــه 
 PET بــا فــرض آنکــه PET عنــوان درصــدی از محصــول قابــل برداشــت از
بــا اســتری شــدن مقاديــر مولــی يکســان TPA و EG تشــکيل شــده باشــد، 

ــبه شد. محاس

آزمايشات در مقياس بزرگ
ــوی 5٠٠ گــرم  ــور شيشــه ای محت ــزرگ در يــک رآکت ــاس ب آزمايشــات مقي

محلــول هيدروليــز انجام شــد. غلظــت NaOH در محلــول هيدروليــز 5، 7,5 و 
BT� يــا 1٠  درصــد وزنــی و دمــا 7٠، ٨٠ يــا 9٠ درجــه ســانتيگراد و غلظــت
BAC 52 ميلــی مــول در کيلوگــرم محلــول هيدروليــز در نظــر گرفتــه شــد و 
دمــای محلــول بــه ميــزان مــورد نظــر افزايــش يافــت. پــس از اضافــه کــردن 
5,٠ گــرم نمونــه پلــی کاتــن خشــک شــده در آون، هيدروليــز آغــاز گرديــد. 
طــی فراينــد هيدروليــز، نمونــه هــای محلــول هيدروليــز هر بــار به ميــزان 1,5 

گــرم بيــرون کشــيده شــد تــا دوره واکنــش ادامــه يابــد.
پــس از گذشــت زمــان مــورد نظــر واکنــش )24٠ تــا 42٠ دقيقــه(، واکنــش 
بــا فيلتــر کــردن مــاده جامــد باقيمانــده )پنبــه( توســط يــک فيلتــر ميکروفايبر 
شيشــه متوقــف شــد. ســپس ايــن پنبــه باقيمانــده آبکشــی، خشــک و توزيــن 
گرديــد. فــاز مايــع اســيدی شــد و همانند آنچــه در آزمايشــات مقيــاس کوچک 

ذکــر کرديــم، جداســازی گرديــد.

ميکروسکوپی
ــاعته،  ــی 1 س ــای زمان ــازه ه ــن در ب ــی کات ــاف پل ــز الي ــه هيدرولي در ادام
ــز  ــتفاده از Zeiss SteREO Discovery.V12 مجه ــا اس ــا ب ــراف ه ميکروگ
 Linkam PE120 ــن ــه گرمک ــک مرحل ــن Axio Cam IC1 و ي ــه دوربي ب
در دمــای ٨٠ درجــه ســلنتی گــراد بدســت آمــد. اليــاف پلــی کاتــن در يــک 
محلــول قليايــی حــاوی 1٠ درصــد وزنــی NaOH و ٠,1 مــول BTBAC قــرار 

گرفــت.

C NMR طيف سنجی فاز جامد
 Varian Inova-600 با اســتفاده از يــک دســتگاه NMR آزمايشــات فــاز جامــد
در 14.7T و مجهــز بــه يــک پــروب فــاز جامــد ٣,2 ميلــی متــری انجــام شــد. 
کليــه انــدازه گيــری هــا در K 298 و فرکانــس چرخــش kHz 15 بــا توالــی 
پالــس CP/MAS انجــام گرفــت. تعداد برداشــتها بــرای هر اســپکتروم 16٣٨4 
بــود و کليــه طيــف هــا بــا اســتفاده از تــرم افــزار MestReNova 8.1 بررســی 
گرديــد. بــرای کليــه طيــف هــا اصــالح پايــه چندجملــه ای بــکار گرفته شــد.

طيف سنجی NMR فاز محلول
 Bruker Advance III فــاز محلــول بــر روی يــک دســتگاه NMR آزمايشــات
HD در T 18.8 و مجهــز بــه يــک TXO cryoprobe 5 ميلــی متــری و روبــات 
تعويــض نمونــه انجــام شــد. انــدازه گيــری هــا در K 298 صــورت گرفــت. برای 
طيــف H، 64 برداشــت و بــرای طيــف C، 1٠24 برداشــت ثبــت شــد. قبــل از 
آناليــز نمونــه فيلتــر شــده، آب موجــود پيــش از افــزودن DMSO-d6 بــه فــاز 
جامــد تبخيــر شــد. TPA جداســازی شــده مســتقيما در DMSO-d6 حــل شــد.

UV با استفاده از اسپکتروسکوپی جذب TPA آناليز ميزان
 )Specord 205, Analytic jena(  UV-vis ــتگاه ــک دس ــتفاده از ي ــا اس ب
spectrophotometer بــا محلــول اوليــه هيدروليــز در زمينــه ميــزان جــذب 
در nm 242 برداشــت شــد. محاســبات غلظــت بــرای آزمايشــات در مقيــاس 

بــزرگ بــرای حــذف حــالل و TPA تنظيــم گرديــد.

شکل a 5 محصول TPA در برابر غلظت NaOH با و بدون افزودن BTBAC در دمای 
9۰ درجه سانتیگراد b  محصول TPA در غلظت های مختلف  BTBAC در دمای ۸۰ 
و 9۰ درجه سانتیگراد با استفاده از NaOH %1۰. هر دو شکل مربوط به آزمایشات 

مقیاس کوچک است و مدت زمان واکنش 1۰۰ دقیقه

شکل ۶ وابستگی میزان تجزیه با زمان با a افزایش غلظت NaOH (5، 7,5 و %1۰ 
NaOH در 7۰ درجه سلنتی گراد) و b افزایش دما (NaOH %1۰ و 7۰، ۸۰ و 9۰ 

درجه سانتیگراد با و بدون BTBAC (mmol 52 در هر کیلوگرم محلول). هر دو شکل بر 
اساس آزمایشات مقیاس بزرگ رسم شده است.
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بــا افــزودن يــک کاتاليســت تغيير فــاز بــرای تجزيــه PET در دماهای متوســط 
 NaOH ــد ــد 5-15 درص ــازی در ح ــی ب ــانتيگراد و محيط ــه س 7٠-9٠ درج
Das et al. 2007; Kosmidis et al.2001; López-( بســيار موثــر اســت

)Fonseca et al. 2009; Polk et al. 1999
هيدروليــز PET در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت. پيوندهــای اســتری بــا 
حملــه يونهــای هيدروکســيد شکســته شــده و نمــک دی ســديم ترفتــاالت و 
اتيلــن گاليکــول تشــکيل مــی شــود کــه هــر دو در فــاز مايــع قابــل انحاللند. 
پــس از پايــان واکنــش، فــاز آبــی تــا pH حــدود 2,5 تــا ٣ اســيدی مــی شــود 
کــه منجــر بــه تشــکيل و تــه نشــين شــدن ترفتاليــک اســيد TPA می گــردد.
بــدون حضــور کاتاليــزور تغييــر فــاز، فراينــد هيدروليــز کمابيــش کنــد پيــش 
مــی رود چراکــه يونهــای هيدروکســيد آبدوســت در فــاز آبــی حــل می شــوند و  
PET يــک مــاده جامــد آبدوســت اســت. بــه هميــن دليــل از کاتاليســت تغييــر 
فــاز اســتفاده مــی شــود تــا يونهــای هيدروکســيد را بــه ســطح PET برســاند تا 
موجــب تســهيل واکنــش شــود )Naik and Doraiswamy 1998(.  بنابراين، 
کاتاليســت تغييــر فــاز بايــد کاتيونيــک باشــد و بــه انــدازه کافــی خاصيــت آلــی 
داشــته باشــد تــا چربــی دوســت باشــد، امــا بــه انــدازه کافــی کوچــک باقــی 
 López-Fonseca et al. 2009;( ــود ــتری ش ــر اس ــع از تاخي ــه مان ــد ک بمان
ــوم  ــاز آموني ــر ف ــت های تغيي ــواع کاتاليس ــن ان Polk et al. 1999(.  متداوتري
چهارعاملــی و يــا نمکهــای فســفونيم بــا زنجيرهــای جانبــی چربی دوســت اند 

.)Naik and Doraiswamy 1998(
Lopez-Fonseca و همکارانــش تفاوت هــای بيــن دو ايــن دو نــوع کاتاليســت 
را آزمايــش کردنــد و دريافتنــد کــه تنهــا تفاوت هــای جزئــی بيــن کاتاليســت 
بــا پايــه يــون آمونيــوم و يــا فســفونيم وجــود دارد. لــذا، ايــن زنجيرهــای جانبی 
هســتند کــه بيشــترين اثــر کاتاليســت را ايجــاد می کننــد. بــه هــر حــال الزم 
اســت کــه بــه يــون مقابــل نيــز توجــه شــود تــا اطمينــان حاصل گــردد کــه در 

ادامــه فراينــد مشــکلی ايجــاد نخواهــد کرد.
در مقــاالت مختلــف هيــچ تحقيقــی مبنــی بــر هيدروليــز قليايــی بــه عنــوان 
روشــی بــرای تجزيــه PET در منســوجات پلــی کاتــن بــه عنــوان بخشــی از 
پروســه بازيافــت موجــود نمــی باشــد. در ايــن مطالعــه، هيدروليــز قليايــی پلــی 
کاتــن بــا اضافــه کــردن يــک کاتاليســت تغييــر فــاز بــه منظــور جداســازی 
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــن دو م ــوط اي ــه از PET در منســوجات مخل پنب
هــدف از ايــن کار، دســتيابی بــه محصوالتــی اســت کــه قابــل بازيافــت بــه 
کاالی نســاجی باشــند. محصــوالت نهايــی جــدا شــده از ايــن قراينــد عبارتنــد 
از ترقتاليــک اســيد TPA، اتيلــن گاليکــول EG و پنبــه. جداســازی و خالــص 
ســازی EG موضــوع ايــن مطالعــه نبــود. TPA حاصــل را مــی تــوان از طريــق 
پليمريزاســيون دوبــاره بــا اتيلــن گاليکــول نــو يــا بازيافتــی بــه PET تبديــل 
کــرد و پنبــه باقــی مانــده نيــز مــی توانــد بســته بــه کيفيــت آن احتمــاال بــه 

اليــاف ســلولزی بازيافتــی نظيــر ويســکوز يــا ليوســل تبديــل شــود.

روش كار
مواد اوليه

در ايــن مطالعــه از ملحفــه هــای تختخوابــی ارائــه شــده توســط يــک تاميــن 
کننــده بــزرگ منســوجات خدماتــی اســتفاده شــد. ملحفــه هــا قبــل از بازيافت 
شــيميايی بــه قطعــه هــای کوچک بريــده شــد و الياف آن توســط ماشــين های 

خردکــن Wiley بيــرون کشــيده شــد.  
ــوص 9٨  ــد خل ــا درص ــد BTBAC ب ــم کلراي ــن آموني ــری بوتيل ــل ت بنزي
 reagent( و ســولفوريک اســيد ،)reagent grade( درصــد، ســديم هيدروکســيد
grade-95-97%( از شــرکت Sigma Aldrich مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 
مــواد شــيميايی خريــداری شــده بــدون هيچگونــه خالــص ســازی بعــدی بکار 

بــرده شــد.

شکل ۳ طیف NMR مربوط به a ملحفه های پلی کاتن مورد استفاده در این مطالعه، 
b پلی استر خالص PET و c پنبه خالص

شکل 4 میکروگراف های هیدرولیز PET در NaOH 10% ، 0.1 mol BTBAC/kg محلول در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد، a در شروع 2۳ درجه سانتیگراد، b پس از ۳7 دقیقه، ۸۰ 
درجه سانتیگراد و c پس از 1 ساعت در ۸۰ درجه سانتیگراد. مقیاس سایه رنگ در تصویر ۰,1 میلی متر است
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طيف سنجی به روش بازتاب كلی تضعيف شده تبديل فوريه مادون قرمز
ــا  ــکن ب ــا 2٠ اس ــوا از cm-1 4٠٠٠-4٠٠ ب ــاق در ه ــای ات ــا در دم ــف ه طي
ــاس    ــه الم ــز ب ــنج PerkinElmer FT�IR مجه ــف س ــک طي ــتفاده از ي اس
ــد. رزلوشــن  GladiATR ATR از شــرکت Pike Technologies ثبــت گردي

ــد. ــه ش ــر گرفت ــکن cm-1 ٠,5 در نظ ــای اس ــازه ه cm-1 2 و ب

ويسکوزيته ذاتی
ويســکوزيته ذاتــی نمونــه هــای ســلولزی پــس از انحــالل در CED از طريــق 
انــدازه گيــری زمــان الزم بــرای حرکــت نمونــه هــا در يــک لولــه موئينــه بــر 

مبنــای اســتاندارد ISO 551:2010 محاســبه گرديــد.
 

بحث بر روی نتايج
در ايــن مطالعــه، يــک فراينــد بــرای جداســازی پنبــه از PET در منســوجات 
مخلــوط ايــن دو اليــاف مــورد ارزيابــی قــرار گرفــت. شــکل 2 شــمايی از ايــن 
فراينــد را نشــان مــی دهــد. فراينــد بــا تجزيــه PET  بــه دی ســديم ترفتاالت 
و اتيلــن گاليکــول آغــاز شــد. پــس از تکميــل فرايند تجزيــه، پنبه باقــی مانده 
را مــی تــوان فيلتــر کــرد. مــاده فيلتــر شــده حــاوی دو جــزء TPA( PET بــه 
شــکل ســديمی و اتيلــن گاليکــول(. پــس از اســيدی کــردن، TPA بــه شــکل 
پروتونــه شــده تــه نشــين مــی شــود کــه قابــل فيلتــر شــدن اســت. بنابرايــن 
 TPA ،ســه محصــول مجــزا از ايــن فراينــد به دســت آمد کــه عبارتنــد از پنبــه
و يــک محلــول فيلتــر شــده کــه حــاوی EG و مــواد شــيميايی فراينــد اســت.

مشخصات ملحفه ها
قبــل از فراينــد جداســازی، مشــخصه هــای ملحفــه های پلــی کاتن با اســتفاده 
ISO 1833� و روش تشــريح شــده در اســتاندارد C NMR از طيــف ســنجی

11:2006 تعييــد گرديــد. شــکل ٣ طيــف NMR حالــت جامــد )a( مخلــوط 
پلــی کاتــن، )b( يــک نمونــه PET خالــص و )c( يــک نمونــه پنبــه ای خالــص 

را نشــان می دهــد. ايــن شــکل نشــان مــی دهــد کــه ســيگنال های مربــوط 
بــه هــر دو مــاده )PET و ســلولز( در ملحفــه پلــی کاتــن وجــود دارد. نشــانه ای 
 ISO از هيــچ مــاده ديگــری در ايــن طيــف مشــاهده نشــد. آناليزهــا بــر اســاس
11:2006-1833 نشــان داد کــه ميــزان PET موجــود در ملحفه هــا 52 درصــد 

. ست ا

TPA هيدروليز و جداسازی
ــکل 4  ــای ش ــر روی ميکروگراف ه ــوان ب ــی PET را می ت ــز انتخاب هيدرولي
دنبــال کــرد کــه در دمــای ٨٠ درجــه ســانتيگراد انجــام شــده اســت. محلــول 
هيدروليــز حــاوی 1٠ درصــد NaOH و ٠,1 مــول BTBAC در هــر کيلوگــرم 
 PET ،محلــول بــود. ميکروگرافهــا نشــان مــی دهــد کــه در فراينــد هيدروليــز
تجزيــه شــده و ايــن در حالــی اســت کــه پنبــه تنهــا متــورم شــده اســت. در 
طــی فراينــد تجزيــه PET، ميکروگرافهــا تشــکيل يــک فــاز جديــد در اطــراف 
نواحــی کــه اليــاف PET قــرار داشــت بــه شــکل حباب هــای مايــع را آشــکار 
ــاالت آزاد  ــديم ترفت ــود س ــی ش ــز م ــه PET هيدرولي ــی ک ــد. زمان می کنن
می شــود کــه ايــن فــاز جديــد مــی توانــد بــا توجــه بــه غلظــت هــای موضعی 

بــاالی ســديم ترفتــاالت توضيــح داده شــود.

تاثير غلظت NaOH و كاتاليست تغيير فاز بر هيدروليز
ــد  ــه فراين ــدت 1٠٠ دقيق ــه م ــا ب ــه ه ــاس کوچــک، نمون در آزمايشــات مقي
شــدند و ســپس واکنــش ســرد شــد و محصــوالت طبــق آنچــه در بنــد روشــها 
توضيــح داديــم برداشــت گرديــد. تاثيــر غلظــت NaOH و BTBAC و دمــا بر 
 5a بــا اســتفاده از ايــن تنظيمــات بررســی گرديــد. نتايــج شــکل PET تجزيــه
نشــان مــی دهــد کــه هيدروليــز قليايــی PET بــدون افــزودن BTBAC پــس 
 TPA 97% ــه ــر ب ــول منج ــد در محل ــا NaOH 15 درص ــه و ب از 1٠٠ دقيق
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــرای NaOH، م ــر 5 درد ب ــای زي می شــود. در غلظت ه
بــدون افــزودن BTBAC هيــچ محصــول TPA ای آزاد نمــی شــود. زمانــی 

شکل a 7 طیف 1H NMR و 13C NMR b مربوط به TPA جداسازی شده پس از هیدرولیز قلیایی پلی کاتن در NaOH %1۰ در 9۰ درجه سانتیگراد به مدت 24۰ دقیقه در 
آزمایشات مقیاس بزرگ با mmol BTBAC/kg 52 محلول و پیک های مربوطه
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کــه هيدروليــز در شــرايط مشــابه و در دمــای 9٠ و 1٠٠ درجــه ســانتيگراد امــا با 
افــزودن ٠,1 مــول BTBAC در هــر مــول واحــد تکــرار شــونده PET انجــام 
شــد، بــرای هيدروليــز تقريبــا کامــل PET، NaOH بــا غلظــت 1٠% کافــی 
بــود. بعــالوه، بــا افــزودن BTBAC، تجزيــه جزئــی PET حتــی در غلظــت 

NaOH %5 مشــاهده گرديــد.
شــکل 5b تاثيــرات دمــا و افــزودن BTBAC بــر ميــزان هيدروليز پــس از 1٠٠ 
دقيقــه را نشــان مــی دهــد. در دماهــای پاييــن تــر آزمايــش يعنــی ٨٠ درجــه 
ســانتيگراد، تاثيــر واضحــی در نتيجــه افزايــش BTBAC بــر ميــزان هيدروليز 
قابــل مشــاهده اســت. قابــل ذکــر اســت کــه بــرای دســتيابی بــه هيدروليــز 
کامــل PET پــس از 1٠٠ دقيقــه در دمــای ٨٠ درجــه، افــزودن ٠,7-1 مــول 
ــونده PET ضــروری اســت.  ــرار ش ــد تک ــول واح ــر م ــه ازای ه BTBAC ب
وقتــی کــه دمــا تــا 9٠ درجــه بــاال مــی رود، نــرخ هيدروليــز بــاال مــی رود و 
بــرای دســتيابی بــه همــان درجــه هيدروليــز در 1٠٠ دقيقــه واکنــش افــزودن 

تنهــا ٠/٠5 مــول BTBAC در هــر مــول واحــد تکرارشــونده الزم اســت.

هيدروليز در زمان ها و ميزانهای مختلف قليايی
در آزمايشــات مقيــاس بــزرگ، نمونــه هــا بطــور پيوســته در طــول آزمايــش 
برداشــت و بــرای تســت TPA بــا اســتفاده از طيــف ســنجی UV�vis آناليــز 
شــدند. بديــن ترتيــب پيگيــری ميــزان هيدروليــز PET امکانپذيــر گرديــد. پنبه 
باقيمانــده پــس از اتمــام آزمايشــات جداســازی شــده و ميــزان و ويســکوزيته 
ــه  ــای 7٠ درج ــای در دم ــد. در شــکل 6a، هيدروليزه ــن گردي ــی آن تعيي ذات
ســانتيگراد بــا 5، 7/5 و 1٠ درصــد NaOH بــا هــم مقايســه شــده انــد. نتايــج 
ــز  ــرخ هيدرولي ــا افزايــش غلظــت NaOH، ن ــده آن اســت کــه ب نشــان دهن
افزايــش مــی بايــد. آزمايــش NaOH 5% در دمــای 7٠ درجــه پــس از 12٠ 

دقيقــه متوقــف شــد و در نتيجــه آن تنهــا 66 درصــد TPA  بدســت آمــد.
ــه زمــان در دمــای 7٠، ٨٠ و 9٠ درجــه  در شــکل 6b، وابســتگی هيدروليــز ب

ــده  ــه ش ــزودن BTBAC مقايس ــدون اف ــد NaOH ب ــانتيگراد و 1٠ درص س
ــا افزايــش  اســت. نتايــج ايــن شــکل نشــان مــی دهــد کــه نــرخ واکنــش ب
دمــا افزايــش مــی يابــد. هيدروليــز بــدون BTBAC بســيار کندتــر از مانــی 
اســت کــه ايــن افزودنــی حضــور دارد. بــا اينحــال، پــس از حــدود 15٠ دقيقــه، 
PET بطــور کامــل تجزيــه شــد. ايــن نشــان مــی دهــد کــه حضــور افزودنــی 
تنهــا بــر شــتاب تجزيــه تاثيرگــذار اســت و تجزيــه کامــل بــدون افزودنــی هم 

امکانپذيــر اســت.

PET خلوص محصوالت تجزيه
خلــوص مــواد بدســت آمــده پــس از هيدروليــز نيــز محاســبه شــد. همانگونــه 
 TPA ،کــه در بخــش »روش هــا« تشــريح و در شــکل 2 نشــان دهــده شــد
بــا کاهــش pH )بــا افــزودن ســولفوريک اســيد( تــه نشــين شــده و از طريــق 
 13C NMR 1 وH  قيلتراســيون از محلــول هيدروليــز جــدا شــد. طيــف هــای
جــزء تــه نشــين شــده )محلــول در DMSO�d6 ( در شــکل 7 نشــان داده شــده 
اســت. تنهــا ســيگنالهای قابــل مشــاهده مربــوط بــه TPA اســت کــه نشــان 

دهنــده خلــوص بســيار بــاالی ايــن مــاده اســت.
بــه منظــور آناليــز محلــول فيلتر شــده در آزمايشــات در مقيــاس بــزرگ، آب آن 

تبخيــر شــده و باقيمانــده جامــد در DMSO�d6 حل شــد.
محلولهــای فيلتــر شــده آزمايشــات مختلــف بــا و بــدون BTBAC از طريــق 
ــه شــکل ٨  ــا ب ــدند؛ لطف ــز ش ــنجی 1H NMR و 13C NMR آنالي ــف س طي

رجــوع نماييــد.
 8a, c در شــکلهای BTBAC ــدون حضــور ــول ب ــف NMR محل ــز طي آنالي
ــول  ــری در محل ــزء درگي ــچ ج ــب اســت و هي ــزء غال ــه EG ج نشــان داد ک
BT� و EG 8، تنهــاb, d در شــکلهای BTBAC يافتــه نمــی شــود. در حضــور
BAC يافــت مــی شــود. انتظــار مــی رفــت که حداقــل نشــانه هايــی از حضور 
محصــوالت ناشــی از تجزيــه ســلولز يعنــی هيدروکســی اســيدها نيــز وجــود 

شکل ۸ طیف 1H NMR و 13C NMR b مربوط به محلول فیلتر شده آزمایشات مقیاس بزرگ (NaOH 10% در دمای 9۰ درجه). در a و c نتایج آزمایشات بدون BTBAC و در b و 
d با mmol BTBAC/kg 52 محلول نشان داده شده است. قبل از آنالیز، آب محلول تبخیر شده و نمونه باقیمانده در DMSO-d6 حل شد
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داشــته باشــد؛ چــرا کــه ســلولز بــه عنــوان مــاده ای شــناخته مــی شــود کــه 
در عمليــات تحــت شــرايط قليايــی ايــن گونــه محصــوالت را توليــد کنــد، بــا 
ايــن حــال، آناليــز عميق تــر احتمــاال حضــور مقاديــری از محصوالت ناشــی از 

تجزيــه ســلولز را نشــان خواهــد داد.

