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چندی پیش مطلبی موضوع »نرخ برابری« پول های ملی )یعنی ارزش پول ملی یک کشور نسبت به پول ملی کشوری دیگر( اساسا چگونه 
تعیین می شود اینکه ارزش پول ملی یک کشور نسبت به پول های کشورهای دیگر چگونه و براساس چه سازوکاری تعیین می شود و چرا این 
»نرخ های برابری« در طول زمان تغییر می کنند و اینکه چرا بعضی پول های ملی )در راس آنها دالر( مقبولیتی بیش از پول های دیگر دارند و 
خارج از مرزهایشان نیز با اشتیاق پذیرفته می شوند و در همان مقطع مباحثاتی با برخی از دوستان وارد کننده و صادر کننده سرشناس در صنایع 
نساجی داشتیم با همین عنوان که اگر نرخ ارز روند صعودی داشته باشد آیا تولید و سرمایه گذاری داخلی را تقویت می کند یا به لحاظ افزایش 
هزینه های تامین مواد اولیه و ماشین آالت این روند را تضعیف می کند؟ موضوعی که سالهاست مورد مناقشه اقتصاددانان و فعالین صنعتی و 

تولیدی کشور است.
همان طور که می دانید تعیین نرخ برابری پول ملی یک کشور، تابع نظام ارزی حاکم در آن کشور است. و ازآنجاکه نظام ارزی یک کشور، با »تراز 
پرداخت های« آن کشور، ارتباط تنگاتنگ و متقابلی دارد، نظام های ارزی باید سازوکاری برای اصالح کسری ها یا مازادهای جدی و پایدار »تراز 
پرداخت ها« داشته باشند. درواقع تراز پرداخت های یک کشور، نشان دهنده کلیه معامالت اقتصادی بین ساکنان یک کشور، با کشورهای دیگر 
جهان، طی یک دوره معین )معموال یک سال( است. تراز پرداخت های یک کشور شامل تراز بازرگانی )تفاوت میان صادرات و واردات کاالها و 
خدمات(، نقل و انتقال سرمایه و پرداخت ها و دریافت های یک جانبه است. هر معامله ای که موجب ورود پول به کشور شود )مانند صادرات کاالها 
و خدمات، ورود سرمایه خارجی به کشور و کمک های یک جانبه خارجی ها( به عنوان ورودی  و با عالمت مثبت )بستانکار( و هر معامله ای که 
موجب خروج پول از کشور شود )واردات کاالها و خدمات، سرمایه گذاری در خارج کشور، کمک های بالعوض به کشورها یا سازمان های خارجی( 

به عنوان خروجی  و باعالمت منفی )بدهکار( در تراز پرداخت ها درج می شود.  
چنانچه مجموع »ورودی« ها از مجموع »خروجی« ها کمتر شود، کشور با کسری تراز پرداخت ها روبه رو می شود. و اگر مجموع ورودی ها از مجموع 
خروجی ها بیشتر باشد، کشور با مازاد تراز پرداخت ها مواجه می شود. بانک مرکزی کشوری که کسری تراز دارد، با استفاده از ذخایر ارزی و طالی 
دولتی یا دریافت وام خارجی، کسری را پوشش می دهد. کشوری که مازاد تراز دارد، ذخایر ارزی یا طالی دولتی اش افزایش می یابد. متاسفانه در 
آمدهای سرشار حاصل از صادرات نفت و مشتقات نفتی در دهه های گذشته موجب شده بود تا نظام شناور تعیین نرخ ارز همواره با افزایش عرضه 
در بازار از طریق بانک مرکزی فنر نرخ دالر را فشرده تر کند تا سال های اخیر که فشار تحریم های بین المللی باال گرفته و با ممنوعیت و کاهش 
چشمگیر درآمدهای نفتی و تحریم های بانکی ، دولت مجبور به استفاده از ذخایر خود شده است و توان گذشته خود در عرضه ارز به بازار برای 

مدیریت تقاضا و کاهش صوری نرخ برابری را از دست داده است. 
اگرچه مبنای محاسبه نرخ واقعی برابری ریال و دالر خود مجال مفصل تری را می طلبد ولی باید در اینجا  باید به این مهم اشاره نمود که متاسفانه 
تجربه جهش های ارزی گذشته بیانگر این واقعیت بوده که دولت در جهت حمایت از تولید داخل نسبت به اعمال محدودیت در واردات اقدام 
نموده و این محدودیت ها و ممنوعیت ها منجر به نوعی ایجاد انحصار در بازار داخل و کمبود عرضه گردیده است که بطور طبیعی سبب افزایش 
قیمت ها در بازار شده است و در واقع این جهش ارزی بجای اینکه منجر به افزایش و رونق صادرات گردد) ضمن اینکه به لحاظ مشکالت ناشی 
از تحریم های ظلمانه بخش قابل مالحظه ای از صادرات ما از محل فروش ریالی صورت می پذیرد( بنوعی منجر به از دست رفتن توان رقابت 
قیمتی و کیفی محصوالت داخلی در مقایسه با مشابه خارجی بدلیل اعمال اهرم انحصار در بازار شده است. بهرحال آنچه که از این جهش ارزی 
برای مردم حاصل شده چیزی جز تورم فزاینده نبوده بطوری که با توجه به ثابت بودن منابع درآمدی شاهد افزایش چشمگیر هزینه ها هستیم که 
در نهایت منجر به فقیر تر شدن جامعه و کاهش قدرت خرید و در نتیجه رکود در بازار خواهد شد و بسیار بجاست که دولتمردان نسبت به اصالح 

شرایط موجود کمر همت ببندند چرا که این گونه جهش های ارزی جز تعمیق فقر در جامعه ثمره مثبتی ندارد.
مدیرمسئول

سرمقاله

جهش ارزی به بهای تعمیق فقر
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کوته نگری 
در گشایش 
فروش نفت راه 
گشایش اقتصاد 
نیست

دیدگاه

فرشاد مومنی - استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

طی چند ساله گذشته یک روند انحطاط در عملکرد اقتصادی ایران مaاهده می 
شود و این روند طیف متنوعی از نگرانیها و آشفتگی های ذهنی را در سطح نظام 
تصمیم گیری، تولیدکنندگان و عامه مردم موجب شده و همه وجود گشایشی را 
در اقتصاد ایران مطالبه می کنند. اما وعده گشــایش به شیوه امروز باز شدن باب 
جدیدی از آینده فروشی و غیرمولدپروری و پشت کردن به تولید است؛ پرسش این 
است که آیا میتوان از طریق به حاشیه راندن افراطی تولید و انقطاع مطلقه از آن 

چشم امیدی به گشایش و بهبود وضعیت جامعه داشته باشیم یا خیر؟
تجربه دنیا ثابت کرده که محال اســت گشــایش توسعه گرا، پایدار و اعتالبخش 
در کشوری پدید بیاید بدون اینکــه توجه به بنیان های علمی- فنی تولید و به 
معنای دقیق کلمه حمایت از تولید توســعه گرا و تولیدی که دانایی و توانایی محور 

است در دستور کار قرار بگیرد. 
این یک مسئله بسیار تکان دهنده در اقتصاد سیاسی ایران اســت و حدود 31 سال 
از زمانیکه به صورت تدریجی و فزاینــده و امروز به صورت نظام وار فرایندهای 
تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایران پشت به تولید کرده اند و رانت پروری 
و غیرمولدپروری را پیشه خود کرده اند، میگذرد؛ در این شرایط انتظار گشایش 
یک انتظار به غایت پرهزینه، فاجعه ساز و با چشم اندازهای بسیار نگران کننده است 
که تحریک به آشوب و ناآرامی و تعمیق وابستگی های ذلت به دنیای خارج و از 

کارکرد افتادگی همه ارکان نظام حیات جمعی را به دنبال دارد. 
در مواجهه با این مســئله و برای روشن کردن ذهن نظام تصمیمگیری اساسی 
کشــور می توانیم از دو روش استفاده کنیم: نادرستی ها و تناقض و ناکارآمدیهای 
طرح پیش فروش نفت را برجسته کنیم؛ نشان دهیم زمانی که به تولید پشت 
میکنیم، و انگیزه های سرمایه گذاری مولد از بین می رود، نباید انتظار بهبود اوضاع 

داشت.
اگر ما قادر باشــیم هزینه های این مسئله را به ویژه از منظر مشروعیت زدایی 
از حکومت ، فرهیختگان ، نخبگان و آسیب هایی که از نظر فقر ایجاد یأس و 
سرخوردگی در میان مل و فالکتی به اکثریت مردم تحمیل می کند و  محیط 
امید وجود  این  نابودی گذاشته می شود، آشکار کنیم، شاید  زیستی که رو به 
داشته باشد که عالج واقعه قبل از وقوع شود و قباحت رویکردهای ضدتوسعه و 

رانت محور و فاجعه سازیهای آن تا اندازه ای برمال شود. 
زمانی که شما میبینید چگونه با الفاظ بازی می شود و برای یک آینده فروشی 
خطرناک عنوان گشایش گذاشته می شود می توانید بازی با الفاظ و منطق های 
نام گذاری را در ابعاد متنوع تری مورد توجه قرار دهید. در جامعه ای که بالغ بر 75 
درصد جمعیت بنا به تصریح گزارش های رســمی معاونت رفاهی، وزارت کار و 
هیئت وزیران نیازمند حمایت برای بقا هستند اینکه شما می گویید گشایش برای 
مردم است باید بگویید برای کدام مردم؟ کدام مردم هستند که به انگیزه های 
سوداگرانه می توانند منابع خودشان را صرف این قضیه کنند؟ آیا میتوانید اسم این 
کار را گشایش بگذارید در حالی که در بهترین حالت اگر تمام آثار فاجعه ساز این 
سیاست نادیده گرفته شود فقط و فقط می تواند بحران را اندکی به تعویق بیندازد 
و یک راه کوته نگرانه با هزینه های سنگین تر آتی برای بدهکار کردن دولت و با 
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هدف تأمین کسری مالی دولت در دستور کار خودش 
قرار دهد؟ آیا گشایشی برای مردم اتفاق میافتد؟

قیمت نفت در ســالهای آتی افزایش پیدا کند دولتی 
که اگر به گفته برخی احتمال تا خرخره در بدهی قرار 
دارد و براســاس مفاد بودجه ســال 1399 خودش برای 
گذران امــور جاری اش فرمــان فروش هر دارایی قابل 
فــروش را داده و طیف متنوعی از راه های بدهکارسازی 
را هم در دستور کار قرار داده و حکومت و دولت بعدی 
را به گروگان رویه های کوته نگرانه خودش می گیرد، چه 

می تواند بکند؟ 
با این هزینه گزاف که حیثیت و مشروعیت دولت را 
به چالش میکشد زمانی که سررسید ادای این تعهدات 
مشکل  حل  با  نسبتی  آیا  اقدام  این  می شود،  فراهم 
بیکاری گسترده و فراگیر در کشور دارد؟ آیا قادر است 
مسئله تورم را حل کند؟ آیا این کار میتواند روند سقوط 
انگیزه های سرمایه گذاری را حل و فصل کند؟ با این کار 
که یک گام منحوس در جهت دالری کردن اقتصاد 
ایران اســت آیا چشم امید داریم که گشایش از این 

طریق پدیدار شود؟ 
با نهایت تأسف باید عرض کنم این کار چیزی اسفبارتر 
در  است.  صفر  چهار  حذف  برای  تالش  ماجرای  از 
شرایطی که کشور این همه تنگنا و بحران دارد چرا 
دولت و مجلس و قوه قضائیه گرامی به آن مســائل 
بنیادی تا این درجه راه حلهای کوته نگرانه شکل گرایانه، 
صوری و بی محتوا و نمایشی بی توجهی می کنند و دائما 
را در دستور قرار می دهند؟ اگر می خواهید گشایش اتفاق 
بیفتد باید فضایی را که در آن انگیزه های سرمایه گذاری 
مورد  کرده  ســقوط  فاجعه آمیزی  طرز  به  تولیدی 

رمزگشایی و آسیب شناسی قرار دهید
باید اصالح نظام پاداش دهی را که فعالیتهای مولد را 
دچار انبوهی از فشارها ، ریسک ها و نااطمینانی ها کرده و 
برخورداری های غیرمتعارف برای رانت جوها و رباخورها 
قرار دهید. شما  کار  ایجاد کرده در دستور  و دالل ها 
باید نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی کشور را در دستور 
کار قرار دهید تا گشایش ایجاد شود. شما باید برای 
اقتصادی-  پرشمار  بحران های  و  پرتعداد  تهدیدهای 

اجتماعی که کشور دارد برنامه ارائه دهید. 
اگر این کارها را انجام دهید می توانیم امید گشایش 
داشته باشیم. آیا دولت و مجلس محترم بررسی کرده اند 

مخاطب های اصلی فرصت جدید برای قمار و سوداگری 
چه کسانی هستند؟ آیا همچنان می خواهند به نام مردم و 
به کام غیر مولدها گامهای جدید برداشته شود؟ در اثر آن 
سقوط بنیه تولیدی، سقوط کیفیت زندگی مردم، سقوط 
توان مالی دولت را به گونه ای که طی سه دهه گذشته 

شاهد بوده ایم، تکرار کنیم؟
نجام این کار برای خود دولت که در چهارچوب قانون 
بودجه ســال 1399 پیش بینی کرده که اوراق خزانه 
منتشــر کند، به معنای آن اســت که دولت خودش 

برای سیاست خودش رقیب جدید می تراشــد. 
این کار بدین معناست که یک بازی رانتی جدید پدیدار 
شده و بنابراین حقوقی های رانتی، معدنی و مالی از بورس 
بیرون بیایند و سراغ طعمه جدید بروند. اکنون می فهمید 
که کوچکترین ســقوط در بورس به گواه آنچه در دو 
هفته اخیر مشاهده کردید، می تواند چه نوع التهاب ها 
و ماجراهایی برای کشور به وجود بیاورد. اما از منظر 
اصولی اگر در جست وجوی گشایش هستیم باید یک 
ارزیابی آسیب شناختی درباره همه سیاست هایی داشته 
باشیم که انگیزه های تولید فناورانه در ایران را با مخاطره 
و چالش های بی سابقه تاریخی روبه رو کرده است. زمانی 
که از این زاویه نگاه می کنید مواجه با آدرسهای غلط 

روبه رو هستیم. 
یک بار تولید را ترویج می شوید طی سه دهه گذشته 
دائما کنیم تا نجات پیدا کنیم. نه توریســم، نه موقعیت 
ترانزیتی کشور و نه هیچ راه حل دیگری جز تولید فناورانه 
راه نجات ما نیست. مسئوالن کشور باید از کارشناسان 
زیرمجموعه خودشان بخواهند تا از تولید فناورانه برای 

آنها رمزگشایی کنند. 
بحث بر سر این است که مهمترین خصلتی که تولید 
خلق  در  بی نظیر  قدرتی  که  است  این  دارد  فناورانه 
که  معناست  بدین  این  دارد.  جدید  مصرفی  نیازهای 
هر کشوری که از این مسئله سر بازبزند و بنیه تولیدی 
خودش را ارتقا ندهد خلق شده و افزایش یافته اش تبدیل 
به کانون اصلی ناتوانی در تأمین نیازهای مصرفی جدیدا 
بحران مشروعیت و ناپایداری های سیستمی برای او 

خواهد شد. 
این مسئله از ربع پایانی قرن بیستم تا امروز که ما با 
انقالب در ارتباطات روبه ر و شده ایم ابعاد بی سابقه ای پیدا 
کرده است. بنابراین زمانی که از این زاویه شــناخت 

خودتان را ارتقا می دهید متوجه می شوید ادبیات بسیار 
شرایطی  مراقب  دارد.  وجود  روشنی  و  رفته  و  شسته 
باشید که در آن تولید قادر به رقابت با فعالیتهای غیرمولد 
با  تولید  آنها ذکر میکنند، میگویند  نیست. دلیلی که 
انواع گوناگونی از هزینه ها روبه رو است که فعالیت ها با 
این هزینه ها روبه رو نیستند و یا اندازه ها و ابعادی که 
هستند  روبه رو  آن  اساسا  یا  غیرمولد  با  تولیدکننده ها 
قابل مقایسه با فعالیت های غیرمولد نیست. هزینه های 
به  مربوط  هزینه های  رفته،  از دست  یا  سوخت شده 
محدود شدن دارایی ها در صورت سرمایه گذاری تولیدی 
و هزینه های مبادله با انواع شش گانه اش سه گروه از 
هزینه های پرشماری است که تولیدکننده با آن روبه رو 

است. 
تولیدی ها  از  غیرمولد  فعالیتهای  بازدهی  اگر  بنابراین 
از جنبه تولیدی در حد تولید  بیشتر باشد کسی که  
معیشتی باقی خواهد ماند؛ سراغ تولید نمی رود و اقتصاد 
ملی به همین خاطر اســت که می گویند اگر می خواهید 
تولید ریشه دار شود برنامه های ملی پیشگیری از فساد و 
ترتیبات نهادی ارتقادهنده هزینه فرصت مفت خوارگی 
و برنامه های عالمانه حمایت توســعه گرا از تولید را در 
دستور کار قرار دهید. تا زمانی که این سه اتفاق نیفتند 
و افراد بتوانند از طریق شیوه های فاسد و سهل خوری 
و مفت خوری و بدون تالش کوشش بهره مندی داشته 
باشند امکان ندارد تولید ریشه پیدا کند. اما اگر تولید اتفاق 
افتاد آنگاه از نظر اعتالبخشی جامعه با ابعاد بی سابقه ای 
از مسائل روبه رو می شــوید. در طول تاریخ بشــر نام 
اکثریت قریب به اتفاق تمدن ها بر محور کار و تولید 
و شــغل مسلط در آن دوره تعریف شده است. اساس 
تمدن سازی کار مولّد و تولید اعتالبخش است. چگونه 
می شود در طی سه دهه گذشته سال تولید سراغ هر 

چیزی به عنوان راه نجات می روید؟ 
اینگلهارت را که یکی از مطرحترین و بزرگترین متفکران 
در زمینه توسعه فرهنگی در دنیاست از این بابت مثال 
می زنم که در آثار خود می گوید: »هر کشوری که در 
جستوجوی عینیت بخشی به جلوه های متعالی اخالقی 
امنیت  خود  شهروندان  برای  باید  است  فرهنگی  و 
اقتصادی فراهم کند.» امنیت اقتصادی با رانتخواری و 

مفت خوارگی و داللی و فساد ایجاد نمی شود. 
به گفته فردریک لیست، اگر میخواهید مردم احساس 
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اهل  و  باشند  داشته  کشور  به  تعلق  و  عزت نفس 
نیکوکاری باشند باید بنیه تولیدی را ارتقا دهید. در ایران 
به اعتبار مناسبات فاسد و ضدتوسعه ای شاهد هســتیم 
اصال بحث تولید فناورانه را از همه عرصه های نظام 
تصمیم گیری کشور خارج کردند و اگر هم گاهی بحثی 
از تولید می شود به خاطر این است که از نام آبرومند تولید 
به عنوان محملی برای کسب رانت های جدید استفاده 
کنند. اکنون ایران جزو نوادر کشــورهای دنیا است که 
جز سه مورد استثنایی بیش از چهار دهه تورم دورقمی 

مستمر تجربه می کند. 
حواستان باشد تورم کشورهای در حال توسعه از بیخ 
و بن با تورم های کشــورهای صنعتی متفاوت است. 
حال  در  کشــورهای  در  تورم  برای  خاطر  همین  به 
توسعه عنوان تورم ساختاری را برگزیدند بدین معنا که 
نظام حیات جمعی اشکال دارد. آنها می گویند برآیند و 
تجلیگاه بحران ساختاری که منجر به تورم می شود به 
تنگناهای قسمت عرضه اقتصاد برمی گردد. در سه دهه 
گذشته یک کلمه درباره نقش انحطاط در بنیه تولیدی 
در شــکل گیری تورم دورقمی سخن به میان نمیآید. در 
حالی که هم اکنون بانک جهانی می گوید در دو دهه 
گذشته چهار متفکر بزرگ هستند که بیشترین توجه به 
نظریه های توسعه آنها شده است. یکی از آنها عجم اغلو 

است. 
در آثار عجم اغلو گفته می شود کشوری که اهتمام به 
ارتقای بنیه تولیدی ندارد ناپایداری و ناامنی و بی ثباتی 
دستگاه های  از  بعضی  اکنون  کرد.  در.خواهد  ذاتی 
پژوهشی رسمی روی شاخص پیچیدگی کار می کنند. 
با همه کاستی هایی که این شاخص دارد، در عین حال 
نقاط قوتی دارد که می خواهند توســعه صنعتی ایران را 
از این کانال ردگیری کنند آنها آثار متفکران کلیدی را 
که متخصصان هاروارد و ام آی تی هستند، منتشر کردند. 
آنجا از موضع تحلیل سطح توسعه می گویند از طریق 
غفلت از بنیه تولیدی و ترویج مصرف گرایی راه انحطاط 
را در پیش میگیرید و محال است بتوانید نجات پیدا 
کنید. هر متفکر بزرگ دیگر توسعه که می بینید تمام هم 

و غمش روی این مسئله استوار است.
 زمانی که عزیزان می خواهند درباره گشایش صحبت 
کنند، به غیر از تولید درباره همه چیز حرف میزنند و 
این مسئله بسیار غم انگیز است. تولید یک نظام حیات 

توســعه گرایی  باید حکومت  معنا  بدین  جمعی است 
وجود داشته باشد تا با نوآوری های نهادی کاهنده هزینه 
برای  اطمینان  مالکیت  حقوق  امنیت  ایجاد  و  مبادله 
ســرمایه گذاری تولیدی ایجاد کند. پس مسئله تولید 
فقط یک فعالیت انتزاعی در گوشه خاصی از شهرها 
نیست، ساخت ِ سیاسی هوشمندی میخواهد که روی 
این دو کار جدی کند و بحث عرضه کاالهای عمومی 
باکیفیت را در دستور کار قرار دهد، آینده شناس باشد، 
رقبای کشور را زیر ذره بین قرار دهد و برنامه حمایتگرا از 
تولید را در دستور کار قرار دهد. این تولید به همان اندازه 
که به این اعتبار یک امر سیاسی است یک امر اجتماعی 
هم هست. اگر شما زرنگی و هوشیاری و موفقیت را با 

کلک زدن و شارالتان بازی و از زیر کار دررفتن تعریف 
کرده باشید و برخورداری های بدون زحمت را ترویج کنید 
و هنجارهای شما روی آن چهارچوب تعریف شده باشد، 
معلوم است هم یک مسئله حیاتی است که نمی توانید 
از عهده تولید بربیایید. از نظر امنیت ملی هرکدام از آنها 
شرح و بسطی برای خود دارد. آنچه که در شرایط کنونی 
مسئوالن کلیدی کشور باید متوجه شوند این است که 
آنها ضد تولید و مفت خوارگی نظام حیات جمعی هستند. 
ابعاد خیلی غیرمتعارف تری از اینکه ضد تولید و توسعه 
هم به یک نظام حیات جمعی محکوم به شکست است. 
به تبدیل شده و بنابراین مواجهه غیر برنامه ریزی شده با 
آن قطعا صورت بنیادی راه نجات ایران این اســت که 
ابتدا یک التزام نهادمند به کاربست علم در فرآیندهای 

تصمیم گیری و تخصیص منابع در دستور کار قرار داده 
شود. اکنون چه در سطح  قوه مجریه و چه در سطح 
قوه مقننه چنین التزام نهادمندی وجود ندارد. این گونه 
نمی شود که سیاست دستکاری نرخ ارز را در یک دوره 
سیساله بیش از صد بار اجرا کنیم و در هر صد بار هم 
شکست بخورد و هیچکدام از اهداف اعالم شده را بار 
نیاورد ولی باز برای صد و از طریق سازوکارهای یکمین 

بار هم در دستور کار قرار بگیرد. 
گشایش اقتصادی منحصرا معطوف به حمایت از تولید 
توسعه گرا امکانپذیر است. شیوه ناگهانی که دستور کار 
مألوف نظام تصمیمگیری است و از بنیه کارشناسی 
کافی برخوردار نیســت، یک شیوه مخرب و پرهزینه 

اســت. ما باید به این بلوغ فکری در نظام تصمیمگیری 
برسیم که اصل غافلگیری مردم و بقیه اجزای ساختار 
قدرت برای پیشبرد طراحی شده باشد کفایت ندارد و 
با حسن  ولو  است. سیاستی که  به شکست  محکوم 
نیت و برطرف کردن گرفتاری ها، ذخیره دانایی موجود 
در کشــور برای ارتقای بنیه تولید ملی بســیار فراتر از 
نیازهای کنونی است؛ نظام تصمیم گیری اساسی کشور 
هیچ تصمیمی را ناگهانی نگیرند و ناگهانی ابالغ نکنند. 
باب گفت وگوها و تعامل های سازنده با اهل دانش، خرد 
و تجربه را باز کنند و یقین داشته باشند از طریق جلب 
مشارکت دانایان، ایران میتواند کم هزینه تر و پردستاوردتر 

مسیر صعب العبور کنونی به سمت توسعه را پیش رود.
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باید کار را به کاردان سپرد

اشاره:
میهمانان برنامه تلویزیونی چشم انداز )کاری از شبکه تلویزیونی ایران کاال(، آقایان مهندس محمد جعفر 
شهالیی نژاد- رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، مهندس علی هاشمیان -کارشناس 
صنعت نساجی و پوشاک ، سید مهدی قزوینی- مدیر عامل شرکت نخ پیوسته زاگرس ، محمد ولد خانی- 
رئیس اتحادیه صنف بنکداران و طاقه فروشان تهران و سید  امیر حسین قریشی- مدیر عامل شرکت 

پلیمر ریس اسپادانا- بودند که به بررسی چالش های تولید، توزیع و صادرات صنایع نساجی پرداختند.

دیدگاه

مشروح برنامه تلویزیونی چشم انداز با موضوع چالش ها و مشکالت صنایع نساجی و تولید کنندگان پوشاک 

ایران  فرشاد پرویزیان- مدیر سایت خبری 
کاال:  در حال حاضر وضعیت صنایع نساجی 

کشور چگونه است؟
بدترین  در  می کنم  فکر  شهالیی نژاد:  *مهندس 
شرایط ممکن! به دلیل شیوع کرونا، تولیدکنندگان 
پوشاک در وضعیت نامطلوبی قرار گرفتند که بر روند 

فعالیت صنایع نساجی تأثیرگذار بود. 

پرویزیان:کارخانه های نساجی با چند درصد 
ظرفیت کار می کنند؟

*مهندس شهالیی نژاد: هنوز کارخانه ها به فعالیت 
مادر  مورد  در  مثال  برای  اما  می دهند  ادامه  خود 
صنعت نساجی )بخش ریسندگی( ، قیمت پنبه به طور 
سرسام آوری باال رفته و چون واحدهای نساجی باید 
پنبه مورد نیاز را از شش ماه پیش تهیه نمایند؛ به 

سرمایه بسیار کالنی برای خرید پنبه نیاز دارند. 
وی بیان داشت: با افزایش 30-40 درصدی قیمت 
مراتب  به  نساجی  واحدهای  برای  وضعیت  پنبه، 
وخیم تر و تهیه پنبه دشوارتر می شود؛ حتی با فرض 
خرید پنبه مورد نیاز، در بخش تولید و فروش هم 

چالش های متعددی وجود دارد.

پرویزیان : اما پنبه کاران ایرانی نشانه ای از این 
نداشتند که پنبه از آنان گران تر خریداری شده 

است! 
*مهندس شهالیی نژاد: در حال حاضر قیمت هر کیلو 
پنبه 30-32 هزار تومان است؛ چه کسی می گوید پنبه 

ایرانی خریداری نشده است؟! اصل موضوع این است 
پنبه،  قیمت  بیشتر  افزایش  پنبه کاران  با هدف  که 
افزایش  به  توجه  با  نمی فروشند.  را  خود  محصول 
روزانه قیمت کاالها، جایگزینی محصوالت مختلف 
برای تولیدکنندگان، کشاورزان و ... بسیار سخت شده 

است.  

پرویزیان : با پنبه کاران صحبت های بسیاری 
خرید  قیمت  کرده اند  اعالم  و  داشته ایم 
است؛  نکرده  پیدا  افزایش  محصوالتشان 
شاید میان واحدهای ریسندگی و کشاورزان، 
واسطه هایی وجود دارند که در بازار اختالل ایجاد 
می کنند اما به قول معروف چیزی گیرکشاورزان 

پنبه کار نیامده است!
پنبه،  تولیدکننده  اگرچه  شهالیی نژاد:   *مهندس 
کارخانه های  در  دستاوردشان  اما  کشاورزان هستند 
قضیه  اصل  و  می شود  قیمت گذاری  پنبه پاک کنی 
قیمت گذاری برای واحدهای ریسندگی در آنجاست. 

افزایش  تولید  هزینه  حال  هر  به  پرویزیان : 
پیدا کرده و احتماال در این میان مسأله ای وجود 
دارد که قیمت پنبه تغییر کرده و منابع ناشی از 
افزایش قیمت پنبه، لزوماً به جیب کشاورزان 

نرفته است...
بازار  این  در  درصد  صد  شهالیی نژاد:  *مهندس 
نباید فراموش کنیم در حالت  دالالنی وجود دارند. 
رکود تورمی به سر می بریم که یک واقعیت اقتصادی 

فعلی کشور است؛ در حال حاضر ارزش کاال به مراتب 
بیشتر از ارزش پول می باشد. 

پرویزیان : پنبه مورد نیاز واحدهای نساجی در 
کشور تأمین می شود و نیاز به واردات نداریم؟

*مهندس شهالیی نژاد: حدود 60 هزارتن پنبه در داخل 
کشور تولید می  شود که این میزان در تولید برخی از انواع 
نخ قابل استفاده است؛ اگرچه کشاورزان به پیشرفت های 
خوبی در زمینه کاشت پنبه دست یافته اند و به تولید 
واریته های جدید می پردازند اما نیاز واحدهای نساجی 
به پنبه حدود 135 هزار تن است و از این مقدار بالغ 
بر 90 هزار تن پنبه ای است که مختص تولید نخ های 
ظریف با طول الیاف بلند هستند.  امکان تولید نخ با طول 
الیاف بلند در کشور امکان پذیر است اما مسئوالن باید 
»بخواهند« زمانی 250-260 هزارتن پنبه در ایران تولید 
می شد امروز هم چیزی عوض نشده به شرط آن که به 

جای پنبه، خیار و هندوانه کشت نشود! 
وی افزود: تولید پنبه در کشور آمریکا که کاماًل کشوری 
سرمایه داری است یارانه تعلق می گیرد و به دنبال حفظ 
تولید پنبه-  به عنوان یک کاالی استراتژیک - هستند 
ولی در کشور ما کود را به کشاورز با قیمتی نزدیک به 
قیمت ارز آزاد می دهند و همین موضوع باعث افزایش 

قیمت ها خواهد شد.
مهندس  آقای  که  همان طور  هاشمیان:  *مهندس 
شهالیی اشاره کردند، کارخانه های نساجی در حال 
تولید هستند، تا امروز دوام آورده اند و به سختی و تحمل 
دردسرهای فراوان به تالش ادامه می دهند. صنعتگرانی 
که به واردات الیاف خاص مانند ویسکوز یا نخ های 
ظریف نیاز دارند با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم 

می کنند. 

پرویزیان : تولید پنبه  مناسب ارائه نخ های الیاف 
بلند و ظریف در کارخانه های نخ ریسی و تولید 
پارچه های نفیس خیلی سخت است یا به فناوری 

خاصی نیازمندیم؟!
*مهندس هاشمیان: خیر فناوری خاصی نیست باید در 
مورد افزایش کیفیت بذر پنبه مطالعات بیشتری انجام 
شود. طی ده سال اخیر ازبکستان - ششمین تولیدکننده 
پنبه جهان- با تمرکز بر کیفیت بذر، توانست 9 درصد 
کیفیت محصول خود را افزایش دهد؛ اما وزارت جهاد 

تهیه و تنظیم:  مینا بیانی
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مشروح برنامه تلویزیونی چشم انداز با موضوع چالش ها و مشکالت صنایع نساجی و تولید کنندگان پوشاک 

کشاورزی کشور چه اقداماتی در زمینه بهبود کیفیت 
بذر پنبه انجام داده است؟ چقدر بذر مرغوب در اختیار 
کشاورزان پنبه کار قرار داده اند و آنان را جهت کاشت 

بذرهای ارتقاءیافته تشویق کرده اند؟
در کنار این موارد باید به مسائل مدیریتی و مطالبه گری 
متولیان امر اشاره نمود تا ضمن ارتقای بذر پنبه، در 

افزایش کیفیت محصوالت نهایی موثر باشند. 
وی تصریح کرد: خوشبختانه در مورد الیاف پلی استر 
اختیار عمل خوبی داریم، مجتمع های پتروشیمی به 
رفع نیاز واحدهای نساجی می پردازند اما صنعتگران 
درد دل های فراوانی در مورد تولید الیاف پلی استر دارند. 
برای مثال طبق آمار 21 مهر امسال، پلی پروپیلن توسط 
پتروشیمی ها بر پایه 20 هزارتومان عرضه شد که این 
امر با افزایش نرخ دالر، قیمت مواد اولیه را باال می برد و 
سطح رقابت را به عددی می رساند که تولیدکننده برای 
رفع نیاز خود مجبور به خرید مواد اولیه با قیمت های 
بسیار باال می شود. مانند داستان پنبه که کشاورز آن را 
کیلویی 8 هزار تومان می فروشد اما به دست صنعتگر 

نساجی به قیمت 34 هزار تومان می رسد...

پرویزیان : پتروشیمی ها که در داخل مواد اولیه 
را تولید می کنند چرا با قیمت باال آن را عرضه 

می نمایند؟!
هم  ما  که  است  سوالی  این  هاشمیان:  *مهندس 
می خواهیم پاسخ آن را بدانیم! قیمت پایه را در بورس 
قیمت  نهایت  در  و  می شود  کم  عرضه،  می گذارند 
چیپس پلی استر در بازار آزاد به 46 هزار تومان می رسد.. 
نمی دانم چه جریانی در کار است که از 20 هزار تومان 
قیمت پایه مواد اولیه پتروشیمی، به 46 هزار تومان در 
بازار آزاد می رسیم! چرا خریدار چیپس و گرانول پلی استر 
برای ممانعت از تعطیلی واحد تولیدی خود، امکان تهیه 

مواد اولیه به قیمت 20 هزار تومان در بورس را ندارد؟ 
چگونه کسی که این مواد را به قیمت 20 تومان یا 36 
هزار تومان در بورس می خرد، آن را در بازار آزاد 46 
هزارتومان می فروشد؟ این قبیل نکات باید مورد بحث 

و بررسی قرار گیرند. 
در  نفت  بشکه  هر  قیمت  *مهندس شهالیی نژاد: 
دنیا حدود 40-44 دالر است اما قیمت نفت ایران که 
این مقدار نیست پس چه اتفاقی افتاده که پتروشیمی 
تندگویان قیمت چیپس را تقریباً سه برابر و نیم بیشتر 
از سال گذشته کرده است؟ غیر از این که مواد اولیه 
پتروشیمی باید در اختیار صنایع پایین دستی قرار گیرد 
تا آنها رقابتی تر شوند و در بازارهای صادراتی حضور 
چشمگیری داشته باشند؟ به این ترتیب شاهد افزایش 
اشتغال و حرکات موثر اقتصادی خواهیم بود. به اعتقاد 
من در این زمینه باید متولیان پتروشیمی کشور پاسخگو 

باشند. 

مجتمع های  شما،  اعتقاد  به  یعنی  پرویزیان : 
 پتروشیمی  دولتی این کار را - افزایش قیمت 
مواد اولیه صنایع پایین دستی- را انجام داده اند؟

*مهندس شهالیی نژاد: پتروشیمی غیردولتی در این 
زمینه نداریم، پتروشیمی تندگویان دولتی است. 

پرویزیان :گفته می شد ژنرال های نفتی را به کار 
گرفته اند تا بدانند چگونه پتروشیمی کشور را 

اداره کنند...
*مهندس شهالیی نژاد: گاهی اوقات ژنرال ها را برای 
انتخاب می کنند!  تولید-  نه   - دیگر  کارهای  انجام 
واقعیت این که با شرایط فعلی، دولت هم کاسب شده 
است. یعنی خودش را جای تولیدکنندگان گذاشته و به 
دلیل دسترسی به منابع، وقتی سرچشمه گران می شود 

خود به خود کاالی نهایی هم گران می شود.
می توانید از مصرف کنندگان چیپس پلی استر بپرسید 
قیمت سال گذشته این محصول چه میزان بوده و چگونه 
به قیمت فعلی رسیده است... نفت ایران بشکه ای 100-

120 دالر صادر می  شود اما چه اتفاقی افتاده که  قیمت 
چیپس پلی استر باالی20 هزارتومان است؟ آیا حقوق 
کارگران پتروشیمی تندگویان ده برابر شده است؟ علت 
این است که دولت کاسب مآبانه مملکت را اداره می کند 
در حالی که به عنوان نماینده ملت باید زیرساخت های 
تولید و صنعت را برای فعاالن صنعتی و اقتصادی فراهم 
نماید ، بر قیمت گذاری ها نظارت اصولی داشته باشد تا 
شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت  کاالهای مختلف 
نباشیم. اما وقتی خودش وارد صحنه تولید می شود و 
نبض کار را در اختیار می گیرد، بقیه چه کاری می توانند 
انجام دهند؟! به اعتقاد مهندس شهالیی، دولت، بار تولید 
و اشتغال را بر دوش بخش خصوصی انداخته اما به 
تدریج توان بخش خصوصی کم می َشود و این خطر 

بسیار بزرگی است. 

پرویزیان : اوضاع صنف پارچه فروشان چگونه 
است؟

محمد ولد خانی- رئیس اتحادیه صنف بنکداران و 
طاقه فروشان تهران: شرایط چندان خوبی در صنایع 
به  ندارد  پارچه- وجود  توزیع  نساجی -به خصوص 
خصوص با توجه به بحران کرونا و کاهش مشتریانی 
که در گذشته به صورت حضوری جهت خرید پارچه 
به بازار مراجعه می کردند. وی ادامه داد: نوسانات ارزی، 
عدم حمایت دولت، کاهش قدرت خرید مردم و واردات 
مواد اولیه با نرخ فعلی دالر در افزایش قیمت نهایی 
محصوالت تأثیرگذار هستند و در حال حاضر بسیاری از 

واحدهای تولید پوشاک تعطیل شده اند.

محمد ولدخانیعلی هاشمیان - اصفهمانمحمدجعفر شهالیی  نژاداستودیو چشم انداز - تهران
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بازار  در  موجود  پارچه های  تمام  پرویزیان : 
فروش  و  توزیع  وضعیت  نیستند.  وارداتی  که 

پارچه های داخلی چطور است؟
ولدخانی: کیفیت پارچه های تولید داخل به خصوص از 
سال گذشته تا امروز، بسیار چشمگیر هستند، توان رقابت 
با کشورهای همسایه همچون ترکیه را دارند و به وفور 
در بازار یافت می شوند اما مشتری برای خرید نداریم و 
صنف ما در رکود کامل به سر می برد. فروش پارچه در 
بازار به دلیل کرونا بسیار کاهش پیدا کرده چون پارچه 
محصولی است که خریدار باید از نزدیک ببنید و لمس 
کند اما در این شرایط یک بنکدار و طاقه فروش چگونه 
می تواند محصوالت خود را مانند سال های گذشته 
بفروشد از سوی دیگر طبق شیوه متداول در بازار به 
صورت کاماًل سنتی و با چک های مدت دار شش ماهه 
تا یک سال کار می کنیم که این امر مشکالت صنف را 

افزایش می دهد.

پرویزیان : صرف نظر از دوران سخت فعلی و در 
صورت بازگشت به دوران پیش از شیوع بیماری 
کرونا، وضعیت تولید پارچه در کشور چگونه بود؟

ولدخانی: تولید پارچه در شرایط خوبی  انجام می شد 
و کمبود خاصی در بازار وجود نداشت. البته بسیاری از 
تولیدکنندگان، پارچه را وارد  و با برند خودشان در بازار 
توزیع می کنند! حدود 50 درصد از پارچه های موجود 
در سطح بازار، تولید داخل هستند اگرچه این رقم تا چند 

سال گذشته، 20-30 درصد بود.
 به گفته این مقام صنفی، در حال حاضر توسط برخی 
کارگروه ها تدابیری اتخاذ شده تا تولیدکنندگان به طور 
مستقیم از پارچه های وارداتی خرید  کنند و دیگر برای 

خرید پارچه وارد بازار نمی شوند. 

هم  پوشاک  تولیدکنندگان  یعنی  پرویزیان : 
برای خرید عمده پارچه به صنف شما مراجعه 

نمی کنند؟
از  حمایتی  دولت  که  است  این  واقعیت  ولدخانی: 
تولیدکنندگان نمی کند. آیا تسهیالتی در اختیار آنان 
بتواند  کارفرما  و  بچرخد  کارخانه  چرخ  تا  داده  قرار 
حقوق کارگران را در موعد مقرر بپردازد؟ وقتی حمایتی 
دولتی  سازمان های  و  ندارد  وجود  تولیدکنندگان  از 
فشارهای مختلف بر دوش آنان تحمیل می کنند، قطعًا 

تولید متوقف خواهد شد. مردم دچار مشکالت اقتصادی 
هستند، بازار دچار رکود است، چک ها یکی پس از 

دیگری برگشت می خورند... 
وی اذعان داشت: شرایط به نحوی شده که برای مثال 
کارخانه های تولید پارچه، امروز قیمت حریر را متری 31 
هزار تومان اعالم می کنند اما فردای همان روز قیمت 
32 هزارتومان شده است! اگر به عنوان بنکدار، امروز 
پارچه را 31 هزار تومان بفروشم فردا توان جایگزینی 
آن را به قیمت 32 هزار تومان خواهم داشت؟ خیر! 

هیچ گونه ثبات قیمتی وجود ندارد... 
به اعتقاد ولدخانی، در صنف نساجی و پارچه هیچ گونه 
فضای امنی برای فعالیت سرمایه گذاران و تجار وجود 
گسترده  تعطیلی  شاهد  تدریج  به  متأسفانه  و  ندارد 
پارچه  فروشان  طاقه  و  بنکداران  تولیدی،  واحدهای 
و  بنکداران  صنف  اتحادیه  گذشته  در  بود.  خواهیم 
طاقه فروشان تهران حدود 6 هزار عضو داشت اما امروز 
این رقم به 4 هزار عضو کاهش یافته است. وقتی توان 
و امکان فروش نیست چه دلیلی برای ادامه فعالیت در 
بازار وجود دارد؟ وام 15میلیون تومانی که دولت برای 
مشاغل آسیب دیده از کرونا تصویب کرده چه دردی 
از بنکدار درمان می کند؟ این رقم که قیمت دو طاقه 
پارچه است! آیا امورات بنکدار پارچه با 15 میلیون تومان 

تأمین می شود؟!! 

پرویزیان : وضعیت فعلی صنایع نساجی کشور 
چگونه است؟

*سید  امیر حسین قریشی- مدیر عامل شرکت پلیمر 
فراوان  ریس اسپادانا: مشکالت در صنایع نساجی 
هستند. اما یکی از مشکالت عمده، »خود تحریمی ها« 
دستی  پایین  پتروشیمی، صنایع  مجتمع های  است. 
پتروشیمی از جمله نساجی را تحریم کرده اند یعنی جهت 
خام فروشی و  دریافت ارز، مواد اولیه صنعت نساجی 
را به صورت قطره چکانی در بورس عرضه می کنند. 
طی جلسات مختلف با متولیان امر قرار شد سقفی در 
ماه ) مثاًل 8500 تن مواد اولیه( به این صنعت عرضه 
نمایند اما قیمت پایه را برداشتند و از قیمت رقابتی سخن 
گفتند ولی این قیمت رقابتی آنقدرافسارگسیخته شده 
که افزایش چندبرابری قیمت نهایی محصوالت را در 

پی دارد. 
در نهایت چاره ای نیست جز این که در بورس کاال جهت 

خرید مواد اولیه با همکاران رقابت کنیم زیرا مواد اولیه ای 
در کارخانه هایمان موجود نیست و با 30 درصد ظرفیت 
به فعالیت ادامه می دهیم... متولیان امر، سقف رقابت را 
برداشتند تا عرضه به وفور در بورس کاال انجام شود 
ولی عرضه  مواد اولیه پتروشیمی به صورت قطره چکانی 
مدیریت می شود که رقابت شدید میان تولیدکنندگان را 

به وجود آورده است. 
قریشی ابراز داشت: تمام سرمایه های بخش ریسندگی 
و صنایع پایین دستی پتروشیمی به جیب پتروشیمی ها 
سرازیر شده یعنی به جای این که دو کیلو مواد اولیه به 
ما بفروشند، یک کیلو مواد آن هم به قیمت دو کیلو به 
ما فروخته اند! به همین دلیل تمام واحدهای پایین دستی 
پتروشیمی در آستانه ورشکستگی قرار دارند و مدیران 
کارخانه های نساجی مجبورند مواد اولیه را در بازار آزاد از 
دالل به قیمت 45 هزار تومان بخرند تا کارخانه متوقف 
نشود؛ از سوی دیگر به لطف خام فروشی مجتمع های 
پتروشیمی ایران، شاهد رونق واحدهای تولیدی کشور 
همسایه یعنی ترکیه هستیم! در حالی که بخش عمده ای 
توسط  نساجی  واحدهای  موردنیاز  پلی پروپیلن  از 
پتروشیمی ها در انبارهای شورآباد و ... دپو می شوند، 
ظرفیت  درصد  از 30  کمتر  با  ایرانی  تولیدکنندگان 
خود کار می کنند. چه کسی باید به داد ما برسد؟! بارها 
جلسه مشترک با متولیان امر گذاشته ایم، به مسئوالن 
اما هیچ گوشی شنوای  ارسال کرده ایم  نامه  مرتبط 
مشکالت ما نیست در حالی که حجم اشتغال زایی تمام 
پتروشیمی های کشور به اندازه یک چهارم اشتغالزایی 
صنعت نساجی نیست. بهتر است مانند گذشته سقف 
رقابت مواد پتروشیمی در بورس کاال تعیین شود تا شاهد 
افزایش افسارگسیخته قیمت مواد اولیه در کشور نباشیم. 

امیدوارم این سخنان به گوش مسئوالن برسد.

و  اولیه  مواد  تهیه  از  دلتان  آن قدر  پرویزیان : 
پتروشیمی پر است که به معرفی واحد تولیدی 

خود، صادرات، کیفیت محصوالت و... نپرداختید!
قریشی: شرکت پلیمر ریس اسپادانا، تولیدکننده نخ 
فرش ماشینی است و صادرکننده به عراق، افغانستان و 
پاکستان بود اما به دلیل نوسانات ارزی از ادامه صادرات 
از  پایین تر  تمام شده  قیمت  دلیل  به  ترکیه  بازماند. 
کاالی ایرانی، بازارهای همسایه ما را اشغال کرده است. 
متأسفانه افزایش قیمت مواد اولیه موجب توقف صادرات 
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ما شده است. 
به گفته مدیر عامل شرکت پلیمر ریس اسپادانا ، بازارهای 
ما در کشورهای همسایه توسط کشورهای دیگر گرفته 
شده و فعالیت ما به یک سوم ظرفیت رسیده است. 
مشتریانی که در کشورهای دیگر با سختی فراوان 
در سال های گذشته پیدا کرده و نگه داشته بودیم از 
دست رفته و صادرات ما به طور کلی فلج شده لذا 
خواهشمندیم مسئولین واحدهای پتروشیمی مکلف 
شوند تا سقف عرضه را رعایت کنند و نگذارند قیمت 

مواد اولیه تا این حد افزایش بی دلیل داشته باشد.

بین  مدیریت  نمی رسد  نظر  به  پرویزیان : 
واحدهای  نیاز  تأمین  و  صادراتی  محصوالت 
پایین دستی مانند نساجی توسط مجتمع های 

پتروشیمی دشوار باشد!
مهندس هاشمیان: موضوع مهم مدیریت صحیح و 
مسئولیت پذیری است. تمام مشکالت را با مدیریت 
صحیح می توان برطرف کرد. ترکیه تولیدکننده پلی استر 
ایران  از  را  پلی استر  اولیه  مواد  و  چیپس  لذا  نیست 
تهیه می کند و محصول تولیدی را به خود ما ارزان تر 
به دلیل  این  تولید داخل می فروشد و  از محصول 
خرید مواد اولیه به قیمت پایین از پتروشیمی هاست! 
چون مواد اولیه را ارزان تر از ما خریده است به عبارت 
دیگر پتروشیمی ها مواد اولیه را بسیار پایین تر از قیمت 
داخل ایران به مشتریان ترکیه می فروشند. اگر به دلیل 
ارزآوری هم مواد اولیه را پایین تر از قیمت داخل صادر 
می کنیم این اتفاق می تواند با ارزش افزوده بیشتری در 

صادرات نخ و پارچه بیافتد.
این فعال صنعت نساجی تأکید کرد: طبق آمار، میزان 
تولید پنبه ازبکستان در سال 2018، 3/4 میلیون تن و 

1/1 میلیون تن نخ بود. 
از دسامبر 2016  با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، 
تمام تالش دولت بر تدوین برنامه دقیق جهت تحول 
کشور متمرکز شد و طبق برنامه سال 2017 تا 2021، 
خام فروشی پنبه را متوقف نمود و با هدف ایجاد ارزش 
افزوده بیشتر به تقویت واحدهای ریسندگی پرداخت. در 
این راستا مشوق های تولیدی و معافیت گمرکی برای 
نخ هایی که در ازبکستان تولید نمی شود را تا اول ژانویه 

سال 2021 تعیین کرد. 
همچنین به ایجاد112  واحد مدرن نساجی ، نوسازی 

20 واحد قدیمی نساجی، افزایش 2/5 میلیارد دالری 
ظرفیت صادرات، افزایش 25 هزار شغل، افزایش 3 
هزار تریلی و کامیون به سیستم حمل و نقل کشور، 
ایجاد یک شرکت بزرگ تخصصی جهت صادرات و 
ارتقای مباحث تکنولوژیک، احداث 40 خانه تجارت در 
کشورهای همسایه ، رفع مشکل کودکان کار و عدم 
به کارگیری کودکان در مزارع پنبه جهت رفع موانع 
صادراتی به اروپا، تدوین طرح های روستایی و حمایتی، 
اختصاص زمین های رایگان و نیمه رایگان به کارخانه ها 
)جهت کشت پنبه و تولید نخ( ، ارتقای 9 درصدی کیفیت 
بذر پنبه، رشد سالیانه 30 درصد در صنعت نساجی، 
تالش برای تولید پوشاک و راه اندازی واحدهای جدید 
در این صنعت، اختصاص3میلیارد دالر معافیت مالیاتی 
و صادراتی به سرمایه گذاران خارجی، اجرای پروژه 15 
میلیون دالری ساخت تکنوپارک نساجی با مشارکت 
کره جنوبی، تأسیس مراکز عرضه پوشاک ارزان برای 

صادرات به اروپا و آمریکا و... پرداخت. 

نخ  شرکت  در  تولید  وضعیت  از  پرویزیان : 
پیوسته زاگرس بفرمایید....

* سید مهدی قزوینی-  مدیر عامل شرکت نخ پیوسته 
زاگرس: این شرکت تولیدکننده انواع نخ پلی استر است 
و محصول مجموعه دیگر ما تحت عنوان »نخ پلی استر 
پارس« در انواع پارچه، پتو، فرش ماشینی، پرده، رومبلی 

و کلیه اقالم نساجی مصرف می شود. 
وی بزرگترین مشکل فعلی را تهیه مواد اولیه دانست 
و گفت: شاید بین 50 تا 60 درصد مواد اولیه واحدهای 
نساجی، از پتروشیمی ها خریداری می شود که متأسفانه 
مکانیسمی برای گران فروشی در بورس کاال ایجاد شده 
که تمام تولیدکنندگان نساجی را گرفتار خود کرده است 
و با مدیریت عرضه ای که در زمینه صادرات، تغییر گرید، 
تعمیرات )اورهال ( بی موقع صورت می گیرد، دردسرهای 

تولیدکنندگان دوچندان شده است. 
 قزوینی یادآور شد: همان طور که می دانید در وزارت 
صنعت، سقف رقابت را از بورس کاال برداشتند و به 
این ترتیب وضعیت مطلوب گذشته را برهم زدند به این 
صورت که 5 تا 10 درصد توان رقابت برای ما وجود 
داشت و اغلب مواد اولیه مورد نیاز به واحدهای متقاضی 
می رسید و قیمت ها نیز افزایش سرسام آور و غیرمنطقی 
نداشت اما در زمان وزارت آقای شریعتمداری، سقف 

رقابت را باال بردند و برخی کاالها تا صد درصد افزایش 
قیمت پیدا کرده اند به بیان بهتر، مکانیسم گران فروشی 
رسمی و قانونی در بورس کاال ایجاد شده است که هیچ 
توجیهی ندارد و براین اساس مجبوریم هر هفته یک 

قیمت جدید به مشتری ارائه دهیم.
این صنعتگر اذعان داشت: نمی دانیم چه دلیلی دارد که 
این دّردانه ها - پتروشیمی ها - تحت حمایت همه جانبه 
قرار می گیرند و رانت های متعددی به آنان اختصاص 
پیدا می کند. مواد اولیه را 5 درصد زیر قیمت فوب جهانی 
می خرند و از سوی دیگر سودهای بادآورده ای کسب 
می کنند که در واقع از درآمد خانوار و مصرف کنندگان 
نهایی تأمین می شود. متأسفانه مجتمع های پتروشیمی 
کاری کرده اند که تمام واحدهای پایین دستی، با 50-30 
درصد ظرفیت کار می کنند و باید راه حل مناسبی برای 

رفع این معضل جدی اندیشید.
پیشنهاد می کنم در این راستا مواردی مانند: 

1- ایجاد سقف رقابتی در بورس کاال به روی 5 درصد 
جهت جلوگیری از افزایش سرسام آور قیمت ها

2- نظارت دقیق بر عرضه مواد اولیه پتروشیمی در 
بورس کاال

3- ممانعت از صادرات در صورت کمبود واحدهای 
پایین دستی به مواد پتروشیمی )در صورت مازاد نیاز 
واحدهای تولیدی، مواد اولیه صادر شوند(،  مورد توجه 

متولیان و مسئوالن امر قرار گیرد. 
مجتمع های  اورهال های  و  تعمیرات  مدیریت   -4

پتروشیمی
5- رفع مشکالت واردات قطعات ماشین آالت مورد نیاز 

واحدهای پتروشیمی

پرویزیان : جمع بندی پایانی بحث...
*مهندس شهالیی نژاد: اگر مسئوالن و متولیان امر به 
اصطالح »کاربلد« باشند؛ بخش عمده ای از مشکالت 
تولید و صنعت کشور برطرف خواهد شد، باید کار را به 

کاردان سپرد...
*مهندس هاشمیان: آن قدر تفکر و تمرکز صنعتگران 
متعهد و دلسوز این برنامه ، درگیر مسائل کلی صنعت 
بود که مانور چندانی بر فعالیت ها و تولیدات خود ندادند.

میدوارم مسئوالن کاربلد و پاسخگو، برای پیشرفت و 
رشد کشور، توقف خام فروشی و صادرات محصوالت 

نهایی به تولیدکنندگان کمک کنند.
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اقتصاد ایران و 
تهدیدهای جهانی

اشاره:
تاریخی  که  گرفته  آرام  زمین  کره  از  جایی  در  ایران  کشور  و  سرزمین 
شگفت انگیز از آمد و شد ایل ها، قبایل و شهروندان گرد هم آمده به دلیل 
زبان مشترک، زادگاه مشترک یا دین مشترک در این آبی خاک زاد و رشد 

کرده و باال و پایین های بهت انگیزی را دیده اند. 
در یک سده تازه سپری شده نیز سرزمین و کشور ایران با وجودی که هسته 
مرکزی آن پایدار مانده است اما دگرگونی های شگرف برآمده از مناسبات 
درونی نیروهایی که برای چیره شدن بر دیگران به میدان آمده اند و نیز 
یورش های مادی و فکری برخاسته از کینه ورزی ها و آزمندی های دیگران 
را تجربه کرده است. انقالب اسالمی ایران در اواخر دهه ۱۳۵۰ شمسی و 
نیز برافراشتن پرچم شکست از سوی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی 
و نیز یورش تروریستی به آمریکا و جنگ های آمریکا در افغانستان و عراق 
و نیز رخدادهای مسهور به بهار عربی در همین چهار دهه تازه سپری شده 

پیرامون ایران را با دگرگونی های بزرگ همراه کرده است. 
هرکدام از این دگرگونی های رخ داده یادشده ایران بر سیاست خارجی 
ایران و نیز مناسباتش با همسایه های بالفصل، همسایه های کمی دورتر و 
در منطقه ونیز در پهنه جهان پیامدهای گسترده و ژرف داشته و نیز این 

پیامدها ادامه دارد.
ایران اما برای اینکه بتواند از هرکدام از رخدادها بهره ای برای گسترش 
منافع ملی و نیز نگهداری از آب و خاک خود داشته باشد راه هایی را که باز 
کرده رفته و راه هایی را نیز بسته است و برآیند این باز و بسته شدن راه ها و 
داد وستدها با دنیا، منطقه و همسایه ها این شده که خطرهایی برای اقتصاد و 

زندگی شهروندان ایرانی از سوی دنیای پیرامون پدیدار شده است. 
در پاییز سال گذشته یک همایش بین المللی در تهران از سوی انجمن علوم 
سیاسی ایران برگزار شد که یکی از میزهای آن به موضوع »علم سیاست و 

مخاطرات بین المللی پیش  روی ایران« اختصاص داشت.
و متخصص  تهران  دانشگاه  )دانش آموخته  پرتو  امین  دکتر  پانل  این  در 
مسائل سوریه(، دکتر سیدمحمد کاظم سجادپور )مشاور ارشد دکتر ظریف 
و مدیر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه(، دکتر حسین 
جمالی )استاد بازنشسته روابط بین الملل در دانشگاه مازندران( و دکتر مهدی 
ذاکریان )استاد حقوق و سیاست بین الملل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقیقات تهران( و دکتر میترا راه نجات )دانشگاه عالمه طباطبایی( 
سخن گفتند و دکتر مهدخت ذاکری )مدیر امور بین الملل همایش سیزدهم 

انجمن علوم سیاسی( نیز پرسشگر پانل بود.

