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به زودی سیزدهمین کابینه دولت جمهوری اسالمی ایران به روی کار خواهد آمد و بدون تردید مهم ترین دغدغه این دولت نیز 
همچون دولت های قبلی، موضوع اقتصاد خواهد بود و همان طور که در رقابت های انتخاباتی نیز شاهد بودیم؛ تقریباً کل حاکمیت 
بر این باور است که باید بر غول بزرگ تورم غلبه کرد تا وضعیت معیشت و اقتصاد خانوار سامان گیرد؛ موضوعی که همواره در 
رقابت های انتخاباتی به عوان مهم ترین دغدغه دولت ها و جناح های سیاسی حاکم بوده است و متأسفانه در کمتر دولتی شاهد 

تحقق آن بودیم.
چندی پیش با یکی از اقتصاد دانان نامدار کشور، گپی دوستانه در خصوص باور سنتی برخی از ایرانیان به نحس بودن عدد سیزده 
داشتیم و حتماً شما هم بارها دیده اید که برخی از هموطنان حتی پالک شماره 13 شهرداری را به 1+12 تغییر می دهند تا از بار 
منفی آن کم کنند اما به قول این دوست عزیز، با فجایع اقتصادی که در دولت دوازدهم برای مردم رخ داد، بعید به نظر می رسد 
هموطنی عالقه مند باشد دولت سیزدهم را دولت دوازده به عالوه یک بنامد! رشد شدید نقدینگی، پایه پولی، تورم افسار گسیخته، 
تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمسئوالنه و انبوهی از خطاهای استراتژیک در سال های اخیر شرایطی را برای جامعه فراهم نمود 
که امیدواری به اصالح آن بسیار دور از ذهن و باورناپذیر شده است و اصوالً این تصور که یک دولت بزرگ و پرهزینه بتواند چنین 

اصالح ساختاری را در یک بازه زمانی چهار ساله به وجود آورد؛ بسیار دور از ذهن می نماید.
تزریق پول قدرتمند توسط بانک  مرکزی تحت تأثیر مداخالت دولت منشأ تورم در سال های اخیر بوده است؛ اتفاقی که به احتمال 
زیاد در دولت سیزدهم نیز به لحاظ شعارهای انتخاباتی و رویکردهای پوپولیستی باز هم تکرار خواهد شد و دولت رسماً عامل 

ایجاد این تورم خواهد بود.
مجموع مداخالت دولت در اقتصاد سبب خواهد شد تا بخش خصوصی واقعی نتواند سرمایه گذاری مناسبی در تولید داشته باشد و 
عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید یعنی کوچک شدن سهم این بخش از اقتصاد و بزرگ شدن سهم و نقش دولت در  
اقتصاد و به تبع آن افزایش مداخالت در اقتصاد کشور به طوری که دولت از نقش حاکمیتی خود به جایگاه مداخله  جویانه در اقتصاد 
تغییر نقش دهد و با بر هم زدن معادالت اقتصادی، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و جلب فرصت های سرمایه گذاری 
مشترک با سرمایه گذاران خارجی و یا ورود تکنولوژی و دانش به کشور را تضعیف می کند و در نتیجه خواهد کوشید تا مشکل تورم 

خود را با واردات جبران نماید؛ تجربه ای که در طول سال های گذشته بارها و بارها شاهد آن بوده ایم.
متأسفانه بسیاری بر این باورند دولت سیزدهم نیز مسیر اشتباهات گذشته را طی خواهد کرد و برای کنترل تورم و ایجاد رضایت 
در آحاد جامعه به سمت افزایش واردات کاال از طریق دالرهای نفتی روی خواهد آورد و به جای کنترل تورم از طریق افزایش 
تولید و تقویت بخش خصوصی به سمت کنترل تورم از طریق فراوانی اجناس وارداتی حرکت خواهد نمود اما در واقع تورم، زمانی 
کنترل خواهد شد که تولید و بخش خصوصی و سرمایه گذاری های صنعتی رونق پیدا کند و این مهم نیز زمانی رخ خواهد داد که 

تولیدکننده بخش خصوصی انگیزه برای سرمایه گذاری و تولید داشته باشد.
 متأسفانه گرفتاری های عدیده تولیدکنندگان در سال های اخیر نشان می دهد هم اکنون انگیزه کافی برای تولید، سرمایه گذاری 
بسیار خطرناک است.  اقتصاد کشور  برای  روند  این  تداوم  و  یافته  به شدت کاهش  تولیدی  واحدهای  نوسازی  و  بازسازی  و 
بسیار امیدواریم که دولت جدید به جای انتخاب مسیر ساده و نادرست دولت های گذشته به منافع ملی، تولید ملی و تقویت 
بخش خصوصی بیشتر توجه کند و به جای کنترل تورم و ایجاد رضایت از طریق فراوانی کاالهای وارداتی به رفع موانع و ایجاد 

فرصت های ارزشمند برای سرمایه گذاری و تولید داخلی بپردازد.

مدیرمسئول

کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی؛ 
اولویت مهم دولت ها

سرمقاله
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تا صبـِح دولـت بدمـد!
گفت وگو با دکتر  حمیدرضا صیدآبادی-  مدیرعامل شرکت پویا نیک شریف

روزهای پایانی دولت دوازدهم در حالی سپری شد که بخش عمده اخبار اقتصادی و صنعتی به نقد همه جانبه 
عملکرد دولتمردان، کاستی ها، سوء مدیریت ها و از همه مهم تر نبرد با کرونا بود که حتی از آن به عنوان »کشتارگاه 
کرونا« یاد می شد. در همین شرایط بنا به رسالت و وظیفه رسانه ای خود با صنعتگران و تولیدکنندگان بسیاری 
جهت انجام مصاحبه و انتشار دیدگاه های اقتصادی آنها تماس گرفتیم و تقریباً چنین جمالتی را از آنان شنیدیم 
»صبر کنیم چه خواهد شد«.... »هیچ خبری نیست و همه منتظریم « آیا صبر کنیم چگونه مشکالت چهل ساله 
اقتصادی توسط دولت بعدی حل خواهد شد؟ صبر کنیم چگونه برجام و توافق به دنیا به بن بست خواهد رسید یا 
محقق خواهد شد؟ صبر کنیم چگونه کرونا در شهرهای مختلف می چرخد و حریف می طلبد و واکسن قطره چکانی 
تزریق می شود ( البته این اواخر سرعت واکسیناسیون اندکی بیشتر شده) آیا این صبوری سرانجامی خواهد 
داشت؟ این همه محافظه کاری برای انعکاس نظرات صنعتی ( و نه سیاسی) ریشه در کدام مسأله دارد که باید 
برایش صبر کنیم؟از سوی دیگر کمتر وبینار یا گردهمایی تخصصی موثر و بی طرف در فضای مجازی برگزار شد 
که امکان انعکاس آن در مجله ثمری داشته باشد هر چه بود گله گذاری و انتقادات صرف از دولت بود و راهکارهایی 
هم که عنوان می شد اغلب تئوری  زده، تکراری و آرمان گرایانه به نظر می رسید. به همین دلیل مطالب خبری این 
شماره را ابعاد کالن اقتصادی و صنعتی کشور را در برمی گیرد و در نهایت به توصیه کمال الدین اصفهانی -شاعر 
قرن هفتم هجری- عمل می کنیم :»باش تا صبح دولتت بدمد...کاین هنوز از نتایج سحر است« یعنی در شماره بعد 
از رشد و توسعه صنعت نساجی، مهار قاچاق، احیای روابط تجاری با سازندگان معتبر ماشین آالت اروپایی، انتقال 
دانش فنی، سرمایه گذاری مشترک، نوسازی و بازسازی موفق خطوط تولید، حذف رانت و فسادهای اقتصادی و 

سوء مدیریت ها خواهیم شنید و نوشت؟!! 
مصاحبه ای که از نظرتان می گذرد؛ با مدیر جوانی است که ارتباط مستقیم و صد درصدی با صنایع نساجی ندارد 
و اغلب پروژه های فنی و تخصصی آن در حوزه هوش مصنوعی مختص خودروسازی، آب و فاضالب و ... است اما 
تمایل بسیاری به تعامل و آشنایی با تولیدکنندگان نساجی دارد و آمادگی خود را برای اجرای پروژه های مشترک 
با واحدهای نساجی اعالم می کند. شرکت پویانیک بنیان شریف 
ریاست جمهوری  معاونت علمی  دانش بنیان  از مجموعه های 
است که با هدف رفع نیازهای فنی و مهندسی صنایع مختلف در 
سال ۱۳87 راه اندازی شده و تاکنون موفق به اجرای پروژه های 
بسیاری در صنایع آب و فاضالب ، پتروشیمی،  خودروسازی و ... 
شده است. »طراحی و مهندسی معکوس بردهای الکترونیک«، 
»مونتاژ اتوماتیک بردهای الکترونیک«، »بازرگانی الکترونیک« و 
»طراحی بردهای مدارچاپی« از مهم ترین خدمات پویا نیک به 

شمار می آید.

بیوگرافی و ارتباط فعالیت های شرکت 
پویا نیک شریف با صنایع نساجی

متولد سال 1367در شهر مشهد و دانش آموخته 
شرکِت  این  هستم.  مصنوعی  هوش  رشته  
دانش بنیان از سال 1387 در حوزه تولید تجهیزات، 
و  مکانیکی  الکترونیکی،  دستگاه های  و  ابزارها 
الکترواپتیکی فعالیت خود را پس از دریافت تأییدیه 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز کرده 
و تاکنون موفق به طراحی و محصول دو دستگاه 
دانش بنیان شده  است. از صنعت نیروگاهی، ساخت 
شروع  کالیبراسیون  و  دقیق  ابزار  دستگاه های 
به کار کردیم و سپس پروژه  هایی در صنایع آب 
نساجی  و  پتروشیمی  نیروگاهی،  نظامی،  برق،  و 
انجام داده ایم. متأسفانه یکی از چالش های صنعت 
روز  به  دستگاه های  و  ماشین آالت  نبود  نساجی، 
و  دستگاه ها  شدن  هوشمند  و  اتوماسیون  است. 
ادوات تأثیر بسزایی در کاهش هزینه های تولید و 
افزایش کیفیت تولید دارد اما طی چند سال اخیر، 
صنعت نساجی از این امکانات و فناوری  ها دور شد 
و ماشین آالت و دستگاه ها مورد به روز رسانی قرار 
نگرفتند و با تکنولوژی های روز آمیخته نشدند لذا 
به اعتقاد من این صنعت در زمینه بهره گیری از 
فناوری های روز دنیا با مشکالت بسیاری روبروست 
البته همه می دانیم واردات دستگاه ها و ماشین آالت 
مدرن به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و تحریم ها 
به سختی انجام می شود و ریسک سرمایه گذاری 
به شدت کاهش پیدا کرده لذا تولیدکنندگان داخلی 
و سرمایه گذاران خارجی حاضر به پذیرش چنین 
ریسک بزرگی نیستند و به نظر می رسد سازمان ها 
و نهادهای باالدستی صنعت باید تصمیمات اساسی 
در این زمینه اتخاذ نمایند تا صنعت نساجی به رشد 

و توسعه چشمگیری دست یابد.

در  مصداقی  یا  نمونه  به  است  ممکن 
صنعت  در  روز  به  تکنولوژی های  زمینه 

نساجی اشاره نمایید.
اگر بخواهیم مثالی پیرامون کاربرد تکنولوژی های 
روز در صنعت نساجی ارائه کنیم، می توان به دستگاه 

دیدگاه

تهیه و تنظیم: مینا بیانی
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کنترل کیفیت خروجی پارچه اشاره کرد. ممکن است 
پترنی که در پارچه چاپ شده یا در هم تنیدگی تار 
و پود پارچه دچار عیوبی باشد. اما با استقرار دستگاه 
تصویری  پردازش  سیستم  خط،  انتهای  در  مذکور 
برای تشخیص تمام ایرادات و اشکاالت پارچه انجام 
می شود و مدیران قادر به تشخیص عیوبی خواهند بود 
که چه بسا از چشمان اپراتور دور می مانند و کل فرایند 

تولید را دچار وقفه و اختالل می سازند.
و  نرم افزاری  رسانی  به روز  زمینه  در  دیگر  مثال 
آمیختگی آن با اتوماسیون، وجود نرم افزارهای است 
که قابلیت ایجاد خط برش پوشاک برای سایزهای 
مختلف را دارد. به این ترتیب اگر برای یک سایز، یک 
مرتبه برش را انجام دهید؛ به صورت تعریف شده و 
مشخص می توانید همان برش را متناسب با سایزهای 
دیگر اعمال نمایید. این نرم افزار اپراتور را برای طراحی 
پوشاک در سایزهای مختلف بی نیاز می کند و اتالف 

وقت طراحان را به حداقل می رساند.  
خوشبختانه در 2-3 سال گذشته رویدادهای متعددی 
برای اعالم نیاز صنایع مختلف برگزار شده اند و طبق 
توانمندی  آن، تیم ها و شرکت های دانش بنیان که 
علمی و فنی ساخت ماشین آالت موردنیاز صنعتگران 
داخلی را دارند؛ به صورت کاماًل بومی به طراحی و 
ساخت دستگاه ها می پردازند. خوشبختانه در صنایع 
نساجی نیز چنین همایش هایی برگزار شده و به نظر 
من، بهترین راهکار برای پیشبرد و پیشرفت نساجی، 
اعالم نیازمندی ها و تکیه بر دانش و تجارب بومی 

تکنولوژی ها  این  اگرچه  است.  ایرانی  متخصصین 
قابلیت،  اما  )High Tech( هستند  پیشرفته  عمدتاً 
توانمندی و دانش آن در کشور خودمان وجود دارد 
و با اندکی تغییر، در صنعت نساجی نیز قابل استفاده 

هستند.

به  خدمات  ارائه  و  فعالیتها  روند  در 
چه  با  نساجی،  فعاالن  و  صنعتگران 
چالش هایی مواجه هستید به عبارت بهتر ، 
روز  تکنولوژی های  از  نساجی  صنعتگران 
استقبال می کنند یا به ادامه تولید با شیوه 

سنتی تمایل دارند؟
یکی از مشکالت صنعت نساجی، کمبود نقدینگی 
است که عدم به روز رسانی دستگاه ها و بهره گیری 
از  استفاده  دارد.  همراه  به  را  روز  تکنولوژی های  از 
ایرادات  و  باال  با سطح خرابی  دستگاه های قدیمی 
فراوان باعث شده سطح کیفی محصوالت نساجی 
کاهش پیدا کند. نکته دیگر این که بخش عمده ای از 
مواد اولیه صنعت نساجی، وارداتی است و با توجه به 
تحریم ها و مشکالت بانکی، نیاز واحدهای تولیدی به 
مواد اولیه مرغوب و باکیفیت در اسرع وقت برطرف 
در  اقتصادی،  چالش های  تمام  علی رغم  نمی شود 
راستای گسترش فعالیت های خود، در همایش ها و 
نمایشگاه های مختلف نساجی حضور پیدا می کنیم و 
به مذاکرات متعدد با صنعتگران نساجی می پردازیم. 
نکته اصلی این که نظارت و تصمیم گیری های کالن 

و باالدستی برای مهار قاچاق یا تسهیل در واردات مواد 
اولیه عملکرد چندان دقیق و موثری ندارند. 

پویا نیک شریف با توجه به انجام پروژه های مختلف 
و  پتروشیمی  و  نیروگاهی  خودروسازی،  در صنعت 
توانمندی  مهندسی  و  فنی  بخش های  توانمندی 
هوش  قابلیت  با  مختلف  دستگاه های  ساخت  در 
مصنوعی و اتوماسیون، قادر به ارائه خدمات بسیاری 

به صنعتگران نساجی می باشد. 

 تحریم ها و نوسانات نرخ دالر، چه تبعاتی 
شما  تجاری  و  فنی  مراودات  و  تعامل  بر 

گذاشته است؟
تحریم  دلیل  به  سرمایه گذاری  ریسک  افزایش 
نسبت  صنایع  صاحبان  تمایل  ارز،  نرخ  نوسان  و 
کاهش  شدت  به  را  جدید  سرمایه گذاری های  به 
به  صنعتگران  اغلب  دلیل  همین  به  است  داده 
سرمایه گذاری در بازارهای بورسی و ارزهای دیجیتال 
و  نیست  مفید  چندان  متأسفانه  که  آورده اند  روی  
سرمایه گذاری هایی  چنین  با  صنعت  چرخ  قطعاً 
باعث شده  این دو مشکل  تداوم  نخواهد چرخید. 
صنایع کشور با بحران سرمایه گذاری دست و پنجه 
نرم کنند. صنعت نساجی نیز از این شرایط مستثنی 
نیست و همان طور که اشاره شد از تکنولوژی های 

روز دنیا فاصله بسیاری دارد. 
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 ضمن ارائه بیوگرافی و سوابق تحصیلی و 
شغلی، در زمینه فعالیت های صنعتی خود، 

توضیحاتی ارائه فرمایید.
محمدرضــا زارع متولــد 1344در شــهر کاشــان 
هســتم. از ســال 1360 شــروع بــه کار کــردم و در 
ســال 1363 در ســن 19 ســالگی با تاســیس کارگاه 
تراشــکاری بــه صورت مســتقل شــروع بــه فعالیت 

نمــودم.
پس از  گذشــت چند ســال، در شــاخه قالب ســازی 
بــه فعالیت هــای خــود ادامه دادم. با شــروع ســاخت 
ماشــین های بافندگــی فــرش در ایــران، بــا طراحی 
ــد  ــه تولی ــوص، ب ــتگاه های مخص ــاخت دس و س
ــات ژاکارد )ســیلندر، صفحــه و  حســاس ترین قطع
کمبربــورد( پرداختــم و پــس از آن بــرای اولیــن بــار 
در ایــران، بــا هــدف کاهــش اســتهالک و خرابــی 
ژاکارد، ژاکارد جدیــدی طراحــی و در نهایــت تولیــد 

کــردم کــه بــا موفقیــت روانــه بــازار شــد. 
ــته  ــا- در رش ــدم -احمدرض ــی فرزن ــس از قبول پ
مهندســی مکانیــک، و تحوالت گســترده در بخش 
ــام فعالیت هــای کارگاه شــکل علمــی  علمــی، تم
بــه خــود گرفــت و اغلــب قطعــات و ماشــین آالت 
آن بــه صــورت کامــاًل مهندســی طراحی و ســاخته 
ــی و  ــاد تجرب ــا در ابع ــم م ــع تی ــد. در واق می ش
علمــی بــه رشــد و توســعه قابــل توجهــی دســت 

یافــت.
ــه در  ــرای نخســتین مرتب ــاز هــم ب ســال 1394 ب
کشــور، بــا طراحــی ژاکارد بــدون ضایعــات جهــت 
ــت  ــت باف ــی ASR، کیفی ــرش باف ــین های ف ماش
فــرش ایــن ماشــین هــا را ارتقــا دادیــم و در ســال 
ــا طراحــی مجــدد ژاکارد تکســیما، موفــق  1398 ب
بــه رفــع مشــکل دوبــل در بافت فــرش هــای 700 

شــانه شــدیم. 
در حــال حاضــر بــرای اولیــن بــار در کشــور، 
ــه،  ــی وقف ــبانه روزی و ب ــال کار ش ــس از 4 س پ
ــی  ــای کربن ــه رپیره ــد دنبال ــوژی تولی ــه تکنول ب
ــی از  ــر کربن ــه رپی ــم. دنبال ــدا کرده ای ــت پی دس
ــی  ــرش باف ــات ماشــین های ف حســاس ترین قطع
اســت کــه تــا پیــش از ایــن، یــک محصــول کاماًل 

ــود. ــی ب واردات

 مشخصات فنی این قطعه چیست و چه 
امکاناتی در اختیار صنعتگران قرار می دهد؟ 
و  قیمت  نظر  از  مقایسه ای  است  ممکن 

کیفیت با مشابه خارجی انجام دهید؟
بــا افتخــار اعــالم می کنــم موفــق بــه دســتیابی 
تکنولــوژی تولیــد دنبالــه رپیــر کربنــی شــده ایم. 
قطعــات  حســاس ترین  جــزء  قطعــه  ایــن 
ماشــین های فرش بافــی مــدرن اســت. پــود 