تعيين مشخصه های سلولز
ــد  ــای فراين ــه ه ــه نمون ــوط ب ــای ATR FT�IR مرب ــف ه ــکل 9a طي ش
شــده در NaOH 5% در 7٠ درجــه ســانتيگراد بــه مــدت 12٠ دقيقــه و نيــز 
ــه مــدت 24٠ دقيقــه را نشــان مــی  NaOH 1٠%  در دمــای 9٠ درجــه ب
ــه  ــوی PET تجزي ــان محت ــه NaOH 5%، همچن ــوط ب ــه مرب دهــد. نمون
 172٠ cm�1 نشــده اســت و پيــک هــای مشــاهده شــده در حوالــی 124٠ و
بــه احتمــال بســيار زيــاد مربــوط بــه پيوندهــای اســتری PET باقيمانــده در 
ــه  ــه اســت )Peterson 2٠15(. در هــر حــال، ايــن پيــک هــا در نمون نمون
هــای فراينــد شــده در NaOH 1٠% و دمــای 9٠ درجــه ســانتيگراد قابــل 
مشــاهده نيســت کــه نشــان دهنــده حــذف کامــل PET اســت. مــی دانيــم 
ــل  ــه تبدي ــر ب ــی منج ــای قلياي ــول ه ــلولز در محل ــردن س ــد ک ــه فرين ک
ــه منظــور  ــی شــود )Sjöström 1993(. ب ــه ســلولز II م شــدن ســلولز I ب
بررســی ميــزان پنبــه از دســت رفتــه و کاهــش درجــه پليمريزاســيون، پنبــه 
ــن  ــد. بدي ــن ش ــازی و توزي ــز PET جداس ــس از هيدرولي ــده پ ــات ش بازيف
ترتيــب محصــول پنبــه بــر اســاس وزن و ويســکوزيته ذاتــی قابــل محاســبه 
اســت. در شــکل 1٠ ويســکوزيته ذاتــی ســلولز پنبــه در مقايــل ميــزان پنبــه 
ــی  ــی ســلولز را م ــد ترســيم شــده اســت. ويســکوزيته ذات محصــول فراين
تــوان بــه درجــه پليمريزاســيون آن ربــط داد و نتايــج نشــان مــی دهــد کــه 
دمــا تاثيــر زيــادی بــر ميــزان تجزيــه پنبــه دارد، ايــن تاثيــر هــم در کاهــش 
وزن و هــم کاهــش ويســکوزيته قابــل مشــاهده اســت. بــا ايــن حــال، نتايــج 
فرايندهــای معتــدل تــر نشــان مــی دهــد کــه حــذف کامــل PET بــدون 
تجزيــه جــدی ســلولز قابــل دســتيابی اســت. دو نمونــه ای که کمتريــن وزن 
و ويســکوزيته ذاتــی را داشــتند مربــوط بــه فرايندهــای ٣6٠ دقيقــه بجــای 

24٠ دقيقــه اســت کــه تاثيــر زمــان بــر ميــزان تخريــب را نشــان مــی دهــد. 
در صــورت اســتفاده از ايــن فراينــد در بازيافــت ملحفــه هــا ، احتمــال کاهش 
بيشــتر ويســکوزيته طــی فرانــد شستشــو نيــز وجــود دارد کــه مــی دانيــم 

.)Palme et al. 2014( موثــر بــر کاهــش ويســکوزيته ذاتــی پنبــه اســت

جمع بندی
ــرای جداســازی اجــزاء ملحفــه هــای پلــی کاتــن  ــه روشــی ب در ايــن مقال
بــه منومرهــای PET يعنــی EG و TPA و حفــظ پنبــه باقيمانــده را معرفــی 

نمــود. نتايــج کار نشــان داد کــه:
 NaOH ــه طــور کامــل طــی مــدت 4٠ دقيقــه در ــوان ب - PET را مــی ت
BT� 52 ازmmol ــزودن ــا اف ــراد و ب ــانتی گ ــه س ــای 9٠ درج %10 در دم

 TPA ــرد و ــه ک ــل تجزي ــور کام ــه ط ــول ب ــرم محل ــر کيلوگ BAC در ه
ــود. ــت نم ــص آن را بازاف خال

- بــا افزايــش دمــا، غلظــت NaOH و BTBAC ســرعت انجــام واکنــش 
افزايــش مــی يابــد.

- هيدروليــز بــدون حضــور BTBAC نيــز منجــر بــه حصــول مــواد خالــص 
مــی شــود امــا در ايــن شــرايط نيــاز بــه مــدت زمــان بيشــتری بــرای فراينــد 

اســت کــه بــه نوبــه خــود ميــزان پنبــه حاصــل را کاهــش مــی دهــد.
ــی  ــص نشــان م ــوان دو محصــول خال ــه عن ــه و TPA ب ــازی پنب - جداس
ــا  ــا پليميزاســيون مجــدد TPA ب ــوان ب ــی ت ــت را م ــن بازياف ــه اي دهــد ک
اتيلــن گاليکــول )نــو يــا بازيافتــی( تکميــل کــرد و امــکان بکارگيــری پنبــه 

حاصــل نيــز در توليــد اليــاف ســلولزی بازيافتــی وجــود دارد.  

منبع:
Anna Palme, Anna Peterson, Hanna de la Motte, Hans Theliander and Harald 
Brelid 
“Development of an efficient route for combined recycling of PET and cotton 
from mixed fabrics”, Textiles and Clothing Sustainability (2017)

شکل 9 طیف ATR FT-IR  باقیمانده جامد (پنبه) پس از هیدرولیز PET در a یک مقایسه بین نمونه ای با تنها ۶۶% محصول TPA (5% NaOH، 7۰ درجه سانتیگراد ، 24۰ 
دقیقه) و نمونه ای با محصول کامل (NaOH %1۰، 9۰ درجه سانتیگراد ، 24۰ دقیقه) نشان داده شده. هر  دو آزمایش مربوط به مقیاس بزرگ و  mmol BTBAC/kg 52 محلول 

است. در b مقایسه ای بین ملحفه های خالص پنبه (به عنوان مرجع)، یک نمونه فرایند شده در NaOH 15% (9۰ درجه سانتیگراد، 1۰۰ دقیقه، آزمایش مقیاس کوچک، 
mmol BTBAC/kg 52 ) و یک نمونه فرایند شده NaOH 10% (9۰ درجه سانتیگراد، 1۰۰ دقیقه، آزمایش مقیاس بزرگ، mmol BTBAC/kg 52 محلول) نشان داده شده است
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منسوجات
ورزشی

تهیهوتنظیم:دکترفرنازنایبمراد

  Thermal insulation عایق حرارتی

عايق چيست؟

هــر چيــزی کــه مانــع عبــور جــرم، انــرژی، صــوت و مومنتــم شــود را عايــق 
ــه  ــوند ک ــذاری می ش ــته جايگ ــه دس ــا در س ــت عايق ه ــد. در حقيق گوين
امــروزه بــا توجــه بــه افزايــش مصــرف انــرژی و مواجهــه شــدن بــا کمبــود 
ــرژی و ...  ــت ان ــکان بازياف ــدم ام ــش رو و ع ــال های در پي ــرژی در س ان
ــه  ــردد ک ــه می گ ــرژی پرداخت ــرف ان ــازی مص ــث بهينه س ــه بح ــتر ب بيش
ــور و انتقــال  ــا اســتفاده از عايق هايــی کــه باعــث کاهــش عب ــن تنهــا ب اي

ــت. ــر اس ــوند امکان پذي ــرژی می ش ان
عايــق انــرژی در ســه دســته عايــق رطوبتــی و عايــق حرارتــی و عايــق صدا 

مهم تريــن بحــث مــورد بررســی جهــان نســل ســوم اســت: 
عايــق حرارتــی- بــه عايقــی گفتــه می شــود کــه از عبــور و انتقــال انــرژی 

حرارتــی ممناعــت بــه عمــل آورد.
عايق رطوبتی- در حقيقت يک نوع عايق و جاذب رطوبت است.

عايق صدا - باعث جذب يا حذف صدا می گردد. 
در برخــی مــوارد يــک مــاده می توانــد هــر ســه ويژگــی عايــق صــدا بــودن، 
عايــق رطوبــت و عايــق حــرارت بــودن را همزمــان دارا باشــد ماننــد پشــم 

ســنگ،فوم و پــی وی ســی و غيــره.

ــق  ــد عاي ــاص دارد مانن ــرد خ ــک عملک ــا ي ــق تنه ــک عاي ــز ي ــی ني گاه
حرارتــی  مثــل پشــم شيشــه يــا عايــق صوتــی مثــل بتــن ليــکا يــا عايــق 

ــزوگام و... ــل اي ــی مث رطوبت

عايق حرارتی در سالن های ورزشی
يکــی از عوامــل مهــم درتأميــن شــرايط آســايش ورزشــکاران در فضاهــای 
داخلــی ســالن های ورزشــی، تنظيــم درجــه حــرارت محيــط اطــراف 
ــی  ــته خارج ــت پوس ــوژی ضخام ــرفت تکنول ــا پيش ــروزه ب ــت. ام آنهاس
ســالن ها بــه حداقــل کاهــش يافتــه، از ايــن روتبــادل حرارتــی آن بــا محيــط 
خــارج افزايــش يافتــه اســت. عايق هــای حرارتــی بــه ميــزان قابــل توجــه ای 
ــرمايش و  ــش و س ــای گرماي ــده و هزينه ه ــرارت ش ــادل ح ــن تب ــع اي مان
ــا حــد زيــادی کاهــش می دهنــد. عايقــکاری نقــش  فضاهــای داخلــی را ت
بســيار مهمــی در جلوگيــری از اتــالف گرمــا در فصــل زمســتان و خنــک 
نگــه داشــتن فضــای داخلــی در فصــل تابســتان دارد. بــه ايــن ترتيــب عالوه 
بــر صرفه جويــی در مصــرف انــرژی و حفــظ منابــع انــرژی بــرای اســتفاده 

ــز کمــک می شــود.  ــط زيســت ني ــه پاکــی محي ــدگان ب آين
ــور  ــود عب ــرما را از خ ــا س ــا ي ــی از گرم ــاختمانی بخش ــح س ــام مصال تم
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داشــته باشــد؛ چــرا کــه ســلولز بــه عنــوان مــاده ای شــناخته مــی شــود کــه 
در عمليــات تحــت شــرايط قليايــی ايــن گونــه محصــوالت را توليــد کنــد، بــا 
ايــن حــال، آناليــز عميق تــر احتمــاال حضــور مقاديــری از محصوالت ناشــی از 

تجزيــه ســلولز را نشــان خواهــد داد.

تعيين مشخصه های سلولز
ــد  ــای فراين ــه ه ــه نمون ــوط ب ــای ATR FT�IR مرب ــف ه ــکل 9a طي ش
شــده در NaOH 5% در 7٠ درجــه ســانتيگراد بــه مــدت 12٠ دقيقــه و نيــز 
ــه مــدت 24٠ دقيقــه را نشــان مــی  NaOH 1٠%  در دمــای 9٠ درجــه ب
ــه  ــوی PET تجزي ــان محت ــه NaOH 5%، همچن ــوط ب ــه مرب دهــد. نمون
 172٠ cm�1 نشــده اســت و پيــک هــای مشــاهده شــده در حوالــی 124٠ و
بــه احتمــال بســيار زيــاد مربــوط بــه پيوندهــای اســتری PET باقيمانــده در 
ــه  ــه اســت )Peterson 2٠15(. در هــر حــال، ايــن پيــک هــا در نمون نمون
هــای فراينــد شــده در NaOH 1٠% و دمــای 9٠ درجــه ســانتيگراد قابــل 
مشــاهده نيســت کــه نشــان دهنــده حــذف کامــل PET اســت. مــی دانيــم 
ــل  ــه تبدي ــر ب ــی منج ــای قلياي ــول ه ــلولز در محل ــردن س ــد ک ــه فرين ک
ــه منظــور  ــی شــود )Sjöström 1993(. ب ــه ســلولز II م شــدن ســلولز I ب
بررســی ميــزان پنبــه از دســت رفتــه و کاهــش درجــه پليمريزاســيون، پنبــه 
ــن  ــد. بدي ــن ش ــازی و توزي ــز PET جداس ــس از هيدرولي ــده پ ــات ش بازيف
ترتيــب محصــول پنبــه بــر اســاس وزن و ويســکوزيته ذاتــی قابــل محاســبه 
اســت. در شــکل 1٠ ويســکوزيته ذاتــی ســلولز پنبــه در مقايــل ميــزان پنبــه 
ــی  ــی ســلولز را م ــد ترســيم شــده اســت. ويســکوزيته ذات محصــول فراين
تــوان بــه درجــه پليمريزاســيون آن ربــط داد و نتايــج نشــان مــی دهــد کــه 
دمــا تاثيــر زيــادی بــر ميــزان تجزيــه پنبــه دارد، ايــن تاثيــر هــم در کاهــش 
وزن و هــم کاهــش ويســکوزيته قابــل مشــاهده اســت. بــا ايــن حــال، نتايــج 
فرايندهــای معتــدل تــر نشــان مــی دهــد کــه حــذف کامــل PET بــدون 
تجزيــه جــدی ســلولز قابــل دســتيابی اســت. دو نمونــه ای که کمتريــن وزن 
و ويســکوزيته ذاتــی را داشــتند مربــوط بــه فرايندهــای ٣6٠ دقيقــه بجــای 

24٠ دقيقــه اســت کــه تاثيــر زمــان بــر ميــزان تخريــب را نشــان مــی دهــد. 
در صــورت اســتفاده از ايــن فراينــد در بازيافــت ملحفــه هــا ، احتمــال کاهش 
بيشــتر ويســکوزيته طــی فرانــد شستشــو نيــز وجــود دارد کــه مــی دانيــم 

.)Palme et al. 2014( موثــر بــر کاهــش ويســکوزيته ذاتــی پنبــه اســت

جمع بندی
ــرای جداســازی اجــزاء ملحفــه هــای پلــی کاتــن  ــه روشــی ب در ايــن مقال
بــه منومرهــای PET يعنــی EG و TPA و حفــظ پنبــه باقيمانــده را معرفــی 

نمــود. نتايــج کار نشــان داد کــه:
 NaOH ــه طــور کامــل طــی مــدت 4٠ دقيقــه در ــوان ب - PET را مــی ت
BT� 52 ازmmol ــزودن ــا اف ــراد و ب ــانتی گ ــه س ــای 9٠ درج %10 در دم

 TPA ــرد و ــه ک ــل تجزي ــور کام ــه ط ــول ب ــرم محل ــر کيلوگ BAC در ه
ــود. ــت نم ــص آن را بازاف خال

- بــا افزايــش دمــا، غلظــت NaOH و BTBAC ســرعت انجــام واکنــش 
افزايــش مــی يابــد.

- هيدروليــز بــدون حضــور BTBAC نيــز منجــر بــه حصــول مــواد خالــص 
مــی شــود امــا در ايــن شــرايط نيــاز بــه مــدت زمــان بيشــتری بــرای فراينــد 

اســت کــه بــه نوبــه خــود ميــزان پنبــه حاصــل را کاهــش مــی دهــد.
ــی  ــص نشــان م ــوان دو محصــول خال ــه عن ــه و TPA ب ــازی پنب - جداس
ــا  ــا پليميزاســيون مجــدد TPA ب ــوان ب ــی ت ــت را م ــن بازياف ــه اي دهــد ک
اتيلــن گاليکــول )نــو يــا بازيافتــی( تکميــل کــرد و امــکان بکارگيــری پنبــه 

حاصــل نيــز در توليــد اليــاف ســلولزی بازيافتــی وجــود دارد.  

منبع:
Anna Palme, Anna Peterson, Hanna de la Motte, Hans Theliander and Harald 
Brelid 
“Development of an efficient route for combined recycling of PET and cotton 
from mixed fabrics”, Textiles and Clothing Sustainability (2017)

شکل 9 طیف ATR FT-IR  باقیمانده جامد (پنبه) پس از هیدرولیز PET در a یک مقایسه بین نمونه ای با تنها ۶۶% محصول TPA (5% NaOH، 7۰ درجه سانتیگراد ، 24۰ 
دقیقه) و نمونه ای با محصول کامل (NaOH %1۰، 9۰ درجه سانتیگراد ، 24۰ دقیقه) نشان داده شده. هر  دو آزمایش مربوط به مقیاس بزرگ و  mmol BTBAC/kg 52 محلول 

است. در b مقایسه ای بین ملحفه های خالص پنبه (به عنوان مرجع)، یک نمونه فرایند شده در NaOH 15% (9۰ درجه سانتیگراد، 1۰۰ دقیقه، آزمایش مقیاس کوچک، 
mmol BTBAC/kg 52 ) و یک نمونه فرایند شده NaOH 10% (9۰ درجه سانتیگراد، 1۰۰ دقیقه، آزمایش مقیاس بزرگ، mmol BTBAC/kg 52 محلول) نشان داده شده است
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ــت  ــه راح ــال ب ــن انتق ــه اي ــز و شيش ــل فل ــواد مث ــی م ــد. در برخ می دهن
ــای  ــات، پارچه ه ــزه حيوان ــم، خ ــل پش ــوادی مث ــا م ــود. ام ــام می ش انج
ــاوم  ــيار مق ــرما بس ــا و س ــال گرم ــر انتق ــاکن در براب ــوای س ــم و ه ضخي

ــوند. ــتفاده می ش ــق اس ــوان عاي ــه عن ــتند و ب هس
خصوصيــات مهمــی کــه در انتخــاب مــواد عايــق بايــد مــد نظــر قرارگيــرد 

عبارتنــد از:
ــاری،  ــت فش ــميت، مقاوم ــه س ــراق، درج ــت احت ــی، قابلي ــت حرارت مقاوم
ــر اشــعه مــاورای بنفــش، مقاومــت در  چــروک خوردگــی، مقاومــت در براب
برابــر قــارچ و ميکــروب، ضريــب انبســاط و انقبــاض، خنثــی بــودن از نظــر 
ــزات اطــراف(،  ــه فل ــری ازآســيب رســاندن ب ــه منظــور جلوگي شــيميايی )ب

ــی. ــت مويينگــی و چگال خاصي
ــه ای  ــری، ورق ــه ای، آج ــه ای، تخت ــف صفح ــکال مختل ــه اش ــا ب عايق ه
ــی  ــق حرارت ــوع عاي ــاب ن ــد. انتخ ــه می گردن ــازار عرض ــه ب ــواری ب و ن
ــرايط محيطــی و قيمــت آن بســتگی دارد.  ــی، ش ــط، ايمن ــای محي ــه دم ب
ــر  ــه از نظ ــود ک ــه ای انتخــاب ش ــه گون ــد ب ــی باي ــق حرارت ــت عاي ضخام
ــق از  ــت عاي ــل ضخام ــا حداق ــه ب ــن ک ــی اي ــد، يعن ــه باش اقتصــادی بهين

ــود. ــری ش ــرژی جلوگي ــن ان هدررفت
مصالــح عمــده عايــق حرارتــی عبارتنــد از: بتــن ســبک )بتــن گازی و بتــن 
کفــی و...(، دانــه هــی ســبک، کاغــذ و آلمينيــوم، پنبــه کوهــی، چــوب پنبــه 
ــنگ، پشــم  ــی، پشــم س ــاف معدن ــری، الي ــای فيب ــه ه ــده، تخت ــرس ش پ
ــی  ــای گچ ــه ه ــت، تخت ــی، پرلي ــه معذن ــفنجی، پوک ــه اس ــه، شيش شيش
ســبک بــا روکــش آلمينيومــی و ســاده، مــواد پالســتيکی، ســاقه هــای تــو 

خالــی و پشــم چــوب.

نمونه ای از عايق های حرارتی :
۱. عايق های حرارتی: الياف معدنی

ايــن مــاده از خــرد کــردن دانــه بندی ســنگ آتــش نشــانی دير ذوب ســاخته 
مــی شــود. پشــم معدنــی از لحــاظ ابعــاد پايــدار اســت و عــالوه بــر نــم گيــر 
ــا کپــک را فراهــم نمــی ســازد. در  ــو بــودن امــکان رشــد قــارچ ي و بــی ب
ضمــن، ايــن مــاده اشــتعال ناپذيــر عايــق حــرارت و صــوت اســت کــه بــه 
شــکل حصيــر ســبک ارتجاعــی يــا بــدن پوشــش بــرای عايــق کاری بــام 

هــای شــيب دار بــر روی صفحــات پوشــش زيريــن اســتفاده مــی شــود.

)Glass Wool( 2. عايق حرارتی: پشم شيشه
پشــم شيشــه بــا اليــاف بســيار نــازک تارهــای شيشــه کــه تقريبــا بــه هــم 
متصــل انــد گفتــه مــی شــود. ايــن اليــاف را پــس از ســرد شــدن بــا همديگر 
دســته مــی کننــد و روی کاغــذ کرافــت، ســربی، قيــری يــا تــور اليــاف دار 
قــرار مــی دهنــد. ايــن مــاده نســوز از خصوصياتــی ماننــد پايــداری ابعــاد، بی 
بويــی و غيــر نــم گيــری برخــوردار اســت کــه امــکان رشــد قــارچ و کپک در 
آن وجــود نــدارد. بــرای عايــق بنــدی ســقف ســالن هــای شــيب دار بــر روی 

ورقــه هــای پوشــش زيريــن و در ســقف ســالن هــای تخــت در زير پوشــش 
آســفالتی يــا نمــدی اســتفاده مــی شــود. پشــم شيشــه ســبک و نصــب آن 
آســان اســت. ايــن عايــق حرارتــی بايــد دور از رطوبــت نگــه داشــته شــود، 

بنابرايــن بــه وســيله يــک اليــه نــازک نايلونــی محافظــت مــی شــود. 
 

 )Rock Wool( 3- عايق حرارتی: پشم سنگ
پشــم ســنگ متــداول تريــن و ســالم تريــن عايــق حرارتــی اســت و منشــا 
آن ســنگ هــای آذريــن مــی باشــند. ايــن عايــق وزن نســبتا ســبکی دارد و 
کاربــرد آن آســان اســت. زمانــی کــه از آب اشــباع شــود ســاختار آن تخريــب 
ــس از خشــک شــدن ويژگــی هــای خــود را  نمــی شــود. پشــم ســنگ پ
حفــظ مــی کنــد. ايــن عايــق در برابــر نفــوذ بخــار آب مقاومــت کمــی دارد 
ــی  ــاختمان هاي ــت در س ــرا رطوب ــازات آن اســت، زي ــن امتي ــه از مهمتري ک
کــه بــه تازگــی بنــا شــده انــد بــه راحتــی بــه صــورت بخــار آب از عايــق 
مــی گــذرد و بنــا را خنــک مــی کننــد. ضمنــا بــا کليــه مصالــح ســاختمانی 

ســازگاری دارد.
ــوان ضــد  ــه عن ــتفاده از آن ب ــم پشــم ســنگ اس ــای مه يکــی از کاربرده
ــرای حفاظــت  ــوان ب ــی ت ــن پوشــش م ــع از اي ــد. در واق ــی باش ــق م حري
ــی،  ــات الکتريک ــور، تاسيس ــای آسانس ــک ه ــزی، چاه ــای فل ــازه ه از س
راهروهــای فــرار و ... در برابــر حريــق اســتفاده نمــود. از آنجايــی کــه پشــم 
ســنگ يــک عايــق ســلول بــاز اســت، لــذا آب و بخــار بــر آن اثــر می کننــد 
و بعــد از نصــب بايــد، يــک پوشــش بخاربنــد روی آن نصــب شــود. طــول 
عمــر پشــم ســنگ زيــاد بــوده و بــه انــدازه عمــر ســالن ها و اماکــن ورزشــی 
ــرف  ــوان مص ــنگ می ت ــم س ــا پش ــق کاری ب ــورت عاي ــد. در ص می باش
ــی 45 درصــد  ــا ٣5 ال ــش و ســرمايش ســاختمان را ت ــرای گرماي ــرژی ب ان
کاهــش داد.ايــن بــدان معنــی بــوده کــه در فصــل زمســتان مــی تــوان 5 
الــی 7 درجــه ســانتيگراد دمــای داخلــی را گرمتــر و در فصــل تابســتان تا 1٠ 

درجــه ســانتيگراد دمــای داخــل ســاختمان را خنــک تــر نمــود.
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عمومــاً عايــق کاری ديوارهــای ســالن های ورزشــی شــامل دو روش 
می باشــد.

-روش اول عايق کاری ديوار هنگام ساخت ديوار 
-روش دوم عايق کاری ديوارها پس از ساخت ديوارها.