رقیب و رفیق
در مقدمــه کوتاهــی کــه بــرای ارائــه خالصــه ایــن پانــل تهیــه شــده آمده 
ــد بین المللــی نباشــد. بارهــا  ــه صــورت طبیعــی نمی توان اســت: ایــران ب
ــم  ــز رژی ــت و نی ــه موقعی ــد ک ــی بودن ــای بین الملل ــن رونده ــا ای و باره
سیاســی در ایــران را تغییــر داده انــد: اشــغال، تجــاوز بــه تمامیــت ارضــی، 
تحریــم، کودتــا و ائتالف ســازی آشــناترین روش هــای تحدیــد و تهدیــد 
ایــران از ناحیــه فراملــی بوده انــد. بــه همیــن دلیــل شــرح دشــواری های 
ایــران بــدون توجــه بــه تحــوالت و تحــرکات قدرت هــای رقیــب و رفیــق 

ایــران، قطعــا ناقــص خواهــد بــود.
ایــن مســاله راه را بــرای چینــش ســخنران ها و نیــز ســخن هایی کــه بایــد 
ــود. امــا پــس از گفت وگوهــای پرشــمار  گفتــه می شــد ســخت کــرده ب
ترکیبــی دقیــق از ســخنران ها بــرای طــرح ایــن موضــوع انتخــاب شــد. 

در ادامــه نــکات طــرح شــده از ســوی ایــن ســخنرانان را می خوانیــد:
دکتــر مهــدی ذاکریــان در این پانــل دربــاره دســتاوردهای شــگرف ایران 
ــا نمادهــای حقــوق بشــری ســخن گفــت و  در صــورت آشــتی ایــران ب
تاکیــد کــرد در کنــار ســه مبحــث مفهــوم، مضمــون و محتــوا، مبحــث 
ســمبل یــا نمــاد نیــز اهمیــت شــگرفی دارد. بــه گفتــه وی تعــارض بــا 
ســمبل های حقــوق بشــری موجــب ایجــاد چالش هــای گســترده بــرای 
یــک نظــام سیاســی می شــود. بنابرایــن، آشــتی ایران بــه عنوان کشــوری 
مدعــی در تاریــخ حقــوق بشــر، با نمادهــای حقوق بشــری کــه در تعارض 
ــد  ــتند می توان ــی نیس ــامی و آداب ایران ــریعت اس ــن ش ــد بنیادی ــا قواع ب

ســبب دســتاوردهای بزرگــی بــرای منافــع ملــی ایرانیــان شــود.
دکتــر حســین جمالــی بــا تصریــح براینکــه دشــواری اساســی ایــران در 
ــعه نیافتگی در  ــرا و توس ــی نامتعامل گ ــل سیاســت خارج عرصــه بین المل
عصــر جهانــی شــدن اســت ســخن گفــت و بــه همــراه تیــم پژوهشــی 
ــران  ــی ای ــن دشــواری حیات ــادآور شــد: »یکــی از اصلی تری همــکارش ی
ــی  ــتاب جهان ــد پرش ــعه نیافتگی در رون ــده »توس ــران فزاین ــروز، بح ام
شــدن« اســت. ایــن بحــران، حداقــل، در آســیب پذیری نظــام اقتصــادی 
ــی، مشــهود و آشــکار اســت.  ــا اقتصــاد جهان ــد آن ب ــران و عــدم پیون ای

گزارشی از برگزاری نشست فعاالن اقتصادی با وزیر پیشنهادی صنعت

گزارش
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امــا پرســش اساســی ایــن اســت کــه چــه عامــل 
ــن بحــران شــده و راه  ــده ای، موجــب ای تعیین کنن

برون رفــت از آن چیســت؟ 
ــی  ــری و مبارزه طلب ــد »چالش گ ــر می رس ــه نظ ب
ــه همــراه تعامــل محــدود  ــی ب ــا نظــام بین الملل ب
و مــوردی« موجــب اختــالل جــدی در رونــد 
ــد  ــران بع ــه ای ــی و البت ــران کنون ــعه گرایی ای توس
از انقــالب شــده اســت. راه برون رفــت از ایــن 
وضعیــت، اصــالح رفتــار بین المللــی دولــت – 
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــه ب ــت ک ــران اس ــت ای مل
ــر  ــت تاثی ــعه را تح ــه توس ــتقیم، مقول و غیرمس
ــل  ــب، »حل و فص ــل مناس ــد داد. راه ح ــرار خواه ق
کــه  اســت  بین المللــی  مســائل  همه جانبــه 
ــر«  ــل فراگی ــی متعام ــار بین الملل ــر »رفت ــر ب ناظ
اســت. توســعه در عصــر جهانــی شــدن، مقولــه ای 
»جهانــی« اســت کــه تنهــا بــا همگرایــی و حتــی 
ــد.  ــت می آی ــه دس ــی ب ــاد جهان ــام در اقتص ادغ
ــال توســعه و  براســاس تجــارب کشــورهای در ح
ایــران، رفتــار بین المللــی متعامــل فراگیر، متناســب 
و متناظــر بــا ایــن همگرایــی و ادغــام اســت کــه 
ــعه  ــت های توس ــدی سیاس ــه کارآم ــتر و زمین بس
را فراهــم می ســازد.  هرگونــه ســتیزه گری و 
ــر  ــم ب ــد حاک ــا و قواع ــا هنجاره ــی ب مبارزه جوی
نظــم بین المللــی مســتقر، در تعــارض بــا همگرایی 
ــعه گرایی  ــن )توس ــعه گرایی نوی ــه توس و در نتیج
ــا  ــن رو، تنه ــی شــدن( اســت. از ای در عصــر جهان
ــل  ــی متعام ــار بین الملل ــی و رفت ــت خارج سیاس
ــه تعامــل ســازنده محــدود و مــوردی،  ــر و ن فراگی
امــکان توســعه در ایــن عصــر را فراهــم می کنــد.

هزینه هــا و نتیجه هــای سیاســت منطقــه ای 
ــران ای

ــا و  ــو، آورده ه ــن پرت ــر امی ــه دکت ــوع مقال موض
مخــارج سیاســت منطقــه ایــران بــود. بــه روایــت 
ــه  ــران در خاورمیان ــه ای ای ــت منطق ــو، سیاس پرت
به خصــوص همســویی ایــران بــا گروه هــای 
مقاومــت حداقــل هفــت آورده داشــته اند کــه 
ــره  ــه مذاک ــاعدت ب ــی، مس ــد از: بازدارندگ عبارتن
احتمالــی در آینــده، فرصت ســازی بــرای آزمایــش 
ــوط  ــتن خط ــران، شکس ــاخت ای ــالح های س س
ــا  ــه ب ــیعی، مقابل ــوک ش ــت بل ــره، تقوی محاص
ــدگان  ــدی از رزمن ــت نســل جدی تروریســم و تربی

ــی. انقالب
امــا سیاســت مزبــور هزینه هایــی هــم داشــته کــه 
اهــم آنهــا بــه زعــم دکتــر امیــن پرتــو عبارتنــد از:

ــکا  ــه آمری ــای یکجانب ــا: تحریم ه ــک. تحریم ه ی
علیــه جمهــوری اســالمی ایــران، تــا حــد زیــادی 
بــا اجرایــی شــدن برجــام کاهــش یافــت و 
ــام  ــکا از برج ــروج آمری ــا خ ــا ب ــد. ام ــر ش بی اث
ــی و  ــوزه نفت ــوص در ح ــه خص ــا ب ــن تحریم ه ای
بانکــی بــه جــای خــود بازگشــت و فشــار اقتصادی 
ســنگینی بــر کشــور وارد کــرد. آمریــکا مجموعه ای 
از علــل خــروج خــود از برجــام را )بــه جــز مســائل 
داخلــی برجــام کــه بــه موضــوع هســته ای مرتبــط 
اســت( بــه اقدامــات منطقــه ای ایــران مربــوط کرده 

اســت. 
ــطین،  ــان، فلس ــران در لبن ــه ای ای ــت منطق سیاس
سلســله  راس  در  یمــن  و  ســوریه  عــراق، 
خواســت های ۱۲ گانــه آمریــکا در قبــال جمهــوری 

ــوده اســت.  ــم ب ــع تحری ــرای رف ــران ب ــامی ای اس
منتقــدان سیاســت منطقــه ای جمهــوری اســالمی 
ایــران، مهم تریــن هزینــه ایــن سیاســت را در 
ــد. ــا می دانن ــر تحریم ه ــر اث ــادی و ب ــوزه اقتص ح

دو. هزینــه اقتصــادی: منتقــدان سیاســت منطقه ای 
ایــران، معتقدنــد ایــن سیاســت هزینــه اقتصــادی 
بســیار ســنگینی بــر کشــور تحمیــل کــرده اســت.

ــدان  ــی: منتق ــایش نظام ــگ و س ــر جن ــه. خط س
سیاســت منطقــه ای ایــران معتقدنــد ایــن سیاســت 
بــه جــای امن تــر ســاختن ایــران خطــر درگیــری 
ــکا را  ــتان و آمری ــراییل و عربس ــا اس ــی آن ب نظام
بیشــتر کــرده اســت. بــرای مثــال حمــالت مکــرر 
اســراییل علیــه اهــداف ایرانــی در ســوریه و عــراق 
و حتــی دریــای ســرخ ســبب شــهادت بســیاری از 
نیروهــای مقاومــت و حتــی نیروهای مســلح ایرانی 
ــلیک  ــورد ش ــد م ــن، در چن ــت. در یم ــده اس ش
ــه  ــاراهلل ب ــوی انص ــتی از س ــک های ضدکش موش
ســوی نــاوگان نظامــی آمریــکا هــم خطــر درگیری 

نظامــی ایجــاد کــرده بــود.
ــودن:  ــرداری نب ــل بهره ب ــعه خواه و قاب ــار. توس چه
ــد  ــران معتقدن ــه ای ای ــت منطق ــدان سیاس منتق
ــل  ــم قاب ــه رغ ــران ب ــه ای ای ــتاوردهای منطق دس
ــرداری  ــل بهره ب ــم قاب ــدان ه ــودن، چن ــه ب توج
ــوری  ــه کش ــراق ک ــورد ع ــز م ــه ج ــتند. ب نیس
ــور  ــای مح ــه اعض ــت بقی ــم اس ــد و مه ثروتمن
مقاومــت تنهــا بــرای کشــور هزینــه دارنــد. یمــن 
و ســوریه کشــورهایی ویرانــه هســتند کــه ثروتــی 
ندارنــد. لبنــان و فلســطین هــم بــه همیــن گونــه 
هســتند. در مــورد عــراق هــم ایــن تصــور کــه از 
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ــن  ــوان بیشــتر از حضــور در ای حــد مشــخصی بت
کشــور بهــره جســت، زیــاده روی و اغــراق بــه نظــر 
می رســد. ایــران در بــازار اقتصــادی عــراق رقبــای 
ــا و  ــورد بســیاری کااله ــه در م ــدی دارد ک نیرومن

ــدارد. ــان را ن ــا آن ــت ب ــوان رقاب ــات ت خدم
پنــج. کوتاه مــدت بــودن: منتقــدان سیاســت 
منطقــه ای ایــران برآننــد کــه دســتاوردهای ایــران 
ــدار  ــه شــدت کوتاه مــدت اســت و پای در منطقــه ب
نیســت. ایــن دســتاوردها نیازمنــد مراقبــت دایمــی 
هســتند و بســیار شــکننده بــوده و بــه راحتی ممکن 
اســت از دســت برونــد. بــه عــالوه گاهــی حفــظ و 
نگهــداری ایــن دســتاوردها هــم بســیار پرهزینه تــر 

از کســب آنهاســت.
ــیعی  ــات وس ــان، اعتراض ــراق و لبن ــون در ع  اکن
وجــود دارد کــه بخشــی از آن متوجه حضــور و نفوذ 
ایــران اســت. در غــزه، بــا فشــارهای مصــر، حماس 
کمــی روابــط خــود بــا ایــران را دگرگــون کــرده و 
ــد. در  ــز می کن ــا اســراییل پرهی ــر شــدن ب از درگی
ســوریه بــا فشــار روســیه، ایــران حضــور خــود در 

ایــن کشــور را محــدود کــرده اســت.
شــش. وجــود مخالفــت داخلــی: منتقــدان سیاســت 
منطقــه ای ایــران بــر وجــود مخالفــت بخش هایــی 
از جامعــه ایــران بــا ایــن سیاســت تاکیــد می کننــد. 
ــت  ــن سیاس ــورد ای ــر در م ــان اگ ــای آن ــه ادع ب
همه پرســی صــورت گیــرد، بســیاری بــه تغییــر در 
آن رای می دهنــد. ایــن مخالفــان برخــی شــعارهای 
اعتراضــی در حــوادث دی مــاه ۹۶ را برجســته 
می کننــد کــه در آن برخــی علیــه محــور مقاومــت 

و حمایــت از آن شــعار دادنــد.

ــران  ــن ای ــر بی ــع صف ــل جم ــا حاص ــت ب رقاب
ــیا ــرب آس ــه در غ ــتان و ترکی عربس

ــات علمــی  ــرا راه نجــات  - عضــو هی ــر میت دکت
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی - عنــوان کــرد: غرب 
آســیا بعــد از فروپاشــی شــوروی اهمیت ســابقش را 
تــا حــدی از دســت داد. امــا از دوران بــاراک اوبامــا 
مجــددا اهمیــت غــرب آســیا و بــا ظهــور داعــش 
عیــان شــد. بــه گفتــه اســتادیار دانشــگاه عالمــه 
طباطبایــی، ســه قــدرت ایــران، عربســتان و ترکیــه 

در ســه حــوزه بازاریابــی بــرای کاالها و خدمــات )با 
موقعیــت برتــر ترکیــه(، انــرژی و ترانزیــت آن )بــا 
موقعیــت برتــر ترکیــه و عربســتان( و بازیگــری بــه 
عنــوان راهبــر جهــان اســالم )بــا بــازی هــر ســه 
قــدرت در حوزه هــای نفــوذ( در رقابــت کامــل 
ــوزه  ــه ح ــن س ــه در ای ــی ک ــتند. اتفاق های هس
ــد  ــک دارن ــت ژئواکونومی ــد اهمی صــورت می گیرن
از جملــه در حــوزه دیپلماســی خــط لولــه و تبدیــل 
ــه غــرب و از  ــرژی از شــرق ب ــر ان ــه معب شــدن ب
ــا و  ــه هندی ه ــن زمین ــوب.  در ای ــه جن ــمال ب ش
روس هــا روی کریــدور شــمال جنــوب تاکیــد دارند 
ــد و روســیه و  ــه انتقــال کاال بیــن هن چــون هزین
ــد.  ــا ۳۰ درصــد کاهــش می ده ــا را ت ــمال اروپ ش
در همیــن راســتا بیــن ایــران )پــروژه بنــدر چابهــار 
ــود(  ــی می ش ــن مال ــا تامی ــوی هندی ه ــه از س ک
ــوادر(  ــدری گ ــات بن ــعه تاسیس ــتان )توس و پاکس
ــروژه دیگــری کــه  ــی وجــود دارد.  پ ــت پنهان رقاب
از نــگاه راه نجــات اهمیــت دارد ورود اســراییل بــه 
ــه  ــه مدیتران ــه ب ــرژی منطق ــال ان ــای انتق پروژه ه
اســت کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه پــروژه کاتــز 
بــرای اتصــال بنــدر حیفــا بــه دوبــی هســت کــه با 
ســرمایه گذاری امــارات متحــده عربــی و عربســتان 

ســعودی در حــال انجــام اســت.
ســیدمحمد کاظم ســجادپور دربــاره فراگیر شــدن 
سیاســت خارجــی و اتصــال زندگــی مــردم عــادی- 

دیپلماســی ملــی بــه همدیگــر ســخن گفت.
دســتیار ویــژه ظریــف در همــان ابتــدای بحــث، 
یــک ســوال اساســی مطــرح کرد. ســوال ســجادپور 
ایــن بــود: علــوم سیاســی چــه نســبتی بــا سیاســت 

خارجــی ایــران داشــته اســت؟ 
ــخ یکصــد ســاله تاســیس  ــه تاری ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــا ب ــه بعده ــی ک ــوم سیاس ــی عل ــه عال مدرس
دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهران 
ــت  ــم سیاس ــه عل ــرد ک ــح ک ــت تصری ــر یاف تغیی
می توانــد بــه تعلیــم و تربیــت، توصیــه و تجویــز و 
باالخــره بــه توجیــه یــا تخطئــه سیاســت خارجی و 
نیروهــای آن بپــردازد و این گونــه نیــز بــوده اســت. 
رییــس ســابق هیات مدیــره انجمــن علوم سیاســی 
و اســتاد روابــط بین الملــل دانشــکده روابــط 

بین الملــل وزارت امــور خارجــه در ادامــه بــه شــرح 
ــی  ــتم خارج ــای سیس ــول و پوی ــای متح بنیاده
ــکان  ــر م ــه عنص ــرد: س ــح ک ــت و تصری پرداخ
ــوالت و  ــوع تح ــه وق ــا زمان ــان ی ــی، زم جغرافیای
ــازی  ــال و بازی س ــدرت اعم ــوان و ق ــره ت باالخ
ــد و  ــدی دارن ــت کلی ــی اهمی ــت خارج در سیاس
علــوم سیاســی در ایــن مراحــل نیــز حائــز نقشــی 
ــه روندهــای  واضــح اســت.  ســجادپور باالخــره ب
پیــش روی سیاســت خارجــی و ضــرورت همراهــی 
بیشــتر علــوم سیاســی پرداخــت و گفــت: بــا توجــه 
بــه فراگیــر شــدن سیاســت خارجــی و پیچیدگــی 
ــت  ــدد الزم اس ــگران متع ــور کنش ــا و ظه رفتاره
ــه  ــبت ب ــا نس ــد دیپلمات ه ــز مانن ــه نی اوال جامع
پیچیدگی هــای جهانــی وقــوف داشــته باشــد 
ــاب  ــفید( اجتن ــیاه و س ــاز )س ــگاه دوگانه س و از ن
کنــد. ثانیــا در خصــوص پیچیدگی هــای پیــش رو، 
تحقیقــات موثــری صــورت گیــرد تــا ایــن تحوالت 
ــره الزم اســت  ــز بشــود و باالخ ــی نی درک و درون
تعادلــی بیــن نیازهای ســرزمینی ایــران و مختصات 
ویــژه محیــط ایــران )از جمله قــرار گرفتن ایــران در 
منطقــه ای خطیــر و همســایگی اش بــا کشــورهای 

بســیار پیچیــده جهــان( برقــرار شــود.
بعــد از ارائــه بحــث ســخنرانان پنــل، پرسشــگر این 
ــه  ــی ک ــوص موانع ــجادپور در خص ــت، از س نشس
پیــش روی دسترســی دانشــگاهیان بــه کانون هــای 
سیاســت خارجــی توضیــح خواســت و تاکیــد کــرد 
کــه رابطــه منظــم و موثــری بیــن دســتگاه 
ــن کار  ــا ای ــدارد ی ــود ن ــل وج ــی در عم دیپلماس

ــود. ــام می ش ــر انج ــم و دی ــی ک خیل
 ذاکــری بــا اشــاره بــه بحــث امیــن پرتــو در بــاب 
دســتاوردهای سیاســت منطقــه ای ایــران، دو عبارت 
ــز مهــار تحــرکات تروریســتی در  بازدارندگــی و نی
منطقــه را مــورد تردیــد قــرار داد و تصریــح کــرد: 
ــم  ــا تروریس ــم ی ــو تروریس ــده نارک ــور پدی ظه
هیبریــدی نشــان می دهــد کــه دســتاوردهای 

ــد.  ــا نبوده ان ــق و پای ــی موف ــور خیل مزب
ــن  ــی ای ــخنان جمال ــاب س ــری در ب ــل ذاک تام
بــود کــه اظهــار مطالبــی چــون توســعه و ارتقــای 
مناســبات و ایــن قبیــل تجویز هــا در نظــر راحــت 
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ــر از ایــن رهنامه  نویســی نظــری  اســت امــا مهم ت
و آکادمیــک، ترســیم راهــکار عملی و عینی اســت. 
ســجادپور در پاســخ بــه پرسشــگر پنــل این گونــه 
پاســخ داد کــه متاســفانه در دنیــا هم فاصلــه ای بین 
تئــوری و عمــل پدیــدار شــده کــه دامــن ایــران را 
 The نیــز گرفتــه و انتشــار کتابــی مهــم بــا عنــوان
ــن  ــر ای ــن ب ــاهدی روش End of Expertism ش

ــه  ــه اســت کــه بی نیــازی دســتگاه ترامــپ ب مقول
نظــر متخصصــان را بررســی کــرده اســت. 

ــه  ــد ک ــادآور ش ــم ی ــه را ه ــن نکت ــجادپور ای س
شــخص وزیــر امــور خارجــه ایــران از طریــق ایمیل 
ــنبه هایش  ــه های سه ش ــت و جلس ــخصی، توئی ش
ــا  ــا اســتادانی کــه اندیشــه های کامــال متضــاد ب ب
هــم دارنــد ســعی کــرده ایــن دغدغه درســت شــما 

را تدبیــر کننــد.

تهدیدهای امروز
بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه نــکات گفته شــده 
ــاره  ــی درب ــوم سیاس ــمندان عل ــخنان اندیش در س
ــه بســیار بااهمیــت  تهدیدهــای ایــران و نیــز مقول
رقبــا و رفقــای ایــران در جهــان و در منطقــه و در 
ــا دقــت تمــام پیامدهــای هــر  ــد ب همســایگی بای
ــر منافــع ایرانیــان و  رخــداد در ایــن ســه ســطح ب
اقتصــاد و کســب وکار و آینــده ایرانیــان را در کانــون 

ــرار داد. توجــه ق

رقبا بیشتر از رفقا هستند
ایــن یــک واقعیــت تلــخ اســت کــه ایــران بدبختانه 

در جایــی از کــره زمیــن ایســتاده اســت و رفتارهای 
همســایه ها و رقبــای منطقــه ای و مخالفــان ذاتــی 
نظــام سیاســی ایــران بــه گونــه ای اســت کــه ایران 
ــا و کشــورهای  ــه رقب دوســتان کمتــری نســبت ب
مخالــف دارد و از ناحیــه رقبــا و دشــمنان بــا 
تهدیدهــای جــدی مواجــه اســت و ایــن تهدیدهــا 
اقتصــاد ایــران و زندگــی و کســب وکار ایرانیــان را با 

دردســر روبــه رو کــرده اســت.

جنگ قره باغ
ــا در  ــن روزه ــی در همی ــداد خارج ــن رخ تازه تری
جریــان اســت. ایــران بــا کشــورهای ارمنســتان و 
آذربایجــان و نیــز منطقــه ای کــه بــر ســر آن جنگ 
ــی  ــل اعتنای ــای قاب ــان اســت مرزه ــال جری در ح
ــه  ــای ب ــه و مزدوره ــراییل، ترکی ــور اس دارد. حض
جنــگ فرســتاده بــه ایــن جنــگ در صــورت 
ــاعدی  ــرایط نامس ــران را در ش ــد ای ــه می توان ادام
قــرار دهــد. ارمنســتان یکــی از کشــورهایی اســت 
کــه ایــران از آن کشــور بــرای مقاصــد اقتصــادی 
ــز بســته  ــه نی اســتفاده می کــرد و حــاال ایــن روزن

می شــود.
بــه نظر می رســد رفتــار و گفتــار الکاظمی نخســت 
ــه ای  ــه گون ــازه انتخــاب شــده در عــراق ب ــر ت وزی
ــرد.  ــرار گی ــه ق ــون توج ــد در کان ــه بای ــت ک اس
ایــران اکنــون بــا صــادرات گســترده انــواع کاال بــه 
بازارهــای عــراق درآمــد ارزی قابــل اعتنایــی دارد و 
بــه نظــر می رســد ایــن درآمــد ارزی در مرکــز توجه 
آمریــکا قــرار دارد و آمریــکا بــا ایجــاد محدودیــت 

واردات از ایــران بــه ویــژه واردات حامل هــای انرژی 
ــن  ــد در ای ــدد و بای ــران ببن ــر ای می خواهــد راه را ب
بــازی پیچیــده که آمریــکا راه انداخته اســت بســیار 
بــا دقــت رفتــار کنیــم. یادمــان باشــد عــراق رقیــب 

اصلــی ایــران در صــادرات نفــت نیــز هســت.

عرب های حاشیه خلیج فارس
امــارات و بحریــن دو کشــور کوچکنــد کــه راه خــود 
را از ایــران بــه طــور کلــی جــدا کــرده و بــا دســت 
دادن بــا اســراییل یکســره خــود را در صــف دشــمن 
ــد. پیامدهــای حضــور گســترده  ــرار داده ان ــران ق ای
اســراییل در اقتصــاد، سیاســت و فرهنــگ و ســایر 
مســائل ایــن دو کشــور و احیانــا قطــر و عربســتان 
ــران در حوزه هــای گوناگــون تنــگ  ــرای ای راه را ب

می کننــد.

آمریکا، دشمن تاریخی و خطرناک
ایــران بیشــترین تهدیدهــا و تحدیدهــا را در 
ــوری  ــام جمه ــتقرار نظ ــس از اس ــه پ ــار ده چه
اســالمی از ســوی آمریــکا تجربــه کــرده اســت. 
اکنــون نیــز در مرکــز دشــمنی آمریــکا قــرار دارد. 
رهبــران فعلــی آمریــکا و کاخ ســفید هــر روز ســاز 
ــا  ــد و ب ــوک می کنن ــران ک ــه ای ــوری علی ناج
صــدای بلنــد بــه ایــران اخطارهــای هشــداردهنده 
ــر راه را  ــدارا و تدبی ــا م ــد ب ــد و بای ــد می دهن تن
بــه گونــه ای بــاز کنیــم کــه تیرهــای آخــر ایــن 
ــن اقتصــاد خســته  ــر ت ــکا ب ــت مســتقر آمری دول

ــاند. ــن آســیب نرس ــش از ای ــران بی ای
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چالش های 
اقتصاد 
کرونازده 

تحت  دنیا  قاره های  دیگر  مانند  هم  آسیا  اقتصاد 
تاثیر همه گیری کرونا قرار گرفت. کشورهای این 
منطقه با شمار باالیی مبتالیان بــه کرونا مواجه 
بودند و در نتیجه چالش های اقتصادی زیادی را به 
دلیل ضرورت تعطیلی کسب و کارها و کارخانه های 

تولیدی و صنعتی متحمل شدند
اســتثنای  به  پول  بین المللی  گزارش صندوق  به 
کشور چین، بقیه کشورهای آسیایی با افزایش شمار 
اقتصادی روبرو شدهاند.  بیماران و افت نرخ رشد 
برای اولین بار در تاریخ 20 ساله این قاره کهن، ما 
شاهد افت 1/6 درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی 

آسیا در ســال جاری خواهیم بود. 
این در حالی است که در ماه آوریل ســال جاری 
پیش بینی شده بود اقتصاد این منطقه به نرخ صفر 

درصد رشد کند. 
شده  پیش بینی  اقتصادی  انقباض  شدت  افزایش 
برای سال جاری نشان میدهد که شرایط در این 
برای  انتظاری  و  است  شده  قبل  از  وخیم تر  قاره 

احیای این وضعیت وجود ندارد.
سال  در  چین  کشور  اقتصادی  رشد  نرخ  متوسط 

گزارش ویژه

جاری برابر با 1 درصد در ســال 2020 پیشبینی 
اقتصادی طی  پایین رشد  نرخ  این  شده است که 
25 ســال اخیر در این کشور سابقه نداشته اســت. 
از طرف دیگر اقتصاد کره جنوبی با نرخ 2 درصد، 
اقتصاد هنــد با نرخ 4/5 درصد و اقتصاد ژاپن با نرخ 

5/8 درصد منقبض میشود.
 باالترین نرخ انقباض اقتصادی به کشورهایی تعلق 
دارد که اقتصادهای توریســت محور دارد و توقف 
مرزها  بسته شدن  و  به کشورها  توریســت  ورود 

تاثیر مخرب بزرگی روی اقتصاد آنها داشت.
کاهش  آسیایی،  اقتصادهای  در  دیگر  مشکل 
هزینه های مصرفی خانوارها اســت. در جریان این 
درآمد  کاهش  از  خانوارها  نگرانی  دلیل  به  بحران 
یا احتمال بیکاری، هزینه های مصرفی با شــدت 

زیادی تنزل پیدا کرد. 
صندوق بین المللی پول در این مورد نوشت» یکــی 
از بزرگترین معضالت اقتصادی در دنیا بی ثباتی و 
عدم اطمینان در مورد آینده بازار اســت. شــرایطی 
که امروز در دنیا وجود دارد. پیش بینی دقیقــی در 
مورد زمان پایان بحران کرونا وجود ندارد و انتظار 

می رود دنیای پسا کرونا تفاوت چشمگیری با دنیای 
پیش از کرونا داشــته باشد. به همین دلیل مردم 
نگران شــرایط اقتصادی خود هستند و مصرف را 
به حداقل رسانده اند. یعنی تنها کاالهای ضروری 
میان مدت  این مسئله در  و  را خریداری می کنند 
می تواند به تشدید نرخ انقباض اقتصادی بینجامد.«

 در ادامه آمده است: »در سال جاری تنها هزینه های 
مصرفی دولتی و سرمایه گذاریهای دولتی در آسیا 
رشد کرده است. البته این شرایط تنها مخصوص 
آسیا نیست بلکه می توان اینطور بیان کرد که در 
تمامی دنیا اعم از کشــورهای صنعتی و اقتصادهای 
در حال گذار ما شــاهد افزایش هزینه های مصرفی 
رشــد  هستیم.  اقتصاد  از  حمایت  برای  دولتی 
اتفاق  روزهایی  در  دولتی  مصرفی  هزینه های 
می افتد که مردم از هزینه های غیر ضروری اجتناب 

می کنند. 
حمایتهای  به  زیادی  وابستگی  دنیا  امروز  اقتصاد 
و  دارد  اقتصاد  به  تزریق های مکرر  و  مالی دولتی 
این سیاست پرهزینه تنها راه دنیا برای مقابله با این 

بحران است.« 
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منتظر احیای اقتصاد در سال ۲۰۲۱ نباشید 

مسئله دیگری که از ابتدای همه گیری کرونا بارها 
بازســازی  روند  آغاز  زمان  اســت،  شده  مطرح 
در  است.  کرونا  بحران  پایان  از  بعد  دنیا  اقتصاد 
ابتدا انتظار می رفت روند احیای اقتصاد از نیمه دوم 
بازسازی  آغاز  مورد  در  حال  و  شود  امسال شروع 

اقتصادی از ابتدای سال بعد صحبت می شود. 
البته این پیش بینی تازه منوط به کشف و عرضه 
واکسن در ابتدای سال بعد است. در صورت تحقق 
این پیش بینی در ســال 2021 ارزش تولید ناخالص 
داخلی دنیا با نرخ 4.5 درصد رشــد خواهد کرد که 
بعد از بحران های کنونی، پیش بینی امیدوارکننده ای 
به نظر میرسد. ولی واقعیت این اســت که پیش بینی 
نرخ رشد اقتصادی دنیا در ســال آتی 4.0 درصد 
سال  آوریل  ماه  در  شــده  ارائه  پیش بینی  کمتر 
جاری است و کاهش پیش بینی نشاندهنده کاهش 
در  اقتصادی  عملکرد  مورد  در  اقتصاددانان  انتظار 

سال آتی است.
مطالعات نشان داده است مجموع زیان واردشده به 
اقتصاد دنیا در دو ســال 2020 و 2021 برابر با 12 
بیشــترین  و  بود  میلیارد دالر خواهد  هزار  تا 18 
زیان هم به صنعت هتلداری، توریسم، صنعت سفر 

و صنعت حمل و نقل هوایی تحمیل می شود. 
آسیا  قاره  اقتصادی  رشــد  نرخ  ســال 2021  در 
در  است.  دنیا  برای  شده  پیش بینی  نرخ  از  بیش 
ناخالص داخلی آســیا 6.6  تولید  ارزش  این سال 
درصد رشد می کند و چین در این رشد سهم بسزایی 
دارد. نرخ رشــد اقتصادی چین در این سال برابر 
با 2/8 درصد خواهد بود. جالب اســت بدانید پیش 
از همه گیری کرونا متوسط نرخ رشد اقتصادی قاره 
آسیا در سال 2021 برابر با 6/11 درصد پیش بینی 
آسیایی  کشورهای  در  بخش خصوصی  بود.  شده 
آسیب زیادی در جریان بحران کرونا متحمل شد 
در  هم  بخش  این  احیای  روند  می رود  انتظار  و 

اقتصادهای قاره کهن بسیار آهسته باشد. 
برخی بازسازی بخش خصوصی در قاره آســیا را 
تا انتهای سال 2030 محتمل میدانند و بر این باور 

حال  در  اقتصادهای  احیای  سرعت  که  هســتند 
توسعه بسیار پایین تر از اقتصادهای صنعتی است.

روند بازسازی اقتصادی تدریجی و بسیار آهسته 
خواهد بود 

صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد 
آهســته بودن روند بازسازی اقتصادی کشورهای 
آسیایی صحبت کرده است در حالی که در ابتدای 
یا«  »شکل  بازسازی  احتمال  مورد  در  همه گیری 
آمده  گزارش  این  در  می شد.  بحث  اقتصاد  شکل 
است: »الگوهای مختلفی برای رشد اقتصادی دنیا در 
پسا کرونا پیش بینی شده بود ولی به نظر می رســد 
برخی از این پیش بینی ها غیر واقعبینانه بوده است. 
کشف  از  بعد  باشیم  داشته  انتظار  نمی توانیم  ما 
اینکه  یا  احیا شود  دنیا  اقتصاد  به سرعت  واکسن 
به وضعیت  اقتصاد  زمانی کوتاه،  بازه  با گذشــت 
قبل از کرونا بازگردد. امروز محتملترین سناریوی 
رشد اقتصادی »تیک شکل« است که نشان از روند 
تدریجی و آهسته در بازسازی اقتصادی دارد و در 
قاره آسیا سرعت احیای اقتصادی کمتر از متوسط 

جهانی خواهد بود.«
رشد  الگوی  در  رویکرد  تغییر  این  دلیل  اما   
دلیل  اصلی ترین  و  اولین  چیست؟  دنیا  اقتصادی 
دوره  انتظار  از  بیش  شدن  طوالنی  می توان  را 
مرزهای  بودن  بسته  و  تعطیلی های اقتصادی 
کشورها دانست. مسئله ای که تاثیر منفی بزرگی 
روی اقتصاد خواهد داشت و اثر آن می تواند سال ها 

باقی بماند. 
 57 روی  پول  بین المللی  صندوق  اخیر  مطالعات 
باعث شد  اخیر  تعطیلی های  داد  نشان  دنیا  کشور 
تا تولیدات صنعتی در این کشــورها 12 درصد در 
ماه کاهش پیدا کند و زمانی که این تعطیلی های 
حداکثر  با  تولید  امکان  برود،  بین  از  گســترده 

ظرفیت وجود ندارد. 
یک  از  ظرفیت  حداکثر  با  تولید  به  بازگشــت 
فراهم  و  اولیه  مواد  خرید  افزایش  به  نیاز  طرف 
از  دارد و  تولیدی  برای کارخانه های  شدن شرایط 
طرف دیگر احیای تقاضا را می طلبد که هیچیک 

از آنها به سرعت میسر نخواهد بود. مسئله دیگری 
که روند بازگشت به تولید با حداکثر ظرفیت را به 
در  نیرو  تعدیل  اجرای طرحهای   می اندازد،  تعویق 

کارخانه های صنعتی اســت.
اجتماعی  فاصله گذاری  طرح های  دیگر  طرف  از   
در واحدهای تولیدی، افزایش سطح استانداردهای 
ســالمت  مورد  در  زیاد  نگرانی های  و  پاکیزگی 
کاهش  کار  نیروی  بهره وری  تا  است  شده  باعث 
یابد و اصالح این وضعیت هم زمان بر خواهد بود. 
مســئله دوم کاهش تجارت در دنیا است. آمارها 
نشان می دهد در فصل اول ســال جاری تجارت 
در دنیا با نرخ 3/5 درصد منقبض شده اســت و از 
آنجا که تجارت دنیا مانند حلقه های زنجیر به هم 
متصل اســت زمانی قاره آسیا می تواند رشد تجارت 
افزایش تولید برای تامین کاالهای صادراتی را  و 

تجربه کند که تجارت جهانی اصالح شده باشد.

افزایش نابرابریهای اقتصادی  

سومین مسئله هم افزایش نابرابریهای اقتصادی در 
قاره آسیا و در سراسر دنیا است. بررسی های تاریخی 
در  پاندمی ها  است که در جریان همه  داده  نشان 
دنیا، نابرابری اقتصادی با سرعت زیادی افزایش پیدا 
کرده است و فرصت اشتغال برای افرادی که دارای 
سطح تحصیالت پایینی هستند، به شدت کاهش 
وضعیت  هم  بحران  این  جریان  در  است.  یافته 
که  تفاوت  این  با  است  قبلی  بحرانهای  مشــابه 
انتظار می رود به دلیل همزمانی بحران با چهارمین 
انقالب صنعتی، ســرعت افزایش نابرابری بیشتر 
از  استفاده  توانایی  تحصیالت،  بر  عالوه  و  باشد 
روی  پیش  شغلی  فرصت های  در  هم  تکنولوژی 

افراد تاثیر داشته باشد.
صنــدوق بین المللی پــول در این مورد نوشــت: 
»افزایش نابرابری های اقتصــادی و افزایش فاصله 
طبقاتی در کشــورها می تواند روی سرعت احیای 
این  تاثیر  اولین  باشد.  داشته  زیادی  تاثیر  اقتصاد 
نابرابری را می توان در کاهش فرصتهای شــغلی 
دید که در اختیار طبقات پایین اقتصادی و اجتماعی 
به  نیاز  اشــتغال  آینده  دنیای  در  زیرا  اســت 

ویژه
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تحصیالت، دانش، مهارت و آگاهی به تکنولوژیهای 
دورکاری  رو،  پیش  ســالهای  در  دارد.  دنیا  روز 
افــرادی  و  بود  خواهد  کار  عادی  روند  یــک 
میتوانند از این روند کاری اســتفاده کنند که هم 
دانش آن را داشــته باشند و هم از امکانات الزم 
بر خوردار باشــند.  از بین رفتن بسیاری از مشاغل 
یــدی و کارگری در دنیا میتواند به معنای کاهش 
توان مصرفی خیل عظیمی از مردم طبقه پایین و یا 

بزرگتر شدن طبقه پایین اقتصادی باشد.«

بخش خصوصی نیاز به حمایت بیشتری دارد

پول  المللی  بین  صندوق  که  دلیلی  چهارمیــن 
برای آهســته بودن ســرعت احیای اقتصادی دنیا 
در  دولتی  بدهی های  باالی  مطرح می کند، سطح 
بدهی های دولتی یکی  افزایش  دنیا است.  سراسر 
از اصلی ترین چالش های این روزهای اقتصاد دنیا 
نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  هم  آسیا  و  اســت 
افزایش بدهی های دولتی باعث می شود تا دولت ها 
منابع مالی کمتری برای تزریق و سرمایه گذاری در 

اختیار داشته باشند. 
از  ناشی  اقتصادی  چالش های  دیگر  طرف  از 
ترازنامه های  تا  شد  باعث  هم  کرونا  همه گیری 
بســیاری  در  خصوصی  شرکت های  و  خانوارها 
توان  و  شــود  منفی  آسیایی  کشورهای  از 
ســرمایه گذاری و مصرفی هم در آنها کاهش یابد.

شرکتهای  و  خانوارها  تراز نامه های  شدن  منفی 
روند  منفی روی  تاثیر  متوسط می تواند  و  کوچک 
ســرعت  به  و  باشد  داشته  دنیا  اقتصادی  احیای 
پیش  شرایط  به  بازگشت  و  اقتصاد  احیای  پایین 
این  در  که  مسئله ای  آخرین  بزند.  دامن  کرونا  از 
گزارش مطرح شده است، ضعف بخش خصوصی 
در کشــورهای آسیایی و در اغلب کشورهای در 
است  داده  نشان  مطالعات  است.  دنیا  توسعه  حال 
بخش خصوصی در بسیاری از کشورهای آسیایی 
که  زمانی  تا  و  است  شده  متحمل  بزرگی  آسیب 
و  شغل  ایجاد  قدرت  و  نشــود  احیا  بخش  این 
ایجاد تحرک در اقتصاد را بازنیابد، نمی تواند نقش 
احیای  برای  کند.  ایفا  را  اقتصاد  در  رشد  محرک 
و  دولتی  حمایت های  دنیا،  در  بخــش خصوصی 
حمایت های مالی بانکها ضرورت دارد ولی در این 
ارائه  امکان  آسیایی  دولتهای  نه  اقتصادی  شرایط 
کمک مالی و حمایت از اقتصاد را دارند و نه بانک ها 
می توانند سیاستهای تازه ای برای حمایت از بخش 
خصوصی وضع کنند. در واقع دامنه بحران ناشی از 
کرونا به اندازه ای وسیع است که فرصت نشان دادن 
عکس العمل مناسب را از دستگاههای اقتصادی و 

دولتی گرفته است.

چالش های اقتصادهای قاره آسیا کدامند؟ 

کشورهای آســیایی که اغلب در زمره کشــورهای 

در حال توسعه دنیا هستند، با چالشهای مضاعفی 
از محل  اولین و اصلی ترین چالش  روبرو هستند. 
افزایش نرخ  احتمال  اقتصادی و  نابرابری  افزایش 
فقر و بیکاری در این کشورها ایجاد میشود. چالشی 
که می تواند سیاستهای این کشورها را تحت تاثیر 
قرار دهد و برنامه های تازه ای در دستور کار دولت ها 
بحران  پایان  از  بعد  فقــر  نرخ  افزایش  قرار دهد. 
کرونا می توانــد زمینه را برای افزایش بیماریهای 
چالش  که  کند  فراهم  تغذیه  ســوء  از  ناشی 
بزرگی خواهد بود. از طرف دیگر نوسان در جریان 
سرمایه ها و احتمال خروج بخش زیادی از سرمایه ها 

از این قاره چالش بعدی است. 
از آنجا که انتظار می رود روند احیای اقتصادی قاره 
آسیا آهسته تر از کشورهای صنعتی باشد و از انجا 
رویکرد ضد  به  از کشورهای صنعتی  بسیاری  که 
جهانی سازی و برون سپاری کارخانه های صنعتی 
و تولیدی روی آورده اند، احتمال خروج سرمایه ها از 

آسیا بسیار زیاد است. 
را  منطقه  این  می تواند  آسیا  از  سرمایه ها  خروج 
مستعد بحران مالی تازه ای بکند. بحرانی که برای 
اقتصادهای آسیب دیده آســیایی بعد از تجربه رکود 

ناشی از کرونا بسیار چالش برانگیز خواهد بود.

برای حمایت از اقتصاد در کوتاهمدت چه می توان 
کرد؟ 

رکود شدید اقتصادی در دنیا و سرعت پایین احیای 
اقتصاد دنیا نشان میدهد که ما به این زودی ها از 
روزهای سخت و بحرانی اقتصاد خارج نمی شــویم. 
امری ضروری  اقتصاد  از  این دوره حمایت  در  اما 

اســت. 
سیاستهای حمایتی از اقتصاد در این دوره را می توان 
به دو دسته تقسیم کرد. اول سیاستهای کوتاه مدت 

و دوم سیاستهای بلندمدت. 
در کوتاه مدت تزریق به اقتصاد، ارائه منابع مالی به 
کســب و کارهای کوچک و متوســط و در نهایت 
بانکی سیاســت هایی است که  کاهش نرخ بهره 

میتواند از تعمیق رکود جلوگیری کند. 
ایــن  جریان  در  که  اســت  این  خوب  خبــر 
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دنیا  اقتصاد  به  دالر  میلیارد  هزار   10 همه گیری 
تزریق شده است و اقتصاد دنیا می تواند با بهره گیری 
از این منبع مالی با ســرعت باالتری رشد را از سر 
بگیرند. اما چالش افزایش نابرابری اقتصادی در دنیا 
جدی است. از یک طرف افزایش نابرابری اقتصادی 
بین کشورها ایجاد می شود و اقتصادهای در حال 
اقتصادی و  پایین تر رشد  به دلیل سرعت  توسعه، 
تاثیر بیشتر بحران روی اقتصاد داخلی در کنار در 
اختیار داشتن منابع مالی کمتر برای تزریق به اقتصاد 
و حمایت مالی از اقتصاد، فاصله بیشــتری با توسعه 
یافتگی اقتصادی پیدا می کنند. یعنی کشــورهایی 
که قبل از کرونا انتظار می رفت تا 20 ســال بعد به 
یک اقتصاد توسعه یافته تبدیل شوند، امروزه انتظار 
می رود این روند برای آنها بین 25 تا 30 سال طول 
بکشد و در این بازه بدون شک شوک ها و چالشهای 

تازه ای هم ایجاد می شود. 
منابع  بودن  دارا  دلیل  به  هم  صنعتی  کشورهای 
مالی بیشتر، با سرعت باالتری شاهد احیای اقتصاد 
خواهند بود. در داخل کشــورها هم اختالف طبقاتی 

بیشتر می شود. 
کمتری  شغلی  فرصت  اقتصادی  پایین  طبقات 
خواهند داشت و درآمد کمتری به دست می آورند 
و طبقات باالتر اقتصادی که دسترسی به اطالعات 
مالی  منابع  البته  و  آموزی  مهارت  و  آموزش  و 
بیشتر دارند با سرعت باالتری میتوانند رشد کنند 
از  و درآمدشان بیشتر میشود. این طبقه می توانند 
فرصت های شغلی باالتری هم برخوردار باشند که 

خود به رشد درآمد آنها کمک میکند

در میان مدت و بلندمدت چه سیاستی باید به کار 
گرفت؟ 

کردن  برطرف  به  مدت  میان  سیاســت های 
مشکالت ساختاری و زیرساختی در اقتصاد کشورها 
اختصاص دارد. این سیاست ها زمانی اجرا خواهند 
شــد که دنیا بحران اقتصادی ناشــی از کرونا را 
برای  شــرایط  اصالح  به  و  گذاشت  ســر  پشت 

مواجهه با بحرانهای بعدی روی آورده اســت. 
اولین و اصلی ترین چالشی که دنیا در میان مدت 

و بلندمدت با آن روبرو اســت، چالش ســالمندی 
در دنیا و افزایش متوسط سن جمعیت در دنیا است. 
انتظار می رود طی 3 دهه آینده روندهای نامناسب 
جمعیت  سالمندی  دیگر  تعبیر  به  یا  دموگرافیک 
 1/5 تا   1 کاهش  باعث  مختلف  کشــورهای  در 
درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی کشورها شود 
و برای مقابله با آن باید از همین امروز برنامه ریزی 
تاثیر  اینکه  بــرای  زمانی  بازه  این  در  شــود. 
افزایش نرخ ســالمندی روی بازار کار از بین برود، 
باید انگیزه هایی برای افزایش حضور زنان در بازار 
زنان  مشــارکت  نرخ  افزایش  شــود.  فراهم  کار 

ضرورتی مهم در سه دهه آتی است.
دومیــن چالش بزرگ دنیا در میانمدت و بلندمدت 
کاهش نرخ رشــد راندمان کسب و کارها اســت و 
برای مدیریت این بخش هم حمایت های مالی دولتی 
نقش مهمی دارد. افزایش پویایی شرکتها و کســب 
و کارها در عرصه اقتصادی، ایجاد امکان خروج از 
بازار در صورت ورشکســتگی، حمایت از شرکتها و 
بنگاه ها برای مدیریت بدهی هــا و تشــویق افزایش 
نرخ خالقیت در کســب و کارها همه می تواند باعث 

رشد راندمان کسب و کارها شود. 
ســومین چالش ایجاد فضــای تجارت آزاد در دنیا 
اســت. طی دهه های اخیر دنیا از تجارت آزاد منافع 
زیادی به دست آورده است ولی اخیرا مخالفت های 
آزاد  تجارت  نظریه  با  بین المللی  در عرصه  زیادی 

شــده است. این معضل باید برطرف شود در غیر 
این صورت ما نمی توانیم از منافع ناشی از تجارت 
برای ارتقای نرخ رشد اقتصادی دنیا بهره مند شویم. 
چهارمین چالش به عرضه تکنولوژی های جدید و 
اتوماســیون بازمی گردد. باید در نظر داشت آسیا در 
این زمینه پیشگام است و دو سوم ربات های فعال 
استفاده  آسیا،  قاره  در  دنیا  صنعتی  بخش های  در 
می شــوند. اما با توجه به تحوالت اخیر، هنوز راه 
زیادی برای رشــد وجود دارد و باید برای حرکت 

در این مسیر مستحکم و ثابت قدم بود.
بازار  ساختار  تغییر  باعث  تکنولوژی ها  این  عرضه 
کار و ایجاد نیازهای تازه می شود و به همراه خود 
نیز می آورد.  را  تازه  ایجاد زیرساخت های  ضرورت 
تمامی دنیا باید برای این شــرایط تازه خود را آماده 
وضعیت  این  با  متناسب  را  سیاستهایشان  و  کنند 

تنظیم کنند. 
حوزه  در  می توان  را  دنیـا  چالش  آخریــن 
باید  دید.  صنعتی  و  اقتصادی  سیاستگذاریهای 
تغییرات  مسئله  با  آینده  دنیای  که  داشت  نظر  در 
جوی روبرو است و بی توجهی به تغییرات جوی و 
تاثیرات آن روی زندگی ما می تواند بسیار خطرناک 
دنیا  چالش  اصلی ترین  و  آخرین  بنابراین  باشد. 
سیاستگذاری های جدید با توجه به تحوالت ناشی از 
تغییرات جوی است. ســرمایه گذاری در حوزه های 

سبز یا کم کربن یکی از این راه ها است.

ویژه
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دوره عمر سازمان و اهمیت آن

حسام ادیب، رئیس هیئت مدیره گروه پاترون

مقدمه
ــتند  ــی هس ــار عارضه های ــی دچ ــرکت های ایران ــازمان ها و ش ــیاری از س بس
ــت  ــه وضعی ــن عارضه هــا ب ــه آن هــا آگاه نیســتند. بخشــی از ای کــه خــود ب
و ویژگــی رفتــاری ســازمان در دوره هــای عمــر مختلــف خــود مربــوط مــی 
شــود. در واقــع برخــی رفتارهــای ســازمان هــا در برخــی دوره هــای عمــر جــزء 
»ویژگی«هــای آن هــا محســوب می گردنــد کــه در دوره هــای دیگــر همــان 

رفتارهــا تبدیــل بــه »عارضــه« یــا بیمــاری می شــوند.
پروفســور آدیــزس یکــی از متخصصــان بــزرگ مدیریــت در جهــان اســت کــه 
ــر  ــوان یکــی از ســی رهب ــه عن ــه Leadership Excellence ب توســط مجل
فکــر در آمریــکا شــناخته شــده اســت. او ۲۷ کتــاب نوشــته کــه بــه ۳۱ زبــان 

دنیــا ترجمــه شــده اســت. 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــه Library ب ــازمان او توســط مجل ــر س ــاب دوره عم کت
ــت. او در  ــده اس ــناخته ش ــب و کار ش ــوزه کس ــان در ح ــر جه ــاب برت ده کت
دانشــگاه های بســیار از جملــه اســتنفورد، UCLA و کلمبیــا تدریــس نمــوده 
اســت. او دارای ۱۸ دکتــرای افتخــاری اســت و مشــاور بســیاری از شــرکت های 

معــروف و بــزرگ جهــان اســت.
آدیــزس بــا ارائــه مــدل دوره عمــر ســازمان، بــه ســازمان ها کمــک می کنــد 
جایــگاه خــود را در دوره عمــر ســازمان بیابنــد، ویژگی هــا و عارضه هــای آن را 

بشناســند و در جهــت رفــع عارضه هــا و بقــا در دوران تکامــل حرکــت کننــد.
کتــاب دوره عمــر ســازمان توســط آقــای دکتــر کاوه محمــد ســیروس، اســتاد 
ــه  ــر، کــه افتخــار شــاگردی ایشــان را داشــته ام، ب دانشــگاه صنعتــی امیرکبی

فارســی ترجمــه شــده اســت. 

بــه دلیــل تاثیــر شــگرفی کــه ایــن کتــاب، بــر مــن گذاشــته، بــر آن شــدم تــا 
مطلبــی خالصــه از محتــوای ایــن مــدل را ارائــه نمایــم ولــی توصیــه اکیــد 
ــاب مطالعــه گــردد و وبســایت و محتواهــای  می گــردد کــه متــن اصلــی کت

آنالیــن پروفســور آدیــزس نیــز مــورد مداقــه قــرار گیــرد.
 

مفاهیم دوره عمر  سازمان
ــات  ــا ســیکل )دوره( حی ــر ی ــی عم ــد منحن ــده از قواع ــی موجــودات زن تمام
ــری می رســند و  ــه پی ــد، ب ــد می شــوند، رشــد می کنن ــد. متول ــروی می کنن پی
نهایتــاً می میرنــد. ایــن سیســتم های زنــده در هــر مرحلــه از عمــر خــود دارای 

الگوهــای رفتــاری خــاص هســتند.
ــی  ــر مختلف ــای عم ــده دارای دوره ه ــودات زن ــد موج ــز مانن ــازمان ها نی س
هســتند. از یــک طــرف در هــر مرحلــه از مراحــل عمــر بــا مشــکالت خــاص 
آن دوره مواجــه می شــوند و از طــرف دیگــر در مراحــل انتقالــی بیــن دوره هــا 

گزارش ویژه

شکل ۱- جوانی و پیری و ویژگی های کنترل پذیری و قابلیت انعطاف
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بــا مشــکالت انتقالــی روبــرو می گردنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه مــدل دوره 
عمــر هیــچ ارتباطــی بــا زمــان تاســیس یــا زمــان فعالیــت یک ســازمان نــدارد 
و صرفــاً بــه ویژگی هــای رفتــاری ســازمان ها می پــردازد. ممکــن اســت یــک 
ســازمان در یــک مرحلــه از عمــر خــود ســال ها باقــی بمانــد و یــا آن را ظــرف 

چنــد مــاه طــی کنــد.
وظیفــه رهبــری ایــن اســت کــه ســازمان را بــه گونــه ای اداره کنــد کــه بــه 
ــی،  ــدف نهای ــد )ه ــت نمای ــود حرک ــر خ ــه عم ــر از چرخ دوره ای مطلوب ت

ــت(. ــدن در آن دوره اس ــل و مان ــه تکام ــه نقط ــیدن ب رس
در جوانــی ســازمان ها انعطاف پذیــر، ولــی در اکثــر مواقــع کنترل ناپذیــر 
هســتند. بــا پیــر شــدن ســازمان، کنتــرل افزایــش و انعطاف پذیــری کاهــش 
می یابــد. نهایتــاً ادامــه پیــر شــدن بــا از دســت رفتــن قابلیــت کنترل نیــز همراه 
خواهــد بــود. جــوان بــه ایــن معناســت کــه ســازمان بــه آســانی تغییــر می کند 
ــم  ــری آن ک ــی، کنترل پذی ــود بوروکراس ــر نب ــه خاط ــال ب ــن ح ــی در عی ول
اســت. شــکل ۱، نشــانگر انعطاف پذیــری و قابلیــت کنتــرل در مراحــل جوانــی 

ــت.  ــری سازمان هاس و پی

ــا پیــری وجــود دارد.  تفاوت هــای آشــکاری بیــن ســازمان های دوران رشــد ب
ــه شــده اند. ــن آنهــا در جــدول قیاســی ۱ ارائ بعضــی از عمده تری

 
تشریح دوره های مختلف عمر سازمانی

بــا ذکــر مفهــوم فــوق در ارتبــاط بــا جوانــی و پیــری، بــه صــورت مختصــر، 
بــه تشــریح دوره هــای عمــر ســازمان معرفــی می پردازیــم. بــر اســاس نظریــه 
آدیــزس دوره عمــر ســازمان بــه ده مرحلــه تقســیم می شــود. منحنــی عمــر 
یــک ســازمان ســالم دارای توزیــع نرمــال اســت. بــه شــکل ۲ توجــه فرمائیــد.

 
دوره ایجاد

اولیــن دوره از حیــات ســازمان، ایجــاد، تشــکیل یــا تاســیس نامیــده می شــود. 
ســازمان هنــوز متولــد نشــده و فقــط به صــورت ایــده وجــود دارد. در ایــن دوره، 
تاکیــد بــر ایده هــا و امکاناتــی اســت کــه در آینــده تحقــق آنهــا محتمل اســت. 
موسســه هنــوز بطــور فیزیکــی وجــود نــدارد. حرف هــای بســیاری رد و بــدل 
ــال  ــازمان در ح ــذار س ــرد. بنیانگ ــورت گی ــی ص ــه عمل ــدون آنک ــود، ب می ش
ســاخت تعهــدات خــود و طــرح و عرضــه ایده هــای خــود دربــاره آینــده خــوب 

ســازمان اســت. 
ســازمان در ایــن دوره، بــرای تحقــق ماموریــت خود بــه خطرپذیری نیــاز دارد و 
پذیــرش خطــر در صورتــی امکان پذیــر اســت کــه تعهــد متناســب دوره ایجــاد 
در آن بوجــود آمــده باشــد. آنچــه یــک ســازمان جدیدالتاســیس نیــاز دارد، یــک 

پیشــاهنگ و قهرمــان کار و تولید اســت. 
شــخصی کــه پــس از تاســیس ســازمان، شــب ها خــواب آرام نداشــته باشــد. 
هــر انــدازه، حجــم کار و ایده هــای ســازمان بزرگتــر باشــد، تعهــد الزم بــرای 
انجــام آن بایــد ســنگین تر باشــد. ایجــادی کــه آزمایــش واقعــی بــر روی آن 
انجــام نشــود، بســمت پدیــده رابطــه نافرجــام ســوق داده خواهــد شــد. اولیــن 

ویژه
جدول ۱- مقایسه رفتار سازمان های در حال رشد و سازمان های پیر

شکل ۲- منحنی دوره عمر سازمانی
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ــروز ایــن حالــت، محــو شــدن تعهــدات اســت. اگــر ایده هــا مــورد  ــم ب عالئ
ــا واقعیــات را پیــدا  ــرو شــدن ب ــد، ســازمان آمادگــی روب آزمایــش قــرار نگیرن

ــک زوج(. ــام ی ــل رابطــه نافرج ــرد )مث ــد می می ــل از تول ــد و قب نمی کن
 

دوره طفولیت
هنگامی کــه خطــر پذیرفتــه شــد، ماهیــت موسســه دگرگــون می شــود. رفــع 
نیازهــای محیطــی یــا بــه عبارتــی فــروش، مــالک قــرار می گیــرد و فــروش 
بیشــتر مطــرح می شــود ایــن خطــر وجــود دارد کــه دیگــر بــه ایده هــا نیــازی 
نبــوده و طــرح ایده هــای جدیــد متوقــف شــود. در ایــن دوره، عمــل نمــودن 
ــه  ــود ک ــروع می ش ــه ش ــت از آن لحظ ــردن. طفولی ــر ک ــه فک ارزش دارد، ن
ــد  بخشــی از تعهــدات موسســان، اجــرا شــود. ســازمان در ایــن زمــان نیازمن
ــان  ــردازی )زم ــال از ایده پ ــت انتق ــه هدای ــذار( ک ــرد خاصــی اســت )بنیانگ ف
ایجــاد( بــه تحقــق ایده هــا را بــر عهــده بگیــرد. ســازمان بــرای ادامــه حیــات 
ــاز دارد. شــرکت دوره طفولیــت  ــه نقدینگــی و عالقــه و تعهــد بنیانگــذار نی ب
دارای حداقــل مقــررات، سیســتم، دســتور العمل انجــام کار و بودجه بندی اســت. 
تفویــض اختیــار و مســئولیت صــورت نمی گیــرد. سیســتمی بــرای اســتخدام و 
ارزیابــی عملکــرد وجــود نــدارد، اســتخدام بــر اســاس نیازهــا، بــه ســرعت و بــا 
کمتریــن تشــریفات صــورت می گیــرد و بالفاصلــه و بــدون آمــوزش بــه کار 

ــوند.  ــارده می ش گم
ســازمان بــه تــالش و بی خوابی هــای بســیار نیازمنــد اســت. مــرگ در طفولیت 
وقتــی رخ می دهــد کــه بنیانگــذار احســاس خســتگی کنــد یــا بــا چیــزی کــه 
خــود خلــق نمــوده، احســاس بیگانگــی کنــد. همچنین، اگــر ســازمان نقدینگی 
خــود را از دســت بدهــد یــا کنتــرل از دســت بنیانگــذار خــارج شــود، ســازمان 
در دوره طفولیــت می میــرد. وقتــی نقدینگــی و حجــم فعالیت هــای ســازمان 

متعــادل شــود، ســازمان قــدم بــه دوره بعــد )رشــد ســریع( مــی گــذارد. دوره 
طفولیــت، دوره مدیریــت در بحــران اســت.