دیدگاه

دستیابی به 
تکنولوژی تولید 
دنباله رپیر کربنی
 برای اولین بار 

در ایران

 گفت و گو با محمدرضا زارع و مهندس احمدرضا زارع- مدیران واحد تولیدی زارع

اشاره:
ماشــینی،  فــرش  کارشناســان صنعــت 
یکــی از قطعــات اســتراتژیک و مهــم در 
ــر  ــه رپی ــی را »دنبال ــرش باف ــین های ف ماش
کربنــی« می داننــد. جنــس ایــن قطعــه  کــه 
در عملیــات پودگــذاری ماشــین فــرش  بافــی 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد؛  فیبــر کربــن 
فشــرده و اســتحکام آن هشــت برابر  بیشــتر 
از فــوالد فــوالد اســت. اهمیــت و حساســیت 
چنیــن قطعــه مهمــی بــه انــدازه ای باالســت 
از نمونه هــای  کــه در صــورت اســتفاده 
ــد  ــد ص ــت چن ــای هنگف ــت ، زیان ه بی کیفی
میلیــون تومانــی را بــرای واحدهــای تولیــدی 

بــه بــار مــی آورد. 
انحصار  در  مذکور  قطعه  تولید  تکنولوژی 
کشورهای ایتالیا، آلمان، هند و ترکیه قرار دارد 
کاشان(  شهر   ( ایران  در  بار  اولین  برای  اما 
محمدرضا زارع و فرزندش - احمدرضا زارع- 
، پس از چهار سال تالش مستمر، تکنولوژی 
را   High Tech و  خاص  محصول  این  تولید 
بومی سازی کرد ه اند و در حال تولید و عرضه 

به بازار هستند.
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شکل 1دنباله رپیر کربنی تولیدی این مجموعه

گــذاری فــرش بــه وســیله ایــن قطعــه انجــام مــی شــود. وزن بســیار کــم، 
اســتحکام بــاال، مقامــت بــاال در برابــر ســایش و نداشــتن قــوس و صــاف 
ــروز تمــام  ــا ام ــد. ت ــه حســاب مــی آی ــودن از ویژگــی هــای مهــم آن ب ب
ــا،  ــن قطعــه در صنعــت فــرش ماشــینی، از خــارج کشــور) ایتالی اجــزای ای
ــران را  ــام ای ــد ن ــن می شــد و خوشــبختانه بای ــه( تأمی ــد و ترکی آلمــان، هن

ــه آنهــا افــزود. هــم ب
ــر روی جدید تریــن ماشــین های بافــت فــرش در حــال کار  ایــن محصــول ب
اســت و حمایــت صنعــت فــرش ماشــینی کشــور از ایــن محصــول، گواهــی 
می دهــد کــه کیفیتــی برابــر بــا قطعــه اورجینــال دارد. قیمــت آن، 30 
درصــد قیمــت اورجینــال و  بــا توجــه بــه کیفیــت مطلــوب ، تهیــه آن بــرای 
ــه و مقــرون بــه صرفــه اســت. شــرکت های فــرش ماشــینی کامــاًل منصفان

*هدف از ارائه این فناوری چیست؟ از ایده پردازی تا تولید چه مدت 
زمانی به طول انجامید و آیا جهت تولید آن تحت حمایت مالی یا 
معنوی سازمان یا نهاد خاصی قرار داشتید یا تمام مراحل بر اساس 

سرمایه شخصی/شرکتی انجام شد؟

بــا توجــه بــه ســابقه کاری 37 ســاله ایــن مجموعــه، هیــچ گونــه کار تکــراری 
یــا کپــی کاری انجــام نشــده اســت. هــدف اصلــی مــا بهبــود تولیــد به واســطه 
طراحــی و ســاخت قطعــات و ماشــین آالت بــا کیفیــت می باشــد. هــدف اصلــی 
مــا در اجــرای ایــن پــروژه قطــع وابســتگی واحدهــای فرش بافــی بــه قطعــه 
حســاس و مهــم کشــورهای خارجــی اســت کــه بــا تکیــه بــر تجربــه و علــم، 

موفــق بــه تولیــد چیــن محصــول اســتراتژیکی شــده ایم.
تولیــد ایــن قطعــه در جهــان، در انحصــار چنــد کشــور خــاص اســت و چــون 
ــی  ــه اطالعات ــد، هیچ گون ــاب می آی ــه حس ــوالت High Tech ب ــزء محص ج
در مــورد تکنولــوژی تولیــد آن هــم در دســترس نیســت. از شــروع تحقیقــات 
تــا فــروش صنعتــی محصــول، 4 ســال طــول کشــید و تمــام هزینــه هــا بــه 

صــورت شــخصی تامیــن شــده اســت. 

 آیا صنعتگران نساجی همانطور که نسبت به خرید قطعات خارجی 
تمایل بسیاری دارند از قطعات تولید داخل نیز استقبال به عمل می 

آورند؟ چگونه به اعتماد سازی مشتریان خود می پردازید؟
ــه  ــت ک ــن اس ــور ای ــی کش ــع داخل ــر صنای ــزرگ اکث ــرادات ب ــی از ای یک
ــورد  ــال م ــن ح ــا در عی ــد ام ــد کنن ــت تولی ــول بی کیفی ــد محص می خواهن
ــی  ــد! وظیفــه صنعتگــر ایران ــرار بگیرن ــز ق ــی نی ــده داخل حمایــت مصرف کنن
ــن ترتیــب  ــه ای ــه خارجــی اســت ب ــر از نمون ــا کیفیت ت ــد محصــوالت ب تولی
مصــرف کننــده داخلــی بــا رضایــت کامــل بــه خریــد کاالی ایرانی می پــردازد.
بــه اعتقــاد مــن، اعتمادســازی مشــتری تنهــا بــا تولیــد محصــول بــا کیفیــت 
میســر اســت. بــه همیــن جهــت، تمــام انــرژی خــود را بــرای تولیــد محصولی 
ــی  ــه وقت ــم. در نتیج ــرف کردی ــال، ص ــه اورجین ــا نمون ــر ب ــت براب ــا کیفی ب
مشــتریان یــک محصــول کامــاًل هــم تــراز بــا نمونــه خارجــی را بــا قیمــت 
ــات  ــه خدم ــی ب ــه دسترس ــد و در زمین ــه می کنن ــب مناســب تر تهی ــه مرات ب
پــس از فــروش بــا مشــکل و محدودیــت خاصــی روبــرو نیســتند؛ قطعــاً موفق 
بــه جلــب اعتمــاد و اطمینــان آنــان خواهیــم شــد. بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم 
کــه آمــاده دریافــت بازخــورد، انتقــادات و پیشــنهادات مشــتریان و صنعتگــران 

نســاجی در زمینــه تولیــدات ایــن مجموعــه هســتیم. 

 به عنوان یک صنعتگر، شرایط صنعت نساجی را در شاخه کاری 
خود چگونه ارزیابی می کنید؟

بــا توجــه بــه واردات ماشــین آالت بافــت فــرش، تــا چنــد ســال پیــش اکثــر 
قطعــات هــم از خــارج تأمیــن میشــد امــا طــی چنــد ســال اخیــر بــه همــت 
صنعتگــران فعــال در صنعــت فــرش، بســیاری از قطعــات مــورد نیــاز در داخــل 
کشــور تولیــد مــی شــوند و روز بــه روز شــاهد تولیــد و ارائــه قطعــات مهم تــری 
ــه طــور کلــی ســاخت قطعــات در  ــی هســتیم؛ ب توســط تولیدکننــدگان ایران

صنعــت فــرش ماشــینی حرکتــی مثبــت و رو بــه جلــو دارد.
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 تحریم ها و نوسانات نرخ دالر، چه تبعاتی بر تعامل و مراودات فنی 
و تجاری شما گذاشته است؟

تحریــم هــا و نوســانات ارزی، فشــار بســیار زیــادی بــه مجموعــه مــا وارد کرد. 
تمامــی مــواد اولیــه مــورد اســتفاده در ایــن قطعــه، از نقــاط مختلــف جهــان 
تامیــن شــده اســت. بــرای تاییــد هــر یــک از اجــزا، نمونــه هــای مختلــف از 
شــرکت های مختلــف جهــان را مــورد آزمایــش قــرار می دادیــم تــا در نهایــت، 
بهتریــن کیفیــت را انتخــاب کنیــم اگرچــه بــا پیگیــری و پشــتکار فــراوان و 

صــرف هزینه هــای گــزاف، ایــن موانــع را پشــت ســر گذاشــتیم.

 شیوع کرونا چه تاثیراتی بر روند فعالیت مجموعه شما گذاشته 
است؟ و فکر می کنید چه مدت به طول خواهید انجامید تا شرایط به 

حالت عادی گذشته )پیش از کرونا( باز گردد؟
کرونــا اکثــر کســب و کارهــای جهــان را بــا مشــکل جــدی روبــرو کرده اســت 
وصنعــت فــرش ماشــینی کشــور نیــز دچــار مشــکالت متعــددی شــد. فعالیت 

مجموعــه مــا هــم بــه صــورت مســتقیم، از ایــن صنعــت تاثیــر مــی پذیــرد. 
امــا از آنجایــی کــه توقــف کار و تولیــد، برایمــان بی معناســت و نمی توانیــم در 
انتظــار بهبــود شــرایط، بــه اصطــالح دســت روی دســت بگذاریــم؛ لــذا فرصت 
ــری  ــد دیگ ــوالت جدی ــق محص ــوآوری و خل ــه ن ــمردیم و ب ــت ش را غنیم
پرداختیــم کــه انشــاهللا در آینــده ای نزدیــک، بــه صــورت رســمی روانــه بــازار 

خواهنــد شــد.
فکــر می کنــم بــرای حــل مشــکالتی کــه در حــد تــوان و بضاعــت مــا قــرار 
ــا،  ــودی کرون ــل ناب ــم ندلی ــه هی ــم ب ــرژی خــود را بگذاری ــد تمــام ان دارد، بای
اهمیــت چندانــی برایمــان نــدارد و معتقــدم هــر فــردی در حد تــوان خــود، قادر 
بــه رفــع مشــکالت مختلــف جامعــه اســت و وظیفــه مــا بــه عنــوان صنعتگــر ، 
حــل مشــکالت فنــی و تخصصــی مربــوط به صنعــت فرش  ماشــینی کشــور 

. ست ا
مهندس احمدرضا زارع:

ــش  ــک گرای ــی مکانی ــته مهندس ــه رش ــال 1369 و دانش آموخت ــد س متول
ــاخت  ــش س ــک گرای ــی مکانی ــی( و مهندس ــع کارشناس ــدات )مقط جام
ــجویی،  ــال اول دانش ــتم. از س ــد( هس ــی ارش ــع کارشناس ــد )مقط و تولی
ــزار  ــرم اف ــا ن ــه ای ب ــه صــورت حرف ــا تحصیــل در دانشــگاه، ب همزمــان ب
ــات و ماشــین آالت  ــه طراحــی قطع ــدرم ب طراحــی مهندســی، در کارگاه پ
ــدن دروس  ــش از گذران ــه پی ــه طوری ک ــم ب ــی می پرداخت ــف صنعت مختل
ــا و  ــا، مکانیزم ه ــواع قالب ه ــا طراحــی و ســاخت ان ــک، ب تخصصــی مکانی
ماشــین آالت مختلــف کامــاًل آشــنا بــودم؛ بــه عبــارت بهتــر همزمــان کار و 
تحصیــل را پیــش می بــردم و بــه تدریــج تجربــه و علــم مــن نســبت بــه 
مســائل صنعتــی افزایــش پیــدا کــرد و بــا اتــکا بــه تجــارب ارزشــمند پــدر، 
فعالیت هــای بزرگ تــر و محصــوالت متنوع تــر )از ســاخت قالب هــای 
ــام  ــه( انج ــای خالقان ــاخت ژاکارده ــی و س ــا طراح ــی ت ــف صنعت مختل

می دادیــم.  
در واقــع همیشــه بــه دنبــال ســاخت قطعــات و دســتگاه هایی بــوده و هســتیم 
کــه تاکنــون در کشــور تولیــد نشــده اســت و باعــث افتخــار و خرســندی اســت 
کــه تالش هــای شــبانه روزی 4 ســاله مــا در پــروژه دنبالــه رپیــر کربنــی بــه 

نتیجــه رســید و توانســتیم ایــن افتخــار مهــم را بــرای ایــران، رقــم بزنیــم.

 مطلب نهایی
کار تیــم مــا، طراحــی و تولیــد تکنولوژی اســت. فعــاالن در حوزه تمــام صنایع) 
بــه خصــوص فــرش ماشــینی(، در صــورت وجــود هــر گونه مســأله و پرســش 
پیرامــون تولیــد قطعــات خــاص و ماشــین آالت، می تواننــد روی کمــک مــا 

جهــت همــکاری حســاب کنند.

شکل 2تست استحکام دنباله رپیر کربنی تولیدی این مجموعه
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امور  زمام  زودی  به  سیزدهم  دولت 
با  می گیرد.  دست  در  را  کشور  اقتصادی 
توجه به شرایط موجود، بسیار مهم است 
که دولت آینده چگونه در زمین اقتصاد بازی 
کند و چه تاکتیک هایی برای رسیدن به چه 
بعد  دولت  شما  نظر  به  برگزیند.  اهدافی 

چگونه با اقتصاد برخورد می کند؟
انتخابات  مختلف  دوره های  به  کلی  نگاه  یک 
ریاست جمهوری در سال های بعد از جنگ تحمیلی 
که  رئیس جمهوری  هر  معمواًل  که  می دهد  نشان 
که  را  و تحرک خودش  فعالیت  اوج  انتخاب شده، 
همان اقدامات مهم و نوآورانه مدنظرش بوده، در دو 
سال اول کارش انجام داده است. به طور طبیعی از 
سال سوم مالحظات انتخابات ریاست جمهوری دور 
بعد پررنگ می شود. همچنین به تجربه می توان گفت 
که در کشور ما، روسای جمهور در دور دوم کار خود 
عماًل گرفتار استهالک سیاسی بسیار باال می شوند 
این  به  قرار می گیرند.  انفعالی  در موضع  معمواًل  و 

ترتیب ابتکار عمل از آنها گرفته می شود و در نهایت 
در یک شرایط نامساعد دوره هشت ساله را به اتمام 
می رسانند. شاید بتوان دوره هشت ساله آقای خاتمی 
را به دالیلی که جای بحثش اینجا نیست، از این 
نظر استثنا تلقی کرد اما در بقیه موارد مسیر تقریبًا 
همین بوده است. برای نمونه در دو سال نخست دوره 
ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رشد 
باالی سرمایه گذاری، درجاتی از آزادسازی اقتصادی، 
حذف دونرخی ها و اقداماتی این چنین صورت گرفت. 
به عبارتی ایشان انرژی انباشته شده سال های جنگ 
رشد  نرخ  توانست  و  کرد  آزاد  اقتصاد  عرصه  در  را 
اقتصادی باالیی برای سال های 69 و 70 رقم بزند. 
پس از آن هر موقع هم از ایشان سوال می شد که 
چه کاری انجام دادید، بیشتر به سال های اول دوره 
آن  که  می داد  ارجاع  اولش  دور  ریاست جمهوری 
رشدها حاصل شده بود؛ در حالی که اقتصاد در دور 
بحران  گرفتار مشکل  ایشان  ریاست جمهوری  دوم 
بدهی های خارجی و مساله تورم باالی سال 74 شد.

در سال های ابتدایی دولت اول آقای خاتمی به دلیل 
افت شدید قیمت های جهانی نفت، شرایط خاصی 
به وجود آمد به اضافه اینکه عامل اصلی متمایزکننده 
ایشان بسیار بیش از آنکه اقتصادی باشد سیاسی بود. 
بنابراین با روی کار آمدن آقای خاتمی انتظار از ایشان 
در فشار اجتماعی قرار نداشت که الزم باشد حتماً در 
بدو کار اقدامات خاص اقتصادی انجام دهند. آقای 
احمدی نژاد در همان سال 1384 که رئیس جمهور 
شد، یک متمم بودجه داد و سقف مخارج دولت را باال 
برد و سال 85 هم این مخارج را بسیار بیشتر افزایش 
داد که در قالب سفرهای استانی و توزیع منابع هزینه 
شد و عمده اقدامات متمایزکننده ایشان نخست بودجه 
انبساطی شدید شکل گرفته در همان دو سال نخست 
بود. دستاورد اصلی آقای روحانی هم که به آن اتکا و 
استناد کرده و می کنند، تغییر انتظارات و شکل دهی به 
یک چشم انداز امیدوارکننده از پیشبرد مشکل هسته ای 
در همان دو سال اول بود. من هیچ قضاوتی راجع 
به نفس این مسائل و اقدامات ندارم اما منظورم این 

بازی با آتش
گفت وگو با دکتر مسعود نیلی-  اقتصاد دان و استاد دانشگاه 

اشاره:
اقتصاد  در  بزرگی  بازی  زمین  سیزدهم  دولت 
ندارد و در شرایطی نیست که بتواند تاکتیک های 
دم دست ترین  حال  این  با  کند.  اجرا  متفاوتی 
کار، دمیدن در تنور نقدینگی است که تورم را 
به شدت افزایش می دهد. مسعود نیلی، این کار 
را مانند بازی با آتش می داند و اگر چه می گوید 
دولت خود باید تصمیم بگیرد چه کاری بکند اما 
یکی از توصیه های جدی این است که کاری 
نکند که نقدینگی و حجم پول همچنان روندی 

فزاینده داشته باشد.