ــور  ــه منظ ــق کاری را ب ــل عاي ــوار عم ــق کاری دي ــر دو روش عاي در ه
عايــق حرارتــی می تــوان بــا کيفيــت تقريبــاً برابــر اجــرا نمــود ولــی از نظــر 
ــت و  ــد داش ــاوت خواهن ــی تف ــا کم ــا کيفيت ه ــی ديواره ــکاری صوت عايق
ــه روش  ــا ب ــه ديواره ــد. هنگامی ک ــع روش اول می باش ــه نف ــرازو ب ــه ت کف
اول عايــق کاری شــده باشــند عمــل عايــق کاری بــا اســتانداردهای باالتــری 
ــق کاری را  ــه عمــل عاي ــدس طراحــی ک ــرا مهن ــه اســت زي صــورت گرفت
ــد  ــرده باش ــی ک ــل پيش بين ــاخت از قب ــال س ــن ورزشــی در ح ــرای اماک ب
ــه  ــه ک ــر گرفت ــوری در نظ ــاختمانی رو ط ــای س ــا و ديواره شــکل بلوک ه
ــرد.  ــری صــورت می پذي ــه صــورت مطلوب ت ــی ب ــق کاری از نظــر صوت عاي
اينگونــه عايــق کاری موجــب می شــود تــا انعــکاس و تفــرق صــدای 

ــوب ايجــاد نشــود. نامطل
ــه  ــه ب ــی ک ــالن های ورزش ــی س ــق کاری صوت ــئله عاي ــل مس ــرای ح ب
عايق هــای صوتــی  از  می تــوان  شــوند  عايــق کاری  بايــد  دوم  روش 
ــرا پشــم ســنگ از  ــی همچــون پشــم ســنگ اســتفاده نمــود. زي ــر قدرت پ
ــاختار آن  ــه در س ــوده ک ــی ب ــی صوت ــوره حرارت ــای دو منظ ــه عايق ه جمل
ــب  ــت موج ــن مزي ــود و همي ــت می ش ــور ياف ــوا به وف ــز ه ــای ري حباب ه
ــق  ــات عاي ــردد و عملي ــی گ ــال صــوت م ــرارت و انتق ــت ح کاهــش هداي

ــرد. ــورت می پذي ــی ص ــل توجه ــازده قاب ــا ب کاری ب
 

4- عايق حرارتی: شيشه اسفنجی
ايــن مــاده بــا اســتفاده از شيشــه خالــص کــه تــا بيســت برابــر حجــم خــود 
منبســط مــی گــردد و بــه صــورت صفحــات صلــب و اســفنجی عايــق بندی 

تبديــل مــی شــود. آب جــذب نمی کنــد. نســوز اســت، در مقابــل جانــوران 
مــوذی مقــاوم و از نظــر ابعــاد پايــدار و از مقاومــت فشــاری خوبــی برخــوردار 

. ست ا

5- عايق حرارتی: پرليت
پرليــت نوعــی ســنگ آتشفشــانی اســت کــه در مناطــق مرطــوب تشــکيل 
ــت و  ــبک اس ــيار س ــد از: بس ــت عبارت ان ــواص پرلي ــی از خ ــود. برخ می ش
مادهــای غير قابــل اشــتعال اســت. بــه علــت شــکل ظاهــری آن، صــوت را 
ــا اکثــر اســيدها وارد واکنــش  ــی اســت و ب جــذب می کنــد. مادهــای غير آل
نمی شــود و در برابــر پوســيدگی و حملــه موريانه هــا مقــاوم اســت. از جملــه 
معايــب پرليــت مقاومــت فشــاری کــم آن اســت لــذا نبايــد در مکان هايــی 
ــه  ــاد اســت، مــورد اســتفاده قــرار گيــرد. ب کــه تحــت فشــار و رطوبــت زي
ــد و  ــفنج آب را می مک ــد اس ــم، مانن ــه ه ــوراخ های آن ب ــال س ــت اتص عل
بزرگتريــن عيــب پرليــت در در ساختمان ســازی ايــن اســت کــه آب جــذب 

ــد. ــش می ياب ــت آن کاه ــد و مقاوم می کن

6- عايق حرارتی: تخته های فيبری
ــردن  ــرده ک ــتکه از فش ــاختمان اس ــی س ــق حرارت ــن عاي ــاده اولي ــن م اي
پشــم نمــد و ديگــر اليــاف گياهــی بــه صــورت تخته هــای صلــب ســاخته 
ــر  ــط در براب ــت متوس ــط، مقاوم ــی متوس ــت مکانيک ــود. دارای مقاوم می ش
ــادگی  ــه س ــاده ب ــن م ــت. اي ــی اس ــاد خوب ــداری ابع ــرارت و پاي ــال ح انتق
رطوبــت را جــذب می کنــد و اشــباع می شــود و مقامــت مکانيکــی و 
ــت  ــد. مقاوم ــت می ده ــرارت از دس ــال ح ــر انتق ــود را در براب ــداری خ پاي
ضعيفــی در برابــر آتش ســوزی و گســترش شــعله دارد. بــا توجــه بــه قيمــت 
پاييــن و پايــداری ابعــاد آن، بــه همــراه پوشــش زيريــن از عايــق پالســتيک 
بــه عنــوان زمينــه ای بــرای آســفالت و پوشــش نمــدی مصــرف می شــود.

7- عايق حرارتی: تخته چوب پنبه فشرده
ــغ  ــط صم ــه توس ــوب پنب ــای چ ــردن دانه ه ــرده ک ــا از فش ــن تخته ه اي
ــت فشــاری  ــه آن از مقاوم ــود. تخت ــد می ش ــم تولي ــار ه ــی آن در کن طبيع
خــوب و مقاومــت کششــی ضعيــف برخــوردار اســت. در مقابــل رطوبــت و 
پوســيدگی مقومنــد بنابرايــن در محل هايــی کــه رطوبــت شــديد دارنــد بــه 
ــال  ــر انتق ــد و در براب ــران قيمت ان ــا گ ــن تخته ه ــوند. اي ــرده می ش کار ب
ــوزی  ــر آتش س ــا در براب ــت آنه ــد، و مقاوم ــی دارن ــت خوب ــرارت مقاوم ح
بــه  کــم  فاصله هــای  بــا  آن  تخته هــای شــکننده  اســت.  متوســط 

ــد. ــاز دارن ــی ني تکيه  گاه هاي

8- عايق حرارتی: پالستيک ها
ــوع و  ــل تن ــه دلي ــواع پالســتيک ها را شــامل می شــوند. ب ــا ان ــن عايق ه اي
تعــداد زيــاد عايق هــای پالســتيکی و تفــاوت در خصوصيــات آنهــا و انــواع 
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ــت  ــه راح ــال ب ــن انتق ــه اي ــز و شيش ــل فل ــواد مث ــی م ــد. در برخ می دهن
ــای  ــات، پارچه ه ــزه حيوان ــم، خ ــل پش ــوادی مث ــا م ــود. ام ــام می ش انج
ــاوم  ــيار مق ــرما بس ــا و س ــال گرم ــر انتق ــاکن در براب ــوای س ــم و ه ضخي

ــوند. ــتفاده می ش ــق اس ــوان عاي ــه عن ــتند و ب هس
خصوصيــات مهمــی کــه در انتخــاب مــواد عايــق بايــد مــد نظــر قرارگيــرد 

عبارتنــد از:
ــاری،  ــت فش ــميت، مقاوم ــه س ــراق، درج ــت احت ــی، قابلي ــت حرارت مقاوم
ــر اشــعه مــاورای بنفــش، مقاومــت در  چــروک خوردگــی، مقاومــت در براب
برابــر قــارچ و ميکــروب، ضريــب انبســاط و انقبــاض، خنثــی بــودن از نظــر 
ــزات اطــراف(،  ــه فل ــری ازآســيب رســاندن ب ــه منظــور جلوگي شــيميايی )ب

ــی. ــت مويينگــی و چگال خاصي
ــه ای  ــری، ورق ــه ای، آج ــه ای، تخت ــف صفح ــکال مختل ــه اش ــا ب عايق ه
ــی  ــق حرارت ــوع عاي ــاب ن ــد. انتخ ــه می گردن ــازار عرض ــه ب ــواری ب و ن
ــرايط محيطــی و قيمــت آن بســتگی دارد.  ــی، ش ــط، ايمن ــای محي ــه دم ب
ــر  ــه از نظ ــود ک ــه ای انتخــاب ش ــه گون ــد ب ــی باي ــق حرارت ــت عاي ضخام
ــق از  ــت عاي ــل ضخام ــا حداق ــه ب ــن ک ــی اي ــد، يعن ــه باش اقتصــادی بهين

ــود. ــری ش ــرژی جلوگي ــن ان هدررفت
مصالــح عمــده عايــق حرارتــی عبارتنــد از: بتــن ســبک )بتــن گازی و بتــن 
کفــی و...(، دانــه هــی ســبک، کاغــذ و آلمينيــوم، پنبــه کوهــی، چــوب پنبــه 
ــنگ، پشــم  ــی، پشــم س ــاف معدن ــری، الي ــای فيب ــه ه ــده، تخت ــرس ش پ
ــی  ــای گچ ــه ه ــت، تخت ــی، پرلي ــه معذن ــفنجی، پوک ــه اس ــه، شيش شيش
ســبک بــا روکــش آلمينيومــی و ســاده، مــواد پالســتيکی، ســاقه هــای تــو 

خالــی و پشــم چــوب.

نمونه ای از عايق های حرارتی :
۱. عايق های حرارتی: الياف معدنی

ايــن مــاده از خــرد کــردن دانــه بندی ســنگ آتــش نشــانی دير ذوب ســاخته 
مــی شــود. پشــم معدنــی از لحــاظ ابعــاد پايــدار اســت و عــالوه بــر نــم گيــر 
ــا کپــک را فراهــم نمــی ســازد. در  ــو بــودن امــکان رشــد قــارچ ي و بــی ب
ضمــن، ايــن مــاده اشــتعال ناپذيــر عايــق حــرارت و صــوت اســت کــه بــه 
شــکل حصيــر ســبک ارتجاعــی يــا بــدن پوشــش بــرای عايــق کاری بــام 

هــای شــيب دار بــر روی صفحــات پوشــش زيريــن اســتفاده مــی شــود.

)Glass Wool( 2. عايق حرارتی: پشم شيشه
پشــم شيشــه بــا اليــاف بســيار نــازک تارهــای شيشــه کــه تقريبــا بــه هــم 
متصــل انــد گفتــه مــی شــود. ايــن اليــاف را پــس از ســرد شــدن بــا همديگر 
دســته مــی کننــد و روی کاغــذ کرافــت، ســربی، قيــری يــا تــور اليــاف دار 
قــرار مــی دهنــد. ايــن مــاده نســوز از خصوصياتــی ماننــد پايــداری ابعــاد، بی 
بويــی و غيــر نــم گيــری برخــوردار اســت کــه امــکان رشــد قــارچ و کپک در 
آن وجــود نــدارد. بــرای عايــق بنــدی ســقف ســالن هــای شــيب دار بــر روی 

ورقــه هــای پوشــش زيريــن و در ســقف ســالن هــای تخــت در زير پوشــش 
آســفالتی يــا نمــدی اســتفاده مــی شــود. پشــم شيشــه ســبک و نصــب آن 
آســان اســت. ايــن عايــق حرارتــی بايــد دور از رطوبــت نگــه داشــته شــود، 

بنابرايــن بــه وســيله يــک اليــه نــازک نايلونــی محافظــت مــی شــود. 
 

 )Rock Wool( 3- عايق حرارتی: پشم سنگ
پشــم ســنگ متــداول تريــن و ســالم تريــن عايــق حرارتــی اســت و منشــا 
آن ســنگ هــای آذريــن مــی باشــند. ايــن عايــق وزن نســبتا ســبکی دارد و 
کاربــرد آن آســان اســت. زمانــی کــه از آب اشــباع شــود ســاختار آن تخريــب 
ــس از خشــک شــدن ويژگــی هــای خــود را  نمــی شــود. پشــم ســنگ پ
حفــظ مــی کنــد. ايــن عايــق در برابــر نفــوذ بخــار آب مقاومــت کمــی دارد 
ــی  ــاختمان هاي ــت در س ــرا رطوب ــازات آن اســت، زي ــن امتي ــه از مهمتري ک
کــه بــه تازگــی بنــا شــده انــد بــه راحتــی بــه صــورت بخــار آب از عايــق 
مــی گــذرد و بنــا را خنــک مــی کننــد. ضمنــا بــا کليــه مصالــح ســاختمانی 

ســازگاری دارد.
ــوان ضــد  ــه عن ــتفاده از آن ب ــم پشــم ســنگ اس ــای مه يکــی از کاربرده
ــرای حفاظــت  ــوان ب ــی ت ــن پوشــش م ــع از اي ــد. در واق ــی باش ــق م حري
ــی،  ــات الکتريک ــور، تاسيس ــای آسانس ــک ه ــزی، چاه ــای فل ــازه ه از س
راهروهــای فــرار و ... در برابــر حريــق اســتفاده نمــود. از آنجايــی کــه پشــم 
ســنگ يــک عايــق ســلول بــاز اســت، لــذا آب و بخــار بــر آن اثــر می کننــد 
و بعــد از نصــب بايــد، يــک پوشــش بخاربنــد روی آن نصــب شــود. طــول 
عمــر پشــم ســنگ زيــاد بــوده و بــه انــدازه عمــر ســالن ها و اماکــن ورزشــی 
ــرف  ــوان مص ــنگ می ت ــم س ــا پش ــق کاری ب ــورت عاي ــد. در ص می باش
ــی 45 درصــد  ــا ٣5 ال ــش و ســرمايش ســاختمان را ت ــرای گرماي ــرژی ب ان
کاهــش داد.ايــن بــدان معنــی بــوده کــه در فصــل زمســتان مــی تــوان 5 
الــی 7 درجــه ســانتيگراد دمــای داخلــی را گرمتــر و در فصــل تابســتان تا 1٠ 

درجــه ســانتيگراد دمــای داخــل ســاختمان را خنــک تــر نمــود.
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ــن،  ــتايرن، پلی اتيل ــای پلی اس ــم: فوم ه ــی می کني ــما معرف ــه ش ــا را ب آنه
 EPDM پلی يورتــان، فنوليــک، پلی وينيــل کلرايــد، اوره فــرم آلدئيــد، فــدوم

)اتيلــن، پروپيلــن، دايــن، منومــر(، نيتريــل فــوم و... .

نانو عايق حرارتی و رطوبتی
ســالن های ورزشــی و يــا ســوله ها معمــواًل دارای مســاحت زيــادی هســتند 
ــا ســرد نگــه داشــتن  ــد ، گــرم نگــه داشــتن ي و چــون ســقف بلنــدی دارن
آنهــا اواًل کار دشــواری اســت و ثانيــاً بســيار پر هزينــه اســت . از آنجايی کــه 
ورزشــکاران در ايــن ســالن ها بــا لبــاس ورزشــی ، ورزش می کننــد اهميــت 

ــدان می شــود.  ــالن ها دو چن ــای س ــادل دم مســئله تع
بــه عنــوان مثــال در محيــط منــازل بــه دليــل وجــود فــرش، موکــت، پــرده ، 
مبلمــان و همچنيــن کوتــاه بــودن ســقف منــازل نســبت بــه ســالن ها گــرم 
ــالن ها  ــای س ــرل دم ــذا کنت ــت ل ــری اس ــه کار راحت ت ــتن خان ــه داش نگ
ــی از  ــد. يک ــازل می باش ــا من ــاختمان ها ي ــاير س ــوارتر از س ــس دش کاری ب
ــرای گــرم نگــه داشــتن محيــط در ســالن ها، ســوله ها  بهتريــن روش هــا ب
ــق  ــن عاي ــی و رطوبتی ســت کــه اي ــو عايق هــای حرارت و ... اســتفاده از نان
ــادل  ــت تع ــط را در حال ــای محي ــت دم ــر ضخام ــک ميلی مت ــر ي ــا حداکث ب
ــه  ــران ک ــوب و غــرب اي ــن در مناطــق شــمال، جن نگــه مــی دارد. همچني
ميــزان بارندگــی بيشــتر اســت خاصيــت رطوبتــی بــودن ايــن نانــو عايــق 
بســيار کارآمــد می باشــد و عايــق کــردن ســقف ســاختمان باعــث جلوگيــری 
ــن  ــردد. اي ــوله و… می گ ــاختمان، س ــل س ــه داخ ــت ب ــوذ آب و رطوب از نف
ــرات  ــی مخاب ــالن ورزش ــقف س ــع در س ــاحت 5٠5 متر مرب ــه مس ــروژه ب پ
ــی در  ــث صرفه جوي ــادی باع ــد زي ــا ح ــه ت ــت ک ــده اس ــرا ش ــران اج ته
ــه داخــل  ــت و آب ب ــرژی و همچنيــن جلوگيــری از نفــوذ رطوب مصــرف ان

ــردد.  ــاختمان می گ س
در واقــع ايــن کار باعــث می شــود کــه دمــای ســالن ايزولــه شــود به عبــارت 
ديگــر گرمــای داخــل بــه خــارج نفــوذ نکــرده و محيــط گــرم می شــود  . بــا 
ظهــور فنــاوری نانــو تکنولــوژی در سراســر جهــان مــردم به ســمت اســتفاده 
از ايــن فنــاوری ســوق داده می شــوند . تاکنــون محصــوالت زيــادی بــا ايــن 
فنــاوری توليــد شــده اند کــه در زندگــی روزمــره بســيار بــا ايــن محصــوالت 

ــروکار داريم . س
همــه اين هــا نشــان دهنده ايــن اســت کــه مــردم در سراســر دنيــا عالقمنــد 
ــتند  ــف هس ــای مختل ــوژی در زمينه ه ــو تکنول ــاوری نان ــتفاده از فن ــه اس ب

هرچنــد محصوالتــی کــه بــا ايــن فنــاوری ســاخته شــده اند قيمــت باالتــری 
ــد  ــی دارن ــی باالي ــه هســتند و کاراي ــا چــون بســيار مقرون به صرف ــد ام دارن

همــه و همــه از آن اســتفاده می کننــد . 

ــب  ــن مناس ــوان جايگزي ــه عن ــيليکا ب ــه س ــر پاي ــق ب ــو عاي ــاخت نان س
ــت ــه و آزبس ــم شيش ــق پش ــرای عاي ب

پشــم شيشــه از جملــه عايق هــای گــرم بــوده و ســاختار اليافــی و فيبــری 
ــه  ــدار ماس ــراه مق ــه هم ــی ب ــواًل از شيشــه بازيافت دارد. پشــم شيشــه معم
معمولــی و رزيــن مخصــوص ســاخته می شــود و مقاومــت حرارتــی بســيار 

ــد.  ــان می ده ــود نش ــی از خ خوب
بــه دليــل ســاختار بســيار مشــابه پشــم شيشــه بــا پشــم ســنگ، اســتاندارد 
از مــوارد، اســتاندارد مشــترکی بــرای هــر دو  ASTM، در بســياری 

عايق هــای پشــم ســنگ و پشــم شيشــه درنظــر گرفتــه و بــه طــور خالصــه 
ــه  ــم شيش ــد. پش ــی )Mineral Wool( می گوي ــم های معدن ــا پش ــه آنه ب
ــازار  ــی در ب ــی و لحاف ــه ای، پتوي ــه ای، فل ــه لول ــف از جمل ــاع مختل در اقط
عرضــه می شــود و يکــی از پرکابردتريــن انــواع عايق هــای گــرم محســوب 

می شــود. 
ســاختار فيبــری و متخلــل اين گونــه از عايق هــا، در مقابــل رطوبــت و نفــوذ 
ــق  ــت عاي ــد و خاصي ــان می ده ــود نش ــی از خ ــت کم ــار و آب، مقاوم بخ
بــودن آن نيــز نســبت بــه رطوبــت حســاس بــوده و بــا نفــوذ رطوبــت و بخار 
آب بــه درون عايــق، از مقاومــت حرارتــی کاســته می شــود. از معايــب پشــم 

شيشــه می تــوان بــه مــوارد ذيــل اشــاره کــرد: 
ــی  ــتم تنفس ــم و سيس ــت، چش ــا پوس ــه ب ــم شيش ــتقيم پش ــاس مس - تم
ــرد  ــتقيم گ ــس مس ــا، تنف ــياری از گزارش ه ــود. در بس ــد ب ــکل زا خواه مش
پشــم شيشــه علــت افزايــش نــرخ ابتــال بــه ســرطان، بــه خصوص ســرطان 

ريــه عنــوان شــده اســت. 
ــت و بخــار، در  ــل رطوب ــل عــدم مقاومــت پشــم شيشــه در مقاب ــه دلي - ب
ــت و  ــش های ضدرطوب ــتفاده از پوش ــاز، اس ــای ب ــب در فض ــورت نص ص

ــت. ــاری اس ــی اجب ــای آلومينيوم فويل ه
 نــوع ديگــر عايق هــای حرارتــی کــه در صنعــت کاربــرد دارد پنبــه کوهــی 
يــا آزبســت می باشــد. پنبــه کوهــی يــا پنبه نســوز يــا آزبســت، نــام گروهــی 
از ترکيب هــای معدنــی منيزيــوم و سيليســيوم اســت کــه بيشــتر در طبيعــت 
بــه صــورت اليــاف معدنــی و ســنگ يافــت می شــود. ايــن مــواد بــه خاطــر 
مقاومــت زيــادی کــه در برابــر گرمــا و آتــش دارنــد بــه عنــوان مــواد نســوز 
ــز و  ــيار ري ــه ذرات بس ــد ب ــی می توان ــه کوه ــاف پنب ــد. الي ــکار می رون ب

نامريــی تبديــل شــود. 
ــت، در  ــرون اس ــر از ٠/5 ميک ــا کمت ــر آن ه ــه قط ــی ک ــن ذرات نامري اي
ــرای هميشــه در آن  ــد و ب ــه اعمــاق شــش نفــوذ می کنن ــگام تنفــس ب هن
ــداوم  ــکات م ــر تحري ــر اث ــن ذرات ب ــان اي ــت زم ــا گذش ــد. ب ــا می مانن ج
 ،)Asbestosis( آزبستوســيس  بيماری هــای  ســبب  می تواننــد  خــود 
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ســرطان ريــه و يــا بيمــاری مزوتليومــا )Mesothelioma( شــوند کــه همــه 
ــوژی در  ــو تکنول ــه مــرگ منتهــی می شــوند. پديــده نان آن هــا در نهايــت ب
ارتبــاط بــا تغييــر خصوصيــت مولکولــی مــواد در جهــت ارتقــاء کيفــی آنهــا 
ــا  ــن مولکول ه ــل بي ــی، فواص ــری روش هاي ــا بکار گي ــع ب ــد. در واق می باش
يــا اتم هــای مــواد را کاهــش داده کــه بــا حفــظ خصوصيــت آنهــا ، خــواص 
جديــدی از جملــه ســختی، عايقــی و شــفافيت را ايجــاد می نمايــد. در حــال 
ــت.  ــته اس ــع داش ــه صناي ــمگيری در کلي ــد چش ــاوری رش ــن فن ــر اي حاض
عايــق حرارتــی نانــو مــاده جديــدی از فنــاوری نانــو می باشــد کــه محافــظ 
ــوع انتقــال گرمــا شــامل  و عايــق حرارتــی مناســبی در مقابــل هــر ســه ن
تشعشــع، جابجايــی و همرفتــی می باشــد. بــا ايــن خصوصيــت کــه می تــوان 
ــه عنــوان  ــو عايــق ب از آن براحتــی در صنايــع مختلــف اســتفاده نمــود. نان
جديدتريــن محصــول عايــق حرارتــی توليــد شــده در جهــان بــوده کــه بــا 
اســتفاده از تکنولــوژی نانــو توليــد می شــود و دارای کمتريــن ميــزان انتقــال 
حــرارت در ميــان تمــام عايق هــای موجــود می باشــد. انــواع توليــدات ايــن 
تکنولــوژی بــا خاصيــت چســبندگی بــاال امــکان پوشــش تمــام ســطوح را 
فراهــم نمــوده و باعــث جلوگيــری از خوردگــی زيــر عايــق کــه مهمتريــن 
مشــکل لوله هــای عايــق شــده در صنعــت نفــت و گاز می باشــد، را فراهــم 
ــد رنــگ  ــه راحتــی همانن ــو عايــق تنهــا عايقــی اســت کــه ب مــی آورد. نان
ــرس و رول هــای  ــزی توســط پيســتوله، ب ــزی و غيرفل ــر روی ســطوح فل ب
نقاشــی می تــوان اســتفاده کــرد لــذا بــا صرفــه هزينــه نســبتاً کمــی و بــدون 
ــرژی  ــن ان ــدر رفت ــوان از ه ــری در فضــای ســاختمان می ت ــه تغيي هيچ گون
جلوگيــری نمــود. ايــن عايــق انــواع مختلفــی دارد کــه نــوع GP آن بــرای 
ــراوان  ــرد ف ــزی کار ب ــطوح فل ــرای س ــوع PT آن ب ــزی و ن ــطوح غير فل س
ــن ورزشــی،  ــاختمان های ، اماک ــق کاری س ــن محصــول جهــت عاي دارد. اي
ــت  ــت و گاز و صنع ــال نف ــای انتق ــه ه ــازن، لول ــوله ها، مخ ــالن ها، س س

ــی رود. ــکار م ــازی ب کشتی س

و  حرارتــی  عايــق كاری  جهــت  پليمــری  رنگ هــای  نانــو  توليــد 
ضدخوردگــی

ــه در  ــکار رفت ــواد ب ــام و م ــی در اجس ــالف حرارت ــن ات ــی و همچني خوردگ
صنايــع گوناگــون بســيار اهميــت داشــته و اگــر بــه موقــع مــورد توجــه قــرار 
ــری از  ــرات جبران ناپذي ــا و خط ــاد زيان ه ــث ايج ــد باع ــد، می توانن نگيرن
نظــر اقتصــادی، ميــزان مصــرف انــرژی و همچنيــن زيســت محيطی شــوند. 
رنــگ نانــو عايــق بــرای عايــق کاری ديوار هــا، ســقف، تاسيســات، لوله هــا، 
ــه روش هــای بســيار ســاده  ــه کار مــی رود. ايــن رنــگ ب مخــازن و غيــره ب
ــد..  ــرارت می باش ــق ح ــود و عاي ــال می ش ــو اعم ــا قلم ــپری، رول و ي اس
رنــگ نانــو عايــق در بخــش صنعــت و ساختمان ســازی بــه عنــوان عايــق 

حرارتــی اليــه نــازک )در ابعــاد ميکــرون( بــه کار مــی رود.
ايــن عايــق بــه صــورت اليــه ای نــازک اســت کــه هدايــت حرارتــی پاييــن 
و چســبندگی بــاال دارد و بــه طــور همزمــان قابليــت محافظــت از خوردگــی 

ــا پرزهــای  و انتقــال حرارتــی را دارا می باشــد. ايــن رنــگ حــاوی ذراتــی ب
فــراوان اســت کــه از خشــک شــدن ســاختار ســل ژل حاصــل می شــود. 