دوره رشد سریع
در دوره ایجــاد، ایــده وجــود داشــت و در دوره طفولیــت، ایــده آغــاز بــکار نمــود. 
اکنــون زمانــی فــردا رســیده کــه ایده هــا بــه عمــل تبدیــل شــده و ســازمان بــر 
مشــکل کمبــود نقدینگــی فائــق آمــده و فــروش افزایش یافته اســت. ســازمان 
نــه تنهــا قــادر بــه ادامــه حیــات بــوده، بلکه در حــال پیشــرفت اســت. نقدینگی 
و حجــم فعالیــت ســازمان متعــادل شــده اســت. درآمــد ســازمان بــه انــدازه ای 
شــده کــه هزینه هــای جــاری را جــواب می دهــد. ســازمان هماننــد کودکــی 
ــد و مشــکالت را  ــاده اســت، فقــط فرصــت را می بین ــازه راه افت اســت کــه ت
درک نمی کنــد. از بیماری هــای دوره رشــد ســریع، هماننــد ســوپرمارکت عمــل 

کــردن اســت. 
بــه هــر چیــزی دســت می زنــد و هــر فرصتــی، اولویــت محســوب می شــود. 
وجــود اولویت هــای بســیار بــه معنــی نداشــتن هیــچ اولویتــی اســت. بــه جــای 
ــرل  ــازمان را کنت ــا س ــط و فرصت ه ــازمان، محی ــط س ــط توس ــرل محی کنت
ــر  ــه ب ــت، بلک ــه نیس ــاس برنام ــر اس ــازمان ب ــد س ــد. رش ــت می کنن و هدای
اســاس نیــاز محیــط و عکس العملــی اســت. ســازمان بــرای فرصــت فــروش 
برنامه ریــزی نمی کنــد، بلکــه فقــط انتظــار آن را می کشــد. ســازمان در ایــن 
دوره، همــواره، بــا مشــکل کمبــود جــا و مــکان مواجــه اســت و بســته بــه نیاز، 

ــد فراهــم می شــود. ــر جدی دفات
اگــر تاکیــد بــر ایجــاد سیســتم های اداری و ســاختار ســازمانی وجــود نداشــته 
باشــد و مدیریــت بــه صــورت نهــادی عمــل نکنــد، عارضــه ای بــه نــام »تلــه 
بنیانگــذار« بــروز خواهــد کــرد. تلــه بنیان گــذار بــه معنــای ایــن اســت کــه بــا 

مــرگ بنیان گــذار، احتمــااًل، ســازمان نیــز نابــود خواهــد شــد.
  

دوره بلوغ
در ایــن دوره از ســیکل حیــات، شــرکت تولــدی مجــدد می یابــد. در دوره بلــوغ، 
مســتقل از بنیانگــذارش، ســازمان تولــدی دوبــاره می یابــد. بارزترین خصوصیت 
ــت. از  ــی اس ــاد و بی ثبات ــض، تض ــام، تناق ــی، ابه ــن دوره از جوان ــاری ای رفت
عــوارض ایــن دوره، صــف آرایــی افــراد قدیمــی در مقابــل تــازه واردهــا، تضــاد 
ــویقی  ــتم های تش ــی در سیس ــی و ناهماهنگ ــداف و بی ثبات ــی در اه و بی ثبات
اســت. ایــن مشــکالت ممکــن اســت بــه تــرک رهبــری خــالق و مبتکــر و 
مــرگ ســازمان منجــر شــود. انتقــال بــه ایــن دوره بــا ســختی همــراه اســت. 
علــل اساســی ایــن ســختی عبارتنــد از: بحــران تفویــض اختیــار، دگرگونــی در 

رهبــری و جابجایــی اهــداف.
انتقــال بــه دوره بلــوغ نیازمنــد تفویــض اختیــار اســت. هــر چــه تفویــض اختیار 
دیرتــر آغــاز شــود، بــه همــان انــدازه فراگیــری کارکنــان در مــورد نحــوه اتخاذ 

شکل ۳- دوره های ایجاد و طفولیت و عارضه های آنها

شکل ۴- دوره رشد سریع و عارضه آن
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شکل۶ دوره تکامل

ــران،  ــاز بح ــا آغ ــان ب ــد. همزم ــر می انجام ــه تاخی ــرای آن ب ــم و اج تصمی
ــی اســت.  ــر اجرای ــک مدی ــد ی ــن مشــکل، نیازمن ــل ای ــرای ح ــذار ب بنیان گ
مدیــر جدیــد بایــد یــک رهبــر باشــد. او بایــد ســازمان را بــه ســمت حرفــه ای 
ــر اســاس احســاس  ــر ب ــا کمت ــی در تصمیم گیری ه شــدن ســوق دهــد، یعن
عمــل نمایــد. او مجــری محــض تصمیمــات بنیانگــذار نیســت. رهبــر جدیــد 
بایــد سیســتم ایجــاد کنــد، مشــاغل و مســئولیت ها را مجــدداً تعریــف نمــوده، 

ــد. ــررات و دســتورالعمل ها را وضــع نمای ــه ای از مق مجموع
از مشــخصه های دیگــر ایــن دوره، از دســت رفتــن بینــش ســازمان، بــه طــور 
موقــت، اســت. دگرگونــی در اهداف ســازمانی و تغییــر از وضعیت »کار بیشــتر« 
ــا چالش هــای جــدی  ــه، ســازمان را ب ــه »کار حساب شــده تر« در ایــن مرحل ب
روبــرو می ســازد. بــه جــای تولیــد بیشــتر، تــالش جهــت کیفیــت بهتــر انجــام 
ــود و اصطالحــاً ســازمان دچــار  می پذیــرد. اهــداف تضــادی جــدی خواهــد ب
بحــران در مدیریــت می شــود کــه جنبه هــای متعــددی را بــه دنبــال خواهــد 

داشت.

اگــر ســازمانی توســط دو یــا چنــد نفــر تاٌســیس شــده باشــد، شــریکی کــه 
خالقیــت و خطرپذیــری بیشــتری دارد، اغلــب تهدیــدی بــرای ایجــاد ثبــات در 
سیســتم خواهــد بــود و شــریکی کــه ســازمان یافته تــر عمــل کنــد، شــروع بــه 
مقاومــت در برابــر شــریک مبتکــر خــود می نمایــد. تــا زمانــی کــه بنیان گــذار 
کارآفریــن در کارش موفــق باشــد، قــدرت را در اختیار داشــته و اختیــارات هیات 
مدیــره محــدود خواهــد بــود. امــا، زمانی کــه اشــتباهات دوره رشــد ســریع بروز 
نمایــد، ســازمان دچــار »تلــه کار آفریــن« خواهــد گردیــد. در ایــن زمــان هیات 
مدیــره مصمــم خواهــد شــدکه ســازمان را بــه کنتــرل خــود درآورد و بنیان گذار 
کارآفریــن را از دور خــارج کنــد. بــرای یــک ســازمان دوره بلــوغ، وجــود ایــن 
تضادهــا امــری طبیعــی اســت. امــا هنگامــی کــه در اثــر ایــن تضادهــا، احتــرام 
و اعتمــاد متقابــل میــان افــرادی کــه بــر فرآینــد تصمیم گیــری اثــر گذارنــد از 
بیــن بــرود، ســازمان آســیب پذیر می شــود. ســازمان نیــروی کارآفریــن خــود 
ــت، از دســت داده،  ــری آن اس ــب انعطاف پذی ــرک آن و موج ــوه مح ــه ق را ک
در اثــر خــروج نیروهــای کارآفریــن، ســازمان دچــار عارضــه »پیــری زودرس« 

می شــود.

دوره تکامل
دوره تکامــل در منحنــی عمــر ســازمان، نقطــه ای اســت بهینه کــه در وضعیتی 
ــادل بوجــود  ــرار داشــته و در آن تع ــت انعطــاف ق ــری و قابلی ــن کنترل پذی بی
آمــده اســت. ســازمان دوره تکامــل دارای سیســتم های تخصصــی- حرفــه ای 
ــی  ــوان اجرای ــی، ت ــل پیش بین ــه ای قاب ــه گون ــوده و ب ــازمانی ب ــاختار س و س
خــود را افزایــش می دهــد. ســازمان ها، در دوره تکامــل تقریبــاً می داننــد چــه 

ــه مقصــد مــی رســند. ــه ب ــد و چگون ــد، کجــا می رون می کنن
ســازمان در ایــن دوره، دارای بودجــه ای رو بــه افزایــش اســت و تفــاوت بودجــه 
ــود.  ــام می ش ــل انج ــور کام ــرد بط ــی عملک ــت. ارزیاب ــدک اس ــرد ان و عملک

ویژه

شکل 5- دوره بلوغ و عوارض آن

شکل ۷ دوره ثبات
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دســتیابی بــه اهــداف، پــاداش و عکــس آن، تنبیــه بــه دنبــال دارد. ســازمان 
بــه دنبــال جلــب رضایت مشــتری بــوده، دارای ســاختاری بســیار ســاده اســت. 
ســاختار ســازمانی بــه صــورت فراینــدی تعریــف شــده، رهبــری ســازمان بــه 
صــورت نهادینــه عمــل کــرده و تصمیم گیری هــا بــه گروه هــای کارشناســی 

ــود. ــذار می ش تخصصــی واگ
اگــر ســازمان در ایــن دوره، انــرژی حیاتــی خــود را تقویــت ننمایــد و کارآفرینی 
از ســازمان رخــت بربنــدد و اگــر دائمــاً ســعی بــه اســتفاده از ایــن انــرژی بــه 
ــرخ رشــد خــود را از دســت داده و رشــد  ــت آن شــود، ســازمان ن جــای تقوی
ــدی،  ــه دوره بع ــگاه ســازمان ب ــد. آن ــی ســازمان کاهــش می یاب ــرژی حیات ان

یعنــی ثبــات وارد خواهــد کــه پایــان رشــد و آغــاز افــول ســازمان اســت.
 

دوره ثبات
ــت.  ــازمان اس ــک س ــات ی ــیکل حی ــری در س ــن دوره پی ــات، اولی دوره ثب
ــج، قابلیــت انعطــاف خــود را از  ــد اســت. لیکــن بتدری ــوز قدرتمن شــرکت هن
دســت می دهــد. سیســتم بــه انتهــای دوره رشــد خــود رســیده کــه شــروعی 
اســت بــرای اشــاعه فســاد ســازمانی. ســازمان از وجــود وضعیتــی کــه در آن 
ایــن شــعار تکــرار می شــود »اگــر هنــوز نشکســته پــس نیــازی بــه اصــالح 
ــوآوری و شــهامت از  ــت، ن ــه خالقی ــذاب اســت. تدریجــاً روحی ــدارد«، در ع ن
ــرل  ــد، کنت ــش می یاب ــاف کاه ــت انعط ــه قابلی ــج ک ــی رود. بتدری ــت م دس
ــود.  ــر می ش ــن دوره کمت ــلیقه ها در ای ــاد س ــود. تض ــم می ش ــازمانی حاک س
اعتمــاد فزاینــده ای نســبت بــه آنچــه در گذشــته به انجــام رســیده، وجــود دارد. 
ســازمان دارای موقعیتــی بــا ثبــات در بــازار اســت و احســاس خطــر و فوریت در 
کارهــا مشــاهده نمی شــود. گاه نشــانه هایی از خالقیــت و پذیــرش فوریت هــا 
ــاه اســت. کارکنــان ســعی  مشــاهده می گــردد. لیکــن عمــر ایــن مــوارد کوت
می کننــد تمــاس کمتــری بــا مشــتریان داشــته باشــند و بیشــتر وقــت خــود 
را در دفاتــر و بــا یکدیگــر تلــف می کننــد. آنهــا بــه طوالنــی کــردن جلســات 
عالقمنــد می شــوند. از ایده هــای جدیــد اســتقبال می شــود. امــا نــه بــا همــان 
حرارتــی کــه در دوره هــای رشــد وجــود داشــت. در جهــت افزایــش ســودآوری، 
از منابــع مربــوط بــه تحقیــق و توســعه و بازاریابــی، کاســته می شــود. سیاســت 
ــوآوری در  ــن ن ــن رفت ــب از بی ــدت، موج ــاه م ــودآوری در کوت ــه س ــه ب توج
ــبت  ــتری نس ــت بیش ــتاد( اهمی ــی و اداری )س ــور مال ــود. ام ــدت می ش درازم
بــه امــور بازاریابــی، مهندســی و تحقیــق و توســعه )صــف( پیــدا مــی کنــد. 
در صــورت طوالنــی شــدن دوران رکــود خالقیــت، توانایــی ســازمان در تاٌمیــن 
نیازهــای مشــتریان بــه تدریــج کاهــش می یابــد و ســازمان بــه ناچــار، بــه دوره 

ــزد.  ــی اشــرافیت می لغ ــدی، یعن بع
 

دوره اشرافیت
ــودآوری و تشــکیالت مصــرف  ــرل سیســتم، س ــی در جهــت کنت ــع مال مناب

می شــود. در انجــام امــور بــه عــوض اینکــه »چــه کاری« و »چرایــی« مــورد 
ســوال قــرار گیــرد، چگونگــی آنچــه در گذشــته انجام شــده مــورد تاکید اســت. 
در ایــن دوره امــور تشــریفاتی در لبــاس، القــاب و ســنت ها رواج می یابــد. افــراد 
ــد هســتند. لیکــن به صــورت گروهــی  ــات ســازمان عالقه من ــه حی نســبت ب
انــدرز حکیمانــه »حرکــت ایجــاد نکــن، کار طبــق روال انجــام شــود« مد نظــر 

اســت. 
نــوآوری در ســازمان بســیار کــم اســت و شــرکت نیــز بــه منظــور تحصیــل 
تولیــدات و بازارهــای جدیــد یــا بعنــوان کوششــی جهــت خریــد کارآفرینــی، 
ممکــن اســت اقــدام بــه خریــد شــرکت های دیگــر نمایــد. ســازمان از نظــر 
نقدینگــی ثروتمنــد اســت. اینکــه »چــه کار می کنیــد« مهــم نیســت. بلکــه 
»کار را چگونــه انجــام می دهیــد« مــورد توجــه اســت. دنبــال کــردن اهــداف 
کوتاه مــدت بــا کســب نتایــج نســبتاٌ مطمئــن، معمــول می گــردد و بذرهــای 

ــود.  ــانده می ش ــه روی افش میان
وجــه تمایــز ســازمان اشــرافیت از ســایر ســازمان ها در لبــاس پوشــیدن افــراد، 
محــل برگــزاری جلســات، چگونگــی اســتفاده از فضــا، عناویــن و القابــی کــه 

شکل ۸ دوره اشرافیت
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بــرای یکدیگــر قائلنــد، روش برقــراری ارتبــاط بــا هــم و نحــوه عملکردشــان 
در بــروز تضادهــا قابــل شناســایی اســت. بــا اســتفاده از تجهیــزات و امکانــات 
فــراوان، فضــای ســازمان و دکوراســیون اتاق هــا، بــه صورتــی مجلــل آراســته 
می شــود. لباس هــا متحدالشــکل می گردنــد و کارکنــان یکدیگــر را بــا القــاب 
و عناویــن تشــریفاتی، خطــاب می کننــد. شــرکت اشــرافیت، حقایــق موجــود 
ــب  ــه ای غال ــرد وظیف ــر عملک ــب ب ــن دوره، قال ــد. در ای ــان می کنن را کتم
می گــردد. ســازمان، عمدتــاً ســعی در افزایــش ســود از طریــق افزایــش درآمــد 

ــا.  ــق حــذف هزینه ه ــه از طری دارد ن
 

بوروکراسی اولیه
ــه  ــای اینک ــه ج ــرار دارد، ب ــه ق ــی اولی ــه در دوره بوروکراس ــازمانی ک در س
بــرای رفــع مشــکالت بوجــود آمــده بــه دنبــال »چــه بایــد کــرد« باشــند، 
تاکیدبــر پرســش »چــه کســی مقصــر اســت« رایــج می گــردد. گویــی، اگــر 
معلــوم شــود عامــل مشــکل چــه کســی بــوده، مشــکل حــل خواهــد شــد. 
در چنیــن محیطــی، تمــام توجــه بــه برخوردهــای داخلــی معطــوف گردیــده 
ــرا  ــازمان را ف ــوءظن س ــود. س ــوب می ش ــم محس ــک مزاح ــتری ی و مش
ــن بســیار  ــه ت ــن ب ــارزه ت ــرد و کشــمش، از پشــت خنجــر زدن و مب می گی

ــود.  ــج می ش رای
ــالش  ــای ت ــه ج ــوند و ب ــغول می ش ــران مش ــا دیگ ــگ ب ــه جن ــران ب مدی
بــرای بهبــود محصــوالت و افزایــش درآمــد، بــرای بقــای شــخصی، آن هــم 
ــت و  ــد. وق ــا یکدیگــر جــدال می کنن ــه قیمــت بی اعتبارســازی دیگــری، ب ب
ــان خــالق  ــود. کارکن ــی می ش ــای داخل ــازمان صــرف درگیری ه ــرمایه س س
ســازمان، عمداتــاً یــا ســازمان را تــرک می کننــد، یــا ســرد و بی خاصیــت باقــی 
می ماننــد. بــا افزایــش بدگمانی هــا، نیروهــای توانمنــد بــه شــدت نگــران شــده 

ــه می  شــوند.  ــرون انداخت ــا بی ــد و ی ــرک می کنن ــا شــرکت را ت ی
ــود  ــارت اســت از »مواظــب پشــت ســر خ ــن دوره عب ــاری ای مشــخصه رفت
بــاش«. ایــن وضــع تــا زمانــی کــه ســازمان ورشکســته شــود، یــا دولــت آن را 
تحــت حمایــت خــود درآورد، ادامــه پیــدا می کنــد. بــه ایــن ترتیــب نیروهــای 
ــل در  ــی کام ــک بوروکراس ــد و ی ــلط می گردن ــازمان مس ــور س ــر ام اداری ب

ــردد.  ــرار می گ ــازمان برق س
 

بوروکراسی و مرگ
در دوره بوروکراســی، شــرکت منابــع کافــی بــرای خــود ایجــاد نمی کنــد. وجود 
خــود را نــه بــا عملکــرد خــوب، بلکــه با ایــن واقعیــت کــه »وجــود دارد« توجیه 
می کنــد. بــا کمــک سیســتم های پشــتیبانی )حیــات مصنوعــی(، فقــط مــرگ 
خــود را بــه تاخیــر می انــدازد. یــک ســازمان بوروکراســی دارای سیســتم های 
فــراوان و عملکــرد ناچیــز بــوده، هیچ گونــه پیوســتگی بــا محیــط خارج نداشــته 
و تمــام توجهــش بــه خــودش معطــوف اســت. ســازمان بوروکراســی درهــم 

شکل ۱۰ دوره بوروکراسی و مرگ

ریختــه و بی نظــم اســت. هیچگونــه کنترلــی احســاس نمی شــود. مشــتریان 
بایــد روش هــای پردردســری را بیابنــد تــا از طــرق فرعــی و انشــعابی یــا ایجــاد 
شــکاف در سیســتم بــه نتیجه برســند. کاغذبــازی سیاســی، نــوآوری و خالقیت 
ــم  ــه و تصمی ــب نتیج ــرای کس ــتریان ب ــای مش ــرد. تالش  ه ــن می ب را از بی
بــا درخواســت ســازمان بــرای آوردن مدرکــی دیگــر توســط مشــتریان مواجــه 

می شــود.
ــاد حفاظــت  ــت انجم ــک حال ســازمان های بوروکراســی ممکــن اســت، در ی
شــده، زنــده بماننــد. ایــن مــورد هنگامــی رخ می دهــد کــه آنها قــادر باشــند در 
جدایــی کامــل از محیــط، بــه کار خــود ادامــه دهنــد. ســازمان هایی کــه دارای 
امتیــاز انحصــاری هســتند و نیــز، ســازمان های دولتــی کــه از حمایت سیاســی 
برخــوردار باشــند، در چنیــن وضعیتــی مــرگ خود را بــه تعویق خواهنــد انداخت. 
ــه طــول انجامــد. مــرگ هنگامــی  ممکــن اســت مــرگ حقیقــی ســال ها ب
ــه ســازمان متعهــد نباشــد. در  حــادث می گــردد کــه دیگــر کســی نســبت ب
صورتــی کــه هیچگونــه تعهــد یــا الــزام سیاســی جهــت حمایــت از ســازمان 
وجــود نداشــته باشــد، مــرگ ســازمان می توانــد قبــل از دوره بوروکراســی واقــع 
گــردد. در یــک بوروکراســی، مــرگ ســازمان بــه تعویــق می افتــد. ســرانجام، 
زمانــی کــه ســازمان نتوانــد نیازهــای مالــی خــود را بــرآورده کنــد و بــرای ادامه 

حیــات آن توجیــه سیاســی وجــود نداشــته باشــد، خواهــد مــرد. 
ــدن در دوران  ــه ورود و مان ــازمان ها بایســتی معطــوف ب ــه و حرکــت س برنام
ــر و  ــر دوره از عم ــای ه ــت ویژگی ه ــا الزم اس ــد ام ــازمان باش ــل س تکام
عارضه هــای ســازمان شناســایی گردنــد تــا ســازمان ها بتواننــد خــود را از شــر 

ــد. ــا برون ــه ســمت تکامــل و بق عارضه هــا راحــت نمــوده، ب
ــران صنعــت  ــرای مدی ــا مــدل دوره عمــر ســازمان، ب ــد اســت آشــنایی ب امی

ــد واقــع گــردد. فــوالد مفی

ویژه
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ــر از  ــه غی ــتیم ب ــعادت داش ــتان ها را س ــام اس تم
اســتان یــزد )شهرســتان یــزد( کــه البتــه بــا ایــن 
ــد کاری در  ــعادت حضــور مفی ــه س ــد از اینک بازدی
ــن اســتان نداشــتم متاســف شــدم.... شــرایطی  ای
ــاس  ــه احس ــن مرتب ــرای اولی ــه ب ــد ک ــش آم پی
نیــاز موجــب حضــور در شهرســتان یــزد و بررســی 

ــد.  ــم گردی ــک فراه ــات نســاجی از نزدی امکان
همیشــه می گوینــد هــر کجــا را خواســتید بازدیــد 
کنیــد بهتــر اســت از منظــر فــردی کــه شــناخت 
ــد  ــم داری ــه تصمی ــورد آنچ ــل در م ــی و کام کاف
ــن  ــد از ای ــدام کنی ــد داشــته باشــد اق بررســی کنی
ــم توســط  ــن مه ــه ای ــدا رو شــاکریم ک جهــت خ
دوســت و بــرادر عزیزمــان اســتاد دانشــگاه و صاحب 
امتیــاز دســتگاه های آزمایشــگاهی کیمیــا بهریــس 
ــه در  ــد ک ــم گردی ــنی فراه ــدس گلش ــای مهن آق
ــم از شــرکت های منتخــب  ــک روز بتوانی ــول ی ط
ــام  ــم تم ــق علی رغ ــه ح ــه ب ــم ک ــد نمای بازدی
تجربه هــای گذشــته از کارخانجــات نســاجی ایــران 
ایــن شــرکت ها حرف هــای دیگــری بــرای گفتــن 

داشــتند. 

۱- اولین شرکت 
ــاًل ســنتی اداره  ــه علیرغــم آنکــه کام ــن کارخان ای

ــود.  ــل ب ــل تام ــه قاب ــد جنب ــد از چن می ش
- انگیــزه بــاال جهــت ادامــه راه تولیــد بــدون توجــه 

ــه شــرایط موجود  ب
-  موروثــی بــودن کار اجرایــی از پدربــزرگ بــه پــدر 
و از پــدر بــه  فرزنــد و همــه بــا عالقــه زیــاد در کار 

لید  تو
- پاسخگو بودن در حد توان و برداشت تجربی خود 

- آمادگــی همه گونــه همــکاری جهــت ارتقــاء کار 
لید تو

۲- دومین شرکت 
وجــود ایــن کارخانــه کــه توســط بخــش خصــوص 
اداره می شــود و تقریبــا صاحبــان آن از نفــرات اولیــه 
بوده انــد کــه از جوانــی کار را آغــاز نمــود و در 
راســتای تکامــل قدم هــای مثبــت زیــادی برداشــته 
کــه می تــوان بــه عنــوان یــک الگــو معرفــی گــردد 

مــوارد قابــل تامــل عبــارت بودنــد از:  
ــاده نمــودن  ــا پی - علی رغــم قدمــت دســتگاه ها ب
ــه  ــد اولی ــودن در بازدی ــو ب ــه Pm احســاس ن برنام

شــهود اســت 
ــورد توجــه اســت وجــود  ــدای خــط آنچــه م - ابت
یــک خــط کامــل و منحصــر بــه فــرد رنگــرزی- 
تکمیــل کمپکــت گردبــاف اســت کــه بــا در اختیــار 

ــوص  ــت مخص ــرزی ج ــریزه- رنگ ــتن مرس داش
پارچه هــای گردبــاف ....

دســتگاه های مقدمــات رنگــرزی پارچــه تــوان 
ــد  ــه رون ــرای ادام ــی ب ــه ایده ال ــازی اولی آماده س

تولیــد را دارا می باشــند.  
ــد  ــل واح ــرزی و تکمی ــد رنگ ــه واح - در مجموع
چــاپ از جملــه مزایــای قابــل توجــه ایــن شــرکت 

اســت. 
- و در انتهای دو مورد تامل دیگر:  

- وجــود چــاپ دیجیتالــی منحصر بــه فــرد در ایران 
کــه بســیار تنوع پذیــر اســت بــا عــرض چهــار متر

- برنامه ریــزی جهــت ایجــاد یــک پــروژه عظیــم 
جهــت احــداث واحــد ریســندگی و بافندگــی کــه در 

حــال انجــام اســت.

۳- سومین شرکت 
از نــکات جالــب توجــه در بازدیــد ســومین کارخانــه 
ــی  ــی و تجرب ــوارد علم ــی م ــظ تمام ــاف حف گردب
ــواًل در  ــه معم ــود ک ــدی ب ــه تولی ــک مجموع در ی
ــال  ــوال اعم ــاف اص ــی گردب ــرکت های بافندگ ش
نمی گــردد و بخصــوص بــه هنــگام مصــرف 
ــل  ــه قاب ــن کارخان ــه در ای ــه از آنچ ــای پنب نخ ه

ــد.  ــود عبارتســت بودن ــه ب توج

مهندس ناصر زجاجی مجرد *

آیا می توان یـزد را به عنـوان ژاپن 
بازتابصنایع نساجی ایران نامید؟ 

مقدمــه: بعــد از طــی ســال ها کار و تالش 
ــوص  ــران به خص ــاجی ای ــع نس در صنای
اســتان های  در  آن  زمــان  بیشــترین 
اصفهــان، تهــران، البــرز، قــم، مازنــدران 
ــه  ــزد از جمل ــراه ی ــه هم ــه ب ــالن ک و گی
هفــت اســتانی نــام بــرده مــی شــود کــه 
ــود  ــاجی رو در خ ــع نس ــترین صنای بیش
ــت  ــد گف ــق بای ــه ح ــت و ب ــا داده اس ج
کــه هــر کــدام در یــک و یــا چنــد زمینــه 
ــای  ــخگوی نیازه ــبک و پاس ــب س صاح
داخلــی در صنایــع عظیــم نســاجی 

هســتند. 
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گیج هــا  در  گردبــاف  دســتگاه های  وجــود   -
و دهنه هــای متنــوع کــه پاســخگویی تمامــی 

می باشــند.  متنــوع  سفارشــات 
- تمامــی ماشــین ها جدیــد بــوده و  ســاخت کشــور 

آلمــان می باشــد. 
- ســالن از نظــر ســاختار مناســب و دســتگاه ها بــا 

ترکیــب ایــده آل چیــده شــده انــد. 
- شــاید بــه نــدرت مشــاهده گــردد یــک کارخانه 
ــوای  ــه ه ــتم تهوی ــخصات از سیس ــن مش ــا ای ب
ــف  ــرده و در ک ــتفاده ک ــندگی اس ــوب ریس مطل
ــب  ــه مناس ــتم تهوی ــاالی اون سیس ــالن و ب س

ــد.  ــده باش ــب ش ــاجی نص نس
- جداســازی ســالن با اســتفاده از نایلون و فضاسازی 
ــار ســالن دیگــر دســتگاه کنتــرل  مناســب و در کن

کیفــی از جملــه مــوارد قابــل طــرح می باشــد. 
ــرای و  ــر اج ــش مدی ــه نق ــالن ک ــای س -راهنم
ــه کار  ــیار ب ــود بس ــتگاه ها ب ــدازی دس ــی راه ان متول

ــتند.  ــراف داش ــود اش خ
ــی  ــعه شــرکت در محل ــرح و توس ــای ط - در انته
روبــروی شــرکت کــه از مــوارد قابــل تامــل 

می باشــد.

۴- چهارمین شرکت 
ــه  ــدو ورود ب ــه در ب ــل توج ــوارد قاب ــه م از جمل
ــا  ــط مناســب ب ــک محی ــه ایجــاد ی ــن کارخان ای
ســالن های تولیــد و اداری بــا اســتفاده از مصالــح 
ــل توجــه  ــی می باشــد. مــوارد قاب ســاختمانی عال

ــن شــرکت عبارتســت از در ای
و  راه  راه  رنگــی  پارچه هــای  انــواع  ارائــه   -
چهارخانــه بــا طرح هــای متنــوع و در اختیــار 
داشــتن یــک تیــم طراحــی آمــاده بــکار و صاحب 

ــبک س
ــا  ــدرن ب ــی م ــتگاه های بافندگ ــا دس - کارگاه ب
ــگ در  ــت هشــت رن ــوان باف ــا ت ــاال ب ســرعت ب

ــال کار  ــی در ح ــود و تمام پ
ــت  ــور کاری و باف ــدود اپرات ــداد مح ــود تع - وج
ــا  ــل در اول ی ــف حداق ــدون توق ــودن ب ــه ب پارچ

ــه حضــور داشــتیم  ــی ک زمان
ــی  ــخ رنگ ــتفاده از ن ــل اس ــل تام ــه قاب - و نکت
تــک الی پنبــه ای کــه در حــال تولیــد روی 

می باشــد.  دســتگاه ها 
و در آخــر وجــود دســتگاه چله پیچــی بخــش 
کــه ضمــن تولیــد چلــه رنگــی تــوان آهــار کامــل 

ــر  ــی را دارد و دیگ ــک ال و رنگ ــای ت ــه  نخ ه ب
احســاس نیــاز بــه دســتگاه های آهــار مرســوم بــا 

ــردد.  ــاس نمی گ ــتقیم احس ــچ  مس چله پی
و  پارچــه  کنتــرل  انتهــای  در  توجــه  قابــل 
بســته بندی مناســب از جملــه مــوارد قابــل توجــه 

ــت.  اس
ــدود  ــان مح ــه زم ــوس از آنک ــا افس ــه ب در خاتم
بــود و امــکان دیــدار از شــرکت های متنــوع دیگــر 
میســر نشــد و قطعــاً از آنجایــی کــه مشــت نمونــه 
خــروار اســت قطعــاً کارخانجــات بســیار زیــادی در 
یــزد وجــود خواهــد داشــت کــه همــه را بــه صنعت 
ــد  ــزد می توان ــس ی ــد پ ــدوار می کن ــاجی امی نس
ــه از  ــرط آنک ــه ش ــد ب ــران  باش ــاجی ای ــن نس ژاپ
ــادر  ــه ق ــوی ک ــه ق ــک سیســتم اتحادی ــق ی طری
باشــد ماننــد خوشــه یــزد پلــی ایجــاد نمایــد از یــزد 
بــازار تولیــد در ایــران بــه بازارهــای متنــوع تولیــد 
ــا  و فــروش پوشــاک از طریــق ارتبــاط دانشــگاه ب

صنعــت والســالم

* مشاور شرکت اوا کتان جین وست 
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چهرهای انسانی از شرکت ترسیم کنید
 به مصرف کنندگان و مشتریان خود نشان دهید که شرکتتان 
تبعات اجتماعی اول بحران حاضر را درک می کند و فقط به دنبال 

کسب سود در این دوران سخت نیست. 
به  کمک  برای  شرکتتان  که  را  گام هایی  منظور،  همین  به 
برداشته  دوران  این  در  و سهامداران خود  کارکنان  مشتریان، 
است توضیح دهید. صفحات شرکت در شبکه های اجتماعی جزو 

مهمترین ابزارهای شما در این راه هستند. 
یکی از نمونه هایی که در دوران بحران کرونا شاهدش بودیم 
خود  نیروهای  آنکه  جای  به  رستوران ها  از  بسیاری  بود:  این 
را در این زمان تعدیل کنند، آنهـا را به کارهای دیگری مثل 
دلیوری غذا منتقل کردند. این در حالی بود که پیش از این، 
از خدمات برونســپاری برای دلیوری استفاده میشد. مشتریان 
وفادار رستوران که از قبل با کارکنان آشنایی داشتند، با دیدن 
چهره آنها در هنگام تحویل غذا احساس مثبتی پیدا میکردند و 
در عین حال به آنها یادآوری می شــد که تداوم خدمات گرفتن 

از رستوران ضامن حیات آن خواهد بود. 
در نمونه ای دیگر، نهادهای مالی به نشانه حسن نیت، تسویه 
بدهی های مشتریان خود را بخشوده یا به تعویق انداختند. این 
نشانه ای بود از اینکه نهاد مالی معتمد شما به شما اعتماد دارد و 
ترجیح میدهد شما مشتریاش باقی بمانید. درواقع مشتری شرکت 
شما در زمان بحران به دنبال این اســت که ببیند شما چه ارزشی 
به او می دهید. اگر حس کند که برای او ارزش قائل شده اید و 

شرایط دشوارش را درک کرده ا ید، به شما وفادار می ماند. 

به مشتریان راه تعامل را نشان بدهید
 هر تحولی را که در زمینه کاری شــرکت رخ می دهد به اطالع 
مشتریان دو برســانید. این می تواند شــامل تغییر ســاعات 
کاری، تعطیلی شعباتی از کارخانه ها و تاسیسات، تعدیل نیرو، 

تغییرات در خدمات مشتریان و گزینه های سفارش باشد. 
در جریان این تغییرات، مشتریان باید حس کنند که شرکت 
در جهت تامین نیازها و منافع آنها چنین تصمیماتی را اجرایی 
کرده اســت. مثال دو شــرکت بزرگ اپل و لولولمون جزو 
شــرکت هایی بودند که لزوم تعطیلی برخی شعبات برایشان 
اختیارشان  در  که  مشتریان  فهرست  از  آنها  بود.  شده  محرز 
بود استفاده کردند تا آنها را تشویق به خرید آنالین کنند و به 
آنها اطمینان دهند که در صورت وجود هر پرسشی از سوی 
مشتریان آماده خدمتگذاری هستند و البته اطالعات الزم در مورد 

فروشگاه های دیگر خود را در اختیار آنها گذاشتند.

به مشتریان اطمینان دهید که ماموریت شرکت تغییر 
نخواهد کرد 

سه به مشــتریان اطمینان دهید که به رغم بروز شرایط بحرانی 
و لزوم ایجاد تغییرات، همچنان به ارزش های اصلی شــرکت 
که باعث جذب مشتریان شده بود پایبند هستید و این مسئله را 
در اولویت قرار دادهاید. مثال شرکت هانس ویتلر که خدمــات 
خودرو در آمریکا ارائه می داد، پس از بروز بحران کرونا روش خود 
را تغییر داد و به مشتریان اعالم کرد که خودرو آنها را برای تعمیر 
از درب منزل آنها تحویل خواهد گرفت و بعد از تعمیرات، آن را 

بازخواهد گرداند. 

نوآور باشید 
چهار نوآوری در زمان بحران اهمیت زیادی دارد. در شرایطی 
مثل بحران کرونا یا بحران های مشابه، الزم است به مشتریان 
خود نشان دهید که راه های جدیدی برای خدمات رســانی به 
آنها در اختیار دارید؛ مثال اینکه کاالها یا خدمات جدیدی برای 

حل یک مشکل جدید را در اختیار آنها قرار دهید.
 یک نمونه اخیر این بود که در روزهای آغازین بحران کرونا در 
آمریکا که کمبود شدید نان و آرد در فروشگاه ها مشاهده می شد، 
فادراکرز که یک همبرگرفروشی زنجیرهای است، با یک نوآوری 
وارد عمل شد و به جای همبرگر، شروع به تولید نان و ارائه 
مستقیم آن به مشتریان کرد.  هم چنین شرکتهای مختلفی در 
دنیا روی تولید مواد ضدعفونی و مایع دستشویی متمرکز شدند 
تا آنچه را که واقعا مشتریان میخواستند به آنها ارائه بدهند. این 

حرکتی امیدبخش بود که مشتریان فراموشش نمی کنند.

آینده تان را برای مشتری ترسیم کنید
 شما باید شفافیت الزام را برای توضیح توانایی شرکت برای 
بازگشت به الگوی پنج عادی کســب و کار )انگار که بحران 
رخ نداده باشد( نشان دهید. همچنین نکاتی که شرکت از تجربه 
دوران بحران آموخته و به کار گرفته را برای مشتریان توضیح 
دهید.  این یعنی به آنها ثابت می کنید که بعد از ماه ها یا سالهای 
بحرانی، شرکت آمادگی بازگشت کامل به شرایط عادی را دارد 
و البته تحوالت دوران بحران را هم به شکل موفقیت آمیزی به 

کار خواهد گرفت.

1.  استادیار  استراتژی پایدار وکارآفرینی دانشگاه تگزاس 
2. استاد متخصص درحوزه سیستم مدیریت اطالعات )MIS( دانشگاه 

تگزاس

اشاره:
یکی از چالش های اصلی شرکت ها 
در دوران یک پاندمی همه گیر این 
است که چطور فروش خود در زمان 
حال را تقویت کنند اما در عین حال 
به فکر آینده هم باشند و اولویت ها 
و انتظارات مشتریان خود در دوران 
بحران را سرلوحه فعالیت خود قرار 

دهند. 
این شرایط به خصوص برای کسب 
و کارهای کوچک تر سخت تر است 
چون آنها منابع الزم برای گذراندن 
و  بحران  از  طوالنی  دوران های 

کم درآمدی را در اختیار ندارند. 
اینجا پنج استراتژی مهم و اساسی 
بحران  میان  در  شرکت ها  که  را 
می توانند برای حفظ مشتریان خود 
در زمان حال و آینده به کار بگیرند 

توضیح می دهیم.

بحران می رود، 
مشتری می ماند 
چگونه مناسبات 
خود با مشتریان 
را در میان بحران 

تحکیم کنید

بازتاب
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  مقاله

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران، با 
بیان اینکه با افزایش نرخ ارز، واحدهای تولیدی با مشکل 
کمبود نقدینگی مواجه شده اند، تصریح کرد:  با توجه 
به این شرایط هیئت وزیران و بانک مرکزی می توانند 
بانک ها را موظف کنند که به صنایع ال سی داخلی دهند.

به گزارش ایسنا، اخیرا مدیرکل صنایع غیر فلزی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم کرد که با اجرای 
برنامه اصالح سهمیه مواد پتروشیمی مورد مصرف در 
صنایع بر اساس آمار تولید و میزان خرید سال قبل، در 
بورس سهمیه های دریافتی 50  عرضه هفته گذشته 
درصد کاهش یافت. علیرضا حائری در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به نقد بودن معامالت در بازار بورس، اظهار کرد: 
در گذشته چیپس پلی استر و گرانول پلی پروپیلن ارزان تر 
بود و واحدهای تولیدی هم نقدینگی داشتند و می توانستند 
این محصوالت را نقد بخرند، اما در حال حاضر قیمت 
یک تریلی 20 تنی گرانول پلی پروپیلن که مصرف سه 
تا چهار روز یک کارخانه است به 600 میلیون تومان 
رسیده است. این میزان گرانول پروپیلن سه سال پیش 20 
میلیون تومان قیمت داشت. وی افزود: در این میان وزارت 
صمت اعالم می کند که سهمیه های دریافتی کاهش 50 
درصدی داشته است. این یعنی برخی از واحدهای تولیدی 
که سهمیه 300 تنی داشته اند در سال گذشته فقط 100 
تن مواد اولیه پتروشیمی خریداری کردند. اما وزارت صمت 
به دنبال دلیل این مسئله نمی رود. این در حالی است که 
مشکل بسیاری از این واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی 
به معنی کاهش  اولیه  این کاهش خرید مواد  است و 
ظرفیت آن ها است. به گفته عضو هیئت مدیره انجمن 
متخصصان نساجی برخی از واحدهای تولیدی که به دلیل 
نبود نقدینگی نمی توانند به صورت نقد مواد اولیه خود را 

از بورس تامین کنند، به سراغ واسطه ها می روند تا بتوانند 
به صورت چند ماهه و با ارائه چک این مواد را به قیمت 

باالتر خریداری کنند. 
حائری افزود: موضوع دوم این است که پتروشیمی ها به 
اندازه نیاز صنایع مواد اولیه در بورس عرضه نمی کنند؛ 
بنابراین در نتیجه عرضه قطره چکانی و کمتر از مصرف، 
رقابت ایجاد می شود. طبق قانون محصوالت پتروشیمی 
 10 منهای  خلیج فارس  فوب  نرخ  با  بورس  در  باید 
درصد بر مبنای ارز نیمایی عرضه شود، اما عرضه کم 
منجر به افزایش قیمت می شود و در نهایت با توجه به 
کمبود نقدینگی در واحدهای تولید، واسطه های به ظاهر 
تولیدکننده کاال را می خرند و به صورت دو ماهه و سه 

ماهه با سود به واحدهای صنعتی می فروشند.
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با 
بیان اینکه وزارت صمت باید در هر استان مشکالت 
واحدهای صنعتی مصرف کننده محصوالت پتروشیمی 
که از همه سهمیه خود استفاده نکردند را بررسی کند، 
گفت: کار وزارت صمت و سازمان های صمت استان ها 
همین نظارت است و آنها همواره باید بررسی کنند که چرا 
واحدهای صنعتی با تمام ظرفیت خود فعالیت نمی کنند. 
این آمار می تواند نشان دهنده کاهش حداقل 30 درصدی 

ظرفیت تولید صنایع نساجی باشد.
بانک ها ملزم به ارائه ال سی داخلی شوند

حائری با اشاره به محدود شدن روابط اقتصادی بین المللی 
و استفاده نشده از ال سی در این شرایط، اظهار کرد: اگر 
این امکان فراهم بود وارد کنندگان مواد اولیه مورد نیاز 
خود را وارد می کردند. البته صنایع پتروشیمی به اندازه نیاز 
کشور تولید دارند، اما آن را عرضه نمی کنند که علت آن 
مشخص نیست. ممکن است کاالی خود را صادر  یا به 

دالل عرضه می کنند. با توجه به این شرایط هیئت وزیران 
و بانک مرکزی می توانند بانک ها را موظف کنند که به 
صنایع ال سی داخلی دهند. ال سی داخلی به این شکل 
عمل می کند که بانک پول نقد را به بورس می دهد و چند 
ماهه از تولیدکننده پس می گیرد. در حال حاضر استفاده از 

ال سی داخلی بسیار محدود است یا اصال ارائه نمی شود.
وی با بیان اینکه عالوه بر موارد یاد شده در حال حاضر 
واحدهای تولیدی با این مشکل مواجه اند که مسئوالن 
درکی از کمبود نقدینگی در واحد صنعتی ندارند، تصریح 
کرد: با سه برابر شدن نرخ دالر تولیدکنندگان به نقدینگی 
بیشتری برای تولید نیاز دارند، اما مسئوالن دولتی هیچ 
بنابراین  و  اند  نکرده  اداره  را  صنعتی  واحد  یک  وقت 
مشکالت آنها را درک نمی کنند. البته این مشکل نسبت 
به همه مردم وجود دارد و مسئوالن درک درستی از اینکه 
شهروندان درآمد کافی برای تست کرونا در زمان مشکوک 
بودن یا حتی خرید اقالم مرتبط با پیشگیری از ویروس 
کرونا را ندارند. به گزارش ایسنا، به طور کلی افزایش قیما 
محصوالت پتروشیمی در هفته های اخیر صنایع غذایی 
را هم دچار مشکل کرده است تا جایی که محمدرضا 
مرتضوی، رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی 
صنایع غذایی و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
از افزایش 130 تا 150 درصدی قیمت مواد پتروشیمی و 
در پی آن افزایش هزینه های بسته بندی صنایع غذایی در 
ماه های اخیر خبر داده و گفته بود که وقتی صنایع مادر 
مثل پتروشیمی، فوالد، برق و نظایر آن به صورت بی رویه 
افزایش قیمت داشته باشند روی صنایع دیگر هم تاثیر 
می گذارد؛ بنابراین یکی از دالیل افزایش قیمت  کاالهای 
مختلف در ماه های اخیر همین است و دلیل دیگر هم 

نوسانات نرخ ارز.

یک فعال صنعت نساجی مطرح کرد:
پتروشیمی ها قطره چکانی مواد اولیه عرضه می کنند

تهیه و تنظیم: مهندس علیرضا حائری- عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران



برخی اقدامات انجام شده جامعه متخصصین نساجی ایران 
در ماه مهر 99

1- تفاهم نامــه همــکاری جامعــه متخصصیــن نســاجی ایــران بــا 
انجمــن تولیدکننــدگان مســتربچ و کامپانــد

2- تفاهم نامــه همــکاری جامعــه متخصصیــن نســاجی ایــران بــا 
شــرکت فیدیبو

ــی  ــای آموزش ــوص کارگاه ه ــده در خص ــام ش ــات انج 3- اقدام
ــاجی ــرش و نس ــگاه ف نمایش

4- برگزاری کارگاه آموزشی ثبات های رنگی در کاالی نساجی

ــرخود در  ــای س ــازی یقه ه ــم و مدل س ــار رس ــزاری وبین 5- برگ
ــی ــزار جمین نرم اف

6- انتصاب آقای مهندس اشکان ستارزاده به عنوان معاونت اجرایی 
دبیرخانه جامعه متخصصین نساجی ایران







وب نگار نساجی امروز
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افسانه محرابی با اشاره به اینکه در صنعت چرم کشور که قدمت بیش از 100 
سال دارد بسیاری از واحدها از ماشین آالت قدیمی استفاده می کنند، گفت: نیازمند 

به روز رسانی در جهت رقابت در بازار هستند.
وی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت:  در صنعت چرم کشور 
که قدمت بیش از 100 سال دارد بسیاری از واحدها از ماشین آالت قدیمی 

استفاده می کنند و نیازمند به روز رسانی در جهت رقابت در بازار هستند.
پوشاک   ، نساجی  صنایع  دفتر  مدیرکل  شبستان،  خبرگزاری  گزارش  به 
و سلولزی وزارت صمت افزود: از سال 91 موضوع عوارض برای صادرات 

ساالمبور ایجاد شد.
 محرابی ادامه داد: در ساالمبور خطرهای زیست محیطی، مصرف آب 70 درصد، 

اشتغال بسیار پایین و ارزش افزوده خیلی پایین وجود دارد.
 وی تصریح کرد: زمانی که زنجیره ارزش ساالمبور تکمیل می شود تا محصول 

چرمی به تولید برسد بین 200 تا 400 درصد ارزش افزوده خواهیم داشت.
 مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت گفت: صادرکنندگان 

ساالمبور مانع رشد این صنعت به دلیل خام فروشی شده اند.
 وی افزود: در سال 91 دولت در ستاد تدابیر ویژه موضوع عوارض را مطرح 
کرد که مقرر شد از 5 درصد شروع و در طی سالیان به این 5 درصد اضافه شود 
ولی در سال 92 در دولت جدید اعالم شد تمامی مواردی که در ستاد تدابیر 
ویژه بود باید از هیأت دولت مصوبه دریافت کند که در سال 93 این عوارض 
دریافت نشد ولی از سال 94 این عوارض با 10 درصد شروع و در سال 95 به 

15 درصد رسید.
محرابی با اشاره به اینکه در کشور چرم سبک و سنگین داریم و واحدهای بسیار 
خوبی در چرم سنگین فعال هستند گفت: تولید محصول در چرم سبک برای 
پوشاک استفاده می شود ولی چرم سنگین برای تولید کفش و غیره است و همین 
موضوع موجب شده تا تولید کنندگان به سمت ارتقاء حرکت کنند. وی ادامه داد: 

در حال حاضر چرم سنگین از نظر کیفیت رقابت خوبی در دنیا دارد.

 مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت گفت: در بودجه 
سال 97 حدود 45 میلیارد تومان موافقتنامه بین وزارت صمت و سازمان برنامه 
مصوب شد ولی در پایان سال این مبلغ به 6 میلیارد و هشتصد میلیارد تومان 
رسید و این مبلغ در سال اول به عنوان یارانه سود تسهیالت با همکاری بانک 

کشاورزی و سود 9 درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت.
وی ادامه داد: از 12 درخواست دریافت تسهیالت، 9 واحد به بانک معرفی شدند 
که فقط 4 واحد تولیدی تسهیالت دریافت کردند و مابقی با توجه به مشکالتی 

که داشتند موفق به دریافت تسهیالت نشدند.
محرابی گفت: طبق برنامه ریزی، بازسازی و نوسازی صنعت چرم کشور باید 
انجام و تکنولوژی آن ارتقاء پیدا کند و به سمت تولید محصوالت صادرات 

محور حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه رتبه چهارم پوست گوسفند و رتبه سوم پوست بز را در دنیا 
داریم افزود: در حال حاضر واحدهای تولیدی با ظرفیت کم و تکنولوژی پایین و 
فرسودگی ماشین آالت فعالیت می کنند ولی ساالمبور نیازمند تکنولوژی خاصی 

نیست و صادر می شود.
 مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت تصریح کرد: 
واحدهای موفق چرم سنگین در چرم شهر داریم که تولیدات خود را صادر 

می کنند.
 محرابی گفت: برنامه راهبردی برای صنعت پوشاک، کفش و موضوع برندسازی، 
طراحی، صادرات و سرمایه گذاری و همچنین کارگروه ملی کفش را در وزارت 

صمت داریم.

وی افزود: با ممنوعیت واردات کفش، فرصت خوبی را در اختیار تولیدکنندگان 
از  او  تولیدات داخلی است.  بازار،  قرار دادیم و تمامی محصوالت موجود در 
تولیدکنندگان خواست تا از توان و تجربه خود بهره بگیرند که بتوانیم کل عوارض 

صادرات را به این صنعت برگردانیم.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت: 

نیازمند به روز رسانی در صنعت چرم برای رقابت در بازار هستند
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شرایط بازار پارچه در کشور از ابتدای شیوع ویروس کرونا مشابه خیلی دیگر از 
کاال ها، به دلیل تعطیلی تاالرها، نبود برگزاری مجالس شادی و عزا، عدم استقبال 

و کاهش تردد مردم در بازار ها با تغییرات مشهودی مواجه بوده است.
 شیوع ویروس کرونا و حضور کمترمردم در بازارها تنها دلیل کسادی بازار پارچه 
نیست، فشار اقتصادی و گرانی اجناس مردمی را که در این روزهای کرونایی 
با تعطیلی مجالس انگیزه ای برای خرید ندارند بیش از پیش درخانه نشانده و 
بازارها را بی رونق کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت پارچه روزبه  روز 
گران تر می شود. جالب اینکه 80 درصد کسانی که در راسته پارچه فروشان بازار 
بزرگ تهران و حتی شهر های بزرگ دیگر مثل اصفهان و مشهد و تبریز و شیراز 

رفت وآمد می کنند شاگرد مغازه ها و کاسبان بازار هستند، نه مشتری. 
رئیس اتحادیه پارچه فروشان تهران ضمن تاکید بر کسادی شدید در صنف 
متبوع خود خبر داده بسیاری از فروشندگان در روزهای اخیر مغازه های خود را 
تعطیل کرده اند.  محمدحسین نورایی آشتیانی در این خصوص گفت: »متاسفانه 
آنچه در صنف پارچه فروشان رخ داده است، کسادی مفرط و مداوم است. بالغ 
بر 85 درصد از اعضای این اتحادیه در مکان های استیجاری فعالیت می کنند، 

بنابراین افزایش اجاره بها از سویی و کسادی کار از سویی دیگر موجب بحران 
و رکود عجیبی در این صنف شده است. اکثر مجتمع های پارچه فروشی بیشتر 
روزها با هیچ عدد و رقمی در معامالت روبه رو هستند، خصوصا فروشندگان 

پارچه های مجلسی.«
او ادامه داد: »روند شیوع کرونا و تعطیلی تمامی مراسم های عروسی و شادی و 
اعیاد و در پی آن تعطیلی تاالرهای پذیرایی، خرید و استفاده افراد از پارچه های 
مجلسی را کامال از بین برده و منجر به سقوط کسب و کار به پایین ترین درجه 
در طول تاریخ شده است. بیشتر این مغازه ها تعطیل شده اند و به جرات می توان 
گفت بین 15 تا 20 درصد پارچه فروشان تعطیل شده و مغازه های خود را تحویل 

مالکان داده اند.«
نورایی در رابطه با مشکالت ایجاد شده از سوی سازمان امور مالیاتی نیز تاکید 
کرد: »سازمان امور مالیاتی و برآوردهای بیش از حد برای کسبه، از معضالتی 
است که نیاز به دخالت دولتمردان و ایجاد راه حل دارد. چه آنکه بسیاری از 
کسبه در صنوف مختلف در این شرایط قرار گرفته اند؛ اما صنف پارچه فروشان 
از صنوف آسیب دیده است.«او با انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی تصریح 
کرد: »سازمان امور مالیاتی به شرایط کنونی بی توجه و رفتارش مانند سال های 
معمولی در گذشته با صنوف است. اکنون که با رکود شدید روبه رو هستیم، با 
توجه به این مشکالت باید برآوردهای مالیاتی انجام شود. بالیی که از سال 
گذشته این صنف با آن روبه رو شده و رکود و تورم موجود، با هیچ سالی قابل 
مقایسه نیست؛ اما سازمان بدون توجه، روند کار خود را اعمال می کند. بارها در 
این زمینه با سازمان های مربوط مانند صمت و اتاق اصناف مکاتبه داشته ایم اما 
تا امروز هیچ گونه تدبیر درستی لحاظ نشده است.« وی در انتها به فعالیت 2500 
عضو با پروانه کسب در رسته های پارچه فروشی، پرده فروشی، پارچه رومبلی و 

پیراهن آماده در این صنف اشاره کرد که شرایط مالی خوبی ندارند.

سقوط تاریخی درآمد پارچه فروشان

مهدی طغیانی، در نود و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
استان اصفهان که به طرح مشکالت صنایع نساجی استان اختصاص یافت بر 

ضرورت برندسازی در پوشاک اصفهان تاکید کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در این جلسه گفت: در 

صورت باال بودن تقاضا، واحد های تولیدی تمایل به توسعه دارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او با بیان اینکه ظرفیت هزینه تمام شده 
تولیدات حوزه پوشاک در حال حاضر برای صادرات به صرفه است، برندسازی 
در پوشاک اصفهان را ضروری دانست و خواستار شبکه سازی خوشه ای در این 

زمینه از طریق بخش صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی با تعامل اتاق 
بازرگانی، دانشگاه ها و سایر نهاد های ذیربط شد.