دیدگاه
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است که روسای جمهور وقتی روی کار می آیند انرژی 
خیلی زیادی دارند و می خواهند به همه ثابت کنند که 
با آمدن آنها قرار است تغییراتی بزرگ »حول محور 
مزیت اصلی آنها« اتفاق بیفتد. این پدیده به خصوص 
با توجه به غیرحزبی بودن انتخابات در ایران و در 
نتیجه قرار گرفتن همه بار سیاسی عملکردی بر روی 

شخص انتخاب شده بسیار بارز است.
حاال این سوال پیش می آید که اگر همین قاعده در 
مورد آقای رئیسی هم برقرار باشد، ایشان قرار است چه 
کار متمایز و متفاوتی انجام دهند. به هر حال هر کسی 
که تازه انتخاب می شود می خواهد خودی نشان بدهد 
و پدیده متفاوتی از قبل رو کند. قاعدتاً هم شخص 
ایشان هم کسانی که به ایشان رای داده اند انتظار 
دارند که وجه متمایزکننده عملکرد آقای رئیسی در 
حوزه اقتصاد باشد. به خصوص که ایشان هم با موضع 
انتقادی نسبت به دولت کنونی اظهار کرده اند که این 
تحریم ها نیست که شرایط نابسامان موجود را به وجود 
آورده بلکه ضعف عملکرد باعث بروز چنین شرایطی 
شده است. خب پس ایشان قاعدتاً باید تمرکز اصلی را 
بر اقتصاد بگذارند که هم صحت مطالب خودشان را 
اثبات کنند هم انتظارات رای دهندگان به خودشان را 
برآورده کنند، هم به خصوص با شکل خاص انتخابات 
امسال و مساله تعداد و ترکیب آرا به طور طبیعی جناب 
آقای رئیسی قاعدتاً باید تالش کنند که به کسانی که 
یا در انتخابات شرکت نکرده یا به ایشان رای نداده اند 
هم نشان دهند که فردی با توانمندی های مناسب 

هستند. همه اینها حکایت از این دارد که دولت جدید 
گرایش پیدا می کند به اینکه بخواهد اقدامات خاصی 
انجام بدهد. توجه داشته باشید که طوالنی شدن بیش 
از اندازه بیماری کرونا و مساله واکسیناسیون عمومی 
از یک طرف و خشکسالی از طرف دیگر به این مساله 
دامن می زند. ترجمه این اقدامات در هر حوزه ای اعم 
از بهداشت، آموزش، یارانه ها و... مخارج بیشتر دولت و 

فشار به بودجه خواهد بود.
از آنجا که قرار است اقدام دولت جدید یک اقدام متمایز 
باشد، پس از عددهای کوچکی صحبت نمی کنیم و از 
طرف دیگر، به طور طبیعی این برای ایشان قابل قبول 
نخواهد بود که تیم اقتصادی که انتخاب می کنند، در 
اولین جلسه، دور میز تصمیم گیری به ایشان بگویند 
که منابع نداریم و کار عمده ای نمی شود انجام داد. این 
پارادوکس بزرگی است. آرزوهای بزرگ و جیب خالی! 
بنابراین دولت جدید یا باید منابع جدید بیاورد یا باید 
کارایی منابع موجود را باال ببرد یا به مردم بگوید فشار 
تحمل کنید یا سراغ انبساط پولی برود. راه دیگری 
متصور نیست. اقدام اول آدرسش در سیاست خارجی 
است. اقدام دوم یعنی اصالحات ساختاری در اقتصاد. 
اقدام سوم یعنی بودجه ریاضتی و اقدام چهارم به معنی 
داغ تر کردن تنور تورمی است که خودش چند سالی 

است داغ شده. 
سیر طبیعی افزایش قابل توجه فشار برای بیشتر کردن 
مخارج دولت خواهد بود. خب پس صحبت من تا 
اینجا با اشاره به مبانی رفتاری روسای جمهور جدید، 

این بود که »در شروع فعالیت« خود دست به اقدامات 
انبساطی می زنند و به دالیل متعدد این احتمال در 
می خواهم  حاال  است.  باالتر  جدید  دولت  شرایط 
آن  به مطلب دیگری جلب کنم که  را  توجه شما 
هم به همین اندازه اهمیت دارد و آن، اشاره به مبانی 
رفتاری روسای جمهور »در سال پایانی فعالیتشان« 
در  روسای جمهور  که  می دهد  نشان  تجربه  است. 
ماه های پایانی فعالیت خود و برای باال بردن نمرات 

کارنامه شان نیز تمایل بیشتر به خرج کردن دارند. 
معمواًل اصرار دارند که پروژه های عمرانی در زمان 
خودشان به اتمام برسد پس باید منابع بیشتری را در 
یک سال آخر اختصاص دهند و در هزینه های رفاهی 
هم مانند حقوق و دستمزد همین کار را می کنند. کافی 
است نگاهی به بودجه 1399 و 1400 بیندازید و ببینید 
چه میزان حقوق کارکنان دولت، اعضای هیات علمی، 

بازنشستگان و... افزایش پیدا کرده. 
بنابراین فصل مشترک سال هشتم رئیس جمهور قبلی 
و سال اول رئیس جمهور جدید انبساط بودجه است. 
این فصل مشترک، سال مالی است که تقریباً شش 
ماه اول آن را رئیس جمهور قبلی و شش ماه بعدی 
را رئیس جمهور جدید با ویژگی هایی که اشاره کردم 
مدیریت می کند. در واقع سالی که نیمه اولش پایان 
حضور یک رئیس جمهور و نیمه دومش آغاز به کار 
رئیس جمهور بعدی است، خطرناک ترین دوره برای 
بودجه است؛ سالی مانند همین سال 1400. همان طور 
که می بینیم رشد مخارج قانون بودجه در سال 1400 
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قابل توجه است در حالی  که برای بخش های درآمدی 
بودجه اتفاق جدیدی رخ نداده است؛ ما همچنان از نظر 
صادرات نفت مشکل داریم، مساله توافق هسته ای 
حل  نشده و سال 1400 به نیمه رسیده؛ در حالی  که 
در بودجه دو میلیون و 300 هزار بشکه صادرات نفت 

دیده شده است. 
در نیمه دوم سال هم رئیس جمهور جدید روی کار 
می آید که باید سریع به دنبال خرج کردن برود در 
حالی که منابعی ایجاد نشده. اینجاست که نگرانی ها 
مطرح می شود که انبساط بودجه ای به انبساط پولی 
بینجامد. الزم هم نیست این کار به صورت استقراض 
آشکارا باشد، حاال همه راهش را یاد گرفته اند و از 
طریق بانک ها بدون اینکه در بودجه تغییری بدهند 
از بانک مرکزی پول می گیرند که انتهای این مسیر 

افزایش نقدینگی است.

 پس چه کاری باید کرد یا چه توصیه ای 
می توان داشت؟

من بسیار تاکید دارم که درک شرایط کنونی از منظر 
در  من  دارد.  باالتری  اهمیت  کرد«،  نباید  »آنچه 
موضعی نیستم که بخواهم پیشنهادی بدهم که چه 
کار بکند اما فکر می کنم اگر مراقبت صورت نگیرد، 
رشد نقدینگی می تواند پیامدهای بسیار نامطلوبی برای 
ما در برداشته باشد. رشد نقدینگی در سال 99 بسیار 
باال بوده و تداوم این رشد در سال 1400 خطرناک 

خواهد بود. 
عالوه بر این آمار رشد حجم پول بسیار قابل تامل 
و البته نگران کننده است. طی دهه های اخیر، اقتصاد 
ایران رشد حجم پول بیش از 40 درصد را فقط در 
سال 57 تجربه کرده بود. رشد بیشتر حجم پول نسبت 
به نقدینگی، شاخصی از این است که مردم احساس 
بی ثباتی می کنند. در پیشینه عملکرد اقتصاد ما نادر 
است که رشد حجم پول طی یک سال از 40 درصد 
بیشتر برود و در سال های قبل از انقالب هم فقط 
سال 1353 این اتفاق افتاده که سالی خاص به لحاظ 
افزایش شدید قیمت نفت بود. اما نماگرهای اقتصادی 
بانک مرکزی نشان می دهد که در سه سال متوالی 
97، 98 و 99 رشد حجم پول باالی 40 درصد بوده. 

یعنی مؤکداً باید نسبت به هر سیاستی که به نوعی 
تحریک پولی در آن نهفته است، محتاطانه برخورد 
کرد. نمی خواهم بگویم حتماً اتفاقات بدی خواهد افتاد، 
اما بهتر است سیاستگذار جانب احتیاط را بگیرد. اگر 
سیاستگذار می خواهد در بدو ورودش به مردم میوه ای 
بدهد نباید یک قلم به سفره شان اضافه کند و همزمان 
از طریق تورم، چندین قلم مهم را حذف کند. یعنی 
فشار زیادی به زندگی مردم وارد می شود و شرایط 

بی ثباتی در اقتصاد کشور به وجود می آید.
که  توصیه ای  نظر من شاید مهم ترین  به  بنابراین 
و  اقدام  است که هر  این  به دولت داشت  می توان 
این  دهد،  انجام  مردم  برای  می خواهد  که  خدمتی 
مالحظه را در نظر بگیرد که تحریک نقدینگی مانند 
بازی با آتش است و باید بسیار مراقب آن بود. متاسفانه 
بعضی ها ترویج می کنند که رشد نقدینگی خودش 
مهم نیست و مهم این است که نقدینگی کجا برود؛ 
این صحبت بسیار خطرناکی است، چرا؟ چون حتی 
اگر فرضیه مطرح شده درست باشد و این نقدینگی 
باعث رشد تولید شود، رشد صفر به عددهای دو تا سه 
درصد که ظرفیت اقتصاد ماست می رسد، خب بقیه 
نقدینگی چه می شود؟ تولید ناخالص داخلی واقعی که 
30 یا 40 درصد رشد نمی کند! وقتی نقدینگی با نرخ 
30 تا 40 درصد رشد می کند، حاال چهار درصد هم 
رشد ایجاد شود بقیه این سیل نقدینگی به تورم تبدیل 
می شود و فشار را بر مردم دوچندان می کند. تجربه این 
چند دهه بعد از انقالب نشان می دهد که در اقتصاد ما 
سرانجام نقدینگی به تورم تبدیل می شود. این قاعده 

نداشته است. در  اما سوخت وسوز  دیر و زود داشته 
نتیجه هشدار مهم من این است که دولت سیزدهم 

مراقب رشد نقدینگی باشد.

سیزدهم،  دولت  وعده های  به  توجه  با   
انتظارات مردم و جامعه و تفکر تیم احتمالی 
سرنوشت  نقدینگی  رشد  آیا  دولت  این 
محتوم و اجتناب ناپذیر اقتصاد نیست؟ آیا 
مسیر دیگری هم برای اقتصاد ما وجود دارد؟

توجه کنیم که مهم ترین متغیر اقتصاد سیاسی اقتصاد 
ایران »نقدینگی« است در حالی که در کشورهای 
دیگر »بودجه« است. سیاستمداران ما به دنبال تامین 
پولی رفاه بوده و ناچار شده اند این توجیه را بیاورند که 
نقدینگی خودش مشکل ندارد و اشکال در هدایت 
نقدینگی است. در نتیجه اگر کاری فقط با خلق پول 
انجام می شود، ما آن را با خلق و هدایت نقدینگی 

انجام می دهیم.
 این طور تبلیغ شده که نقدینگی عامل تورم نیست 
بلکه خوب هدایت نکردن آن موجب تورم شده است. 
اینجا بحث دیگر سر خلق نقدینگی نیست سر این 
است که چه کسی بهتر می تواند نقدینگی را هدایت 
کند. متاسفانه امتحان این دیدگاه مجانی نیست و 
اقتصاد ما هم در شرایط باثباتی نیست. اینکه در سه 
سال متوالی رشد حجم پول باالی 40 درصد است، 
نشان می دهد که ما در یک نقطه شکننده قرار داریم 

و نباید ریسک جدی به اقتصاد وارد کنیم.
باید دولت جدید را نسبت به این مساله توجه داد که 
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در کنار تمام خدمات و اقداماتی که می خواهد انجام 
بدهد این قید را بگذارد که »حتماً غیرتورمی حداقل 
نسبت به سطح باالی تورم موجود باشد«. دولت باید 
حتماً بتواند نقدینگی را کنترل کند وگرنه پیامدهای 

نامطلوبی برای اقتصاد ما در بر خواهد داشت. 
این امکان هم وجود دارد که به طور موقت عاملی چون 
توافق هسته ای و آزاد شدن منابع، هزینه و سوخت 
اقدامات دو سال اول را فراهم کند. البته این تصویر 
به ویژه در دو سال اول، بسیار متفاوت با تصویر قبلی 
خواهد بود که اگر با تفکر اصالح ساختاری در اقتصاد 
همراه شود می تواند بسیار نویدبخش باشد. اما اگر پول 
جدید نفت بخواهد در چارچوب ساختار ناکارای موجود 
هزینه شود، در نهایت با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، 
این عامل صرفاً مانند کورتون عمل می کند، یعنی 
اصل مساله را از بین نمی برد اما آن را برای مدتی 
خاموش می کند. اما پس از مدتی مشکل با تبعات 

جانبی منفی بسیار باالیی دوباره برمی گردد.

انجام  برای  شرایط  آیا  شما  نظر  به 
اصالحات ساختاری فراهم است؟ یا اصاًل 
برای اصالحات ساختاری وجود  انگیزه ای 

دارد؟
»اصالح ساختار اقتصاد« گزاره ای است که خودش 
به تنهایی چندان بیانگر محتوایش نیست. یعنی هر 
کسی ممکن است برداشت خودش را از اصالحات 
ساختاری داشته باشد. من می خواهم اول به این اشاره 
کنم که منظور از »اصالحات ساختاری در اقتصاد« 
این است که ما بتوانیم عدم  تعادل های اقتصاد کالن 
را به صورت پایدار کاهش دهیم و سپس به طور نسبتًا 

کامل، تحت کنترل درآوریم. 
عدم  به  واکنش  در  ساختاری  اصالحات  اصاًل 
می گیرد.  صورت  کالن  اقتصاد  پایدار  تعادل های 
منظور از عدم تعادل های اقتصاد کالن مواردی چون 
بانکی یا کسری تراز  ناترازی نظام  کسری بودجه، 
پرداخت های غیرنفتی و... است. همچنین می دانیم که 
هر اصالحی در مقابل یک انحرافی قرار دارد؛ یعنی 
یک انحرافی وجود دارد که می خواهیم آن را اصالح 
کنیم. بنابراین اول باید یک اتفاق نظری حاصل شود 

روی اینکه آن انحرافات چیست که حاال قرار است 
اصالح شود. در کشور ما، یک جناح سیاسی تابه حال 
با این تمرین مواجه نشده که اهداف بلندمرتبه خود را 
بخواهد در شرایط محدودیت شدید منابع محقق کند. 
برای این جناح یک بار این اتفاق افتاده که در شرایط 
وفور منابع بوده است. جناح مقابل سیاسی اما این را 
چند بار تجربه کرده و به درجاتی با این محدودیت ها 
آشنا شده است. بنابراین شاید تشکیل دولت سیزدهم، 
ادامه مسیر،  البته در  باشد که  فرصتی برای کشور 
امکان این یادگیری مهم برای جناح دیگر سیاسی هم 
فراهم شود و باعث شود که گفتمان سیاسی در کشور 

ما تا این اندازه واگرا نباشد. 
پس اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، بیش از اندازه 
خوش بینانه است که انتظار داشته باشیم که در بدو 
ورود آنقدر بلوغ اقتصادی و سیاست خارجی و داخلی 
باال باشد که »اصالحات ساختاری اقتصاد« محور کار 
قرار بگیرد. به خصوص که اساساً هیچ وقت اصالح 
آنچه  و  نیفتاده است  اتفاق  ما  اقتصاد  ساختاری در 
بوده که  موردی  تصمیم های  برخی  گرفته  صورت 
به  را  اقتصاد کالن  نتوانسته است عدم  تعادل های 
صورت پایدار و ماندگار برطرف کند و به همین دلیل 

ما همچنان درگیر این مسائل هستیم. 
واقعیت این است که من چشم اندازی از این ندارم که 
دولت جدید حداقل در سال های ابتدایی فعالیت خود، 
حاال  که  برود  اقتصادی  ساختاری  اصالحات  سراغ 
بحث کنیم می تواند یا خیر. تیم جدید باید در کنار این 
عدم  تعادل های اقتصاد کالن وارد گود شود تا درک 
کند که چرا گاهی نمی شود یا چرا گاهی نمی توان 
برخی اقدامات را انجام داد. متاسفانه من بسیار کم 
این  متوجه  ما  کشور  در  سیاستمداری  که  دیده ام 
نکته شود که متغیرهای اقتصادی لزوماً از دستورات 
سیاستمدار تمکین نمی کنند. سیاستمدارهای ما اصاًل 
متغیرهای  که  می کنند  فکر  و  ندارند  قبول  را  این 
از دستوراتشان تمکین کنند و  باید  اقتصادی حتماً 
مثاًل وقتی آنها می گویند تورم باید پایین بیاید، پس 
باید پایین بیاید. سیاستمدار تصمیم هایی می گیرد که 
همگی باعث افزایش نقدینگی است بعد انتظار دارد 

تورم هم کنترل شود.

 در نتیجه فکر نمی کنم واقع بینانه باشد که انتظار داشته 
باشیم رویکرد دولت جدید، اصالحات ساختاری باشد؛ 
آن هم اصالحاتی که هیچ کدام از دولت های قبلی 
حاضر نشدند درگیرش شوند؛ چه برسد به یک دولت 
تازه کار که حاال می خواهد از نو با مسائل اقتصادی 

آشنا شود.
ضمن اینکه در نظر داشته باشید که اصالحات ساختاری 
در اقتصاد یک جورهایی باید در کنار گشایش های 
بین المللی صورت بگیرد وگرنه فشار داخلی را بسیار 
اجرای  اصاًل  است  ممکن  موقع  آن  و  می برد  باال 
انجام  نتیجه  نباشد. در  این اصالحات قابل تحمل 
اصالحات ساختاری در اقتصاد، یک مجموعه کاملی 
از بلوغ سیاست خارجی، بلوغ اقتصادی و بلوغ سیاست 
داخلی نیاز دارد که بتواند سرمایه اجتماعی مناسبی 
فراهم کند. اکثر این روسای جمهور ما زمانی که شروع 
کردند سرمایه سیاسی بزرگی داشتند که معمواًل در 
انتهای دوره کمرنگ و متزلزل شد. همه می دانیم که 
این شرایط شروع برای دولت موجود ضعیف تر است. 
بنابراین این دولت حتماً محتاط تر از دولت های قبلی 
در زمینه اقتصاد خواهد بود و از حوزه هایی که فکر 
می کند ممکن است ریسک در آن وجود داشته باشد، 
اجتناب می کند. به همین خاطر است که می گویم 
مهم تر این است که روی »نباید«ها تاکید کنیم، وگرنه 
خیلی نمی توان انتظار داشت که چیزهایی بخواهیم که 

می دانیم اصاًل نمی شود.
 البته من همیشه گفته ام که ما همیشه باید فرهنگ 
ضرورت انجام اصالحات ساختاری در اقتصاد را ترویج 
اقتصاد  صحیح  کارکرد  که  دهیم  توضیح  و  کنیم 
چیست و باید سازوکارهای مناسب در سطح اقتصاد 
معرفی  را  بین الملل  روابط  در سطح  و  ُخرد، کالن 
کنیم. یادگیری در سطح بین الملل بسیار خوب اتفاق 
می افتد حتی در روابط روسای جمهور و نخست وزیران 
کشورهای مختلف این انتقال تجربه و یادگیری منتقل 
می شود اما زمانی که کاًل با کسی آمد و شد ندارید، در 
داخل هم تمرین نکرده اید که چگونه می توان این 
انتظار منطقی  این  داد،  قرار  کنار هم  در  را  شرایط 

نیست.
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تعیین  تکلیف شرایط بخشودگی جرایم تامین گزارش
اجتماعی و وضعیت بیمه هیئت مدیره هـا 

تعیین  تکلیف شرایط بخشودگی جرایم تامین اجتماعی و وضعیت بیمه هیئت مدیره ها 

اشاره:
در نشست کمیته حمایت از کسب وکار موضوع 
اجتماعی،  تامین  جرایم  بخشودگی  چگونگی 
نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و 

هیأت مدیره موظف شرکت ها بررسی شد.
چهار موضوع اصلی در این نشست در دستور 

کار کمیته حمایت از کسب وکار قرار گرفت:
۱-بررسی چگونگی بخشودگی جرائم تأمین 
قانون   (۵) تبصره  (ث)  بند  موضوع  اجتماعی 

بودجه سال ۱400 کل کشور
بیمه  و حق  لیست  دریافت  نحوه  بررسی   -۲

مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت ها
۳-معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از 

تسعیر ارز حاصل از صادرات
غیردارویی  سالمت  کاالهای  عرضه  4-امکان 
کشور از جمله مکمل های غذایی و ورزشی بر روی 

.(Market Place) پلتفرم های فروش آنالین

در ابتــدای ایــن نشســت لعیــا جنیــدی از عملکرد و 
کارنامــه کمیتــه حمایــت از کســب وکار گفــت؛ بعــد 
از آن حســین ســالح ورزی بــه همــکاری معاونــت 
ــی  ــش خصوص ــا بخ ــت جمهوری ب ــی ریاس حقوق
در ایــن مــدت اشــاره کــرد و اینکــه در بســیاری از 

مــوارد راهبردهــای ایــن معاونــت رهگشــا بــود.
ــی  ــت یعن ــن نشس ــوع ای ــن موض ــد از آن اولی بع
ــن  ــم تأمی ــودگی جرائ ــی بخش ــی چگونگ بررس
ــون  ــره )5( قان ــد )ث( تبص ــوع بن ــی موض اجتماع
بودجــه ســال 1400 کل کشــور، در دســتور کار 
ــوراهای  ــط ش ــوع توس ــن موض ــت. ای ــرار گرف ق
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
اســتان های آذربایجــان شــرقی، قزویــن، اصفهــان، 
همــدان، خوزســتان، کرمــان پیگیــری شــده اســت.
 محســن عامــری، مدیــر دبیرخانــه کمیتــه حمایت 
ــاره ایــن موضــوع گفــت: طبــق  از کســب وکار درب
ــال 1400  ــه س ــون بودج ــره )5( قان ــد )ث( تبص بن
کل کشــور و بخشــنامه ای کــه در تاریــخ شــانزدهم 
ابــالغ شــده: کارفرمایــان  فروردین مــاه 1400 
واحدهــای تولیــدی، صنعتــی، معدنــی و خدماتــی و 
اصنــاف کــه حداقــل بــه مــدت یــک ســال از زمان 
ــتغال  ــش اش ــا افزای ــظ ی ــه حف تقســیط نســبت ب
نیــروی انســانی کارگاه خــود بــر مبنــای فهرســت 