اين پوشش از دو بخش اصلی تشکيل شده است:
ــدن  ــک ش ــد از خش ــره: بع ــو حف ــاختار نان ــا س ــت ب ــکيل کامپوزي 1- تش
ــا پرزهــای فــراوان حاصــل می شــود کــه پرزهــا حداقــل ٪ ٨٠  ســاختاری ب
ــرار  ــن نانو کامپوزيت هــا در بســتری پليمــری ق ــد . اي آن را تشــکيل می دهن

ــد. ــه آن می دهن ــژه ای ب ــای وي ــد و قابليت ه می گيرن
2- رزيــن پليمــری: ٪٣٠ ايــن فيلــم نــازک عايــق را يــک ترکيــب پليمــری 
ــع  ــد در واق ــده  ان ــش ش ــاختار در آن پخ ــو س ــه ذرات نان ــکيل داده ک تش
ايــن رزيــن پليمــری بــه عنــوان بســتری بــرای ذرات نانــو ســاختار عمــل 
ــد و  ــدود nm 5-4 می باش ــده در ح ــکيل ش ــای تش ــدازه پرزه ــد. ان می کن
ــو حفــره 5٠٠-5 ميکــرو متــر و ترجيحــًا  ــا ســاختار نان ــدازه کامپوزيــت ب ان
ــه  ــتند ک ــرزدار هس ــدود 9٠- ٨٠٪ پ ــه در ح ــد ک ــر می باش 15-5 ميکرومت
ــا  ــن پرزه ــده در اي ــغال ش ــوای اش ــم ه ــط حج ــوان توس ــن را می ت اي
 Inc Silicachem اندازه گيــری کــرد. در ســطح جهــان نيــز شــرکت
ــت Nano Silicasol XL100 می باشــد  ــو کامپوزي ــده نان ــکا توليد کنن آمري

ــت.  ــق اس ــو عاي ــگ نان ــی در رن ــده اصل ــه توليد کنن ک
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ــالن  های  ــای س ــه عايق ه ــر ب ــورت جزئی ت ــدی بص ــماره های بع در ش
ــم. ــی می پردازي ورزش
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ــن،  ــتايرن، پلی اتيل ــای پلی اس ــم: فوم ه ــی می کني ــما معرف ــه ش ــا را ب آنه
 EPDM پلی يورتــان، فنوليــک، پلی وينيــل کلرايــد، اوره فــرم آلدئيــد، فــدوم

)اتيلــن، پروپيلــن، دايــن، منومــر(، نيتريــل فــوم و... .

نانو عايق حرارتی و رطوبتی
ســالن های ورزشــی و يــا ســوله ها معمــواًل دارای مســاحت زيــادی هســتند 
ــا ســرد نگــه داشــتن  ــد ، گــرم نگــه داشــتن ي و چــون ســقف بلنــدی دارن
آنهــا اواًل کار دشــواری اســت و ثانيــاً بســيار پر هزينــه اســت . از آنجايی کــه 
ورزشــکاران در ايــن ســالن ها بــا لبــاس ورزشــی ، ورزش می کننــد اهميــت 

ــدان می شــود.  ــالن ها دو چن ــای س ــادل دم مســئله تع
بــه عنــوان مثــال در محيــط منــازل بــه دليــل وجــود فــرش، موکــت، پــرده ، 
مبلمــان و همچنيــن کوتــاه بــودن ســقف منــازل نســبت بــه ســالن ها گــرم 
ــالن ها  ــای س ــرل دم ــذا کنت ــت ل ــری اس ــه کار راحت ت ــتن خان ــه داش نگ
ــی از  ــد. يک ــازل می باش ــا من ــاختمان ها ي ــاير س ــوارتر از س ــس دش کاری ب
ــرای گــرم نگــه داشــتن محيــط در ســالن ها، ســوله ها  بهتريــن روش هــا ب
ــق  ــن عاي ــی و رطوبتی ســت کــه اي ــو عايق هــای حرارت و ... اســتفاده از نان
ــادل  ــت تع ــط را در حال ــای محي ــت دم ــر ضخام ــک ميلی مت ــر ي ــا حداکث ب
ــه  ــران ک ــوب و غــرب اي ــن در مناطــق شــمال، جن نگــه مــی دارد. همچني
ميــزان بارندگــی بيشــتر اســت خاصيــت رطوبتــی بــودن ايــن نانــو عايــق 
بســيار کارآمــد می باشــد و عايــق کــردن ســقف ســاختمان باعــث جلوگيــری 
ــن  ــردد. اي ــوله و… می گ ــاختمان، س ــل س ــه داخ ــت ب ــوذ آب و رطوب از نف
ــرات  ــی مخاب ــالن ورزش ــقف س ــع در س ــاحت 5٠5 متر مرب ــه مس ــروژه ب پ
ــی در  ــث صرفه جوي ــادی باع ــد زي ــا ح ــه ت ــت ک ــده اس ــرا ش ــران اج ته
ــه داخــل  ــت و آب ب ــرژی و همچنيــن جلوگيــری از نفــوذ رطوب مصــرف ان

ــردد.  ــاختمان می گ س
در واقــع ايــن کار باعــث می شــود کــه دمــای ســالن ايزولــه شــود به عبــارت 
ديگــر گرمــای داخــل بــه خــارج نفــوذ نکــرده و محيــط گــرم می شــود  . بــا 
ظهــور فنــاوری نانــو تکنولــوژی در سراســر جهــان مــردم به ســمت اســتفاده 
از ايــن فنــاوری ســوق داده می شــوند . تاکنــون محصــوالت زيــادی بــا ايــن 
فنــاوری توليــد شــده اند کــه در زندگــی روزمــره بســيار بــا ايــن محصــوالت 

ــروکار داريم . س
همــه اين هــا نشــان دهنده ايــن اســت کــه مــردم در سراســر دنيــا عالقمنــد 
ــتند  ــف هس ــای مختل ــوژی در زمينه ه ــو تکنول ــاوری نان ــتفاده از فن ــه اس ب

هرچنــد محصوالتــی کــه بــا ايــن فنــاوری ســاخته شــده اند قيمــت باالتــری 
ــد  ــی دارن ــی باالي ــه هســتند و کاراي ــا چــون بســيار مقرون به صرف ــد ام دارن

همــه و همــه از آن اســتفاده می کننــد . 

ــب  ــن مناس ــوان جايگزي ــه عن ــيليکا ب ــه س ــر پاي ــق ب ــو عاي ــاخت نان س
ــت ــه و آزبس ــم شيش ــق پش ــرای عاي ب

پشــم شيشــه از جملــه عايق هــای گــرم بــوده و ســاختار اليافــی و فيبــری 
ــه  ــدار ماس ــراه مق ــه هم ــی ب ــواًل از شيشــه بازيافت دارد. پشــم شيشــه معم
معمولــی و رزيــن مخصــوص ســاخته می شــود و مقاومــت حرارتــی بســيار 

ــد.  ــان می ده ــود نش ــی از خ خوب
بــه دليــل ســاختار بســيار مشــابه پشــم شيشــه بــا پشــم ســنگ، اســتاندارد 
از مــوارد، اســتاندارد مشــترکی بــرای هــر دو  ASTM، در بســياری 

عايق هــای پشــم ســنگ و پشــم شيشــه درنظــر گرفتــه و بــه طــور خالصــه 
ــه  ــم شيش ــد. پش ــی )Mineral Wool( می گوي ــم های معدن ــا پش ــه آنه ب
ــازار  ــی در ب ــی و لحاف ــه ای، پتوي ــه ای، فل ــه لول ــف از جمل ــاع مختل در اقط
عرضــه می شــود و يکــی از پرکابردتريــن انــواع عايق هــای گــرم محســوب 

می شــود. 
ســاختار فيبــری و متخلــل اين گونــه از عايق هــا، در مقابــل رطوبــت و نفــوذ 
ــق  ــت عاي ــد و خاصي ــان می ده ــود نش ــی از خ ــت کم ــار و آب، مقاوم بخ
بــودن آن نيــز نســبت بــه رطوبــت حســاس بــوده و بــا نفــوذ رطوبــت و بخار 
آب بــه درون عايــق، از مقاومــت حرارتــی کاســته می شــود. از معايــب پشــم 

شيشــه می تــوان بــه مــوارد ذيــل اشــاره کــرد: 
ــی  ــتم تنفس ــم و سيس ــت، چش ــا پوس ــه ب ــم شيش ــتقيم پش ــاس مس - تم
ــرد  ــتقيم گ ــس مس ــا، تنف ــياری از گزارش ه ــود. در بس ــد ب ــکل زا خواه مش
پشــم شيشــه علــت افزايــش نــرخ ابتــال بــه ســرطان، بــه خصوص ســرطان 

ريــه عنــوان شــده اســت. 
ــت و بخــار، در  ــل رطوب ــل عــدم مقاومــت پشــم شيشــه در مقاب ــه دلي - ب
ــت و  ــش های ضدرطوب ــتفاده از پوش ــاز، اس ــای ب ــب در فض ــورت نص ص

ــت. ــاری اس ــی اجب ــای آلومينيوم فويل ه
 نــوع ديگــر عايق هــای حرارتــی کــه در صنعــت کاربــرد دارد پنبــه کوهــی 
يــا آزبســت می باشــد. پنبــه کوهــی يــا پنبه نســوز يــا آزبســت، نــام گروهــی 
از ترکيب هــای معدنــی منيزيــوم و سيليســيوم اســت کــه بيشــتر در طبيعــت 
بــه صــورت اليــاف معدنــی و ســنگ يافــت می شــود. ايــن مــواد بــه خاطــر 
مقاومــت زيــادی کــه در برابــر گرمــا و آتــش دارنــد بــه عنــوان مــواد نســوز 
ــز و  ــيار ري ــه ذرات بس ــد ب ــی می توان ــه کوه ــاف پنب ــد. الي ــکار می رون ب

نامريــی تبديــل شــود. 
ــت، در  ــرون اس ــر از ٠/5 ميک ــا کمت ــر آن ه ــه قط ــی ک ــن ذرات نامري اي
ــرای هميشــه در آن  ــد و ب ــه اعمــاق شــش نفــوذ می کنن ــگام تنفــس ب هن
ــداوم  ــکات م ــر تحري ــر اث ــن ذرات ب ــان اي ــت زم ــا گذش ــد. ب ــا می مانن ج
 ،)Asbestosis( آزبستوســيس  بيماری هــای  ســبب  می تواننــد  خــود 
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فناوری نانو چيست؟
ــت و  ــرن بيس ــدی ق ــای کلي ــی از فناوری ه ــوان يک ــه عن ــو ب ــاوری نان فن
يکــم، توجــه جــدی کشــورها و شــرکت های بــزرگ دنيــا را بــه خــود جلــب 
ــرات  ــوان اث ــداول، می ت ــای مت ــری از فناوری ه ــت. در بهره گي ــوده اس نم
ويــژه آن در بهبــود خــواص را درک نمــود. ايجــاد پوشــش های نانوســاختار 
ــا، اســتفاده  ــد در آنه ــه منظــور ايجــاد خــواص جدي ــر روی منســوجات ب ب
ــواص  ــاد خ ــت ايج ــا قابلي ــاف ب ــوجات و الي ــاختار منس ــوذرات در س از نان
همچــون ضدباکتــری، ضــد بــو، ديرســوزی، ضــد آب و لکــه گريــز از جملــه 
ايــن مــوارد اســت. اســتفاده از فنــاوری نانــو در صنايــع نســاجی مــی توانــد 
باعــث افزايــش کارآيــی منســوجات، ايجــاد خــواص جديــد در آنهــا، کاهــش 
هزينه هــای توليــد بــا تغييــر فرآيندهــا و توســعه کاربردهــای منســوجات در 
ــود.  ــتايل ها ش ــکی و ژئوتکس ــوجات پزش ــه منس ــر از جمل ــای ديگ حوزه ه
لــذا در ايــن نوشــتار، عــالوه بــر اهميــت و مزايــای اســتفاده از فنــاوری نانــو 
ــاوری اشــاره ای شــده اســت  ــن فن ــر کاربردهــای اي در صنعــت نســاجی، ب
ــش و  ــن دان ــه از اي ــا اســتفاده بهين ــران شــرکت ها ب ــا صنعتگــران و مدي ت
فنــاوری بتواننــد موجــب افزايــش بهــره وری شــرکت خــود و بهبــود کارآيــی 

منســوجات توليــدی شــرکت خــود شــوند.

آينده صنعت نساجی
منســوجات هميشــه نقــش حياتــی در زندگــی انســان بــازی کــرده و هيــچ 
ــاور کــه اهميــت آن در قــرن بيســت و يــک کاهــش  دليلــی بــرای ايــن ب
ــدی  ــن ج ــچ جايگزي ــه هي ــی ک ــل، در حال ــدارد. در مقاب ــود ن ــد وج می ياب
ــی  ــيون داخل ــاک و دکوراس ــای پوش ــارف زمينه ه ــوجات متع ــرای منس ب
وجــود نــدارد، پيــش بينــی می شــود منســوجات و مــواد مرکــب مبتنــی بــر 
منســوجات، جايگزيــن بســياری از مــواد فلــزی و پالســتيکی مــورد اســتفاده 

در صنعــت خــودرو، کشتی ســازی،  ســاختمان و يــا هوانــوردی، در صنعــت 
ــای  ــتگاه ه ــرق و دس ــک، ب ــين آالت، الکتروني ــزار ماش ــين آالت و اب ماش
ــی  ــر مــواد چوب ــزان کمت ــه مي ــا کشــاورزی و ب پزشــکی، ســاخت و ســاز ي
ــرد ی  ــای کارب ــر زمينه ه ــی و ديگ ــای ورزش ــان، کااله ــی مبلم ــا چرم ي
کوچک تــر شــود. در مقيــاس جهانــی، صنعــت توليــد اليــاف، منســوجات و 
محصــوالت مبتنــی بــر منســوجات در حــال تکامــل و رشــد اســت. بخــش 
قابــل توجهــی از ايــن رشــد در مناطقــی از جهــان کــه تجربــه ســريع تريــن 
نــرخ رشــد در مصــرف منســوجات مرســوم دارنــد همچــون آســيای جنوبــی 

و شــرقی و آمريــکا التيــن صــورت خواهــد گرفــت. 
ــد  ــا می توان ــاک تنه ــاجی و پوش ــت نس ــده صنع ــداز آين ــم ان ــن چش بنابراي
حــول مفهــوم پويايــی، نــوآوری، حرکــت مبتنــی بــر دانــش و شــبکه های 

کاربرد فناورى نانو در
نانوتكنولوژي صنعت نساجى

محسن عسکری - منتشر شده توسط ستاد ويژه توسعه قناوری نانو
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مشــتری  مــدار تجــارت شــکل بگيــرد.

چرا منسوجات به سمت نانو می روند؟
الف( مزايای فنی و مهندسی

- بهبود کارايی منسوجات
- ارتقاء کيفيت محصوالت

-  امکان ايجاد نوآوري در توسعه محصوالت جديد
- حوزه کاربردی گسترده

- قابليت انجام عمليات روی تمام انواع منسوجات
- بهبود يا نوآوری در فرآيندهای توليد 

ب( مزايای اقتصادی و توليدی
- ايجاد ارزش افزوده 

- توليد ثروت
- افزايش قدرت رقابت پذيری در بازارهای داخلی و خارجی

- ارائه راه کارهايی برای توليد محصوالت دوستدار محيط زيست 
ــر در  ــق تغيي ــد و کاهــش هزينه هــای آن از طري ــود فرآيندهــای تولي - بهب

فرآيندهــا

فنــاوری نانــو چــه فرصت هــای جديــدی بــرای صنعــت نســاجی ايجــاد 
می كنــد؟

طبــق تخميــن ارائــه شــده توســط موسســه Cientifica ارزش بــازار 
ــال  ــد در س ــتفاده می کنن ــو اس ــاوری نان ــه از  فن ــاجی ک ــوالت نس محص
ــه  ــاً ن ــد تقريب ــا رش ــال 2٠12 ب ــارد دالر و درس ــدود 1٣/6 ميلي 2٠٠7 در ح
ــی  ــگاه اجمال ــک ن ــارد دالر رســيده اســت. باي ــه عــدد 115 ميلي ــری ب براب
ــا 2٠12 مشــخص می شــود  ــرخ رشــد در ســال های 2٠٠6 ت ــه متوســط ن ب
کــه فنــاوری نانــو دارای تأثيــرات متفــاوت در بخش هــای مختلــف صنعــت 
نســاجی اســت. بيشــترين تأثيــر بــرای منســوجات ورزشی/منســوجات بيرون 
ــس از آن  ــه پ ــی می شــود  )247/92 درصــد در ســال(، ک ــه پيش  بين از خان
منســوجات فنــی غيرمتعــارف )1٣٣/12 درصد درســال(، منســوجات پزشــکی 
ــال(،  ــد درس ــی )65/17 درص ــوجات نظام ــال(، منس ــد درس )1٠1/59 درص
منســوجات خانگــی  )56/٠4 درصــد درســال( و منســوجات مــورد اســتفاده در 

ــد.  پوشــاک )14/21 درصــد درســال( قراردارن
فنــاوری نانــو می توانــد از دوجنبــه فرصــت  جديــدی بــرای صنعــت نســاجی 

ــاد کند: ايج
ــازار  ــه ب ــوان نمون ــه عن ــو. ب ــاوری نان ــر فن ــی ب ــعه مبتن ــا توس - تحــول ب

ــال زد. ــوان مث ــکی را می ت ــی و پزش ــوجات فن ــذاب منس ج
- رقابــت بــا ترکيــه وشــرق آســيا. مثــال ايــن بخــش توليــد پوشــاک بــه 

ــا شــصت درصــد ســهم در بازارمنســوجات اســت. ــی ب عنــوان محصول

حوزه های كاربردی نانوفناوری در صنعت نساجی
 گســتره قابــل توجهــی از کاربردهــای مختلــف ايجــاد شــده بــا نانوفنــاوری 

زمينه هــای جذابــی را در حــوزه نســاجی ايجــاد کــرده اســت.

الياف كامپوزيتی نانوساختار
ــا از  ــاختار آنه ــه در س ــتند ک ــی هس ــاختار از الياف ــی نانوس ــاف کامپوزيت الي
مــواد نانوســاختار اســتفاده شــده اســت. مزيــت اساســی اليــاف نانوکامپوزيتی 
ــال  ــا اعم ــا ب ــه تنه ــن اســت ک ــد شــده توســط روش ذوب ريســی اي تولي
تغييــرات انــدک می تــوان يــک خــط توليــد اليــاف پليمــری معمولــی را بــه 

خــط توليــد  اليــاف کامپوزيتــی نانوســاختار تبديــل کــرد.

نانو كامپوزيت 
ــل  ــه حداق ــود ک ــه مي ش ــی از کامپوزيت هاگفت ــه گروه ــت ب نانوکامپوزي
ــل از  ــاي حاص ــو کامپوزيت ه ــد .نان ــاس باش ــا نانومقي ــزاي آنه ــي از اج يک
پليمرهــا و نانــوذرات فلــزي، اکســيد هــا و ســاير مــواد خصوصيــات متنــوع و 
بهبــود يافتــه ای دارنــد. بــه عنــوان مثــال خــواص تأخيــر در شــعله پذيــری 
ــي مصارفــي  ــه خوب ــد ب ــو ذره ســيليکات مي توان کامپوزيت هــاي شــامل نان

ــد.  ــدا کن ــره پي ــا و غي ــواب،  پرده ه ــرويس خ در س

نانو الياف 
هنگامــي کــه قطراليــاف پليمــري از ميکــرون بــه چندصــد نانومتــر کاهــش 
يابــد، مــي تواننــد خــواص ويــژه ای نظيرنســبت ســطح بــه حجــم بســيارباال 
ــن خــواص برجســته،  ــواد شــناخته شــده بدســت آورد. اي ــا م در مقايســه ب
نانواليــاف پليمــري را گزينــه ی مناســبي جهــت بســياري از کاربردهــاي مهم 
از جملــه فيلتراســيون، منســوجات پزشــکی و .... مــي نمايــد. روش مرســوم 

در توليــد نانواليــاف فراينــد الکتروريســی اســت.

نخ با ساختار نانوكامپوزيتی ضد باكتری )سمت راست( 
شركت تهران زرنخ )سمت چپ( شركت جونز آمريکا

دستگاه الکتروريسی صنعتی )سمت راست( شركت فناوری نانو ساختار آسيا 
)سمت چپ( شركت نانومقياس
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فناوری نانو چيست؟
ــت و  ــرن بيس ــدی ق ــای کلي ــی از فناوری ه ــوان يک ــه عن ــو ب ــاوری نان فن
يکــم، توجــه جــدی کشــورها و شــرکت های بــزرگ دنيــا را بــه خــود جلــب 
ــرات  ــوان اث ــداول، می ت ــای مت ــری از فناوری ه ــت. در بهره گي ــوده اس نم
ويــژه آن در بهبــود خــواص را درک نمــود. ايجــاد پوشــش های نانوســاختار 
ــا، اســتفاده  ــد در آنه ــه منظــور ايجــاد خــواص جدي ــر روی منســوجات ب ب
ــواص  ــاد خ ــت ايج ــا قابلي ــاف ب ــوجات و الي ــاختار منس ــوذرات در س از نان
همچــون ضدباکتــری، ضــد بــو، ديرســوزی، ضــد آب و لکــه گريــز از جملــه 
ايــن مــوارد اســت. اســتفاده از فنــاوری نانــو در صنايــع نســاجی مــی توانــد 
باعــث افزايــش کارآيــی منســوجات، ايجــاد خــواص جديــد در آنهــا، کاهــش 
هزينه هــای توليــد بــا تغييــر فرآيندهــا و توســعه کاربردهــای منســوجات در 
ــود.  ــتايل ها ش ــکی و ژئوتکس ــوجات پزش ــه منس ــر از جمل ــای ديگ حوزه ه
لــذا در ايــن نوشــتار، عــالوه بــر اهميــت و مزايــای اســتفاده از فنــاوری نانــو 
ــاوری اشــاره ای شــده اســت  ــن فن ــر کاربردهــای اي در صنعــت نســاجی، ب
ــش و  ــن دان ــه از اي ــا اســتفاده بهين ــران شــرکت ها ب ــا صنعتگــران و مدي ت
فنــاوری بتواننــد موجــب افزايــش بهــره وری شــرکت خــود و بهبــود کارآيــی 

منســوجات توليــدی شــرکت خــود شــوند.

آينده صنعت نساجی
منســوجات هميشــه نقــش حياتــی در زندگــی انســان بــازی کــرده و هيــچ 
ــاور کــه اهميــت آن در قــرن بيســت و يــک کاهــش  دليلــی بــرای ايــن ب
ــدی  ــن ج ــچ جايگزي ــه هي ــی ک ــل، در حال ــدارد. در مقاب ــود ن ــد وج می ياب
ــی  ــيون داخل ــاک و دکوراس ــای پوش ــارف زمينه ه ــوجات متع ــرای منس ب
وجــود نــدارد، پيــش بينــی می شــود منســوجات و مــواد مرکــب مبتنــی بــر 
منســوجات، جايگزيــن بســياری از مــواد فلــزی و پالســتيکی مــورد اســتفاده 

در صنعــت خــودرو، کشتی ســازی،  ســاختمان و يــا هوانــوردی، در صنعــت 
ــای  ــتگاه ه ــرق و دس ــک، ب ــين آالت، الکتروني ــزار ماش ــين آالت و اب ماش
ــی  ــر مــواد چوب ــزان کمت ــه مي ــا کشــاورزی و ب پزشــکی، ســاخت و ســاز ي
ــرد ی  ــای کارب ــر زمينه ه ــی و ديگ ــای ورزش ــان، کااله ــی مبلم ــا چرم ي
کوچک تــر شــود. در مقيــاس جهانــی، صنعــت توليــد اليــاف، منســوجات و 
محصــوالت مبتنــی بــر منســوجات در حــال تکامــل و رشــد اســت. بخــش 
قابــل توجهــی از ايــن رشــد در مناطقــی از جهــان کــه تجربــه ســريع تريــن 
نــرخ رشــد در مصــرف منســوجات مرســوم دارنــد همچــون آســيای جنوبــی 

و شــرقی و آمريــکا التيــن صــورت خواهــد گرفــت. 
ــد  ــا می توان ــاک تنه ــاجی و پوش ــت نس ــده صنع ــداز آين ــم ان ــن چش بنابراي
حــول مفهــوم پويايــی، نــوآوری، حرکــت مبتنــی بــر دانــش و شــبکه های 

کاربرد فناورى نانو در
نانوتكنولوژي صنعت نساجى
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نانو تکميل ها 
نانوپوشــش ها شــامل پوشــاندن ســطح بــا نانومــواد يــا اليــه هــای نانومتری 
اســت. بــرای بکاربــردن نانــو پوشــش ها در نســاجی کــه بــا ســطوح ناهمــوار 
در رابطــه اســت از روش هايــی مثــل پالســما، ســل ژل، اليــه بــه اليــه و ... 

اســتفاده می شــود. 
نانوپوشــش ها در منســوجات شــامل پوشــش های ضــد چــروک، ضــد آب، 
ضــد روغــن، ضــد شــعله، ضــد باکتــري،  ضــد بــو و عرق، ضــد حشــره، دفع 
آب، ضــد اشــعه مــاوراء بنفــش، ضــد الکتريســيته ســاکن، ضــد اشــعه يووی، 

قابليــت تنفــس و آب دوســتی و ... هســتند. 
 

نانو رنگرزی
ــه  ــن  ب ــد پلی پروپيل ــی مانن ــاف مصنوع ــی از الي ــرای برخ ــرزی ب کاال رنگ
خاطــر ســاختار کريســتالی و نبــود گروه هــای عاملــی و غيــر قطبی بــودن آن 
ســخت اســت. قابليت هــای اليــاف بــا وارد کــردن نانــو پرکننده هــا می توانــد 
تغييــر کنــد و رفتــار رنگ پذيــری بهبــود يابــد. مثــال نخ هــای نايلونــی شــامل 

نانــو کلــی بــا رنگــزای ديســپرس ســريعتر رنگــرزی می شــوند.  