از سوی  از طرح مشکالت صنایع نساجی اصفهان  شایان ذکر است پس 
انجمن صنایع نساجی استان مقرر شد واردات  اله شاه کرمی، رئیس  حبیب 
الیاف پلی استر و انواع نخ های سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی صرفا با 
تایید کمیته فنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد و همچنین 
نماینده ای از انجمن نساجی استان اصفهان برای شرکت در جلسات کمیته 

فنی زارت صمت معرفی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد؛ 

ضرورت برندسازی در پوشاک اصفهان
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فرش ماشینی یکی از مهم ترین بخش های صنعت نساجی ایران به شمار می رود. 
بر اساس آخرین آمار موجود، ایران در جایگاه هفتم دنیا در صادرات فرش ماشینی 
قرار دارد.  به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از شرکت های صادرکننده فرش ماشینی، 
گروه »فرش فرهی« است که در ایران با برندهای تجاری، فرش فرهی، فرش 
سرمایه و آقای فرش شناخته می شود. هرچند این شرکت سال 1383 به  ثبت 
رسیده است، اما سابقه آن به سه نسل قبل و به تولید فرش  دستباف و تجارت 
پارچه های ابریشمی و نخ ابریشم بازمی گردد. شرکتی که امروز به گفته مدیرعامل 

آن، به 40 کشور صادرات دارد. 
علی فرهی 40 مقصد صادراتی خود را شامل کشورهای اروپایی همچون انگلیس، 
سوئد، آلمان، آسیای شرقی چون چین، ژاپن، کره جنوبی و همچنین همسایه های 
ایران شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و حوزه خلیج فارس بیان می کند. وی 
اظهار می کند: حتی زمانی که برجام برقرار بود، چند بار به آمریکا نیز صادرات 

داشتیم.
فرهی با بیان اینکه فرش فرهی صادرات به ارزش 5 میلیون دالر را برای امسال 
برنامه ریزی کرده است، می گوید: اگر مشکلی پیش نیاید به  نظر می رسد بتوانیم 4 
میلیون دالر صادرات داشته باشیم یعنی 80 درصد برنامه صادراتی خود را محقق 

کنیم.
که  چالش هایی  و  فرصت ها  به  این حال  با  فرهی  فرش  شرکت  مدیرعامل 
پیش روی صادرات فرش ماشینی ایران وجود دارد گریز می زند و توضیح می دهد: 
افزایش نرخ دالر موجب بهبود وضعیت صادرات خواهد شد، زیرا بخشی از هزینه ها 
به ریال انجام می شود؛ ازآنجا که برخی هزینه های داخلی به  اندازه دالر رشد نداشته 
است موجب کاهش قیمت صادراتی محصوالتمان می شود و درنتیجه مشتریان 
صادراتی به خرید از ما ترغیب می شوند. بااین حال فرهی تصریح می کند: شاید به 
دلیل افزایش نرخ دالر و کاهش ارزش پولی، قیمت های محصوالت تولیدکنندگان 
ایرانی برای مشتریان خارجی جذاب شده باشد، اما تحریم ها مشکالت را بیشتر 

کرده و صدمات فراوانی به آنها وارد کرده است.

وی بابیان اینکه دشواری تهیه قطعات یدکی و مواد اولیه، ارسال کاال و انتقال پول 
ازجمله مشکالت ناشی از تحریم ها هستند، تاکید می کند: عالوه بر این، مسائل 
داخلی همچون مشکالت مربوط به تعهدات ارزی به بانک مرکزی بر چالش های 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران افزوده است.
فرهی با توضیح اینکه معموال بانک مرکزی از زمان صدور کاال مهلتی چهارماهه 
برای بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی به صادرکنندگان می دهد، اظهار می کند: این 
در حالی است  که گاهی کاال یک ماه تا چهل روز زمان می برد تا به مقصد برسد؛ 
ضمن اینکه صادرکنندگان ناچارند با مشتریان قدیمی خود به صورت اعتباری با 

سررسید 4 تا 6 ماهه از زمان تحویل کاال کار کنند.
مدیرعامل شرکت فرش فرهی بابیان اینکه گاهی پیش می آید که تعهد ارزی 
صادرکننده سررسیده، اما پولی از مشتری خود دریافت نکرده است، اضافه می کند: 
بنابراین صادرکننده ناچار است از سرمایه خود به صورت آزاد ارز تهیه کند و به 
سامانه نیما بدهد؛ به این ترتیب متحمل هزینه تفاوت نرخ ارز نیز می شود. البته 
این  همه مشکل صادرکنندگان نیست، چراکه فرهی غیرواقعی بودن قیمت پایه 
صادراتی را چالشی دیگر بیان می کند و می گوید: با افزایش نرخ دالر باید قیمت 
پایه صادراتی نیز کاهش یابد، اما هر کاالیی در سامانه گمرک قیمت پایه صادراتی 

ثابتی دارد و نمی توان کمتر از آن فروخت.
به گفته وی اگر صادرکننده ای کاالی خود را کمتر از قیمت پایه صادراتی بفروشد، 

باید مابه التفاوت آن را ارز تهیه کرده و در سامانه نیما عرضه کند.
 فرهی با تاکید بر اینکه دولت برای ساماندهی این مشکل باید نرخ دالر را ثابت 
نگه دارد، تصریح می کند: اگر دولت قادر به کنترل نوسان دالر و ثابت کردن نرخ 
آن نیست باید تمهیدی بیندیشد تا همان طور که متناسب با نرخ دالر قیمت دالری 
تغییر می کند، تعهد ارزی نیز که قیمت واحدی بر مبنای نرخ دالر سال گذشته دارد، 

تغییر کند؛ چراکه با روال کنونی کار برای صادرکنندگان بسیار دشوار است.
وی در بخش دیگری از گفت وگو به ظرفیت های فرش فرهی می پردازد و می گوید: 
گروه فرش فرهی با داشتن دو واحد تولیدی نساجی فرخ سپهر کاشان و نساجی 
اطلس ریس کاشان به وسعت 80 هزار مترمربع و با زیربنای تولیدی 50هزار 
مترمربع، زنجیره کامل تولید را در اختیار دارد. مدیرعامل شرکت فرش فرهی با 
یادآوری اینکه برای نخستین بار نخ پلی استر فیالمنت )ابریشم مصنوعی( در صنعت 
فرش ماشینی را تولید کردند، ادامه می دهد: در کارخانه خود مراحل کامل زنجیره 
تولید و توزیع شامل ریسندگی، تابندگی، رنگرزی نخ، بافندگی و تکمیل فرش را 
داریم؛ همچنین از مزیت فروش مویرگی محصوالت در سراسر کشور برخورداریم.

 فرهی درباره مزیت داشتن زنجیره کامل تولید، اظهار می کند: باز بودن دست 
تولیدکننده برای نوآوری و خالقیت در محصوالت، افزایش سرعت تولید و داشتن 
استقالل کافی و وابستگی کمتر به سایر شرکت ها به ویژه در شرایط دشوار و 

مدیرعامل شرکت فرش فرهی تاکید کرد: 

قیمت پایه صادراتی؛ چالش صادرکنندگان فرش
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همچنین تولید محصول بهتر و باکیفیت تر از مزیت های داشتن زنجیره کامل تولید 
هستند. 

وی ظرفیت تولید ساالنه فرش فرهی در وضعیت کنونی را یک ونیم میلیون 
مترمربع بیان می کند و می گوید: متاسفانه به دلیل گران شدن نرخ دالر و نابسامانی 

آن امکان توسعه نداریم؛ درحالی که برنامه هایی برای توسعه تولید داشتیم.
 البته فرهی یادآور می شود: عالوه بر تولید در کارخانه فرهی، چند شرکت  به صورت 
پیمانکاری با ما همکاری دارند؛ به این ترتیب که مواد اولیه و طرح را به آنها می دهیم 
تا فرش را تولید کنند سپس ما پس از تکمیل مراحل آن را با برند فرهی در 
فروشگاه ها عرضه می کنیم.  وی درباره ظرفیت فرهی در تولید فرش دستباف نیز 
اظهار می کند:  دو کارگاه کوچک تولید فرش دستباف در کاشان داریم و بیشتر 
انواع فرش های دستباف را از سراسر کشور می خریم و در 6 فروشگاه آقای فرش 

در کنار تولیدات خود را عرضه می کنیم.
آنها به دنبال داشته است  فرهی همچنین درباره مشکالتی که کرونا برای 
بهداشت  وزارت  پروتکل های  اجرای  دنبال  به  عید  شب  می دهد:  توضیح 
یکسری از فروشگاه ها از جمله هایپرمارکت های آقای فرش خود را تا بعد از 

عید تعطیل کردند.
وی بابیان اینکه تعطیلی فروشگاه ها موجب تغییر بسیاری از برنامه های آنها شده 
است، اضافه می کند: برخی از تصمیمات وزارت بهداشت اشتباه بود چراکه اعالم 
کردند فروشگاه های زنجیره ای بزرگ بسته شوند و فروشگاه های کوچک باز باشند؛ 
درحالی که فروشگاه های کوچک ما 50 تا 200 مترمربع هستند، فروشگاه های آقای 

فرش با بیش از 5 هزار مترمربع، سیستم تهویه هوای بهتر و قابلیت رعایت فاصله 
اجتماعی را دارند.

فرهی بابیان اینکه تعطیلی فروشگاه های بزرگ باعث افت فروش و درنهایت تغییر 
برنامه ریزی های مالی آنها شد، می گوید: اما اکنون شرایط مقداری عادی شده است 
و مردم حداقل های موردنیاز خود را می خرند؛ البته مردم از واهمه گران شدن فرش 
به دلیل افزایش نرخ دالر، در حال تامین نیازهای ماه آینده خود هستند که این امر 

مقداری کاهش میزان فروش را جبران کرده است.
مدیرعامل شرکت فرش فرهی با اظهار اینکه در ایران شرایط به گونه ای است 
که امکان برنامه ریزی حتی کوتاه مدت وجود ندارد، اضافه می کند:  هرروز اتفاق 
شرکت  یک  مدیر  و  می آید  پیش  جدیدی  مشکل  و  می دهد  روی  جدیدی 
در خوش بینانه ترین حالت می تواند برای یک هفته شرکت برنامه ریزی کند؛ 
بنابراین انجام کارها بدون برنامه ریزی موجب استرس، نگرانی و نارضایتی از 

عملکرد خود می شود.
فرهی همچنین بابیان اینکه یکی  دو سال پیش که هنوز برجام پابرجا بود و شرایط 
به دشواری امروز نبود، می توانستیم بگوییم چشم انداز خوبی برای فرش فرهی 
متصور است، تصریح می کند: برنامه داشتیم که پنج سال آینده ازنظر تولید و 
صادرات جزو 10 برند اول دنیا باشیم، اما امروز نمی دانم بناست چه اتفاقی روی 
دهد. وی با ابراز نگرانی از مبهم بودن وضعیت آینده می گوید: در چنین شرایطی 
تولید کنندگان نمی توانند چشم اندازی روشن برای آینده داشته باشند و متاسفانه 

همه چیز مبهم است. 

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و امور طرح ها گفت: با توجه به این که منسوج 
بی بافت ملت بلون مواد اولیه تولید ماسک می باشد، راه اندازی طرح های نیمه 

تمام این صنعت در اولویت قرار گرفته است.
از صنایع میان دستی در صنعت نساجی  علیرضا هادی گفت: این محصول 
محسوب می شود که از یک الیه الیاف کوتاه، با قرارگیری به صورت جهت دار 
یا تصادفی، تشکیل شده و با توجه به نحوه قرارگیری و اتصال الیاف، مهم ترین 

خاصیت این محصول، فیلتر کردن ذرات )فیلتراسیون( است.

به گزارش شاتا، وی افزود: کاربرد این محصول در مواد اولیه تولید ماسک، 
فیلترهای صنعتی، برخی محصوالت بهداشتی نظیر پوشک بچه می باشد.

گرانول  این محصول،  در  استفاده  مورد  اولیه  مواد  داد: عمده  توضیح  هادی 
پلی پروپیلن است که این ماده وارداتی بوده و در داخل تولید نمی شود.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و امور طرح ها گفت: برآورد عمده نیاز ساالنه در 
بخش ماسک، حدود 2200 تن، در بخش بهداشتی)پوشک و پد(، حدود 16000 

تن و در مجموع معادل 18200 تن برآورد می شود.
هادی افزود: ساالنه حدود 2000 تن، توسط شرکت های بافتینه و بهپود یزد تولید 
می باشد که با این حجم از تولید ، برآورد کمبود تولید داخلی حدود 16,200 تن 
می باشد. وی اضافه کرد: طرح های دردست اجرا )با پیشرفت فیزیکی باالی 50 

درصد(: 8 طرح با ظرفیت ساالنه حدود 14000 تن می باشد.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و امور طرح ها افزود: 27 طرح نیز با ظرفیت حدود 
55,000 تن جواز تاسیس گرفته اند و عمده این جواز ها مربوط به سال 99 است.  
وی تاکید کرد: درصورت تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام امکان رفع نیاز 
کشور به این محصول وجود خواهد داشت لذا آن را در اولویت های وزارتخانه 

قرار داده ایم.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و امور طرح های وزارت صمت اعالم کرد: 

تولید ملت بلون در اولویت قرار گرفته است
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رئیس مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان گفت: ایران به فناوری تولید مواد 
اولیه ساخت ماسک و البسه بیمارستانی دست یافت. عیسی انوشا با اعالم 
این خبر گفت: نخستین بار در ایران به دانش و فناوری تولید ماده اولیه مورد 
استفاده در تولید ماسک و انواع البسه های بیمارستانی با نام علمی »لومت« دست 
یافته ایم. به گزارش صدا و سیما، رئیس مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان با بیان 
اینکه مصرف این ماده اولیه در دوران کرونا افزایش یافته است، افزود: این ماده 
اولیه عالوه بر ماسک و البسه بیمارستانی در تولید کاالی خواب، لوازم خانگی و 

ریسندگی با نخ ظریف کاربرد دارد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون این ماده اولیه از طریق واردات و از خارج تامین 
می شد، گفت: تولید نیمه صنعتی این محصول مهم، کاربردی و راهبردی پلیمری 

را آغاز کرده ایم و به زودی تولید آن در مقیاس صنعتی آغاز خواهد شد.
رئیس مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان میزان نیاز کشور به این ماده اولیه را 
ساالنه 30 تا 40 هزار ُتن اعالم کرد و افزود: با راه اندازی خطوط تولید صنعتی 
این ماده، کل نیاز کشور به این مواد در داخل تامین شده است و دیگر نیازی به 

واردات این ماده اولیه نخواهد بود.
انوشا گفت: ارزش افزوده این ماده اولیه 40 درصد است و درصورت تامین نیاز 
داخل، این ماده با ارزش افزوده بیشتر درسبد محصوالت صادراتی قرارخواهد 
 LOW( گرفت. گفتنی است؛ محصول پلی اتیلن ترفتاالت با نقطه ذوب پایین
MELT-PET( نوعی از پلیمر است که کاربرد فراوانی در تولید ماسک پزشکی، 

لباس یک بار مصرف بیمارستانی، پارچه یک بار مصرف حمل و نقل و پوشک 
نوزاد و کاال های خواب دارد. پیش از این نیز شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 
موفق به تولید گرید های مختلف PET از جمله تولید صنعتی گرید چادر مشکی 

و گرید نخ تایر شده است.

فناوری تولید مواد اولیه ساخت ماسک و البسه بیمارستانی

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( با موافقت دولت در تکمیل طرح های 

ریسندگی و بافندگی این استان مشارکت و سرمایه گذاری می کند.
عباس جرجانی اعالم کرد: در جلسه اخیر هیات دولت، با سرمایه گذاری ایدرو 
در طرح های ریسندگی و بافندگی شهرستان های فردوس و طبس موافقت شد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: بر این اساس، این سازمان برای تکمیل طرح بافندگی 
نساجی فردوس هفت میلیون یورو و 80 میلیارد تومان و برای واحد ریسندگی 

شهرستان طبس پنج میلیون یورو و 40 میلیارد تومان در کنار بخش خصوصی، 
سرمایه گذاری می کند. سرپرست سازمان صمت خراسان جنوبی گفت: این 

واحدها روزانه 10 تن نخ و 20 میلیون مترمربع پارچه تولید خواهند کرد.
وی از راه اندازی این 2 واحد صنعتی تا سال 1400 خبر داد و گفت: بهره برداری 
از طرح های ریسندگی و بافندگی فردوس و طبس عالوه بر ایجاد ارزش افزوده، 

برای 270 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می کند.
جرجانی، راه اندازی صنایع پایین دست از جمله تولید پوشاک و رنگ رزی در 
استان خراسان جنوبی را از دیگر برکات ایجاد طرح های ریسندگی و بافندگی 

شهرستان های طبس و فردوس ذکر کرد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(، سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از سازمان های تخصصی در حوزه صنعت 
و معدن هستند که طی سال های اخیر در استان خراسان جنوبی سرمایه گذاری 
کرده اند. بنابر اعالم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با صدور 
پروانه بهره برداری برای 33 واحد صنعتی در نیمه نخست سال جاری برای 472 

نفر به صورت مستقیم در استان اشتغال ایجاد شده است.

تکمیل طرح های نساجی خراسان جنوبی با مشارکت ایدرو
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مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی گفت: با افزایش عملکرد در واحد 
سطح زیر کشت پنبه، تولید این محصول در یک سال اخیر افزایش 20 درصدی 
داشته است. ابراهیم هزار جریبی افزود: امسال سطح زیرکشت پنبه به 98 هزار 
و 800 هکتار رسیده که این رقم نسبت به سال گذشته رشد 10 درصدی داشته 
است همچنین با توجه به اینکه پایین ترین سطح کشت پنبه در کشور 70 هزار 
هکتار بوده در حال حاضر نسبت به این میزان نیز سطح زیر کشت 30 هزار 
هکتار بهبود داشته است.  به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، وی ادامه داد: 
امسال، هم سطح زیر کشت افزایش پیدا کرده و هم کیفیت مزارع نسبت به 
سال گذشته مناسب تر است به طوری که میزان عملکرد به 2 هزار و 700 کیلو 
در هکتار رسیده است که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش 200 کیلویی 

را نشان می دهد.

 مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی می شود که امسال 
270 هزار تن وش از مزارع پنبه تهیه کنیم که این محصول در کارخانجات پنبه 
پاک کنی تصفیه می شود و الیاف آن در صنایع نساجی برای تولید نخ استفاده 
می شود. هزارجریبی ادامه داد: براساس پیش بینی ها 81 هزار تن الیاف امسال 
برای صنایع ریسندگی تهیه می شود که سال گذشته این میزان 70 هزار تن بوده 
و به این ترتیب خودکفایی در این حوزه از 58 درصد در سال گذشته به 68 درصد 
برای امسال می رسد که برغم تحریم و محدودیت های ارزی این رشد مواد اولیه 

صنایع ریسندگی مطلوب به نظر می رسد.
وی افزود: همچنین از پنبه دانه در صنایع روغن کشی و کنجاله دام نیز استفاده 
می شود که ارقام تولید امسال نوید سال های بهتری را برای زراعت پنبه در آینده 
می دهد.  مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی گفت: این افزایش کشت به 
این دلیل است که پنبه جزو محصوالت اولویت دار جهش تولید مورد توجه دولت 
و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است که این با واقعی شدن قیمت ارز و بسته 
شدن راه برای واردات بی رویه، تمایل کشاورزان را برای کاشت این محصول 
بیشتر کرده و از سوی دیگر استفاده از بذر های اصالح شده عملکرد واحد سطح 

را درخصوص این محصول باال برده است.
  هزار جریبی با اشاره به اینکه برنامه ریزی سطح زیر کشت پنبه برای سال 
آینده 150 هزار هکتار است، افزود: این رقم یعنی رشد 50 درصدی در کشت 
پنبه را نشان می دهد که در صورت تحقق به افزایش ضریب خودکفایی در صنایع 

ریسندگی، کمک شایانی می کند.

رشد ۲۰ درصدی تولید پنبه در یک سال اخیر

نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با تشریح 
وضعیت فعلی این حوزه اعالم کرد در تامین برخی پارچه ها در کشور مشکل 
کمبود مواد اولیه وجود دارد. مجید نامی گفت: »برخی از موادهای اولیه  مورد 

الیاف  اینکه  به  اشاره  با  قاچاق پذیر هستند.« وی  مصرف درصنعت پوشاک 
هیچ وقت قاچاق نمی شود، عنوان کرد: »در موضوع قاچاق پارچه ما باید به دنبال 

علت های اصلی باشیم.«
به گزارش دنیای اقتصاد، نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشاک ادامه داد: »درحال حاضر به دلیل افزایش شدید نرخ ارز، حمل  ونقل از 
کشورهای مختلف به ایران در مسیرهای بسیار سختی قرار گرفته اند. هر زمان 
که یک کاال از مسیر قانونی در بازار پیدا نشود، راهکارهای قاچاق خودشان را 
نمایان می کنند.«  نامی در ادامه به مشکل تولید پارچه های تاروپودی اشاره کرد و 
گفت: »بخشی از پارچه ها- تاری و پودی- به اندازه نیاز کشور موجود نیستند و ما 
باید این پارچه ها را از مسیر واردات تامین کنیم. عدم اهتمام به سرمایه گذاری های 
جدید و بازسازی های واحدهای تولیدی باعث می شود تا نیاز به برخی پارچه ها در 

کشور بیش از پیش احساس شود.«

کمبود در تامین پارچه های تاری و پودی
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رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با تاکید بر اینکه 
با حمایت مطلق از صنعت نساجی، صنعت پوشاک کشور از بین می رود، گفت: 
نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و مشکالت تامین سرمایه در گردش سه 

مشکل اصلی فعاالن صنعت پوشاک است.
به گفته ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهران، سه هزار از 20 هزار نفر فعال در صنعت پوشاک دچار مشکالت شدید 
اقتصادی هستند و حتی قادر به تامین مایحتاج اولیه زندگی خود نیستند.به گفته 
وی یکی از اصلی ترین مشکالت تولید کنندگان پوشاک کمبود مواد اولیه و 

نوسانات نرخ ارز است. 
به علت نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان قادر به سفارش گیری از مشتریان خارجی 

نیستند زیرا با افزایش دائم قیمت مواد اولیه نمی توانند به تعهدات خود در مقابل 
مشتریان عمل کنند، بنابراین از آنجا که تولید کنندگان و صادرکنندگان پوشاک 
نمی توانند به قراردادهای صادراتی خود بر اثر نوسانات نرخ ارز متعهد باشند اصال 

وارد مقوله صادرات نمی شوند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از فارس، شیرازی همچنین تصریح 
می کند: تولید پوشاک وابسته به مواد اولیه وارداتی است در حالی که بر اساس 
سیاست بانک مرکزی اجازه واردات مواد اولیه مورد نیاز این بخش داده نمی شود، 
البته مشکل دیگر نیز آن است که مواد اولیه ثبت سفارش شده که به گمرکات 
وارد شده از سوی گمرک اجازه ترخیص نمی یابد و این امر به علت عدم تامین 

ارز مورد نیاز واردات این کاالها از سوی بانک مرکزی است.
وی همچنین تاکید کرد: در بخش پوشاک داخلی نیز با افزایش 40 تا 50 
درصدی قیمت ها مواجه بوده ایم اما با این وجود این بخش نسبت به سایر 
بخش های تولیدی کمترین افزایش قیمت را داشته و تولید کنندگان پوشاک با 

کمترین و نازل ترین قیمت، کاالهای خود را عرضه می کنند.
این نکته نیز قابل ذکر است که تولید کنندگان پوشاک داخلی در حال حاضر 
با دپوی تولیدات مواجه هستند و بخشی از این مساله به علت رکود حاکم 
بر بازار است و بخشی نیز به علت شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته 
است که باعث شد تولیدات پوشاک شب عید روی دست تولید کنندگان بماند و 

تولید کنندگان شرایط فروش و عرضه کاال را در شب عید نیافتند.

رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران تشریح کرد: 

۳ چالش اصلی تولید کنندگان پوشاک

استاندار اصفهان گفت: صنعت نساجی وضعیت مناسبی در اصفهان دارد و در 
زمان حاضر حدود 60 درصد این صنایع کشور در استان اصفهان مستقر است.

عباس رضایی استاندار اصفهان با اشاره به فعالیت صنایع نساجی در این استان 
اظهار داشت: این صنعت وضعیت مناسبی در اصفهان دارد و در زمان حاضر 

حدود 60 درصد این صنایع کشور در استان مستقر است.
به گزارش استانداری اصفهان، وی با اشاره به برگزاری آخرین جلسه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان خاطرنشان کرد: از 
جمله مسائل مورد تاکید در این جلسه فرآوری بیشتر تولیدات صنعت نساجی، 
شهرک و تولید پوشاک است که باعث رونق این صنعت می شود که در این 
زمینه قرار شد نماینده ای از انجمن صنایع نساجی استان در شورای ملی صنایع 

نساجی حضور داشته باشد.
رضایی اظهارداشت: درباره تولید پوشاک در استان به عنوان بحث جدی که باعث 
اشتغالزایی و فرآوری پارچه و ارزآوری مناسب می شود، تصمیماتی هم اتخاذ شد؛ 

همچنین در این جلسه درباره مواد اولیه مورد نیاز برخی از کارخانه های استان به 
ویژه واحد تولید وازلین نیز مطرح شد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: مواد اولیه کارخانه های تولید وازلین از شرکت های 
نفتی مانند ایرانول تامین می شود که با توجه به ارزآوری خوب این مواد توافق 
شد تا مواد موردنیاز کارخانه های مستقر در استان تامین و سهمیه بیشتری به 

آن ها داده شود.  
او ادامه داد: با واحد های پاالیشگاه اصفهان صحبت خواهیم کرد تا چرخه 
تولید را با توجه به ارزآوری قابل توجه وازلین اختصاص دهند؛ مساله مورد 
تاکید اعضا این بود که از واردات نفت با توجه به تولیداتی که وجود دارد 
به استان جلوگیری شود که پیشنهاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده 
و  مالیاتی  مباحث  افزود:  از خام فروشی جلوگیری شود. رضایی  تا  می شود 
تامین اجتماعی درمانگاه های غیردولتی از دیگر موضوعات مطرح شده در 

این جلسه بود.

۶۰ درصد صنعت نساجی کشور در اصفهان مستقر است
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مروری بر تحوالت قیمت پارچه در بازار، نشان دهنده افزایش های بزرگ است.از 
سویی بخش مهمی از مواد اولیه اعم از الیاف و نخ که از کارخانه های پتروشیمی 
به دست می آیند، متاثر از افزایش قیمت ارز گران شده اند زیرا هم واردات بسیار گران 
تمام می شود، از این رو حجم آن کاهش یافته است و از سوی دیگر زمینه های 
صادرات، بازار داخلی را با شوک قیمتی مواجه می کند. اما این تحوالت، تاثیراتی 
نیز بر بازار خرده فروشی بر جای گذاشته است و این روزها، کمتر کسی به دلیل 

قیمت های باال جرات می کند به بازار پارچه و طاقه سر بزند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در چنین شرایطی، اعضای صنف پارچه انتظار دارند سازمان 
امور مالیاتی با درک تحوالت بازار کار آنها، از فشار مالیاتی بر این صنف بکاهد 

درحالی که شرایط، درست برعکس است. 
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران اظهار کرد: جدای از 
بحران های اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه و متعاقب آن ایستادگی مردم 
ایران؛ متاسفانه سوء مدیریت ها و عدم آشنایی با وضعیت بازار و قاطبه اصناف به رغم 

مجاهدت ها، ضربات سهمگین و جبران ناپذیری را بر پیکر اصناف وارد می آورد.
این  تهران در  پارچه  بنکداران و طاقه فروشان  اتحادیه  رئیس  محمد ولدخانی، 
خصوص افزود: فشار روزافزون سازمان مالیاتی کشور که بدون در نظر گرفتن عواقب 
سوء، بی محابا به ارسال پیامک های متعدد و بیانیه ها و صدور  برگ تشخیص و متمم 
مالیات برای سال های 93، حتی برای افرادی که دارای برگ قطعی پرداخت مالیات 
هستند می پردازد و همچنین اعالم بررسی و سرکشی تراکنش های بانکی اعضای 
محترم صنفی توسط سازمان مالیاتی، جو نارضایتی بسیاری را در این برهه از زمان 
ایجاد کرده و این در حالی است که بیماری کرونا و نوسانات ارزی و گرانی از سویی 
و از سوی دیگر، افزایش افسارگسیخته قیمت ها، کسادی حاصل از رکود و تعطیالت 

اجباری بسیاری از واحدها به اعضای صنف فشار مضاعف وارد می کند.
 او تصریح کرد: گویی سازمان امور مالیاتی کشور در خواب سنگین فرو رفته و حاضر 

نیست از این خواب بیدار شود تا شاهد ورشکستگی اقتصادی کشور نباشد. 
ولدخانی با تاکید بر اطاعت از فرمایشات رهبر معظم انقالب در راستای رونق و 

جهش تولید اضافه کرد: متاسفانه در این راستا توجه بایسته ای به پیام ها و نصایح 
خردمندانه رهبر عظیم الشأن و فرمایشات و هدایت موثر ایشان در ترویج تولید و 
جهش آن درحال و آینده انجام نگرفته، بنابراین لزوم برخورد قاطع و مدبرانه با وضع 

موجود و بازنگری و تصحیح قوانین مربوطه را به شدت می طلبد.
 او تصریح کرد: اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان تهران به عنوان یکی از صنوف 
آسیب پذیر از این قاعده مستثنی نیست؛ بلکه می بایست به سایر معضالت جاری که 
سنگ بزرگی در راه ترقی و تعالی آن و سایر اصناف نهاده شده رسیدگی و همچنین 
به بازنگری قوانین، مواد و تبصره های مشکل ساز و دردسرآور توجه شود که از آن 
جمله تعرفه های غیرکارشناسی گمرکی و سوءتدبیر است که چرخ تولید را لنگان 

کرده است.
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران ادامه داد: قطعا با ارائه راهکارهای 
گوناگون و کمک مسووالن اتاق اصناف و درک واقع بینانه فرآیندهای تولید و توزیع 
و همچنین رفع قوانین دست و پاگیر نظام بانکی می توانیم مرهمی بر زخم های این 

قشر زحمتکش و کارآفرین بنهیم.
 ولدخانی با تاکید بر تالش همه جانبه هیات مدیره جدید اتحادیه گفت: با بهره مندی 
از خرد جمعی، هیات مدیره در تالش است تا صنف را با همدلی و همکاری به ارتقای 

الزم و حل مشکالت برساند. 
واضح و مبرهن است اتحادیه با مشکالتی مواجه است که طبعا این چالش ها دیر 
زمانی است که گریبان اصناف خصوصا این صنف را گرفته که به قطع و یقین برای 
رفع این مشکالت نیازمند توجه خاص مسووالن و دست اندرکاران مراکز مربوطه 
هستیم. اسفند ماه سال گذشته، رئیس دوره قبلی اتحادیه گفته بود بنکداران پارچه 
در رکود کامل قرار دارند. امیر قدیمی نژاد با اشاره به اینکه بنکداران پارچه به سوی 
ورشکستگی پیش می روند، تصریح کرده بود: وضع فعاالن این صنف به هیچ عنوان 

خوب نیست و نگران کننده است.
 وی با اشاره به اینکه مجوزهای خاص به برندهای خارجی که قیمت آنها از کف 
بازار داخل هم ارزان تر است این رکود عمیق را بر بازار بنکداران ایجاد کرده است، 

گفته بود: در این شرایط کسی رغبتی به تولید داخل ندارد. 
وی آن زمان گفته بود: سرمایه های نقدینگی به سمت واردات سوق داده می شود. 

بیشتر دنبال واردات هستند و میلی به تولید ملی ندارند.
رئیس سابق اتحادیه بنکداران پارچه تهران با تاکید بر اینکه بیش از هفت هزار واحد 
صنفی فعال داشتیم، تصریح کرده بود: با وجود واردات بی رویه و عدم حمایت از تولید 
ملی، تعداد این واحدها به چهار هزار واحد تقلیل یافته است. حاال هر چند مثل اواخر 
سال گذشته، واردات رقیب جدی تولید داخلی پارچه و پوشاک نیست، ولی به نظر 
می رسد مشکالت دیگری گریبانگیر این بازار شده و وضعیت مالی فعاالن این 

بخش، وخامت بیشتری پیدا کرده است.

از سوی رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران مطرح شد: 

گالیه مالیاتی پارچه فروشان
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این روزها تبلیغات فرش آنقدر زیاد شده است که فرقی ندارد چه ساعتی و چه 
کانالی، تلویزیون را هر زمان که روشن کنید، با یک آگهی وسوسه انگیز یا مسابقه 
یکی از هایپرمارکت های فرش و موکت روبه رو خواهید شد. کارشناسان نساجی 
می گویند علت این تبلیغات این است که تقاضای خرید پایین آمده و روی دست 

تولیدکننده ها تخته، تخته فرش باقی مانده است.
درنتیجه آنها حاضرند فرش را با هر قیمتی به مصرف کننده برسانند که هر 
طور شده واحدهای تولیدی خود را سر پا نگه دارند. فروشگاه ها هم برای جذب 
مشتری به هر دری می زنند. حتی حاضرند در قرعه کشی هایشان ماهی دو ویال، 
100میلیون تومان پول، سفر کیش، گوشی  موبایل هوشمند یا خودرو بدهند اما 

این بازار را سر پا نگه دارند.
به گزارش روزنامه هفت صبح، هرکدامشان یک شعبه اصلی و چندین شعبه در 
چهار جهت اصلی جغرافیایی دارند. روی بیلبورد ها، بدنه اتوبوس ها، واگن های 
مترو، در اینستاگرام سلبریتی ها و هرجایی که امکانش باشد تبلیغی از یکی از 
فروشگاه های بزرگ فرش دیده می شود. سود ناشی از فروش محصوالت این 

فروشگاه ها آیا تامین کننده جوایز آنهاست؟
یا اینکه جذابیت فرش ماشینی در سال های گذشته منجر به افزایش تقاضا در 
بازار شده است؟ کارشناسان بازار فرش تحلیل های دیگری از تبلیغات سرسام آور 
فرش دارند. برای مثال علیرضا حائری، عضو هیات مدیره جامعه متخصصین 
نساجی ایران می گوید: »قدرت خرید آنقدر پایین آمده است که فروشندگان 
برای جذب مشتری چاره ای به جز این راه ندارند.« به گفته او »ظرفیت تولید 
نصب شده فرش ماشینی در کشور ما سالی 120میلیون متر و تقاضای بازار 
حدود 50میلیون متر در سال است.یعنی مازاد آن را باید صادر کنیم. در سال 
1397 حدود 90 میلیون متر فرش ماشینی در کشور تولید شد. قبل از کرونا و 
تحریم ها می توانستیم صادر کنیم اما مشکالت تحریم ها و کرونا باعث شده که 
این ظرفیت بالاستفاده بماند. درنتیجه باید این مازاد فرش حاال در بازار داخل 
جذب شود.« اما وقتی در بازار داخل مردم قدرت خرید نداشته باشند، فروشندگان 

تبلیغات خود را افزایش می دهند.

 حائری توضیح می دهد: » ما حدود هزار و 100 واحد تولیدکننده فرش ماشینی 
در کشور داریم که عمدتا در آران و بیدگل حضور دارند. این شهر قطب تولید 
فرش ماشینی خاورمیانه شده است. امروز بازار ظرفیت دارد اما تقاضا ندارد. 
درنتیجه اگر این تولیدکننده ها ظرفیتشان را پایین بیاورند فرششان گران شده 

و کم کم وارد حاشیه ضرر و زیان می شوند.
 به همین خاطر امروز تولیدکننده آنقدر مازاد فرش دارد که حاضر است حتی 
به قیمت تمام شده محصوالت خود را بفروشد. این کار اگرچه سودی برای او 
ندارد اما تنها فایده اش برای او این است که واحدش می چرخد و کارگرش بیکار 
نمی شود وگرنه سود ریالی نمی برد.« به گفته او همه این اتفاق ها برای صنایع 

نساجی بعد از کرونا رخ داده است.
 بازار موکت، فرش ماشینی، پتو، کاالی خواب و ... با بسته بودن چند ماهه مراکز 
تجاری با ضرر و زیان زیادی روبه رو شده اند. از سوی دیگر گران شدن نرخ ارز 
باعث شد که قدرت خرید مردم برای خرید فرش ماشینی کمتر شود.در نتیجه 
همه افرادی که 10 تا 15سال پیش با کثیف و خراب شدن فرش، فرش نو 
می خریدند، حاال سراغ قالیشویی و تمیز کردن آن می روند تا 10بار هم شده آن 

را به چرخه مصرف برمی گردانند.
 رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت اما اعتقاد دیگری دارد. او 
می گوید: »عمدتا فروشگاه های هایپرفرش برای جذب بیشتر مشتری تبلیغات 
می کنند. ما بارها در رسانه ها اعالم کرده ایم که بخشی از تبلیغات آنها غیرواقعی 
و برای این است که مردم را برای خرید به سمت فروشگاه های خود جذب کنند. 
وگرنه روز به روز قیمت مواداولیه افزایش می یابد و تولیدکننده ها مازاد فرش دارند.

نمی دانیم  ما  است.  یافته  افزایش  صددرصد  سال  ابتدای  از  فرش  قیمت   
هایپرفرش ها اجناسشان را از کجا تامین می کنند اما آن چیزی که ما از بازار 
می بینیم این است که تولید افزایش نیافته و با کاهش دسترسی به مواد اولیه، 
میزان تولید کم هم شده است.«او شکایت زیادی از این هایپرفرش ها دارد و 
می افزاید: »در حال حاضر در تهران 800 واحد خرد داریم که به دلیل فعالیت 

هایپرفرش ها ساالنه 10 تا 15درصد از آنها تعطیل می شوند.«
 او معتقد است بیشتر تولیدهای ما نزدیک به 60 تا 70درصد از محصوالت 
خود را از پیش برای صادرات پیش فروش کرده اند. »در زمانی که ما در تحریم 
به سر می بریم و مواد اولیه را با دشواری به دست می آوریم از عراق، پاکستان، 
چین، افغانستان و کشورهای آفریقایی با دالری که از کشور خودشان به همراه 

می آورند، از ایران خرید می کنند و با قیمت ارزان می فروشند. 
ارز این نوع صادرات با پتروشیمی و نفت فرق دارد چرا که ارز آن به چرخ اقتصاد 
برنمی گردد.« تولید کننده ها ناامید از این تبلیغات می گویند اگر جلوی این روش 
صادرات گرفته نشود فرش به تخته ای 15میلیون تومان هم می رسد و میلیون ها 

جوایز که هیچ، میلیاردها جوایز هم نمی تواند مردم را به سمت بازار جذب کند.

سو نامی  تبلیغات وسیع  فرش در تلویزیون
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معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با اشاره به ضرورت هوشیاری در 
موضوع حجاب و عفاف از برنامه ریزی جهت راه اندازی شهرک پوشاک اسالمی 
در استان تهران خبر داد. شکراله حسن بیگی در جلسه ستاد عفاف و حجاب 
استان تهران با اشاره به توطئه های دشمن برای متاثر ساختن موضوع حجاب 
اظهار داشت: دشمنان به انحای مختلف به دنبال ضربه زدن به انقالب اسالمی 
هستند که در این راستا موضوعات فرهنگی به ویژه موضوع حجاب در تیر راس 

اقدامات آنها قرار دارد که باید در این زمینه هوشیاری کافی داشته باشیم.
به گزارش جهان نیوز؛ وی ادامه داد: در زمینه حجاب و عفاف مصوبه شورای 
انقالب فرهنگی مبنای اقدامات می باشد، که این مصوبه سه ماه پیش ابالغ شده 

و بایستی گزارش اقدامات به ستاد ارائه شود. 

 معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران عنوان کرد: در این جلسه همچنین یک 
سمن به صورت خودجوش متشکل از 120 تولیدکننده برتر البسه اسالمی اعالم 

آمادگی کردند تا در زمینه تولید البسه اسالمی فعال شوند.
 حسن بیگی سپس گفت: جهت فعالیت این سمن مقرر شد شهرداری های 
استان تهران مکان مناسبی را در اختیار این افراد قرار دهند تا نمایشگاه فروش و 

عرضه البسه با کیفیت و اسالمی به شهروندان ارائه شود. 
وی با اشاره به موافقت معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: مصوب شد تا 
زمینی در یکی از شهرستان ها به این افراد تعلق گیرد تا زمینه ایجاد شهرک 
پوشاک اسالمی فراهم شود تا دسترسی به البسه اسالمی برای خانواده ها را 

تسهیل کند.

شهرک پوشاک اسالمی در استان تهران راه اندازی می شود

بهزاد رحیمی دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: 
در حال حاضر کارخانه نساجی و تولیدات پوشاک در حوزه انتخابیه بنده دچار 
مشکالت و تعطیلی شده است. بهزاد رحیمی، با اشاره به رکود صنایع و تعطیلی 
برخی از کارخانجات در کشور گفت: باید به سرعت ظرفیت ها راکد صنایع را فعال 

کرد چرا که به واسط این مهم جهش تولید به حرکت می افتد.
نماینده مردم بانه در مجلس شورای اسالمی بیان داشت: متأسفانه در حوزه 

انتخابیه تولید نمود چشم گیری ندارد که بتواند اثر گذار باشد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: با این حال کارخانجات نساجی و تولیدات 

پوشاک مشکالت زیادی در حوزه انتخابیه بنده دارند.

وی بیان داشت: برخی از این کارخانجات توان رقابت با کاالهای خارجی اعم از 
وارداتی و قاچاق را ندارند که ناچار به کاهش تولید شده اند.

 رحیمی اظهارداشت: اخیراً مشکالتی درباره فعالیت کارخانه  لوازم خانگی به بنده 
ارجاع شد. 

این کارخانه مشکلی از لحاظ بازاریابی و فروش نداشته و اما به دلیل سیاست های 
ناهماهنگ وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و گمرکات، هنوز نتوانسته اند 
کاالهای خود از گمرکات دریافت کنند لذا رسوب این کاالها باعث شده تا 
قطعات به دست این صنعتگران نرسد و تولید به نوعی قطع شود. بنابراین باید در 

این زمینه اقدامات موثری انجام داد.

تعطیلی کارخانه نساجی و پایان فعالیت کارخانه تولید پوشاک؛ 

روایت نماینده بانه از رکود تولید

با توجه به تصمیمات ستاد لجستیک مقابله با کرونامبنی بر ضرورت ثبت نام 
واحدهای تولیدکننده ماسک در سامانه جامع تجارت و علی رغم پیگیری ها و 
اخطارهای صادره از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی 
بر الزام به ثبت نام و دریافت نقش در سامانه مذکور توسط واحدهای تولیدکننده 
ماسک و عدم تمکین برخی از واحدهای تولیدی، سهمیه مواد اولیه واحدهای 

خاطی قطع شد. 
به گزارش شاتا، در متن این اطالعیه آمده است: کلیه واحدهای اقتصادی فعال 
در فرآیند تامین ماسک اعم از تولیدکنندگان مواد اولیه، ماسک و عوامل توزیع و 
عرضه مکلف به ثبت نام در سامانه و دریافت نقش و ثبت اطالعات تولید و توزیع 

خود هستند و بر این اساس کلیه واحدهای مذکور نیز می توانند جهت آموزش 
ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت از طریق لینک زیر نسبت به دریافت فایل 

راهنمای تصکیری اقدام نمایند .
کلیه شرکت های تولیدکننده ماسک ملزم به تحویل کاال، مطابق سهمیه دریافتی 
مواد اولیه به مراکز مجاز تعیین شده بوده و با رعایت قیمت مصوب می باشند و در 
صورت تخطی و گزارش مغایر به ویژه در فروش خارج از شبکه توزیع تعیین شده 
و با قیمت هایی باالتر از نرخ مصوب اعالمی، ضمن قطع سهمیه و جایگزینی 
سایر واحدها، پیگیری پرونده تخلفاتی آن ها توسط مراجع قانونی در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد: 

قطع سهمیه پارچه برخی واحدهای تولیدکننده ماسک
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 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت کیمیا الیاف طالئي )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده مورخ ۹۹/4/۱5، علي اصغر 
ساعدي  به سمت مدیرعامل، ابراهیم عدالت به سمت رئیس هیئت مدیره ، محمد عدالت به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آرمین مندگاري به سمت بازرس اصلي و شایان مندگاري به 

سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت به نسج سپاهان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/4/۲۷، موسسه حسابرسي امین 

تدبیربصیر به سمت بازرس اصلي و عباس موهبت به سمت بازرس علي انتخاب شدند.

 شرکت فرش ماشیني اصفهان ترمه )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۳/۸/۸، حسن مقاره عابد به سمت رئیس هیئت مدیره، 
مجتبي مقاره عابد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، حسین مقاره عابد به سمت مدیرعامل 

انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگي و بافندگي حریر باف دلیجان )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/4/4، فاطمه مرسلي به سمت 
بازرس اصلي و ملیحه همتي به سمت بازرس علي البدل، داریوش وفائي به سمت مدیرعامل، 
احمد وفائي به سمت رئیس هیات مدیره، محسن وفائي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 

انتخاب شدند.

 شرکت گل نقش مشهد )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ۹۹/4/۱۱، علي اکبر پسنده 
منش به عنوان بازرس اصلي و  علیرضا منصوري به عنوان بازرس علي البدل تعیین شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهي به ۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه 

خراسان جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت تولیدي الیاف ظریف بروجن )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/4/۸، ترازنامه و حساب سود و 
زیان شرکت براي سال مالي منتهي به ۹۸/۱۲/۲۹  بررسي و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 
محمدرضا رجالي به سمت رئیس هیئت مدیره، مصطفي طباطبائي به سمت مدیرعامل و نایب 
رئیس هیأت مدیره ، رسول ابراهیمي به سمت بازرس اصلي و شهاب کاظمي به سمت بازرس 

علي البدل انتخاب شدند. روزنامه های ارمغان و ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت نساجي شاهو فرش کاشان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ۹۹/5/۱۳، روزنامه نسل فردا  
براي درج آگهي هاي شــرکت انتخاب شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالي ۱۳۹۸ 
شــرکت به تصویب رسید. محمدرضا جعفري فرد به عنوان مدیرعامل، محمد امیر دهقاني 
به عنوان رئیس هیأت مدیره، فاطمه جوکار به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، میثم سلماني به 

سمت بازرس اصلي و تقي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.
 

 شرکت پرتو الیاف مصنوعي تهران )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ۹۹/4/۹، مصطفي مومني به 

سمت مدیرعامل، حسین رستم به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند.

شرکت نساجي و تولیدي و صنعتي مشهد تترون )سهامي خاص(تهیه و تنظیم : مینا بیانی
پیرو صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۹۳/۲/۹، محمد هادي رأفت نیا به سمت رئیس هئیت 
مدیره، علي رأفت نیا به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و جواد رأفت نیا به سمت مدیرعامل 

انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي الیاف مصور )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/4/۸، ترازنامه و حساب سود و 
زیان شرکت براي سال مالي منتهي به ۹۸/۱۲/۲۹ بررسي و مورد تصویب  مجمع قرار گرفت. 
رسول ابراهیمي به سمت بازرس اصلي و شهاب کاظمي به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند. روزنامه های ارمغان و ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شدند.

 شرکت دهکده نساجي یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/۲/۲۱،  اصغر زارع  به سمت 
رئیس هیئت مدیره، مجتبي دســتمالچیان به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره، مجید 
پورشمسي به ســمت مدیرعامل، کاظم حاجي عابدي به سمت بازرس اصلي و سیدرضا 
دشتکي به ســمت بازرس علي البدل انتخاب شدند . صورت هاي مالي منتهي به سال ۹۸ 

مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت تولیدي مهتاب نخ )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۳/4/۲4، ابوالحسن صفري به سمت 
رئیس هیئت مدیره، محمدرضا صفري به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمد حسن صفري 
به سمت مدیرعامل، موسسه حسابرسي پاساگاد  تدبیر به عنوان بازرس اصلي و میثم صحرائیان 
به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شــد. روزنامه جمهوري اسالمي جهت درج آگهي هاي 

شرکت تعیین شد.

 شرکت بهاران نخ شهرکرد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ۹۹/4/۲4، عطیه کریمي  به 
سمت مدیرعامل، مرتضي کریمي به سمت رئیس هیئت مدیره، مریم کریمي به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره، بیتا اصالحچي و زهرا کریمي به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب 

شدند. روزنامه هم اندیشان جهت چاپ آگهي شرکت تعیین شد.

 شرکت تولیدي صنعتي زربافت چاپ )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/4/۸، ترازنامه و حساب سود و 
زیان شرکت براي سال مالي منتهي به ۹۸/۱۲/۲۹ بررسي و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 
رسول ابراهیمي  به سمت بازرس اصلي و شهاب کاظمي به سمت بازرس علي البدل  انتخاب 

شدند. روزنامه های ارمغان و ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شدند.

 شرکت کیمیا نساج دنیز )سهامي خاص(
پیرو صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۹۹/4/۱4، محل شرکت به قزوین ، بلوار سهروردي ، 

خیابان شیخ بهایي تغییر یافت.

 شرکت فرش آرا مشهد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/4/۲۶، روزنامه  خراسان جهت درج 
آگهي هاي شرکت تعیین شد. غالمعلي مرتضائي  به سمت رئیس هیئت مدیره، حمیدجعفرزاده 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدابراهیم موسوي موحد به سمت مدیرعامل، حسین 
احمدي بعنوان قائم مقام مدیرعامل،  احمد جبلي به عنوان بازرس علي البدل، همایون غفاري 
و موسسه مهرگان تراز و همکاران به عنوان بازرسان اصلي انتخاب شدند. ترازنامه سال مالي 

۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.
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 شرکت تعاوني میالد پوشاک مغان 
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۹۹/۲/۲۸، صورت هاي مربوط به سال هاي مالي 
۹4  ۹۸ بررسي و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. شهال احمدي به سمت رئیس هیئت مدیره، 
شکراله  محمدي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، راهیه محمدي  به عنوان 

بازرس اصلي و  جیران محمدي به سمت بازرس علی البدل  انتخاب شدند.

 شرکت اصیل تجارت اطلس )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹۹/4/۲۶، عبارت ذیل به موضوع شرکت 
الحاق و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شــد: »خرید و فروش صــادرات و واردات انواع 
پلیمر، گرانول، انواع پلیمر، گرانول، انواع کاالها و محصوالت نساجي نظیر رنگ، مواد تعاوني 
ماشین آالت مواد کمکي قطعات، نخ و پارچه و کلیه مواد مورد نیاز مصرفي در صنعت نساجي و 
نیز تولید خرید و فروش صادرات و واردات انواع محصوالت صنعت نساجي و صنایع وابسته و 
انواع پوشاک منسوجات بافته و نبافته چرم و محصوالت وابسته و انواع منسوجات بهداشتي و 
درماني الیاف فرش و موکت و کاالهاي خواب و منسوجات فني و نیز خرید و فروش صادرات 
و واردات انواع مواد شــیمیایي مورد مصرف در کلیه صنایع و کلیه کاالهاي مجاز در صنعت 
پتروشیمي ثبت سفارش انواع خطوط تولید یا تحقیق و توسعه در زمینه هاي نساجي و صنایع 
وابســته.« محل شرکت تهران، ولنجک، خیابان گل گندم، خیابان گل بهار، پالک ۷، طبقه 

سوم، واحد غربي تغییر یافت. 

 شرکت تولیدي رضا نخ )سهامي خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ ۹۹/4/۸،  محمد برادران افتخاري به ســمت رئیس 
هیئت مدیره،  ابوالقاســم غیور کریمیاني  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، محمد هادي 
غالمحسینیان به عنوان مدیرعامل، محمدحسین شریف به عنوان بازرس علي البدل و موسسه 
حسابرسي و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس و محمدجواد آخوندزاده به عنوان بازرسان اصلي 
انتخاب شدند. روزنامه خراسان جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد. صورت هاي مالي سال 

مالي ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت صنایع تجاري پارال منسوجات  )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/4/۱5، بولنت کرپیجي، مصطفي 

باي دمیر و اویغار آیتاچ به عنوان اعضاي هیئت مدیره انتخاب شدند.

 شرکت نگین بافت زرین دهق )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۹۶/۹/۲۱،  غالمحسین 
آقابابائي به سمت مدیرعامل ، ابوالفضل آقابابائي به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضي آقابابائي 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، ماه سلطان بایسته به سمت بازرس اصلي و عباس آقابابائي 
به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. مرکز اصلي شرکت به نجف آباد،  شهرک صنعتي  
دهق، خیابان سنبل،  خیابان اول آفتابگردان تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح 

گردید.

 شرکت صنایع دوخت بافت صمیم )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ۹۹/۳/۲4،  حمیدرضا منزوي  
به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حسن منزوي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 

انتخاب شدند.

 شرکت پوشاک فرانک طالئي مهرک  )سهامي خاص(
پیرو صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۹۹/4/۹، ام هاني برم به سمت رئیس هیئت مدیره ۲، 
فاطمه زهرا یعقوبي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، یداله برم به سمت مدیرعامل تعیین 

شدند.

 شرکت رستاک پود )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۹/4/۱۳ ،آرزو امیني به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، 
آرش امیني به سمت مدیرعامل و زهرا آهن تاب به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند .

 شرکت مهندسي نرمین شیمي نوین )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســالیانه مورخ ۹۹/4/۱۰، آذر سیفي و حسان 
محمدي به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وز یان مالي 

براي سال ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت کیسه سپهر بافت )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ۹۹/4/۲۸، مجتبي حیدري 
به سمت رئیس هیئت مدیره ، مرتضي حیدري به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  و حبیب اله 
حیدري  به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت 

تعیین شد.

 شرکت کارخانجات تولیدي صنعتي رضا بافت مشهد )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۹/5/۱۱، امیررضا احمدی به سمت رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل  ، میترا روزبهي  به سمت نائب رئیس هیات مدیره، مرتضي طاهري نیا به عنوان 
بازرس اصلي و نســرین احمدي به عنوان بازرس علي البدل  انتخاب شدند. روزنامه رسالت 

جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت باند و گاز و پنبه کاوه )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ۹۹/4/۳۰، ترازنامه و حساب عملکرد و  
سود و زیان سال مالي ۱۳۹۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسي اهمیت نگر به سمت بازرس 
اصلي و محمد مروجي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات جهت درج 

آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت تولیدي موکت پردیس بافت یزد )سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ ۹۸/۷/۱۰، موسسه آگاهان 
ارقام خبره  و سیدمهدي سیدابریشــمي به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند. 

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالي ۱۳۹۷ به تصویب مجمع رسید.

 شرکت تعاوني تن پوش ترنم 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ۹۹/۳/۲4،  محل شرکت 
به کهریزک، خیابان شــهید حبیب اله ساري، پالک ۱۸،طبقه همکف تغییر یافت.  موضوع 
شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: » تولید انواع البسه و 
پوشاک و منسوجات، تولید روکش سرویس آشپزخانه، تولید البسه پزشکي و بیمارستاني، تولید 
ماسک، سري دوزي لباس و پوشاک ارائه مشاوره، آموزش  هاي تخصصي مرتبط با موضوع 
فعالیت تهیه و توزیع مواد اولیه مرتبط با موضوع فعالیت صادرات تولیدات و اقالم مجاز مرتبط 
با موضوع فعالیت واردات اقالم مجاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در کلیه نمایشگاه هاي 
داخلي و خارجي مرتبط با موضوع فعالیت شــرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط با موضوع 

فعالیت.«

 شرکت طلوع نخ اصفهان )سهامي خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ۹۸/۱۱/۱، ترازنامه و حساب 
سود و زیان منتهي به اسفندماه ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت.  موسسه حسابرسي پایش 
پرگاس کاردان به  ســمت بازرس اصلي و عبداله آدریاني به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.
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 شرکت ریسبافان کاشان )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده مورخ ۹۹/4/۲۷،علي اصغر 
نبات ریز به سمت عضو مدیرعامل ، مریم نبات ریز کاشاني به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
، حسین نبات ریز  به ســمت رئیس هیئت مدیره، نرگس سادات خوارزمي به عنوان بازرس 
اصلي و زهرا رحمتي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر 

آگهي هاي شرکت تعیین شد.

 شرکت نساجي الله مهرگان )سهامي خاص(  
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۹/4/۲4 ، رضا حمیدي به سمت رئیس هیئت مدیره، 
محمد حمیدي به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره  و  مهدي حمیدي  به عنوان مدیرعامل 

انتخاب شدند.

 شرکت مهندسي بازرگاني هیراد کارا ماشین)با مسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق لعاده مورخ ۹۸/۱۲/۱۱،  ســرمایه شــرکت از 

مبلغ۱۹/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال کاهش یافت.

 شرکت رنگین الیاف ایساتیس )سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹۹/5/۸، ســرمایه شرکت از مبلغ 

۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ۳5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافت.

 شرکت رنگین الیاف ایساتیس )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســالیانه مورخ ۹۹/4/۱5، محمود صیادي به سمت 

بازرس اصلي و سیدمجتبي وحیدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت تعاوني حدیث سحر بافت 
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۹۹/۳/۲۲، لیال خردمند به سمت رئیس هیئت 
مدیره ،معصومه دالوند به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره، رســتمعلي خردمند به ســمت 
مدیرعامل، حبیب باراني  به سمت بازرس اصلي و علي عباس فراهاني به سمت بازرس علي 

البدل  انتخاب شدند.

 شرکت تولیدي نخ ثمین سپاهان )سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۹/4/۲۹، علی اخوان روفیگر به سمت مدیرعامل و نایب 
رئیس هیئت مدیره، مجتبي متین فر به سمت رئیس هیئت مدیره، هما اخوان روفیگر به سمت 
بازرس اصلي و عذرا ظهوریان به ســمت بازرس علي البدل براي مدت یکسال مالي انتخاب 
شدند.  روزنامه اصفهان امروز جهت نشر آگهي هاي شرکت تعیین شد.  ترازنامه و حساب سود 

و زیان شرکت منتهي به سال ۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

شرکت تعاونی تهیه و توزیع تن پوش گستر ساوه
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹۹/5/4،  شرکت مذکور در تاریخ فوق 
منحل اعالم شد. جمشید محمدیان ، فرهاد محمدیان  و حمید رضا شفیعي به سمت اعضاي 

هیئت تصفیه انتخاب شدند.

 شرکت فرش مشهد )سهامي خاص(  
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ۹۹/4/۲۳،  روزنامه  خراسان جهت 
درج آگهي هاي شــرکت تعیین شد.  رضا حمیدي به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، 
حسن رفائي خالقلي مقدم  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، فرامرز یغمائي به عنوان بازرس 
علي البدل و موسسه آگاهان بهروش پارس به عنوان بازرس اصلي انتخاب شدند. صورت هاي 

مالي۹۸ به تصویب مجمع رسید.

 شرکت کوک بافت فرتاک ) با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ۹۹/5/۶، میثم صنعتي به 
سمت رئیس هیئت مدیره ، حسام صنعتي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علي زاهدي نژاد 
به سمت مدیرعامل تعیین شدند. سرمایه شرکت از مبلغ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

ریال افزایش یافت .

 شرکت پارس پشم ریس )سهامي خاص(  
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ۹۹/5/۷،  حمید وزیري 
به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ، لبانه وزیري به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، 

نادرقلي حشمت و ناصر غالمي  به سمت بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت بافته هاي نگین ماهان )سهامي خاص(  
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۹/4/۲4، ترازنامه حساب سود و 
زیان ســال مالي ۱۳۹۸ به تصویب رسید.  عباس جان قربان به سمت بازرس اصلي و حمید 

عیدي به سمت بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 شرکت فرش رجال کرمانشاه )سهامي خاص(  
پیرو صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۹/5/۱۲ ، جالل خسروي به سمت رئیس هیئت مدیره ، 
جواد خسروي به سمت مدیرعامل ، بهروز خسروي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سیفعلي 
عیسائیان ســمت بازرس اصلي و زهرا مرادي کماسي  به سمت بازرس علي البدل انتخاب 

شدند.