معافیــت می شــود و حفــظ اشــتغال بــدون حمایــت 
و پیشــتیبانی از فعالیــت کســب و کارهــا امکانپذیــر 

نخواهــد بــود.
او تاکیــد کــرد: بــا در نظر گرفتــن شــرایط اقتصادی 
کشــور، ایــن بنــد از قانــون عملیاتــی نخواهــد شــد، 
ــودگی  ــه، بخش ــون بودج ــد از قان ــن بن ــرا در ای زی
ــتغال  ــظ اش ــه حف ــروط ب ــان مش ــم کارفرمای جرائ
ــاه  ــت بهمن م ــای فهرس ــر مبن ــان کارگاه ب کارکن
ســال 1398 شــده و از طرفــی در تعــدادی از 
ــتغال  ــطح اش ــظ س ــی حف ــه دالیل ــا ب فعالیت ه

امکان پذیــر نیســت.
ــادی  ــداد زی ــورت تع ــن ص ــرد: در ای ــح ک او تصری
ــارج  ــور خ ــون مذک ــمول قان ــان از ش از کارفرمای
از  تعــدادی  روزه  هــر  طرفــی  از  می شــوند. 
ــا،  ــاری کرون ــل بیم ــه دلی ــادی ب ــای اقتص بنگاه ه
تحریــم، شــرایط دشــوار اقتصــادی و تــورم مجبــور 

ــد. ــت کار کنن ــل ظرفی ــا حداق ــوند ب می ش
عامــری همچنین بــه تفــاوت پیمانــکاران حقیقی و 
حقوقــی اشــاره کــرد کــه قانــون دربــاره آنها شــفاف 
نیســت: پیمانــکاران حقیقــی و حقوقــی که بــا توجه 
بــه نــوع قــرارداد در هــر مقطعــی از اجــرای عدالــت 
نیــاز بــه کارگیــری افــراد بــا تعــداد متغیــر داشــته و 
در برخــی مــوارد نیــز پــروژه به اتمــام رســیده و کاًل 

نیــاز بــه نیــروی انســانی نخواهد داشــت.
عامــری ادامــه داد: بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود 
کــه بــا شــیوع پاندومــی کرونــا امــکان حفــظ کامل 

ــد و فهرســت  بهمن مــاه ســال 1398 اقــدام کرده ان
حــق بیمــه جاری کارکنــان شــاغل را در طــول دوره 
ــد  ــد، می توانن تقســیط ارســال و پرداخــت می نماین
از تاریــخ الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون و حداکثــر 
ــه درخواســت  ــاه، نســبت ب ظــرف مــدت چهــار م
تعییــن تکلیــف بدهی هــای قطعــی شــده مطابــق 
قوانیــن از بخشــودگی جریمه هــای متعلقــه و ســایر 

ــوند. ــوردار ش ــا برخ جریمه ه
ــان  ــه کارفرمای ــواردی ک ــه در م ــه داد: البت او ادام
کارگاه هــای مذکــور تــا تاریــخ الزم االجــراء شــدن 
ایــن قانــون بــر مبنــای فهرســت بهمــن مــاه 1398 
ــدام  ــدگان کارگاه اق ــه ش ــل بیم ــه تعدی ــبت ب نس
نمــوده باشــند، پــس از بازگشــت نیــروی کار تعدیل 
شــده یــا جایگزینــی آن هــا و رعایــت حفظ اشــتغال 
حداقــل بــه مــدت یــک ســال از زمــان تقســیط و بر 
مبنــای فهرســت بهمــن مــاه 1398، از بخشــودگی 

ــوند. ــوردار می ش ــوق برخ ــرح ف ــه ش ــا ب جریمه ه
ــت:  ــه گف ــتور جلس ــرح دس ــه ش ــری در ادام عام
ــای  ــتغال واحده ــظ اش ــدف حف ــا ه ــذار ب قانون گ
تولیــدی، در بودجــه ســال جاری معافیت بخشــودگی 
بــرای جرائــم بیمــه ســهم کارفرمــا در نظــر گرفتــه 
ــودگی  ــن بخش ــتفاده از ای ــروط اس ــا ش ــت. ام اس
ــد  ــور مانن ــادی کش ــت اقتص ــرایط و موقعی ــا ش ب
تحریــم و شــیوع بیمــاری کرونــا و شــرایط اقتصــاد 
ــدارد و عمــاًل  ــی ن کشــور و کســب وکارها همخوان
باعــث عــدم اســتفاده اکثریــت کارفرمایــان از ایــن 
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اشــتغال وجــود نداشــته و همیــن شــرط در قانــون 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــرای اس ــی ب ــکان عمل ــم ام ه
بخشــودگی جرائــم را از بیــن بــرده اســت. از طرفــی 
قیــد زمانــی تــا پایــان تیــر مــاه 1400 یکــی دیگــر 
از مشــکالتی اســت کــه پیشــنهاد می شــود امــکان 
اســتفاده از بخشــودگی تــا پایــان ســال لحاظ شــود.
ــن  ــازمان تأمی ــنامه س ــری در بخش ــه عام به گفت
ــم  ــم ه ــودگی جرائ ــوص بخش ــی در خص اجتماع
ــا ظــرف مــدت  آمــده اســت کــه چنانچــه کارفرم
10 روز از تاریــخ اعــالم پذیشــر درخواســت نســبت 
بــه پرداخــت یکجــای بدهــی و یــا تقســیط آن بــه 
همــراه ارائــه وثایــق مناســب اقــدام نکنــد، ایــن امر 
بــه منزلــه انصــراف خواهــد بــود. لــذا اخــذ وثیقــه و 
تــداوم بدهــی و تــرس از بــه اجــرا گذاشــتن وثایــق 
ســبب می شــود تــا از ایــن ظرفیــت اســتفاده نشــود.
ــه شــماره )2( هفتــاد و  ــه مصوب در ایــن نشســت ب
یکمین نشســت ســتاد ملــی مدیریــت کرونا کــه در 
هشــتم خردادمــاه اعــالم شــده، اشــاره شــد: »بــرای 
مشــاغل و کســب و کارهــای آســیب دیــده از کرونا 
شــمول بنــد )ث( تبصــره )5( قانــون بودجــه ســال 
1400 موکــول بــه رعایــت حفــظ یا افزایش ســطح 

اشــتغال نیــروی انســانی نخواهد بــود.«
ــد )ث(  ــه بن ــد ک ــنهاد ش ــت پیش ــه نشس در ادام
تبصــره )5( قانــون بودجــه 1400 اصــالح شــود، بــه 
نحــوی کــه کلیــه کارفرمایــان واحدهــای تولیدی و 
اصنــاف کــه حداقــل بــه مــدت یــک ســال از زمان 
تقســیط، بــر مبنــای 50 درصــد از فهرســت بهمــن 
مــاه 1398 و یــا لیســت خــرداد 1399، نیــروی کار 
خــود را حفــظ یــا افزایــش داده انــد و لیســت بیمــه 
ــال  ــیط ارس ــول دوره تقس ــود را در ط ــان خ کارکن
می کننــد، از تاریــخ الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون 
ــن از  ــا قوانی ــق ب ــاری، مطاب ــال ج ــان س ــا پای و ت
بخشــودگی جریمه هــای متعلقــه برخــوردار شــوند.
بعــد از آن در ادامــه ایــن نشســت، محمــد محمدی، 
ــا از  ــت: م ــی گف ــن اجتماع ــازمان تأمی ــده س نماین
ــن  ــه ای ــی اینک ــم ول ــتقبال می کن ــودگی اس بخش
ــا پایــان ســال باشــد مخالــف هســتیم.  فرصــت ت
تجربــه ســال گذشــته نشــان داده کــه ایــن مــوارد 

ــود. ــه ای می ش ــرار بیم ــث ف باع
او ادامــه داد: مــا دربــاره پیمانــکاران، موضــوع 

ضمانــت ملکــی را اصــالح کردیــم. اگر پیمانــکاران 
ــم  ــد، می توانی ــه دهن ــه ای ارائ ــت بیم ــم لیس ه
ــد  ــای 50 درص ــا مبن ــد ب ــالح فراین ــق اص از طری
ظرفیــت موضــوع را بررســی کنیــم و مبنــا بهمــن 
98 قــرار می گیــرد. بــرای اینکــه زمــان بهمــن 98 
ــع تولیــد و مجلــس  در ســتاد تســهیل و رفــع موان
ــم  ــکاری ه ــع پیمان ــت. در واق ــده اس ــرح ش مط
ــد، مشــکلی  ــزی لیســت ده ــر مرک ــق دفت از طری

ــت. ــد داش نخواه
بعــد از آن جنیــدی گفــت: مــن از حرف هــای آقــای 
عامــری اینگونــه برداشــت کــردم کــه پیمانــکاران 
جــز مشــاغل آســیب دیــده توســط کرونــا در نظــر 
گرفتــه نشــده اســت، امــا پیمانکارانــی کــه لیســت 
می دهنــد، شــامل بخشــودگی می شــوند و انهایــی 
ــر  ــق دفت ــد از طری ــد، می توانن ــت ندادن ــه لیس ک

مرکــزی اقــدام کننــد.
ــه  ــود ک ــن ب ــت ای ــران در نشس ــر حاض ــا نظ ام
بخشــی از پیمانــکاران بــه دلیــل شــرایط کارشــان 
نمی تواننــد از طریــق دفتــر مرکــزی لیســت دهنــد. 
ایــن مــوارد پیمانــکاران حقیقی را شــامل نمی شــود. 
پیمانــکاران حقوقــی دفتــر کار دارنــد ولــی پیمانــکار 
ــزی  ــر مرک ــی دفت ــدارد. وقت ــر کار ن ــی دفت حقیق
مــالک باشــد پیمانــکار حقیقــی نمی توانــد زا ایــن 

فرصــت بخشــودگی اســتفاده کنــد.
جنیــدی بــار دیگــر در ادامــه ایــن نشســت گفــت: 
هــدف دولــت بقــای اشــتغال بــود و همه مشــوق ها 
معطــوف بــه اشــتغال بــود. مســئله فقط پــول تأمین 
ــا وام،  ــد ب ــت ســعی می کن ــی نیســت. دول اجتماع
ــع  ــا تجمی ــه و ب ــات و بیم ــت مالی ــر در دریاف تأخی
ــن  ــرای همی ــد. ب ــظ کن ــت را حف مشــوق ها وضعی
معتقــدم بایــد قیــد اول 50 درصــد باشــد قیــد دوم 
شــهریور مــاه باشــد و از زمــان تصویــب ســه مــاه 

مــورد نظــر قــرار گیــرد.
ــگاه  ــرد: ن ــد ک ــم تاکی ــالح ورزی ه ــد از آن س بع
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه بخــش خصوصــی و 
همراهــی بــا اصنــاف در زمــان آســیب مثبت اســت. 
البتــه محدودیت هایــی هــم در ســتاد تســهیل 
وجــود دارد و بایــد بــا توجــه بــه همــه ایــن مــوارد 

تصمیــم گیــری
همچنیــن تاکیــد شــد کــه بخشــی از پیمانــکاران 

در شــرایط محدودیــت کرونایــی دچــار مشــکالتی 
ــر  ــا کمت ــروی کار آن ه ــرات نی ــی نف ــدند، حت ش
شــده اســت. بایــد حتمــاً شــرایط کالن اقتصــادی 
ــل  ــا تحمی ــه بنگاه ه ــارج ب ــه از خ و مشــکالتی ک

ــود. ــه ش ــر گرفت ــود، در نظ می ش
درنهایــت تصمیــم گرفتــه شــد کــه بــرای دبیرخانه 
پیشــنهاد خــود را بــه طــور دقیــق تدویــن کنــد و به 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی ارائــه کند.

 حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف 
شرکت ها؛ مشکل چیست؟

ــت  ــوه دریاف ــی نح ــت بررس ــوع دوم نشس موض
لیســت و حــق بیمــه مدیرعامــل و هیــأت مدیــره 
ــط  ــوع توس ــن موض ــود. ای ــرکت ها ب ــف ش موظ
ــاق  ــن اجتماعــی ات ــات، کار و تأمی کمیســیون مالی
ــمالی،  ــان ش ــوی خراس ــت وگ ــورای گف ــران، ش ای
ــی  ــت و مهندس ــاوران مدیری ــبکه مش ــون ش کان
ــران و شــرکت مهندســان مشــاور و شهرســازی  ای

ــود. ــده ب ــری ش ــاربافت پیگی ش
عامــری در توضیــح ایــن موضــوع گفــت: تبصــره 
5 مــاده 4 قانــون اصــالح قانــون تأمیــن اجتماعــی 
مصــوب ســال 1387 مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام می گویــد: در مواردیکــه کارفرمایــان موضــوع 
ــن اجتماعــی مصــوب  ــون تأمی ــاده 2 قان ــد 4 م بن
1354 اشــخاص حقیقی باشــند و همچنیــن مدیران 
اشــخاص حقوقــی غیردولتــی می تواننــد بــا پرداخت 
حــق بیمــه ســهم بیمــه شــده و کارفرمــا بــه ترتیب 
مقــرر در مــاده 28 قانــون مذکــور و اصالحات بعدی 
آن از تاریــخ اشــتغال بــه کار در کارگاه در زمــره 
مشــمولین قانــون مذکــور قــرار گیرنــد. آییــن نامــه 
اجرائــی ایــن تبصره شــامل نحوه احتســاب ســوابق 
ــا  ــه بن ــای معوق ــق بیمه ه ــت ح ــت و پرداخ خدم
ــه  ــن اجتماعــی ب ــاه و تأمی ــه پیشــنهاد وزارت رف ب

تصویــب هیــأت وزیــران خواهــد رســید.
ــف و  ــه موظ ــا ب ــل اعض ــا در عم ــه داد: ام او ادام
غیرموظــف تقســیم می شــود کــه شــرایط متفاوتــی 
ــت از  ــارت اس ــا( عب ــده )کارفرم ــه ش ــد. بیم دارن
ــی  ــخاص حقوق ــران اش ــی و مدی ــخاص حقیق اش
ــد.  ــت نمی نماین ــوق دریاف ــه حق ــی ک ــر دولت غی
ایــن افــراد بابــت حضــور در جلســات شــرکت حــق 
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جلســه دریافــت می نماینــد. بــه اســتناد بخشــنامه 
فــوق الذکــر حــق بیمه ایــن افــراد نبایســت از محل 
لیســت بیمــه شــرکت رد شــده و پرداخــت گــردد. 
اینگونــه کارفرمایــان در صــورت تمایل ایــن افراد به 
بیمــه شــدن می بایســت از طریــق بیمــه اختیــاری 

ایــن افــراد اقــدام نمــود.
ــر در  ــی حاض ــش خصوص ــاالن بخ ــه فع در ادام
نشســت نســبت بــه ایــن مــاده قانونــی نقدهایــی 
ــت شــرکت های  ــه ماهی ــد ب ــد؛ بای را مطــرح کردن
ــم  ــا ه ــرکت ها ب ــن ش ــود، ای ــه ش ــک توج کوچ
متفــاوت هســتند.برای مثــال در شــرایط حاضــر که 
تحصیــل کــرده در ایــران زیــاد اســت، تعــدادی بــا 
هــم کاری هــم شــرکتی را ثبــت می کننــد و همــه 
ــم  ــی ه ــد؛ یعن ــام می دهن ــان انج ــا را خودش کاره
عضــو هیــات مدیــره هســتند و همــه کلیــه کارهــا 
کارمنــدی را انجــام مــی دهند و شــاید شــرایط مالی 
بــرای اســتخدام چندیــن نیــرو را هم نداشــته باشــند 
ــان  ــکالتی برایش ــه مش ــال بیم ــع ارس ــی موق ول

می آیــد. به وجــود 
ــع  ــرکت ها موق ــن ش ــد: ای ــح ش ــت تصری در نهای
ــن  ــد. ای ــکل برمی خورن ــه مش ــم ب ــدی ه رتبه بن
وضعیــت در شــرکت های خدماتــی بدتــر اســت. از 
طرفــی تمــام حمایت هــای دولتــی بــه تولیــد ختــم 
شــده اســت. شــرکت مهنــدس مشــاور بیشــترین 

ــد. ــری را دارن درگی
ــن  ــازمان تأمی ــای س ــه ایراده ــت ب ــن نشس در ای
اجتماعــی کــه می گوینــد عــده ای می خواهنــد 
ــون عمــل  ــا شــرکت های خانوادگــی خــالف قان ب
ــه  ــتگی پای ــر بازنشس ــال آخ ــد س ــد و در چن کنن
ــد، اشــاره شــد و  ــر رد می کنن ــوق خــود را باالت حق
تاکیــد شــد کــه اینجــا بایــد قوانیــن اصــالح شــود 
نــه اینکــه بــه حقــوق یک عــده دیگــر توجه نشــود.
بعــد از آن جنیــدی هــم تاکیــد کــرد: در اینجــا بــه 
نظــر می رســد گپــی وجــود دارد کــه بایــد بررســی 
ــه  و اصــالح شــود و بالتکلیفــی گروهــی کــه البت
ــراد  ــن اف ــود. ای ــیدگی ش ــد، رس ــم می کنن کار ه
نبایــد بــدون حمایــت قانونــی باشــند. کســی کــه 
ســال ها کار کــرده، اجبــاراً بایــد تحت حمایــت 
باشــد. ممکــن اســت روح کلــی قانــون بــر حمایــت 
عمومــی تاکیــد دارد و تامین اجتماعی براســاس نگاه 

انســانی و اجتماعــی ایجاد شــده اســت. امــا در عین 
ــوق در  ــش حق ــت افزای ــد وضعی ــری بای حمایت گ
ــا ســال های  ــراد متناســب ب ســال های اخــر کار اف
قبــل درآمــد او باشــد و تقلــب بــه قانــون هــم مجاز 

. نیست
بعــد از آن نماینــده ســازمان تأمین اجتماعــی عنوان 
کــرد کــه می توانیــم ایــن موضــوع و مســائل را در 
کارگروهــی در ظــرف یــک مــاه اصــالح کنیــم تــا 
ــه در عمــل  ــان حــل شــود و البت مســئله کارفرمای
جلــوی ســوء اســتفاده برخــی از افــراد هــم گرفتــه 

شــود.
*معافیــت مالیــات ناشــی از ســود تســعیر ارز بــرای 

تمامــی کاالهــای صادراتــی
موضــوع بعــدی معافیــت مالیاتی ســود تفــاوت نرخ 
ارز ناشــی از تســعیر ارز حاصــل از صــادرات بــود کــه 
در نشســت یازدهــم اســفندماه 1399 بررســی شــده 
بــود. در آن نشســت مصــوب شــد کــه ســازمان امور 
مالیاتــی حداکثــر ظــرف مــدت 2 هفتــه بــا صــدور 
بخشــنامه ای بــه ادارات مالیاتــی کل کشــور ابــالغ 
ــع تعهــد  ــه رف ــی ک ــه صادرکنندگان ــه کلی ــد ک کن
ارزی خــود را از ســال 1397 بــه بعــد انجــام داده انــد؛ 
بتواننــد بــا رعایت تکلیــف مالیاتــی تبصــره )1( ماده 
146 مکــرر قانــون مالیات هــای مســتقیم مصــوب 
1394، از معافیــت کل ســود تفــاوت نــرخ ارز ناشــی 
از تســعیر ارز حاصــل از صــادرات اســتفاده کننــد. اما 
ســازمان امــور مالیاتــی علیرغــم پیگیری هــای بــه 
عمــل آمــده تاکنــون بخشــنامه مذکــور در مصوبــه 
را صــادر و ابــالغ نکــرده اســت. درنهایــت قــرار شــد 
ــاون  ــی از مع ــور مالیات ــار دیگــر ســازمان ام ــه ب ک
حقوقــی ریاســت جمهوری اســتعالم کنــد و بــا نگاه 
حمایــت از بخــش خصوصــی دربــاره ایــن موضــوع 