افزايــش قابليــت رنگپذيــری پارچه هــا بــه روش پوشــش دهی مــواد جــاذب 
ــه  ــال ايجــاد الي ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــز صــورت می گي ــا ني ــر روی پارچه ه ب
نانومتــری کيتوســان بــر روی ابريشــم باعــث افزايــش ســطح ابريشــم بــه 
ــزان  ــه مي ــری آن را ب ــت رنگپذي ــه قابلي ــود ک ــم گيری می ش ــزان چش مي
1٠٠ تــا 2٠٠ برابــر افزايــش می دهــد. مزيــت اقتصــادی ايــن روش کاهــش 

مصــرف مــواد رنگــی اســت. 
در برخــی مــوارد بــا اســتفاده از اصالحــات ســطحی نانويــی می تــوان بهبــود 

ــا اصالحــات ســطحی  ــاوری پالســما ب ــال فن در رنگــرزی ايجــاد کــرد. مث
ــوده  ــواص ت ــر خ ــدون تغيي ــد ب ــو می توان ــد نان ــيميايی در ح ــی و ش فيزيک
ــطح  ــيميايی س ــای ش ــر گروه ه ــتی و تغيي ــش آبدوس ــبب افزاي ــک( س )بال
شــده و بهبــود و يــا تغييــر در رنگپذيــری و ثبــات رنگــی را حاصــل کنــد. 

كاركردهای ويژه نانوفناوری در نساجی
منسوجات چندمنظوره 

فنــاوری نانــو بــه منســوجات امــکان ترکيــب خــواص مختلــف را می دهــد 
ــت  ــدن حرک ــوره ش ــد منظ ــمت چن ــه س ــد ب ــا می توانن ــب آنه ــن ترتي بدي
کننــد. هرچــه کارکردهــای مفيــد ترکيــب افزايــش يابــد ارزش افــزوده کاال 
ــرای  ــوان ب ــما می ت ــاوری پالس ــال از فن ــرای مث ــت. ب ــد رف ــر خواه باالت
تغييــر اليه  هــای نانومتــری بااليــی منســوجات اســتفاده کــرد کــه می توانــد 
بصــورت همزمــان باعــث ايجــاد خــواص ضــد باکتــری، ضدقــارچ و دفع آب 

در آنهــا  شــود. 

منسوجات با كارآيی باال
ــه در  ــتند ک ــی هس ــی لباس هاي ــدگان متقاض ــر مصرف  کنن ــال حاض  در ح
ضمــن زيبــا بــودن، خوشــبو، راحــت و پاکيــزه بــوده و نگهــداری از آن نيــز 
آســان باشــد.همچنين برخــی منســوجات دارای خصوصيــات ِويــژه در ايــن 

ــد.  ــرار می گيرن ــته ق دس
ــه   منظــور توليــد  ــر فناوری هــای برتــر کــه ب پارچه  هــا و پوشــاک مبتنــی ب
لباس هــای بــا کارآيــی بــاال طراحــی شــده اند، توانســته  اند چارچــوب  

ــد.  ــن ببرن مدهــای روزمــره را از بي

3- محصوالت تجاری شده 
مثال اول؛ كاربردهای فناوری نانو در پوشاک

قيمــت پوشــاک توانمندشــده بــا نانــو نســبت بــه محصــوالت معمولــی در 
ــرش  ــر موجــب پذي ــن ام ــر اســت. اي ــش از ده درصــد باالت ــا بي ــازار تنه ب
وســيع ايــن فنــاوری ميــان توليدکننــدگان مــواد می شــود .شــرکت 
ــش های  ــم پوش ــيد تيتانني ــوذرات دی اکس ــتفاده از نان ــا اس Schoeller ب

خودتميزشــونده را بــرای ممانعــت در برابــر آب، لــک، روغــن، بــو، ميکــروب 
ــت. ــه داده اس ــرک ارائ و چ

پارچه¬های ابريشمی رنگرزی شده با نانو ذرات طال و نقره

)سمت راست( استفاده از پارچه های پوشش داده شده با پيزوالکتريک جهت برداشت 
انرژی از جريان باد )سمت چپ( الياف پيزوالکتريک

جوراب مجهز به نانوالياف PVDF، جهت برداشت انرژی از راه رفتن،
 محصول شركت Teijin ژاپن



 83 شماره 172    فروردین و اردیبهشت 96  

 

مثال دوم؛ كاربرد فناوری نانو در منسوجات خانگی
صنعــت نســاجی يکــی از بزرگتريــن بازارهای صنعتی را دارا اســت و منســوجات 
ــان  ــی مبلم ــش رويه  کوب ــا در بخ ــزل ي ــه من ــه در اثاثي ــه ک ــی و آنچ خانگ
ــا  ــت ب ــی راح ــد پارچه هاي ــه تولي ــش ب ــود. گراي ــامل می ش ــرد دارد را ش کارب
نگهــداری آســان )حداقــل نيــاز بــه تميــز کــردن و ...( نشــانه مثبتــی از فرصت 
خوبــی اســت کــه محصــوالت توليــد شــده بــا فنــاوری نانــو )بــا توجــه بــه 
 Suzutora ويژگی هــای اضافــی کــه دارنــد( از آن برخــوردار هســتند. موسســه
بــا پوشــش   های نانــو فلــزی، پرده   هــای مقــاوم در برابــر اشــعه UV و شــرکت 
ــای  ــره، فرش   ه ــو نق ــش   های نان ــا پوش MIPAN Nano Magic Silver ب

ــد. ضــد ميکــروب عرضــه کرده ان
 

Suzutora پرده پوشش داده شده با نانوفلز-محصول شركت

مثال سوم؛ كاربردنانو فناوری در صنايع نظامی
ــث  ــد باع ــو می توان ــاوری نان ــتفاده از فن ــورت اس ــد در ص ــای تولي هزينه ه
ــاف  ــوجات الي ــش منس ــرای بخ ــا ب ــری در هزينه ه ــا 5٠ براب ــش 1٠ ت افزاي
ــازار ٣  ــوالت در ب ــت  محص ــه قيم ــد ک ــر می رس ــا به  نظ ــود، ام ــی ش نظام
ــاوری  ــتفاده از فن ــی ازاس ــه سودناش ــد. در نتيج ــش می ياب ــر افزاي ــی 4 براب ال
نانــو، به  طــور قابــل مالحظــه ای باالتــر از هزينه هــای اضافــی بــرای بخــش 
ــه تقابــل گســترده ای ميــان کيفيــت و  منســوجات نظامــی اســت و منجــر ب
ــتفاده از  ــا اس ــگاه MIT ب ــد. دانش ــد ش ــواد خواه ــای م ــت توليد کننده ه کمي
نانولوله هــای کربنی،نوعــی  لباس هــای محافــظ بــا ضريــب محافظتــی بــاال 

توليــد کــرده کــه ضــد گلولــه، عبــور دهنــده هــوا، ضــد ســم و آنتــی باکتريــال 
هســتند.

 
 مثال چهارم؛ كاربرد فناوری نانو در منسوجات پزشکی

هرچنــد کــه ظرفيت بــازار پارچه هــای دارای خواص بهداشــتی و ضــد باکتريايی 
بســيار باالســت امــا هزينــه توليــد اينگونــه پارچه هــا چنــدان بــاال نبــوده ، زيــرا 
ــاز  ــری ني ــای ضدباکت ــا روکش ه ــی ب ــای معمول ــت پارچه ه ــه پرداخ ــا ب تنه
اســت. بانداژهــای زخــم مجهــز بــه نانــوذرات نقــره بــرای بيمــاران ســوختگی، 
محصــول شــرکت Nucryst Pharmaceuticals Acticoat ، بانداژهــای 
ضدباکتــری توليــد شــده بــا اســتفاده از نانوکامپوزيــت ضدباکتــری در شــرکت 
دراوســازی عمــاد و نخ   هــای جراحــی توليــد شــده بــا نانواليــاف جهــت درمــان 
ــن  ــه اي ــرکت Alltracel Pharmaceuticals از جمل ــول ش ــات محص جراح

منســوجات اســت. 
   

ــای  ــی و لباس ه ــاک ورزش ــو در پوش ــاوری نان ــرد فن ــم؛ كارب ــال پنج مث
ــزل ــرون از من بي

ــه عملکــرد و قابليت هــای  ــا توجــه ب مصرف  کننــدگان منســوجات ورزشــی ب
بهتــر ايــن محصــوالت حاضرنــد قيمــت بيشــتری را بپردازنــد بطوريکــه فوايــد 
محســوس و نامحســوس ايــن محصوالت بســيار بيشــتر از آن اســت که تحت 
ــد. پارچــه  ــر افزايــش هزينه هــا در صنعــت منســوجات ورزشــی قرارگيرن تأثي
ــا  مخصــوص لبــاس غواصــی کــه توســط شــرکت Suzutora ساخته شــده ب
روکشــی از نانــوذرات فلــزی می توانــد ضمــن حفــظ گرمــای بــدن، غواصــی 

راحــت و لــذت بخشــی را بــه ارمغــان مــی آورد.

نمونه ای از پوشاک توليد شده با تکنولوژی نانو-  پوشاک ضد آب
نانوسنسورهای ليفی موجود در پوشاک برای گزارش زخمی شدن سرباز

شکل 3: پانسمان ضد باكتری حاوی نانوكريستال های نقره الف- توليد شده توسط 
شركت smith&nephew ب- توليد شده توسط داروسازی عماد
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نانو تکميل ها 
نانوپوشــش ها شــامل پوشــاندن ســطح بــا نانومــواد يــا اليــه هــای نانومتری 
اســت. بــرای بکاربــردن نانــو پوشــش ها در نســاجی کــه بــا ســطوح ناهمــوار 
در رابطــه اســت از روش هايــی مثــل پالســما، ســل ژل، اليــه بــه اليــه و ... 

اســتفاده می شــود. 
نانوپوشــش ها در منســوجات شــامل پوشــش های ضــد چــروک، ضــد آب، 
ضــد روغــن، ضــد شــعله، ضــد باکتــري،  ضــد بــو و عرق، ضــد حشــره، دفع 
آب، ضــد اشــعه مــاوراء بنفــش، ضــد الکتريســيته ســاکن، ضــد اشــعه يووی، 

قابليــت تنفــس و آب دوســتی و ... هســتند. 
 

نانو رنگرزی
ــه  ــن  ب ــد پلی پروپيل ــی مانن ــاف مصنوع ــی از الي ــرای برخ ــرزی ب کاال رنگ
خاطــر ســاختار کريســتالی و نبــود گروه هــای عاملــی و غيــر قطبی بــودن آن 
ســخت اســت. قابليت هــای اليــاف بــا وارد کــردن نانــو پرکننده هــا می توانــد 
تغييــر کنــد و رفتــار رنگ پذيــری بهبــود يابــد. مثــال نخ هــای نايلونــی شــامل 

نانــو کلــی بــا رنگــزای ديســپرس ســريعتر رنگــرزی می شــوند.  

افزايــش قابليــت رنگپذيــری پارچه هــا بــه روش پوشــش دهی مــواد جــاذب 
ــه  ــال ايجــاد الي ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــز صــورت می گي ــا ني ــر روی پارچه ه ب
نانومتــری کيتوســان بــر روی ابريشــم باعــث افزايــش ســطح ابريشــم بــه 
ــزان  ــه مي ــری آن را ب ــت رنگپذي ــه قابلي ــود ک ــم گيری می ش ــزان چش مي
1٠٠ تــا 2٠٠ برابــر افزايــش می دهــد. مزيــت اقتصــادی ايــن روش کاهــش 

مصــرف مــواد رنگــی اســت. 
در برخــی مــوارد بــا اســتفاده از اصالحــات ســطحی نانويــی می تــوان بهبــود 

ــا اصالحــات ســطحی  ــاوری پالســما ب ــال فن در رنگــرزی ايجــاد کــرد. مث
ــوده  ــواص ت ــر خ ــدون تغيي ــد ب ــو می توان ــد نان ــيميايی در ح ــی و ش فيزيک
ــطح  ــيميايی س ــای ش ــر گروه ه ــتی و تغيي ــش آبدوس ــبب افزاي ــک( س )بال
شــده و بهبــود و يــا تغييــر در رنگپذيــری و ثبــات رنگــی را حاصــل کنــد. 

كاركردهای ويژه نانوفناوری در نساجی
منسوجات چندمنظوره 

فنــاوری نانــو بــه منســوجات امــکان ترکيــب خــواص مختلــف را می دهــد 
ــت  ــدن حرک ــوره ش ــد منظ ــمت چن ــه س ــد ب ــا می توانن ــب آنه ــن ترتي بدي
کننــد. هرچــه کارکردهــای مفيــد ترکيــب افزايــش يابــد ارزش افــزوده کاال 
ــرای  ــوان ب ــما می ت ــاوری پالس ــال از فن ــرای مث ــت. ب ــد رف ــر خواه باالت
تغييــر اليه  هــای نانومتــری بااليــی منســوجات اســتفاده کــرد کــه می توانــد 
بصــورت همزمــان باعــث ايجــاد خــواص ضــد باکتــری، ضدقــارچ و دفع آب 

در آنهــا  شــود. 

منسوجات با كارآيی باال
ــه در  ــتند ک ــی هس ــی لباس هاي ــدگان متقاض ــر مصرف  کنن ــال حاض  در ح
ضمــن زيبــا بــودن، خوشــبو، راحــت و پاکيــزه بــوده و نگهــداری از آن نيــز 
آســان باشــد.همچنين برخــی منســوجات دارای خصوصيــات ِويــژه در ايــن 

ــد.  ــرار می گيرن ــته ق دس
ــه   منظــور توليــد  ــر فناوری هــای برتــر کــه ب پارچه  هــا و پوشــاک مبتنــی ب
لباس هــای بــا کارآيــی بــاال طراحــی شــده اند، توانســته  اند چارچــوب  

ــد.  ــن ببرن مدهــای روزمــره را از بي

3- محصوالت تجاری شده 
مثال اول؛ كاربردهای فناوری نانو در پوشاک

قيمــت پوشــاک توانمندشــده بــا نانــو نســبت بــه محصــوالت معمولــی در 
ــرش  ــر موجــب پذي ــن ام ــر اســت. اي ــش از ده درصــد باالت ــا بي ــازار تنه ب
وســيع ايــن فنــاوری ميــان توليدکننــدگان مــواد می شــود .شــرکت 
ــش های  ــم پوش ــيد تيتانني ــوذرات دی اکس ــتفاده از نان ــا اس Schoeller ب

خودتميزشــونده را بــرای ممانعــت در برابــر آب، لــک، روغــن، بــو، ميکــروب 
ــت. ــه داده اس ــرک ارائ و چ

پارچه¬های ابريشمی رنگرزی شده با نانو ذرات طال و نقره

)سمت راست( استفاده از پارچه های پوشش داده شده با پيزوالکتريک جهت برداشت 
انرژی از جريان باد )سمت چپ( الياف پيزوالکتريک

جوراب مجهز به نانوالياف PVDF، جهت برداشت انرژی از راه رفتن،
 محصول شركت Teijin ژاپن
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راهبردهای مديريتی
همانطــور کــه اشــاره شــد، کاهــش هزينه هــا و افزايــش بهــره وری از اهــداف 
ــه  ــوری ک ــه ط ــت ب ــاجی اس ــت نس ــال در صنع ــرکت های فع ــردی ش راهب
ــن در  ــر اســتفاده فناوری هــای نوي امــروزه تمرکــز بســياری از شــرکت هــا ب
بهبــود فرآيندهــای توليــد، ايجــاد خاصيت هــای جديــد در منســوجات، توليــد 
منســوجات بــا کاربردهــای نــو و کاهــش هزينه هــای توليــد از طريــق اســتفاده 
از فرآيندهــای نويــن اســت. در حــال حاضــر در ايــران شــرکت هايی درحــوزه 
ــه  ــی ارائ ــه آمادگ ــتند ک ــت هس ــال فعالي ــی در ح ــتربچ های نانوي توليدمس
محصــول و همچنيــن راه حــل بــرای ســاير توليــد کننــدگان صنعــت نســاجی 

بــه ويــژه بخــش ريســندگی هســتند.
بــه دليــل جديــد بــودن ايــن فنــاوری در کشــور، چالش هــای مختلفــی بــر ســر 
راه اســتفاده از ايــن فنــاوری در صنايــع نســاجی وجــود دارد. رفــع ايــن چالش ها 
بــه راهکارهــا و روش هــای عملياتــی برنامــه ريــزی شــده نيازمنــد اســت که در 

ادامــه ارائه شــده اســت.

۱- آشناسازی صنايع با موضوع فناوری نانو 
ــرد  ــای پرکارب ــی از حوزه ه ــاجی يک ــت نس ــد، صنع ــاره ش ــه اش ــور ک همانط
فنــاوری نانــو و بــه خصــوص نانوکامپوزيت هــا و نانــو مــواد خواهــد بــود. لــذا 
آشــنا کــردن مهندســان، تکنســين ها و مديــران از مزايــا و اهميــت ايــن فناوری 
و نيــز تعامــل بــا متخصصــان و فعــاالن ايــن حــوزه می توانــد راهــکار مناســبی 
بــرای کاهــش هزينه هــا و بهبــود کارآيــی، توليــد محصــوالت جديــد و بهبــود 

فرآيندهــای توليــد ارئــه نمايــد.

2- نياز به مواد اوليه نانويی
ــی  ــی و پوشــش های نانوي ــری مصنوع ــاف پليم ــب الي ــه اغل ــل اينک ــه دلي ب
ــتند،  ــی هس ــتربچ های نانوي ــواد و مس ــتفاده از نانوم ــد اس ــوجات نيازمن منس
ــتفاده از  ــد اس ــوالت نيازمن ــه محص ــازنده اينگون ــرکت های س ــن رو ش از اي
نانومــواد، مســتربچ های نانويــی و دانــش توليــد اليــاف نانوکامپوزيتــی هســتند. 
بنابرايــن تقويــت و يــا ايجــاد شــرکت های توليــد کننــده نانومــواد و مســتربچ از 

جملــه فعاليت هايــی اســت کــه بايــد تمرکــز بيشــتری بــر روی آنهــا صــورت 
گيــرد. همچنيــن راه انــدازی خطــوط توليــد مســتربچ های نانويــی و خطــوط 
تکميــل بــا فنــاوری ايجــاد پوشــش های نانويــی بــر روی منســوجات از ديگــر 

ــود. ــو در صنعــت نســاجی خواهــد ب اولويت هــای توســعه فنــاوری نان

3- نياز به مهندسی و طراحی فرآيندهای بر اساس تقاضای مشتری
همانطــور کــه در ايــن گــزارش اشــاره شــد، ســاخت و توليــد تجهيــزات، مــواد 
اوليــه، مــواد واســط، روش هــای توليــد و توســعه دانــش فنــی اســتفاده از آنهــا 
در توليــد منســوجات نانويــی ســبب بهبــود کارآيــی منســوجات رايــج و در برخی 
مــوارد ايجــاد خــواص و ويژگی هــای جديــد در آنهــا و يــا ايجــاد منســوجی جديد 
و يــا کارآيــی تــازه می گــردد. تنــوع ايــن ويژگی هــا و خــواص بــه پارامترهــای 
ــوده در واحدهــای  ــم مهندســی کارآزم ــت تي ــذا تقوي مختلفــی بســتگی دارد. ل

تحقيــق و توســعه شــرکت ها می توانــد بــه ايــن مهــم کمــک نمايــد.

4- توسعه فناوری های زيرساختی
يکــی از راهکار هــای بهبــود وضعيــت صنايــع و بــه روزســازی محصــوالت و 
فناوری هــای مــورد اســتفاده در صنايــع، اســتفاده از فناوری هايــی اســت کــه 
پايــه و زيربنــای تعــداد زيــاد و متنوعــی از محصــوالت هســتند. ايــن فناوری ها 
کــه در اصــالح مديريــت فنــاوری بــه آنهــا فناوری هــای زيرســاختی 
)Technology Platform( گفتــه می شــود، از جملــه راهکاری هــای اصلــی و 
مهــم توســعه پيوســته صنعتــی اســت. همانطــور کــه ايــن فناوری هــا گســتره 
و کاربــرد زيــادی دارنــد، بــه همــان ميــزان نيــز ســرمايه گــذاری، تجهيــزات و 
منابــع انســانی نيــاز دارد کــه ايــن مهــم تنهــا از طريــق تشــکيل گروه هــای 
کاری مشــترک و انجــام يــک فعاليــت تيمــی کامــل و منظــم امــکان پذيــر 
اســت.  لــذا برنامــه ای کــه ســتاد نانــو در دســت اجــرا دارد می توانــد ســه عضــو 
اصلــی ايــن تيــم مشــترک کــه عبارتنــد از صنايــع، مراکــز پژوهشــی و دولــت 
ــا رصــد فناوری هــا، فناوری هــای  ــا بتواننــد ب را در کنــار يکديگــر قــرار داده ت
ــه  ــری اينگون ــعه و بکارگي ــه توس ــدام ب ــرده و اق ــايی ک ــاختی را شناس زيرس

ــد. ــع کشــور نماين فناوری هــا در صناي

شکل 4. استفاده از روكش های نانوفلزی برای لباس های غواصی
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بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از کنفدراســيون نســاجی و پوشــاک 
اروپا)يوراتکــس(، واردکننــدگان پارچــه کشــباف در اتحاديــه اروپــا همچنــان 
تمرکــز خــود را بــه شــدت بــر روی کشــورهای ترکيــه، چيــن و کــره جنوبی 
گذاشــته اند. ايــن کشــورها بــه دليــل هزينه هــای توليــد پاييــن، تخصــص 
برتری هــای  دارای  آزاد  تجــاری  توافقنامه هــای  از  مزايــای حاصــل  و 

ــتند. ــده هس ــورهای تامين کنن ــاير کش ــه س ــبت ب ــی نس اساس
ــه و  ــودن ترکي ــر ب ــه ی يکــی از ســخنگويان يوراتکــس، رقابت پذي ــه گفت ب
چيــن واضــح اســت چــون هزينــه توليــد در ايــن دو کشــور همچنــان پاييــن 

می باشــد.
ــه و  ــا ترکي ــی ب ــاد گمرک ــه اتح ــا از توافقنام ــه اروپ ــر آن اتحادي ــالوه ب ع
ــا کــره جنوبــی امضــا کــرده  توافقنامــه تجــاری آزاد کــه در ســال 2٠1٠ ب

ــرد. ــره می ب ــت، به اس
 بنــا بــر گــزارش يوراتکــس ســهم ترکيــه از واردات پارچه هــای کشــباف يــا 
قالبــدوزی بــه اتحاديــه اروپــا از کشــورهای غيرعضــو در ســال 2٠15 کــه 
ارزش آن 1/57 ميليــارد يــورو بــود، ٣9 درصــد يــا 6٠٨/6٣ ميليــون يــورو 
ــه ترتيــب 567/62  ــی ب ــن و کــره جنوب ــوده اســت. در ضمــن ســهم چي ب
ــی  ــد( م ــورو )12 درص ــون ي ــد( و 19٣/٨2 ميلي ــورو )٣6 درص ــون ي ميلي

باشــد. 
در مــورد حجــم واردات قضيــه تــا حــدی متفــاوت بــوده و نشــانگر حجــم 
ــا  ــباف ي ــه کش ــن پارچ ــت. از ٣15٣5٠ ت ــی اس ــره جنوب ــد ک ــاالی تولي ب
قالبــدوزی وارد شــده بــه اتحاديــه اروپــا در ســال 2٠15، 149٣4٨ تــن )47 

ــن )٨  ــه و 264٣7 ت ــد( از ترکي ــن )٣5 درص ــن، 11٠966 ت ــد( از چي درص
ــی وارد شــده اســت. درصــد( از کــره جنوب

ميــزان واردات پارچــه هــای کشــباف يــا قالبــدوزی بــه اتحاديــه اروپــا در 
ــوده  ــورو ب ــارد ي ــه ارزش 1/4٨ ميلي ــال 2٠14 ب ــتر از س ــال 2٠15 بيش س
ــب  ــه ترتي ــی ب ــره جنوب ــن و ک ــه، چي ــهم ترکي ــان س ــن مي ــت. از اي اس
592/69 ميليــون يــورو )4٠درصــد(، 5٠2/٣5 ميليــون يــورو )٣4درصــد( و 

ــوده اســت. ــورو )1٣درصــد( ب ــون ي 19٠/67 ميلي
ــز  ــا ني ــه اروپ ــه اتحادي ــده ب ــوالت وارد ش ــم محص ــال 2٠14 حج  در س
ــه چيــن،  ــوده کــه 142941 تــن )46درصــد( آن مربــوط ب ٣1٠٣46 تــن ب
ــد(  ــن )9درص ــه و 2٨541 ت ــه ترکي ــوط ب ــد( مرب ــن )٣5درص 1٠7٨5٨ ت

ــوده اســت. ــی ب ــه کــره جنوب ــوط ب مرب
 پنــج کشــور اول وارد کننــده پارچــه هــای کشــباف و قالبــدوزی در 
ــون  ــا )45٨/4٠ ميلي ــود از ايتالي ــارت ب ــال 2٠15 عب ــا در س ــه اروپ اتحادي
يــورو(، انگلســتان )177/54 ميليــون يــورو(، آلمــان )1٣٨/4٠ ميليــون 
يــورو(، فرانســه )121/99 ميليــون يــورو( و اســپانيا )1٠1/49 ميليــون يورو(.
 امــا ويلســون از شــرکت مشــاوره ای يوکــی اســمارت وی توضيــح 
ــری  ــای رقابت پذي ــی قيمت ه ــره جنوب ــن و ک ــه، چي ــه ترکي ــد ک می ده
ــد  ــی را تولي ــی متنوع ــای تخصص ــن پارچه ه ــد و همچني ــه می دهن را ارائ
ــت دارد.  ــباف جذابي ــوالت کش ــدگان محص ــرای توليدکنن ــه ب ــد ک می کنن
ــخص دارای  ــای مش ــری از پارچه ه ــک س ــه ي ــن در زمين ــا همچني آن ه
ــرای مثــال کارخانجــات کــره جنوبــی در  ــوآوری می باشــند ب خالقيــت و ن

حفظ جایگاه رقابتى چین به عنوان 
تامین کننده پارچه هاى کشباف براى 

اتحادیه اروپا
اطالعرسانی
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راهبردهای مديريتی
همانطــور کــه اشــاره شــد، کاهــش هزينه هــا و افزايــش بهــره وری از اهــداف 
ــه  ــوری ک ــه ط ــت ب ــاجی اس ــت نس ــال در صنع ــرکت های فع ــردی ش راهب
ــن در  ــر اســتفاده فناوری هــای نوي امــروزه تمرکــز بســياری از شــرکت هــا ب
بهبــود فرآيندهــای توليــد، ايجــاد خاصيت هــای جديــد در منســوجات، توليــد 
منســوجات بــا کاربردهــای نــو و کاهــش هزينه هــای توليــد از طريــق اســتفاده 
از فرآيندهــای نويــن اســت. در حــال حاضــر در ايــران شــرکت هايی درحــوزه 
ــه  ــی ارائ ــه آمادگ ــتند ک ــت هس ــال فعالي ــی در ح ــتربچ های نانوي توليدمس
محصــول و همچنيــن راه حــل بــرای ســاير توليــد کننــدگان صنعــت نســاجی 

بــه ويــژه بخــش ريســندگی هســتند.
بــه دليــل جديــد بــودن ايــن فنــاوری در کشــور، چالش هــای مختلفــی بــر ســر 
راه اســتفاده از ايــن فنــاوری در صنايــع نســاجی وجــود دارد. رفــع ايــن چالش ها 
بــه راهکارهــا و روش هــای عملياتــی برنامــه ريــزی شــده نيازمنــد اســت که در 

ادامــه ارائه شــده اســت.