 اتحادیه تولید و صادرات نساجي و پوشاک ایران
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ ۹۸/۸/۱۹، تراز منتهي به سال مالي 
۱۳۹۷ تصویب شد. مهرداد زکي پور به سمت رئیس هیئت  مدیره،  بهرام حوالي شهریاري 
به سمت نایب رئیس اول هیئت  مدیره،  مجید نامي به سمت نایب رئیس دوم هیئت  مدیره 
، امین مقدم  به سمت خزانه دار، و رضا محمد جعفر به سمت منشي و عضو هیئت  مدیره 

انتخاب شدند.

 شرکت ویرا نخ فیدار ریس ) سهامي خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۹/۳/۲۲، محمد معین پور به سمت مدیرعامل ، احمد 
فرخي به سمت رئیس هیئت مدیره و علي چائچي به سمت نایب رییس هیئت مدیره انتخاب 

شدند.

 شرکت نساجي نگین یاسمن مشهد ) سهامي خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ۹۹/5/۱،  عباس 
منصوریان به ســمت رئیس هیئت مدیره،  فاطمه شاطریان به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، امیرحســین حاجي عبدالهي به سمت مدیرعامل، مرتضي لوائي به سمت بازرس 
اصلي و ماشااله انتهایي به سمت بازرس علی البدل  انتخاب شدند ترازنامه و صورت هاي 
مالي شرکت منتهي به ســالهاي ۱۳۹۶ الي ۱۳۹۸ تصویب شد. روزنامه نسل فردا براي 

چاپ آگهي هاي شرکت انتخاب شد .

 شرکت صنایع فرش سپنتا نگین کویر ) سهامي خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  مورخ ۹۹/5/۸،  ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال هاي مالي ۹۷ و ۹۸ به تصویب رسید . هادي غیاثیان به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل،  فرهاد بصره آراني به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، مجتبي جندقیان 
و مهدي قاضیان  به عنوان بازرس اصلي و علی البدل  انتخاب شدند . روزنامه نسل فردا براي 

چاپ آگهي هاي شرکت تعیین شد.
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 شرکت فرنود تجارت آسیا )با مسئولیت محدود(
تهیه، تولید، پخش و فروش و صادرات و واردات انواع پوشاک زمینه فعالیت، ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
ســرمایه، عزیزاهلل حبیبي مدیرعامل و خراسان رضوي، مشهد، کوچه طبرسي ، کوچه شیخ 

صدوق، پالک۱۹۰ ، طبقه اول مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت اطلس فام تجارت )سهامي خاص(
فعالیت در زمینه نســاجي و تولید نخ و تجهیزات و لوازم جانبي و وابســته به پوشاک زمینه 
فعالیت،5۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه، ســیدمحمدامین میرمحمدصادقي  مدیرعامل، تهران،  
مجیدیه شمالي ، خیابان شهید ضابطي، خیابان شهید منوچهر شریفي غربي، پالک ۲۲ ، برج 

باغ خورشید، طبقه اول، واحد جنوبي مرکز اصلی شرکت است.
 

شرکت بهین نفس پاالیه پورسینا )با مسئولیت محدود(
تولید پارچه هاي نانوالیافي مورد استفاده در ساخت انواع فیلترهاي مورد استفاده در ماسک هاي 
حفاظت تنفسي، لبا سهاي ایزوله بیمارستاني و سایر کاربردهاي فیلتراسیوني. تولید، فروش و 
صادرات دستگا ه هاي ساخت پارچه هاي نانو الیافي ، ساخت دستگاه هاي تولید ماسک حفاظت 
تنفسي و پارچه هاي نانو الیافي مورد استفاده در ماسک هاي حفاظت تنفسي و لباس هاي 
ایزوله بیمارســتاني زمینه فعالیت، ۱5۰۰۰۰۰ ریال سرمایه، مجید حبیبي محرز مدیرعامل و 

همدان، خیابان مهدیه، خیابان شهید ناصر قاسمي مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت دیبا سراي ترنم )سهامي خاص(
تهیه، تولید، پخش و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع پوشاک مردانه و زنانه اعم از کت 
و شلوار، پیراهن، شلوار جین، شلوار کتان، تي شرت و پولوشرت، نصب و تجهیز و راه اندازي 
خطوط تولید کارخانجات تولیدي پوشاک زمینه فعالیت، 5۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه، مهدي 
گلدار مدیرعامل و کرج، خیابان ابوذر، بن بســت اول شرقي، پالک ۱۶ ، طبقه سوم، واحد ۷ 

مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت آباد گران کوشا یکتا )با مسئولیت محدود(
انجام کلیه امورات خدماتي شامل تولید، توزیع و فروش انواع البسه هاي بیمارستاني تهیه انواع 
پارچه و دوخت انواع لباس ها و کاالهاي بیمارستاني  تهیه پارچه و دوخت و فروش انواع ملحفه 
و روبالشي زمینه فعالیت، ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه، حمزه کریمي آزاد مدیرعامل و کرمانشاه ،  

شهرک پردیس ، خیابان گالیول ، کوچه ۲۷۷ ، بلوک ۸۰ مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت ارمغان مهر مادري )با مسئولیت محدود(
تولید، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع پوشاک،البسه، جوراب، کیف، کفش، حوله نوزاد 
و کودک، انواع سیسموني نوزاد،لوازم بهداشتي مادر وکودک زمینه فعالیت، 5۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
سرمایه، شبنم همراز مدیرعامل و تهران، خیابان شهید نصرت اله دودانگه ، بن بست مولوي ، 

پالک ۶ ، طبقه اول ، واحد ۲ مرکز اصلی شرکت است. 
 

 شرکت مهام جامه باف )سهامي خاص(
خرید و فروش و واردات و صادرات و توزیع و پخش و تولید پوشاک زنانه و مردانه و بچه گانه و 
انواع پوشاک هاي ورزشي و صنعتي، انواع یونیفرم هاي اداري و پرسنلي و مدارس زمینه فعالیت، 
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه، پیام حیدري مدیرعامل و تهران،  خیابان سي تیر،کوچه شهید 

امیرمحسن میرزامحمد ، پالک ۶۹ ، طبقه منفي ۱ مرکز اصلی شرکت است.  

 شرکت سهامي خاص یاس پود کویر یزد )سهامي خاص(
تولید و توزیع انواع نخ و پارچه و الیاف و مواد نســاجي و ریسندگي و بافندگي زمینه فعالیت، 
۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ســرمایه، مهدي ســامعي مدیرعامل و یزد، نصرآباد، کوچه شهید عباس 

اسالمي کالنتري، مرکز اصلی شرکت است. 

 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت صنایع کاشان ریس وردي )سهامي خاص(
تولید، خرید، فروش، صادرات و واردات انواع فرش هاي ماشیني، قالیچه، پادري، جاجیم، زیلو، 
گبه، تابلو فرش، انواع نخ هاي فرش ماشــیني و الیاف، واردات انواع الیاف خام زمینه فعالیت، 
۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه و کاشان،  شهرک صنعتي فتح المبین، خیابان شهداي گمنام، خیابان 

الله بیست و چهارم، پالک ۷۱۹ ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت سه سورنا ترمه سوشیانت مه میترا )سهامي خاص(
طراحي، تولید، توزیع و پخش انواع منســوجات نظیر پارچه مبلي، انواع پارچه براي مصارف 
پوشاک و صنعتي  تهیه و توزیع چرم و الیاف طبیعي و مصنوعی زمینه فعالیت، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال سرمایه، محمد نبي اله زاده مدیرعامل و بابل، کیجا تکیه، کوچه توحید 5۶ ، بلوار جانبازان، 

پالک ۶۰4 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت صنایع پزشکي آترا طب )با مسئولیت محدود(
تولید و پخش البســه یکبار مصرف پزشــکي و بیمارســتاني زمینه فعالیت، مریم امان پور 
مدیرعامل،۱۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه و آذربایجان شرقي، تبریز، خیابان شهید حسن کربالیي، 

کوچه مقدم، پالک ۲۱ ، طبقه منفي ۱ مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت هارپاک امین کاشان )سهامي خاص(
احداث کارخانجات ریسندگي، بافندگي، رنگرزي و تکمیل صنایع نساجي، تولید انواع فرش 
ماشیني و نخ، موکت، پشتي و فرش دستباف، پشم، کرک، ابریشم، پیله ابریشم زمینه فعالیت، 
5۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ســرمایه، مهدي خدادادي مدیرعامل و کاشان، خیابان محتشم، کوچه 
شهید مصطفي پارچه باف ، پالک ۳5 ، ساختمان سلیماني، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت 

است.
 

 شرکت تعاوني چهار هزار و سیصد و هفتاد و دو تولید پوشاک ترمه دوزان سانا
خیاطي البسه و تولید انواع پوشاک زنانه،  مردانه و بچه گانه زمینه فعالیت، ۱۰5۰۰۰۰۰ ریال 
ســرمایه، طاهره ملک نژاد مدیرعامل و ایالم، بلوار مصلي، خیابان معلم مرکز اصلی شرکت 

است. 
 

 شرکت نیک فرداد افرند )سهامي خاص(
واردات و صــادرات انواع کاالهاي مجاز، فروش و خرید مــواد غذایي، فروش و خرید انواع 
پوشاک زمینه فعالیت، ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه، مصطفي ابراهیمي راد مدیرعامل و گرگان،  
خیابان آذر حکیم میرفندرسکي، بلوار 5 آذر، مرکزخرید هیرکان، طبقه دوم، واحد ۲۳4 مرکز 

اصلی شرکت است.
 

 شرکت تعاوني ماه نشان خاورمیانه 
تولید چادر ملي انواع پوشــاک، البسه زنانه، مردانه خانگي و صنعتي تهیه و توزیع مواد اولیه 
پوشاک زمینه فعالیت،  ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه، خدیجه رمضاني مدیرعامل و زنجان،  خیابان 
شهید آقامعلي نجفي، خیابان شهید محبتعلي دویران، پالک ۷۸ ، طبقه همکف مرکز  اصلی 

شرکت است.

 شرکت کاوش کران صنعت وحید اروند )با مسئولیت محدود( 
تهیه،تولید، پخش، صادرات و واردات انواع پارچه اعم از جین، کتان، حریر، نخي، کرپ ،  نصب 
و تجهیز و راه اندازي خطوط تولید کارخانجات تولیدي پارچه بصورت اتوماتیک زمینه فعالیت، 
۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ســرمایه، محمود وحید زاده مدیرعامل و خوزستان، خرمشهر، خیابان 

فردوسي، خیابان ایران شهر مرکز اصلی شرکت است. 
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منسوجات
ورزشی

تهیهوتنظیم:دکترفرنازنایبمراد

حسگرها در تجهیزات ورزشی

نسل جدید از وسایل ورزشی هوشمند با اتصال به گوشی همراه به شما کمک میکند تا 
وضعیت پیشرفت خود را در فعالیت های  ورزشی مختلف مانند دو، فوتبال، تنیس،بسکتبال 
و بیسبال دنبال کنید. شرکت های سازنده دستبندها و ساعت های هوشمند همیشه به روی 
ساخت برنامه های مخصوص تناسب اندام و ورزشی تمرکز داشتند اما این برنامه ها به 
عقیده برخی از ورزشکاران حرفه ای به میزان کافی کمک کننده  نبوده است. سازندگان 
وسایل ورزشی عقیده دارند  نمی شود تنها به نمایش میزان کالری سوخته شده و مسافت 
طی شده اکتفا کرد و باید وسایلی ساخته شود که با ترکیب سنسورهای هوشمند و بلوتوث 
بتواند کارایی ورزشکار را باال ببرد. عملکرد این وسایل ورزشی هوشمند درست مانند دیگر 
ابزار ورزشی است تنها با این تفاوت که در آن ها تکنولوژی هوشمند جمع آوری اطالعات 
تعبیه شده است. البته از آنجاییکه قیمت این ابزار بسیار فراتر از وسایل ورزشی معمولی است 
و همچنین دوران نوزادی خود را طی می کنند،برای ورود آنها به بازار باید کمی منتظر بمانیم.

از آنجاییکه قیمت ها این وسایل به مرور زمان کاهش پیدا میکند و کیفیت سنسورها بهبود 
میابد، برای عشاق ورزش و ورزشکاران حرفه ایی تولید چنین ابزارهای که توانایی تحلیل و 

ذخیره اطالعات شخصی را دارند بسیار جذاب است.

 SenSoria FitneSS جوراب های هوشمند
اگر شماهم عالقه مند به بهبود عملکردتان هنگام  دویدن طوالنی مدت هستید، احتماال به 
جوراب های سنسوردار نیز عالقه مند می شوید. شرکت SenSoria FitneSS  آمریکایی 

این جوراب ها را به گونه ایی طراحی کرده که به صورت بلوتوث به یکدیگر متصل می 
شوند. شما با پرداخت مبلغی  ۲۰ برابر یک جفت جوراب معمولی، یک جفت جوراب ضخیم 
دریافت می کنید که سنسورهای هوشمند بین نسوج آن تعبیه شده است و همچنین یک 
دستبند که به صورت مغناطیسی متصل می شود. حین دویدن نیز میتوانید سرعت و الگوی 
حرکت پاها و همچنین مسیر حرکت خود را  از طریق اپلیکیشن گوشی هوشمندتان دنبال 
کنید. از طریق همین برنامه میتوانید یک مربی بگیرید تا تمام طول مسیر از میزان پیشرفت 
خود آگاه باشید. سیستم این جوراب ها در حال حاضر چندین مشکل به خصوص دارد که 

البته وجود انها چیزی از جذابیت این وسیله برای دونده ها کم نمیکند.

adidaS Micoach توپ های هوشمند

 
 
 

فکر میکنید چه زمانی حاضرید  ۱۰ برابر قیمت یک توپ معمولی برای خرید یک توپ 
فوتبال بپردازید؟

شاید وقتی که که توپ مورد نظر با شکمی پر از سنسور، جزئی ترین اطالعات ضربه های 
شما را ذخیره کند و  برای خودتان و هم تیمی هایتان ارسال کند. البته قیمت خرید این توپ 
ها به صورت تکی شاید زیاد به نظر برسد زیرا شرکت Micoach در  حقیقت به روی 
خرید  توسط تیم های فوتبال  سرمایه گذاری کرده است. یکی از معایب این توپ در حال 
حاضر خالی شدن ناگهانی باطری آن بدون هیچ گونه هشداری به بازیکن است که شاید تا 

زمان برطرف شدن این معایب ورود آن به بازار به تعویق بیفتد.
 

BaBolat Play Pure drive راکت های تنیس
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راکت های تنیس شرکت فرانسوی BaBolat به کمک سنسورهای تعبیه شده روی دسته 
های آن به بازیکن این امکان را میدهد که به صورت آنالین با دیگر بازیکنان تنیس بازی 
کند. به گفته سازندگان این وسیله یکی از اهداف آن کمک به بازیکنان آماتور است تا آنها 
ترغیب به بازی بیشتر کنند. قیمت این راکت ها تقریبا دو برابر قیمت یک راکت معمولی 
تنیس است و همچنین اپلیکیشن همراه و قسمت ذخیره آمار بازی جا برای پیشرفت دارد. 
دو مدل دیگر این راکت ها  Play aeroPro drive وPlay Pure drive lite نیز 

توسط شرکت BaBolat تولید شده است.
 

WilSon X connected توپ های بسکتبال

 
 

 
ویلسون اولین شرکتی نیست که توپ های بسکتبال سنسور دار تولید میکند که میتوانند  
دامنه پرتاب و میزان موفقیت در پرتاب را پردازش کنند اما ابداعات جالب این سازنده  در این 

توپ های هوشمند تقریبا توانسته گوی سبقت را از دیگر رقبا برباید.
این توپ ها در دو سایز متفاوت ارائه شده و همچنین مجهز به ۴ حالت انتخابی بازی هستند 
که جزییات هر پرتاب را  از طریق اپلیکیشن گوشی های هوشمند برای بازیکن میفرستد. 
از معایب این محصول میتوان به باطری غیر قابل ٰشارژ و ثابت آن  و همچنین مشکالت 
گزارش شده درمورد هدفون آن اشاره کرد. اپلیکیشن اندروید هم برای این محصول طراحی 
نشده است. ویلسون امیدوار است با برطرف کردن معایب محصول خود به شرکت سازنده 

شماره ۱ بازار تولید توپ های بسکتبال تبدیل شود.
 

ZePP سنسورهای 

 
 
 

 اگر شما هم معتقدید پرداخت پول هنگفت برای خرید یک وسیله ورزشی هوشمند کار 
چندان عاقالنه ایی نیست  میتوانید به محصول شرکت ZePP نگاهی بیندازید. این شرکت 
سنسور های هوشمند تولید میکند که در حقیقت قطعه ایی پالستیکی است که به وسیله 
مورد نظر مانند چوب بیسبال، راکت تنیس و یا گلد کالب متصل میشود. البته یک اپلیکیشن 
هم به همراه آن برای دریافت گزارشات پرتاب ها ، ضربه ها و حرکت ها ارائه می شود. 
سنسورهای ZePP  یک محصول مقرون به صرفه تر برای ورزشکاران حساب می شود و 

شاید در بازار وسیله های ورزشی رقیب کمتری داشته باشد.   با استفاده از تکنولوژی جدیِد 
تجهیزات ورزشی هوشمند، گوشی هوشمند شما قابلیت مربی گری پیدا می کند.شاید تا 
حاال برایتان اتفاق افتاده باشد هنگام باخت در یک مسابقه ورزشی ، بعد از مسابقه به دنبال 
اشتباهات خود می گردید. مثال بعد از باختن مسابقه تنیس راکت خود را پرت می کنید و 
نمی دانید چه عواملی باعث شکست شما شده است اما در اینجا اگر با چنین تکنولوژی آشنا 
باشید می توانید حتی با استفاده از گوشی هوشمند خود به اشتباهات و نتایج کلی خود در 
مسابقه تنیس یا دیگر مسابقه ورزشی پی ببرید که چه اشتباهاتی در طول مسابقه مرتکب 
شده اید. تکنولوژی جدیدی طراحی شده است که می تواند سرعت توپ پینگ پونگ، شدت 
ضربه زدن به توپ را حتی در مسابقه بسکتبال محاسبه کند البته چنین تکنولوژی هنوز 
برای مسابقه های حرفه ای طراحی نشده است در واقع برای ورزش های غیر مهم و لیگ 
های کوچک و جزئی در نظر گرفته شده است. در ضمن در آینده نزدیک این تکنولوژی و 
اپلیکیشن های گوشی هوشمند برای دیگر ورزش ها نیز طرح ریزی و ساخته می شود که 
می توان از آنها برای مسابقه های ورزشی استفاده کرد. این تکنولوژی ساخته شده از سنسور 
های کوچک و پیشرفته است که می توان به سنسورهای سرعت سنج و گردش سنج آن 
اشاره کرد که از بخش های اصلی آن به شمار میرود که در تجهیزات ورزشی تعبیه می 
شود و همچنین این سیستم را می تواند در گوشی های هوشمند نصب کرد و از این طریق 
در جهت کنترل عملکرد بازی کن در طول مسابقه از آن استفاده کنید. چنین تکنولوژی در 
مسابقاتی چون تنیس، مسابقه دو و پرش، بسکتبال و گلف تغییرات شگرفی انجام داده است 
و می توان آن را با اپلیکیشن هایی مثل Strava و FitBit به کار برد. این تکنولوژی را 
میتوان در تجهیزات ورزشی مثل راکت تنیس ، کفش ورزشی دونده ، توپ بسکتبال و گلف 
در جهت استفاده تعبیه کرد.این سیستم در دسته راکت تنیس تعبیه شده است و سنسورهای 
آن توانسته حرکات و ارتعاشات و همچنین شدت عملکرد توپ را ردیابی و مشخص کند 
در واقع راکت تنیس دقیقا شدت ضربه و چرخش توپ وجایی را که توپ به تور میز تنیس 
برخورد کرده توانسته مشخص کند. این قابلیت ها می تواند توسط گوشی های هوشمند ارائه 
شود و توسط اپلیکیشن هایی که نامبرده شد اطالعات را نمایش دهد این اپلیکیشن ها می 
توانند مدت مسابقه ، تعداد ضربات به توپ، امتیاز و دفعات از دست دادن توپ را ارائه دهند 
در مسابقه بسکتبال نیز سنسور توانسته حرکات توپ، سرعت و میزان سرعت و واکنش بازی 
کننده را اندازه گیری کند و این تکنولوژی برای استفاده فردی در ورزش استفاده می شود 
در واقع اطالعات کلی و تیمی را یکجا ارائه نمی دهد مثال اگر فرد بازی کن این سیستم 
سنسوری را در کفش خود تعبیه کند فقط میزان فعالیت و شدت ضربه پا به توپ و سرعت 
آن را برای فرد نمایش می دهد یا به خطاهای خود نیز پی ببرد. این تکنولوژی را با هر 
گوشی هوشمند می توان استفاده کرد و بازی کن مسابقه می تواند بعد از بازی میزان فعالیت و 
خطاهای خود را ببیند و حتی برای دیدن آن می تواند به صورت حرکت آهسته یا اسلوموشن 
مشاهده کند. velocity By athla یک اپلیکیشن است که می توان آن را با گوشی آیفون 
استفاده کرد که برای بازی های بسکتبال، تنیس،گوی بازی و فوتبال ساکر طرح ریزی شده 
است. اپلیکیشن های متنوع پیشنهادهایی را در مورد تکنیک نیز ارائه می دهد این تکنولوژی 
فقط امتیازات بازی را ارائه نمی دهد حتی می توان خطاهای خود را جستجو کنید. با چنین 
سنسورهایی که در تجهیزات ورزشی تعبیه می شود و یا در گوشی هوشمند نصب می شود 
هر عکس العملی در ورزش را می توان ردیابی ، اندازه گیری و یا محاسبه کرد که برای بازی 
کن و مربی در جهت کسب اطالعات بسیار مفید می باشد بنابراین با این تکنولوژی مربی 
مسابقه هم می تواند از طریق گوشی هوشمند خود در طول مسابقه عملکرد هر بازی کنی را 

عالوه بر کسب اطالعات فردی نیز آنها را تحت نظارت خود قرار دهد.
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اطالع رسانياسپین فینش در تولید الیاف مصنوعی

امیر هاللی و شاهد سجادی - شرک کاوان شیمی سورن 

بخش دوم

۶- اسپین فنیش جهت فرآیند وتولید الیاف استیپل 
۶-۱- الزامات اسپین فنیش برای تولید الیاف استیپل

تکنولوژی گســترده ای در تولید الیاف استیپل استفاده شده است و از این رو، فینیش 
باید تعدادی از الزامات مناسب را از ذوب ریسی تا تولید نهایی را برآورده کند. از این رو، 
معمواًل در مراحل مختلف تولید الیاف استیپل ، به ویژه در سه مرحله مختلف ]۱۲،۲۳[ 

که در ذیل آمده، استفاده از فنیش های مختلف مرسوم است:
اســپین فینیش: این محصول در مرحله اول ذوب ریسی بر روی دسته الیاف استفاده 

می شود )که هر دسته با دسته های دیگر مخلوط شده و یک تو ایجاد می کنند( درست 
پس از خروج الیاف از کانال کوینچ با اســتفاده از تکنیک غلتک غوطه ور به کار برده 
می شود. اسپین فنیش باید خواص اصطکاکِی آنتی استاتیک و کم لغزش به الیاف تو 
بدهد. همچنین چسبندگی داخلی نخ یا رشته باید خوب باشد، بطوری که  بتوان آن را 
در بانکه ها بدون هیچ گونه اثر بالونی و چسبندگی خارجی دسته تو به علت انباشت 
شار استاتیکی قرار داد . از آنجایی که آب به عنوان یک عامل چسباننده عمل می کند، 

ظرفیت نگهدارنده آب در اسپین  فنیش بسیار مهم است.
اسپین فنیش مخصوص قسمت کشش: این محصول معمواًل همانند اسپین فینیش که 

در مرحلة )۱( اســتفاده شد می باشد )ممکن است فقط آب مورد استفاده قرار گیرد و 
اســپین فنیش به این قسمت اضافه نشود ( و قبل از کشش با استفاده از روش حمام 
غوطه وری، برای بدست آوردن توزیع  مناسب فنیش روی تک به تک الیاف اعمال 

می شود:
- این ماده باید فرآیندکشش را تسهیل کند که نیاز به جداسازی رشته های تکی دارد؛

- این ماده نباید اجازه مهاجرت اُلیگومرها به ســطح لیف را بدهد، بنابراین دارای اثر 
مهاری برای الیگومر است؛

- باید از لغزش در غلطک های کشش و چسبندگی الیاف در حال کشش به غلطک ها 
جلوگیری شود؛

- بایدپایداری حرارتی داشته باشد تا بتواند فرایندهای گرمایشی را تحمل کند.
- اسپین فنیش بعد از کشش: این فنیش در عملیات بعد کشش اعمال می شود و باید 

شرایط زیر را برآورده کند:
- باید عملیات کریمپینگ و عملیات برش را آسان کند. باید از گرمای بیش از حد و 

همچنین تمایل به ته نشین شدن جلوگیری کند؛
- برای اســترچ برکینگ ، از چسبندگی عرضی لیف به لیف باید اجتناب شود.خواص 
آنتی استاتیک نیز باید خوب باشد. بطورکلی، رطوبت کم از چسبندگی فنیش جلوگیری 

می کند؛
- در اتاق بخاردهی )در کارخانه مصرف کننده الیاف مثاًل قبل از حالجی(، فنیش باید 

اجازه باز کردن بهینه را بدون بسته بندی بیش از حد بزرگ بدهد؛
- عملیات روی کاردینگ نیاز به چســبندگی بین لیفی در تار عنکوبتی، دارد، بدون 
اعمال نیرو به کارد، رفتار آنتی استاتیک رضایت بخش و بدون تمایل به ته نشین شدن؛

- در ماشین ریسندگی رینگ الزامات این است که هیچ تمایلی به تشکیل پیچش، 
اصطکاک کم الیاف به فلز و چسبندگی خوب لیف به لیف وجود ندارد.

۶-۲- انتخاب اسپین فنیش برای الیاف استیپل 

انتخاب فنیش مناسب برای الیاف استیپل بسیار مهم است زیرا شارژهای استاتیکی 
و / یا چسبندگی نامناســب می تواند منجر به مشکالتی در فرآیند تولید لیف شود، 

برای مثال روی هم جمع شدن الیاف روی غلتک.
اسپین فنیش برای الیاف استیپل بطورکلی شامل سارکوزید های چسبندگی الیاف خام، 
عوامل آنتی اســتاتیک مانند POCl3 پایه اِستر، مقدار زیادی آب و اتوکسیالت های 
مختلف اسیدهای چرب است. اسپین فنیش مرحله کشش معمواًل همانند اسپین فنیش 
اولیه است یا ممکن است تنها آب باشد. اسپین فنیش مورد مصرف در مرحله نهایی 
ممکن است شامل P2O5 پایه اِستر، سولفات ها، سولفونات ها، اتوکسیالت ها و ترکیبات 

کواترنری باشد.
آب به عنوان یک رقیق کننده عمل می کند و ویســکوزیته اسپین فنیش را کاهش 
می دهد. همچنین بعنوان مانع تولید استاتیکی کمک می کند. به همین دلیل، در فرمول 

اسپین فنیش الیاف استیپل آب نیز وجود دارد.
 ]۲4[ Nadkarni و Mahajan .سازش پذیری اسپین فنیش یک عامل مهم اســت
یک مطالعه موردی جالب را گزارش می کنند که در آن بسته های منابع طبیعی با کتان 
ترکیب می شــود تا ویسکوز شوند. این باعث ناممکن شدن فرآیند اختالط پلی استر/

کتان یا پلی استر/ویســکوز با توجه به ناسازگاری اسپین فنیش شده بود. در مطالعه 
دیگری، مشکالت پردازش مخلوط های پلی استر /پلی نوزیک به دلیل ناسازگاری یونی 
دو اسپین فنیش ،یعنی وجود یک اسپین فنیش کاتیونی روی پلی استر و فنیش آنیونی 
در پلی نوزیک ، گزارش شده اســت. نرخ های کاربرد جهانی برای الیاف پلی استری 

استیپل به شرح زیر است:

 
۶-۳- الزامات اسپین فنیش برای نخ ریسی چرخانه ای و ریسندگی اصطکاکی.

برای فرآیند استیپل، تعدادی از عوامل -که در میان آنها افزایش تقاضا برای افزایش 
خوراک دهی مستقیم  به کاردینگ ، ریسندگی در دستگاه رینگ سرعت باال، سرعت های 
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چرخانه نخ ریسی تا rpm ۱۰۰۰۰۰ و نمره نخ ظریف تر- تقاضای زیاد و اغلب متضاد 
را بر روی اســپین فنیش قرار می دهند. به تازگی، دافلر ]۱۸[ در مورد الزامات اسپین 
فنیش که برای نخ ریسی سرعت باالی الیاف پلی استر و اکریلیک مناسب است بحث 
کرده اســت. با تمرکز بر روی روتور و فرآیندهاین نخ ریسِی اصطکاکی؛ دافلر اظهار 
داشــت که گام کلیدِی نشان دهندة محدودیت کل فرآیند، مرحله طراحی لیف است 
که شــامل اصطکاک لیف به لیف )F/F( و اصطکاک لیف به سوزن و تولید گرمای 
روتورهای ســرعت باال است.تولید بسیار سریع گرما، فیلم روانکاری را از بین می برد 
و فینیش را بی اثر می کند. ســوزن های باز کننده سرعت باال باعث پخش شدن و یا 
جدا شــدن فیلم پلیمری را از الیاف به سمت روتور یعنی جایی که در آن رسوب پیدا 
کرده است ، می کشد. بدین ترتیب طبیعت اسپین فنیش ایجاب می کند که لیف دوام 
خواهد داشــت یا خیر. نشان داده است که اسپین فنیش با اصطکاک کِم دینامیکی 
لیف-به-لیف و لیف-به-فلز و مقاومت برشی افزایش داده شدة سطح پلیمری، بدلیل 
تشکیل یک فیلم مرزی قوی یا االستو هیدرودینامیک )EHL( برای چرخش روتور 

ایده آل بنظر می رسد.
جلوتر مشاهده شد که لیف برایت باعث ایجاد مشکل در روتور نخ ریسی در مقایسه با 
لیف نیمه مات )سمی دال( )TiO2( می شود، زیرا نیروهای اصطکاکِی دینامیکی F/F و 
 ]۲5[ Sinha با الیاف برایت، چهار مرتبه بزرگتر است. مشاهدات مشابه توسط F/M

بر اساس تجزیه و تحلیل داده های شیک ]۲۶[ برای الیاف برایت و مات نایلون ۶۶ ، 
صورت گرفته است. نتایج تجربی شیک در شکل a( ۹( نشان می دهد که اصطکاک بر 
کاهش زبری سطح لیف در ناحیه هیدرودینامیکی، افزایش می یابد.به نظر می رسد که 
افزایش زبری سطح الیاف، فیلم مایع مداوم بین نخ و راهنما را مختل و منقطع می کند 

و منجربه تغییر در شــرایط شبیه سازی یک ناحیه نیمه مرزی با کاهش اصطکاک 
می شود. همچنین ادعا شده است که TiO2 روی هندسه سطح تاثیر می گذارد، بعنوان 
مثال الیاف برایت دارای ســطح صاف هستند، درحالیکه الیاف مات دارای یک سطح 
خشن هستند. با این وجود، تفاوت بین مقادیر اصطکاِک الیاف نایلونی مات و روشن 
در منطقة هیدرودینامیکی با استفاده از یک پین خشن )RMS-60( کاهش می یابد 
همانطورکه در شــکل شکل a( ۹( نشان داده شده است. اثر نمره نخ )denier( روی 

اصطکاک در خط اتصال لیف/فلز در شکل b( ۹(نشان داده شده است.
مهم است که توجه داشته باشیم که اسپین فنیش ها و ترکیبات بهبود دهنده مقاومت 
برشی از آنچه برای کاهش اصطکاک دینامیکی الزم است متفاوت می باشد. عالوه 
بر این، برای فرآیندهای با سرعت بسیار باال، حفاظت آنتی استاتیِک بسیار بهتر مورد 
نیاز است. بنابراین، هنگامی که در جستجوی اصطکاک کم و فنیش های ضد سایش 
با پایداری قابل قبول )چســبندگی بین لیف( هستیم، انتظار می رود که حفاظت آنتی 
استاتیک ضعیف باشد؛ زیرا فنیش های اصطکاک کم باید بطور فزاینده محصوالت 
غیر قطبی باشد، در حالی که فنیش  ها با حفاظت آنتی استاتیک باید قطبی باشد. از این 

رو فرموالسیون فنیش باید بین دو خواص مورد نظر، هر دو خواسته را برآورده کند.
برای ریســیدن الیاف اکریلیک با سرعت های مشابهی که با پلی استر حاصل شد در 
یک سیستم ریسندگی چرخانه ای با سرعت باالی روتور؛ رسیدن به خواص سطحی 
)اصطکاک و سایش کم( همانند الیاف پلی استر انتخاب درست ترکیبات اسپین فنیش، 
ضروری است. بیشتر الیاف آکریلیک تر ریس شده ترد و شکننده هستند و دارای یون 
قوی آنیونی هســتند؛ بنابراین فرموله کردن اسپین فنیش با اصطکاک کم و خواص 
مقاومتي برشــی بیشتر، الزم است. در واقع مشخصة آنیونی سطح برای دستیابی به 
فیلم های EHL با دوام باال به نفع استفاده از ترکیبات کاتیونیک می باشد؛ در حالیکه 
شــکنندگی الیاف نمی توانند تحت تأثیر فینیش نهایی بهبود داده شوند، می تواند با 
افزودن برخی از اصالح کننده ها در پلیمر اولیه اکریلیک کاهش یابد. اگر این الزامات 
برآورده شوند، الیاف اکریلیک می توانند بصورت یکنواخت در یک سیستم ریسندگی 

چرخانه ای ریسیده شوند.
تعدادی از فرموالســیون ها مبتنی بر استرهای فسفات از آلکیل فنل آلکیل شده در 
پیشینة پژوهشی ]۲۷[ برای الیاف استیپل پلی استر داده شده است. ترکیب شیمیایِی 
فنیش مورد اســتفاده در تبدیل تو به فیتیله و از فیتله به نخ  را تســهیل می کند، نیز 

گزارش شده است ]۲۸[. 

۷- اسپین فنیش برای فیالمنت
ریسندگی با سرعت باال اغلب با مرحلة کشش ترکیب شده است، بنابراین یک سیستم 

جدیِد سرعت باالی ریسندگی-کشش بوبین پیچی شکل گرفته است. 
سرعت های باالی بوبین پیچی برای فیالمنت پلی استری مورد استفاده در نساجی ، 
بیش از mm/min ۶۰۰۰ نیز حاصل شده است. الزامات اسپین فنیش در سرعت های 

باالی بوبین پیچی عبارتند از:
- نگه داشتن دستة فیالمنت ها درکنار یکدیگر

- تسهیل کشش فیالمنت ها؛
- جلوگیری از تار اندازی دستة فیالمنت روی غلتک گادت ؛

- فراهم کردن تشکیل بستة مناسب روی نخ پیچ؛

شکل ۹ ]۲5[: 
 ;Rothschild F-meter; yarn, nylon 66, 200/34 (Du Pont); finish, 1 % wof

 ;chrome pin 0.5 in diameter; contact angle, 0-360°; tension, 0.05 g den -1
temperature, 70°F; RH, 50% [26]. (b) Effect of denier on friction at the fibre/

 ,metal interface. Test conditions: Rothschild F-meter; yarn, polyester
 ;bright (Du Pont); finish, 1 % wof; chrome pin RMS 60, 0.5 in diameter

.contact angle, 0-360°; tension, 0.05 g den -1; temperature, 70°C; RH, 50%
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- ایجاد اصطکاک کم.
در  سیســتم ریسندگی-کشش بوببین پیچی، به نظر می رسد که مهم ترین مشکل 
چسبندگی داخلی دسته الیاف است. از نقطه  نظر فینیش اگر فیالمنت های دنیر باال 
همانند الیاف صنعتی در نظر گرفته شود، می توان انتظار مشکالت خاصی را داشت. 
به دالیل هندســی، چنین فیالمنت هایی به میزان باالیی فنیش نیاز دارند تا بتوانند 
چسبندگی داخلی را ایجاد کنند. با این حال، چنین مقدار زیادی از فنیش در فیالمنت 
می تواند موجب تشکیل فیلم پلیمر ناخواسته بر روی غلتک های گادت شود. عالوه 
بر این، کشش فیالمنت ها بین غلتک های گادت به فنیش  هایی با چسبندگی باالی 
F/M )لیف به فلز( به منظور فیکس کردن نقطة کشــش نیاز دارد. مقدار باالیی از 

فنیش برای چسبندگی داخلی یا فنیش های با چسبندگی مناسب به غلتک و تشکیل 
کم پلیمرهای ناخواسته روی غلتک های گادت، الزامات متناقضی هستند. اگر کسی از 
فنیش با چسبندگی باال استفاده کند، تمیزکاری  مکرر غلتکهای گادت ناگزیر می شود 

که دراین صورت نگه داشتن فرآیند در سرعت باال مشکل می-شود. 
برای فرآیندهای بعدی مانند تکسچرایزاینگ ، چله کشی، تابندگی و بافندگی حلقوی 
و ... فنیش های  قبل از بوبین پیچی روی الیاف اسپری می شود. اسپین فنیش های 
 Schulberger ریسندگی جدید برای فیالمنت  های پلی استری و پلی آمیدی توسط

]۲۹[ توضیح داده شده است.
Selivansky ،Walsh و Frushour ]۳۰[ اثرات متقابل اسپین فینیش های ریسندگی 

را با الیاف PET نیمه ارایش یافته یا )POY( بررسی کرده اند. تکنیک رنگ کردِن دما 
 POY پایین بعنوان یک روش توصیفی، که بر هم کنش حرارتی موثر بین پلی استِر
و اسپین فنیش ریسندگِی شامل اتیلن گلیکل را نشان می دهد، توسعه داده شده است. 
این مطالعه پایةای حاصل یک مشاهد مهم است که تولید الیافPOYبعنوان ماده خام 
برای سیستم تکسچرایزینگ مداوم توسط شرکت مونسانتو از ایاالت متحده آمریکا 
انجام شد.با استفاده از این آزمون دمای پایین، آنها مشاهده کردند که عمق رنگ بشدت 
وابسته به ترکیب خاصی از فنیش استفاده شده در ریسندگی لیف است.بررسی های 
بیشتر این ترکیبات اسپین فنیش ریسندگی نشان داد که فنیش ها حاوی مقدار زیادی 
از سورفکتانت های آنیونی هست که باعث بیشترین برداشت رنگ می شوند. ثابت شده 
است که بر هم کنش حرارتی اتیلن گلیکل و یا مشتقات آن با POY باعث انسداد رنگ 

به علت درجه باالیی از نظم مولکولی و چسبندگی بین مولکولی در POYمی باشد

۷-۱- اسپین فنیش برای تکسچرایزینگ

تکسچرایزینگ الیاف نیمه آرایش )POY( یافته و در بعضی موارد الیاف فلت فرآیند 
مهمی است که همچنان خواســته دقیق بر روی عملکرد اسپین فنیش را پیگیری 
می کند،بخصوص بدلیل اینکه سرعت به mm/min ۱۰۰۰-۹۰۰ و حتی باالترافزایش 
یافته و همچنین بدلیل اینکه تمایل به استفاده از تسمه ها، رینگ ها و دیسک های پلی 
اورتان برای تکسچرایزینگ اصطکاکی افزایش یافته است. بنابراین تحقیقات برای 
ترکیبات اســپین فنیش که برای تمام خواسته های مطرح شده مانند دماهای باال، 
تماس با قطعات فلزی و راهنما ها ، و انواع مختلف دســتگاه های پیچش ادامه دارد.

عالوه بر این، مشکالت جدیدی به دلیل استفاده از الیاف ظریف برای تکسچرایزینگ 
)که بیشتر به آسیب می بینند(،  بوجود آمده است.

خواسته های کلِی از اسپین فنیش برای مقصود تکسچرایزینگ می تواند به شرح زیر 

خالصه شود: ]۳4-۳۲[
- افزایش بهینه خوراک به بوبین: امکان کشــش با سرعت باال دارای اهمیت است. 
این مهم به اصطکاک کِم لیف-به-فلز با چسبندگی داخلی باالی فیالمنت ها ،بمنظور 
دستیابی به بسته بندی خوب و جلوگیری از ریزش انتهای بوبین و یا حلقه های بیرونی، 

نیاز دارد.
- خواص نخ ها نباید در طول نگهداری در انبار تغییر کنند. برای این، ترکیبات اسپین 
فنیش نباید به الیاف نفوذ کنند و ســاختار لیف را به وسیله افزایش لختی یا تغییر در 

بلورینگی،تغییر دهند.
- در محدوده کشش، توجه به فراریت،تخریب حرارتی، میعانات اسپین فنیش بر روی 

صفحات گرم کننده و چکیدن قطرات از هیترهای اولیه باال سری مهم است.
- تغییرات حرارتی بر عملکرد فینیش و همچنین خواص فیزیکی نخ ها تاثیر می گذارد. 
برای به حداقل رساندن هدر رفت گرما، اسپین فنیش باید مشخصة گرمایی پایینی 

داشته باشد و حرارت تبخیر اجزای فرار نیز باید پایین باشد.
- ویژگی های اصطکاکی: فیالمنت ها  باید ویژگی های اصطکاکی مناسب را بسته به 
نوع واحد پیچشی داشته باشند.برای اسپیندل های مغناطیسی، اصطکاک فیالمنت-

به-فلز باید حداقل باشد چراکه انتقال گشتاور به صورت مثبت انجام می شود. در مورد 
تکســچرایزینگ اصطکاکی، اسپین فنیش باید ضریب اصطکاک مورد نیاز را بدهد 

بطوریکه انتقال گشتاور انجام شود.
- تکسچرایزینگ کششی: در مورد تکسچرایزینگ کششی؛ برای اطمینان از کاهش 
شکست های فیالمنت، اصطکاک دینامیکی فیالمنت-به-فیالمنت باید کم باشد.

تکسچرایزینگ کششی نخ های چند الیه مستلزم استفاده از اسپین فنیش ها با ضرایب 
اصطکاکی کم می باشد که این کار بمنظور بهبود قابلیت کشش و کاهش شکستگی 
فیالمنت  ها می باشد. مولفه چسبندگی در اسپین فنیش که در هنگام عبور از صفحة 
گرمایشی از الیاف ها بخار می شود، می تواند ملزومات متناقض اصطکاک لیف-به لیف 
را برای تشکیل بوین یکنواخت POY و اصطکاک پایین برای تکسچرایزینگ کششی 
برآورده سازد. ترکیبات باقیمانده از اسپین فینیش، اصطکاک کم لیف به لیف را ارائه 

می کند.
- برای دیسک های پلی اورتان مورد استفاده در تکسچرایزینگ اصطکاکی، ترکیبات 

فینیش نباید مواد دیسک را نرم و متورم کند.
- اســپین فینیش باید حداقل رسوب را در هیترتضمین کنند؛ در غیر اینصورت تمیز 

کردن مکرر هیتر با متوقف کردن دستگاه، فرآیند را غیرممکن خواهد ساخت.
هنگامی که دیسک های ســخت در تکسچرایزینگ اصطکاکی استفاده می شوند، 
دیســک ها باعث سایش فیالمنت شده و رسوب سفید رنگی به اصطالح »برف« 
تولید می شود. اسپین فینیش می تواند بشدت بر مقدار و نوع برف تاثیربگذارد. برف، 
با این حال نه تنها ناشی از اسپین فینیش ؛ بلکه همچنین ناشی از )الف( محتوای 
الیگومرها و مونومرها در لیف تغذیه شده ، )ب( ماهیت سطح دیسک، تعداد دیسک 
و پروفایل دیسک اســت. در یک مطالعه موردی در مورد تکسچرایزینگ PET؛ 
Pierce ،Knowlton و Popper ]۳5[ دریافتند که بطور متوســط برف دیسک 

شامل ۱۰ ± ۶۰٪پلیمر و ۱۰٪±4۰٪ است.
ســازگاری باید در مورد خــواص اصطکاکی فیالمنت ها انجام شــود، زیرا ضریب 
اصطکاک باالتر باعث تولید بیشتر برف می شود در حالیکه ضریب اصطکاک پایین تر 
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منجر به لغزش پیچشی می شود.
اگر فیالمنت تغذیه شــده حاوی درصد باالیی از الیگومرها و مونومرها باشد، اسپین 
فنیش باید مانع جابجایی آنها شود. Pierce ،Knowlton و Popper ]۳5[ مشاهده 
کردند که در سطح باالیی از فینیش، میزان تولید برف بیشتر است و ارتباط مستقیمی 

بین این دو وجود دارد.
از این رو در ســطوح بســیار پایین فینیش )۰/۲5 الی ۰/۳%(، تولید برف را به حداقل 
می رســاند و انتخاب ترکیبات با وزن مولکولی بهینه، برف خشک را تولید می کند. 
برف نباید چسبنده باشد و همیشه باید بدون ایجاد چسبندگی به دیسک ها از سیستم 

خارج شود.
)الف( ترکیب اسپین فینیش برای تکسچرایزینگ

در فرموله کردِن اســپین فینیش قابل قبول، اغلب الزم است تعدادی تعادل فرمولی 
را ایجاد کنیم. ترکیبی از روان کننده ها، آنتی استاتیک ها و امولسیفایرهای مناسب باید 
به گونه ای ساخته شوندکه فینیش بتواند حفاظت استاتیکی و ویژگی های اصطکاکی، 
که حداقل تنش را از طریق دیسک ها با حداقل سایش فیالمنت  ها حفظ می کند را، 
فراهم کند. مقایسة ویژگي هاي حرارتی فرموالسیون های فینیش همراه با داده های 

اصطکاک لیف به لیف و لیف به فلز در جدول ۲ ارائه شده است. 
از این داده ها مشخص است که بعضی از انواع سیلوکسانها روانکاری بهتری را انجام 
می دهند، زیرا آنها پایداری حرارتی را با حاللیت آب یا خود دیسپرس شوندگی ترکیب 
می کنند.از میان عوامل آنتی اســتاتیک، استرهای فسفاِت ها و بعضی از انواع الکل از 
الزامات آنتی استاتیک و پایداری حرارتی استفاده می کنند اما تمایل دارند باعث سایش 
سطوح فلز شوند.از سوی دیگر، ترکیبات کواترنری با الزامات آنتی استاتیک مطابقت 

دارند )جدول ۱( اما پایداری حرارتی کم آنها منجر به رد شــدن آنها توسط تعدادی از 
تولید کنندگان الیاف شد.

Obetz ]۱۹[ همچنین مشخصات حرارتی تعدادی از فرموالسیون ها اسپین فینیش را 

گزارش کرد.ممکن است دیده شود که روان کننده های مانند استرها با وزن مولکولی 
باال و استرهای کمپلکس شد که ملکول انها  با الکیل آریل ها )POE( خاتمه پیدا کرده 
است، بتوانند در ترکیب با استرهای-ترانس و/یااسترهای فسفات خنثی شده بمنظور 

ایجاد رسوب کم و قابل شستشو استفاده شوند. 

۷-۲- اسپین فینیش برای بافندگی )تاری و پودی( و کشبافی )حلقوی(

الزامات فنیش برای نخ های فیالمنتی که در بافندگی و کشبافی استفاده می شود عمدتًا 
با تکنولوژی فعلی مطابقت دارد )شاید به استثنای بافتن با دستگاه بافندگی واترجت(. با 
این حال، تالش برای تنظیم دقیق بمنظور دستیابی به روان کننده ها و یا ترکیبات بهتر 

ادامه دارد. خواص مطلوب فینیش برای این منظور عبارتند از:
- ایجاد اصطکاک کم دینامیکِی F/M؛

- سازگاری با هر نوع از آهار و شرایط بافندگی؛
- روغن های ویسکوزیته پایین برای کاهش اصطکاک و تنش روی چله کشی و یا 

بافندگی حلقوی با سرعت زیاد
- سازگاری با آب در دستگاه های بافندگی واترجت؛

الزم به ذکر است که تنش حاصل از باز شدن مربوط به نوع فنیش مورد استفاده است.
در مورد پارچه مالفه ای که بدون شستشو تثبیت حرارتی می شوند ، روان کننده یا روغن 

دوک پیچی، باید تا حدود دمای ۱۹۰ الی ۲۰۰ درجه پایداری داشته باشند. 

جدول ۲- خواص فینیش  ها و نخ های تکسچره شده تاب مجازی با این فینیش ها
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۷-۳- اسپین فینیش برای  نخ های نایلونی و پلی استرِی مورد مصرف درتایر

فرآیند اصلی توسعه یافته در تولید نخ های تایر، روش کشش-ریسندگی مداوم با 
سرعت باال است. در اینجا درجه حرارت تا ۲4۰ درجه سانتیگراد استفاده شده است، 
از این رو فراریت کم اســپین فینیش و رســوب کم در غلطک های گرم ضروری 
است.فینیش نباید بیش از ۱۰-5 درصد در هنگام فرایند تلفات نشان دهد. عالوه 
بر این، فینیش نباید چسبندگی به الستیک را تحت تاثیر قرار دهد و در عین حال 

باید با فعال سازهای چسبندگی مورد استفاده برای بهبود نخ ها سازگار باشد.
تعدادی از فرموالســیون های شرکت های مختلف در پیشینة حقوقی ثبت اختراع 
]۲[ باز شــده است. در ســال Du Pont ۱۹۶۶ )ایاالت متحده آمریکا( استفاده از 
گلیسرول تري استات ، گلیسرول تري اولئات و روغن نارگیل با امولسیفایر را برای 

استفاده در نخ های نایلونی تایر اعالم کرد.
مونسانتو )ایاالت متحده آمریکا( در سال ۱۹۶۷ استفاده از پلی وینیل الکل، روغن 
هــای گیاهی، دریایی، نفتی و همچنین گلیکول پلی آلکیلین و بســیاری از انواع 
اســترها، بویژه استرهای اسید چرب ترگلســیرید مخلوط، برای افزایش مقاومت 
کششــی، مقاومت به ســایش، دوام و انعطاف پذیرِی نخ نایلونی تایر، اشاره کرد.

شرکت شیمیاییDrew )ایاالت متحده آمریکا( در سال ۱۹۶۹استفاده از استرهای 
تری متیل اول الکان اســتر  با نقطه دود زایی باال را بمنظور ارائة روانکاری خوب 
 Allied ،۱۹۷۲ لیف/ فلز و مقاومت در برابر اکسیداســیون توصیه کرد. در ســال
Chemical )ایــاالت متحده آمریکا( با اســتفاده از یک موم ذوب باال، یک حق 

اختراع به دست آورد که سبب افزایش استحکاِم الیاف چند ال استفاده شده در نخ 
تایر می شد.موم از طریق واکنش مونوکربوکسیلیک اسید با الکل پلی هیدروکسی 

تهیه شده است.
Sanya Chemical Ltd )ژاپن( اســتفاده از مشتقات بی فنیل برای تولیدنخ های 

نایلونی تایر )که مقاوم در برابر حرارت اســت( با چسبندگی خوب به الستیک، به 
جای روان کنندة حاوی اولیول اولئات را استفاده کرد. 

در حــق ثبت اختراع دیگری )US Patent 4086949(؛ اســتفاده از یک فینیش 
که شامل دی دوســیل فتاالت ، پلی متیل وینیل اتر ومنیزیم استئارات )۹۰:۸:۲( 

می باشد، چسبندگی خوبی نسبت به پوشش معمولی پایه-نارگیل داد. 
Firestone Tire Co )ایاالت متحده آمریکا( استفاده از فرموالسیون های اسپین 

gf den- 10( فینیش بدون آب را برای نخ فیالمنت نایلون ۶ تایر با تناسیتی باال
1( در اقلیم های رطوبت کم )RH %45( را ادعا کرده اســت. اسپین فینیش اعمال 
 Textolene 4018TM%۱5  شــده حاوی محلول ۸5% کروزین بو گیری شــده و
)یک روغن آنیونی نخ تایر تولید شده توسط Sonneborn Chemical Co( بود. 
Koenig ]۳۶[ نیز به استفاده ازاسپین فنیش دارای پایداری حرارتی تاکید کرد،زیرا 

کلنــدر زدن و تنظیم حرارت بافته در دمای بین۱۸۰ تا ۲۶۰ درجه ســانتیگراد رخ 
می دهد.او ادعا می کند که اغلب روان کننده های مورد اســتفاده برای نخ  های تایر، 
به علت خواص ویســکوزیته / اصطکاک مناسب ایزوهگزیل دسیل و تری متیلول 

پروپان هستند.
عالوه بر این اســتفاده از اســپین فینیش غیر یکنواخت می تواند باعث ایجاد تنوع 
اصطکاکی بین فیالمنت ها شــود، که منجر به عــدم یکنواختی در فر آیند تولید 

نخ های تایر می شود ]۳۷[.

۸- تاثیر اسپین فینیش روی رنگرزی نخ و پارچه 
اگر اســپین فینیش بطور کامل از الیاف قبل از رنگرزی برداشــته نشود؛ در حمام 
کاتیونی یا اسیدی طول رنگرزی نایلون یا الیاف آکریلیک به شکل یک امولسیون 
در خواهد آمد، که منجربه رنگرزی نایکنواخت می شــود. وجود اســپین فینیش 
همچنیــن بر جابجایی حرارتی رنگ نیز تاثیر خواهد گذاشــت. جابجایی حرارتی 
شامل دفع رنگ از لیف رنگ شده و انتقال آن به سطح لیف است. در طی فرآیند 
هیت ست، رنگ دیسپرس شده )در ساختارپلیمری لیف( از لیف پلی استر به سطح 
آن مهاجرت می کند که روی شــید تاثیر می گذارد و می تواند منجر به رنگ دهی 
کاالی مجاور در زمان عملیات های حرارتی بعدی مانند اتو کردن شود. همچنین 
می تواند باعث کاهش مقاومت سایشــی، خشک شــویی ، و ثبات کاال در مقابل 

رطوبت و نور شود.

۹- آنالیز فرموالسیون اسپین فینیش 
۹-۱- مقدار جامد

محتوای جامد بوســیله تبخیر نمونة اســپین فینیش در دمای ۱۱۰-۱۰۰ درجه 
سانتیگراد در یک آون هوا در حدود ۲ ساعت تعیین شده است.

۹-۲- فراریت

برای تعیین فراریت، یک نمونه 5 گرمی در یک ظرف با قطر داخلی 5 ســانتیمتر 
در یک آون هوا خور در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد برای ۲ ساعت قرار می گیرد. 
از دســت دادن وزن به ازای واحد مساحت سطح، به فراریت اسپین فینیش نمونه 

بستگی دارد.

۹-۳- کشش سطحی

کشش سطحی بحرانی روان کننده باید بمنظور رسیدن به سطح لیف با مرطوبیت 
و توزیع یکنواخت، کمتر از لیف باشد. 

کشش ســطحی را می توان با استفاده از Fisher Auto-tensiomat اندازه گیری 
کرد.در این دستگاه، یک حلقه پالتین -ایریدیوم با ابعاد مشخص، از بازوی تعادل 
به حالت تعلیق درآمده و در نمونة اســپین فینیش غوطه ور می شود. نمونه در یک 
مخزن شیشه ای پوشانده شــده که بر روی یک پلتفرم موتور- محرک آسانسور 
قرار دارد. برای اندازه گیری کشــش ســطح، پلتفرم آسانسور به سادگی با سرعت 
ثابت و کنترل شده و نرخ پایین آمدن ثابت پایین می آید.همانطورکه حلقه پالتین 
-ایریدیوم از نمونه خارج می شــود و ســطح مایع را می شکند، نیروی متناسب با 
کشش ســطحی بر روی تیر تعادل اعمال می شــود.در طول اندازه گیری، مبدل 

سیگنال نیروی- جابجایی را ارائه می کند که متناسب با اندازة نیرو یا وزن است:

F=ma

کشش سطحی، 

که m جرم، a شتاب ناشی از گرانش، 2L دو برابر دور حلقه )سانتی متر( است.
به این ترتیب مقادیرکشش ســطحی محلول های اسپین فینیش در غلظت های 
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مختلف می تواند اندازه گیری شود. برای خواص خیس شدن خوب، سورفاکتانت های 
POY- غیریونی و ویژه آنیونی در فرموالسیون های اسپین فینیش برای نخ ریسی

PES ترجیح داده می شود.

 ۳۰ mNm-1 گاهی اوقات محلول های اســپین فینیش کشش ســطحی کمتر از
توصیه شده اســت، زیرا این امر یک پوشــش یکنواختی از اسپین فینیش روی 
رشته ها را در یک زمان بسیار کوتاه تماس ۰.۰۰۰۱ ثانیه در هنگام اعمال فینیش 

با سرعت باالی ریسندگی فراهم می کند.
مقادیرکشش سطحی سورفکتانت های مختلف در آب )۰.۱٪محلول آبی( در جدول 

۳-۷ آمده است ]۲۹[.
 

۹-۴- اندازه گیری ویسکوزیته

ویســکوزیته را می توان با یک ویســکومتر قابل حمل قابل حمل Farrantiیا با 
یک ویســکومترSaybott یا زاویه ای اندازه گیری کرد. همچنین دانســتن تغییر 

ویسکوزیته با غلظت در دماهای مختلف مهم است.

۹-5- پایداری در برابر ماند

فینیش باید مقدار کم ید داشــته باشــد تا پایداری در برابر ماند بهتر شود. این را 
می توان بصورت کمی از طریق تجزیه شیمیایی تعیین کرد.

۹-۶- اندازه گیری مقدار فینیش روی نخ 

چند روش ]۳۸-4۰[ برای اندازه گیری مقدار فینیش اعمال شده روی الیاف موجود 
است، بعضی از آنها در زیر مورد بحث قرار گرفته است.

)الف( روش سوکسله

روش سوکســله برای مدت زمان زیادی استفاده شــده است.این روش به مقدار 
زیادی نمونه )۱۰ گرم( از لیف/نخ که در یک قیف قرار می گیرد نیاز دارد، ســپس 
حالل اضافه می شود و قیف برای مدت ۳-5 دقیقه تکان داده می شود تا اطمینان 
حاصل شــود که تمام اســپین فینیش از نخ )نمونه( جدا شد . فینیش حل شده در 
حالل، پس از حذف حالل از طریق تبخیر وزن می شــود.فینیش اضافه شــده از 

طریق تقسیم وزن فینیش به وزن الیاف محاسبه می شود.
حالل برای اســتخراج اســپین فینیش از نخ باید با دقت انتخاب شود تا اطمینان 
حاصل شــود که فینیش بطور کامل در حالل ســرد محلول است و حالل نباید 
الیگومرهای لیف را حل کند. حالل های توصیه شده برای استخراج اسپین فینیش 

از پلی استر، نایلون و پلی پروپیلن در جدول 4- ذکر شده اند.