ــود. ــری ش تصمیم گی

 سازوکار عرضه کاالهای غیردارویی روی 
پلتفرم های فروش آنالین چیست؟

ــه  ــری مصوب ــت پیگی ــن نشس ــر ای ــوع آخ موض
ــت از کســب و  ــه حمای هشــتادمین نشســت کمیت
کار در تاریــخ یازدهــم اســفندماه 1399 بــا موضــوع 
ــی  ــالمت غیرداروی ــای س ــه کااله ــکان عرض ام
ــی  ــی و ورزش ــای غذای ــه مکمل ه ــور از جمل کش

 Market( ــن ــروش آنالی ــای ف ــر روی پلتفرم ه ب
ــود. Place( ب

در نشســت یازدهــم اســفندماه 1399 کــه نماینــده 
ــرر  ــت مق ــور داش ــم حض ــذا و دارو ه ــازمان غ س
ــک  ــدت ی ــرف م ــذا و دارو ظ ــازمان غ ــد: س ش
هفتــه پیش نویــس اولیــه »ضوابــط جدیــد فــروش 
ــی« را  ــر داروی ــی فراورده هــای ســالمت غی اینترنت
تهیــه و بــه دبیرخانــه کمیتــه حمایــت از کســب و 
کار ارســال کنــد. ســپس پیش نویــس مذکــور 
در کارگــروه تخصصــی کمیتــه حمایــت از کســب 
ــذا و  ــازمان غ ــی از س ــا حضــور نمایندگان و کار و ب
دارو، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
معاونــت  رییــس جمهــور،  معاونــت حقوقــی 
پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه، ســازمان 
نظــام پزشــکی، اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی ایــران و اتــاق اصنــاف ایــران بررســی و 
نتیجــه آن در جلســه آتــی کمیتــه حمایت از کســب 

ــود. ــه ش وکار ارائ
در نشســت قبلــی عنــوان شــده بــود: شــرکت های 
فعــال در کســب و کارهــای حــوزه تجــارت 
ــان  ــرایط و در زم ــه در ش ــد ک ــک معتقدن الکترونی
ــات  ــوان از امکان ــد 19 می ت ــاری کوی ــیوع بیم ش
پلتفرم هــای آنالیــن )Market Place( اســتفاده 
ــور  ــر کش ــه در سراس ــی ک ــا داروخانه های ــد، ت کنن
ــه ای و  ــای تغذی ــن مکمل ه ــروش آنالی ــوز ف مج
ورزشــی )200 داروخانــه( را طبــق ضابطــه فــروش 
اینترنتــی فراورده هــای ســالمت غیر دارویــی دارنــد، 
ــه  ــن پلتفرم هــا ب ــق ای ــد مکمل هــا را از طری بتوانن
ــا در  ــد؛ ام ــه کنن ــدگان عرض ــی مصرف کنن تمام
حــال حاضــر ایــن امــکان بــرای اینگونه شــرکت ها 
ــه  ــبت ب ــذا و دارو نس ــازمان غ ــدارد و س ــود ن وج
ــی  ــالمت غیرداروی ــای س ــه کااله ــکان عرض ام
کشــور از جملــه مکمل هــای غذایــی و ورزشــی بــر 
ــرکت های  ــوی ش ــن از س ــای آنالی روی پلتفرم ه

ــد. ــت می  کن ــوزه، مخالف ــن ح ــال در ای فع
ــاره  ــی درب ــان نظرات ــا بی ــت ب ــران در نشس حاض
ــه  ــد ک ــد کردن ــذا و دارو، تاکی ــازمان غ ــار س رفت
ایــن رویــه درنهایــت بــه ضــرر بخــش خصوصــی 
و کسب وکارهاســت و بایــد بــه موضــوع رســیدگی 

شــود.
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گزارش

جزئیات شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
شــاخص میــزان فعالیت هــای کســب وکار در 
ــاه  ــه فروردین م اردیبهشــت ماه )58.64( نســبت ب
ــه  )36.15( افزایــش زیــادی داشــته اســت کــه ب
ــت ماه  ــا در اردیبهش ــایی فعالیت ه ــل بازگش دلی
ــوده اســت و بیشــترین افزایــش ایــن شــاخص  ب

ــوده اســت. در بخــش صنعــت ب
ــتریان  ــد مش ــات جدی ــزان سفارش ــاخص می ش
)49.80( بــرای دومیــن مــاه پیاپــی کاهــش 
داشــته اســت هرچنــد شــدت کاهــش آن نســبت 
بــه فروردین مــاه بســیار کمتــر بــوده اســت. ایــن 
ــادی  ــاالن اقتص ــاد فع ــه اعتق ــا ب ــش تقاض کاه
ــه  ــی طــرف تقاضــا نســبت ب ناشــی از نااطمینان
تصمیمــات دولــت آتــی، نتیجــه مذاکــرات برجــام 

ــی اســت. ــانات قیمت و نوس
شــاخص موجــودی مــواد اولیــه یــا لــوازم 
خریــداری شــده )49.49( هرچنــد همچنــان زیــر 
ــن  ــی کمتری ــل ول ــاه قب ــر از م ــت و کمت 50 اس
ــی  ــرح ط ــروع ط ــدای ش ــش را از ابت ــرخ کاه ن
ــرده  ــت ک ــت ماه ثب ــته در اردیبهش ــاه گذش 20 م

ــت. اس
شــاخص میــزان اســتخدام و به کارگیــری نیــروی 
انســانی )52.05( بیشــترین مقــدار را طــی 20 مــاه 
از شــروع طــرح ثبــت کــرده ایــن در حالــی اســت 
کــه افزایــش فقــط بــه علــت افزایــش در بخــش 
ــوده و بخــش خدمــات و کشــاورزی و  صنعــت ب

اقتصاد ایران 
آماده رشـد؛ 
امـا نگـران 
از آینـده

اشاره:
ــه  ــت ماه ب ــاد در اردیبهش ــامخ کل اقتص ش
ــفند  ــد از اس ــه بع ــیده ک ــد رس 53,84 واح
99، باالتریــن رقــم در 20 مــاه اخیــر اســت؛ 
ــاالن  ــی فع ــان از نگران ــا همچن ــا آماره ام
ــت دارد. ــده حکای ــه آین اقتصــادی نســبت ب
از  شــده  انجــام  نظرســنجی  طبــق   
بنگاه هــای اقتصــادی کشــور، شــاخص 
ــده(  ــی نش ــل فصل ــد )تعدی ــران خری مدی
بــرای کل اقتصــاد ایــران در اردیبهشــت ماه، 
53,84 بــه دســت آمــده  اســت کــه نســبت 
ــته  ــش داش ــاه )39,65( افزای ــه فروردین م ب
روال  طبــق  کــه  همان طــوری  و  اســت 
ســال  قبــل انتظــار می رفــت بــه دلیــل 
تعطیلی هــای فروردیــن و بازگشــایی مجــدد 
در اردیبهشــت شــاهد بهبــود در فعالیت هــای 
کســب وکارها در اردیبهشــت ماه هســتیم.

ســاختمان کاهــش نیــروی انســانی داشــته اند.
ــوازم  ــا ل ــه ی ــواد اولی ــد م ــت خری ــاخص قیم ش
ــه  ــد ک ــان می ده ــده )76.25( نش ــداری ش خری
ــه دارد  ــدت ادام ــی به ش ــد افزایش ــان رون همچن
ــت  ــاخص قیم ــر روی ش ــوع ب ــن موض ــه ای ک
ــه شــده  ــات ارائ ــا خدم محصــوالت تولیدشــده ی
ــا پاییــن  )59.81( تأثیرگــذار اســت کــه همــراه ب
آمــدن قــدرت خریــد مشــتریان بــر روی کاهــش 
تقاضــا تأثیرگــذار اســت. ایــن در حالــی اســت که 
بــه گفتــه اکثــر فعــاالن اقتصــادی عمــده افزایش 
قیمت هــای ســاالنه طــی ماه هــای آتــی اعمــال 
ــار  ــر اســاس گــزارش مرکــز آم ــود و ب خواهــد ب
در  قیمــت مصرف کننــده  از شــاخص  ایــران 
اردیبهشــت ماه، نــرخ تــورم 12 ماهــه 41 درصــد 

ــوده اســت. ب
شــاخص میــزان فــروش کاالها و خدمــات 51.15 
افزایــش مالیمــی نســبت بــه مــاه قبــل داشــته 
ــط در بخــش  ــش هــم فق ــن افزای ــه ای اســت ک
ــات و  ــاختمان و خدم ــوده و بخــش س ــت ب صنع

ــد.  ــرو بوده ان ــش روب ــا کاه ــاورزی ب کش
بــر  بــود  شــده  پیش بینــی  کــه  همان طــور 
ــایی  ــس از بازگش ــارات، پ ــاخص انتظ ــاس ش اس
کســب وکارها، اکثــر فعالیت  هــای اقتصــادی در 
اردیبهشــت ماه بــا رشــد روبــرو بوده انــد؛ امــا 
نااطمینانــی نســبت بــه شــرایط پیــش رو ازلحــاظ 
ــت  ــات دول ــن تصمیم ــا و همچنی ــو تحریم ه لغ
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ــا  ــتریان ب ــای مش ــا تقاض ــده ت ــث ش ــده باع آین
کاهــش همــراه باشــد. از ســوی دیگــر نابســامانی 
قیمتــی و نــرخ ارز ناشــی از تحریــم، کمبــود 
نقدینگــی همچنــان عمده تریــن دلیــل مشــکالت 
فعــاالن اقتصــادی هســتند. به طوری کــه مجموعــه 
ایــن عوامــل اثــر روانــی منفــی هــم بــر روی طرف 
تقاضــا و هــم بــر روی طرف عرضه گذاشــته اســت 

ــت. ــرده اس ــردرگمی ک ــار س ــا را دچ و آن ه
 

 شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بــر اســاس داده هــای بــه دســت آمــده از بنگاه های 
بخــش صنعــت، شــاخص مدیــران خریــد صنعــت 
در اردیبهشــت ماه 63 ثبــت شــده اســت کــه 
نســبت بــه فروردیــن افزایــش قابل توجهــی داشــته 
ــاً مشــابه اردیبهشــت ســال  قبــل )63.21(  و تقریب
ــالت شــاهد  ــس از تعطی اســت و به طورمعمــول پ

چنیــن افزایشــی هســتیم. 
ــی  ــاخص های اصل ــه زیرش ــت ماه هم در اردیبهش
شــامخ صنعــت افزایــش داشــتند و عــدد بــاالی 50 

ــد. ــت کرده ان را ثب
ــتریان در  ــد مش ــات جدی ــزان سفارش ــاخص می ش
اردیبهشــت ماه )61.81( نســبت بــه فروردیــن 
افزایــش داشــته کــه نشــان دهنده بهبــود در 
ــالت  ــان تعطی ــس از پای ــتریان پ ــای مش تقاض
ــش آن  ــدت افزای ــه ش ــت اگرچ ــاه اس فروردین م
ــت  ــر اس ــل کمت ــال های قب ــا س ــه ب در مقایس
امــا به طورکلــی میــزان افزایــش آن تحــت 
تأثیــر انتخابــات و مذاکــرات برجــام متناســب بــا 

ــت. ــوده اس ــادی نب ــاالن اقتص ــارات فع انتظ
ــت  ــه در اردیبهش ــواد اولی ــودی م ــاخص موج ش
)53.59( بــرای دومیــن مــاه بعــد از بهمــن 
ــت و  ــانده اس ــت رس ــه ثب ــاالی 50 را ب ــدد ب ع
درمجمــوع ایــن شــاخص اردیبهشــت باالتریــن را 
ابتــدای شــروع طــرح در بخــش صنعــت بــه ثبت 

ــانده اســت. رس
شــاخص میــزان اســتخدام و به کارگیــری نیــروی 
اردیبهشــت ماه  در  صنعــت  بخــش  انســانی 
)59.66( بــرای 6 امیــن مــاه پیاپــی نســبت 
ــاه  ــن م ــته و در ای ــش داش ــل افزای ــاه قب ــه م ب
باالتریــن میــزان خــود را بــه ثبــت رســانده اســت 
ــبت  ــادی نس ــای اقتص ــیاری بنگاه ه ــه بس هرچ

ــتند. ــکایت داش ــروی کار ش ــود نی ــه کمب ب
شــاخص انتظــارات تولیــد در مــاه آینــده )60.66( 
خوش بینــی فعــاالن اقتصــادی را بــه بهبــود 
ــاه نشــان  ــت در خردادم ــت بخــش صنع در فعالی
می دهــد. انتظــارات مثبــت بــه نتیجــه مذاکــرات 
بــرای رفــع تحریم هــا و امیــد بــه گشــایش 
ــا  ــش تقاض ــک بخ ــی و تحری ــادی و مال اقتص
ــد  ــان رون ــن شــاخص همچن ــا ای باعــث شــده ت

ــد. ــته باش افزایشــی داش
دنبــال  بــه  صنعــت  بخــش  در  به طورکلــی 
بازگشــایی کســب وکارها اکثــر تولیدکننــدگان 
بهبــود در تولیــد را ثبــت کردنــد امــا در ایــن مــاه 
ــانات  ــد نوس ــگی مانن ــع همیش ــر موان ــالوه ب ع
قیمتــی ناشــی از تحریــم، دو مشــکل جدیــد 
ــت  ــت های دول ــی سیاس ــرات احتمال ــی تغیی یک

طــی ماه هــای آتــی کــه طــرف تقاضــا را 
تحــت تأثیــر قــرار داده و دیگــری مشــکل 
قطعــی بــرق بــوده اســت. تقریبــاً تمــام فعــاالن 
ــرق  ــای ب ــه قطعی ه ــاراتی ک ــادی از خس اقتص
ــه  ــرده و هزین ــدی وارد ک ــتگاه های تولی ــه دس ب
بــاالی تعمیــر تجهیــزات گله منــد بودنــد به ویــژه 
کــه ایــن امــر باعــث شــده تــا بــا ظرفیــت  بســیار 

ــد. ــد کنن ــود تولی ــوان خ ــر از ت پایین ت
 

 برخی از مشکالت اصلی از دید فعاالن اقتصادی
- قطعی هــای بــرق در مــاه اخیــر معضــل جــدی 
بــرای فعــاالن اقتصــادی بــوده و خســارات زیــادی 
را بــه دســتگاه های تولیــدی وارد کــرده و تعویــض 
و تعمیــر هــم بــا هزینه هــای بــاال صــورت 
می گیــرد. )صنایــع فلــزی، صنایــع نســاجی، 
ماشین ســازی و لوازم خانگــی، پوشــاک و چــرم و...

ــات  ــود انتخاب ــل وج ــه دلی ــا ب ــش تقاض - کاه
ــوص  ــردرگمی در خص ــن س ــش رو و همچنی پی
توافقــات برجــام و از ســوی دیگر نوســانات شــدید 
قیمتــی تقاضــای مشــتریان را بــا کاهــش روبــرو 
ــتیک،  ــتیک و پالس ــع الس ــت. )صنای ــرده اس ک
کانــی غیرفلــزی، صنایــع غذایــی، صنایــع فلــزی
- کمبــود نیــروی انســانی بــه دلیــل شــیوع باالی 
ــدم  ــی ع ــت ماه و از طرف ــد 19 در اردیبهش کووی
دسترســی بــه نیــروی کار بــه دلیــل عدم تناســب 
حقــوق و دســتمزدها بــا هزینه هــا )صنایــع کانــی 

غیرفلــزی، صنایــع غذایــی و...(
ــوی  ــدات از س ــت تعه ــدم پرداخ ــان ع - همچن
خودروســازان وجــود دارد کــه هــرروز بــر شــدت 
ــته  ــع وابس ــیاری از صنای ــی بس ــود نقدینگ کمب
ــته و  ــات وابس ــه و قطع ــایل نقلی ــد )وس می افزای

ــتیک( ــتیک و پالس ــع الس صنای
ــزات،  ــه و تجهی ــواد اولی ــا افزایــش قیمــت م - ب
از خردادمــاه انتظــار مــی رود افزایــش قیمــت 

ــود. ــال ش ــع اعم ــر صنای ــوالت در اکث محص
ــرژی  ــای ان ــت حامل ه ــدید قیم ــش ش - افزای
ماننــد بــرق و گاز. )صنایــع فلــزی، وســایل نقلیــه 

ــات وابســته و... (  و قطع



در این خصوص عضو اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک  
تهران با انتقاد از عدم وجود مبنای دقیق برای محاسبه 
مبنای  را  تقاضا  و  اگر شکاف عرضه  قاچاق گفت: 
محاسبه قاچاق قرار دهیم الجرم باید آمار دقیقی از 
عرضه و تقاضا وجود داشته باشد اما چنین آماری وجود 
ندارد حتی دیده می شود که برای اندازه گیری لباس بر 
مبنای ُتن آمار می دهند که این امر در حوزه پوشاک 

معمول نیست.
مجید افتخاری با اشاره به آمار اعالم شده از طرف 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبنی بر کاهش میزان 
قاچاق از 1/8 میلیارد به 600 میلیون دالر گفت: حجم 

بازار شامل تولید و واردات است که واردات نیز به دو 
بخش رسمی و قاچاق تقسیم می شود. واردات رسمی 
امروزه ممنوع است و آنچه می ماند تولید و قاچاق 

است.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران 
افزود: اگر واقعا میزان قاچاق به یک سوم کاهش پیدا 
کرده است باید تغییری در اشتغال دیده می شد، این 
تغییر کجا است؟ مویدی )رییس ستاد مبارزه با قاچاق( 
خود غیرعلمی صحبت می کنند برای مثال می گویند 
ببینید پوشاک های خیابان جردن چگونه است در حالی 
که خیابان جردن 20 سال پیش بورس پوشاک بود 

و امروز کل واحدهای فروش پوشاک در این خیابان 
اگر قاچاق  نیز نیست.  به قدر یک طبقه یک مال 
یک سوم شده چرا آن را در اشتغال نمی بینیم هر کسی 
که در مقابل این صحبت ها می ایستد، می گویند اینها 

کارشناس نیستند.
افتخاری گفت: برخی به جای برداشتن موانع تولید، 
آنها را پنهان کرده اند. واقعا غیر از اینکه به چند مغازه 
اخطار دهیم چه کاری کرده ایم؟ برآورد من این است 
که امسال نسبت به چهار سال اخیر با میزان قاچاق 

بیشتری نیز مواجه باشیم.
وی اضافه کرد: با چند نفر تماس می گیرند تا ادعاهای 
خود را ثابت کنند اما این چه مبنای تصمیم گیری 
است. کجای قانون صنفی به اتحادیه اجازه محاسبه 
قاچاق و دیگر مسائل مرتبط را داده است؟ هر دو 
تشکل به ستاد نامه زده اند و گفته اند حرف های آقای 
مویدی غیرکارشناسی است. هنوز هم بزرگترین تهدید 
برای این صنعت قاچاق است و بهتر است دوستان در 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حوزه تخصصی خود 

بهتر عمل کنند.
پوشاک  صنعت  در  اشتغال  کرد:  تصریح  افتخاری 
همان  تقریباً  و  بود  نفر  هزار  حدود 300  همه ساله 
باقی مانده است. مدلی که برای اندازه گیری قاچاق در 
پوشاک دارند همان روش است که در مورد سیگار یا 
دیگر کاالها پیش می گیرند در گزارش وزارت صمت 
هم در مورد تولید، اشتغال، تعداد فعاالن، واردکنندگان 
و ابهام وجود دارد. تنها چیزی که روی آن اتفاق نظر 
دارند این است که قاچاق کاهش پیدا کرده است. من 
مناظره کنم.  آقای مویدی  با  مورد  این  در  حاضرم 
تولید،  اینکه برخی به جای برداشتن موانع  بیان  با 
آنها را پنهان کرده اند، گفت: اگر واقعا میزان قاچاق 
به یک سوم کاهش پیدا کرده است باید تغییری در 

اشتغال دیده می شد.
طوالنی مدت  قطعی  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
برق بدون برنامه کمر تولید را می شکند. تولیدکننده 
نمی داند چه مدت زمانی برق ندارد. در چنین وضعیتی 
جهش تولید رخ نمی دهد و این موضوع یک چالش 
در صنعت است که نه تنها باعث کم شدن ساعات 
در  می شود.  نیز  راندمان  کاهش  باعث  بلکه  کاری 
ماه گذشته بسیاری از واحدهای صنعتی پنج تا شش 