۱- آشناسازی صنايع با موضوع فناوری نانو 
ــرد  ــای پرکارب ــی از حوزه ه ــاجی يک ــت نس ــد، صنع ــاره ش ــه اش ــور ک همانط
فنــاوری نانــو و بــه خصــوص نانوکامپوزيت هــا و نانــو مــواد خواهــد بــود. لــذا 
آشــنا کــردن مهندســان، تکنســين ها و مديــران از مزايــا و اهميــت ايــن فناوری 
و نيــز تعامــل بــا متخصصــان و فعــاالن ايــن حــوزه می توانــد راهــکار مناســبی 
بــرای کاهــش هزينه هــا و بهبــود کارآيــی، توليــد محصــوالت جديــد و بهبــود 

فرآيندهــای توليــد ارئــه نمايــد.

2- نياز به مواد اوليه نانويی
ــی  ــی و پوشــش های نانوي ــری مصنوع ــاف پليم ــب الي ــه اغل ــل اينک ــه دلي ب
ــتند،  ــی هس ــتربچ های نانوي ــواد و مس ــتفاده از نانوم ــد اس ــوجات نيازمن منس
ــتفاده از  ــد اس ــوالت نيازمن ــه محص ــازنده اينگون ــرکت های س ــن رو ش از اي
نانومــواد، مســتربچ های نانويــی و دانــش توليــد اليــاف نانوکامپوزيتــی هســتند. 
بنابرايــن تقويــت و يــا ايجــاد شــرکت های توليــد کننــده نانومــواد و مســتربچ از 

جملــه فعاليت هايــی اســت کــه بايــد تمرکــز بيشــتری بــر روی آنهــا صــورت 
گيــرد. همچنيــن راه انــدازی خطــوط توليــد مســتربچ های نانويــی و خطــوط 
تکميــل بــا فنــاوری ايجــاد پوشــش های نانويــی بــر روی منســوجات از ديگــر 

ــود. ــو در صنعــت نســاجی خواهــد ب اولويت هــای توســعه فنــاوری نان

3- نياز به مهندسی و طراحی فرآيندهای بر اساس تقاضای مشتری
همانطــور کــه در ايــن گــزارش اشــاره شــد، ســاخت و توليــد تجهيــزات، مــواد 
اوليــه، مــواد واســط، روش هــای توليــد و توســعه دانــش فنــی اســتفاده از آنهــا 
در توليــد منســوجات نانويــی ســبب بهبــود کارآيــی منســوجات رايــج و در برخی 
مــوارد ايجــاد خــواص و ويژگی هــای جديــد در آنهــا و يــا ايجــاد منســوجی جديد 
و يــا کارآيــی تــازه می گــردد. تنــوع ايــن ويژگی هــا و خــواص بــه پارامترهــای 
ــوده در واحدهــای  ــم مهندســی کارآزم ــت تي ــذا تقوي مختلفــی بســتگی دارد. ل

تحقيــق و توســعه شــرکت ها می توانــد بــه ايــن مهــم کمــک نمايــد.

4- توسعه فناوری های زيرساختی
يکــی از راهکار هــای بهبــود وضعيــت صنايــع و بــه روزســازی محصــوالت و 
فناوری هــای مــورد اســتفاده در صنايــع، اســتفاده از فناوری هايــی اســت کــه 
پايــه و زيربنــای تعــداد زيــاد و متنوعــی از محصــوالت هســتند. ايــن فناوری ها 
کــه در اصــالح مديريــت فنــاوری بــه آنهــا فناوری هــای زيرســاختی 
)Technology Platform( گفتــه می شــود، از جملــه راهکاری هــای اصلــی و 
مهــم توســعه پيوســته صنعتــی اســت. همانطــور کــه ايــن فناوری هــا گســتره 
و کاربــرد زيــادی دارنــد، بــه همــان ميــزان نيــز ســرمايه گــذاری، تجهيــزات و 
منابــع انســانی نيــاز دارد کــه ايــن مهــم تنهــا از طريــق تشــکيل گروه هــای 
کاری مشــترک و انجــام يــک فعاليــت تيمــی کامــل و منظــم امــکان پذيــر 
اســت.  لــذا برنامــه ای کــه ســتاد نانــو در دســت اجــرا دارد می توانــد ســه عضــو 
اصلــی ايــن تيــم مشــترک کــه عبارتنــد از صنايــع، مراکــز پژوهشــی و دولــت 
ــا رصــد فناوری هــا، فناوری هــای  ــا بتواننــد ب را در کنــار يکديگــر قــرار داده ت
ــه  ــری اينگون ــعه و بکارگي ــه توس ــدام ب ــرده و اق ــايی ک ــاختی را شناس زيرس

ــد. ــع کشــور نماين فناوری هــا در صناي

شکل 4. استفاده از روكش های نانوفلزی برای لباس های غواصی



86   شماره 172    فروردین و اردیبهشت 96      

ــای ورزشــی و  ــت لباس ه ــتفاده در صنع ــای مورد اس ــد پارچه ه ــه تولي زمين
کارخانجــات ترکيــه در توليــد پارچه هــای مــورد اســتفاده در پوشــاک آمــاده 

ــد.  ــرد دارن کارب
واردکننــدگان پارچــه در اتحاديــه اروپــا بــه پارچه هــای کارا نظيــر پارچه های 
ــد و پلی اســتر، پارچه هــای دارای خــواص آبدوســتی  ــه شــده از پلی آمي تهي

و مــواد بازتابنــده عالقــه دارنــد.
ــای  ــا از مزاي ــه اروپ ــدگان اتحادي ــه تامين کنن ــرد ک ــه ک ــون اضاف  ويلس
ــت:  ــوند. او گف ــد می ش ــی بهره من ــره جنوب ــا ک ــاری آزاد ب ــه تج توافقنام
»ايــن توافقنامــه بــا يــک نگــرش رو بــه جلــو و گام بــه گام باعــث حــذف 
ــا امــروز  تعرفه هــای گمرکــی کاالهــای صنعتــی و کشــاورزی می شــود. ت
تعرفه هــای وارداتــی تمــام کاالهــای صنعتــی برداشــته شــده اســت. ايــن 
ــازار از لحــاظ  ــه ب ــرای دسترســی ب ــی را ب توافقنامــه همچنيــن فرصت هاي
ســرمايه گذاری و خدمــات ايجــاد می کنــد و دارای مقرراتــی در عرصه هــای 
سياســت رقابتــی، خريــد دولتــی، مالکيــت فکــری، شفاف ســازی در قوانيــن 

ــد.« ــدار می باش ــعه پاي و توس
ــازار  ــک ب ــان ي ــن همچن ــه چي ــرد ک ــالم ک ــس اع ــخنگوی يوراتک  س
ــبتًا ارزان و در  ــروی کار نس ــواردی همچــون ني ــر م ــر اســت و ب رقابت پذي
ــاخت های  ــل و زير س ــل و نق ــرژی و حم ــن ان ــای پايي ــترس، هزينه ه دس

ــد کــرد. ــن کشــور تاکي پيشــرفته اي
ــی الندنيســت  ــتان در کمپان ــن انگلس ــر بخــش تامي ــاز، مدي ــراک ايلم  ياپ
ــه  ــه از ترکي ــن پارچ ــه تامي ــه اگرچ ــده دارد ک ــی عقي ــتايل ايجنس تکس
ــرای توليد کننــدگان و خرده فروشــان  ــر از چيــن اســت امــا ترکيــه ب گران ت
ــی  ــن کمپان ــراه دارد. اي ــه هم ــی ب ــا مزاياي ــباف در اروپ ــوالت کش محص
پوشــاک آمــاده را بــه مشــتريان خــود در شــرکت هــای توليــدی پوشــاک 

ــد. ــی کن ــه صــادر م در ترکي
 ايلمــاز می گويــد: »امــروزه امــکان تاميــن هــر نــوع پارچــه کشــباف از ترکيــه 
ــادی  ــای زي ــورد نظــر انتخاب ه ــه م ــن پارچ ــرای تامي ــر اســت و ب امکان پذي
ــدون االســتان(،  ــا ب ــا ي ــه، ويســکوز، ژرســه )ب ــن پارچه هــا پنب وجــود دارد. اي
پنبه-پلــی  اســتر، ويســکوز-پلی اســتر، اينتــرالک، لينــن، ژاکارد، ريبانــا، پارچــه 

اســترچ، مخمــل، زيرپــوش زنانــه، پيکــه، کــرپ و غيــره هســتند.
ــه  ــط را ب ــی و متوس ــد عال ــوالت م ــتايل محص ــت تکس ــی الندنيس کمپان
ــادر  ــپانيا ص ــان و اس ــتان، آلم ــه انگلس ــور از جمل ــش کش ــش از  ش بي
می کنــد. ايلمــاز اضافــه کــرد کــه روابــط تجــاری بيــن نســاجی انگلســتان 
و ترکيــه در حــال رشــد اســت و از ايــن پــس جــای تعجــب نيســت اگــر 
ــود  ــگاه های موج ــوالت فروش ــر روی محص ــه را ب ــد ترکي ــب تولي برچس
ــکو  ــا تس ــس ي ــان لويي ــز، ج ــر دبنهام ــدن نظي ــروف لن ــای مع در محله ه

ــم.  مشــاهده کني
او گفــت کــه مزايــای واردات پارچه  ای کشــباف از ترکيه بــرای واردکنندگان 
اتحاديــه اروپــا، نيــروی کار تحصيــل کــرده و واجــد شــرايط و زمــان نســبتا 

کوتــاه حمــل و نقــل بــه دليــل نزديکــی ترکيــه بــه اتحاديــه اروپاســت.

ــا  ــاير رقب ــه نســبت س ــه ب ــفارش از ترکي ــل س ــان تحوي ــزود: »زم  وی اف
بســيار کوتاه تــر اســت کــه باعــث صرفه جويــی در زمــان و هزينــه 
می شــود. البتــه زمــان تحويــل بســته بــه نــوع محصــول و حجــم ســفارش 

ــر خواهــد کــرد.« تغيي
ــه،  ــر پنب ــه نظي ــواد اولي ــه م ــرک ب ــدگان ت ــن دسترســی تامين کنن همچني
ــه  ــه ترکي ــرد ک ــه ک ــاز اضاف ــاف مصنوعــی آســان اســت. ايلم پشــم و الي
ــای  ــرقی دارای مزاي ــيای ش ــود در آس ــب خ ــورهای رقي ــه کش ــبت ب نس
زيســت محيطــی نيــز هســت. بــرای مثــال اســتفاده از بســياری از رنگزاهای 
ســرطان زا در ايــن کشــور ممنــوع اســت. بــه عــالوه تامين کننــدگان تــرک 
بــه مبحــث مــد اهميــت داده و بــه ســرعت از روندهــای موجــود در عرصــه 

ــوند.  ــد آگاه می ش م
ــد و نســاجی در مدرســه  ــان م ــی دپارتم ــس اجراي ــاور، ريي ــر جــس پ دکت
هنــر و معمــاری دانشــگاه هادرزفيلــد انگلســتان تاکيــد کــرد کــه اشــتياق 
چيــن و کــره جنوبــی بــرای ادامــه رونــد بــه کارگيــری فناوری هــای جديــد 
ــباف  ــوالت کش ــده محص ــی توليد کنن ــای اروپاي ــدی برنده ــث عالقمن باع

بــه ايــن دو کشــور شــده اســت. 
ــود  ــا وج ــبافی ب ــش کش ــه بخ ــت ک ــان داده اس ــخ نش ــت: »تاري او گف
نوآوری هــای مــداوم تکنولوژيکــی همــواره در برابــر تغييــرات انعطاف پذيــر 
ــش  ــای پيشــرفته باعــث افزاي ــه ســمت فناوری ه ــوده اســت. حرکــت ب ب
ــش  ــژه در بخ ــه وي ــاال ب ــی ب ــا کاراي ــباف ب ــاک کش ــرای پوش ــا ب تقاض
لباس هــای ورزشــی شــده کــه وضعيــت خــوب بــازار مثــال خوبــی از ايــن 
قضيــه اســت. ايــن امــر فرصت هــای تــازه ای را بــرای کشــورهايی نظيــر 
ــوده و  ــان ب ــر جه ــای برت ــر دو از اقتصاده ــه ه ــی ک ــره جنوب ــن و ک چي
توليداتشــان دانــش محــور اســت، ايجــاد و آن هــا را تبديــل بــه مقاصــدی 
ايــده آل بــرای تاميــن پارچه هــای کشــباف بــا کيفيــت و بــا قيمــت معقــول 

کــرده اســت.« 
ماريــا مالــون از موسســه مــد دانشــگاه متروپوليتــن منچســتر عقيــده دارد که 
در واقــع هــم چيــن و هــم کــره جنوبــی روز بــه روز تمرکــز خــود را بــرای 
توليــد اتوماتيــک پارچه هــای کشــباف بيشــتر می کننــد کــه حتــی باعــث 

برتــری آن هــا نســبت بــه ترکيــه می شــود. 
ــباف  ــای کش ــک پارچه ه ــد اتوماتي ــور تولي ــر دو کش ــت: »ه ــون گف مال
را گســترش داده و در راســتای آن بــه آمــوزش کارکنــان پرداخته انــد. 
ترکيــب حجــم و کيفيــت و در کنــار آن هزينــه ی پاييــن نيــروی کار باعــث 
شــده اســت تــا قيمــت محصــوالت آن هــا در مقايســه بــا ترکيــه بينهايــت 
ــرای  ــه تامين کنندگانــی مناســب ب رقابت پذيــر شــود و در نتيجــه تبديــل ب

اتحاديــه اروپــا شــوند.«

مرجع:
http://www.wtin.com/article/2017/january/030117/china-remains-competi�

tive-supplier-of-knitted-fabrics-to-the-eu/
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بــدون شــک درمــان موثــر زخــم هــا يکــی از جنبــه هــای مهم ســالمتی محســوب می 
شــود. اخيــرا مســئله ی شــايع و رايــج مربــوط بــه مقاومــت در برابــر آنتــی بيوتيــک هــا 
کــه بــا ظهــور باکتــری هــای مقــاوم در برابــر چنديــن نــوع آنتــی بيوتيــک تشــديد هــم 
شــده، مشــکل ســاز شــده اســت. ايــن مشــکالت شــرکت هــای دارويــی را بر آن داشــته 
تــا نگــرش متفاوتــی بــه درمــان زخــم هــا داشــته باشــند کــه در آن از فعــل و انفعــاالت 
فيزيکــی بهــره گرفتــه مــی شــود بــدون آن کــه نيــازی بــه عوامل شــيميايی يــا دخالت 

ــد. جراحی باش
کمپانی Abigo Medical AB که در ســال 19٨9 در ســوئد تاســيس شــده اســت، 
متخصــص در زمينــه محصــوالت پزشــکی مربــوط بــه درمــان پيشــرفته زخــم هــا و 
گــوش و حلــق و بينــی مــی باشــد. بخشــی از محصــوالت ايــن کمپانــی کــه تحــت 
عنــوان برنــد Sorbact عرضــه مــی شــود شــامل پانســمان، گاز، فيلرهای زخــم و پنبه 
طبــی اســت کــه بــدون اســتفاده از هيــچ گونــه عامــل شــيميايی فعــال دارای خاصيــت 
ضــد ميکروبــی هســتند. باکتــری هــا و قــارچ هــا بــا اســتفاده از تمــاس فيزيکی کــه اين 
محصــوالت بــا زخــم برقــرار مــی کننــد بــه پانســمان واقعــی کــه دارای ســطحی ســبز 
رنــگ و آبگريــز اســت، مــی چســبند. يــک ضمــاد ژلــی از هميــن دســته از محصــوالت 
مانــع از جــدا شــدن پانســمان از زخــم مــی شــود. بــر اســاس توصيــه هــای کمپانــی از 
حضــور هــر نــوع مــواد چــرب ديگــر نظيــر پمادهــا و کــرم هــا بايــد جلوگيــری شــود 

چــون باعــث کاهــش تاثيــر فراينــد اتصــال ميکروارگانيســم هــا مــی شــوند.

عملکرد سوربکت
اختــراع ســوربکت توســط اســاتيد ســوئدی بــر مبنــای درک اين واقعيــت بوده اســت که 
دو ذره آبگريــز در مجــاورت رطوبــت بــه هــم وصــل می شــوند. بعضــی از ميکروارگانيزم 
هــای بيمــاری زا آبگريــز بــوده و در نتيجــه بــه خوبــی بــه ســطح محصوالت پانســمانی 
ســوربکت مــی چســبند و بعــد از هــر بــار تعويــض پانســمان از زخــم جــدا مــی شــوند. 
ميکروارگانيــزم هايــی کــه بــا ايــن روش از زخم جدا نمی شــوند عبارتند از اســتافيلوکوک 
اورئــوس، گونــه های اســترپتوکوکوس، اشريشــيا کلی، ســودوموناس آئروژينــوزا و کانديدا 

آلبيکانس.

باكتری های مبارز
ســازمان بهداشــت جهانــی از باکتــری هــای مقــاوم بــه چنــد نــوع آنتــی بيوتيــک بــه 
عنــوان »يــک تهديــد جــدی بــرای ســالمت عمومــی در جهــان کــه نيازمنــد انجــام 
اقدامــات الزم در تمــام بخــش هــای دولتــی و جامعــه اســت« ، يــاد کــرده اســت. ايــن 
مشــکلی اســت کــه در حــال حاضــر در تمامــی نقــاط جهــان وجــود دارد بــه ويــژه ايــن 
کــه تعــداد زيــادی از مــوارد باکتريايــی مشــاهده شــده منجــر بــه بــروز عفونــت هــای 

رايــج )نظيــر عفونــت هــای مجــاری ادراری، عفونــت هــای ريــوی و جريــان خــون( 
مــی شــوند. عــالوه بــر آن ســازمان بهداشــت جهانــی بيــان کــرد کــه »درصــد بااليــی 
از عفونــت هــای بيمارســتانی توســط باکتــری هــای بســيار مقــاوم نظير  اســتافيلوکوک 
اورئــوس مقــاوم در برابــر متــی ســيلين )MRSA( يــا باکتــری گرم-منفــی مقــاوم در 

برابــر چنديــن نــوع آنتــی بيوتيــک، حاصــل مــی شــوند.«
بنــا بــر ادعــای کمپانــی آبيگــو، عملکــرد محصــوالت ســوربکت در برابــر MRSA و 
VRE )انتروکــوک مقــاوم در برابــر وانکومايســين( موثــر و مفيــد اســت چــون مقاومت 
ضــد ميکروبــی هــر دو نــوع عفونــت باعــث تغييــر خــواص آبگريــزی آن هــا نمی شــود 
بــه ايــن معنــی کــه قابليــت اتصــال پانســمان ســوربکت به باکتــری مهــار نشــده باقی 
مــی مانــد. کمپانــی آبيگــو تــا کنــون بــا هيــچ گونــه باکتــری مقــاوم در برابــر پاســنمان 

هــای ســوربکت مواجــه نشــده اســت.

مزايای بيشتر
بنــا بــر ادعــای کمپانــی آبيگــو در وبســايت خــود عملکرد پانســمان هــای ســوربکت در 
درون خودشــان اســت تــا ايــن کــه يــک عملکــرد ضــد ميکروبــی باشــد چــون فراينــد 
طبيعــی اتصــال و بــه دنبــال آن حــذف ميکروارگانيــزم هــا بايــد از لحــاظ تئــوری مانع از 
آزادســازی اندوتوکســين هــای باکتريايــی در زخم شــود. همچنين در ســايت آمده اســت 
کــه ســوربکت بــر خــالف ضدعفونــی کننــده هــا، آنتــی بيوتيــک هــا و پانســمان های 
ضدميکروبــی رايــج هيــچ عامــل شــيميايی را بــه درون زخــم وارد نمی کنــد و همچنين 
بــه ســلول هــای ســالم موجــود در بســتر زخــم آســيب نمــی زنــد. بنابرايــن ســوربکت 
بــرای زخــم هايــی کــه در معــرض خطــر عفونــت يــا عفونــت مجــدد قــرار دارنــد و 
همچنيــن زخــم هايــی کــه در طــول فراينــد درمــان عفونــی شــده و يــا به دليــل ميکرو 
ارگانيــزم هــا درمــان نمــی شــوند، بــه عنــوان عامــل پيشــگيری کننــده عمل مــی کند.

عــالوه بــر آن آبيگــو اضافــه مــی کنــد کــه از محصوالت ســوربکت مــی تــوان در طول 
دوران بــارداری يــا شــيردهی نيــز اســتفاده کــرد، همچنيــن اســتفاده از آن بــرای کودکان 

نيــز مانعی نــدارد.