در دستگاه اســتخراِج انجمن پژوهش صنعت پشــم )WIRA(، ۲ گرم لیف/نخ 
تکمیل شــده، دقیقا وزن شده است.مواد نســاجی به یک لوله مشخصی فشرده 
di- یم شــود  و ســپس حدود ۱۰ میلی لیتر از یک حالل بسیار فرار )بعنوان مثال

chloromethane(، به لوله ریخته می شود.حالل به نمونه نفوذ می کند و عصاره 

خارج شده از لوله به یک ظرف آلومینیومی ریخته می شود که بر روی یک صفحه 
گرمایش تحت کنترل دمای ثابت قرار دارد.

افزایش وزِن مخزن آلومینیومی مربوط به اســپین فینیش استخراج شده از نمونه 
اســت.برای آزمایش های اتفاقی، استخراج سوکسله از طریق اندازه گیری گرانشی 
توصیه می شــود.اصالح مقدار الیگومر بر اســاس اندازه-گیری های اشعه ماوراء 
بنفش UV ممکن است انجام شود.تســت معمولی بصورت فوتومتریک پس از 
آنکه اســپین فینیش در رنگ آمیزی مخلوط تیوسیانات/کبالت در تولوئن نیترات 

آبی رنگ است، به راحتی انجام می شود. 

)ب( روش حالل خودکار

همانطور که توســط Honeycutt ]4۰[ گزارش شده، مقدار حالل را می توان از 
طریق تجزیه و تحلیل سریع مادون قرمز خودکار )IR( تعیین کرد.مقدار کمی لیف 
یا نخ )۱ گرم( در یک مخزن قرار داده می شود و یک حجم مشخص شده از حالل 
اضافه می شــود. پس از تکان دادن ظرف، فینیش از نمونه خارج می شود و سپس 
محلول حالل/فینیش به یک ســلول IR منتقل می شــود. جذب مادون قرمز در 
طول موج ثابت تعیین می شود. درصد فینیش می تواند از یک منحنی کالیبراسیون 

محاسبه شود )شکل ۱۰(.
این عملیات با تجزیه و تحلیل خودکار IR ساده شده است. در این سیستم، نمونه 
نخ در یک تعادل کامل برای وزن گیری اتوماتیک قرار می گیرد.این ابزار به صورت 
خودکار ظرف فنجانی شکل را با حالل پر می کند، آن را تکان می دهد و حالل/ 

فینیش را به یک تجزیه کنندة IRبرای تشخیص جذب پمپ می کند.

)پ( روش انعکاسی غیر حالل

تجزیه و تحلیل انعکاسی نزدیک مادون قرمز )NIRA( یکی دیگر از تکنیک هایی 
است که برای اندازه گیری مقدار فینیش روی لیف )بدون استفاده از حالل( استفاده 
می شود. هنگامیکه نور به یک نمونة نخ/لیف برسد، مقداری از نور جذب می شود 
و بقیه بازتاب می شــود. درصد نور جذب شــده با توجه به ماهیت شیمیایی نخ و 
فینیش تغییر می کند.با مقایسة شدت نور اصلی با نور منعکس شده، امکان تعیین 
مقدار فینیش نخ وجود دارد. برای این منظور، یک ســری نمونه های استاندارد از 
نخ ها با مقادیر مختلف فینیش با استفاده از ابزار اسکن می شود، تا ارتباط بین نمونه 

جدول ۳- کشش سطحی در آب )۰.۱٪محلول آبی( برای سورفکتانت های مختلف ]۲۹[

جدول ۴- انتخاب حالل های استخراج مطلوب ]۱۱[
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استاندارد و نمونه مورد بررسی مشخص شود. همانطور که در شکل ۱۱-۷ نشان 
داده شده است، یک منبع IR بر روی یک نمونه هدایت می شود. نور بازتاب داده 
شــده )اطالعات حمل در مورد نمونه( توســط یک کرة یکپارچه کنترل شده و با 
یک جفت ردیاب اندازه-گیری می شود.یک ریزپردازنده جذب را محاسبه می کند، 
جذب را نسبت به پالت ها طول موج تولید می کند و سطح پرداخت را در نمونه های 

ناشناخته تعیین می کند. 

)ت( عالمت گذاری اسپین فینیش  با نشانگر رادیو اکتیو

هنگامیکه اســپین فینیش با یک نشانگر رادیواکتیو عالمتگذاری شده است، پس 
از آن امکان دنبال کردِن رسوب با کمک شمارندة Geigerیا بطور غیر مستقیم از 

عکاسی تماسی الیاف وجود دارد.
)ث( طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس

طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس )XPS( می تواند برای نشان دادن تصویری 
از رسوب سطح اسپین فینیش استفاده شود.

)ج( روشن سازی اشعه ماوراء بنفش

اگر فرموالســیون اســپین فینیش در نور  UV قابل مشاهده می باشد، یکنواختی 
فینیش اعمال شــده در راستای طول تاپس،فیتیله یا نخ می تواند از طریق اسکن 

نمونه با روشن سازی اشعة ماورا بنفش تعیین شود. گاهی اوقات روشن سازی اشعة 
ماورا بنفش ممکن اســت بی نظمی بســیار طوالنی در رسوب و پوشش اسپین 
فینیش را نشــان دهد.USA( Analog Devices( تســتر قابل حمل M803 را 

برای اندازه گیری اسپین فینیش را توسعه داده است.

۹- توزیع فینیش بر روی سطح فیالمت 

در نخ  ریســی با سرعت باال؛ نشست اسپین فینیش روی الیاف در حال حرکت با 
ســرعت باال،در زمان های بسیار کوتاه تماس رخ می دهد. توزیع فینیش در امتداد 
طــول فیالمنت، ویژگی هــای اصطکاک نخ و ســایر ویژگی های خاص فینیش 

درفرایندهای مکانیکی بعدی را تحت تاثیر قرار می دهد. 
موسسه تحقیقات نساجی در پرینستوِن ایاالت متحده آمریکا، تکنیک های زیر را 

برای تعیین توزیع فینیش ها در امتداد طول الیاف را توسعه داده است]4۲،4۳[.

)الف( اسکن ترشوندگِی سطح

این تکنیک در مطالعه توزیع فینیش  های سطحی روی نخ فیالمنتی مداوم بسیار 
مفید است.تنظیم تجربی برای اسکن کردن ترشوندگی از طریق روش غشای مایع 
در شکل ۱۲، همراه با تحلیل بردار نیروهایی که توسط گوژی یا کاوی سطح آب 

در مایع لوله روی سطح جامد اعمال می شود، نشان داده شده است:
 

 که P محیط لیف است،     LVγ کشش سطح مایع غشاء است، θaو θr به ترتیب زاویه 
تماس پیشرونده و پسرونده است.

حلقه فوالد ضد زنگ با قطر 5-۱۰ میلی متر در بر روی یک پله سوارشــده است 
که می تواند از طریق تنظیم چرخ دنده دار و پینیون با یک سرعت داده شده باال یا 
پایین برود. رشــته یا الیافی با طول ۳۰۰ میلیمتر روی ثبت کنندة میکروباالنس از 

طریق قالب هایی در هر طرف، سوار شده است. 
نمونه از طریق حلقه، گرفته شده و وزن مناسب بر روی قالب پایین تر سوار شده 
اســت.پس از تهیه نمونة سوار شده، مایع به دقت وارد حلقه می شود تا یک فیلم 
یا غشــا در محیط آن ایجاد شود.نیرو توسط غشــای مایع روی فیالمنت اعمال 
می شود؛و سپس این نیرو، بعنوان حلقه با غشایی که الیاف را به باال یا پایین حرکت 
می دهد، ثبت شده اســت. نیروی ثبت شده توسط تعادل الکترونی به این ترتیب 

بعنوان تابعی از نیروی خیس شدِن پیشرونده و پسرونده است.
 

بــا در نظر گرفتن cos θr بعنوان ثابت، مقادیر  cos θa محاســبه شــده و بعنوان 
تابعی از فاصله در امتداد فیالمنت  رســم می شــود.چنین طرحی می تواند بعنوان 
اندازة توزیع فینیش در امتداد فیالمنت استفاده شود.داده ها همچنین می توانند برای 
تعیین پارامتر پوشش سطح استفاده شوند.شکل ۱۳-پوشش سطح و توزیع تجمعِی 
نمونه PETکه حاوی ۰/۱5% اسپین فینیش است را نشان می دهد.با چنین درصد 
کمی از اسپین فینیش،پوشش سطح متوسط نزدیک به ۷5٪است؛ پوشش اشباع با 

۱٪ اسپین فینیش بدست آمده است.
روش دیگر آنالیز توزیع فینیش؛ تقدم لکه  گذاری فیالمنت پوشــش داده شده با 

 )IR( شکل ۱۰- منحنی کالیبراسیون برای تجزیه و تحلیل مادون قرمِز
اسین فینیش با غلظت مشخص ]۴۰[.

شکل ۱۱- یک آنالیزور انعکاسی نزدیک به مادون قرمز ]۴۰[
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اسپین فینیش از طریق عالمتگذاری  های فلورسنت می باشد، یا ماده عالمتگذاری 
را می توان در فرموالسیون فینیش تعریف کرد. 

ســپس برای توزیع ماده عالمتگذاری و بــه همین ترتیب فینیش در امتداد طول 
فیالمنت، تحریک اشــعة ماورای بنفش و اســکن کردن انعکاسی مورد استفاده 
قرار می گیرد.مقدار کمی از ماده عالمتگذاری فلورسنتی برای ارائه حساسیت باال، 
در اســکن طولی مورد نیازاســت. این تکنیک عالوه بر دادن توزیع طولی اسپین 
فینیش، اطالعاتی در مورد رفتار گســترش فینیش  ها در فیالمنتهای تک و چند 

الیه می دهد. 

)ج( تکنیک حسگر ظرفیت خازنی

راسا ]4۱[ روش اندازه گیری آنالیِن اعمال و توزیع اسپین فینیش روی نخ پلی استر را 
با استفاده از یک سیستم سنسور ظرفیت خازنی، پیشنهادکرده است.کل دی الکتریک، 
شامل پلی استر و عامل فعال است. به نظر می رسد توزیع غیریکنواخت فیلم اسپین 

فینیش به طور عمده توسط دینامیک  فرآیند نخ  ریسی ایجاد شده است.

۱۰- مشکالت ایجاد شده در اعمال فینیش
بعضی از مشکالتی که ممکن است در هنگام استفاده از اسپین فینیش ایجاد شوند در 

زیر خالصه شده است.

۱۰-۱- رشد باکتری/آلودگی میکروبِی امولسیون اسپین فینیش 
امولسیون های فینیش بسیار حساس به حمله باکتریایی هستند.بنابراین،اضافه کردن 
باکتری کش برای کنترل باکتری ها در کارخانه تولید الیاف و نخ بهتر است انجام شود.

حمله باکتریایی به اسپین فینیش  باعث شکستگی امولسیون و تشکیل ژل می شود 
که می تواند به مســدود شدن خطوط و یکنواختی ضعیف فینیش بر روی فیالمنت 

منجر شود.
pyride- و/ یا نمک های سدیم اکسیِد Tris )oxymethyl( hexahydrotriazine

nethiol بعنوان نگهدارنده هایی برای اسپین فینیشها توصیه شده است. روش های 

مختلفی برای کنترل میکروارگانیسم ها در سیستم های فینیش توسط Harrill مورد 
بحث قرار گرفته است ]44[.

 chlorinated ،45[ نیز اســتفاده از الکل های هیدروکسی متیل آمینو[ Schenick

 ٪۰.۳-۰.۱( dimethyltetrahydrothiadiazine thione و azoniaadamantane

از وزن اسپین فینیش( را بعنوان باکتری کش پیشنهاد کرده است.

۱۰-۲- دفع پسماندهای اسپین فینیش 
در تکمیل فرایند، الیاف با مواد شــوینده برای حذف اســپین فینیش شستشو داده 
می شوند.در نتیجه فاضالب ممکن است حاوی۱ الی ۱/5٪ روغن باشدکه باید از بین 
برود. یک کارخانه الیاف مصنوعی ممکن اســت از ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ لیتر در روز از این 

پسماند را تولید کند.
تالش برای بهبود وضعیت پسماند های اسپین فینیش در سیستم های لجن فعال، با 
COD مشکل جدی کف کردن و راندمان های کم حذف مواد آلی روبرو است. نسبت

به BOD )میزان اکســیژن شیمیایی به اکسیژن بیولوژیکی( بسیار باال است )۳ الی 
4(، که نشان دهنده زیست تخریب پذیری بسیار ضعیف است.از این رو، پسماند های 
اسپین فینیش باید از سایر جریانهای پسماندها کارخانه ای جدا شده و با استفاده از مواد 

فیزیکی و شیمیایی  شوند.
Alley ]4۶[ غلظت پسماند اســپین فینیش را با ترکیِب اولترا فیلتراسیون یا اسمز 

معکوس و تبخیر به مقداری که به یک روغن قابل ســوزاندن امکان پذیر می کند، 
توصیه کرده است. راس ]4۷[ چالش هایی را که در بهبود فینیش های الیاف، از جمله 

زیست تخریب پذیری آنها را، مورد بحث قرار می دهد.

منابع در دفتر مجله موجود است.

شکل ۱۲- روش غشای مایع برای تجزیه و تحلیل مقدار اسپین فینیش ]4۲[.

شکل ۱۳- توزیع اسپین فینیش روی نخ PET که حاوی ۰/۱5% فینیش است ]۴۲[. 
)ب( میکرو فلوئوریمتری ]۴۳[
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کمبود تجهیزات حفاظت شخصی)PPE( در چند ماه اخیر و هم زمان با پاندمی 
کرونا بیشتر از هر زمان دیگر این موضوع را یادآوری کرده که تولید محصوالت 

یک بار مصرف در جهان وابسته به الیاف و پلیمرهای مصنوعی است.
پرسش این جاست که این موضوع چه زمانی به مشوقی برای تولید الیاف پایاتر و 
تولید و استفاده از محصوالت با طول عمر بیشتر با هدف دستیابی به یک اقتصاد 

گردشی تبدیل خواهد شد؟

ماسک های صورت
یک سری عوامل منحصر به فرد منجر به بروز کشمکش هایی در جهان بر سر 
تامین ماسک های صورت یک بار مصرف برای کارکنان بیمارستان و کارکنان خط 
مقدم مبارزه با کرونا شده که در ماه مارس و آوریل نیز این کشمکش ها باال گرفت.
-N95 مهم ترین تنگنا بر سر راه تامین تقاضای رو به روشد برای ماسک های
ماسک هایی که 95 درصد آالینده های با اندازه 0/3 میکرون را فیلتر می کنند-

کمبود دسترسی به منسوجات بی بافت پلی پروپیلن ملت بلون است.
بی بافت های ملت بلون معموال در یک سیستم ترکیبی به همراه منسوجات 
بهداشتی  محصوالت  هم  ها  آن  مقصد  بازار  و  گیرند  می  قرار  باند  اسپان 
شامل  جاذب  بهداشتی  محصوالت  بازار  حال  این  با  است.   )AHPs(جاذب
اختیاری  بی  محصوالت  و  ها  خانم  برای  بهداشتی  پدهای  بچه،  پوشک 
بزرگساالن تنها در طول بحران اخیر با رشد تقاضا مواجه شده است و مواد 
اولیه خام مورد استفاده در این محصوالت نیز از ماه ها پیش به فروش رفته و 

ظرفیت تولید مازاد آن ها نیز اندک است.

مسیر تامین
برد خلیل، مدیر فرصت های استراتژی بازار و هوش اقتصادی در انجمن صنایع 
پارچه های بی بافت)INDA(، دومین مانع بزرگ در این مسیر را به این صورت 

شرح می دهد:
»معموال کاالهای تکمیل شده یک بار مصرف که بر پایه منسوجات بی بافت 
هستند و شامل محصوالت بهداشتی جاذب می شوند، در همان محلی که تولید 
می شوند باقی می مانند به جز یک مورد. منسوجات پزشکی یک بار مصرف شامل 
ماسک های صورت، گان های جراحی، لباس اتاق عمل، روکش کفش و ملحفه 
های یک بار مصرف باید هرکدام به صورت جداگانه دوخته شوند بر خالف پوشک 

و سایر محصوالت بهداشتی جاذب که با تجهیزات اتوماتیک تهیه می شوند.«
نرخ دستمزد نیروی کار برای افرادی که با ماشین دوزندگی کار می کنند به طور 

میانگین حدود 9 دالر در ساعت در آمریکا و 1 دالر در ساعت در چین است. 
در نتیجه ایاالت متحده آمریکا در سال 2019، 92/5 میلیون پک دوازده تایی 
منسوجات پزشکی یک بار مصرف وارد کرد که حدود 1/1 میلیارد آن به طور 

مستقیم از چین وارد شده بود.
این اعداد و ارقام ماسک های صورت را شامل نمی شود؛ انجمن صنایع پارچه های 
بی بافت در آمارهای خود ماسک صورت را در گروه محصوالت فیلتراسیون قرار 

داده است. در ژانویه 2020 مسیر تامین از چین به آمریکا به طور کامل قطع شد.

برش و دوخت
تولیدکنندگان پوشاک در ایاالت متحده آمریکا و اروپا متعاقبا تصمیم به از سر 

نبود جایگزین برای منسوجات مصنوعی و یک بار مصرف در دوران نبرد با  کووید-19

اطالع رساني

ترجمه: آزاده موحد
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گرفتن فعالیت های خود در بخش برش و دوخت برای تولید لباس های پزشکی 
یک بار مصرف گرفتند اما کمبود بی بافت های اسپان ملت مناسب و به ویژه ملت 

بلون برای تهیه ماسک های صورت همچنان یک معضل بود.
تولیدکنندگان مطرح منسوجات بی بافت در جهان از جمله بری گلوبال، دان اند 
لو، فیستا، ایناواتک، جانز منویل، پی اف نانوون و سندلر همگی اعالم کرده اند که 
برای نصب تجهیزات جدید تولید بی بافت های ملت بلون سرمایه گذاری کرده اند. 
کمپانی های آلمانی رایفنهاوزر رایکوفیل و اورلیکن نیز در تالش هستند تا زمان 

تحویل سفارشات خود را کاهش دهند.
های  پارچه  تولید  برای   5  Reicofil جدید  سیستم  وجود  با  حاضر  حال  در 
SMS)پارچه بی بافت سه الیه که الیه رویی آن پلی پروپیلن اسپان باند، الیه 
میانی آن پلی پروپیلن ملت بلون و الیه زیرین آن پلی پروپیلن اسپان باند است(، 
ظرفیت تولید پارچه های اسپان باند به 270 کیلوگرم در ساعت در هر متر از عرض 
قرقره رسیده است اما در مورد منسوجات ملت بلون، ظرفیت تولید همچنان محدود 

و 70 کیلوگرم در ساعت در هر متر از عرض قرقره می باشد.

فیلتراسیون
بی بافت های ملت بلون همچنین دارای کاربرد گسترده ای در صنعت فیلتراسیون 
هستند که با کاهش میزان تولیدات صنعتی تقاضا برای این منسوجات نیز کاهش 
یافته است. کمپانی مان هامل، تامین کننده مطرح سیستم های فیلتراسیون در 
جهان در حال ارسال 3500 فیلتر هپا)حذف ذرات معلق در هوا با کارایی باال( در 
روز از واحدهای تولیدی در آمریکا و آلمان به کمپانی سازنده خودرو-فورد-که در 
حال حاضر مشغول ساخت ماسک های الکتریکی تصفیه هوا)PAPRs( می باشد، 
است. این ماسک ها دارای یک دمنده هستند که با باتری کار می کند و هوای 
تصفیه شده را به درون یک هود می فرستند و می تواند سطح باالیی از محافظت 

تنفسی را فراهم کند.
کمپانی تری ام با مشارکت کمپانی کامینز قصد دارد با بهره گیری از نیروی کار و 
تجهیزات مناسب که معموال در تولید فیلتر موتورهای دیزلی مورد استفاده قرار می 
گیرد، فیلترهای هپا برای استفاده در ماسک های الکتریکی تصفیه هوا را تولید کند.

کامینز در حال بهره گیری از تجهیزات و نیروی انسانی موجود در کارخانه خود واقع 
در شهر نیلسویل در ایالت ویسکانسین برای پلیسه دار کردن منسوج مورد استفاده 
به عنوان فیلتر و سر هم کردن آن بر روی بدنه کارتریج و انجام آزمایشات نهایی 
است پیش از آن که فیلترها را به شهر ولی در ایالت نبراسکا-مکانی که ماسک 

های الکتریکی تصفیه هوای کمپانی تری ام در آن جا تولید می شود-ارسال کند. 
فیلترهای نانونت و نانوفورس کامینز مجهز به فناوری غشای هیبریدی کمپانی 

دوپونت بر پایه الیه های نانولیفی هستند.
کارایی الیه های نانولیفی حتی می تواند از نوع N95 نیز بیشتر باشد و مانع از ورود 
تا 99 درصد ذرات 0/3 میکرون شود. با این حال سرعت تولید صنعتی نانوالیاف از 
منسوجات بی بافت ملت بلون کمتر است و میزان محصول خطوط تولید موجود 
بسیار محدود می باشد. در حال حاضر انجمن صنایع پارچه های بی بافت در حال 
همکاری با تولید کنندگان جاذب های لکه های نفتی به عنوان یک منبع بالقوه 

برای تامین مواد اولیه ملت بلون است. 

سینرجکس وان
کمپانی بری گلوبال در مدت زمانی کوتاه پارچه ای را عرضه کرده است که می 

تواند به رفع مشکالت ناشی از کمبود منسوجات ملت بلون کمک کند. 
عنوان »یک محصول  به  دارد  نام   Synergex ONE که جدید  محصول 
کامپوزیتی بی بافت چندالیه در یک ورقه واحد« تعریف می شود و توسعه آن از 
ابتدا در جهت رفع نیازهای موجود برای ماسک صورت برای افراد جامعه بوده است. 
در هر صورت رساندن این محصول به استاندارد N95 برای استفاده در ماسک 
های جراحی هدف جدید کمپانی است. ماده اولیه جدید در اروپا تولید می شود و به 

سرعت نیز در دسترس قرار خواهد گرفت.

جایگزین های دوجزیی
موسسه منسوجات بی بافت)NWI( در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی یک ماده 
اولیه اسپان باند دوجزیی خلق کرده است که می تواند به خوبی فیلتر N95 عمل 

کند بدون آن که نیازی به الیه فیلتراسیون ملت بلون داشته باشد. 
آن ها با به کارگیری فناوری اسپان باند نسل جدیدی از فیلترهای منحصر به فرد 
را تولید کرده اند که دارای قابلیت فیلتراسیون عالی بوده و پس از تمیز شدن با 
پراکسید یا محلول های الکلی قابلیت استفاده مجدد را دارد. از آن جایی که این 
ماده اولیه بر خالف فیلترهای ملت بلون از استحکام زیادی برخوردار است پس می 
توان با استفاده از روش های متداول و مرسوم آن ها را مورد برش و دوخت قرار داد.

معموال از هر متر ماده اولیه اسپان باند می تواند حدود 20 تا 25 ماسک تولید کرد. 
تولید 2000 متر ماده اولیه اسپان باند در یکی از خط های تولید موسسه منسوجات 

بی بافت آغاز شده و پتانسیل آن نیز تولید 20000 متر در روز است.
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الیاف پایا
پارچه بی بافت جدید می تواند بر پایه پلیمر زیستی پلی الکتیک اسید Ingeo)نام 
تجاری گروهی از پلیمرهای زیستی پلی الکتیک اسید با مالکیت کمپانی نیچرورک 
است( و پلی پروپیلن باشد؛ کمپانی نیچرورک مقادیر کافی از Ingeo را به موسسه 
منسوجات بی بافت برای تولید 2 میلیون ماسک N95 قابل استفاده مجدد در هفته 

اهدا می کند.
گفته می شود Ingeo باعث افزایش حداقل 30 درصدی بهره وری فرایند اسپان 
باند می شود. تبلیغات گسترده ای برای این ماده به عنوان جایگزینی پایا برای مواد 
اولیه مصنوعی صورت گرفته است. در حال حاضر پایه آن قندهای گیاهی بوده و 

قرار است در نهایت به طور مستقیم از گازهای گلخانه ای تولید شود.  
حتی کمپانی لنزینگ-تولید کننده مواد اولیه خام پایا در جهان با تولید حلقه بسته 

الیاف تنسل-هم مجبور به کنار گذاشتن اصول خود در این روزها شده است.
این کمپانی به تازگی در یک سرمایه گذاری مشترک با همکار خود یعنی کمپانی 
اتریشی پالمرز تکستیل شرکت جدیدی را تاسیس و شروع به تولید و فروش 

ماسک های محافظ برای بازارهای داخلی و اروپایی کرده است. 
شرکت جدید که هایجین آستریا نام دارد، قصد دارد تا ظرفیت تولید ماسک های 
صورت خود را به بیش از 25 میلیون عدد در ماه برساند اما در حال حاضر برای 
تامین منسوجات اسپان ملت بر پایه پلی پروپیلن به یک تامین کننده شخص ثالث 

وابسته است.

یک بار مصرف بودن
در حال حاضر هیچ جایگزین واقعی برای الیاف مصنوعی وجود ندارد اما در مورد 
منسوجات پزشکی یک بار مصرف چطور؟ آیا می توان جایگزینی برای آن یافت؟

در سیستم پزشکی احتماال پاسخ خیر است. استفاده از منسوجات چندبار مصرف در 
بیمارستان ها و استریلیزه کردن آن ها همان اندازه بعید است که مادران جوان از 

پوشک های پارچه ای، سطل و مواد شوینده استفاده کنند.
یکی از بخش هایی که می توان امیدوار بود تغییراتی در آن ایجاد شود تولید 
ماسک های صورت یک بار مصرف برای استفاده مصرف کنندگان می باشد و در 

این رابطه ابتکار عمل هایی نیز صورت گرفته است.
پس از پایان بحران کووید-19این احتمال وجود دارد که استفاده از ماسک های 
صورت در موقعیت های روزمره در آمریکا، اروپا و بسیاری از کشورهای آسیایی تا 

مدتی عادی باشد.

در این صورت تولید ماسک هایی که قابلیت شستشوی متعدد و بازیافت پس از 
استفاده داشته باشند، ایده خوبی به نظر می رسد.

کمپانی آلمانی بیگلو برای مثال ماسک های صورتی را عرضه کرده است که سه 
الیه و از جنس پلی استر بوده و حاوی ملکول های روی و مس می باشد که باعث 

می شود هم خاصیت ضدمیکروبی داشته باشد و هم قابل استفاده مجدد باشد.
انجام آزمایشات بر روی این ماسک ها نشان داده است که ماسک ها پس از سی 
بار شستشو همچنان خاصیت ضد میکروبی خود را حفظ می کنند. بیگلو توصیه می 
کند که شستشوی ماسک ها به صورت دستی یا ماشینی با استفاده از دترجنت ها و 

در دمای حداکثر c°60 انجام شود.
کمپانی نوفابرکس واقع در کونوور در ایالت کارولینای شمالی نیز ماسک های 
صورتی را با خاصیت ضدمیکروبی مس و با قابلیت استفاده مجدد عرضه کرده 

است.
به گونه ای است که  دارند  نام   Theramasks این ماسک ها که طراحی 
محافظتی عالی و پایا از مصرف کننده به عمل می آورند و همچنین تا 30 بار 
نیز قابل شستشو هستند. ماسک های جدید را می توان از طریق ایمیل در آمریکا 
سفارش داد و در حال حاضر محموله هایی نیز به دپارتمان پلیس نیویورک و سایر 
موسسات دولتی و همچنین سازمان هایی نظیر فدکس، ایرالین های آمریکایی و 

تعدادی از رستوران های زنجیره ای ارسال شده است.
کمپانی های ژاپنی تی بی ام و بایوورکز نیز با به کارگیری فناوری کمپانی شیما 
سیکی در حال تولید ماسک های کشباف Bio Face از نخ های پلی الکتیک 

اسید هستند.
مدیر عامل کمپانی تی بی ام عقیده دارد که با افزایش استفاده از ماسک ها، دور 
ریختن صحیح آنها اهمیت پیدا می کند. در این رابطه ماسک های صورت بر پایه 
زیست توده و قابل استفاده مجدد برای بازار مصرف کنندگان ایده خوبی به نظر می 
رسد. در انتها می توان چنین نتیجه گیری کرد که ضمن این که منسوجات یک 
بار مصرف و دورریختنی تهیه شده از الیاف مصنوعی برای کارکنان بیمارستان و 
افرادی که در خط مقدم با ویروس جدید مقابله می کنند ضروری است، می توان 
استفاده از الیاف و پارچه های پایاتر و نوآورانه تر را در ماسک های صورت مورد 

استفاده مابقی مصرف کنندگان نیز مورد آزمایش و بررسی قرار داد.

مرجع:
Adrian Wilson, “No alternatives to synthetics and single-use in the fight 
against COVID-19”, International Fiber Journal, May 2020
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معمواًل این طور گفته می شود که آینده بهداشت و سالمت بیشتر در گرو پیشگیری از 
بیماری و مداخله زودهنگام است تا درمان. در رویدادهایی که امسال نیز در این حوزه برگزار 
شد، بیشتر شاهد این سیر تحولی و حرکت از درمان بیماری به سمت پیشگیری از آن 
بوده ایم. با توجه به این که هنوز در انتظار واکسن مناسب برای بیماری کووید-19 هستیم، 
محققان و دانشمندان بیشتر تمایل به ارایه راهکارهایی دارند که می تواند به جلوگیری از 

گسترش ویروس کرونا کمک کند.
یکی از اقدامات مهم دولت ها در سراسر جهان اجبار افراد به استفاده از ماسک های صورت 
به ویژه در مکان هایی نظر سوپرمارکت ها و وسایل حمل و نقل عمومی بوده است. به 
نظر می رسد بعضی از این ماسک ها بسته به ماده اولیه مورد استفاده در آن ها از نظر 
تنفس پذیری، فیلتراسیون، کارایی و راحتی از ماسک های دیگر بهتر هستند. طراحی آنها 
به گونه ای است که با جلوگیری از انتقال ذرات معلق در هوا مانند یک سد دفاعی در برابر 

ویروس عمل کنند. 
محققان در صدد کشف روش هایی برای به کارگیری اجزای الکترونیک در ماسک ها 
هستند تا امکان بررسی عالیم بیماری کووید-19 نیز توسط ماسک ها فراهم شود و از این 

طریق کادر درمان و سایر افراد جامعه بتوانند رویکردی پیشگیرانه داشته باشند. 
برای مثال دانشمندان موسسه تحقیقات و مهندسی مواد اولیه سنگاپور وابسته به آژانس 
علوم، تحقیقات و فناوری )A*Star( موفق به توسعه یک سیستم نظارت یکپارچه شده اند 
که به راحتی قابل اتصال به ماسک های صورت بوده و می تواند شاخص های سالمتی 

مربوط به بیماری کووید-19 را در فرد بررسی کند. 
به گزارش روزنامه سنگاپوری استریتس تایمز، سنسورها قادر به تعیین دمای پوست، اشباع 
اکسیژن خون، فشار خون و ضربان قلب هستند که همه این موارد با ویروس کرونا در 

ارتباط می باشد. 
از این ماسک ها می توان برای بیماران کووید-19 که در بیمارستان بستری هستند استفاده 
کرد و به این شکل عالیم حیاتی آن ها را از راه دور کنترل نمود و ریسک ابتالی افرادی 

که با این بیماران سر و کار دارند را کاهش داد.
به ویژه  بوده  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  همواره  ماسک های صورت  در  راحتی  فاکتور 
ماسک هایی که دارای اجزای اضافی هستند، در نتیجه محققان سنسورها را درون یک 

ماده مصنوعی پوست مانند که از مواد اولیه پلیمری تهیه شده است، قرار دادند. در واقع با 
جای دادن تراشه در ماده اولیه االستیک فرد احساس راحتی بیشتری می کند ضمن این که 

حساسیت سنسور نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
این ماده اولیه انعطاف پذیر و بادوام که ضد آب هم هست از تراشه محافظت کرده و امکان 

استفاده چندباره از آن را فراهم می کند.
محققان همچنین با اضافه کردن بلوتوث به ماسک این امکان را ایجاد کرده اند تا داده ها 
در لحظه به یک گوشی هوشمند ارسال شود. با این وجود این سیستم نه تنها برای افرادی 
که سالمت خود را تحت نظر دارند مفید است بلکه به صورت بالقوه برای کسانی که بر 

سالمت افراد جامعه نظارت دارند نیز کاربردی می باشد. 
این ابزار الکترونیکی را می توان به قسمت گونه ماسک های یک بار مصرف یا چندبار 

مصرف دوخت و از نظر تئوری نیز قابل شستشو و استفاده مجدد می باشد.
تیم تحقیقاتی قصد دارد تا آزمایشات بالینی را بر روی این سیستم انجام دهد و امیدوار است 

تا در آینده آن را وارد بازار کند.

رسپ دیتکت

در جایی دیگر یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه رودآیلند آمریکا ماسک هوشمندی را با نام 
RespDetect طراحی کرده که قادر است عالیم بیماری کووید-19 را به صورت کمی 

بررسی کند. در این ماسک از سنسور تنفسی، میکروفون گلویی و سنسور دمای گوش 
استفاده شده است که توسط آن ها می توان نرخ تنفسی، دمای بدن و تعداد دفعات سرفه 
کردن در واحد زمان را با استفاده از یک اپلیکیشن و به صورت بی سیم کنترل کرد. کادر 
درمانی با استفاده از داده های به دست آمده از این اپلیکیشن می تواند بهترین دوره درمانی 

را برای بیمار تجویز کند.
موسسه تحقیقاتی Holst Centre در هلند نیز در حال مطالعه بر روی ماسک های هوشمند 
می باشد. در ماسک های تهیه شده توسط این موسسه از سنسورهای انعطاف پذیر چاپی 
استفاده شده است و دمای بدن و تنفس فرد کنترل و در هنگام نیاز به تعویض ماسک 

اخطار داده می شود. 
از  این ماسک همچنان در مرحله توسعه قرار دارد اما محققان می گویند یکی دیگر 
ویژگی های آن عالوه بر کنترل عالیم حیاتی داشتن سنسور رطوبت است که می تواند 
نشانگر عملکرد صحیح ماسک باشد. آن ها همچنین امیدوارند بتوانند عملکردهای دیگری 

را نیز به ماسک بیفزایند نظیر هشدار به شخص در صورت تنفس مواد سمی.
از یک فناوری مشابه فناوری ماسک های مذکور نیز برای تولید تی شرت هایی استفاده 
شده است که قادرند عالیم حیاتی شخص را در هنگام انجام تمرینات ورزشی بررسی کنند 

و گزارش آن را از طریق یک ابزار هوشمند برای کاربر ارسال نمایند.

مرجع:

Fiona Haran, “Smart masks designed to monitor Covid-19 symptoms”, 
September 2020

اطالع رسانيماسک های هوشمند با قابلیت بررسی عالیم کووید-19

ترجمه: سیدضیاءالدین امامی رئوف
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بنجامین هوبرت از آژانس طراحی LAYER موفق شده با استفاده از منسوجات 
هوشمند، نمونه اولیه از صندلی های Move را تولید کند که مربوط به کالس 

پروازی اکونومی در هواپیمای ایرباس است.
هر کسی برای لذت بردن از تعطیالت خود به دنبال یک سفر تفریحی است اما 
پیش از آن که سفر آغاز شود ناچار است چندین ساعت نشستن بر روی صندلی های 
ناراحت هواپیما را تحمل کند، صندلی هایی که فضای مناسبی برای قرار گرفتن 
پاها ندارد و به دلیل محدویت جا افراد غریبه باید مانند ماهی ساردین به سختی 
کنار هم بنشینند. در ضمن اگر مسافر صندلی جلویی صندلی خود را به عقب خم 

کند، این فضا محدودتر هم می شود.
بنجامین هوبرت طراح از آژانس طراحی لیر در لندن و همچنین موسس این 
کمپانی، با همکاری کمپانی ایرباس و با هدف افزایش راحتی و ایمنی مسافران 
نمونه اولیه ای از صندلی های کالس اکونومی را برای پروازهای کوتاه و متوسط 

طراحی کرده است.
هوبرت می گوید: »ما عقیده داریم که طراحی خوب باید در درسترس همگان باشد. 
معموال طراحی های جدید مربوط به پرواز تنها به کالس پروازی بیزینس محدود 
می شود. ما با همکاری ایرباس سعی داریم راهی برای بهبود و ایجاد ارزش افزوده 
در کالس های پروازی اکونومی هم برای مسافران و هم ایرالین ها ایجاد کنیم.«

طراحی صندلی
نمونه اولیه این صندلی ها از یک فریم کامپوزیتی مشبک تشکیل شده که یک 
بند یک تکه کشباف به صورت معلق بر روی آن قرار گرفته است. روکش های 

این صندلی به صورت دیجیتالی و کشباف تولید می شود و محصول آن منسوجی 
هوشمند با نخ های رسانای قرار گرفته در آن می باشد که به یک سری از حسگرها 
و همچنین اپلیکیشن صندلی متصل است. در نهایت یک سیستم جامع خواهیم 
داشت که مسافران از طریق آن می توانند متغیرهایی نظیر دما، شیب صندلی، 
فشار و حرکت را اندازه گیری و کنترل کنند که این راحتی بیشتری برای آن ها 

به ارمغان می آورد.
بخش های مختلف روکش های کشباف دانسیته های مختلف و در نتیجه سطوح 
اتکای متفاوتی دارند. در طول سفر این صندلی ها به طور خودکار و بر حسب وزن، 
سایز و حرکت مسافر تنظیم می شوند تا بیشترین راحتی را از لحاظ ارگونومیک 
فراهم کنند. این کار با عبور جریان از نخ های رسانا و تغییر شیب صندلی ممکن 

می شود.
مسافر همچنین می تواند با استفاده از اپلیکیشن صندلی تنظیمات بیشتری را مطابق 
سلیقه شخصی خود انجام دهد. از این اپلیکیشن می توان برای تنظیم حالت های 

مختلف نظیر »ماساژ«، »غذا خوردن« یا » خوابیدن« نیز استفاده کرد.
برای قابلیت تنظیم حرارتی، سختی و قابلیت لمس روکش هوشمند صندلی، آن 
ها را از ترکیبی از پشم و پلی استر تهیه می کنند و نخ های رسانا را درون آن قرار 
می دهند. فریم صندلی ها از آلومینیوم هواپیما و الیاف کربن ساخته شده است. این 
ساختار باعث کاهش چشمگیر استفاده از فوم های متداول می شود. این فوم ها 
باعث افزایش وزن شده و عالوه بر آن بازیافت آن ها نیز مشکل است. مدت زمان 
توسعه کانسپت این صندلی ها 18 ماه بوده است و بخشی از همکاری آژانس 

طراحی لیر و کمپانی ایرباس با هدف تجدید نظر در مورد تجربه پرواز می باشد.

طراحی صندلی های جدید برای پرواز اکونومی با استفاده از منسوجات هوشمند

اطالع رساني

ترجمه:  شبنم السادات امامی رئوف
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منسوجات هوشمند
دمای بدن و حرکات مسافر در طول پرواز توسط حسگرهای موجود در صندلی 
نظارت می شود. این داده ها توسط اپلیکیشن مربوطه تجزیه و تحلیل شده و سپس 
پیغام مورد نظر به مسافر ارسال می شود و او را ترغیب می کند تا برای راحتی بیشتر 

حرکت کند و وضعیت نشستن خود را تغییر دهد.
در این پیغام ها دستورالعمل هایی نظیر بلند شدن و راه رفتن در کابین به منظور 
بهبود گردش خون و یا زمان و چگونگی انجام حرکات کششی در حالت نشسته 
آمده است ضمن این که برای هیدراته ماندن بدن نیز یادآوری هایی انجام می دهد 

تا دمای بدن متعادل باقی بماند.
موقعیت صندلی ثابت است و این باعث می شود سرنشین صندلی جلویی نتواند در 
پروازهای کوتاه صندلی خود را بدون این که لزومی داشته باشد به عقب خم کند 
و در نتجه راحتی مسافر پشت سر خود را مختل کند. عالوه بر آن مسافر می تواند 
با کنترل شیب صندلی و آگاهی از این که با انجام چه حرکاتی می تواند راحت تر 

باشد، بیشترین میزان راحتی ارگونومیک را برای خود فراهم نماید.
این کارکرد نتیجه تحقیقات گسترده ای می باشد که توسط مسافرینی که مرتب 
در حال پرواز هستند، انجام شده است تا از این طریق مشکالت اصلی شناسایی 

و حل شود.

مزایای زیست محیطی
هدف از طراحی این صندلی ها نه تنها بهبود تجربه پرواز مسافران بلکه ایرالین ها 
و محیط زیست نیز بوده است. صندلی های کشباف در مقایسه با انواع استاندارد آن 
تا حد زیادی وزن را کاهش می دهند که این باعث صرفه جویی در مصرف سوخت 
می شود. سبکی و ساختار قابل تطبیق صندلی ها باعث کاهش وزن هواپیما شده 
و مصرف سوخت را تا حد زیادی کم می کند و نگرش سبزتری را نسبت به پرواز 

به وجود می آورد. 
روکش صندلی ها را می توان به آسانی و خیلی سریع جدا کرد و مورد شستشو 

قرار داد.

سایر ویژگی ها
صندلی های جدید این امکان را دارند که پیکربندی آن ها پیش از پرواز توسط 
مسافران و ایرالین ها مشخص شود تا پاسخگوی نیازهای گوناگون مسافران در 

حین پرواز باشند.
هرکدام از پشتی های صندلی دارای یک جزیره مرکزی است که شامل یک میز 
سینی، سیستم فول آپشن IFE1 و یک محفظه کوچک برای قرار دادن وسایل 
شخصی و تجهیزات دیجیتال کوچک می شود. اطالعات کارت ایمنی هواپیما در 

پشت سینی چاپ شده است.
جای گیری میز سینی به صورت عمودی است و حالت های مختلفی نیز دارد. 
ارتفاع آن قابل تنظیم بوده و این امکان را دارد که با چرخیدن، اندازه آن نصف شود 
و یا با باز شدن به اندازه اولیه خود برگردد. با این شرایط مسافر فضای بیشتری برای 
قرار دادن زانوی خود داشته و می تواند بنا به نیاز از میز استفاده کند برای مثال میز 
کار یا میز مخصوص خوردن و یا تماشا کردن تبلت و یا حتی تکیه دادن و استراحت 
کردن بر روی آن. این تغییرات همچنین برای مسافرینی با سن، قد و سایزهای 

مختلف نیز قابل اعمال است.
بین دو صندلی فضایی برای قرار دادن لب تاپ تعبیه شده است که ایمنی آن را 
هنگام بلند شدن و فرود آمدن هواپیما تضمین می کند و همچنین فضای بیشتری 
برای قرار دادن پاها در طول پرواز فراهم می آورد. چنانچه مسافر پس از فرود آمدن 
وسیله ای را جا بگذارد، اپلیکیشن صندلی با استفاده از نخ های حسگر موجود در 

صندلی مسافر را باخبر می کند. 
سیستم IFE در این صندلی نیز قابل تغییر است و این امکان را برای ایرالین ها 
فراهم می کند تا محصوالت و خدمات مختلفی را در طول پرواز با توجه به هزینه، 
وزن و طرح کلی ارایه دهند. این خدمات شامل یک نمایشگر OLED کوچک 
در پشت صندلی، امکان استفاده از یک صفحه نمایش سوم و یا وصل کردن تبلت 

شخصی مسافر می شود.
دسته صندلی کامال قابل انعطاف است و این امکان برای زوج ها یا گروه های 
دوستانه که با هم سفر می کنند وجود دارد تا بتوانند دسته صندلی را برداشته و مانند 

نیمکت بر روی آن بنشینند. 
به گزارش کمپانی لیر این صندلی ها همچنان به صورت کانسپت بوده و هنوز زمان 
دقیقی برای آن که بتوان آن ها را در پروازها به کار گرفت، قابل پیش بینی نیست.

مرجع:
Jessica Owen, “New economy class seating designed with smart tex-
tiles”, WTIN, February 2019
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الیاف استیپل بخش بزرگی از بازار جهانی الیاف را به خود اختصاص می دهند، 
سال گذشته سهم این الیاف از بازار تقریبا 106 میلیون تنی حدود 57 میلیون 
تن بوده است. البته این الیاف در مقایسه با الیاف فیالمنتی دارای روند رشد 
آهسته تری بوده اند چون در دهه های اخیر موقعیت آن ها در بازار دایما در 

حال کم رنگ شدن است. 
سهم الیاف استیپل از بازار تا اوایل دهه 1990 بیشتر از 80 درصد بوده است. 
از آن زمان به بعد این رقم کم کم کاهش پیدا کرده تا اکنون که به حدود 55 

درصد رسیده است. 
در قرن حاضر بیش از نیمی از تولید ساالنه به الیاف پنبه اختصاص دارد در 
حالی که سهم الیاف مصنوعی تا حدی ثابت و حدود یک سوم بازار بوده است، 

سهم الیاف ویسکوز نیز دو برابر شده و به 11 درصد رسیده است.
در جدول زیر توسعه بلند مدت بازار الیاف استیپل نشان داده شده است. میانگین 
نرخ رشد ساالنه در کل این بخش از سال 1980 به بعد 1/8 درصد بوده که 
نسبت به توسعه بازار جهانی الیاف )3/0 درصد( سرعت رشد کمتری داشته 

است. 
حجم این الیاف از 29 میلیون تن به بیش از 57 میلیون تن در حال حاضر 

رسیده است. 

سال گذشته و پس از یک رشد چشمگیر پس از دو سال پیاپی که ناشی از رشد 
الیاف پنبه بوده است شاهد افت 1/0 درصدی بوده ایم. از سال 2002 به بعد 
رشد باورنکردنی الیاف سلولزی بشرساخت که قدیمی ترین الیاف بشرساخت 
مشتق شده از چوب هستند، همچنان ادامه داشته است، در این دوره تولید الیاف 
ویسکوز به باالترین حد خود رسیده و سرعت کاهش تولید استات سلولز نیز 
کمتر شده است. تولید الیاف مصنوعی نیز برای دومین بار متوالی و پس از افت 

اختصاص بخش بزرگی از بازار جهانی الیاف به الیاف استیپل
اطالع رساني

ترجمه: سید امیرحسین امامی رئوف

شکل1-تولید جهانی الیاف استیپل
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بازار پلی استر و اکریلیک کاهش داشته است )شکل 1(. 
پیش از این رقابت طوالنی مدت الیاف استیپل به نفع الیاف مصنوعی و به ضرر 
الیاف طبیعی بوده است؛ در دسترس بودن زمین های کشاورزی، مزیت قیمتی، 
ضمانت تامین، مزیت مقیاس )مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم تولید( 
و خصوصیات بهبود یافته از عوامل کلیدی این پروسه جایگزینی بوده اند. حدود 

نیم قرن تاریخچه الیاف استیپل اکنون نشان دهنده تغییر این روند است. 
در مورد الیاف طبیعی امکان بهبود موقعیت آن ها در بازار وجود داشت در حالی 
که الیاف مصنوعی این موقعیت را از دست دادند که احتماال به دلیل مشکالت 

جدی مربوط به ضایعات پالستیکی ناشی از الیاف مصنوعی می باشد. 
در عین حال موقعیت الیاف ویسکوز در بازار برای دهمین سال پیاپی بهتر از 
الیاف استیپل مصنوعی بوده است و قرار است تولید آن ها در مدت زمان تنها 
15 سال سه برابر شود. پیش بینی می شود این روند در پی سفارش بی سابقه 

مواد اولیه خام جدید در سال 2019 تداوم داشته باشد)شکل 2(.
در شکل 3 روند تغییرات در تولید و کشت الیاف قابل مشاهده است. رشد مواد 
اولیه لیفی بر پایه نفت به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است در حالی که 

الیاف سلولزی بشرساخت وضعیت بهتری در بازار داشته اند. 
سقوط هر دو گونه از الیاف در این بخش نشان دهنده قدرت منحصر به فرد 
الیاف استیپل ویسکوز می باشد. این الیاف برای دهمین سال متوالی تنها الیاف 
بشرساخت غالب بوده است بدون آن که وقفه ای در رشد ساالنه آن ایجاد 
شود. میانگین رشد ساالنه آن از سال 2010 به بعد 7/7 درصد بوده در حالی که 
رشد استات سلولز به دلیل کاهش محموله های سیگار، 1/0 کمتر شده است.

الزم به ذکر است که در بازار الیاف دیگری هم وجود دارند نظیر پشم، الیاف 
لیف درخت و سایر الیاف طبیعی و همچنین بعضی از الیاف مصنوعی که در 

مقیاس کم تولید می شوند.
در سال گذشته ذخیره پشم 2/3 درصد افت پیدا کرد و به کمترین میزان خود 
در طول هفت سال گذشته یعنی 1/1 میلیون تن رسید. افزایش تقاضا از سوی 
چین و ذخیره ثابت الیاف پشم باعث افزایش شدید قیمت ها در دو سال اخیر 

شده است. 

با 1/9 درصد رشد به 3/9  نیز  الیاف لیف درخت  بینی می شود تولید  پیش 
میلیون تن برسد، بیشترین تغییر نیز در تولید الیاف کتان به چشم می خورد که 
با رشد 7/8 درصدی به 259000 تن رسیده است. بیشترین میزان رشد این 
الیاف نیز در فرانسه و بلژیک بوده است. تولید الیاف جوت نیز با 2/1 درصد 

افزایش به 3/3 میلیون تن رسیده است.

تولید الیاف اکریلیک که دومین لیف مهم در عرصه الیاف مصنوعی به شمار 
می رود نیز برای هفتمین سال افت داشته و با کاهش 7/9 درصدی به 1/6 
میلیون تن رسیده است. قیمت باالی مواد اولیه برای اکریلونیتریل باعث کم 
شدن حاشیه سود شده و تولیدکنندگان را وادار به کم کردن نرخ بهره برداری 

یا تعطیلی کارخانجات کرده است. 
تولید پلی پروپیلن با افزایش 3/0 درصدی به 1/4 میلیون تن رسیده است؛ 
فاکتورهای اقتصادی در بخش های مختلف صنعت ریسندگی به کلی متفاوت 
است چون اروپا و ایاالت متحده آمریکا دارای جایگاه برتر هستند. دلیل چنین 
ساختاری این است که الیاف پلی پروپیلن عمدتا به منسوجات بی بافت تبدیل 

می شوند. شکل2-سهم بازار از انواع الیاف استیپل

شکل3-روند تغییرات تولید الیاف استیپل
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در حال حاضر بیشتر پارچه های موجود در بازار از الیاف طبیعی نظیر پنبه و پشم 
و ترکیبات پلی استر تشکیل شده اند. به منظور افزایش پایایی مواد اولیه مورد 
استفاده در پوشاک، پلی استر در حال جایگزین شدن با پلی الکتیک اسید است. 
پلی الکتیک اسید زیست تجزیه پذیر و قابل تبدیل به کامپوست بوده و از منابع 
تجدیدپذیر به دست می آید. این ماده همچنین برای تولید الیاف به روش ذوب 
ریسی مناسب است. با توجه به ساختار شیمیایی این ماده می توان دریافت که 
تنفس پذیری، آب دوستی و مقاومت در برابر اشعه فرابنفش در آن از پلی استر 
بهتر بوده ضمن این که میزان اشتعال پذیری و تولید دود و همچنین دانسیته 

آن از پلی ستر کمتر است. 
محدودیت های فعلی برای استفاده از گریدهای تجاری پلی الکتیک اسید در 
منسوجات به رفتار مکانیکی، حرارتی و هیدرولیتیک آن مربوط می شود. هدف 
پروژه FIBFAB بهبود رفتار پلی الکتیک اسید برای استفاده از آن در پوشاک 
را در  ایده آل  ترکیب زیستی جدید که خواص  از طریق یک  این کار  است. 
پلی الکتیک اسید ایجاد می کند و آن را برای استفاده در تولید صنعتی الیاف 
مناسب می سازد، ممکن می شود. فیبفاب یک پروژه 33 ماهه است که بودجه 

 Horizon 2020 Fast Track to Innovation آن توسط برنامه آزمایشی
اتحادیه اروپا تامین و هماهنگی های آن هم توسط موسسه فناوری های مربوط 
به پالستیک )AIMPLAS( واقع در استان والنسیای اسپانیا انجام می شود. در 
حال حاضر با همراهی سایر اعضای این ائتالف یعنی کمپانی های سینتکس 
بل، یونسا و سینتکس کل زنجیره ارزش نساجی از تولید الیاف گرفته تا تولید 
محصول پوشش داده شده و در نتیجه ظرفیت تولید صنعتی الیاف پلی الکتیک 

اسید برای تولید پوشاک تضمین می شود.
هدف پروژه فیبفاب صنعتی سازی تولید پارچه های زیست تجزیه پذیر و پایا بر 
پایه پلی الکتیک اسید)ترکیبات پشم/پلی الکتیک اسید و پنبه/پلی الکتیک 
اسید( برای استفاده در لباس های اسپرت و غیررسمی، لباس های کار و لباس 
های محافظ و غلبه بر محدودیت های فعلی الیاف پلی الکتیک اسید به عنوان 

جایگزینی برای پارچه های موجود است.

مزایای پروژه فوق عبارتند از:
- تولید محصول نهایی که صد در صد زیست تجزیه پذیر و بر پایه مواد اولیه 

استفاده از الیاف زیستی با خواص بهبود یافته در پوشاک
اطالع رساني

ترجمه: سارا نظام االسالمی

شکل1-اکسترودر دو مارپیچی مورد استفاده )چپ( و ترکیب به دست آمده در پروژه فیبفاب
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زیستی بوده و در عین حال دارای خصوصیات مکانیکی مورد نیاز در پوشاک 
باشد؛

- معرفی نخ ها و پارچه های تولید شده از الیاف پلی الکتیک اسید، پنبه و 
پشم در بازار؛

- افزایش مقاومت پایین الیاف پلی الکتیک اسید در برابر حرارت به طوری که 
با استانداردهای شستشوی لباس در دمای C°90 مطابقت داشته باشد؛

- تولید مواد اولیه ای که برای به دست آوردن الیاف ظریف و همچنین ایجاد 
خواص مکانیکی مورد نیاز در فرایند ریسندگی)کنترل اصطکاک در ریسندگی 

رینگ( الیاف ترکیبی پلی الکتیک اسید در سرعت های باال مناسب باشد؛
- کاهش وابستگی به کشورهای آسیایی به ویژه تامین کنندگان پلی استر و 
افزایش رقابت پذیری صنایع نساجی با ایجاد مفهوم جدیدی از پوشاک که 

پاسخگوی نیازهای مشتریان دوستدار محیط زیست باشد؛

- استفاده از مواد اولیه بازیافتی، قابل بازیافت و پایا در منسوجات.
پروژه فیبفاب در سپتامبر سال 2019 به پایان رسیده است. در ماه های آخر 
تمرکز پروژه بر روی بهبود خواص ترکیبات جدید برای استفاده از آن ها در 
پوشاک بوده است. مهم ترین چالش این پروژه مناسب بودن ماده اولیه برای 
انجام فرایندهای ذوب ریسی بر روی آن و افزایش مقیاس فرایندهای تجاری 
به منظور به دست آوردن ظرافت مورد نظر در الیاف و تضمین انجام فرایندهای 

بعدی برای ریسندگی نخ و تولید پارچه می باشد.
نتایج به دست آمده از این پروژه نشان می دهد که می توان الیاف استیپل پلی 
الکتیک اسید با خواص بهبود یافته را بر روی خط صنعتی تولید الیاف استیپل، 
تولید کرد. این الیاف از نظر خواص مکانیکی، جمع شدگی، تیتر و تجعد دارای 
شرایط مناسب هستند. در حال حاضر بررسی ها بر روی این الیاف برای امکان 

ریسندگی آن ها در صورت ترکیب با پشم و پنبه در حال انجام است.

شکل2-تثبیت هیدرولیتیک

MFI (g/10 min)ماده اولیه
210 C, 2.16 kgVICAT B50 (ºC))%( بلورینگی

)cN/tex( خواص مکانیکی پس از شستشو

بعد1قبل

15-40 90<30-15خصوصیات تعیین شده

PLA 6201 D2555-6025290

PLA 6100 D2455-60-340

2393472918ترکیبات منتخب فیبفاب

در جدول 1 بعضی از انواع پلی الکتیک اسیدهای تجاری و ترکیبات منتخب پروژه فیبفاب از نظر خصوصیات اصلی مورد مطالعه قرار گرفته است. 
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موسسه فناوری های مربوط به پالستیک در اسپانیا اصلی ترین سازمان مسوول 
تولید ترکیبات جدید که شامل ترکیبی از الیاف پلی الکتیک تجاری مختلف 
های  کننده  تثبیت  و  فرایند  انجام  برای  کمکی  مواد  نظیر  افزودنی  مواد  و 

هیدرولیتیک می باشد، است.
برای به دست آوردن گلوله های بر پایه پلی الکتیک اسید با خواص بهبود یافته 

از یک اکسترودر دو مارپیچ استفاده می شود )شکل 1(.
ترکیبات به دست آمده بر اساس نتایج تعریف می شوند. اهداف تعیین شده نیز 
با توجه به ویسکوزیته، مقاومت حرارتی، بلورینگی، رفتار هیدرولیتیک، خواص 
مکانیکی و جمع شدگی )در C°100( و همچنین امکان انجام فرایند و تولید 

الیافی با نمره کمتر از 3 دسی تکس حاصل می شود.
در رابطه با تثبیت هیدرولیتیک، خواص مکانیکی ماده اولیه تولید شده پس از 
انجام چندین بار شستشو و خشک کردن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج 
به دست آمده نیز در شکل 2 نشان داده شده است. بر اساس این نتایج یک 
فرموالسیون مناسب به دست آمده و خواص ماده اولیه ای که از آن در لباس 
استفاده شده بود، پس از چندین روز شستشو و خشک کردن ثابت باقی مانده 
است. این ترکیب به عنوان ترکیب منتخب برای تولید الیاف و پارچه انتخاب 

شده است. 

چرخه های شستشو و خشک شدن
از آن جایی که تمامی نتایج مربوط به ویژگی های ترکیب منتخب فیبفاب 

مثبت بود، الیاف، نخ و محصوالت نهایی نظیر تی شرت از ماده اولیه جدید 
تهیه شد.