 تولیدکننـدگان از موانـع تولیـد و صحبـت های غیرعلمـی مسئـوالن انتقـاد کردنـد؛ 

آمارهای انحرافی قاچاق پوشاک
در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اخیرا اعالم کرده که قاچاق پوشاک به یک سوم رسیده 

است، تولیدکنندگان پوشاک معتقدند اقدامات ستاد و آمارهای موجود چنین چیزی را نشان نمی دهد.
آنها همچنین از این ارگان درخواست کردند تا اقداماتی که منجر به کاهش قاچاق شده و همچنین 
مدل اقتصادی خود برای محاسبه قاچاق پوشاک را اعالم کنند. بر اساس آنچه فعاالن صنعت پوشاک 
می گویند، مسووالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز غیرعلمی صحبت می کنند و هر کسی را هم که 

واقعیت های موجود در بازار را اعالم می کند، غیرکارشناس می خوانند.
به گزارش جهان صنعت، این شرایط در حالی است که به طور کلی به نظر می رسد دولت هم اهمیتی 
به تولید نمی دهد و با بی توجهی به مشکالتی که در حوزه مواد اولیه تولید پوشاک وجود دارد و همینطور 
محدودیت هایی که در رابطه مصرف برق صنایع قائل شده، راه را برای رونق تولید در سالی که با عنوان 
مانع زدایی های تولید نامگذاری شده، بسته است. بنابراین در حال حاضر در شرایطی که تولید وضعیت 
خوبی ندارد، ورود کاالهای غیرقانونی از ترکیه و دوبی از طریق برخی سایت ها و فضای مجازی انجام 

می شود.
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روز مشکل برق داشتند. از سال قبل می دانستیم که 
در موضوع برق به میزان 15 هزار مگاوات مشکل 
داریم ولی وقتی در مورد آن فکری نکردیم به همین 
جا هم باید می رسیدیم. کدام کشور پیشرو در حوزه 
پوشاک مشکل برق دارد؟ اگر حتی برای خاموشی ها 
هم مدیریت صحیحی وجود داشت امکان برنامه ریزی 
بود. بسیاری از این مشکالت با تعامل قابل حل است 
اما متاسفانه صنعت تبدیل به آتش نشانی شده که هر 

روز باید یک آتش را خاموش کند.
پوشاک  تولیدکنندگان  اتحادیه  هیات مدیره  عضو 
تهران افزود: قطعی برق، قاچاق، گسترش بی رویه 
مناطق آزاد و… همه مشکالتی هستند که صنعت 
پوشاک امروز با آن مواجه است. بخش عمده ای از 
بازار خود را در اختیار کشورهایی قرار داده ایم که ما را 
در کشورشان راه نمی دهند و حتی نمی توانیم در کشور 
نیز مشکالت دیگری  بانک ها  باز کنیم.   LC آنها

ایجاد می کنند.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد این دولت اعتقادی 
به تولید ندارد، گفت: پنج سال پیش رییس جمهور 
شهر پوشاک را کلنگ زنی کرد، شهر پوشاک منطقه 
به  آن  مسوولیت  که  بود  پوشاک  مخصوص  ویژه 
شهرک های صنعتی سپرده شده بود اما تاکنون این 
پروژه پیش نرفته است. در کرونا نیز بخش خصوصی 
کار خود را رها کرد و به مشکالت پیش آمده مانند 
تامین ماسک، لباس بیمارستان و… پرداخت ولی در 
مقابل جنس درجه دو و سه از چین وارد کردند و همه 
این شبکه را از بین بردند. موانع تولید هر روز رو به 
افزایش است، اگر حمایتی هم وجود داشته، ناخواسته و 

به خاطر شرایط حاصل از تحریم ها بوده است.
افتخاری اضافه کرد: هیچ تشکلی با واردات رسمی 
مشکل ندارد. تنها خواسته ما این است که در عرضه 
رقابت شفاف باشد حتی زمانی که واردات پوشاک 
به کشور آزاد بود تنها یک تا دو درصد از پوشاک 
وارد می شدند. به صورت رسمی  به کشور  وارداتی 
وی گفت: قاچاق می تواند به علت سهولت در حمل، 
اختالف قیمت یا دیگر عوامل باشد اما باید در مورد 
آن فکری شود. آقای ربیعی میزان قاچاق در پوشاک 
را در جلسه ای که با مقام مظعم رهبری داشتند هشت 
میلیارد دالر اعالم کردند اما شخص دیگری از دولت 
این رقم را یک میلیارد دالر اعالم کرد یعنی اجماعی 
حتی روی این اعداد وجود ندارد. علت این امر آن است 

که آماری ندارند.
این  در  اولیه  مواد  مشکل  به  اشاره  با  افتخاری 
محدودیت های  صمت  وزارت  کرد:  بیان  صنعت 
غیرکارشناسانه ای برای مواد اولیه اعمال کرد که باعث 
شد حتی مواد اولیه ایرانی هم 30 تا 40 درصد گران 
شوند. از طرف دیگر با شیوع کرونا در سطح جهانی 
کاالهایی که روی دست کشورهایی مانند چین و 

بنگالدش مانده بودند، آماده عرضه شدند.
در همین رابطه همچنین نایب رییس هیئت مدیره 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در 
مورد نحوه مبارزه با قاچاق گفت: ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز با برندهای محرز قاچاق مبارزه کرد اما این 
مبارزه بسیار محدود بود و این سیاست در همین فاز 

مانده و جلو نرفته است.
مجید نامی افزود: فاز دوم در مورد برندهایی بود که 

اطالعات خود را در سامانه، ثبت و بر اساس الزامات 
نسبت به فروش کاالها اقدام کردند اما این سیاست 
هم در همین جا متوقف شد و در مورد وضعیت تولید 
و میزان استفاده از کاالهای تولید داخل در این برندها 

هیچ گونه راستی آزمایی انجام نشد.
نامی افزود: فاز سوم مبارزه با قاچاق کاال، لزوم ثبت 
شناسایی کاال روی تمام کاالها برای رهگیری است. 
همچنین فاز چهارم مربوط به شناسایی قاچاق اصلی 
و حجم باالی آن در بازارها و محل هایی است که 
کامال قابل مشاهده هستند. امروز کاالهای تولیدشده 
در چین و بنگالدش با قیمت های بسیار نازل در ایران 
توزیع می شوند. قبال در بنکداری ها فروخته می شدند 
اما امروز به دلیل سختگیری ها، بنکدار کاالی ایرانی 
را در ویترین می گذارد اما در زیرزمین کاالی خارجی 

را می فروشد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه طبق اعالم ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال، میزان قاچاق پوشاک 600 میلیون 
دالر است، آیا این عدد درست است؟ گفت: شناسایی 
و ردگیری کاالها در سطح عرضه باید پیگیری شود، 
آمار دقیقی از تولید و مصرف پوشاک نداریم و وزارت 
استخراج می کند.  آمار  اساس »ُتن«  بر  نیز  صمت 
همچنین تاکنون نهادهای ذیربط در این مورد کار 
تخصصی انجام نداده و از داده های قدیمی استفاده 
می کنند. بنابراین در مورد قاچاق نمی توان عدد دقیقی 

را اعالم کرد.
 نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران همچنین با بیان اینکه تولید 
از سخت ترین  درایران یکی  پوشاک  تولید  ویژه  به 
کارهاست، گفت: به دلیل عدم ثبت دقیق اطالعات 
تولید و مصرف، نمی توان در مورد قاچاق پوشاک آمار 

دقیقی داد.
نامی اظهار داشت: طبق برآوردهای انجام شده، تولید 
پوشاک در کشور به صورت میانگین ساالنه 385 هزار 
تن و مصرف 510 هزار تن است. در مورد گردش 
مالی به دلیل تغییرات نرخ ارز و سبد کاالیی خانوار، 
نمی توان عدد دقیقی گفت اما بین 6 تا 8 میلیارد دالر 

برآورد می شود.
 نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران افزود: در سال 95 بیش از 
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95 درصد کاالی پوشاک بازار قاچاق بود و بر اساس 
پیگیری های بخش خصوصی جهت ساماندهی این 
وضعیت، دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک برای 
جلوگیری از قاچاق، کنترل واردات و کمک به تولید 
سرمایه گذاری در داخل تهیه شد اما متاسفانه به جایی 

نرسید.
نامی ادامه داد: اوایل سال 98 واردات پوشاک به طور 
کلی ممنوع شد که این مساله به تولید رونق پوشاک 
در داخل کشور کمک کرد اما مشکل بزرگی که ما 
داریم، این است که مزیت نسبی تولید پوشاک در 
ایران در حال از بین رفتن است. افزایش شدید قیمت 
مواد اولیه در زنجیره تامین و تحریم ها که موجب شده 
تامین ماشین آالت، قطعات و مواد اولیه به مشکل 
بخورد، تولید پوشاک را با چالش های بزرگی مواجه 

کرده است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر، مواد اولیه ای که در 
داخل تولید می شود به دلیل ساختارهای اقتصادی 
بسیار گران شده به نحوی که مواد اولیه ترکیه 20 
مساله  همین  است.  ایران  از  ارزان تر  درصد  تا 30 
موجب می شود که قاچاق مواد اولیه، پارچه و محصول 

تمام شده مقرون به صرفه شود.
 نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه پوشاک کامال 
واردات  ممنوعیت  از  بعد  گفت:  است،  قاچاق پذیر 
و با توجه به نرخ ارز، اگرچه واردات رسمی صورت 
شکل  به  زیادی  بسیار  سایت های  اما  نمی گیرد 
از ترکیه و دوبی  اقدام به واردات پوشاک  شخصی 
می کنند که به راحتی و با کمترین هزینه به کشور وارد 
می شود البته ما از واردات ناراحت نیستیم چرا که در 
برهه هایی به افزایش تولید و کیفیت برندهای داخلی 
نیز منجر می شود اما این شیوه واردات درست نیست.

نامی گفت: در سال گذشته وزارت صمت پا پیش 
در  ساختار  اصالح  برای  راهبردی  سند  تا  گذاشت 
جهت حمایت از تولید ارائه دهد. این سند در چهار 
محور شهرک های پوشاک در پنج منطقه مختلف، 
گسترش و حمایت از زیرساخت های زنجیره ارزش، 
حمایت از برندینگ و ساماندهی وضعیت فروش و 
خرده فروشی تدوین و در اواخر خرداد امسال از این 

سند رونمایی شد.

وی با بیان اینکه تحریم و FATF واردات مواد اولیه را 
با مشکل مواجه کرده است، گفت: یکی از اصلی ترین 
مواد اولیه وارداتی، پنبه است. ما به 180 هزار تن پنبه 
نیاز داریم که 60 تا 70 هزار تن تولید داخل است 
البته پنبه تولید داخل به دلیل مشکالت کیفی، چندان 
قابل استفاده نیست؛ ازاین رو بخش عمده ای از واردات 
مواد اولیه مربوط به پنبه می شود. در تریکو 20 درصد 
واردات داریم و ویسکوز100 درصد وارداتی است اما 

پلی استر کامل در داخل کشور تولید می شود.
 نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران افزود: به طور کلی ریسندگی، 
نخ و پارچه برای تولید پوشاک در کشور با مشکل 
مواجه است. متاسفانه برای تولید مواد اولیه پوشاک در 
کشور ظرفیت سازی نشده و ما نیاز به واردات داریم. 
دکمه  و  زیپ  اکسسوری همچون  بخش  در  حتی 
نیز نیاز به واردات داریم چرا که این محصوالت با 
برندهای باکیفیت و الزامات فنی در داخل کشور تولید 
نمی شود و تولیدات در این زمینه کیفیت متوسط رو به 

پایین و معمولی دارد.
نامی با اشاره به قطعی برق واحدهای تولیدی گفت: 
قطعی برق، راندمان تولید را پایین می آورد و امروز 
دولت حتی حرفی از حمایت از تولید هم نمی زند. به 
عنوان نمونه اگرچه تولید به دلیل قطعی برق کاهش 
می یابد اما بیمه تامین اجتماعی حتی یک روز هم به 

ما تخفیف نمی دهد.
 نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات 
صنعت  کرد:  تصریح  ایران  پوشاک  و  نساجی 
پوشاک کشور صددرصد خصوصی است و بانک ها 
شده اند.  تولید  رشد  برابر  در  بزرگی  مانع  به  تبدیل 
تعداد تولیدکنندگانی که پروانه بهره برداری صنعتی 
دارند، پایین است و عمدتا نیز صنفی هستند و به 
دلیل مشکالت زیادی که دارند، جرأت بزرگ شدن 
ندارند البته قوانین هم اجازه رشد به واحدها نمی دهد. 
بهره مندی این بخش از بانک ها برای تامین مالی 

بسیار پایین است.
نامی در مورد میزان صادرات گفت: طبق آمار رسمی 
در سال 99، 113 میلیون دالر صادرات داشتیم که 
عمدتا هم به عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه 

و کشورهای عربی بود.

وی تصریح کرد: به دلیل محدودیت های بانکی و عدم 
گشایش LC نمی توان در حوزه صادرات کار کرد. در 
حال حاضر تجار کشورهای همسایه به ایران می آیند و 
پوشاک و فرش ماشینی را به صورت ریالی خریداری 
می کنند و خودشان به کشورهای دیگر می فروشند؛ 

این موضوع در بخش صادرات ما لحاظ نمی شود.
 نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران تاکید کرد: تولید کردن در 
داخل کشور ما بسیار سخت است، هیچ گونه حمایتی 

نیز نمی شود و فقط موانع بیشتر می شود.
نامی گفت: قرار بود در سال 95 شهر پوشاک راه اندازی 
شود که برای آن سند هم تدوین شد اما هیچ اتفاقی 

نیفتاد و این سیاست زمین ماند.
حال در شرایطی که به وضوح مشخص است که 
تولیدکنندگان پوشاک به سختی روزگار می گذرانند، 
وزارت صمت اعالم می کند که مشکالت مواد اولیه 
این خصوص  داده ایم.در  را کاهش  پوشاک  صنعت 
وزارت صمت اعالم کرد: برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز 
صنعت پوشاک همواره همکاری و تعامل بسیار خوبی 
با ذی نفعان از جمله ارگان ها و تشکل های ذی ربط 
دولتی و خصوصی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
کاال جهت پیشبرد اهداف سازنده در صنعت نساجی، 
پوشاک دارد. در بخشی از توضیحات وزارت صنعت 
آمده است: نظر به موضوع لزوم تعدیل قیمت مواد 
اولیه )انواع نخ( اقدامات و جلسات متعددی در جهت 
تامین مواد اولیه موردنیاز تولید از طریق واردات صورت 
توانمندی  به  بر آن، ضمن اشاره  پذیرفت و عالوه 
مناسب در تولید عمده پارچه ها و نخ های موردنیاز 
پوشاک داخلی، از تولیدکنندگان پوشاک کشور انتظار 
می رود در راستای حمایت از کاالی ایرانی و تولید 
داخلی  تولیدات  از محل  نیاز خود  تامین  در  داخل، 
اهتمام بیشتر داشته و در صورت نیاز، نسبت به تامین 

بخشی از مواد اولیه، از طریق واردات اقدام نمایند.
الزم به توضیح است هیچ گونه محدودیتی در تامین 
پارچه از طریق واردات وجود نداشته و در واردات برخی 
نخ های سیستم پنبه ای نیز با توجه به امکان تامین از 
تولیدات داخلی، شرایط واردات منوط به ارائه آمار تولید 
در سامانه بهین یاب امکان پذیر بوده و این موضوع به 

استان های تابعه ابالغ شده است.
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از جمله  امالک  و  از کارخانه ها  بزرگی  مالک مجموعه  وی 
جهان،  یخ سازی  چیت،  جهان  جهان،  روغن  کارخانه ها 
چیت،  جهان  جهان،  آبادانی  شرکت  آرمه،  پالستیک سازی 
موتور  روغن  جهان،  صابون  جهان،  چای  جهان،  پتوبافی 
جهان، بنیاد خیریه فاتح و تعداد زیاد دیگری از اموال منقول و 
غیرمنقول بود و با سرمایه گذاری در بخش ها و صنایع مختلف 
و ایجاد تعداد زیادی فرصت شغلی نقش بسیار قابل توجهی 
در عمران و آبادانی شهر کرج ایفا  کرد. در سال 1347 تعداد 
کارگران و کارمندان مجموعه صنعتی و کشاورزی جهان در 
شهر کرج بالغ بر 3هزار نفر بوده  است. فعالیت های او در کرج 
اقتصادی، اجتماعی، ساختار شهری، خدماتی  تاثیرات مثبت 
و زیست محیطی در شهر داشته  است. خیابان شهید بهشتی 
)کرج( که االن محدوده هالل احمر تا دارایی را دربرمی گیرد 
از دارایی های فاتح بود که برای انجام کارهای تجاری در نظر 
گفته شده بود. البته محمدعلی غضنفر  نیز در کارخانه های 
فاتح یزدی  با  جهان  پشم بافی  و  جهان  چای  جهان،  چیت 
مصادره  انقالب  از  بعد  کارخانه ها  این  همه  که  بود  شریک 
شدند.  وی همچنین بنیان گذار کوی کارمندان شمالی، کوی 
کارمندان جنوبی و چهارصد دستگاه بود که مقدار زیادی از این 
زمین ها را میان کارگران و کارمندان کارخانه ها و شرکت های 
خود تقسیم کرده بود. کارخانه های وی همچون سایر صنایع 

بزرگ پس از انقالب به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شد.
  

*تاسیس آموزشگاه و ورزشگاه
تعاونی  دبستان  و   1335 سال  در  را  فاتح  دبستان  فاتح، 
با شش کالس -  را در سال 1343 - هر یک  جهان چیت 
در  دیگری  و  تهران  در  یکی  نیز  دیگر  دبستان  دو  ساخت. 
مهرآباد مشهد بنا کرد. دو ساختمان پیکار با بی سوادی برای 
با حمایت سندیکای کارگری  کارگران و ساکنان محل هم 
احداث  او،  آموزشی  فعالیت  تاثیرگذارترین  شد.  ساخته 
»آموزشگاه حرفه ای فاتح« است که امروز به نام مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای شناخته می شود. ساخت این آموزشگاه، با توجه 
به رشد جمعیت و تغییر شیوه معیشت از کشاورزی به صنعت 
لزوم  به  سال ها  آن  در  تحوالت،  این  دارد.  ویژه ای  جایگاه 
آموزش های تخصصی و فنی برای گروه های مختلف مردم 
دامن زده بود و در ارتقای سطح کیفی و دانش فنی اهالی کرج 
بوده و بسیاری  ایران موثر  و در سطحی وسیع تر، منطقه و 
از خدمات آموزشی رایگان آن استفاده کرده اند.  از کرجی ها  دم
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از   )1353 20مرداد  تا   1277( یزدی  فاتح  محمدصادق 
بزرگ ترین و ثروتمندترین کارآفرینان ایران در سال های پیش 
از انقالب اسالمی بود. او پدیدآورنده جهان شهر و محله های 
چون  بسیاری  کارخانه های  موسس  و  کرج  در  مختلفی 
جهان چیت در گروه صنعتی جهان بود. از او به عنوان بنیان گذار 

کرج نوین نام برده می شود.
فاتح یزدی در سال 1277 در یزد متولد شد. او برای تحصیل 
در رشته مهندسی کشاورزی به هندوستان رفت. در حالی که 
نامزدش رقیه غضنفر که جهان صدایش می کردند در یزد 
منتظر برگشت او بود، به دلیل بیماری همه گیر آبله بینایی خود 
را از دست می دهد. اطرافیان فاتح پس از بازگشتش از هند به 
او توصیه می کنند که از ازدواج با جهان صرف نظر کند، اما او به 
دلیل عشق و عالقه اش به جهان با او ازدواج می کند و کوری 

او مانع عشق آن دو نمی شود.
پس از آن که یزد درگیر خشکسالی، قحطی و بیکاری شد، 
به جهت  مناسب  مکانی  یافتن  برای  یزدیان  از  گروه هایی 
اسکان و سرمایه گذاری به منطقه کرج مهاجرت کردند که 
حضور برخی سرمایه گذاران نیکوکار همچون فاتح یزدی باعث 
رونق اقتصاد و بازار کار در کرج پیش از انقالب شد. او به دلیل 
عشق به همسرش جهان، کارخانه ها، موسسات و باغات خود 

را جهان  نامید. 