منسوجات در پزشکی
منســوجات مــی تواننــد هــم بيمــاری را گســترش دهنــد و هــم مانــع از آن شــوند. بــر 
اســاس مقاله نوشــته شــده  توســط پروفســور اس راجنــدران از دانشــگاه بولتــون چنانچه 
شــيوه ی مصــرف آنتــی بيوتيــک هــا نادرســت باشــد، باکتــری بــا آن ســازگار و در برابر 
آن مقــاوم مــی شــود کــه منجــر بــه رشــد ســريع قــارچ هــا بــر روی مــواد اوليه نســاجی 
و آســيب بــه آن هــا مــی شــود. گفتــه مــی شــود امــروزه عفونــت هــای بيمارســتانی 
جــزو ده عامــل اصلــی مــرگ و ميــر در بيمارســتان هــا قلمــداد مــی شــوند. يــک کميته 

مهار بیمارى ها با منسوجات
اطالعرسانی
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ــای ورزشــی و  ــت لباس ه ــتفاده در صنع ــای مورد اس ــد پارچه ه ــه تولي زمين
کارخانجــات ترکيــه در توليــد پارچه هــای مــورد اســتفاده در پوشــاک آمــاده 

ــد.  ــرد دارن کارب
واردکننــدگان پارچــه در اتحاديــه اروپــا بــه پارچه هــای کارا نظيــر پارچه های 
ــد و پلی اســتر، پارچه هــای دارای خــواص آبدوســتی  ــه شــده از پلی آمي تهي

و مــواد بازتابنــده عالقــه دارنــد.
ــای  ــا از مزاي ــه اروپ ــدگان اتحادي ــه تامين کنن ــرد ک ــه ک ــون اضاف  ويلس
ــت:  ــوند. او گف ــد می ش ــی بهره من ــره جنوب ــا ک ــاری آزاد ب ــه تج توافقنام
»ايــن توافقنامــه بــا يــک نگــرش رو بــه جلــو و گام بــه گام باعــث حــذف 
ــا امــروز  تعرفه هــای گمرکــی کاالهــای صنعتــی و کشــاورزی می شــود. ت
تعرفه هــای وارداتــی تمــام کاالهــای صنعتــی برداشــته شــده اســت. ايــن 
ــازار از لحــاظ  ــه ب ــرای دسترســی ب ــی را ب توافقنامــه همچنيــن فرصت هاي
ســرمايه گذاری و خدمــات ايجــاد می کنــد و دارای مقرراتــی در عرصه هــای 
سياســت رقابتــی، خريــد دولتــی، مالکيــت فکــری، شفاف ســازی در قوانيــن 

ــد.« ــدار می باش ــعه پاي و توس
ــازار  ــک ب ــان ي ــن همچن ــه چي ــرد ک ــالم ک ــس اع ــخنگوی يوراتک  س
ــبتًا ارزان و در  ــروی کار نس ــواردی همچــون ني ــر م ــر اســت و ب رقابت پذي
ــاخت های  ــل و زير س ــل و نق ــرژی و حم ــن ان ــای پايي ــترس، هزينه ه دس

ــد کــرد. ــن کشــور تاکي پيشــرفته اي
ــی الندنيســت  ــتان در کمپان ــن انگلس ــر بخــش تامي ــاز، مدي ــراک ايلم  ياپ
ــه  ــه از ترکي ــن پارچ ــه تامي ــه اگرچ ــده دارد ک ــی عقي ــتايل ايجنس تکس
ــرای توليد کننــدگان و خرده فروشــان  ــر از چيــن اســت امــا ترکيــه ب گران ت
ــی  ــن کمپان ــراه دارد. اي ــه هم ــی ب ــا مزاياي ــباف در اروپ ــوالت کش محص
پوشــاک آمــاده را بــه مشــتريان خــود در شــرکت هــای توليــدی پوشــاک 

ــد. ــی کن ــه صــادر م در ترکي
 ايلمــاز می گويــد: »امــروزه امــکان تاميــن هــر نــوع پارچــه کشــباف از ترکيــه 
ــادی  ــای زي ــورد نظــر انتخاب ه ــه م ــن پارچ ــرای تامي ــر اســت و ب امکان پذي
ــدون االســتان(،  ــا ب ــا ي ــه، ويســکوز، ژرســه )ب ــن پارچه هــا پنب وجــود دارد. اي
پنبه-پلــی  اســتر، ويســکوز-پلی اســتر، اينتــرالک، لينــن، ژاکارد، ريبانــا، پارچــه 

اســترچ، مخمــل، زيرپــوش زنانــه، پيکــه، کــرپ و غيــره هســتند.
ــه  ــط را ب ــی و متوس ــد عال ــوالت م ــتايل محص ــت تکس ــی الندنيس کمپان
ــادر  ــپانيا ص ــان و اس ــتان، آلم ــه انگلس ــور از جمل ــش کش ــش از  ش بي
می کنــد. ايلمــاز اضافــه کــرد کــه روابــط تجــاری بيــن نســاجی انگلســتان 
و ترکيــه در حــال رشــد اســت و از ايــن پــس جــای تعجــب نيســت اگــر 
ــود  ــگاه های موج ــوالت فروش ــر روی محص ــه را ب ــد ترکي ــب تولي برچس
ــکو  ــا تس ــس ي ــان لويي ــز، ج ــر دبنهام ــدن نظي ــروف لن ــای مع در محله ه

ــم.  مشــاهده کني
او گفــت کــه مزايــای واردات پارچه  ای کشــباف از ترکيه بــرای واردکنندگان 
اتحاديــه اروپــا، نيــروی کار تحصيــل کــرده و واجــد شــرايط و زمــان نســبتا 

کوتــاه حمــل و نقــل بــه دليــل نزديکــی ترکيــه بــه اتحاديــه اروپاســت.

ــا  ــاير رقب ــه نســبت س ــه ب ــفارش از ترکي ــل س ــان تحوي ــزود: »زم  وی اف
بســيار کوتاه تــر اســت کــه باعــث صرفه جويــی در زمــان و هزينــه 
می شــود. البتــه زمــان تحويــل بســته بــه نــوع محصــول و حجــم ســفارش 

ــر خواهــد کــرد.« تغيي
ــه،  ــر پنب ــه نظي ــواد اولي ــه م ــرک ب ــدگان ت ــن دسترســی تامين کنن همچني
ــه  ــه ترکي ــرد ک ــه ک ــاز اضاف ــاف مصنوعــی آســان اســت. ايلم پشــم و الي
ــای  ــرقی دارای مزاي ــيای ش ــود در آس ــب خ ــورهای رقي ــه کش ــبت ب نس
زيســت محيطــی نيــز هســت. بــرای مثــال اســتفاده از بســياری از رنگزاهای 
ســرطان زا در ايــن کشــور ممنــوع اســت. بــه عــالوه تامين کننــدگان تــرک 
بــه مبحــث مــد اهميــت داده و بــه ســرعت از روندهــای موجــود در عرصــه 

ــوند.  ــد آگاه می ش م
ــد و نســاجی در مدرســه  ــان م ــی دپارتم ــس اجراي ــاور، ريي ــر جــس پ دکت
هنــر و معمــاری دانشــگاه هادرزفيلــد انگلســتان تاکيــد کــرد کــه اشــتياق 
چيــن و کــره جنوبــی بــرای ادامــه رونــد بــه کارگيــری فناوری هــای جديــد 
ــباف  ــوالت کش ــده محص ــی توليد کنن ــای اروپاي ــدی برنده ــث عالقمن باع

بــه ايــن دو کشــور شــده اســت. 
ــود  ــا وج ــبافی ب ــش کش ــه بخ ــت ک ــان داده اس ــخ نش ــت: »تاري او گف
نوآوری هــای مــداوم تکنولوژيکــی همــواره در برابــر تغييــرات انعطاف پذيــر 
ــش  ــای پيشــرفته باعــث افزاي ــه ســمت فناوری ه ــوده اســت. حرکــت ب ب
ــش  ــژه در بخ ــه وي ــاال ب ــی ب ــا کاراي ــباف ب ــاک کش ــرای پوش ــا ب تقاض
لباس هــای ورزشــی شــده کــه وضعيــت خــوب بــازار مثــال خوبــی از ايــن 
قضيــه اســت. ايــن امــر فرصت هــای تــازه ای را بــرای کشــورهايی نظيــر 
ــوده و  ــان ب ــر جه ــای برت ــر دو از اقتصاده ــه ه ــی ک ــره جنوب ــن و ک چي
توليداتشــان دانــش محــور اســت، ايجــاد و آن هــا را تبديــل بــه مقاصــدی 
ايــده آل بــرای تاميــن پارچه هــای کشــباف بــا کيفيــت و بــا قيمــت معقــول 

کــرده اســت.« 
ماريــا مالــون از موسســه مــد دانشــگاه متروپوليتــن منچســتر عقيــده دارد که 
در واقــع هــم چيــن و هــم کــره جنوبــی روز بــه روز تمرکــز خــود را بــرای 
توليــد اتوماتيــک پارچه هــای کشــباف بيشــتر می کننــد کــه حتــی باعــث 

برتــری آن هــا نســبت بــه ترکيــه می شــود. 
ــباف  ــای کش ــک پارچه ه ــد اتوماتي ــور تولي ــر دو کش ــت: »ه ــون گف مال
را گســترش داده و در راســتای آن بــه آمــوزش کارکنــان پرداخته انــد. 
ترکيــب حجــم و کيفيــت و در کنــار آن هزينــه ی پاييــن نيــروی کار باعــث 
شــده اســت تــا قيمــت محصــوالت آن هــا در مقايســه بــا ترکيــه بينهايــت 
ــرای  ــه تامين کنندگانــی مناســب ب رقابت پذيــر شــود و در نتيجــه تبديــل ب

اتحاديــه اروپــا شــوند.«

مرجع:
http://www.wtin.com/article/2017/january/030117/china-remains-competi�

tive-supplier-of-knitted-fabrics-to-the-eu/
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تخصصــی کــه اخيــرا توســط دولــت انگلســتان تشــکيل شــده، پيــش بينی کرده اســت 
کــه چنانچــه اقدامــات الزم صــورت نگيــرد، عفونــت هــای مقــاوم بــه دارو منجــر بــه 

مــرگ ســاالنه ی 1٠ ميليــون نفــر تــا ســال 2٠5٠ خواهــد شــد.
ــا متخصصــان نســاجی، پوشــاک و مــواد اوليــه  ــه ب در مصاحبــه ای کــه در ايــن مقال
آورده شــده، بــر افزايــش قابليــت منســوجات بــه عنــوان ناقــل بيمــاری هــا و عامــل 
انتقــال عفونــت از شــخصی بــه شــخص ديگر تاکيــده شــده اســت. در نتيجــه راجندران 
پيــش بينــی مــی کنــد کــه در آينــده از عوامــل ضــد ميکروبی طبيعــی نظير کيتوســان، 
عســل، آلوئــه ورا و روغــن درخــت چــای بيشــتر در محصوالت نســاجی اســتفاده خواهد 
شــد. گفتــه مــی شــود مزايــای اصلــی عوامــل ضدميکروبــی فــوق غيــر ســمی بــودن و 

ســازگاری آن هــا بــا ســلول هــای انســانی اســت.

محافظت بيشتر، قدرت بيشتر
راجنــدران عقيــده دارد کــه از لحــاظ فراينــدی، فراينــد الکتروريســی در توليــد پارچه های 
محافــظ مــورد اســتفاده در کنتــرل گســترش بيمــاری متــداول و ايــده آل اســت چــون 
ايــن فراينــد روشــی آســان بــرای القــای مــواد ضدميکروبــی بــه درون اليــاف نســاجی 
مــی باشــد. عــالوه بــر آن احتمــال دارد منســوجات ضدميکروبــی الکتروريســی شــده به 
دليل ســطح وســيع تــر خــود دارای خــواص محافظتــی بهتــری در برابر عوامــل بيماری 

باشند. زا 
ــود شــرايط  ــرای بهب ــالش ب بيمارســتان هــای موجــود در کشــورهای پيشــرفته در ت
ــن  ــونده را جايگزي ــع ش ــه مان ــواد اولي ــد، م ــت موثرن ــرل عفون ــه در کنت ــتی ک بهداش
ــونده در  ــع ش ــت مان ــاد خاصي ــه ايج ــد؛ البت ــت کرده ان ــده از چي ــه ش ــوجات تهي منس
منســوجات اغلــب بــه معنای کاهــش راحتی آن هاســت. در نتيجــه راجندران عقيــده دارد 
کــه ايجــاد تعــادل بيــن دو ويژگــی فــوق باعث بهبــود عملکرد منســوجات بيمارســتانی 

می شــود.
پوشــاک محافــظ هــم از بيمــار و هــم از پزشــک در برابــر عفونــت متقاطــع )عفونــت 
ثانويــه ای کــه بــه علــت انتقــال ميکــروب از بيمــار ديگــر ايجــاد شــده اســت( محافظت 
ــگاهی،  ــای آزمايش ــی، روپوش ه ــای جراح ــوالً در گان ه ــاک معم ــن پوش ــد. اي می کن
ــک ها  ــر ماس ــورت نظي ــظ ص ــوالت محاف ــا و محص ــربندها، پاپوش ه ــا، س کاورال ه
اســتفاده می شــوند. بــه گفتــه ی راجنــدران يــک گان محافــظ پيشــرفته از ســه اليــه 
تشــکيل مــی شــود کــه اليــه بيرونــی آن مقــاوم در برابر ســايش و ســوراخ شــدن بــوده، 
اليــه ميانــی آن از نفــوذ مايعــات جلوگيــری می کنــد و اليــه درونــی کــه اليــه ای نــرم 
اســت باعــث ايجــاد راحتــی می شــود. انــدازه منافــذ گان هــا طــوری طراحی شــده اســت 
کــه از نفــوذ ميکروارگانيزم هــا جلوگيــری کنــد و در عيــن حــال امــکان تبــادالت گازی 

وجــود داشــته باشــد.
بــه گفتــه ی راجنــدران اســتفاده از منســوجات پزشــکی بــی بافــت در بيمارســتان 
هــا بــه ســرعت در حــال افزايــش اســت اگرچــه کــه محصــوالت يــک بــار مصرف 
ــای  ــد گان ه ــوند. در تولي ــی ش ــای زيســت محيطــی م ــی ه ــروز نگران ــث ب باع
جراحــی هــم از کامپوزيــت هــای اســپان ليــث و هــم اســپان ليــد اســتفاده مــی 
شــود. گفتــه مــی شــود مــواد اوليــه اســپان ليــث باعــث ايجــاد راحتــی و زيبايــی 
ــع  ــواص مان ــد دارای خ ــپان لي ــه اس ــواد اولي ــه م ــی ک ــوند در حال ــی ش بيشــتر م
ــن  ــاد باالتري ــث ايج ــن دو باع ــب اي ــه ترکي ــتند، در نتيج ــری هس ــوندگی بهت ش

ســطح از راحتــی و محافظــت مــی شــود.

يافتن روش درمان
اســتفاده از طيــف گســترده ای از عوامــل ضــد ميکروبــی در منســوجات بــه ســرعت در 
حــال افزايــش اســت بــرای مثــال تريکلوســان، فلــزات مــس و نقــره و نمــک هايشــان، 
ارگانومتاليــک هــا، فنــل هــا، ترکيبــات آمونيــوم نــوع چهــارم و ارگانوســيليکون هــا. از 
الزامــات اساســی منســوجات ضدميکروبــی کــه توســط راجنــدران تاکيــد شــده عبــارت 
اســت از: دارا بــودن خــواص ضدميکروبــی، ضــد قارچــی و ضد ويروســی گســترده، موثر 
بــودن در برابــر ميکروارگانيــزم هــای مقــاوم در برابــر آنتــی بيوتيــک و ايمن بــودن برای 
انســان و محيــط زيســت. عــالوه بــر آن ايــن منســوجات بايــد قابليــت کشــتن ســريع و 
کامــل باکتــری هــا را داشــته باشــند، در برابر شستشــوهای صنعتی پايــدار بــوده و به کار 

گيــری آن هــا ســاده باشــد. 
عومــل ضــد ميکروبــی را مــی تــوان بــه روش هــای پد-خشــک-پخت، رمــق کشــی، 
اســپری کــردن، پوشــش دهــی و تکنيــک هــای فــوم بــر روی اليــه هــای منســوج 
بــه کار گرفــت. بســياری از انــواع پانســمان هــا هــم بــا خاصيــت دارويــی و هــم غيــر 
دارويــی توليــد شــده انــد. پانســمان هــای مصنوعــی موجــود در بــازار از غشــای پلــی 
يورتــان تشــکيل شــده انــد کــه قابليــت بــه حداقــل رســاندن آب تبخيــر شــده از زخم و 
جلوگيــری از حملــه باکتريايــی را دارا هســتند. راجنــدران اشــاره مــی کنــد که اين نــوع از 
پانســمان هــا بــرای ســوختگی هــای ســطحی درجــه دو مفيــد هســتند. قــرار دادن نقره 
يــا نانــو نقــره در پانســمان هــا باعــث ايجــاد يــک ســپر ضدميکروبــی محافــظ در برابــر 

بســياری از انــواع باکتــری هــا مــی شــود.

سرمايه گذاری در بازار پانسمان های ضدميکروبی
بنــا بــر اظهــارات تحليــل گر ارشــد منســوجات پزشــکی در WTiN، دايونيســيا پاترينو، 
در اتحاديــه اروپــا و ايــاالت متحــده آمريــکا ســرمايه گــذاری در زمينــه پانســمان هــای 
ضــد ميکروبــی بــر اســاس نيــاز شــديد بــه پيشــگيری از بــروز عفونــت در زخــم هــای 
مزمــن، زخــم هــای ناشــی از جراحــی و زخــم هايــی کــه ديــر درمان مــی شــوند، انجام 
مــی گيــرد. بــرآورد مجمــوع تقاضــا در ايــن بــازار تــا ســال 2٠21، 2/2٠٣ ميليــارد دالر با 
نــرخ رشــد ترکيبــی ســاالنه ٨ درصــد مــی باشــد. پيشــگيری از بــروز عفونــت در زخــم 
هــای مزمــن، زخــم هــای جراحــی و زخــم هايــی کــه ديــر درمان مــی شــوند همچنان 
يــک نيــاز بحرانــی بــرآورده نشــده اســت کــه هــم از لحــاظ نتايج بالينــی و هم مســايل 
مالــی بــرای سيســتم هــای بهداشــت و درمــان مربوطــه مشــکل ســاز شــده اســت. آمار 
اقتصــادی مربــوط بــه ســالمت در انگلســتان نشــان مــی دهــد کــه 4٠٠-٣٠٠ مــورد 
عفونتــی کــه از 1٠٠٠٠ عمليــات بيمارســتانی حاصــل مــی شــود منجــر بــه 1( 44٠٠-
٣٣٠٠ روز بســتری شــدن اضافــه در بيمارســتان 2( 2/٣2-1/74 ميليــون يــورو هزينــه 
اضافــی و ٣( 2٠-15 مــورد مــرگ در اثــر عفونــت مــی شــود. مــا عقيــده داريــم کــه 
شــرکت هــای توليــد کننــده منســوجات پزشــکی بــه طــور رقابتــی در حال بهــره گيری 
از نــوآوری هــا و تخصــص هــای موجــود در عرصــه اليــاف و منســوجات هســتند تــا از 
ايــن طريــق راهکارهايــی متمايــز و بــا ارزش افــزوده بــاال بــرای ســازندگان تجهيــزات 

اصلــی و بيمــاران بــه وجــود آورنــد.

مرجع:
Fiona Haran, “Tackling Diseases with Textiles”, www.wtin.
com
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اخبار نساجي
ترجمه: مهندس آزاده موحد

کمپانــی بین المللی دیفیــت، تولید کننده 
جوراب و اکسســوری اقدام به اســتفاده از 
الیاف و نخ هــای متنوع کمپانی یونیفای در 
تولید نمونه کارهای خود کرده اســت.  این 

 ،Repreve کمپانی از محصوالتی نظیر الیاف
Sorbtek و XS Dynamic در محصــوالت 

خود استفاده خواهد کرد، شروع آن در ابتدا 
با جوراب های مدل Levitator Lite خواهد 
بود و سپس تمامی محصوالت غیر پشمی را 

شامل می شود. 
الیاف Repreve از مواد اولیه بازیافتی نظیر 
بطری های آب پالستیکی تهیه می شوند در 
حالی که نخ هــای Sorbtek دارای خاصیت 
کنترل رطوبت می باشند. ترکیب این دو نخی 
را حاصل می کند کــه دارای خواص انتقال 
رطوبت و خنک کنندگی بوده ضمن این که 

دارای مزیت بازیافتی بودن هم هست. اضافه 
XS Dynam�کردن تکنولوژی مقطع عرضی 
ic باعث بهبود بیشتر کنترل رطوبت و خواص 

راحتی محصول می شود. 
بنیانگذار کمپانی دیفیت، شان کوپر گفت: 
ورزشکاران ما به طور متفق القول از محصول 
جدیــد راضــی بوده انــد اما مهم تــر از آن 
بازیافتی بودن نخ های محصول است. نتایج 
آزمایشگاهی نشان دهنده ی بهترین خواص 
انتقال رطوبت یک محصول می باشد که ما تا 
کنون شاهد آن بوده ایم ضمن این که مواد 

تشکیل دهنده محصول بازیافتی است.

Defeet در تولید جوراب توسط کمپانی Unifi استفاده از محصوالت بازیافتی

بر اســاس گزارشات رســیده، ذخایر پنبه 

آمریکا تا پایان سال 2017 کمتر از مقدار 
پیش بینی شــده خواهد بود که علت آن 
افزایــش قیمت ها و خریدهای بیش از حد 
انتظار در چین-بزرگ ترین خریدار پنبه ی 

جهان-می باشد.
بنا بر گزارش دپارتمان کشــاورزی آمریکا، 
موجودی انبار در 31 ژوییه ســال 2017، 
4/3 میلیــون عــدل خواهد بــود که 12 
درصــد از پیش بینی ماه گذشــته کمتر 

اســت و همچنین کمتر از مقدار تخمین 
زده شــده بر اساس نظریه تحلیل گران در 
بلومبرگ می باشد. میزان ذخایر در برآورد 
متوســط، 4/9 میلیون تن بوده که نسبت 
به پیش بینی دپارتمان کشاورزی آمریکا در 

ماه سپتامبر تغییر اندکی داشته است.
دولت برآورد خود از میزان مصرف چین را 
از 35 میلیون عدل در ماه گذشته به 35/5 

میلیون عدل رسانده است.

کاهش 12 درصدی مازاد پنبه ایاالت متحده آمریکا
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تخصصــی کــه اخيــرا توســط دولــت انگلســتان تشــکيل شــده، پيــش بينی کرده اســت 
کــه چنانچــه اقدامــات الزم صــورت نگيــرد، عفونــت هــای مقــاوم بــه دارو منجــر بــه 

مــرگ ســاالنه ی 1٠ ميليــون نفــر تــا ســال 2٠5٠ خواهــد شــد.
ــا متخصصــان نســاجی، پوشــاک و مــواد اوليــه  ــه ب در مصاحبــه ای کــه در ايــن مقال
آورده شــده، بــر افزايــش قابليــت منســوجات بــه عنــوان ناقــل بيمــاری هــا و عامــل 
انتقــال عفونــت از شــخصی بــه شــخص ديگر تاکيــده شــده اســت. در نتيجــه راجندران 
پيــش بينــی مــی کنــد کــه در آينــده از عوامــل ضــد ميکروبی طبيعــی نظير کيتوســان، 
عســل، آلوئــه ورا و روغــن درخــت چــای بيشــتر در محصوالت نســاجی اســتفاده خواهد 
شــد. گفتــه مــی شــود مزايــای اصلــی عوامــل ضدميکروبــی فــوق غيــر ســمی بــودن و 

ســازگاری آن هــا بــا ســلول هــای انســانی اســت.

محافظت بيشتر، قدرت بيشتر
راجنــدران عقيــده دارد کــه از لحــاظ فراينــدی، فراينــد الکتروريســی در توليــد پارچه های 
محافــظ مــورد اســتفاده در کنتــرل گســترش بيمــاری متــداول و ايــده آل اســت چــون 
ايــن فراينــد روشــی آســان بــرای القــای مــواد ضدميکروبــی بــه درون اليــاف نســاجی 
مــی باشــد. عــالوه بــر آن احتمــال دارد منســوجات ضدميکروبــی الکتروريســی شــده به 
دليل ســطح وســيع تــر خــود دارای خــواص محافظتــی بهتــری در برابر عوامــل بيماری 

باشند. زا 
ــود شــرايط  ــرای بهب ــالش ب بيمارســتان هــای موجــود در کشــورهای پيشــرفته در ت
ــن  ــونده را جايگزي ــع ش ــه مان ــواد اولي ــد، م ــت موثرن ــرل عفون ــه در کنت ــتی ک بهداش
ــونده در  ــع ش ــت مان ــاد خاصي ــه ايج ــد؛ البت ــت کرده ان ــده از چي ــه ش ــوجات تهي منس
منســوجات اغلــب بــه معنای کاهــش راحتی آن هاســت. در نتيجــه راجندران عقيــده دارد 
کــه ايجــاد تعــادل بيــن دو ويژگــی فــوق باعث بهبــود عملکرد منســوجات بيمارســتانی 

می شــود.
پوشــاک محافــظ هــم از بيمــار و هــم از پزشــک در برابــر عفونــت متقاطــع )عفونــت 
ثانويــه ای کــه بــه علــت انتقــال ميکــروب از بيمــار ديگــر ايجــاد شــده اســت( محافظت 
ــگاهی،  ــای آزمايش ــی، روپوش ه ــای جراح ــوالً در گان ه ــاک معم ــن پوش ــد. اي می کن
ــک ها  ــر ماس ــورت نظي ــظ ص ــوالت محاف ــا و محص ــربندها، پاپوش ه ــا، س کاورال ه
اســتفاده می شــوند. بــه گفتــه ی راجنــدران يــک گان محافــظ پيشــرفته از ســه اليــه 
تشــکيل مــی شــود کــه اليــه بيرونــی آن مقــاوم در برابر ســايش و ســوراخ شــدن بــوده، 
اليــه ميانــی آن از نفــوذ مايعــات جلوگيــری می کنــد و اليــه درونــی کــه اليــه ای نــرم 
اســت باعــث ايجــاد راحتــی می شــود. انــدازه منافــذ گان هــا طــوری طراحی شــده اســت 
کــه از نفــوذ ميکروارگانيزم هــا جلوگيــری کنــد و در عيــن حــال امــکان تبــادالت گازی 

وجــود داشــته باشــد.
بــه گفتــه ی راجنــدران اســتفاده از منســوجات پزشــکی بــی بافــت در بيمارســتان 
هــا بــه ســرعت در حــال افزايــش اســت اگرچــه کــه محصــوالت يــک بــار مصرف 
ــای  ــد گان ه ــوند. در تولي ــی ش ــای زيســت محيطــی م ــی ه ــروز نگران ــث ب باع
جراحــی هــم از کامپوزيــت هــای اســپان ليــث و هــم اســپان ليــد اســتفاده مــی 
شــود. گفتــه مــی شــود مــواد اوليــه اســپان ليــث باعــث ايجــاد راحتــی و زيبايــی 
ــع  ــواص مان ــد دارای خ ــپان لي ــه اس ــواد اولي ــه م ــی ک ــوند در حال ــی ش بيشــتر م
ــن  ــاد باالتري ــث ايج ــن دو باع ــب اي ــه ترکي ــتند، در نتيج ــری هس ــوندگی بهت ش

ســطح از راحتــی و محافظــت مــی شــود.