با استفاده  اروپایی در رابطه  در پروژه فیبفاب همچنین به قوانین و مقررات 
از مواد اولیه پایا در منسوجات توجه شده است. در کشورهایی نظیر فرانسه 
مطالعاتی بر روی بازار محصوالت زیستی انجام شده که منجر به درک بهتر از 

شرایط و تسهیل انتخاب این محصوالت می شود.
عمومی  خرید  شاخص  جدید  محصوالت  تولید  هنگام  در  فیبفاب  پروژه 
سبز)GPP( اتحادیه اروپا را به کار گرفته است. این شاخص برای ایجاد توازن 
بین عملکرد زیست محیطی، مالحظات مربوط به هزینه، دسترسی در بازار و 
سهولت تایید ایجاد شده و برطرف کننده نیازهای موجود برای داشتن خریدی 

سبز در میان مصرف کنندگان است.

اقدامات نهایی
در ماه های آخر تمرکز این پروژه بیشتر بر روی افزایش مقیاس صنعتی تولید 
پارچه های جدید بوده است. برای مشاهده نظرات بازدیدکنندگان غرفه ها، تی 

شرت های تهیه شده از ماده اولیه جدید در نمایشگاه بین آن ها توزیع شد.  

مرجع:
Nuria López Aznar, “Bio-based fibers with improved properties for 

clothing applications”, International Fiber Journal, January 2020

شکل3-نمونه های به دست آمده در مراحل مختلف پروژه فیبفاب
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کمپانی SoftWear Automation امیدوار است تا با بر هم زدن مدل های دوخت 
سنتی، تولید پوشاک را دوباره به ایاالت متحده آمریکا بازگرداند و در این زمینه 

ایجاد شغل کند.
پارچه ها در زنجیره تامین نساجی، برش خورده و پس از مرحله دوخت تبدیل به 
محصوالت تکمیل شده می شوند. در این مرحله مواد اولیه به محصوالت مختلفی 
نظیر لباس های های فشن، کاالهای خانگی، یونیفرم های نظامی، منسوجات 

پزشکی، ایربگ و غیره تبدیل می شوند.
با رشد فناوری، مراحل موجود در فرایند برش و دوخت هر چه بیشتر به سمت 
اتوماسیون پیش رفته اند. در حال حاضر طراحان لباس از نرم افزار کد یا طراحی به 
کمک کامپیوتر برای تصویرسازی محصوالت جدید استفاده می کنند، برش پارچه 
نیز با استفاده از فناوری های کنترل شده با کامپیوتر انجام می شود که قابلیت انجام 
برش های دقیق را بر روی طیف گسترده ای از پارچه ها دارا هستند از ابریشم 

گرفته تا جین و پارچه های فنی مخصوص ایربگ.
یکی از مراحل موجود در زنجیره تولید که همچنان از خودکار شدن سر باز 
می زند، مرحله پر هزینه و وابسته به نیروی انسانی »دوخت« است. در نتیجه 
تولیدکنندگان محصوالت دوخته شده به منظور به حداقل رساندن هزینه ها، 
تولیدات خود را به کشورهایی که دارای کمترین دستمزد کارگری است، منتقل 

کرده اند. 

البته کمپانی سافتویر اتومیشن واقع در آتالنتا امیدوار است که با استفاده از فرایند 
کامال خودکار و مستقل خود بتواند مدل سنتی فرایند دوخت را بر هم زده و انقالبی 
در صنعت دوخت 100 میلیارد دالری آمریکا ایجاد کند. این استارتاپ به طور 
رسمی در سال 2012 و پس از هفت سال تحقیق و توسعه با مشارکت آژانس 
پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی )DARPA( و بنیاد وال مارت، از دل موسسه 

فناوری جورجیا بیرون آمده است. 
سوبات ها )Sewbots( یا ربات های دوزنده از همان ابتدا به عنوان یک فناوری 
دوخت خودکار و پیشرفته مطرح شده اند که می توانند باعث رشد دوباره صنعت 

برش و دوخت در ایاالت متحده آمریکا شوند.
تمامی سوبات ها مجهز به فناوری هستند که عملیات بخیه زنی را از لحظه ورود 
سوزن دنبال و به ایجاد هماهنگی در حرکت دقیق پارچه کمک می کند. کمپانی 
سافتویر اتومیشن یک خانواده از سوبات ها را طراحی کرده که هر کدام دارای 
مجموعه ای مشخص از مهارت ها و قابلیت ها متناسب با زیردست و ساختار 

پارچه می باشند. 
برای ایجاد گردش کار بهینه در تولید انواع مختلفی از محصوالت، خطوط کاری 
کاالهای دوخته شده با یک سوبات یا مجموعه ای از سوبات ها راه اندازی می 

شود. 
برای مثال سوبات ®LOWRY بر اساس سیستم گنتری)حرکت ربات به صورت 

اطالع رساني®SEWBOTS، تحولی جدید در صنعت دوخت

ترجمه: اکرم باقری توستانی
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نظیر تشک حمام، حوله، فرش،  برای منسوجات خانگی  و  بوده  است(  خطی 
روبالشی و رویه تشک و همچنین بعضی از منسوجات پزشکی، خودرو، پرچم و 

بنرها مناسب است.
به گفته رییس و مدیر عامل اجرایی سافتویر اتومیشن، پاالنیسوامی راجان زمانی 
که مشکالت مربوط به دوخت حذف و این قسمت از زنجیره تولید با استفاده از 
سوبات ها خودکار شود، قابلیت های موجود در رابطه با تولید و مقیاس بی انتها 
خواهد شد. در زنجیره تولید کاال همه چیز به جز دوخت خودکار بوده است از 
جمله تولید پارچه، نخ، فرایند برش و غیره. اتوماسیون فرایند دوخت در این زنجیره 

پتانسیل های بسیار زیادی به همراه خواهد داشت.

افزایش چشمگیر بهره وری
پیشرفت های چشمگیری که با به کارگیری سوبات ها در بهره وری حاصل می 
شود، باور نکردنی است. بنا بر گزارش کمپانی استفاده از سوبات ®LOWRY در 

بیشتر فرایندهای دوخت باعث افزایش 150 درصدی خروجی می شود. 
تو دادن لبه های بیرونی یک تشک حمام با استفاده از این سوبات تنها 20 ثانیه 
طول می کشد در حالی که یک اپراتور انسانی این کار را در مدت زمان 30 ثانیه 

انجام می دهد. 
سوبات ®LOWRY قادر است در یک شیفت 8 ساعته برای 1440 تشک این 
عملیات را انجام دهد در حالی که برای اپراتور انسانی این عدد 960 است. عالوه بر 

آن یک اپراتور می تواند در آن واحد بر 6 سوبات نظارت کند.
سوبات ®LOWRY در تولید حوله های میکروفایبر زمان مورد نیاز برای تو دادن 

لبه های بیرونی قطعات برش زده شده را به 45 ثانیه کاهش می دهد که در مقایسه 
با زمان 129 ثانیه ای اپراتور انسانی، 285 درصد کمتر است.

نیز می شوند.  کیفیت  افزایش  باعث  وری  بهره  افزایش  بر  ها عالوه  سوبات 
سیستم های پیچیده بینایی ماشینی در سوبات ها می تواند با دقت فوق العاده 
ای سوزن را در جای مناسب خود قرار دهد و کیفیت و ثبات را در هر محصولی 

تضمین کند.
برای اپراتورهای دوخت امکان افزایش چشمگیر سرعت وجود ندارد. با به کارگیری 

سوبات ها کیفیت و تکرارپذیری ثابت خواهد ماند. 
در یک کارخانه با تعویض اپراتورها در شیفت های مختلف، طول بخیه و تراکم 
آن تغییر می کند ولی با استفاده از سوبات ها ارزش محصول و ثبات آن بیشتر می 

شود. اعتماد پذیری، ثبات و کارایی از مزایای سوبات هاست. 
به زودی خطوط تولید جدیدی نیز راه اندازی خواهد شد نظیر خط دیجیتال برای 
تی شرت که سافتویر اتومیشن از آن رونمایی خواهد کرد. یک اپراتور در یک خط 
دیجیتال می تواند تمام 13 مرحله الزم برای تولید پیراهن یقه دار را در 162 ثانیه 
انجام دهد در حالی که 10 اپراتور در یک خط دوخت برای انجام دادن همان کار 

350 ثانیه زمان الزم دارند. 
با این کار بهره وری افزایش یافته و با استفاده از فناوری اتوماسیون 1142 پیراهن 
در یک شیفت 8 ساعته کامل می شود در حالی که اپراتورهای انسانی در این مدت 

زمان تنها می توانند 669 پیراهن بدوزند.
راجان می گوید: »در مورد تی شرت آمارهای عجیبی وجود دارد، مصرف کنندگان 
آمریکایی ساالنه 3/5 میلیارد عدد تی شرت خریداری می کنند که 98 درصد آن 
وارداتی است. از نظر تئوری و بر اساس فناوری و محاسبات ما، با در اختیار داشتن 
کمتر از 15000 سوبات می توان کل تی شرت های مورد نیاز مردم جهان را تولید 

کرد. 
برای تولید یک میلیارد عدد تی شرت در آمریکا می توان با به کارگیری سوبات ها 
در صنعت پوشاک این کشور مبلغ 5 میلیارد دالر از نظر اقتصادی ذخیره و در نتیجه 
کار ایجاد کرد برای مثال کار در مزرعه، کار در بخش نساجی، خرده فروشی و 

توزیع محصول.
هدف کمپانی سافت ویر اتومیشن این است که ظرفیت تولید تی شرت در آمریکا 
را در پنج سال آینده به 100 میلیون عدد برساند. ظرفیت کمپانی در ده سال آینده 

به یک میلیارد عدد تی شرت خواهد رسید. 

رفع مشکالت
سافت ویر اتومیشن صنعت پوشاکی را متصور می شود که در آن تولید بر اساس 
تقاضا و به روش مید تو مژر)شما به فروشگاه مراجعه می کنید، فروشنده اندازه های 
شما را یادداشت و به کارخانه ارسال می کند و لباس مورد نظر با سایز و اندازه شما 
دوخته می شود-مترجم( باشد. هدف کمپانی ارتقای پروژه و تولید پیراهن مردانه، 
شلوارک و شلوار جین-کاالهای اساسی که در حجم زیاد تولید می شوند-است. 
سعی کمپانی بر این است که بیشتر این محصوالت را در داخل آمریکا تولید کند تا 
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شخصی سازی انبوه را وارد تولید بر اساس تقاضا و مید تو مژر کند. 
تولید بر اساس تقاضا باعث می شود تا از حجم باالی لباس های موجود در انبار 
کاسته شود. شیوه مید تو مژر این امکان را برای مصرف کنندگان فراهم می کند 
تا لباسی را که دقیقا سایز آن ها و متناسب با نوع اندامشان است، خریداری کنند 
و مشکالت مربوط به استانداردسازی سایز را ندارد. رفع مشکل سایز به کاهش 
احتمال مرجوع کردن لباس نیز کمک می کند و سود خرده فروش را افزایش می 

دهد.
راجان می گوید: »مدل تجاری مید تو مژر و بر اساس تقاضا دارای مزایای زیادی 
است اما تنها در صورتی قابل اجراست که شما محلی باشید. اگر یک شرکت 
آمریکایی محصوالت خود را در داخل آمریکا تولید نکند نمی تواند شیوه تولید بر 

اساس تقاضا را به کار بگیرد. 
کانسپت ™SEWLOCAL سافت ویر اتومیشن شیوه های تولید مید تو مژر و بر 
اساس تقاضا را با تولید محلی ادغام می کند. راجان می گوید: »فناوری ما امکان 
تولید صنعتی با سرعت باال را در مرکز شهر و نزدیک به مصرف کنندگان فراهم 
می کند. همچنین می توان کارخانه تولیدی را در نزدیکی مرکز توزیع نیز احداث 
کرد و در نتیجه ظرف مدت 48 ساعت محصول را تولید و آن را به دست مصرف 

کننده رساند.«
سافت ویر اتومایشن همچنین سود زیادی را برای تولید برای جمعیت محلی در 
صورتی که منطقی پشت آن باشد، متصور می شود. برای مثال قبل از انجام بازی 
قهرمانی، پیراهن های هر دو تیم شرکت کننده در بازی تهیه و تولید می شود. پس 
از پایان بازی، پیراهن های تیم قهرمان به فروشگاه ها فرستاده شده و پیراهن های 
تیم بازنده از بین می روند اما چنانچه موقعیت تولیدکننده نزدیک به مردم و جمعیت 
باشد، می تواند بالفاصله پس از دریافت نتایج بازی تولید را آغاز کند و در همان روز 

پیراهن ها را به دست فروشندگان برساند.

مدل تجارت متمرکز بر آمریکا
از نظر کمپانی سافتویر تولید زمانی بهینه است که فاصله بین محل تامین ماده 
اولیه خام تا کارخانه و مصرف کننده کمترین باشد. ایاالت متحده آمریکا از این نظر 

دارای فرصت های بیشماری است.
ایاالت متحده آمریکا سومین تولیدکننده بزرگ پنبه در جهان است. می توان با 
استفاده از منابع داخل کشور پیراهن تولید کرد. صنعت نخ و الیاف بشرساخت در 
آمریکا نیز یک صنعت پررونق است و در نتیجه تولید پوشاک تکمیل شده تنها 
محدود به محصوالت پنبه ای نمی شود. تمرکز بر بازار آمریکا و بازگرداندن مراحل 
برش و دوخت به بخش نساجی این کشور برای کمپانی سافتویر اتومیشن بسیار 

کار چندان پیچیده ای نیست. 

دورنمای آینده: نیاز ربات ها به انسان
این احتمال وجود دارد که تصویر ذهنی از ربات ها و فناوری های موجود در رابطه با 
اتوماسیون که در صنعت دوخت به کار می روند، منجر به از دست دادن شغل های 

زیادی شود چون ربات ها جایگزین انسان ها خواهند شد اما این چشم انداز بسیار 
دور از واقعیت است. 

تولید خودکار باعث ایجاد شغل های جدیدی به ویژه در بازار نیروی کار گران 
قیمت خواهد شد چون بخش های مختلف این صنعت به ایاالت متحده باز خواهند 
گشت. برای برنامه دادن به ماشین ها و نگهداری از آن ها به نیروی کار انسانی 
نیاز است. کارگران نیز اغلب مایل به یادگیری فناوری های جدید هستند تا بتوانند 
از یک کارگر دارای مهارت کم و دستمزد پایین به کارگری ماهر و با دستمزد باال 
تبدیل شوند. بر اساس گزارشی که با عنوان »نیاز به نیروی انسانی برای ربات ها« 
توسط شرکت مدیریت منابع انسانی منپاور در میلواکی به چاپ رسیده بود، بیشتر 
کارفرمایان-87 درصد-برای سومین سال متوالی تصمیم به حفظ یا افزایش نیروی 

کار پس از به انجام اتوماسیون در مراکز تولیدی خود داشته اند. 
19000 کارفرما از 44 کشور مختلف در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند 
تا تصویر واضح تری از تاثیر اتوماسیون بر رشد شغلی به دست بیاید. بر اساس 
این مطالعه مشخص شد که شرکت هایی که در زمینه فناوری های دیجیتال 
سرمایه گذاری می کنند و انجام بعضی از امور را به ربات ها می سپارند شرکت هایی 

هستند که بیشتر هم ایجاد شغل می کنند.
رییس شرکت منپاور می گوید: »توجه بیش از حد ما به حذف مشاغل توسط 
ربات ها ما را از موضوع اصلی منحرف می سازد. تعداد ربات هایی که به عنوان 
نیروی انسانی به کار گرفته می شوند روز به روز در حال افزایش است اما تعداد 

نیروی کار انسانی نیز به همان نسبت زیاد می شود. 
فناوری ایجاد می شود تا باقی بماند و به کار گرفته شود، این وظیفه ماست تا به 
عنوان پیشرو در این عرصه انسان و ماشین را با هم ادغام کنیم. امروزه یادگیری 

مانند گذشته نیست.«
وظیفه کمپانی سافتویر اتومیشن ایجاد تحول در این صنعت است و عمال دلیلی 

وجود ندارد که صنعت در این مسیر قرار نگیرد.

مرجع:
“SEWBOTS® Transforming the Sewn Products Industry”, 

Textile World, July/August 2019
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سیستم های لیزری انتخاب های متنوع و زیست سازگاری برای تکمیل و تزیین 
منسوجات هستند.

تمرکز بیشتر سیستم های لیزری که در ایتمای 2019 برای تکمیل منسوجات 
به ویژه محصوالت جین معرفی شده بودند، بر روی قابلیت طراحی، بهره وری و 

پایایی بوده است. 
لیزرها همچنین این قابلیت را دارند که افکت های بسیار گسترده ای بر روی 
منسوجات ایجاد کنند که در حالت عادی ایجاد این افکت ها نیازمند استفاده از 
فرایندهای مکانیکی متعدد و مواد شیمیایی مختلف می باشد؛ همین ویژگی باعث 

تنوع پذیری و زیست سازگاری سیستم های لیزری شده است.
هرچند که این لیزرها برای برش منسوجات هم مورد استفاده قرار می گیرند اما 
انعطاف پذیری، سرعت و دقت آن ها در ایجاد پارگی و افکت بر روی منسوجات 
تکمیل  برای  به طور خاص  اکسید کربن  لیزرهای دی  است.  عالی  نیز  جین 

منسوجات با لیزر مناسب هستند. 
در این لیزرها از ترکیبی از گازها شامل دی اکسید کربن، نیتروژن، هیدروژن و 
هلیوم در یک لوله آینه ای استفاده می شود. عبور جریان الکتریکی از این لوله باعث 
آزاد شدن انرژی حرارتی از گاز می شود که توسط آینه منعکس و تشدید شده و 

پرتوهای لیزری در سمت دیگر لوله ایجاد می شوند. 
برای انجام عملیات تکمیلی بر روی منسوج باید پرتو لیزری به سطح آن منسوج 

هدایت شود. برای این که پرتو لیزر با سرعت مورد نیاز دور ماده اولیه حرکت 
کند و افکت مورد نظر حاصل شود، معموال از مکانیزم گالوو استفاده می شود. در 
سیستم های گالوو از آینه های موتوردار با سرعت باال استفاده می شود تا از این 

طریق پرتو لیزری بر روی سطح ماده اولیه هدایت شود. 
از آن جایی که در طول فرایند تنها آینه حرکت می کند پس لیزر می تواند با 
سرعت و دقت باال بر روی سطح ماده اولیه حرکت و افکت مورد نظر را ایجاد کند. 
سیستم های لیزری گالوو به دلیل این که سر لیزر دارای حرکت فیزیکی نیست 

بسیار سریع و کارآمد هستند. 
چنین سیستم هایی می توانند پارچه های تک ال را برش دهند و همچنین افکت 

پارگی و کهنگی در منسوجات ایجاد کنند.

استفاده از سیستم های لیزری برای تکمیل منسوجات

اطالع رساني

ترجمه: آزاده موحد
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در ایتمای 2019 سیستم های مربوط به بهبود کیفی محصوالت تکمیل شده و 
تکمیل پارچه پیش از تهیه پوشاک به نمایش گذاشته شد. تمرکز اصلی بیشتر بر 

روی عمل کردن برروی محصوالت تکمیل شده به ویژه محصوالت جین بود. 
سیستم های لیزری مورد استفاده در تکمیل منسوجات روز به روز از اهمیت بیشتری 

در صنعت جین برخوردار می شوند. 
استفاده از لیزر در تکمیل جین در یک سیستم تولید بسیار جذاب است چون لیزرها 
این قابلیت را دارند که در یک فرایند ترکیبی افکت هایی را که می بایست با استفاده 

از فرایندهای مکانیکی متعدد و مواد شیمیایی مختلف حاصل شود، ایجاد کنند.

تنوع در قابلیت ها
به جز وجود اختالف در قدرت لیزر که با وات سنجیده می شود، قابلیت های 
مکانیزم لیزر به خودی خود در بیشتر سیستم های لیزری تقریبا مشابه است. 
تفاوت های اساسی که میان یک سیستم لیزری با سیستم دیگر وجود دارد می تواند 
به رابط ها و قابلیت های نرم افزاری، اثربخشی سیستم در طول زمان و ظرفیت 

تولید مورد نیاز مربوط شود. 
در نمایشگاه ایتمای اخیر بیشترین تمرکز فرایندهای تکمیلی با لیزر بر روی 
قابلیت طراحی، بهره وری و پایایی سیستم به ویژه در زمینه انجام عملیات بر 
روی محصوالت جین بوده است، البته فناوری VAV که نوآوری در مورد خود 
لوله لیزر بود یک استثنا در این زمینه محسوب می شود. کمپانی های ایتالیایی، 
اسپانیایی و ترکیه ای حضور موفقیت آمیزی را در زمینه عالمت گذاری و حکاکی 
با لیزر داشته اند. چند شرکت چینی هم قابلیت های خود را در زمینه لیزر به نمایش 

گذاشتند که بیشتر مربوط به برش با لیزر بود تا تکمیل.

سیستم های لیزر ایتالیایی
کمپانی ایتالیایی OT-Las در نمایشگاه ایتمای 2019 مفهوم ReJeans را مطرح 
کرد که تاکید آن بیشتر بر روی انعطاف پذیری در طراحی و حمایت از خالقیت 

بوده است. 

در این روش از سیستم CX-T استفاده می شود که در آن امکان انجام فرایندهای 
تکمیلی با استفاده از لیزر به صورت مداوم یا مرحله به مرحله بر روی منسوجات 
وجود دارد و به دلیل انعطاف پذیری باالی سیستم امکان به کارگیری آن برای 

محصوالت سفارشی هم هست. 
طرز کار این سیستم در روزهای برگزاری ایتما به نمایش گذاشته شد که در آن 
پارچه جین از روی رولی که تکه های لباس در آن جا برای ایجاد افکت مورد 
پردازش قرار می گیرد و در یک فرایند واحد برش داده شده و به هم وصل 
می شوند، وارد اتاقک لیزر می شوند. کمپانی برای نشان دادن پتانسیل خالقیت 
زایی این مفهوم، عملیات تکمیلی خود را بر روی محصوالت کمپانی ایتالیایی 

Ideal-Blue-طراح و تولیدکننده-به کار گرفت. 

با به کارگری لیزر طیف متنوعی از محصوالت با جزییاتی شامل طرح های تکرار 
شونده و بافتارهای جدید حاصل می شود. کمپانی OT-Las همچنین سیستم 
لیزری رول به رول را برای ایجاد افکت های مدوام و پیوسته بر روی کاالهای 

رولی عرضه کرده است.
 Matrix نیز شناخته می شود، سیستم لیزری Sai Laser که به نام Sei کمپانی
Textile خود و فناوری مخرب آن برای تکمیل جین را در نمایشگاه ایتما به نمایش 

گذاشت. این سیستم مدوالر که برای انجام فرایند رول به رول یا رول به لباس 
با بازدهی باال مورد استفاده قرار می گیرد، به تولیدکنندگان امکان عالمت گذاری 
برای سرهم کردن تکه های پارچه، برش اجزای لباس و ایجاد افکت با استفاده از 

لیزر در یک مرحله را می دهد. 
انعطاف پذیری باالی سیستم باعث بهینه شدن جریان تولید می شود. هدف از 
طراحی این سیستم افزایش سرعت تولید و ایجاد یک برنامه ریزی عالی برای 
سیستم تولید و تکمیل بوده است. در طول برگزاری ایتمای 2019 طبیعت زیست 
سازگار فرایند لیزر به نمایش گذاشته شد چون در این فرایند از آب و مواد شیمیایی 
استفاده نشده و به دلیل استفاده بهینه از پارچه میزان مصرف پارچه کاهش پیدا 

می کند. 
در رابطه با استفاده بهینه مواد اولیه و کارایی، کمپانی Sei نشان داد که چگونه می 
توان عالمت برند، لیبل نگهداری از لباس، اطالعات مربوط به سایز و استایل نامبر 
را مستقیما در قسمت داخل کمر لباس قرار داد. عالوه بر آن برای سر هم کردن 
قسمت های برش داده شده دستورالعمل هایی را به صورت برچسب بر روی این 

قسمت ها قرار می دهند. 
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بر خالف برش دادن اجزای لباس که به صورت ذاتی دارای محدودیت هایی نظیر 
محدودیت در شکل دهی است، استفاده از لیزر Matrix Textile این محدودیت 
را ندارد. این لیزرها راهکاری جذاب برای استفاده در میکروکارخانه ها که انعطاف 
 Icaro Textile پذیری و تنوع از اهمیت زیادی برخوردار است، می باشند. نرم افزار
که برای سیستم لیزری طراحی شده قابلیت پردازش هر مسیر یا تصویر شطرنجی 
را دارد به ویژه برای ایجاد افکت های سطحی با لیزر شامل وارد کردن طیف 
گسترده ای از انواع فایل های تصویری. این کمپانی همچنین برای انجام عملیات 

بر روی لباس سیستم Flexi Denim را پیشنهاد می دهد.
لیزری،  های  طراحی  برای  آنالین  فروشگاهی  داشتن  با   Tonello کمپانی 
طراحی های منحصر به فردی را ارایه می کند. به گفته کمپانی این نخستین 
فروشگاه آنالین در نوع خود در جهان است که به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته 
خدمات طراحی سفارشی با لیزر و انتخاب های قابل دانلود را عرضه می کند. کمپانی 
عالوه بر نرم افزار جدید لیزری خود که گفته می شود دوستدار محیط زیست و 
پاسخ دهنده است دارای سیستم هایی است که در آن ها برای اجرای 360 درجه 

افکت های لیزری از مانکن استفاده می شود. 
این روش بر خالف استفاده از لیزر بر روی محصوالتی است که به صورت تا 
شده بر روی یک میز قرار می گیرند و امکان اجرای افکت های تزیینی دورتادور 
لباس وجود ندارد. سه گونه مختلف از تکمیل لیزری در کمپانی Tonello وجود 
دارد که عبارتند از T، TM و C که نشان دهنده انجام لیزر بر روی میز ثابت یا 
کشویی، مانکن، میز و مانکن یا تسمه نقاله است. این سیستم حاوی یک مجموعه 

از طراحی های لیزری برای کاربران جدید نیز هست.

سیستم های لیزری کمپانی های اسپانیایی
کمپانی Jeanologia اشکال مختلفی از فرایندهای لیزری را بر حسب سطوح 
مختلف تولید ارایه می دهد از سیستم Flexi Lab برای تولید نمونه های اولیه 
و تولید در مقیاس کوچک گرفته تا سیستم مانکنی Twin Pro که با داشتن دو 
سری به طور هم زمان تکمیل لیزری را بر روی هر دو لنگه شلوار انجام می دهد. 
سیستم های لیزری این کمپانی شامل نوع مانکنی برای تکمیل شلوار جین و نوع 
تخت برای انجام عملیات بر روی سایر محصوالت نظیر کت و تی شرت می شود. 
نرم افزار eMark این کمپانی عامل محرک این لیزرهاست و امکان بهبود ابزار و 
قابلیت های طراحی را برای ایجاد افکت های جدید فراهم می کند. این کمپانی 
در ایتمای سال قبل تجهیزات لیزری خود را به عنوان بخشی از سیستم تکمیل 
محصوالت جین که شامل تجهیزات تکمیل با اوزون و واحد بازیابی آب هم بود، 

به نمایش گذاشت. 
بنا بر ادعای کمپانی، این سیستم تا حد زیادی میزان مصرف آب در طول فرایند 
را کاهش می دهد. عالوه بر آن ایجاد ارتباط از طریق فناوری دیجیتال باعث 
انعطاف پذیری سیستم شده و امکان تولید سفارشی و بر اساس تقاضای مشتری 

را فراهم می کند.
کمپانی Iberlaser دارای مدل های مختلفی برای به کارگیری لیزر در فرایندهای 
تکمیلی است. یکی از سیستم ها دارای دو سری لیزر بوده که هر کدام دارای 

کمربند تغذیه خود هستند که امکان انجام عملیات به صورت پیوسته و بارگذاری 
مداوم را فراهم می کند. در پیشرفته ترین سیستم لیزری این کمپانی تنها یک لوله 
لیزر وجود دارد که متحرک است و می توان عملیات را بر روی یک میز مسطح با 

دو تسمه بارگذاری خودکار و یک مانکن در یک واحد انجام داد.
کمپانی Macsa ID سه نوع سیستم لیزری را عرضه کرده است: مانکن، مسطح 
و سیستم لیزری در مقیاس های کوچک تر برای محصوالت سفارشی. در سیستم 
مانکن برای انجام بارگذاری و فرایند به صورت پیوسته، بارگذاری از کناره انجام می 
شود. در میز مسطح برای افزایش بهره وری از تسمه نقاله دوتایی برای بارگذاری 
استفاده می شود. سیستم سوم نیز شامل یک بستر 30*30 سانتی متری برای تولید 
محصوالت سفارشی در مقیاس کوچک تر است. فناوری کمپانی باعث کاهش 
مصرف آب و انرژی، بهینه کردن عملیات ایجاد پارگی بر روی جین بدون استفاده 
از مواد شیمیایی و افزایش بهره وری تا 200 تکه لباس در ساعت می شود. به 
کارگیری لیزر بر روی جین به هیچ عنوان تاثیری بر استحکام الیاف نخواهد گذاشت 

بلکه فقط باعث تصعید رنگزای ایندیگو می شود.

سایر سیستم های لیزری
کمپانی آلمانی VAV Technology که در ترکیه نیز دارای کارخانجاتی هست، 
اشراف کاملی بر فناوری های مربوط به تکمیل جین دارد. ماشین های لیزری 
سری Predator این کمپانی رویکردی تازه در فرایندهای تکمیلی جین به شمار 
می رود. لوله لیزری این ماشین مجهز به فناوری NEP)نیروی تمام نشدنی( می 
باشد. ترکیب گازی مورد نیاز برای تولید پرتو لیزری در این ماشین در یک محفظه 

تولید می شود. 
در نتیجه ترکیب گازی به طور مداوم تجدید شده و هیچ گاه کیفیت خود را از 
دست نخواهد داد. در لوله های لیزری متداول گاز درون لوله نگه داشته می شود 
و باعث می شود لوله لیزری با گذشت زمان نیروی خود را از دست بدهد و نیاز به 

تعویض پیدا کند. 
محفظه گاز قابل تعویض این ماشین نه تنها به طور مدوام گاز موجود در لوله را 
تجدید می کند بلکه به آسانی قابل تعویض در فواصل زمانی معین است تا از این 
طریق نیروی لیزر با گذشت زمان ثابت باقی بماند. این سری از ماشین دارای 
چندین سیستم مسطح و یک سیستم مانکنی است. یکی از ماشین هایی که در 
ایتمای 2019 به نمایش گذاشته شد، مجهز به چهار میز کشویی بود که دوتا دوتا 

کنار هم چیده شده بودند. 
با اتمام عملیات تکمیل با لیزر، میز درون ماشین رها شده و به سمت جلو و بیرون 
ماشین سر می خورد و هم زمان میز بارگذاری شده به سمت باالی میز می لغزد و 
وارد محفظه لیزر می شود. اپراتور با کمک رابط کامپیوتری می تواند در هر لحظه 
از وضعیت هر کدام از چهار میز آگاه شود این که برای مثال محصول در حال 
پردازش، انتظار، آماده سازی یا خالی شدن از روی میز است. کمپانی سیستم لیزری 
خود را جزیی از سیستم »No Hand Touch« که مربوط به تجهیزات زیست 
سازگار برای انجام فرایندهای تکمیلی است، می داند. توصیه کمپانی استفاده از 

تکمیل اوزون برای روشن کردن محصوالت پس از فرایند لیزر است.
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کمپانی ترکیه ای Arges Laser System دارای سیستم های میز مسطح برای 
افزایش سرعت فرایند تکمیل لیزری می باشد. در این سیستم چهار میز قابل 
حرکت دادن برای بارگیری، تخلیه و انجام مداوم فرایند به همراه دو اپراتور وجود 

دارد. 
محصول به محض این که برای انجام عملیات بر روی میز قرار بگیرد، نقاطی از 
محصول که باید حکاکی شود بر روی اسکرین نمایش داده خواهد شد. ویژگی های 
جالب توجه دراین سیستم عبارتند از سیستم نوری 3D+ برای انتقال بهتر طرح، 
خطوط باریک تر و نرم افزار Arcon برای حرکت دادن لیزر با قابلیت پردازش 

طیف گسترده تری از انواع فایل ها. 
فناوری این کمپانی همچنین زیست سازگار و از نظر مصرف برق کارآمد است 
در نتیجه با سیستم های تکمیل پایا مطابقت دارد. کمپانی همچنین یک سیستم 
شستشو با اوزون به عنوان تکمیل کننده فرایند لیزر در یک سیستم پردازش پایاتر 

ارایه می دهد.

سیستم های لیزری کمپانی های چینی
کمپانی Han’s Yueming Laser یک سیستم لیزری در مقیاس کوچک عرضه 
کرده است که دارای یک کفی قابل تنظیم می باشد و می تواند ارتفاع سکوی 
لیزری را کاهش دهد. تطبیق پذیری سیستم این امکان را فراهم می کند تا دقت 
و کارایی طول کانونی پرتو لیزر-مسافتی که پرتو بر روی آن متمرکز می شود-

افزایش پیدا کند و همچنین کار با مواد اولیه با شکل و ضخامت های مختلف نیز 
ممکن شود. 

این سیستم لیزری به گونه ای طراحی شده است که امکان تزیین سریع و آسان 
و یا انجام سایر تزیینات سفارشی بر روی محصول تکمیل شده وجود داشته باشد؛ 
سایز کوچک آن نیز امکان کار با آن را در محیط هایی مانند مراکز خرید یا مال ها 

فراهم می کند. 
هرچند که سطحی که تکمیل لیزری بر روی آن انجام می شود کوچک است 
اما قابلیت تطبیق پذیری لیزر باعث می شود تا پرتو لیزری به سمت باال یا پایین 

حرکت کرده و خود را با حالت های مختلف وفق دهد. 
کمپانی CK Laser  ارایه دهنده فناوری های لیزری متفاوتی است که یکی از 

آن ها حکاکی با لیزر می باشد. این سیستم ها دارای اندازه های متفاوتی بوده و 
بیشتر بر پایه صفحه مسطح است تا مانکن. آن ها همچنین دارای راهنماهای نوری 
هستند که نور را بر روی سطح مورد نظر می اندازند تا اپراتور بتواند پیش از انجام 

تکمیل لیزری محل قرارگیری ماده اولیه را به درستی تعیین کند.

کمپانی Wuhan Golden Laser و Gbos Laser هر دو سیستم های برش 
 Golden Laser لیزری خود را در ایتمای 2019 به نمایش گذاشتند. کمپانی
تعدادی سیستم حکاکی با لیزر را عرضه کرده است که شامل ماشین آالتی می 
شود که برای استفاده در صنعت کفش یا انجام فرایند بر روی مواد اولیه نساجی 

مناسب است. 
به همین ترتیب کمپانی Gbos نیز سیستم های متنوعی را عرضه کرده است که 
دارای قابلیت های مختلفی نظیر برش تکه های کوچک لباس زیر و حکاکی جین 
می شود. محصول برجسته این کمپانی در نمایشگاه سیستم هایی بوده اند که 
قابلیت تشخیص بصری تکه ای که باید برش داده شود و محل برش را داشتند. 
این سیستم های برش بسیار کوچک و دقیق بوده و برای تکه هایی با اندازه لیبل 

لباس مناسب هستند. 
سیستم های لیزری این کمپانی می توانند تفاوت رنگی را تشخیص دهند و بر 
اساس محل قرارگیری طرح بر روی سطح منسوج، مشخصا برش را بر روی الگو 

یا طرح کلی انجام دهند.

تولید پایدار
یکی از موضوعات کلی جالب توجه در ایتمای 2019 مبحث پایایی در ارتباط 
با محصوالت جین بوده است. یکی از مزایای مهم تکمیل لیزری محصوالت 
جین جدا از پایایی آن، امکان ایجاد افکت های مختلف با استفاده از لیزر است؛ 
افکت هایی که در حالت عادی و در صورت عدم استفاده از لیزر نیازمند استفاده از 
مقادیر زیادی از مواد شیمیایی و انجام فرایندهای تکمیل مکانیکی با تجهیزات 
مختلف می باشد. این قابلیت لیزرها آن ها را به انتخابی جذاب برای شرکت هایی 
که هدف آن ها تولید سفارشی است و همچنین میکروکارخانه ها که تنوع رمز 

موفقیت آن هاست، تبدیل کرده است. 
لیزرها زمانی که توسط یک برنامه نرم افزاری یکپارچه و متمرکز بر طراحی 
پشتیبانی شوند، به ابزار قدرتمندی برای خلق محصوالتی نوآورانه برای بازارهای 
سفارشی و بازارهای نیچ)بخش حاشیه ای کوچک از بازار که بر روی یک کاالی 
ویژه متمرکز شده است( تبدیل می شوند. کمپانی های مربوطه در حال کشف 
و بررسی کاربردهای دیگری برای تکمیل لیزری به جز جین هستند برای مثال 
پارچه های پرزدار و کاالهای کشباف. ماشین های رول به رول که توسط تعدادی 

از تولیدکنندگان عرضه شده، به همین منظور طراحی شده است.

مرجع:
Dr. Traci A.M. Lamar, “Laser Finishing For Textile Materi-

als”, Textile World, July 2020
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نمایشگاه پیش روی ™FiltXPO-نمایشگاه و کنفرانس مربوط به فیلتراسیون و 
فرایندهای جداسازی-فرصت هایی را در این صنعت در حال رشد فراهم خواهد کرد.

فرایندهای  و  فیلتراسیون  المللی  بین  کنفرانس  و  فیلتکسپو-نمایشگاه  نمایشگاه 
جداسازی-که از تاریخ 26 تا 28 فوریه برگزار خواهد شد، فرصت خوبی در این صنعت 

در حال رشد برای تولیدکنندگان منسوجات فنی خواهد بود. 
بیش از 2000 بازدیدکننده و 200 غرفه گذار در اسکله نیروی دریایی شیکاگو و در 
نخستین نمایشگاه و کنفرانس انحصاری فیلتراسیون و جداسازی گرد هم می آیند. 
انجمن صنایع پارچه های بی بافت واقع در شهر کری در ایالت کارولینای شمالی برگزار 

کننده این رویداد است.
رشد صنعت فیلتراسیون به دنبال وجود قوانین سختگیرانه مربوط به گازهای گلخانه ای، 
افزایش فشار عمومی برای داشتن آب و هوایی پاک تر، افزایش سرعت صنعتی شدن 
در بازارهای جهانی در حال توسعه، افزایش مراقبت های بهداشتی و زیست داروها، 
توسعه بازارهایی برای فیلتر هپا )جهت حذف ذرات معلق هوا( برای اتاق های تمیز و 
تمایل به محصوالت دوستدار محیط زیست و یک سری عوامل دیگر باعث رسیدن 

زمان مناسب برای به دست آوردن فرصت ها شده است.
امروزه تمرکز تامین کنندگان فیلترها بیشتر بر روی افزایش بهره وری، انرژی پاک تر، 
ارزش افزوده و راهکارهایی با کارایی باال می باشد. فناوری های نانوالیاف و مواد اولیه 
با کارایی باال به عنوان جایگزینی برای غشاهای قدیمی ظهور کرده و فرصت های 
جدیدی را برای تولیدکنندگان نساجی، بی بافت ها و مواد اولیه مهندسی فراهم کرده 

است.
هم زمان این صنعت به دنبال یافتن روشی برای مقابله با مسایلی نظیر کمبود آگاهی 
مصرف کنندگان از مشکالت سالمتی ناشی از کیفیت بد هوا، ایجاد تعادل بین کارایی 
و قیمت، مشخص کردن استانداردها، مشکالت مربوط به نیروی کار سالخورده، 

ادغام ها و مشکالت تعرفه ای و بازرگانی می باشد. در نمایشگاه فیلتکسپو جدیدترین 
رویکردهای مرتبط با مسایل فوق توسط متخصصان فنی ارایه خواهد شد. همگرایی 
فکری افراد پیشرو در این صنعت در یک مکان و چشم انداز صنعت فلیتراسیون برای 

نشان دادن استراتژی های آینده بسیار مطلوب و ایده آل است.

نانوالیاف و پارچه های با کارایی باال
به گفته مهمت گونولو، مدیر فروش کمپانی هایفایبر فناوری نانوالیاف یک راهکار 
منحصر به فرد است که با کارایی استثنایی خود کمبودهای مواد اولیه فیلتراسیون و 
غشاهای سنتی را جبران می کند. نانوالیاف به معنی واقعی کلمه انقالبی در صنعت 
فیلتراسیون ایجاد کرده و کارایی فیلترها را بهبود بخشیده است. در بازار ترندهای 
زیادی وجود دارد که عامل ایجاد تقاضا برای استفاده از نانوالیاف در پزشکی، نساجی، 
خودرو و الکترونیک می باشد. تا همین چند سال اخیر از الیاف شیشه و غشاهای پلی 
تترافلرواتیلن برای فیلتراسیون ذرات کوچک تر از میکرون استفاده می شد اما با توسعه 
فناوری نانوالیاف از مواد اولیه نانولیفی به عنوان جایگزینی کاراتر با هزینه کمتر استفاده 

می شود.
برایان لیتل، رییس کمپانی باندکس در کارولینای جنوبی به ادامه روند کاراتر شدن 
فناوری پارچه های مورد استفاده در فیلتراسیون صنعتی اشاره می کند که منجر به 
تولید پارچه ای کاراتر و سخت تر و در عین حال سبک تر در مقایسه با انواع قدیمی 

آن می شود.
پیش بینی می شود در آینده استفاده از فیلتر پلیسه دار به عنوان روشی برای مقابله با 

چالش های مربوط به توان عملیاتی و کارایی فیلتراسیون افزایش پیدا کند.
امروزه با استفاده از فناوری های جدید تولید فیلتر نمدی می توان پارچه هایی با کارایی 
باال تولید کرد که محدودیت های مربوط به نمدهای لمینیت شده با غشاهای پلی 

استفاده از نانوالیاف و مواد اولیه با کارایی باال در فیلتراسیون

اطالع رساني

ترجمه: سیدضیاءالدین امامی رئوف
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تترافلرواتیلن را هم ندارد. با توجه به افزایش قیمت الیاف آرامید و چالش های تامین 
آن، تقاضا برای الیاف ترکیبی جدید افزایش یافته است.

چالش ها
به گفته مایکل تسوزک، مدیر اجرایی انجمن ملی فیلتراسیون هوا، در حالی که تقاضا 
برای هوای پاک از سوی مصرف کنندگان وجود دارد اما همچنان بسیاری از افراد 
از اثرات منفی ذرات بسیار ریز معلق در هوا بر سالمت انسان آگاهی ندارند. آن ها 
همچنین ارزش هزینه ای را که بابت کیفیت خوب هوای داخل ساختمان می پردازند 

نمی دانند.
با پیشرفت فناوری در بازار فیلتراسیون آمریکا و درک بهتر افراد از مزایای کیفیت خوب 

هوای داخل ساختمان در محیط های مختلف، فرصت ها نیز بیشتر می شود. 
راچستر،  در   Lydall Performance Materials کمپانی  رییس  مارولد،  پل 
نیوهمپشایر و یکی از برگزار کنندگان کنفرانس فیلتکسپو عقیده دارد که الزم است تا 
قوانین جهانی در رابطه با کیفیت هوای داخل ساختمان و همچنین کنترل انتشارات و 

بهبود فیلتراسیون در نظر گرفته شود که این به نفع افراد جامعه هم هست.
با ادغام کمپانی های فیلتراسیون و نبود استعداد به دلیل نیروی کار سالخورده شاهد 

تغییرات چشمگیری در این صنعت هستیم.
هر ساله بخش بزرگی از نیروی کار شاغل در صنعت فیلتراسیون به سن بازنشستگی 
می رسند که این باعث از بین رفتن تخصص در این صنعت می شود ضمن این که 

نیاز به نوآوری همواره در این بخش وجود داشته و خواهد داشت.
یکی دیگر از نگرانی های موجود در این صنعت سیاست فعلی است. لیتل می گوید: 
»مذاکرات تجاری بین چین و آمریکا بر توانایی پیشگویی سرمایه گذاری های ثابت و 
مجموع تقاضاها تاثیر می گذارد. عالوه بر آن ساختار تعرفه ای فعلی برای تولیدکنندگانی 
که برخی از کاالهای خود را از چین تامین می کنند، محدودیت هایی ایجاد و آن ها را 

ناچار به یافتن منابعی جدید که شامل این سیاست نمی شود، می کند.«

کمپانی Phifer نیز به عنوان یکی از تامین کنندگان رشته های توری های فلزی 
چالش های ناشی از ناآرامی های تجاری و تعرفه ای در کوتاه مدت را درک کرده است. 
از سوی دیگر این یک فرصت برای ارایه محصوالت »ساخت آمریکا« در نمایشگاه 

به شمار می رود.
به گفته لیتل مهندسان فیلتراسیون صنعتی برای رعایت کردن قوانین مربوط به انتشار 
گازها با چالش هایی روبرو هستند و این در حالیست که توان عملیاتی کارخانه های آن 

ها در باالترین سطح خود قرار دارد. 
کاربران نیز برای ارتقای آپشن های بگ هاوس یا فیلترهای کیسه ای با محدودیت هایی 
مواجه هستند چون فناوری فیلترهای پارچه ای قدیمی برای رفع چالش های موجود 

دارای امکانات چندانی نمی باشد.
عالوه بر آن ترندهای موجود در زمینه انرژی های مورد نیاز برای تولید برق بر روی 
تقاضا برای محصوالت مربوط به فیلتراسیون تاثیر می گذارد. لیتل می گوید: »کاهش 
فعالیت نیروگاه های با سوخت ذغال سنگ منجر به کاهش تقاضا برای فیلترهای 
نمدی PPS )پلی فنیلین سولفید( شده است. این در حالی است که افزایش استفاده 
از ضایعات در فناوری های تولید انرژی باعث ایجاد تقاضا برای محیط های فیلتری 

سازگار با جریان های گازی فرار شده است.«
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر صنعت فیلتراسیون، استانداردهای فیلتراسیون است. 
گونو عقیده دارد برای موفقیت در بازار تست کردن محصوالت فیلتراسیون و نشان 
دادن ارزش آن ها ضروری می باشد و هزینه انجام این آزمایشات نیز باید به عنوان 

بخشی از هزینه های استارتاپ ها برای ورود به این کسب و کار در نظر گرفته شود.
مارولد می گوید: »هوای چین در نهایت تبدیل به هوای اروپا و آمریکا می شود. با 
رعایت قوانین و انجام کنترل های الزم در هر مکان می توان تغییراتی در روند آلودگی 
هوا ایجاد کرد. همه ما به عنوان یک جامعه جهانی باید این مساله را در اولویت قرار 

دهیم و بهای آن را هم بپردازیم.«

نکات برجسته کنفرانس
شرکت کنندگان در کنفرانس فیلتکسپو این فرصت را پیدا می کنند تا دانش فنی مرتبط 
با صنعت فیلتراسیون را کسب کنند. این رویداد سه روزه دارای هفت مبحث کلیدی 
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و سخنرانی هایی در بخش های مختلف شامل فیلتراسیون هوا، محیط های فیلتری 
نانولیفی، فناوری های جداسازی، فناوری های غشایی، زیست داروها، مدل سازی خرد 

و کالن و فیلتراسیون آب می باشد.

نوآوری های موجود در فیلتکسپو
در میان محصوالت نوآورانه ای که در نمایشگاه فیلتکسپو عرضه خواهد شد محصوالت 
فیلتری جدید برای فیلتراسیون صنعتی هوا و مایعات که دارای کارایی باال و قابلیت 
صرفه جویی در مصرف انرژی هستند و در آن ها از فناوری نانو و مواد اولیه با کارایی 

باال به جای محیط های فیلتری سنتی استفاده شده است، به چشم می خورد.
کمپانی فنالندی Ahlstrom-Munksjö فیلتر جدید خود با نام Extia® را در 
این نمایشگاه عرضه خواهد کرد. این فیلتر صد در صد بشرساخت، با دوام و دارای 
قابلیت تمیز شدن با استفاده از پالس هوای فشرده می باشد که به صورت خاص 
برای فیلتراسیون صنعتی هوا طراحی شده است. محصول جدید جزوخانواده فیلترهای 
Exita 1000 است که در سال گذشته معرفی شد. کمپانی همچنین محصوالت 

Exita را که دارای کارایی متوسط هستند و به صورت سفارشی برای تامین ایمنی در 

تجهیزات صنعتی کنترل آلودگی هوا طراحی شده اند، عرضه خواهد کرد. محصوالت 
دارای کارایی باال که به طور خاص برای فیلتراسیون ذرات بسیار ریز و گرد و خاک 

طراحی شده اند نیز ارایه خواهد شد.
کمپانی هندی A2Z Filtration Specialties، تولیدکننده ماشین فیلتراسیون نیز 
توجه خود را بر روی خطوط تولید خودکار مناسب نظیر خط فیلتر کابین، مینی پالت 
و قاب بندی درون خطی گذاشته است. عالوه بر آن اجزای ماشین نظیر اجزای فلزی 
فشرده، اندکپ ها، توری های فلزی گسترده، اجزای قالب گیری تزریقی و ریخته گری 

کمپانی A2Z نیز در فیلتکسپو به نمایش گذاشته خواهد شد.
کمپانی Bondex، تامین کننده منسوجات بی بافت فنی با استفاده از فناوری باندینگ 
حرارتی در این نمایشگاه فیلتر صنعتی با کارایی باالی خود یعنی Hydrolox® را 
عرضه خواهد کرد که شامل محلول هایی در هموپلیمر اکریلیک، پلی آمید و ترکیب 

بازدیدکنندگان  باشد.  الکترواستاتیک می  پلی استر-فوالد ضدزنگ برای عملکرد 
نمایشگاه همچنین می توانند از فیلتر مایعات هیدرولوکس که شامل محلول های 
پلی پروپیلن که تکمیل های سطحی متداول و شیمیایی بر روی آن ها انجام شده 

نیز دیدن کنند.
کمپانی Hollingsworth & Vose ، تولیدکننده مواد اولیه بی بافت و کاغذهای 
مهندسی واقع در شهرک والپول در ایالت ماساچوست نیز با عرضه محصول جدید 
خود یعنی فیلترهای جیبی NanoWave® به کمپانی ها کمک می کند تا خود را 
به استاندارد ISO16890 در زمینه فناوری های مربوط به »گرمایش، تهویه و تهویه 
مطبوع« برسانند. این کمپانی همچنین محصول جدیدی را از خانواده محصوالت 
Technostat معرفی خواهد کرد که هم دارای عملکرد الکترواستاتیک تکنوستات 

می باشد و هم فیلتراسیون مکانیکی در آن بهبود یافته است.
کمپانی ترکیه ای HiFyber  تولید کننده فیلترهای نانولیفی با کارایی باال برای 
فیلتراسیون هوا در پاسخ به نیاز به فیلترهایی با مصرف کم انرژی در پی افزایش قیمت 
انرژی و سختگیری قوانین مربوط به انتشار گازهای مضر، فیلترهای جدیدی تولید 
کرده که آن را در نمایشگاه عرضه خواهد کرد. این فیلترها چندالیه، کامال مصنوعی 

و قابل پلیسه شدن هستند. 
به گفته کمپانی این فیلترها تحولی در صنعت فیلتراسیون به شمار می روند و در انواع 
مختلفی از فیلتراسیون قابل استفاده می باشند به ویژه در بخش گرمایش، تهویه و 
تهویه مطبوع و همچنین فیلترهای هوای داخل توربین های گازی. عملکرد آن ها صد 
در صد مکانیکی بوده و وابسته به شارژ الکترواستاتیک نیست که این تضمین کننده 
کارایی آن ها در طول عمر مفید فیلتر می باشد. استفاده از نانوالیاف در قطر کوچکی از 
فیلتر یک مزیت کلیدی دارد و آن کاهش افت فشار در فیلتراسیون است که کمپانی 

آن را در تست فیلتراسیونV-Bank  نشان داده است.
کمپانی آمریکایی Stockmeier Urethanes USA تامین کننده چسب، درزگیر 
و سیستم های پوشش دهی در صنعت فیلتراسیون واقع در کالرکسبرگ، ویرجینیای 

غربی نیز در این نمایشگاه مواد اولیه یورتانی پیشرفته را به نمایش خواهد گذاشت. 
این مواد می توانند هم به عنوان قاب و هم چسب عمل کنند. کمپانی همچنین سیستم 
های فومی مخصوص هوابندی که نیاز به سرمایه گذاری آنچنانی ندارند را نیز عرضه 

خواهد کرد. 
روش های پردازش این سیستم طوری طراحی شده است تا با تولید چسب ها مشترک 
باشد که باعث کاهش نیروی کار و امکان ایجاد اتوماسیون می شود. برای کنترل دقیق 
جریان و سرعت در سرهم بندی نیز از یک فناوری شیمیایی جدید استفاده می شود و 

نیازی به ارتقا و به روز رسانی تجهیزات نیست.
کمپانی ژاپنی Teijin Frontier نیز الیاف فوق ظریف خود را در نمایشگاه ارایه 

خواهد کرد. نازکی این الیاف 1/7500 موی انسان است.

مرجع:
Sandy Frinton, “High-Performance Materials, Nanofibers 

Emerge As Filtration Solutions”, Textile World, November/

December 2019
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تحریک الکتریکی عضالت یا همان EMS نوعی حرکت ورزشی است که شامل 
ارسال تکانه های الکتریکی برای تحریک انقباض طبیعی ماهیچه ها به منظور 

بهبود رشد عضالت می باشد.
پیدایش این نوع از تمرینات به دهه 1960 بر می گردد اما در چند سال اخیر رواج 
زیادی یافته است شاید به این دلیل که کیت های قدیمی ئی ام اس بزرگ بوده 
اما با پیشرفت فناوری و مدرنیزه شدن، این کیت ها نیز کوچک تر و پوشیدنی تر 

شده اند. 
یکی از کمپانی های فعال در این زمینه کمپانی شیشانگ تکنولوژی است. تخصص 
این کمپانی در زمینه پوشاک هوشمند بوده و بیش از 70 اختراع نیز در این زمینه 
به ثبت رسانده است. محصوالت این کمپانی بیشتر به فشن و سالمت مربوط 
می شود اما اخیرا شیشانگ نسل جدیدی از منسوجات ورزشی الکتریکی را به نام 

Wisenfit EMS عرضه کرده است. 

اندی لیانگ، مدیر بازاریابی بین المللی شیشانگ می گوید: »در هنگام انجام 
تمرینات با لباس های ورزشی جدید، تحریک الکتریکی ماهیچه بر روی عضالت 
مختلفی به کار گرفته می شود. تحریک الکتریکی ماهیچه باعث ایجاد پالس های 
الکتریکی شده که با تقویت پالس های الکتریکی طبیعی مغز و الگوهای استاندارد 

ورودی-خروجی باعث تحریک ماهیچه ها می شود.«

کیت تحریک الکتریکی ماهیچه
این کیت از یک جفت شلوارک و تاپ تشکیل می شود که هر دو ظاهری مشابه 
لباس های ورزشی معمولی دارند. تنها تفاوت آن ها با لباس های ورزشی معمولی 
از  قرارگیری گروه های اصلی  تکه های مستطیل شکلی است که در محل 

ماهیچه ها در پارچه لباس به کار رفته است.
در تهیه این لباس ها از بهترین مواد اولیه، الستیک رسانا و نانولوله های کربنی 
استفاده شده است. حس افراد از پوشیدن لباس مانند پوشیدن پوست دوم است. در 
این لباس بر خالف سایر وسایل تحریک الکتریکی ماهیچه نیازی به اسپری کردن 

آب بر روی منطقه ایجاد نیرو حتی پیش از پوشیدن لباس هم نیست.
جریان الکتریکی این کیت از طریق یک گوشی هوشمند که با یک کابل کوتاه 
به لباس وصل شده تامین می شود، یک جیب در باالی لگینگ برای قرار دادن 
گوشی درون آن تعبیه شده است. عالوه بر آن مصرف برق لباس بسیار پایین است 

و تنها با داشتن 3 درصد شارژ می توان 8 ساعت از آن استفاده کرد.
کمپانی شیشانگ اخیرا اکسسوری جدیدی را به عنوان یک منبع جایگزین برق 

اطالع رسانيافزایش کارایی تمرینات ورزشی با لباس های ورزشی هوشمند

ترجمه: سارا نظام االسالمی
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عرضه کرده است. این اکسسوری که »یک قطب بسیار کوچک است«، به صورت 
بی سیم قابل کنترل بوده و این امکان را به کاربر می دهد تا منطقه و سطح نیرو را 

عوض کند. این واحد می تواند بین 8 تا 30 ساعت کار کند و سطح آن نیز بر روی 
0 تا 50 قابل تنظیم است.

هدف از توسعه این لباس کمک به کاربران برای داشتن بیشترین عملکرد در 
تمرینات ورزشی و در هر مکان و هر زمان است برای مثال 30 دقیقه استفاده از 
این کیت معادل دو ساعت ورزش در باشگاه های معمولی می باشد. این کیت به 
سوزاندن کالری، افزایش سرعت متابولیسم، رشد عملکرد ماهیچه ها و افزایش 
قدرت آن ها کمک می کند. این سیستم تنها برای تناسب اندام نیست بلکه می 

تواند به استراحت عضالت نیز کمک کند.
زمانی که لباس فعال است ماهیچه ها در اثر تحریک الکتریکی به طور مستقل 
شروع به حرکت می کنند. در این هنگام شخص احساس لرزیدن می کند درست 
مانند زمانی که از اسلحه فاشیا)اسلحه ماساژ تمدد اعصاب ماهیچه ای( استفاده می 
کند. نکته مهم دیگر سبکی این کیت است؛ وزن لباس حدود 400 گرم بوده که 

معادل وزن یک قوطی کوکاکوالست.
سایر ویژگی های کیت ویزنفیت دوام باال و قابلیت شستشوی آن در ماشین 
لباسشویی است. تا کنون این لباس در برابر 1000 ساعت تست شستشو در ماشین 

از خود مقاومت نشان داده است. 

اپلیکیشن همراه
همان طور که پیش از این گفته شد منبع تامین نیروی لباس گوشی های هوشمند 
است اما می توان سیستم را توسط اپلیکیشن همراه آن که هم برای سیستم های 
اندروید و هم آی او اس قابل استفاده می باشد نیز مدیریت کرد. کاربر می تواند 
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زمان تمرین کردن، دستگاه متصل و میزان کالری سوزانده شده را مشاهده کند. 
عالوه بر آن شخص می تواند با استفاده از راهنما حرکات ورزشی را به درستی 
انجام دهد که این باعث کاهش ریسک آسیب و همچنین افزایش کارایی می شود.