نگاهی به زندگی محمدصادق فاتح یزدی- بنیان گذار کارخانه جهان چیت
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و  انجام کارهای خیر  در  زیادی  فعالیت های  فاتح 
عام المنفعه داشته و از آن جمله می توان به موارد 
زیر اشاره کرد: ساخت ورزشگاه و یک باب زورخانه، 
مرکز فنی حرفه ای، سردخانه، بیمارستان، دانشکده 
اقتصاد، پارک، مدرسه در جهان شهر کرج، ساخت 
یک واحد خوابگاه به متراژ 3400 مترمربع در کوی 
یتیم خانه  یک  ساخت   ،1348 سال  در  دانشگاه 
ایران.  مختلف  نقاط  در  دیگری  موارد  و  کرج  در 
تقبل  نیز  را  کارگران  فرزندان  تحصیل  هزینه  او 

می کرد.
  

*قتل مشکوک فاتح
درگیری های  و  ابتدای دهه50  در فضای سیاسی 
اردیبهشت   9 در  دولت،  و  چپ  نیروی های  میان 
به  اعتراض  در  فاتح  کارخانه  کارگران   ،1350
  500 تا   200 دسته های   در  خود  کاری  وضعیت 
تهران،  سمت  به  سپس  و  کرده  اعتصاب  نفری 
سنگی  کاروانسرای  به  کارگران  کردند.  حرکت 
تهران می رسند و در برخورد با نیروهای ژاندارمری 
تیراندازی صورت می گیرد که در نتیجه سه کارگر 
و به روایتی20 نفر کشته و تعدادی زخمی شدند. 
پس از تیراندازی به کارگران، فاتح حدود دو سال به 
کارخانه اش نمی رفت، با اصرار مدیران به کارخانه 
مسجد،  صنعتی،  واحد  تاسیس  که  او  بازگشت. 
را  شهری  توسعه  و  خانه سازی  مدرسه،  درمانگاه، 
حاصل تالش خود در بیش از سه دهه می دانست، 
انتظار چنین حادثه ای را در بیرون از محوطه کاری 

خود نداشت.
فاتح بیستم مرداد سال 1353 هنگامی که در حال 
رفتن به محل کار بود از سوی یک عضو سازمان 
چریک های فدایی خلق زیر پل ستارخان ترور شد. 
هنگام رانندگی چند نفر جلوی ماشینش را می گیرند 
و وقتی او شیشه را پایین می کشد، اول یک گلوله 
به خودش می زنند که  گلوله  بعد سه  و  راننده  به 
باعث فوتش می شود. اولین عکس العمل در میان 
تاثر،  زیاد،  ابهام  از  حاکی  فاتح،  کارخانه  کارگران 
ناراحتی شدید و تنفر از نحوه قتل بود؛ حتی کارگران 
دلیل می آوردند که این قتل به دستور حکومت وقت 

صورت گرفته و در ذکر علل آن نیز به درگیری های 
افزایش  نیز  و  پهلوی  با حکومت  فاتح  اواخر عمر 
قدرت و نفوذش اشاره می کنند. سرانجام پیکر او از 
تهران به کرج برده شده و بنا به وصیتش، در یکی 
که  درختانی  مجاورت  در  جهان شهر،  باغ های  از 

اغلب بینشان قدم می زد به خاک سپرده می شود.
پس از ترور فاتح، مدیریت کارخانه های وی منتقل 
شد و در نهایت پس از انقالب اموال وی به بنیاد 
شهید و بنیاد مستضعفان  رسید. در نبود مدیریتی 
اشراف  یزدی  فاتح  مانند  با تجربه که  و  صحیح  
وی  کارخانه های  باشد،  داشته  مجموعه  به  کامل 
از دیگری ورشکسته شده و در نهایت  یکی پس 

بسیاری از کارگران این کارخانه ها بیکار شدند.
از  بخشی  در  که  خود  معرفی  در  یزدی  فاتح 
وصیت نامه او آمده است، می گوید: »تولد من تقریبا 
1277 در یزد بوده و خدا را شکر می نمایم که در 
دنیا  به  خداپرست  و  نجیب  و  اصیل  خانواده  یک 
آمده ام و در تمام دوره زندگی که از سن 14سالگی 
شهرهای  در  را  خود  اوقات  همیشه  شده  شروع 
امور  صرف  کرج  تهران،  مشهد،  بیرجند،  مختلف 
عمرانی و آبادی و اقتصادی و عام المنفعه نموده و 
با حسن  در هر قسمت به خواست خداوند متعال 
شهرت و اعتبارات خوب و نیکنامی توفیق )از حیث 

مادی و معنوی( حاصل گردیده و امیدوارم اقداماتی 
که اینجانب در زمان حیات در هر قسمت نموده ام 
بعد از من به فرزندانم و نوه های عزیز به نحو احسن 

تعقیب خواهند نمود و موفق خواهند شد.«
از کودکی های محمدصادق فاتح یزدی اطالعات 
زیادی در دست نیست. او اهل محله »پشت باغ« 
شهر یزد بوده است که نام خانوادگی اش را از عرب 
به فاتح تغییر داده است. فاتح یزدی مالک مجموعه 
روغن  کارخانه های  جمله  از  کارخانه ها  از  بزرگی 
چای  جهان،  پتوبافی  چیت،  جهان  جهان،  نباتی 
جهان و صابون جهان بود. کسانی که او را به قتل 
اعتصابات  برابر  در  فاتح  که  بودند  معتقد  رساندند 
نیروهای  از  دعوت  با  نساجی  کارخانه  کارگران 

امنیتی ایستادگی کرده است.
تا  بین سال های 1365  اردکانی که  محمود فیض 
عهده دار  را  کرج  پرورش  و  آموزش  ریاست   1359
او  با  آشنایی اش  و  یزدی  فاتح  مورد  در  است  بوده 
چنین می گوید: »از سال 45 فاتح را حضورا و شخصا 
می شناسم. حتما می دانید که چرا 400 دستگاه به این 
نام مشهور است؟ در این محله، فاتح 400 دستگاه خانه 
برای پرسنل کارخانه هایی که احداث کرده بود، ساخت 
که تا آن زمان هیچ سرمایه دار یا کارخانه داری چنین 
کاری را نمی کرد. به خوبی جزئیات خاطره آن روز را به 
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یاد دارم که شاه با تشریفات و با یک جیپ روباز برای 
افتتاح آمده بود و یکی از محصالن به شاه گل داد. 
ساخت چنین خانه های سازمانی برای کارگران اقدام 
بسیار بزرگی محسوب می شد. یکی دیگر از صفات 
زنده یاد فاتح این بودکه هر کارگری که قبول می شد 

هزینه تحصیل وی را از همان ابتدا تقبل می کرد. 
خیابان بیمارستان کسری آن زمان خاکی و پیاده روها 

پر از علف بود. 
وی به دو چیز اهمیت می داد: درخت هایی که کاشته 
بود، یکی هم به بیماران بستری در بیمارستان که هر 
روز به آنها سر می زد. بیمارستان شهید مدنی کنونی 

به نام فاتح بود. 
یادم است روزی در خیابان کسری جوانی را دیدم 
که از مرحوم فاتح تقاضای کار کرد. مرحوم فاتح 
به وی گفت شروع کن علف های کنار پیاده رو را 
بچین و بابت آن دستمزد بگیر.  این یعنی تولید کار 
و ایجاد انگیزه. قبال جای یکی از نهادهای دولتی 
اینجا، گاوداری بود. علف ها را می دادند به گاوهای 
آنجا و کلی لبنیات تازه تولید می شد. یعنی تمام امور 
برنامه ریزی شده، با هدف و حساب شده بود. اگر 
ثواب  وام قرض الحسنه چقدر  که  بگیریم  نظر  در 
دارد، بخشش ده برابر آن ثواب دارد. شخصا خودم 
این مورد را به عینه دیدم که چطور به حرف ها و 
درخواست اطرافیانش گوش می داد و در اسرع وقت 
به تقاضای آنان رسیدگی می کرد. 60 سال پیش 
و می توان  برجاست  پا  مسجدی ساخت که هنوز 
گفت یکی از پررونق ترین مساجد کرج است که هم 
سالن مبله دارد و هم کف پوش. آن زمان اصال در 
کرج مسجد مبله رسم نبود، حتی در شرایط خاص 
هم که برای برگزاری جلسه ای که در مسجد برگزار 
می شد، درخواست صندلی می دادیم باز با مخالفت 
روبه رو می شدیم. ولی مرحوم فاتح 60 سال پیش 
سالن مبله را در مسجد رسول اکرم)ص( بنا کرد. 
بیمارستان، پرورشگاه، آموزشگاه و هنرستان ساخت. 
هنرستانی ساخت که به بزرگی، استحکام و زیبایی 
ساخت.  یتیم خانه  حتی  نیست.  کرج  در  هنوز  آن 
می کرد.  بررسی  دقیق  را  کار  جوانب  همه  یعنی 
اینقدر یتیم خانه را شکیل و زیبا ساخته بودکه بعد 

البته  بود.  کرج  سابق  فرمانداری  مدتی  انقالب  از 
منظورم از ساختمان فرمانداری ساختمان استانداری 

فعلی نیست.« 
فیض اردکانی در توصیف ویژگی های اخالقی فاتح 
می گوید که او یک آدم اقتصادی، اجتماعی و خیر 
بود که سیاسی هم نبود و با نظام شاه ارتباط چندانی 
نیز  نیز نداشت و حتی در جشن های 2500 ساله 
کمکی نکرد. اردکانی می گوید که اکثر زمین های 
شهید  بنیاد  نفع  به  اسالمی  انقالب  از  پس  فاتح 

مصادره شد.

کارخانه جهان چیت
فیض اردکانی در مورد فاتح و برگزاری و بزرگداشت 
یا مجلس  است همایش،  او می گوید: »خوب  یاد 
تکریمی برگزار شود که از زحمات و خدمات ایشان 
تقدیر به عمل آید. قبال کسی جرات نمی کرد در 
این مقوله صحبتی کند. می گفتند این فرد طاغوتی 
است.  اموالش مصادره شده  و  است  و ضدانقالب 
اما االن به این نتیجه رسیده اند که فاتح فردی بود 
که خدمت زیادی کرد  و کارهای تولیدی، تجاری، 
اقتصادی و اجتماعی زیادی انجام داد. خیابان شهید 
دارایی  تا  احمر  هالل  محدوده  االن  که  بهشتی 
برای  فاتح  خدا بیامرز  که  بود  زمین هایی  است، 

کارهای تجاری روز در نظر گرفته بود.
مسلما همین زمین ها االن بیش از چندین میلیارد 
تومان قیمت دارد. خوب است که از زحمات وی 
تقدیر شود. به نظر من آدمی به شهامت و کل نگری 
به  ابعاد  درتمام  که  نمی شود  پیدا  کشور  در  وی 
جامعه خدمت کند. در یک بازه زمانی محدود در 
بعد فرهنگی به دانشجو و دانشگاه خدمت کرد، به 
انجام کارهای عبادی پرداخت، کارهای اقتصادی 
انجام داد و این همه به مردم و جامعه خدمت کرد 
مرگش  از  بعد  تمام خدمات وی  این که  مهم تر  و 
هم ادامه داشت. فضای سبزی که اینک در کرج 
داریم مدیون همت واال و آینده نگری وی است. اگر 
باالی تپه اسالم آباد بروید فضای سبز جهان شهر 
را کامال مشخص می بینید. هیچ کجای محدوده 
هیچ  ندارد.  سبزی  فضای  چنین  کرج  شهری 

روزنامه نگاری تا به حال مطلبی ننوشته که یادی از 
فاتح کند و یا نامی از فاتح ببرد؛ شاید به این علت 
که بعد از انقالب در ذهن اکثریت مردم این ذهنیت 
غلط جا گرفته بود که فاتح آدم طاغوتی بود ولی 

این امر اصال صحت ندارد.«

ارتقای صنعت کرج
تاسیس کارخانه های متعدد در شهر کرج توانست 
رتبه بندی   در  دوره  آن  در  را  کرج  شهر  موقعیت 
مناطق صنعتی ایران بهبود ببخشد. برای مثال در 
سال 1347، مجموعه کارخانه های جهان نقش قابل 
قبول و تاثیرگذاری در تولیدات صنعتی ایران داشته 
است به طوری که در همین سال، جهان چیت، 15 
درصد تولیدات نساجی ایران را به خود اختصاص 
داده بود و همین طور کارخانه پالستیک سازی آرمه 
کیسه  مانند  محصوالتی  از  یک سوم  حدود  هم 
گونی، چتائی، رومیزی و پارچه های دکوراسیون و 

توری کشور را تولید می کرده است.

ایجاد فرصت های شغلی در کرج
تاسیس  طور  همین  و  اینها  همه  بر  عالوه  فاتح 
کارخانه  مانند  ایران  شهرهای  دیگر  در  کارخانه 
چای رامسر و کارخانه »بسته بندی چای جهان« در 
تهران و کارخانه پشم بافی جهان در قاسم آباد تهران 
آن  از  که  داشته  فعالیت  نیز  کشاورزی  زمینه   در 
جمله می توان به احداث 150 هکتار باغات میوه و 
حدود 80 هکتار جنگل  چوب های صنعتی و احداث 
فعالیت ها  این  که  کرد  اشاره  عمیق  چاه  حلقه   5
توانست موقعیت کرج را از نظر کشاورزی نیز بهبود 
قابل مالحظه ای ببخشد. ایجاد فرصت های شغلی 
در کرج نیز از سودرسانی های عظیم فاتح به مردم 
کرج و ایران است. در سال 1347 تعداد کارمندان 
و کارگران مجموعه صنعتی و کشاورزی جهان در 
از 3هزار نفر بوده است. فاتح در  شهر کرج بیش 

باغش در جهان شهر کرج دفن شده است.

به قلم حسن خیرخواه

منبع: روزنامه اطالعات ۲۲مرداد۱۳۵۳، ویکی پدیا
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 گزارشی از برگزاری هم اندیشی جامعه متخصصین نساجی ایران با حضور مهندس احسان سلطانی

به گفته وی، هند و چین به دلیل جمعیت باال و سختکوشی و تولید ناخالص 
ملی، قطب اقتصاد خواهد شد و در جریان کرونا چین برنده اقتصاد دنیا بود در 
بخش فناوری این کشور توسعه پیدا کرده و از آمریکا پیشی گرفته است. )شکل 

1 و 2(

مهندس سلطانی  یادآور شد: اقتصاد جدید جهان بر برابری درامد و ثروت، 

موضوع بررسی وپیش بینی روند اقتصادی کشور 
به ویژه صنعت نساجی در 3سال آینده

تحرک اجتماعی ، تاب آوری، سرمایه انسانی و مهارت و دانش نسبت به پول 
تمرکز کرده و در کل اقتصاد جدید کنترل شده می شود و مثل گذشته نخواهد 

بود. )شکل 3(

وی یادآور شد: امریکا 16000 میلیارد دالر در نفت و گاز سرمایه گذاری کرده و 
تحریم ایران با هدف فروش نفِت امریکا و یافتن مشتریان جدید انجام شد. در 
گذشته امریکا از خاورمیانه 15 میلیون بشکه واردات داشته ولی در حال حاضر 

صادر کننده نفت است. )شکل 4(
این اقتصاد دان افزود: دهه 90 رشد اقتصادی صفر بوده نرخ تشکیل سرمایه 
نزولی بوده و 10 سال از فرصت های موجود ازدست رفته به عالوه تخریب هایی 
که صورت گرفته و چند سال عقب افتاده ایم.به گفته وی، سهم دولت و مردم 
از اقتصاد کاهش پیدا کرده، سهم سرمایه هم کم شده و مقداری هم از کشور 

خارج شده است. )شکل 5(
وی با اعالم این مطلب که درآمد غیر سوختی و خدمات از درامد نفتی فراتر رفته 

در جلسه هم اندیشی که به همت جامعه متخصصین نساجی ایران با حضور اعضای هیئت مدیره و تنی چند از متخصصین و صنعتگران نساجی در روز 
چهارشنبه ۱۶ تیرماه برگزار شد،مهندس سیدمحمد مقدسی - رئیس هیئت مدیره جامعه- ضمن خوش آمدگویی به مهمانان حاضر در مورد برپایی جلسات 

تخصصی جامعه با هدف کمک به پیشرفت صنعت نساجی بشود؛ توضیحاتی ارائه داد و در ادامه به تشریح سوابق مهندس احسان سلطانی پرداخت.
مهندس سلطانی نیز در شروع مباحث خود روند کلی اقتصاد ایران و جهان در گذشته و همچنین ۳ سال اینده را تبیین کرد. در ادامه به تشریح وضعیت و 

اقتصاد نساجی نیز پرداخت و راهکارهای خود را برای این صنعت بزرگ اعالم کرد. خالصه این مباحث به شرح زیر است:

شکل 1

شکل 2

شکل 3
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یا به اندازه سهم نفت شده است، گفت: ایران کشور صنعتی نیست چرا که سهم 
ما از سهم تولید ناخالص ملی،  13 درصد است . حتی کشوری خدماتی و دانش 

بنیان هم نیستیم و به شدت عقب افتاده ایم. )شکل 6(

مهندس سلطانی  تصریح کرد: سهم غیر تولید از اقتصاد باال رفته. نسبت اشتغال 
اصناف به صنعت در سال 56  0/4 بوده و االن 1/0 یعنی خدمات غیر مولد رشد 

شکل 4

شکل 5

شکل 6
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کرده است. در رشد صنعتی صنایع باال دستی رشد کرده و صنایع پایین دستی 
مثل نساجی و پوشاک و چرم و اصوال بخش خصوصی سهم پایینی دارد.سهم 
صنایع متوسط ما از بین رفته است .نساجی و پوشاک و چرم برای اشتغال زایی به 
سرمایه گذاری اندکی نیاز دارند و بازدهی آنها بسیار باالست اما راه اندازی، رونق 
و اشتغال زایی در صنایع پاالیشگاهی  و شیمیایی نیازمند هزینه های سنگین 
است. بد نیست بدانیم اقتصاد ما 10 کاالی نهایی و مصرفی مثل نساجی دارد. 

)شکل 25 و 27(

وی، رشد اقتصادی را شکننده و توخالی دانست و گفت:  عامل غالب در خلق 
نقدینگی بانک های خصوصی بودند و کسری بودجه عامل خلق نقدینگی 
نیست. در یک دهه گذشته بیش از یک سوم نقدینگی کشور از غیر دولتی جذب 
کردند و وام و تسهیالت ندادند فقط بخشی به دولت  واگذار شد و  بقیه را در 

شکل 7

شکل 8

شکل 9

شکل 10

شکل 11
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سهام  وطال سرمایه گذاری کردند. )شکل 9 و 10(
مهندس سلطانی بیان داشت: قیمت دالر در سال 96 دو تا پیک شوک داشته 
که در تاریخ ایران بی سابقه است در دوره قاجار 100 سال  و در دوره پهلوی با 
وجود جنگ جهانی و اشغال 53 سال  در زمان انقالب 8 سال در سال های 66 
تا 77 11 سال در سال 77 تا 96 19 سال و در دولت دوازدهم ظرف 3 سال راه 
100 ساله را رفته و چنین جهشی رو تجربه کرده و تحریم ها عامل اصلی این 

شکل 12

شکل 14شکل 13

موضوع نیست. )شکل 11 و 12(
وی اضافه کرد: در دهه 90 خدمات و کاالهای غیر نفتی بسیار بوده و درامد 
حقیقی ارزی و سرانه پر درامد بوده ولی چرا قیمت دالر 16 برابر شده این ارز 
کجا رفته؟ با شوک قیمت ارز شکاف ایجاد شده که در تاریخ بی سابقه است. 