يافتن روش درمان
اســتفاده از طيــف گســترده ای از عوامــل ضــد ميکروبــی در منســوجات بــه ســرعت در 
حــال افزايــش اســت بــرای مثــال تريکلوســان، فلــزات مــس و نقــره و نمــک هايشــان، 
ارگانومتاليــک هــا، فنــل هــا، ترکيبــات آمونيــوم نــوع چهــارم و ارگانوســيليکون هــا. از 
الزامــات اساســی منســوجات ضدميکروبــی کــه توســط راجنــدران تاکيــد شــده عبــارت 
اســت از: دارا بــودن خــواص ضدميکروبــی، ضــد قارچــی و ضد ويروســی گســترده، موثر 
بــودن در برابــر ميکروارگانيــزم هــای مقــاوم در برابــر آنتــی بيوتيــک و ايمن بــودن برای 
انســان و محيــط زيســت. عــالوه بــر آن ايــن منســوجات بايــد قابليــت کشــتن ســريع و 
کامــل باکتــری هــا را داشــته باشــند، در برابر شستشــوهای صنعتی پايــدار بــوده و به کار 

گيــری آن هــا ســاده باشــد. 
عومــل ضــد ميکروبــی را مــی تــوان بــه روش هــای پد-خشــک-پخت، رمــق کشــی، 
اســپری کــردن، پوشــش دهــی و تکنيــک هــای فــوم بــر روی اليــه هــای منســوج 
بــه کار گرفــت. بســياری از انــواع پانســمان هــا هــم بــا خاصيــت دارويــی و هــم غيــر 
دارويــی توليــد شــده انــد. پانســمان هــای مصنوعــی موجــود در بــازار از غشــای پلــی 
يورتــان تشــکيل شــده انــد کــه قابليــت بــه حداقــل رســاندن آب تبخيــر شــده از زخم و 
جلوگيــری از حملــه باکتريايــی را دارا هســتند. راجنــدران اشــاره مــی کنــد که اين نــوع از 
پانســمان هــا بــرای ســوختگی هــای ســطحی درجــه دو مفيــد هســتند. قــرار دادن نقره 
يــا نانــو نقــره در پانســمان هــا باعــث ايجــاد يــک ســپر ضدميکروبــی محافــظ در برابــر 

بســياری از انــواع باکتــری هــا مــی شــود.

سرمايه گذاری در بازار پانسمان های ضدميکروبی
بنــا بــر اظهــارات تحليــل گر ارشــد منســوجات پزشــکی در WTiN، دايونيســيا پاترينو، 
در اتحاديــه اروپــا و ايــاالت متحــده آمريــکا ســرمايه گــذاری در زمينــه پانســمان هــای 
ضــد ميکروبــی بــر اســاس نيــاز شــديد بــه پيشــگيری از بــروز عفونــت در زخــم هــای 
مزمــن، زخــم هــای ناشــی از جراحــی و زخــم هايــی کــه ديــر درمان مــی شــوند، انجام 
مــی گيــرد. بــرآورد مجمــوع تقاضــا در ايــن بــازار تــا ســال 2٠21، 2/2٠٣ ميليــارد دالر با 
نــرخ رشــد ترکيبــی ســاالنه ٨ درصــد مــی باشــد. پيشــگيری از بــروز عفونــت در زخــم 
هــای مزمــن، زخــم هــای جراحــی و زخــم هايــی کــه ديــر درمان مــی شــوند همچنان 
يــک نيــاز بحرانــی بــرآورده نشــده اســت کــه هــم از لحــاظ نتايج بالينــی و هم مســايل 
مالــی بــرای سيســتم هــای بهداشــت و درمــان مربوطــه مشــکل ســاز شــده اســت. آمار 
اقتصــادی مربــوط بــه ســالمت در انگلســتان نشــان مــی دهــد کــه 4٠٠-٣٠٠ مــورد 
عفونتــی کــه از 1٠٠٠٠ عمليــات بيمارســتانی حاصــل مــی شــود منجــر بــه 1( 44٠٠-
٣٣٠٠ روز بســتری شــدن اضافــه در بيمارســتان 2( 2/٣2-1/74 ميليــون يــورو هزينــه 
اضافــی و ٣( 2٠-15 مــورد مــرگ در اثــر عفونــت مــی شــود. مــا عقيــده داريــم کــه 
شــرکت هــای توليــد کننــده منســوجات پزشــکی بــه طــور رقابتــی در حال بهــره گيری 
از نــوآوری هــا و تخصــص هــای موجــود در عرصــه اليــاف و منســوجات هســتند تــا از 
ايــن طريــق راهکارهايــی متمايــز و بــا ارزش افــزوده بــاال بــرای ســازندگان تجهيــزات 

اصلــی و بيمــاران بــه وجــود آورنــد.

مرجع:
Fiona Haran, “Tackling Diseases with Textiles”, www.wtin.
com



کمپانی تن کیت، تولید کننده ی پارچه های 
محافظ در کنگره ملی ایمنی 2016 در آناهایم 
کالیفرنیــا، خانواده جدیــدی از پارچه های 
ضدآتش را برای استفاده در پوشاک محافظ 
شخصی که به طور خاص برای شرایط آب و 
هوایی ناآرام طراحی شده اند، عرضه خواهد 

کرد.
معرفی خانواده جدید پارچه های ضد آتش 
فورکست شامل دو  راهکار جدید برای شرایط 
آب و هوایــی ناپاک می شــود. بیش از 40 
سال است که کمپانی تن کیت پارچه هایی 
را برای بازار محصوالت مربوط به ایمنی در 
صنایع تولید می کند که به طور ذاتی دارای 
خاصیــت ضد آتش هســتند. تمرکز آینده 
شرکت بر روی پارچه های ضد آتشی است 
که در شرایط آب و هوایی نامساعد مقاومت 

کنند و در ضمــن اعضای جدیدی را نیز به 
برنــد ®Tecasafe اضافه خواهد کرد. پارچه 
یک   Tecasafe® Typhoon3™ ضدآتــش 
پارچه سه الیه است که در بارانی ها استفاده 
می شود. این پارچه برای برقکاران، کارگران 
بخش سیم کشی هوایی و کارگران فعال در 
بخــش های نفت و گاز که ناگزیرند هنگام 
کار با شرایط نامطلوبی مواجه شوند، بسیار 
مناســب اســت. این پارچه ها از نظر رتبه 
بندی تجهیزات محافظ شخصی، محافظت 
عالیــی را در برابر صاعقه فراهم می کنند. 
طراحی پارچه ها طوری اســت که شخص 
احساس راحتی کند و پس از بارها پوشیدن 
و شستشو همچنان ظاهر نوی خود را حفظ 
می کنند و در احســاس راحتی آن ها هم 

تغییری حاصل نمی شود. 
ایــن پارچه هــا در رنگ هــای مختلفی به 
بازار عرضه خواهند شــد. پارچه ضد آتش 
™Tecasafe® Tundra1000 یــک پارچــه 

دو طرفه  تهیه شــده از الیــاف فیلیس یا 
پشم پالر است است که از نظر رتبه بندی 
تجهیزات محافظ شخصی رتبه باالیی دارد. 
ایــن پارچه ضمن ضد آتــش بودن باعث 
گرم نگه داشــتن بدن هم می شود و برای 

کارگرانی که ناچارند در هنگام کار سرمای 
هوا را نیــز تحمل کنند، بســیار ایده آل 
است. طراحی آن طوری است که بیشترین 
احساس راحتی را ایجاد کند و ظاهر آن هم 
مانند هر لباس دیگری اســت که از الیاف 
فیلیس تهیه شــده و هر روزه توسط افراد 
مختلف پوشیده می شود. بر اساس تاییدیه 
NFPA 2112، الیــاف فیلیس از افراد در 
برابــر حــرارت محافظت مــی کنند. این 
پارچه هــا با وزن 10 انس در هر یارد مربع 
انتخاب درســتی برای پارچه های ضد آتش 
در شرایط آب و هوایی نامطلوب می باشند. 
 Tecasafe® Plus کمپانی تن کیت با ارائه ی
انقالبی در عرصه ی محصوالت ضد آتش برای 
بــازار محصوالت مربوط به ایمنی در صنایع 

ایجاد کرده است. 
ادامــه همین روند  پارچه های فورکســت 
می باشــد. لوک بلکی، مدیر ارشد فروش و 
بازاریابی پارچه های محافظ تن کیت گفت: 
»چشــم انداز پارچه های جدیــد بهتر از آن 
چیزی است که ما پیش بینی می کردیم. در 
حال حاضر اشتیاق زیادی در بازار وجود دارد 
و ما امیدواریم که فورکســت ادامه دهنده ی 

روند موفقیت آمیز برند ®Tecasafe باشد.«

عرضه ی پارچه های ™Forecast توسط کمپانی تن کیت

کمپانی انحصاری ایستمن کمیکال واقع در 
شــهر کینگزپورت ایالت تنسی اخیرا الیاف 

 Avra™ جدیــدی را تحت عنوان تجــاری
عرضه کرده اســت که دارای یک تکنولوژی 
اختصاصی ریسندگی برای تولید الیاف فوق 
ظریف پلی استر می باشد. الیاف آورا توسط 
یک بایندر پلیمری اکســترود می شوند که 
پس از اتمــام فرایند بافندگی تاری پودی یا 
کشــبافی قابل جدا شدن اســت. این الیاف 
کوچک و نواری شکل تشکیل دهنده ی یک 
پارچه ی ابریشمی با زیردست نرم و قابلیت 

کنترل پیشرفته رطوبت هستند.

این لیف با همکاری کمپانی یونیفای واقع در 
شهر یادکینویل ایالت کارولینای شمالی تولید 
شده است. تولید الیاف آورا نیازمند گسترش 
کارخانجات بود که باعث اشــتغال زایی در 
منطقه می شود. مارک مک نیل، معاون بخش 
توسعه تجاری و فناوری کمپانی یونیفای می 
گوید: »ترکیب فناوری و تخصص های کیفیت 
محور دو کمپانی ایستمن و یونیفای به تولید 
الیاف کاربردی بهبود یافته نســل جدید در 

صنعت کمک خواهد کرد.«

معرفی الیاف جدید ™ Avra توسط کمپانی ایستمن
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کمپانی آلمانی کلهایم-تولیدکننده الیاف-با 
قرار دادن مواد افزودنی رسانای الکتریکی 

درون هســته الیاف نوع جدیدی از الیاف 
ویســکوز را تولید کرده است که آن ها را 
به مواد پراکنده ایستا تبدیل می کند. مواد 
افزودنــی به طور یکنواخــت در کل الیاف 
توزیع می شوند و به طور هم زمان خاصیت 
جذب باالی الیاف ویســکوز هم حفظ می 

شود.
آزمایشات اولیه ای که در مقیاس آزمایشگاهی 
بر روی الیاف انجام شد، نشان داد که رسانایی 
الکتریکی الیاف در مقایسه با الیاف ویسکوز 

اســتاندارد افزایش چشــمگیری پیدا کرده 
است.

از الیاف جدید مــی توان در لباس های کار 
محافظ برای تخلیه الکترواستاتیکی و یا برای 
محافظت از اجزای الکترونیکی استفاده کرد.

این الیاف همچنین در سنسورهای رطوبتی 
زمانی که نیاز فوری به شناسایی محل رطوبت 
باشد نیز کاربرد دارند برای مثال در پدهای 
محافظ تشک و یا پوشش داخلی سقف برای 

کشف نشتی احتمالی.

تولید الیاف ویسکوز جدید توسط کمپانی کلهایم

پــس از ماه مارس که ویتنــام جایگاه اول 
هنــد را در تامین نخ پنبــه ای برای چین 
گرفت، اکنون پاکســتان رتبه این کشــور 
را از دوم به ســوم تبدیل کرد. هند تا ماه 
فوریه اولیــد تامین کننده  نخ پنبه ای چین 
بود. در ماه اوت پاکســتان بــا تامین 34 
میلیون کیلوگرم نخ پنبه ای از هند با 21 
میلیون کیلو پیشــی گرفت و ویتنام هم با 
61 میلیون کیلو همچنان جایگاه برتر خود 
را حفظ کرده اســت. دقیقا یک سال پیش 
میزان صادرات نخ پنبه ای از هند، ویتنام و 
پاکســتان به چین به ترتیب 66، 45 و 41 

میلیون کیلوگرم بوده است.
عوامل تاثیرگــذار بر تغییر ناگهانی جایگاه 
منابع تامین نخ برای چین کدامند؛ قیمت 

گذاری، زمان تحویــل، نحوه پرداخت و یا 
عوامل دیگر؟ اگر بخواهیم به قیمت توجه 
کنیم، پاکســتان در میان این ســه تامین 
کننــده دارای کمتریــن و ویتنــام دارای 

بیشترین قیمت است.
با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، قیمت نخ 
پنبه ای بین ماههــای ژوییه تا اوت یعنی 
زمانــی که واردات از هند در وضعیت بدی 
قرار داشت، افزایش داشت. قیمت نخ پنبه 
ای واردتی از هند 13 ســنت در هر کیلو، 
ویتنام 11 ســنت در هر کیلو و پاکستان 
تنها 6 ســنت در هر کیلو زیاد شــده بود. 
بنابراین به نظر می رسد پاکستان همچنان 
ارزان ترین منبع تامین نخ پنبه ای باشــد. 
البته مقایسه سالیانه نشان می دهد قیمت 
هــا در هند و ویتنام بــه ترتیب 17 و 12 
سنت کم شده و برای پاکستان ثابت باقی 

مانده است.
در مجموع واردات نخ پنبه ای به چین در 
دوره ی فوق و برای کاالهای دارای اچ اس 
کد 5204، 5205، 5206 و 5207 کاهش 
یافته اســت. در هشت ماه اول سال جاری 
مجمــوع واردات 18 درصد از نظر حجمی 

و 25 درصد از نظر ارزشــی کم شده است. 
به نظر می رســد کاهــش واردات با وجود 
کم شدن قیمت ها با نظریه های اقتصادی 
جور نیســت. در این دوران ارزش کاالهای 
وارداتــی از هند 46 درصد و از پاکســتان 
41 درصد کاهش داشته است. البته میزان 
واردات از ویتنام 7 درصد از نظر ارزشــی و 

19درصد از نظر حجمی زیاد شده است.
در ســال 2016 روند داد و ســتد در چین 
به عنوان بزرگ ترین صادر کننده ی پارچه و 
پوشاک در جهان کند و یا به طور نسبی کم 
شده است. در نیمه اول سال 2016، صادرات 
پارچه و پوشــاک به ترتیــب 2 و 5 درصد 
کاهش یافته اســت. این امر تا حدی فضای 

راکد در بخش نساجی را توجیه می کند.
در چنین شرایطی صادرکنندگان نخ هندی 
با دو مشکل مواجه هستند. نخست پیشی 
گرفتن رقبای ویتنامی و پاکستانی از آن ها 
و سپس وضعیت آرام صنایع نساجی چین. 
تمام این نشــانه ها در دوران فوق و جود 
داشــت اما صادرکنندگان هندی یا آن ها 
را ندیده گرفتند یا تصورشــان این بود که 

کوتاه مدت است. 

ارتقای رتبه پاکستان در تامین نخ پنبه ای
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کمپانی تن کیت، تولید کننده ی پارچه های 
محافظ در کنگره ملی ایمنی 2016 در آناهایم 
کالیفرنیــا، خانواده جدیــدی از پارچه های 
ضدآتش را برای استفاده در پوشاک محافظ 
شخصی که به طور خاص برای شرایط آب و 
هوایی ناآرام طراحی شده اند، عرضه خواهد 

کرد.
معرفی خانواده جدید پارچه های ضد آتش 
فورکست شامل دو  راهکار جدید برای شرایط 
آب و هوایــی ناپاک می شــود. بیش از 40 
سال است که کمپانی تن کیت پارچه هایی 
را برای بازار محصوالت مربوط به ایمنی در 
صنایع تولید می کند که به طور ذاتی دارای 
خاصیــت ضد آتش هســتند. تمرکز آینده 
شرکت بر روی پارچه های ضد آتشی است 
که در شرایط آب و هوایی نامساعد مقاومت 

کنند و در ضمــن اعضای جدیدی را نیز به 
برنــد ®Tecasafe اضافه خواهد کرد. پارچه 
یک   Tecasafe® Typhoon3™ ضدآتــش 
پارچه سه الیه است که در بارانی ها استفاده 
می شود. این پارچه برای برقکاران، کارگران 
بخش سیم کشی هوایی و کارگران فعال در 
بخــش های نفت و گاز که ناگزیرند هنگام 
کار با شرایط نامطلوبی مواجه شوند، بسیار 
مناســب اســت. این پارچه ها از نظر رتبه 
بندی تجهیزات محافظ شخصی، محافظت 
عالیــی را در برابر صاعقه فراهم می کنند. 
طراحی پارچه ها طوری اســت که شخص 
احساس راحتی کند و پس از بارها پوشیدن 
و شستشو همچنان ظاهر نوی خود را حفظ 
می کنند و در احســاس راحتی آن ها هم 

تغییری حاصل نمی شود. 
ایــن پارچه هــا در رنگ هــای مختلفی به 
بازار عرضه خواهند شــد. پارچه ضد آتش 
™Tecasafe® Tundra1000 یــک پارچــه 

دو طرفه  تهیه شــده از الیــاف فیلیس یا 
پشم پالر است است که از نظر رتبه بندی 
تجهیزات محافظ شخصی رتبه باالیی دارد. 
ایــن پارچه ضمن ضد آتــش بودن باعث 
گرم نگه داشــتن بدن هم می شود و برای 

کارگرانی که ناچارند در هنگام کار سرمای 
هوا را نیــز تحمل کنند، بســیار ایده آل 
است. طراحی آن طوری است که بیشترین 
احساس راحتی را ایجاد کند و ظاهر آن هم 
مانند هر لباس دیگری اســت که از الیاف 
فیلیس تهیه شــده و هر روزه توسط افراد 
مختلف پوشیده می شود. بر اساس تاییدیه 
NFPA 2112، الیــاف فیلیس از افراد در 
برابــر حــرارت محافظت مــی کنند. این 
پارچه هــا با وزن 10 انس در هر یارد مربع 
انتخاب درســتی برای پارچه های ضد آتش 
در شرایط آب و هوایی نامطلوب می باشند. 
 Tecasafe® Plus کمپانی تن کیت با ارائه ی
انقالبی در عرصه ی محصوالت ضد آتش برای 
بــازار محصوالت مربوط به ایمنی در صنایع 

ایجاد کرده است. 
ادامــه همین روند  پارچه های فورکســت 
می باشــد. لوک بلکی، مدیر ارشد فروش و 
بازاریابی پارچه های محافظ تن کیت گفت: 
»چشــم انداز پارچه های جدیــد بهتر از آن 
چیزی است که ما پیش بینی می کردیم. در 
حال حاضر اشتیاق زیادی در بازار وجود دارد 
و ما امیدواریم که فورکســت ادامه دهنده ی 

روند موفقیت آمیز برند ®Tecasafe باشد.«

عرضه ی پارچه های ™Forecast توسط کمپانی تن کیت

کمپانی انحصاری ایستمن کمیکال واقع در 
شــهر کینگزپورت ایالت تنسی اخیرا الیاف 

 Avra™ جدیــدی را تحت عنوان تجــاری
عرضه کرده اســت که دارای یک تکنولوژی 
اختصاصی ریسندگی برای تولید الیاف فوق 
ظریف پلی استر می باشد. الیاف آورا توسط 
یک بایندر پلیمری اکســترود می شوند که 
پس از اتمــام فرایند بافندگی تاری پودی یا 
کشــبافی قابل جدا شدن اســت. این الیاف 
کوچک و نواری شکل تشکیل دهنده ی یک 
پارچه ی ابریشمی با زیردست نرم و قابلیت 

کنترل پیشرفته رطوبت هستند.

این لیف با همکاری کمپانی یونیفای واقع در 
شهر یادکینویل ایالت کارولینای شمالی تولید 
شده است. تولید الیاف آورا نیازمند گسترش 
کارخانجات بود که باعث اشــتغال زایی در 
منطقه می شود. مارک مک نیل، معاون بخش 
توسعه تجاری و فناوری کمپانی یونیفای می 
گوید: »ترکیب فناوری و تخصص های کیفیت 
محور دو کمپانی ایستمن و یونیفای به تولید 
الیاف کاربردی بهبود یافته نســل جدید در 

صنعت کمک خواهد کرد.«

معرفی الیاف جدید ™ Avra توسط کمپانی ایستمن
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دولت پاکســتان تصویب کرده است که زیر 
نظر صندوق توســعه صــادرات مبلغ 185 
میلیون روپیه برای رشد و توسعه ی بخش 

نساجی اختصاص دهد.
نشســت صندوق توسعه صادرات به ریاست 
معاون وزیر صنایع نســاجی برگذار شده و 
پروژه های مختلف دیگری در رابطه با ارتقای 
بخش نســاجی و افزایش صادرات کشور به 

تصویب رسیده است.

بر اساس گزارشات رسیده، مبلغ 100 میلیون 
روپیه برای تجهیزات شستشو در واحدهای 
پوشاک کراچی اختصاص یافته و همچنین 
صندوق مبلغ 75 میلیون روپیه را برای خرید 
زمین به منظور احداث موسســات آموزشی 
جدید در سیالکوت و مبلغ 10 میلیون روپیه 
هم برای موسسات آموزشی پوشاک در الهور 

اختصاص داده است.
پیش بینی می شــود میــزان تولید در این 
فصــل 11/2 میلیون عدل پنبه باشــد که 
سال گذشته در همین موقع، این مقدار 10 

میلیون عدل بوده است.
به گفته یکی از مقامات رسمی، قیمت فروش 
دانه پنبه هم از 3200 روپیه به 3000 روپیه 
در 40 کیلوگرم رســیده است تا کشاورزان 
ترغیب شــوند بر روی زمیــن های پنبه ی 
بیشــتری کار کنند و تولید را در این فصل 

افزایــش دهند. او همچنیــن بیان کرد که 
دانشمندان و متخصصین به آموزش بیش از 
8000 کشاورز کمک می کنند تا یاد بگیرند 
چگونه به آســیب هایی که به محصول وارد 
می شود غلبه کنند و اقدامات درستی را در 
برابر ویروس هایی که در گذشته به محصول 

آسیب زده بود، به کار بگیرند.
کشاورزان احتماال امسال در مقایسه با سال 
گذشــته که ضرر زیادی را متحمل شــده 
بودند، سود خوبی از محصول پنبه نصیبشان 
می شود چون قیمت ها در بازارهای بین المللی 

باال رفته است.
البته دولــت مقدار محصول پنبــه را برای 
امسال 14/1 میلیون عدل تخمین زده بود 
که الزم اســت در آن تجدید نظر شود چون 
بعضی از کشت کاران پنبه تصمیم گرفته اند 
در زمین های خود به کشت نیشکر بپردازند.

اختصاص بودجه 185 میلیون روپیه ای توسط دولت پاکستان به بخش نساجی

امسال برندهای مد در لیستی که هر ساله 
از برندهــای معتبر جهان تهیه می شــود 
چند پله سقوط کرده اند و جای خود را به 
برندهای مطرح در عرصه فناوری داده اند. 
برندهای فناوری بیشتر مکان های اول در 
لیســت را به خود اختصاص داده اند. لویی 
ویتون همچنان محبوب ترین برند مد بوده 
و در جایگاه نوزدهم لیست قرار دارد و پس 
از آن برنــد اچ اند ام )20 ام( و زارا )27 ام( 

قرار می گیرند.
در حالــی که برند هوگو بــاس از ورود به 
100 برنــد معتبر جهــان در هفدهمین 
لیست سالیانه ی اینتربرندز بازمانده است، 
دیور عضو جدید این لیست می باشد و در 
جایگاه هشــتاد و نهم قرار می گیرد. برند 
هرمــس پاریس نیز از رتبه چهل و یکم در 
ســال 2015 به جایگاه سی و چهارم ارتقا 

پیدا کرده است.
بر اساس گزارش »تشریح رشد« که توسط 
اینتربرند چاپ شده است، ورود برند دیور 
به لیست و ارتقای رتبه برند هرمس پاریس 
نشــان دهنده ی این اســت که برندهای 
لوکــس دارای ســریع ترین میزان رشــد 
می باشــند. کمپانی هــای لوکس علی رغم 
بعضی از کاهش ها همچنان به فعالیت در 
این صنعت گســترده ادامه می دهند و به 

بهبود استراتژی های رشد خود می پردازند.
در لیست امســال رتبه ی بعضی از برندها 
تنزل پیدا کرده اســت. گوچی از رتبه 50 
به 53، کارتیــه از 57 به 62 و پرادا از 69 
به 81 رســیده اســت. برند تیفانی که در 
سال گذشــته رتبه شصت و ششم لیست 
را داشت، امسال به جایگاه هفتاد و چهارم 
سقوط کرده است. برندهای بربری و رالف 
لورن نیز به ترتیب با 10 و 7 رتبه ســقوط 
به جایگاه هشتاد و سوم و نود هشتم لیست 

رسیده اند.
اینتربرنــد در تهیــه این لیســت عواملی 
همچون کارایی مالی محصوالت و خدمات 
هر برند، نقش آنها در اثرگذاری بر انتخاب 
مشــتری و قــدرت هــر برنــد در تعیین 
قیمت های باال یا درآمد امن برای شــرکت 

را در نظر می گیرد.

کسب جایگاه برندهای مطرح مد توسط برندهای عرصه فناوری
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