از این اپلیکیشن همچنین می توان برای تغییر وضعیت لباس استفاده کرد و یکی 
از وضعیت های چربی سوزی، فرم دهی، عضله سازی و ماساژ را انتخاب نمود. 
این پارامترها را می توان از طریق دکمه ای که برای روی کابل ارتباطی قرار دارد 

نیز تغییر داد. 

توسعه محصول
تیم توسعه محصول جدید بیش از ده سال در صنعت مد در شهر پکن مشغول 
به کار بوده است. آن ها در سال 2015 کار بر روی منسوجات هوشمند را آغاز و 
کاپشن هوشمندی خلق کردند که دارای پنل کنترل دمایی بود که قابلیت اتصال 

به گوشی هوشمند را نیز داشت. 
در همین سال این محصول را بر روی وبسایت علی بابا ارایه و بابت آن بیش از 

یک میلیون دالر جمع آوری کردند.
این موفقیت باعث افزایش اعتماد به نفس تیم برای سرمایه گذاری کامل بر روی 

صنعت منسوجات هوشمند شد. 
در سال 2016 کمپانی به شنزن نقل مکان کرد و سپس شروع به کار بر روی لباس 
های ئی ام اس نمود. فعالیت کمپانی در ابتدا به عنوان تامین کننده تجهیزات اصلی 
برای کمپانی Ningbo Zouyun بود اما در سال 2018 تصمیم به تولید منسوجات 

ورزشی هوشمند گرفت. 
هدف آن ها تولید کیت منسوجات ورزشی ئی ام اس برای استفاده روزانه بوده است، 

منسوجاتی که کامال شبیه لباس های ورزشی معمولی باشند و تنها با »پوشیدن« 
آن ها بتوان از عملکردشان بهره برد. از زمانی که این کیت بر روی وبسایت کیک 
استارتر رونمایی شد، حدود 43000 دالر به کمپانی رسید که تقریبا دو برابر مقدار 
پیش بینی شده بود. نخستین بسته از کیت لباس ورزشی ویزنفیت در چند هفته 
آینده در دسترس خواهد بود و اگر همه چیز خوب پیش رفت تولید سری دوم نیز 

در مارس 2020 آغاز خواهد شد.

چشم انداز آینده
کمپانی قصد دارد در آینده کار بر روی مواد اولیه ای نظیر پارچه های عمل شده با 
گرافین را برای استفاده در منسوجات فنی مطابق با مد روز ادامه دهد و امیدوار است 
هر روز افراد بیشتر و بیشتری از مزایای این منسوجات بهره ببرند. کمپانی همچنین 
قصد دارد فعالیت خود در زمینه مدیریت هوشمند سالمت را از چین به کشورهای 
دیگر گسترش دهد. لیانگ می گوید: »ما عقیده داریم که منسوجات هوشمند به 
زودی در سرتاسر جهان قابل دسترس خواهد بود. افراد زیادی ورزش می کنند و به 
تناسب اندام و سالمتی خود اهمیت می دهند. در نتیجه بازار این منسوجات بسیار 

گسترده خواهد بود.«
با توسعه فناوری هایی نظیر 5G، نیمه رساناها و اجزای الکترونیکی انعطاف پذیر 

منسوجات و تکنولوژی روز به روز بیشتر با هم ادغام خواهند شد.

مرجع:
Jessica Owen, “Smart sportswear to increase workout efficien-

cy”, WTIN, January 2020
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کمپانی Liebaert Textiles در سال 1887 در بلژیک تاسیس شده است و سابقه 
ای طوالنی و غنی در زمینه تولید پارچه دارد. کمپانی در ابتدا بند جوراب و شلوار 
تولید می کرد تا این که در دهه 1960 یک کارگاه بافندگی حلقوی تاری تاسیس 
کرد و تولیدات خود را گسترش داد و پارچه های االستیک و منسوجات فنی 
بیشتری تولید کرد. چهل سال بعد فرصت تازه ای برای کمپانی ایجاد شد تا 
منسوجات کشباف ظریف تری تولید کند و پس از آن پارچه ها نانواستیچ متولد 

شدند.
»تاریخچه  گوید:  می  تکستایلز  لیبرت  نوآوری  و  بازاریابی  مدیر  لیبرت،  ماتیو 
پارچه های نانواستیچ به سال های 2010/2011 برمی گردد. در آن زمان تخصص 
اصلی ما منسوجات کشباف بسیار ظریف بود و همواره به تولیدکنندگان ماشین آالت 
فشار می آوردیم تا ماشین های با گیج ظریف تر در اختیار ما قرار دهند. گیج بیشتر 
ماشین ها در آن دوره 28 و 32 بود و تعدادی از کمپانی ها نیز از ماشین های با 
گیج 40 استفاده می کردند اما ما ماشینی می خواستیم که محصول آن از این هم 
ظریف تر باشد، پس از کمپانی کارل مایر درخواست کردیم که چنین ماشینی را 

برای ما تولید کند و این گونه بود که خط محصوالت نانواستیچ راه اندازی شد.«
در حال حاضر لیبرت تکستایلز صاحب 5 ماشین کارل مایر با گیج 50 است و تمامی 
پارچه های حلقوی تاری بر روی این ماشین آالت تولید می شوند. با توجه به این 
که از این نوع ماشین تنها سه یا چهار عدد دیگر در دنیا وجود دارد می توان گفت که 
تولید این پارچه ها در واقع یک کسب و کار انحصاری برای لیبرت تکستایلز است. 
سه خانواده اصلی از پارچه ها در طیف محصوالت نانواستیچ وجود دارد که عبارتند 
از: ایر، اکتیو و اکستریم. وجه تمایز پارچه های خانواده ایر سبکی و تنفس پذیری 
آن هاست و کمپانی از آن ها به عنوان یکی از »ظریف ترین پارچه های جهان« 

نام می برد. استفاده از ترکیبی از الیاف الیکرا و نخ ها ی پلی آمید سوپرمیکرو باعث 
ایجاد راحتی بی نظیر و زیردست نرم می شود.

عالوه بر آن پارچه های ایر بسیار تنفس پذیر هستند و سرعت خشک شدن آن ها 
در مقایسه با یک پارچه تریکوی استاندارد موجود در بازار 50-30 درصد بیشتر 
است. لیبرت می گوید: »محبوب ترین پارچه ما که همه با دیدن آن طرفدارش می 
شوند، ایر C58 است. به عقیده من این پارچه بی شک بهترین پارچه ای است که 
ما تا به حال تولید کرده ایم. این پارچه نرم ترین و زیباترین پارچه ای است که می 

تواند در لباس زیر، راحتی و تی شرت مورد استفاده قرار بگیرد.«
خانواده بعدی پارچه ها، اکتیو است. این پارچه ها تا حدی سنگین تر و متراکم تر 
است. از پارچه های اکتیو می توان در تهیه تی شرت و  لگینگ استفاده کرد. این 
پارچه که در چهار جهت کشسان است، مستحکم بوده و در لباس زیر و شلوارهای 
یوگا نیز قابل استفاده می باشد. هدف از تولید این پارچه ها این است که ضمن ایجاد 

محافظت بیشتر برای شخص آزادی حرکت او نیز همچنان تامین شود. 
گروه آخر، پارچه های اکستریم است که متراکم، محافظ و ایده آل برای طرفداران 
ورزش و دوستداران فضاهای بیرونی می باشد. تراکم این پارچه ها به طور مشخص 
دو تا سه برابر تریکوهای استاندارد است که آن ها را برای استفاده در لباس های 

کارکردی مناسب می سازد.
نانواستیچ عالوه بر این سه گروه از پارچه ها یک سری از فناوری ها را نیز شامل 
می شود از جمله فناوری خنک کنندگی، گرم کنندگی، آنتی باکتریال و فناوری های 
کارکردی. فناوری های خنک کنندگی، گرم کنندگی و کارکردی در واقع بر پایه 
نخ می باشد اما فناوری آنتی باکتریال یک فرایند تکمیلی است. تکمیل ها از نقطه 
نظر انعطاف پذیری جذابیت بیشتری دارند اما از نظر پایداری و دوام، نخ ها بهترند. 

استفاده از پارچه های نانواستیچ در منسوجات پزشکی
اطالع رساني

ترجمه: اکرم باقری توستانی
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پارچه های خنک کننده نانواستیچ کمک می کند تا دمای بدن در طول فعالیت های 
فیزیکی و در هوای گرم تا حدی که برای شخص ناراحت کننده است، باال نرود. 
با به کارگیری یک نوع نخ خاص در این پارچه ها امکان انتقال سریع حرارت بدن 
به خارج و هم زمان افزایش تنفس پذیری ماده اولیه توسط پارچه فراهم می شود. 
از این فناوری در موارد مختلفی می توان استفاده کرد از جمله لباس ورزشی، لباس 

زیر و لباس های بیرونی.
فناوری گرم کنندگی نیز به همین روش عمل می کند. با استفاده از یک نوع الیاف 
توخالی مخصوص که حاوی ملکول های کاراکل یا قهوه ذغال است، این امکان 
فراهم می شود تا نخ بتواند حرارت طبیعی بدن را درون لباس محصور کرده و آن را 
برای مدت زمان طوالنی تری حفظ کند. به گفته کمپانی زمانی که از این پارچه به 
عنوان الیه بیس یا پایه استفاده شود و در نزدیک ترین مکان نسبت به بدن انسان 

جای بگیرد خاصیت عایق کنندگی آن بیشتر می شود. 
فناوری کارکردی لیبرت نیز در راستای هدف کمپانی برای ایجاد خصوصیات 
کارکردی نظیر پارچه اکستریم، قادر است تا مقدار اسید الکتیک انباشته شده در 
ماهیچه ها را کاهش دهد و از حرارت بدن برای تسکین ناراحتی و خستگی 
عضالنی استفاده می کند. لیبرت می گوید: »این فناوری حرارت بدن را به امواج 
مادون قرمز تبدیل می کند، این امواج مجددا به بدن ارسال می شوند و تاثیر مثبت 

خود را بر جای می گذارند.«
هدف از تکمیل آنتی باکتریال در وهله اول کاهش رشد باکتری هایی بود که باعث 
ایجاد بوی نامطبوع می شدند. با این حال در شرایط فعلی و با توجه به اپیدمی 
ویروس کرونا، از محبوبیت زیادی برخوردار شده است. در واقع در چند ماه اخیر 
لیبرت تکستایلز نیز مانند بسیاری از کمپانی های دیگر برای مقابله با شیوع ویروس 

به تولید ماسک پرداخته است.
لیبرت می گوید: »دولت بلژیک هم زمان با بروز ویروس کووید-19 آمادگی چندانی 
برای عرضه ماسک نداشت و از مردم درخواست کرد تا خودشان برای مصرف 
شخصی خود ماسک درست کنند اما هیچ قانونی در این رابطه وجود نداشت. 
به همین دلیل فدراسیون نساجی بلژیک با همکاری آزمایشگاه تحقیقات نساجی 
بلژیک Centexbel روشی را برای تایید پارچه ها از نظر مقابله با کووید-19 ارایه 
دادند. لیبرت تکستایلز یکی ازنخستین کمپانی هایی بود که موفق به دریافت 
تاییدیه شد که به این معناست که پارچه های مورد تایید برای تولید ماسک های 

صورت یک الیه قابل استفاده بودند.«
»در ابتدا افراد زیادی برای خرید این ماسک ها هجوم آوردند اما به عقیده من 
در حال حاضر بازار تا حدی از ماسک های صورت بیسیک اشباع شده است. 
شرکت های زیادی راهکارهای سفارشی ارایه می دهند و دولت نیز تا حد زیادی به 
ذخیره سازی استراتژیک این کاال پرداخته است اما این احتمال وجود دارد که تقاضا 
برای ماسک های صورت با کیفیت باال افزایش پیدا کند به ویژه در شرایط کنونی 
که افراد ناچارند در بیشتر موقعیت های اجتماعی ماسک بپوشند. الزم به ذکر است 

که راحتی ماسک ها نیز فاکتور مهمی به شمار می رود.«
نانواستیچ نیز در پی شیوع کووید-19 و با در نظر گرفتن تقاضا برای محصوالت 
اکورنج، با الگوهای مشابهی از کاهش و افزایش تقاضا روبرو شده است. این 
پارچه ها از ®RECONYLON -نخ نایلونی تهیه شده از ضایعات مصرف شده-

تهیه می شوند. این نخ به تایید GRS رسیده و میزان انتشارات دی اکسید کربن آن 
تنها 53 درصد دی اکسید کربن آزاد شده در تولید نایلون 6 استاندارد می باشد. با به 
کارگیری این نخ و بهره گیری از تخصص کمپانی می توان پارچه هایی با کیفیت 

باال و زیست سازگار برای استفاده در موارد کاربردی مختلف تولید کرد.
لیبرت می گوید: »مدتی بود که ما مشغول کار و مطالعه بر روی این طیف از 
محصوالت بودیم که سال گذشته از محبوبیت خوبی هم برخوردار بودند و تقاضا 
برای آن ها زیاد بود اما به نظر می رسد با شیوع ویروس کووید-19 و حرکت های 
دیگری نظیر جنبش »جان سیاهان مهم است«، پایداری این محصوالت دیگر 
اهمیت سال های گذشته را نداشته باشد. با این وجود من اطمینان دارم که در 
سال های پیش رو اوضاع فرق خواهد کرد و مجددا تقاضا برای محصوالت فوق 

افزایش خواهد یافت.«

حوزه دیگری که تحت تاثیر کووید-19 بوده است، حوزه نوآوری می باشد. این 
ویروس در شرایط کنونی که بقای کمپانی ها اولویت است، باعث توقف ناگهانی 
فعالیت های بخش تحقیق و توسعه شده است. لیبرت می گوید اگر سال گذشته 
از من در مورد این که چه چیزی ترند است سوال می کردند پاسخ من »پایداری« 
بود اما در حال حاضر نگرانی بسیاری از کمپانی ها برای بقا و پابرجا ماندن است 
حتی شرکت های سالم نیز هیچ ایده ای از این که بازار چگونه قرار است رشد کند، 
ندارند. در این میان واکنش مصرف کنندگان چه خواهد بود؟ آیا تغییراتی در الگوی 
خرید آن ها ایجاد خواهد شد؟ برای این پرسش ها هیچ پاسخی وجود ندارد به 
ویژه این که بسیاری از اثرات منفی و بسیار بد این بحران هنوز آشکار نشده است.

الزم به ذکر است که مدل تجارت نانواستیچ در واقع تغییر چندانی نکرده و این 
کمپانی همچنان در حال کار بر روی پارچه ها، مجموعه ها و نوآوری های جدید 
می باشد. هدف کمپانی همچنان همان هدف سال های قبل یعنی تولید پارچه های 
منحصر به فرد برای مشتریان در صنایع مختلف است از یک ژاکارد زیبا برای 
استفاده در لباس زیر گرفته تا منسوجات پزشکی و پارچه های کندکننده شعله برای 

استفاده در خودرو.

مرجع:
Jessica Owen, “NanoStich’s upmarket fabrics now have med-

ical applications”, WTIN, September 2020   
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بسیاری از شرکت های مهم ژاپنی فعالیت خود را از ابتدا به عنوان تولیدکننده الیاف 
آغاز کرده اند؛ گسترش و توسعه یافتگی این شرکت ها که معموال هم شامل فعالیت 
آن ها در زمینه های دیگر از جمله مواد شیمیایی، پالستیک، داروسازی و علوم زیستی 

می شد، چند دهه به طول انجامید.
عنوان  به  تورای همه  تیجین،  کورارای،  کاسی،  آساهی  کمپانی های  مثال  برای 
تولیدکننده ویسکوز ریون در دهه 1920 ظهور کرده اند و همواره به فناوری های تولید 
الیاف به عنوان یک عنصر کلیدی در ساختارهای تحقیق و توسعه خود وفادار مانده 

اند ولی در نهایت ناگزیر به همکاری با دانشگاه ها و شرکت های طرف سوم شدند.
نام  به  را  جدیدی  اولیه  الکترونیک-ماده  سونی-غول  کمپانی  بعد  قرن  یک 
Triporous معرفی کرده است که بر پایه الیاف به دست آمده از پوسته برنج 
می باشد. کمپانی سونی نخستین شرکتی بود که در سال 1991 باتری یون لیتیوم قابل 
شارژ را وارد بازار کرده و از آن زمان به بعد به تالش های خود در بخش تحقیق و 

توسعه ادامه داده است تا عملکرد خود را هر چه بیشتر بهبود ببخشد.
در میانه این تالش ها ماده اولیه تریپورس نیز به عنوان ماده ای که دارای قابلیت جذب 

بیشتر و سریع تری نسبت به کربن های فعال موجود است، اختراع شد.

ساختار
تریپورس از یک ماده اولیه کربنی متخلخل با ساختاری ظریف و منحصر به فرد که از 
زیست توده های مازاد نظیر پوسته برنج حاوی سیلیکا مشتق می شود، تشکیل شده 
است. این ماده اولیه عالوه بر دارا بودن منافذ میکرو یا میکروپورها با اندازه nm2 یا 
 nm کمتر که در کربن های فعال متداول نیز وجود دارد، حاوی مزوپورها با اندازه 2 تا
50 و ماکروپورها با اندازه تقریبی mµ 1 نیز هست. در نتیجه به آسانی می تواند مواد 

بزرگ با وزن ملکولی باال را که جذب آن ها با فناوری های متداول مشکل است، جذب 
کند. این مواد شامل ملکول های ارگانیک نظیر هومین ها)دسته ای از ترکیبات آلی 
که در هر پی اچی در آب نامحلول هستند( و شکوفه های جلبک سمی آالینده آب ها، 
مواد آلرژی زا، ویروس ها و پروتئین های کوچک نظیرآنزیم ها می شود. ماده اولیه 
جدید همچنین قادر به جذب سریع ترکیبات با وزن ملکولی پایین نظیر ترکیبات آلی 
کلر و آفت کش ها نیز هست. تریپورس ارزش های جدیدی را در محصوالت مختلف 
ایجاد می کند نظیر خاصیت فیلترکنندگی محیط زیست که باعث از بین بردن ذرات 
آالینده در آب و هوا می شود. سایر کاربردهای این ماده عبارت است از محصوالت 
مراقبت شخصی نظیر دئودورانت ها، برطرف کننده بو و سایر محصوالت ضدباکتری و 

همچنین لوازم آرایشی، محصوالت دارویی، پوشاک و محصوالت نساجی.

پایایی
ساالنه حدود دو میلیون تن پوسته برنج تنها در ژاپن دور ریخته می شود؛ این مقدار 
در جهان بیش از صدمیلیون تن در سال است. با در نظر گرفتن این موضوع ماده اولیه 
جدید یک محصول پایا به شمار می رود. نخستین مرحله در فرایند تولید تریپورس 
کربونیزه کردن پوسته های برنج از طریق پاکسازی مقادیر زیاد سیلیکای انباشته شده 
بین سلول های پوسته های برنج است. سپس سیلیکا تحت فرایندی قرار می گیرد 
تا ماکروپورها تشکیل شود و سپس طی فرایند فعال سازی بخار آب در دمای باال 
مزوپورها و میکروپورها شکل می گیرند. سونی از ثبت اختراع ماده اولیه خود از ابتدا 
تا انتها حفاظت کرده و خود نیز بررسی های الزم برای امکان تجاری سازی و تولید 
انبوه این ماده را انجام داده است اما تصمیم گرفته تا لیسانس این ماده اولیه را از طریق 

شرکت های طرف سوم در دسترس قرار دهد.

بهره گیری از منابع طبیعی ژاپن برای ساخت آینده این کشور
اطالع رساني

ترجمه:  سید ضیاءالدین امامی رئوف
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نانوالیاف سلولزی
تالش برای دستیابی به جایگزین های پایا برای الیاف مصنوعی باعث شد تا محققان 
ژاپنی در طول دهه گذشته به مسیرهای جالب توجهی در این رابطه دست پیدا کنند که 

یکی از جالب ترین آن ها توسعه نانوالیاف سلولزی و کاربردهای آن هاست.
وزن کامپوزیت های بر پایه نانوالیاف سلولزی می تواند یک پنجم وزن فوالد باشد 
در حالی که استحکام آن ها پنج برابر است. در عین حال این کامپوزیت ها دارای 
انبساط خطی گرمایی پایینی هستند و پتانسیل باالیی برای بازیافت و استفاده مجدد 
دارند ضمن این که تولید آن ها نیز کربن خنثی است. ظرافت آن ها از طول موج نور 
مریی بیشتر بوده و در میان سایر ویژگی های برجسته ای که دارند می توان به مدول 
کشسان باالی آن ها که مشابه الیاف آرامید با استحکام باال است نیز اشاره کرد. انبساط 
گرمایی آن ها مشابه شیشه بوده و نفوذپذیری آن ها در برابر اکسیژن و سایر گازها نیز 
باالست. نانوالیاف سلولزی علی رغم منشا آن ها که پالپ چوب است، دارای شفافیتی 
مانند شیشه و استحکامی بیشتر از فیلم های پالستیکی متداول هستند ضمن این که 
ثبات حرارتی آن ها در معرض حرارت نیز بهتر است.شرکت های ژاپنی از جمله تویوتا، 

دنسو و پاناسونیک مشارکت فعاالنه ای در توسعه نانوالیاف سلولزی دارند.

فیبریالسیون
پروفسور هیرویوکی یانو از دانشگاه کیوتو می گوید: »نانوالیاف سلولزی نانوالیافی سبک 
و مستحکم هستند که از گیاهان و معموال پالپ چوب به دست می آیند. پالپ در این 
مرحله به شکل یک توده است و ساختار شیمیایی هر کدام از نانوالیاف سلولزی تغییر 
شکل می یابد تا با ابعاد نانو سازگاری پیدا کند. سپس پالپ با رزین مذاب ورز داده می 

شود و نانوالیاف فیبریله شده و با آن ترکیب و باعث استحکام رزین می شوند.«
در ژاپن جنگل ها حدود 70 درصد سطح زمین را تشکیل می دهند؛ دو سوم این 
جنگل ها با درخت پوشیده شده است. در حال حاضر در ژاپن از چوب درختان سرو برای 

تولید کاغذ و مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت و ساز استفاده می شود.
علی رغم استفاده از این درختان برای تولید مواد اولیه فوق هنوز هم ساالنه حدود 15 
میلیون تن چوب در مناطق کوهستانی ژاپن برای تولید نانوالیاف سلولزی در دسترس 

است که در کمتر نقطه ای در دنیا چنین پدیده ای یافت می شود.

NCV پروژه
از سال 2016 به بعد تیم های تحقیقاتی دانشگاه کیوتو در کنار موسسه فناوری کانازاوا 
به هماهنگ کردن پروژه وسایل نقلیه نانوسلولزی)NCV( پرداخته اند. در این پروژه 

22 دانشگاه، موسسه تحقیقاتی، تامین کننده خودرو و تولیدکننده تجهیزات اصلی از 
ژاپن وجود دارد و بودجه آن نیز از سوی وزارت محیط زیست ژاپن تامین می شود. 

در نمایشگاه خودرو توکیو سال 2019 از خودروی نانوسلولزی به عنوان نکته برجسته 
این پروژه رونمایی شده است. در بدنه این خودرو شامل در، سقف و کاپوت و همچنین 
شاسی یا فریم خودرو از نانوالیاف سلولزی تهیه شده از چوب، گیاه و ضایعات کشاورزی 

بازیافتی استفاده شده است.

میراث مخرب
پروفسور یوجی کاگیاما از موسسه فناوری کانازاوا می گوید: »منفی ترین میراثی که 
خودروهای امروزی از خود بر جای می گذارند، گاز دی اکسید کربنی است که در محیط 
آزاد می کنند. کاهش وزن خودروها عامل مهمی در کاهش میزان دی اکسید کربن 
آزاد شده در محیط است. کربن خنثی بودن فاکتور ضروری دیگر برای خودروهاست. 

به نظر می رسد نانوالیاف سلولزی کلید دستیابی به هر دو فاکتور می باشد.«
مشارکت کنندگان در پروژه فوق قصد دارند با استفاده از نانوالیاف سلولزی بر پایه 
نانوتکنولوژی که حدود یک دهه پیش در دانشگاه کیوتو توسعه یافت، وزن کلی 
خودروها را تا 10 درصد کاهش دهند. در صورت تحقق یافتن این امر مجموع دی 
اکسید کربن انتشار یافته از از تولید قطعات گرفته تا مدت زمان استفاده از ماشین و 

دورریختن آن تا 2000 کیلوگرم برای هر وسیله نقلیه کاهش خواهد یافت. 

مقیاس صنعتی
در حال حاضر رقابت بر سر تولید صنعتی و استفاده از نانوالیاف سلولزی در طیف گسترده 
ای از بازارهای نهایی از قطعات خودرو گرفته تا بدنه لوازم خانگی و حتی پنل های 
نمایشی انعطاف پذیر است. کمپانی های ژاپنی سرمایه گذار در فناوری نانوالیاف 
سلولزی از جمله آساهی کاسی،داییو پیپر، نیپون پیپر و هولدینگ اجی امیدوارند که از 
طریق تولید در مقیاس تجاری هزینه هر کیلوگرم نانوالیاف سلولزی را تا حدود 10 دالر 
کاهش دهند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که تا سال 2030 بازار نانوالیاف سلولزی 

تا یک تریلیون ین)8/7 میلیارد دالر( رشد پیدا خواهد کرد.

مرجع:
Adrian Wilson, “Rice and wood – building for the future on Japan’s 

natural resources and fiber legacy”, International Fiber Journal, July 

2020
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تصور کنید ماسک صورتی وجود داشته باشد که از فرد و افراد اطراف او در برابر 
ویروس کووید-19 محافظت می کند، قابل استفاده مجدد است، به حدی راحت 
است که کل روز می توان از آن استفاده کرد و در محل خود ثابت باقی می ماند 
بدون آن که الزم باشد مدام آن را در جای درست قرار داد. محققان موسسه 
فناوری جورجیا با چندین دهه تجربه در زمینه مواد اولیه نساجی و فیلتراسیون 
ماسک جدیدی را با هدف داشتن این ویژگی ها طراحی کرده اند و قصدشان 
این است که افراد و تولیدکنندگان بتوانند خودشان این ماسک را درست کنند.

این ماسک دارای یک ماده اولیه با خاصیت فیلترکنندگی است که به عنوان 
یک مانع عمل می کند و از یک پارچه استرچ برای نگه داشتن آن در جای 
خود استفاده می شود. در نمونه های اولیه ماسک از یک قالب و بست چشمی 
در قسمت عقب برای نگه داشتن ماسک استفاده شده، یک جیب هم بر روی 
ماسک برای گذاشتن اختیاری فیلتر درون آن و افزایش سطح محافظت تعبیه 
شده است. این نمونه ها حتی پس از بیست بار شستشو شکل اولیه خود را حفظ 

کرده اند.
که  است  این  موجود  مصرف  چندبار  پارچه ای  ماسک های  اساسی  مشکل 
از اطراف آن ها عبور می کند و در مکانیزم  بر خالف ماسک های N95 هوا 
فیلتراسیون اخالل ایجاد می کند. در این حالت ذرات ویروس چه قطرات بزرگ 
و چه ایروسل های کوچک تر می توانند وارد هوایی شوند که با نفس کشیدن 
وارد بدن شخص می شود و به همین صورت نیز ذرات ویروس از ماسک فرد 

مبتال خارج شده و وارد هوا می شوند.
این مشکل پس از شکایت هایی که افراد عینکی از جمع شدن بخار در پشت 
شیشه عینک خود داشتند، شناسایی شده است. مشکل دیگر هم قرار نگرفتن 
ماسک در سر جای خود می باشد که به راحتی در افرادی که ماسک می زنند 
قابل مشاهده است چون آن ها دایما در حال درست کردن ماسک خود هستند 
و همین دست زدن به ماسک پس از دست زدن به سطوح آلوده می تواند باعث 

بروز بیماری در آن ها شود.
محققان برای رفع این مشکل یک ماسک دو قسمتی درست کردند که مانند 
ماسک های تنفسی N95 پشت سر بسته می شود. قسمت جلویی که در واقع 

طراحی دوباره ماسک های صورت با هدف بهبود محافظت و راحتی
اطالع رساني

ترجمه: سید امیرحسین امامی رئوف
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مانند یک مانع عمل می کند شامل مواد اولیه فیلترکننده می شود و شکل آن 
طوری است که به صورت ثابت و کیپ بر روی صورت قرار بگیرد ضمن این 
که فضای کافی را در قسمت جلوی بینی و دهان برای محدود نشدن تنفس و 
راحت صحبت کردن ایجاد کند. این ماسک که از یک ماده اولیه انتقال دهنده 
رطوبت که در لباس های ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد تهیه شده، دارای 
یک جیب است که برای افزایش خاصیت فیلترکنندگی و در پی آن افزایش 
سطح محافظت می توان به صورت اختیاری فیلتر دیگری را درون آن قرار 
داد. این فیلتر پارچه ای قابل شستشو دارای ترکیبی از اسپاندکس و پلی استر 
است. قسمت دیگر ماسک از مواد اولیه کشسان تهیه می شود. این بخش که 
دارای دو سوراخ مخصوص گوش می باشد و به ثابت نگه داشتن ماسک کمک 
می کند، قسمت جلویی ماسک را در جای خود نگه می دارد و با بست وگیره 
لباس ها مورد  برای قرن ها در  های معمولی بسته می شود؛ مکانیزمی که 

استفاده قرار می گرفت.
اگر ماسک به آسانی و به شیوه ای درست بر روی صورت قرار نگیرد، فرد مدام 
به ماسک دست می زند تا آن را بر روی صورت خود تنظیم کند. تیم تحقیقاتی 
می گوید که بارها در تلویزیون مشاهده کرده اند که افراد با ماسک خود مشکل 

دارند و به ناچار آن را در قسمت پایین بینی قرار می دهند.
بین  تعادل  ایجاد  واقع  در  هوا  نفوذ  مساله  از  جدا  بهتر  ماسک  یک  طراحی 
فیلتراسیون موثر و تنفس راحت شخص است. اگر ماسک در تنفس شخص 
ایجاد مشکل کند باعث می شود که آن شخص دیگر از ماسک استفاده نکند.

در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان ماسک سعی دارند تا با افزایش تعداد 
الیه ها اثربخشی ماسک را افزایش دهند اما این کار ممکن است آن طور که 
به نظر می رسد ساده نباشد. تیم تحقیقاتی ماده اولیه دستمال کاغذی با 16 
الیه را مورد بررسی قرار داد و مشاهده کرد که با افزایش تعداد الیه ها مقاومت 
در برابر تنفس بیشتر می شود. آن طور که انتظار می رفت با افزایش مقاومت 

در برابر تنفس فیلتراسیون بهبود چندانی پیدا نکرد.
فیلتراسیون خوب و موثر به تنهایی کافی نیست. ترکیبی از تناسب، کارایی 
فیلتراسیون و قرار گرفتن صحیح ماسک بر روی صورت در کنار هم ویژگی های 

یک ماسک خوب را تشکیل می دهند.
قسمت استرچ ماسک از یک پارچه کشباف-ترکیب اسپاندکس/الیوسل-تهیه 

می شود تا بتواند به خوبی تا زیر چانه و دور سر کش بیاید. محققان برای 
پوشاندن قسمت باالی بینی از یک نوار االستیک تاری پودی که به صورت 

چین دار دوخته شده بود استفاده کردند.
تیم تحقیقاتی برای تهیه نمونه های اولیه از ماسک از مواد اولیه مصنوعی به 
جای پنبه استفاده کرده است. هرچند که پنبه یک ماده اولیه طبیعی می باشد اما 
چون رطوبت را به خود جذب می کند و آن را بر روی صورت نگه می دارد می 
تواند باعث کاهش تنفس پذیری شود و به صورت بالقوه یک »ظرف پتری« 

برای رشد میکروب ها درست می کند.
ماسک ها تبدیل به یکی از اکسسوری های ضروری در کمد لباس ما شده اند 
و در نتیجه در انتخاب مواد اولیه به کار رفته در آن ها از رنگ ها و طرح های 
مختلفی استفاده می شود. فعالیت این تیم تحقیقاتی هم زمان با شیوع پاندمی 
کووید-19 نبوده است، آن ها از ده سال پیش و هم زمان با شیوع آنفوالنزای 
مرغی بودجه ای را از مراکز پیشگیری و کنترل بیماری برای مطالعه بر روی 
ماسک های صورت دریافت کرده بودند. پاندمی کووید-19 به دلیل احتمال 
ابتال به بیماری از طریق افراد ناقل بدون عالمت باعث شده تا اهمیت استفاده 

از ماسک بیش از پیش مشخص شود. 
افراد عادی  در دسترس  را  ها  این ماسک  و مشخصات  الگو  تحقیقاتی  تیم 
را درست کنند.  بتوانند ماسک  تا آن ها هم  تولیدکنندگان قرار می دهند  و 
مواد اولیه مورد نیاز را نیز می توان از پارچه فروشی ها تهیه کرد و بر اساس 

دستورالعمل های داده شده اندازه گیری های الزم را انجام داد.
چه  که  این  و  های صورت  ماسک  مورد  در  که  دارد  عقیده  تحقیقاتی  تیم 
عملکردهایی دارند و یا ندارند اطالعات غلطی در میان افراد جامعه وجود دارد. 
آن ها قصد دارند به عنوان دانشمند و مهندس اطالعاتی را که پایه و اساس 
علمی دارند در اختیار افراد قرار دهند تا به کاهش آسیب های ناشی از ویروس 

کووید-19 در اجتماع کمک کنند.

مرجع:
Jessica Owen, “Researchers redesign the face mask to improve com-
fort and protection”, WTIN, September 2020
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یک تیم تحقیقاتی از یو سی ال ای)دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس(، دانشگاه کارولینای 
شمالی و موسسه فناوری ماساچوست موفق به خلق وسیله ای برای کنترل سطح گلوکز 

بدن و تحویل فوری انسولین در صورت لزوم شده است.
محققان یو سی ال ای، دانشگاه کارولینای شمالی و موسسه فناوری ماساچوست در آمریکا 
موفق به توسعه پچ انسولین هوشمند شده اند که قابلیت کنترل و مدیریت سطح گلوکز در 

افراد مبتال به دیابت و تحویل دوز مورد نیاز از انسولین به آن ها را دارد.
دکتر ژن گو، استاد زیست مهندسی در دانشکده مهندسی ساموئلی در دانشگاه کالیفرنیا و 
سرپرست این پروژه می گوید: »هدف اصلی از انجام این تحقیق بهبود سالمت و کیفیت 
زندگی افراد مبتال به دیابت بوده است. با استفاده از پچ هوشمند دیگر نیازی به کنترل مداوم 
قند خون فرد و تزریق انسولین در صورت لزوم نیست. شیوه کار این پچ ها در واقع تقلیدی 

از عملکرد پانکراس است اما به نحوی که استفاده از آن ساده باشد.«
شروع این تحقیق در سال ۲۰۱5 بوده است. تیم تحقیقاتی در ابتدا نمونه اولیه پچ انسولین 
هوشــمند را تولیــد و آن را بر روی یک موش مبتال به دیابــت آزمایش کرده و با ادامه 

تحقیقات و آزمایشات خود موفق به تولید پچ هوشمند فعلی شده است.
دکتر ژن می گوید که آن ها هنوز هم مشغول کار بر روی محصول جدید و انجام بررسی 
های بالینی آن می باشند. تولید این پچ چسبی که تقریبا به اندازه یک سکه کوارتر)سکه 
آمریکایی به ارزش یک چهارم دالر( می باشد ساده است و روزی یک بار می توان از آن 
استفاده کرد. این پچ از یک پلیمر حساس به گلوکز تهیه شده که از قبل به انسولین آغشته 

شده است، روش تولید آن نیز بر پایه پلیمریزاسیون نوری می باشد.
این پچ پس از هر بار استفاده کامال از پوست جدا شده و برای کنترل مداوم گلوکز خون 

می توان پچ جدید را جایگزین آن کرد. 

نحوه عملکرد پچ
پچ چسبی هوشمند کنترل کننده قند خون یا همان گلوکز است. در این پچ میکروسوزن های 
بســیار ظریف با طول کمتر از یک میلی متر و حاوی دوزهایی از انسولین وجود دارد که 
زمانی که قند خون به حد غیرمجاز می رسد، انسولین آزاد می کند. زمانی که قند خون به 
حد نرمال خود برسد سرعت تحویل انسولین نیز کاهش می یابد. به گفته محققان مزیت 
این پچ این است که می تواند مانع از اوردوز انسولین در بدن شود چون وجود بیش از حد 
انسولین در خون منجر به هیپوگلیسمی)افت قند خون(، تشنج، کما و حتی مرگ می شود.

به گفته یکی دیگر از محققان این پروژه تحویل انسولین به صورت هوشمند و به شیوه ای 
راحت همیشــه یک رویا بوده اســت. اگر ایمنی و اثربخشی پچ های هوشمند جدید در 

آزمایشات انسانی ثابت شود می تواند تحولی در روند مراقبتی بیماران دیابتی ایجاد کند.
میکروسوزن های مورد استفاده در پچ از یک پلیمر حساس به گلوکز تهیه می شود که 
اطراف آن را انسولین فرا گرفته است. این میکروسوزن ها به محض قرار گرفتن پچ بر روی 
پوست به زیر پوست نفوذ می کنند و میزان قند خون را حس می کنند. با باال رفتن گلوکز 
پلیمر از خود انسولین آزاد می کند. از آن جایی که ضخامت هر میکروسوزن از یک سوزن 
معمولی مخصوص خون گرفتن کمتر است و نفوذ آن به زیر پوست هم عمقی نیست، درد 

آن از درد سوزن معمولی کمتر می باشد. هر میکروسوزن حدود نیم میلی متر به زیر پوست 
نفوذ می کند که همین مقدار برای رساندن انسولین به بدن کافی است. 

آزمایشات انجام شده بر روی خوک های مبتال به دیابت نوع یک نشان داده که عملکرد 
پچ در کنترل سطح گلوکز برای مدت زمان حدود بیست ساعت موفقیت آمیز بوده است. 

وزن خوک ها به طور میانگین حدود ۲5 کیلوگرم می باشد.

دیابت دقیقا چیست؟
انسولین هورمونی است که به صورت طبیعی در پانکراس تولید شده و به تنظیم سطح گلوکز 
بدن که ناشی از مصرف مواد غذایی می باشد، کمک می کند. زمانی که بدن شخص به 
صورت طبیعی انسولین تولید نمی کند دیابت نوع یک و زمانی که بدن شخص به صورت 
موثر از انسولین تولید شده استفاده نمی کند دیابت نوع دو ایجاد می شود. به بیان دیگر برای 
کنترل این بیماری دوز معینی از انسولین تجویز می شود. این بیماری بیش از 4۰۰ میلیون 
نفر در سرتاسر جهان را درگیر کرده است. در دهه های اخیر شیوه های درمانی این بیماری 
در بیشــتر نقاط جهان تغییر چندانی نکرده است. بیماران دیابتی با استفاده از یک وسیله 
مخصوص و خون گرفتن از خود سطح گلوکز خون را اندازه گیری می کنند و خود با تزریق 

دوز مورد نیاز از انسولین را وارد بدنشان می نمایند. 
تزریق انسولین می تواند با استفاده از یک سرنگ و سوزن یا قلم انسولین باشد و یا توسط 
یک پمپ انسولین قابل حمل که به اندازه یک گوشی همراه است و با یک لوله که یک 
سوزن در انتهای آن قرار دارد به بدن وصل می شود، انجام شود. پچ انسولین هوشمند نیاز 

به تزریق انسولین را حس کرده و آن را وارد بدن می کند. 
این فناوری مورد پذیرش سازمان غذا و داروی آمریکا بخش برنامه فناوری های نوظهور 
قرار گرفته است، این برنامه در حین طی شدن روند نظارتی به شرکت ها کمک می کند. 
محققان به دنبال تایید سازمان غذا و دارو برای انجام آزمایشات بالینی بر روی انسان هستند 
که بنا بر پیش بینی آن ها در طول چند سال آینده این اتفاق رخ خواهد داد. تیم تحقیقاتی 
همچنین پیش بینی می کند که پچ های میکروسوزنی هوشمند برای استفاده داروهای دیگر 

و کنترل سایر وضعیت های پزشکی نیز مناسب خواهد بود.

اطالع رسانيابداع پچ انسولین هوشمند توسط محققان

ترجمه:  شبنم السادات امامی رئوف



 89 شماره212   آبان 99  

تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش بیست و هشتم

عظمت سلسله ساسانی و دوران زمامداری هرمز 
چهارم و خسرو دوم

تصویر شماره یک. هرمز چهارم

تصویر شماره یک، هرمز چهارم را نشان می دهد که 
لباس پشمی در بردارد و تصویر دوم، خسرو دوم را 

نشان می دهد با لباس ساده پشمی.

تصویر شماره ۲. خسرو دوم

در سال 579، هرمز چهارم به جانشینی انوشیروان 
انتخاب شد، کریستین سن درباره او می نویسد: » اگر 

پژوهشی در سیر تکامل

لباس اریانیان رد ادوار مختلف
درست مالحظه شود، او پیش از انوشیروان، مستحق 
لقب عادل بود.« بلعمی به صراحت می گوید:» در 
عدالت از انوشیروان برتر بود.« تمام تاریخ شناسان آن 
عهد در این معنی معتقدند که هرمز نسبت به ضعفا و 
مظلومین، خیرخواه و نسبت به بزرگان سختگیر بود. 
برای مثال طبری گوید: » هرمز پسر خسرو پادشاهی 
با ادب و احسان و دوستدار ضعیفان و فقیران بود و 
بر اشراف سخت می گرفت. پس )اشراف( در کین او 
ثابت )قدم( شدند و او )هرمز چهارم( نیز کین آنان به 
دل گرفت... حس دادگری او در حق مردم فوق العاده 

بود.«
انوشیروان  چون  می نویسد:»  هرمز  درباره  بلعمی 
درگذشت، هرمز ملک بگرفت و همه کارها بر وی 
محول شد. عیب او آن بود که مردان بزرگ را خرد 
داشتی و حق ایشان نشناختی... هرکس بر ضعیفی 
سیزده  آمدی  شمار  تا  بکشتی  را  او  کردی  ستمی 
بدین  بکشت.  را  مهتران  و  بزرگان  از  کس  هزار 
سبب درویشان )مردم عادی( او را دوست داشتندی 

و مهتران او را دشمن.«
رفتار عادالنه هرمز نسبت به مظلومین و امتناع او از 
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آزار عیسویان و سایر ادیان و مذاهب، کینه روحانیون 
زرتشتی را علیه او برانگیخت و سبب گردید که غیر از 
نجباء و طبقه اشراف، روحانیون زرتشتی نیز با او از در 
دشمنی درآیند. هرمز غیر از مشکالت داخلی، مجبور 
بود با هون ها در شمال و ترکان در شرق و حکومت 
بیزانس در غرب دست و پنجه نرم کند. در جنگ با 
هون ها و ترکان، بهرام چوبین، فرمانده بزرگ نظامی 
هرمز توفیق یافت ولی در جنگ با رومیان با شکست 
مواجه شد و مورد بی مهری شاه قرار گرفت.؛ در نتیجه 
بهرام که مورد عالقه نظامیان بود، راه عصیان پیش 

گرفت.
و  مورخان  طرف  از  چوبینه  بهرام  که  این  با 
تنظیم کنندگان روایات که وابسته به طبقات ممتاز 
بودند، مردی بدنهاد و نابکار معرفی شده ولی فردوسی 

او را سرداری الیق و دادخواه معرفی می کند:
»...به لشگر چنین گفت پس پهلوان     

که ای نامداران روشن روان
چو خواهید کایزد بود یارتان          

کند روشن این تیره بازارتان
کم آزار باشید و هم کم زبان            

 »...بدی برنبندید هرگز میان
بهرام برای بیداری و انتباه سربازان خود چون شنید که 
یکی از همراهانش از پیرزنی کاه خرید ولی بهایش را 

نداد، بی درنگ او را از کمر به دو نیمه کرد.
به طوری که از تاریخ بلعمی برمی آید، همین که دو سال 
از پادشاهی هرمز گذشت، مخالفان از هر طرف سر 
به طغیان برداشتند. بهرام در جنگ با ترکان پیروز شد 
و بار دیگر یاغیان از در سازش درآمدند و چون ارکان 
حکومت ساسانیان را متزلزل دید، بعد از پیروزی بر 
ترکان دعوی سلطنت کرد و خود را از دودمان اشکانی 
معرفی کرد. وی به یاری سربازان که هواخواه او بودند، 

پیروزی های کسب نمود و آشکارا اعالم کرد»
 چو آزرم ها بر زمین برزنیم 

 همه بیخ ساسان ز بن برکنیم .«  
را  شاه  دیدند،  مناسب  را  زمان  که  اشراف  و  نجباء 
دستگیر و کور کردند و فرزندش، خسرو دوم را به 
از  را  خود  که  چوبین  بهرام  اما  برگزیدند  پادشاهی 
دودمان اشکانی می دانست، پایتخت را محاصره کرد، 

تاج شاهی بر سر نهاد و به نام خود سکه زد.
خسرو دوم به ناچار به امپراتور روم پناه برد و از وی 
استمداد نمود.امپراتور خواهش خسرو دوم را پذیرفت 
و با کمک سپاهیان روم، بهرام را از میان برداشت. در 
نتیجه این کمک، ارمنستان از دست ایران خارج شد و 
سرحد شمالی به دریاچه وان و تفلیس رسید ولی این 
وضع دوام نیافت و با مرگ امپراتور روم، خسرو در 
مقام انتقام برآمد. غیر از ارمنستان، کاپادوکیه، قیصریه 
را  بیت المقدس  و  انطاکیه، دمشق  بعدها سوریه،  و 
تصرف نمود. در سال 616 با تسخیر قاهره، اسکندریه 
با  به حدود حبشه رسید، سپس  و  فتح کرد  نیز  را 
تسخیر آنقره ) آنکارا( و قسطنطنیه و شکست هیاطله 
موقعیت نظامی عظیم و بی سابقه ای به دست آورد اما 
حکومت بیزانس آرام ننشست.)تاریخ اجتماعی ایران، 

مرتضی راوندی، صفحه620(

هنر و صنایع دوره ساسانیان
آندره گدار که سال ها سرگرم مطالعه تاریخ معماری 
ایران بود، در کتاب تمدن ایرانی ترجمه دکتر عیسی 
می نویسد:»  ساسانیان  صنایع  و  هنر  درباره  بهنام 
صنعت هخامنشی واقعاً زاییده فکر هخامنشیان است 
نفوذ  و  وجود  به  مربوط  ایران  در  یونانی  و صنعت 
یونایان مقیم ایران است ولی صنعت ساسانی فقط 

صنعت ایران است.«
در زمان سلطنت ساسانیان، این مطلب از نظر مطالعه 
دوره  بین  زیرا  است  اهیم  حائز  ایران  تاریخ صنایع 
یونانی و دوره اسالمی ایران، هنر ساسانی مظهر دوره 
به خصوصی است که صنعت و هنر بر اساس صداقت 
قرار گرفته است. صنعت عهد ساسانی،  و حقیقت 
صنعت واقعی ایران است، صنعتی که چندهزار سال 
قبل در دوره های حاصلخیز واقع میان کوه های مغرب 
کشور تشکیل شد و مدت چندین قرن تحت پوشش 
سالطین هخامنشی و یونانی مستور مانده و وقتی 
اشکانیان به وطن اصلی خود یعنی خراسان برگشتند، 
باردیگر  ملی  حکومتی  عهد  در  ایران  قدیم  تمدن 

نمایان شد. 
وضع صنعت ایران در آن زمان بهتر از وضع سیاسی 
آن نبود. صنعت هخامنشی مرده و شیوه فنی آن پیش 

از آن که اسکندر ایران را به تصرف درآورد، فراموش 
شده بود. صنعت رسمی اشکانی که مخلوطی از سنن 
شرقی بدون وابستگی ظاهری یا عمیقی، یا صورت 
ظاهری یونانی بود از نظر فنی رو به انقراض می رفت 

و حیثیت و شخصیت خود را از دست داده بود. 
و  ایران  معماری  توصیف سبک  گدار ضمن  آندره 
تعریف از کاخ های باشکوه ایران به خصوص زمان 
سایر  مانند  نیز  پارچه بافی  هنر  درباره  ساسانیان 
مستشرقین از منظره شکار خسرو در طاق بستان الهام 
گرفته و چنین می نویسد:» در این نقش حیوانات با 
روح و با تناسب ترسیم شده اند و در جزئیات آن بسیار 
دقت به عمل آمده به طوری که نقوش لباس اشخاص 
چنان با دقت نشان داده شده که به منزله مدرکی 
برای اطالع از نقوش پارچه های آن زمان است. در آن 
مقدار زیادی ظروف طال و نقره به خارج ایران صادر 
می شد که امروز بیشتر آنها در موزه های شهرهای 
مختلف وجود دارد. نقوش این ظروف عبارت است از 

حیوانات واقعی، خیالی، مناظر شکار، جنگ و ...
زمان  آن  پارچه های  نقش  برای  این موضوعات  از 
در  ساسانی  عهد  پارچه های  و  شده  استفاده  بسیار 
دنیای قدیم شهرت بسیار داشتند. این پارچه ها گذشته 
از نقوش زیبایشان، رنگ های بسیار متناسب دارند و 
به قدری مورد توجه بودند که پس از خاموش شدن 
هنر و صنعت یونان تا چندین قرن ایرانیان ساسانی، 
تنها کشور فراهم آورنده پارچه های درجه یک بودند. 
همه می دانند که زیباترین تزئنات کلیساهای قدیم 
فرانسه، همین پارچه های شرقی بود که به دیوارهای 
کلیسا آویزان می شد و روی سنگ قبر سالطین و 

بزرگان را می پوشانید.
نقوش ساسانی از روی پارچه ها بر روی سرستون ها و 
پیشانی کلیساهای فرانسه و یکی از معمول ترین این 
نقوش دو شیری هستند که مقابل هم قرار گرفته اند یا 
عقاب های دو سر که گردن آنها در هم پیچیده است. 
سرزمین  که  چین  در  »  حتی  می گوید:  مال  امیل 
ابریشم نامیده می شد، گاه از اسلوب پارچه بافی ایرانی 
»گرانبهاترین  پوپ،  نظر  طبق  می کردند.«  تقلید 
اسباب تجمل در دوره ساسانی  ابریشم بوده است؛ زیرا 
دست کم تا زمان سلطنت ژوستینین)565- 527 م(، 
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ایران ماده اولیه پارچه هایی را که می بافته، خود نداشته  
است و آن را از چین به صورت ابریشم خام دریافت 
می کرده که هنوز قابل بافتن و رنگ کردن نبوده یا به 
صورت پارچه ای بوده که می شکافته  است تا دوباره از 

نخ آن استفاده کند.« 
سعید نفیسی در کتاب تاریخ تمدن ایران ساسانی، 
تحت عنوان صناعت و تجارت می نویسد:» در زمان 
باعث رفاه کسانی بود  ساسانیان صنعت و تجارت 
بافی در دوره  پارچه  امور می پرداختند.  این  به  که 
پارچه  زیادی  مقدار  داشت.  بسیار  رواج  ساسانیان 
حیوانات عجیب  و صورت  زیبا  گل های  که  هایی 
در آن بافته اند به اروپا برده اند و تا امروز باقی مانده 
است. این صنعت پی از غلبه عرب به ایران هم از بین 
نرفت و مدت زیاد باقی ماند. در دوره ساسانی روابط 
سیاسی تا حد زیادی تجارب را تحت تأثیر قرار داده 
بود بیشتر کاالها و تجارب شرق-غرب از  طرق چند 
جاده مبادله می شد که عبارت بودند از جاده ابریشم 
و راه کاروانی که از طریق آن کاالها از خلیج فارس 
به سمت هند و چین حمل می شد. از شهرهایی که 
از نظر حرفه و فن در ایران شهرت داشت می توان به 

ری مرو ،توز اشاره کرد.
شاپور دوم پس از تصرف دیاربکر، بخشی از اسرای 
رومی را در شوش و بخش دیگر را در سایر شهرهای 
خوزستان جا داد. اسرای مزبور بافت انواع جدیدی از 
زری و پارچه های ابریشمی را در آنجا رواج دادند که 
بعدها به اسم زری شوشتر ، دیبای شوشتر ،و پرند 

شوشتر و دیبای رومی معروف شد. 
از  که  بود  عادتی  شاه،  پوش  تن  از  خلعت  دادن 
زمان های بسیار قدیم رواج داشت. شاپور دوم به سردار 
ارمنی تبار گفته فستوس بیزانسی، خلعتی از تن پوش 
خود داد که جامه ای از پوست قاقم بود و نوارهایی از 
زر و سیم که می بایست به خود بیاویزد و تاج، چادر، 
فرش های نفیس و ظروف زرین. اردشیر اول برای 
قدردانی از مویدی که مژده به وی داده بود، دهان او 

را از یاقوت، سکه زر، مروارید و جواهر پر کرد.«
سعید نفیسی در همین کتاب با استفاده از گزارش 
برخی از باستان شناسان توانسته تا اندازه ای از نفوذ 
صنایع ساسانی را در صنایع کشورهای دیگر نشان 

دهد. وی در این باره چنین می  نویسد:» برای اثبات 
توجهی که ملل آن زمان به صنایع ایران در زمان 
ساسانیان داشته اند همین بس که نفوذ آن در صنایع 
می شود.  دیده  بودند،  ایران  همسایه  که  ملل  همه 
نخست در صنایع یونانی و بودایی که در آن زمان 
مرکز آن ناحیه بلخ، بامیان، زرافشان و پامیر بوده است.

نفوذ صنایع ساسانی به این منتهی درجه آشکار است 
باستان شناسی  هیئت  که  حفریاتی  در  آن جمله  از 
فرانسوی در 12 کیلومتری شمال کابل انجام دادند. 
در میان آثاری که از صنایع برهمایی پیدا شده، خرابه 
یک  خرابه  این  در  یافتند.  آنرا  متعلقات  با  معبدی 
و  نشسته  که  شد  کشف  آفتاب  رب النوع  مجسمه 
پاهای خود را اندکی از هم دور نگه داشته است. قبایی 
بر تن اوست که کمربندی روی آن فشرده و دامن 
آن گرد و مانند پیش بند است. در حاشیه آن ردیف 
مروارید دوخته اند، روی چکمه ها نیز مروارید نشانده اند. 
روی چکمه یک سرپایی به پای آن مجسمه است و 
پیداست که در موقع ورود به معبد باید آن را بکند و 
آن سرپایی تنها تا قوزک پا بوده است. از دو طرف 
نوار بلندی دارد که دور پا بسته اند و دو سر آن آویزان 
است. بر سر این مجسمه تاجی قرار دارد که باالی آن 
به هم پیوسته و گل پیچ پری روی آن دیده می شود.

در سراسر لباس این مجسمه، نفوذ تمدن ساسانی  
بسیار آشکار است. از آن جمله صورت شاپور سوم 
که در یکی از قاب های نقره موزه ارمیتاژ قرار داد، 
با مجسمه مذکور مناسبات نزدیک دارد. در این قاب 
بلندی  نقره قبایی بر تن پادشاه ساسانی که دامن 
دارد و گرداگرد آن مروارید دوخته اند و روی ساقه 
چکمه اش هم مروارید نشانده اند. تاجش هم کاماًل 
شبیه تاج این مجسمه است. نقش دو قاب نقره دیگر 
می کند.  تأیید  را  مناسبات  این  نیز  ارمیتاژ  موزه  در 
یکی قابی است دارای صورت شاهپور سوم در شکار 
گروخر و دیگری دارای نقش خسرو اول انوشیروان 
که بر تخت نشسته و تخت را روی دوش اسبان بالدار 

گذاشته اند.
باید در نظر داشت که بر تن شاپور دوم و شاپور سوم 
هم در نقش برجسته طاق بستان، قبایی است که 
مانند جامه همین مجسمه است. در آثاری از تمدن 

سوم  قرن  از  که  مرکزی  آسیای  بودایی  و  یونانی 
میالدی در آسیای مرکزی فراهم شده و در ازبکستان 
، قزاقستان و تاجیکستان نمونه هایی از آن به دست 
از جمله مقداری ظروف نقره و طال و  آمده است؛ 
پارچه های پشمی قالب دوزی شده که در موزه ارمیتاژ 
ضبط کرده اند و نفوذ صنایع ساسانی در آنها کاماًل 
محسوس است. برجسته ترین نمونه هایی که از این 
حیث به دست آمده، پارچه های پشمی است که در 

مغولستان یافته اند.
در  بیزانس  صنایع  از  که  آثاری  در  دیگر  طرف  از 
زمان  آن  کلیساهای  در  آن که  چه  مانده،  جچهان 
در خاک ترکیه باقی مانده و چه آن چه به موزه های 
بزرگ برده اند، نفوذ صنایع ساسانی به منتهی درجه 
آشکار است از آن جمله صورت فرشته ای که روی 
عاج کنده اند و در مزوه لندن قرار دارد. نقاسی دیواری 
کنیسه دورا در سرحد ترکیه و سوریه در کنار رود 
فرات و قطعه موزاییک که در جزیره سیسیل وجود 
دارد. روی هم رفته نفوذ صنایع ساسانی  در صنایع 
مختف بیزانس مانند معماری، سنگ تراشی، گچ بری، 
اشیاء  در  حتی  و  چرم سازی  و  سفالگری  بافندگی، 
متبرک کلیسا آشکار است و این نفوذ به درجه ای 
رسوخ داشته که پس از دوره ساسانیان در تمام مدتی 
که هنوز امپراتوری های بیزانس بر سرکار بودند، پایدار 
باقی ماندند. در گرجستان این نفوذ در منتهی درجه 
در  اسالم  از  پیش  دوره  در  و  می شود  دیده  رسوخ 
سراسر صنایع گرجستان نفوذ صنایع ساسانی در همه 

جا محسوس است.
دیده  ساسانی  صنایع  نفوذ  نیز  هندوستان  در 
ایران  با  که  هند  مغرب  در  مخصوصاً  می شود.؛ 
همسایه بود و در شمال غربی آن سرزمان تمدن 
یونانی، بودایی و برهمایی پیش رفته و قسمتی از 
نواحی هند جزو قلمرو پادشاهان یونانی و بودایی 
باستان شناسان،  دلیل  همین  به  است.  بوده  باختر 
و  صنایع  نام  به  را  صنعت  از  مخصوصی  سبک 
این  قلمرو  دامنه  و  نامیده اند  ساسانی  هنر  تمدن 
رفت که  پیش  در هندوستان  اندازه ای  به  صنعت 

حتی در معابد برهمایی نیز دیده می شود.