)شکل 13 و 14(
به اعتقاد این اقتصاد دان، باالترین رشد قیمت مسکن در دنیا را داریم  بعد از ما 
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کاناداست که دولت آن اعالم کرده رشد قیمت به خاطر سرمایه گذاری ایرانیان 
در این بخش بوده است. )شکل 15 و 16( الزاماتی  برای تغییر قیمت ارز وجود 

دارد که در جدول به آن اشاره شده است. )شکل 17(

 وی اذعان داشت: در صورت عدم کاهش قیمت دالر، با توجه به خشکسالی و 
گرانی ها، شاهد  تورم بسیار باالیی خواهیم بود که تحمل آن از توان مردم خارج 
است. اجاره خانه  50 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و طی سه سال آینده مواد 

غذایی و مصرفی به شدت گران خواهند شد. )شکل 18(

وی گفت: در عرصه تحوالت سیاسی کشور، شاهد تغییر سیاست های اقتصادی 
و سفته بازی ها خواهیم بود؛ این به مفهوم بهبود شرایط نیست بلکه صرفاً از 

پایین سیکل به باالی سیکل می رسیم. )شکل 19 و 20(

مهندس سلطانی  ابراز داشت: سرمایه گذاری بر زمین و ملک بعد از 4 سال 
بازدهی خواهد داشت و بلند مدت است. )شکل 21 و 22(

شکل 15

شکل 16

شکل 17

شکل 18

شکل 19
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وی ابراز داشت: کسانی که سرمایه خود را به تولید اختصاص دهند؛ موفق 
فروش های  شاهد  دیگر  بار  اگرچه  می کند  پیدا  ارزش  زیراپول  بود  خواهند 

بلندمدت خواهیم بود. 
این تحلیلگر مسائل اقتصادی، موتور انرژی بنگالدش را صنعت پوشاک و 
نساجی اعالم کرد که اقتصاد بنگالدش را مانند چین و کره جنوبی متحول 

خواهد کر؛ کما این که انگلیس نیز چین مسیری را طی کرد. )شکل 23(

به گفته وی،30سال پیش یک سوم ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی نساجی 
بود ولی در حال حاضر این مقدار به 3 درصد رسیده است. . )شکل 24(

به گفته مهندس سلطانی، شاهد وقوع سه گونه تورم خواهیم بود: 1- تورم 
دارایی)مسکن و طال و سهام و...(

شکل 20

شکل 23

شکل 24

شکل 20

شکل 22
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2- تورم کاال
 3- تورم بخش خدمات

وی خاطرنشان کرد: قدرت خرید مردم به یک پنجم نسبت به سال 96 رسیده 
و اتفاق مهم طی 4 سال اینده همین قدرت خرید پایین است که کاالها را 
رقابتی تر می کند. وی ضمن اشاره به مشکالت زنجیره تأمین در ایران گفت: 
پارچه از کارخانه به دست بنکدار می رسد و حداقل  درصد افزایش قیمت رخ 
می دهد به همین دلیل تمام برندهای جهانی به خرده فروشی روی آورده اند البته  
در ایران بعضی برندهای پوشاک و فرش این کار را انجام دادند که در این میان، 
صنعتگران فرش موفق تر عمل کرده اند. مهندس سلطانی  تأکید کرد: در 4 سال 
اینده قیمت اجاره های ملک های تجاری بسیار باال خواهد رفت پس تولیدکننده 
باید از سهم سود خودش کم کند زیرا شاهد افت خرید مردم، کاهش تولید و 

افزایش هزینه های سربار خواهیم بود . )شکل 25 و 26( 

به اعتقاد وی، واردات ما در سال های آینده افزایش خواهد داشت و همچنین 
صادرات نفت و سنگ اهن خواهیم داشت؛  در نتیجه باید با واقعیت بازار کنار 
امد و دنبال اندیشه های نو بود. آموزش مهمترین راه است اما متأسفانه مدیران  
توجهی به آموزش کارگران خود ندارند و و در ازای این غفلت، هزینه های 

سنگینی می پردازند.
وی بر لزوم توسعه و گسترش فعالیت خوشه های صنعتی مانند خوشه فرش 
ماشینی کاشان، خوشه الیاف در دلیجان تأکید کرد و در ادامه گفت: دولت ترکیه 
100 میلیارد دالر در صنعت نساجی سرمایه گذاری کرده  اما در ایران ساالنه 

300 میلیون دالر سرمایه گذاری صورت می گیرد! )شکل 27(

وی در پایان ضمن تأکید بر زنجیره فروش، تقویت طراحان مد و پوشاک، 
واحدهای  از  اعم   ( نساجی  صنعتگران  بیشتر  هماهنگی  و  اتحاد  خواستار  شکل 25

شکل 26

شکل 27

شکل 28
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ریسندگی ، بافندگی، تولیدکنندگان پوشاک و ...( شد، حذف واسطه گری برای 
کاهش قیمت تمام شده و احداث مراکز تجاری برای فروش کاالهای ایرانی با 

شکل 29

شکل 30

حمایت شهرداری شد. )شکل 28 و 29 و 30(
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اگرچه هند در سال های گذشته جزو شرکای اول تجاری ایران بود اما بعد از 
تحریم های آمریکا، این کشور به مرور از میان پنج کشور هدف صادراتی و 
وارداتی ما خارج شد و ترکیه در بخش صادرات و همچنین آلمان و سوییس در 

بخش واردات جایگزین این کشور شدند. 
موضوعی که به گفته کارشناسان می تواند نویددهنده این نکته باشد که کاالهای 

وارداتی از کیفیت مطلوب تری برخوردار شده اند.
کارنامه تجارت خارجی کشور در چهارماهه نخست سال 1400 به تازگی منتشر 
شد که بر اساس آن در چهارماهه نخست سال جاری 50 میلیون و 800 هزار 
تن کاال به  ارزش 29 میلیارد دالر بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد 
که مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده رشد 21درصدی در وزن و 

47درصدی در ارزش کاالهاست.
به گزارش جهان صنعت، همچنین سهم صادرات کاالهای غیرنفتی از مجموع 
تجارت خارجی 38 میلیون و 300 هزار تن به ارزش 14 میلیارد و 300 میلیون 
دالر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 27 درصد و از حیث 
ارزش 65 درصد رشد داشته است. از طرفی در این مدت 12 میلیون و 500 هزار 
تن کاال به ارزش 14 میلیارد و 500 میلیون دالر وارد کشور شد که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از حیث وزن 5 درصد و از نظر ارزش 32 درصد رشد داشت.
بر این اساس اگرچه همچنان تراز تجاری کشور در چهار ماهه نخست امسال 
منفی است اما به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، تراز تجاری کشور 
کماکان منفی است اما رقم بزرگی نیست و به نظر می رسد با توجه به رشد 65 
درصدی صادرات در مقابل رشد 35 درصدی واردات – در صورت ادامه این 

روند- در ماه های آینده تراز تجاری نیز مثبت شود.
افزایش 65 درصدی  بر  مبنی  منتشره گمرک  آمار  مورد  در  محمد الهوتی 
صادرات در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: 
سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی در چهار ماهه نخست سال صادرات تقریبا 
متوقف شده بود، بنابراین بخشی از رشد صادرات امسال به علت مشکالت 

کرونایی در سال گذشته است. وی افزود: از طرف دیگر مصوبات اخیر در جهت 
بازگشت ارز حاصل از صادرات کمی دغدغه صادرکنندگان در این بخش را مرتفع 
کرد. البته هنوز در اجرا با مشکالتی روبه رو است یا به کندی انجام می شود اما به 
هرحال همراهی با صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی سال های 97، 98 و 99 
و همچنین تعیین تکلیف تعهدات ارزی 1400 سیگنال مثبتی بود که به حوزه 

صادرات داده شد.
الهوتی با اشاره به منفی بودن تراز تجاری کشور گفت: طبق آمار منتشره گمرک، 
تراز تجاری کشور کماکان منفی است. البته رقم بزرگی نیست و به نظر می رسد 
با توجه به رشد 65 درصدی صادرات در مقابل رشد 35 درصدی واردات – در 
صورت ادامه این روند- در ماه های آینده قطعا تراز تجاری نیز مثبت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نوسانات نرخ ارز طی چند روز گذشته، می تواند عامل 
محرکی برای صادرات بیشتر باشد. بنابراین پیش بینی می شود روند صادراتی 
کشور رو به رشد خواهد بود و اگر حمایت های الزم صورت بگیرد، قطعا می تواند 

کمک  کننده و افزایش دهنده باشد.
بازارهای هدف  به  توجه  با  ایران تصریح کرد:  رییس کنفدراسیون صادرات 
صادراتی و وارداتی اعالمی، دو کشور اروپایی آلمان و سوییس به بازارهای 
وارداتی ما اضافه شده اند. همچنین در بین بازارهای صادراتی، ترکیه رتبه سوم را 
به خود اختصاص داده است. این موارد نشان می دهد که تغییراتی در روابط رخ 

داده و روند واردات از کشورهای اروپایی بهتر شده است.
وی با اشاره به خروج هند از پنج شریک اول تجاری ایران بیان کرد: نکته قابل 
توجه دیگر، خروج هند از میان پنج کشور اول در بین شرکای تجاری ایران است. 
هند در سال های گذشته جزو شرکای اول تجاری ما بود اما بعد از تحریم های 
آمریکا، هند به مرور از میان پنج کشور هدف صادراتی و وارداتی ما خارج شد و 
ترکیه در بخش صادرات و همچنین آلمان و سوییس در بخش واردات جایگزین 
این کشور شدند. این موضوع می تواند نویددهنده این نکته باشد که کاالهای 

وارداتی از کیفیت مطلوب تری برخوردار شده اند.
ارزی  به گشایش های  مربوط  می تواند  واردات  رشد  افزود:  ادامه  در  الهوتی 
و همچنین مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا باشد. بسیاری از 
کاالهایی که در گمرکات رسوب کرده بودند با این مصوبات ترخیص شدند؛ از 

همین رو واردات نیز رشد بیشتری داشت.
وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت صادرات کشور در حوزه IT گفت: به 
دلیل اینکه هنوز اظهارنامه های صادراتی تعریف خاصی برای صادرات در حوزه 
IT وجود ندارد و از آنجا که نوع صادرات در این حوزه به شکلی است که کاالیی 
در میان نیست و عمال صادرات خدمات صورت می گیرد، نمی توان آمار دقیقی 
از صادرات در حوزه IT اعالم کرد. گرچه توافقاتی در خصوص چگونگی اظهار 
صادراتی فی مابین دستگاه های اجرایی و فدراسیون مربوطه در شرف انجام است.

خروج هند از فهرست ۵ شریک اول تجاری ایران
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از میان 500 بنگاه  اینکه  بیان  با  معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران 
اقتصادی مستقر در شهرک های صنعتی، مواد اولیه 180 کارخانه تولیدی در 
اثر قطعی برق از بین رفته است، گفت: متوسط خسارت وارده به تولیدکنندگان 

500 میلیون تومان است.
هومن حاجی پور  با بیان اینکه فعاالن اقتصادی و واحدهای تولیدی از جدول 
اعالمی وزارت نیرو در حوزه خاموشی ها رضایت کمی دارند، گفت: متاسفانه هم 
اکنون 82 درصد از بنگاههای اقتصادی فاقد زیرساخت جایگزین تامین انرژی 
هستند که ریسک عملیاتی آنها را به شدت افزایش داده است.  به گزارش 
اکسپورتنا، معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران افزود: بیکاری نیروی انسانی 
در ساعات کاری و کاهش بهره وری، معیوب شدن دستگاهها و تجهیزات تولید و 
تاخیر در امورات اداری و دولتی از جمله تاثیرگذارترین عواقب بحران قطعی برق 
به شمار می روند که در نتیجه مطالعات صورت گرفته از سوی اتاق تهران، احصا 
شده اند.  وی تصریح کرد: طبق نظرسنجی های انجام شده، میزان کلی خسارت 
وارده به بنگاههای مورد ارزیابی بین 100 تا 500 میلیون تومان برآورد می گردد. 
حاجی پور با بیان اینکه با توجه به قطعی های گسترده برق و مشکالت عدیده 

ایجاد شده برای بنگاههای اقتصادی عضو اتاق بازرگانی تهران، معاونت کسب و 
کار بر مبنای داده های موجود در دیتابیس اعضای فعال اتاق تهران تماس تلفی 
با 500 فعال اقتصادی در شهرک ها و نواحی صنعتی برقرار کرده است گفت: بر 
این اساس از میان 450 بنگاه اقتصادی که به پرسش ها پاسخ داده اند، 309 بنگاه 
از زمان بندی اعالمی از سوی وزارت نیرو ابراز نارضایتی نموده و تنها 96 بنگاه 
از این موضوع رضایت داشتند؛ ضمن اینکه 45 بنگاه اقتصادی نیز از جدول زمان 

بندی اطالع دقیقی نداشتند.
 وی اظهار داشت: از مجموع 450 بنگاهی که مورد پایش قرار گرفتند، 370 
بنگاه فاقد روش جایگزین برای تامین برق بوده و تنها 80 بنگاه روش جایگزین 
داشتند؛ ضمن اینکه از مجموع 80 بنگاه که دارای روش جایگزین بودند نیز، 53 
بنگاه از ژنراتور، 18 بنگاه از موتور برق و 9 بنگاه از یو پی اس استفاده می کنند.

 معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همچنین 291 بنگاه به واسطه 
قطعی برق آسیب های جدی را در رابطه با دستگاهها و تجهیزات خود تجربه 

کردند و مواد اولیه 180 بنگاه به واسطه قطعی برق از بین رفته است.
 حاجی پور در ادامه به موضوع بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش 
بهره وری واحدهای تولیدی اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه 327 بنگاه از 500 
بنگاه پایش شده در شهرک ها و نواحی صنعتی، با مشکل بیکاری نیروی انسانی 
در ساعات کاری و کاهش بهره وری مواجه شده اند که این امری اسف بار است؛ 
ضمن اینکه به موازات 274 بنگاه نیز با مشکل تاخیر در سفارشات مواجه شده 
اند.  وی افزود: در عین حال بررسی های  اتاق بازرگانی تهران حکایت از آن 
دارد که متاسفانه 283 بنگاه با مشکل تاخیر در امورات اداری و دولتی با موضوع 

عدم تکمیل به موقع اظهارنامه مالیاتی و ارایه لیست حق بیمه مواجه شده اند.
 حاجی پور تاکید کرد: بر این اساس عمده خسارت های وارده به بنگاههای 

تولیدی در این حوزه، در محدوده 500 میلیون تومان بوده است.

به گزارش پارسینه، مسیحی، معاون درآمد های مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
ارائه  آخرین مهلت  تیرماه  مالیات  های مستقیم، 31  قانون  کشور: مطابق 
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری است، به استناد 

مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص 
حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری تا پایان مردادماه تمدید شده؛ بنابراین 
روز یکشنبه 31 مردادماه، آخرین مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد 

بود.

مواد اولیه ۱80 کارخانه تولیدی در اثر قطعی برق از بین رفت

۳۱ مرداد؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی
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کارشناسان اقتصادی در واکنش به سخنان رییس جمهور مبنی بر تبدیل مناطق 
آزاد به سکوهای صادراتی اعالم می کنند که مناطق آزاد در حوزه صادرات 

غیرنفتی عملکرد خوبی نداشتند.
حسن روحانی رییس جمهور، در حاشیه جلسه افتتاح طرح های مناطق آزاد با 
بیان اینکه، دولت مناطق آزاد را به مراکز صادراتی و جذب سرمایه تبدیل کرده 
است، اعالم کرد که مناطق آزادی که اخیرا تصویب شدند، در آینده نزدیک باید 
فعال شوند و مانند مناطق آزاد فعلی می توانند کشور را در مسیر تعامل سازنده با 

کشورهای همسایه و کشورهای جهان قرار دهند.
 این اظهارات در حالی مطرح می شود که بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال های 1392 تا 1398 مناسب نبوده است؛ به 
طوری که سهم این مناطق از صادرات غیرنفتی کشور تنها حدود یک درصد، از 
میزان تولید نیز یک درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال در کشور کمتر از سه 
درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغال زایی 

کل کشور تنها چهار درصد است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به این مساله اشاره شده که میزان واردات 
کاال از طریق مناطق آزاد نیز حدود دو برابر صادرات کاال از این مناطق به خارج 
از کشور در طول دوره مذکور بوده است. همچنین وسعت مناطق آزاد بیش از 
سه برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در 

شهرک های صنعتی بیش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
به گزارش جهان صنعت، در همین خصوص وحید شقاقی شهری، کارشناس 
اقتصادی با اشاره به عملکرد منفی مناطق آزاد در صادرات کاال گفت: متاسفانه 
در صادرات غیرنفتی این مناطق عملکرد خوبی نداشتند و عمال به سکویی برای 
واردات غیر رسمی و قاچاق تبدیل شده اند، این در حالی است که هدف از تشکیل 

این مناطق توسعه صادرات کاال بوده است.
وی افزود: قانون مناطق آزاد در سال 1371 با ایجاد سه منطقه قشم، کیش و 

چابهار در کشور تصویب شد و به مرور زمان تعداد و گستره این مناطق به دلیل 
منافع بسیاری زیادی که برای برخی از گروه ها به دنبال داشت، به تدریج افزایش 

یافت.
شقاقی با بیان اینکه در شرایط فعلی ایجاد مناطق آزاد جدید هزینه بسیاری 
نسبت به منافع آن دارد و تصویب آنها به صالح کشور نیست، افزود: هدف از 
تشکیل مناطق آزاد در اکثر کشورهای جهان، افزایش صادرات و صادرات مجدد، 
جذب تکنولوژی و سرمایه های خارجی و نیز جذب گردشگر است که تجربه 30 
ساله تشکیل این مناطق در ایران نشان می دهد که مناطق آزاد در کشور همواره 
خالف این اهداف عمل کرده اند.این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاسیس 
شرکت های صوری در مناطق آزاد به قصد دورزدن قوانین مالیاتی گفت: متاسفانه 
دولت و نمایندگان مجلس در دوره های گوناگون به دنبال افزایش مناطق آزاد در 

کشور بوده و توجهی به عملکرد نامناسب این مناطق نداشته اند.
این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: کاالها از کشورهای همجوار 
به مناطق آزاد قاچاق و از آن جا نیز به راحتی به سرزمین اصلی منتقل می شوند. 
همچنین بعضا برخی از کاالهای داخلی نیز که در خارج از کشور دارای ارزش قابل 
توجهی است، از روزنه مناطق آزاد به سایر کشورها قاچاق می شود.وی با انتقاد از 
وضعیت نامناسب مناطق آزاد در کشور به مهر گفت: انبارداری غیراستاندارد، وجود 
سکوهای باری غیراصولی، وضعیت نامناسب جاده ای و فرودگاهی و همچنین 
عدم بهره مندی کافی این مناطق از زیرساخت های فناوری باعث شده است تا 

عملکرد مناطق آزاد کامال خالف انتظارات باشد.

شقاقی همچنین با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد الزامات و پیش نیازهای گوناگونی 
دارد، گفت: در صورت عدم تامین این پیش نیازها، اهداف پیش بینی شده برای 
این مناطق آزاد محقق نخواهد شد و متاسفانه در طول 30 سال اخیر این الزامات 
نظیر زیرساخت های فناوری، حمل ونقل و ترانزیت و نیز زیرساخت های آب و 
برق و بسیاری از الزامات دیگر به درستی تحقق نیافته است و مناطق آزاد به 

اهداف پیش بینی شده دست پیدا نکرده اند.

سکوی صادرات یا قاچاق؟
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بزرگترین شبکه فروشگاه های زنجیره ای پوشاک اسپرت با برند استقالل و 
حمایت و پشتیبانی صندوق کارآفرینی امید در کشور راه اندازی می شود.

 مدیرعامل واعضای هیات مدیره باشگاه استقالل با حضور در صندوق کارآفرینی 
امید با مدیرعامل صندوق دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، در این دیدارکه با حضور مددی مدیرعامل، ملکیان رئیس 
استقالل  باشگاه  و عضو هیات مدیره  پیشکسوت  و مظلومی  هیات مدیره 
برگزار شد، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ضمن آرزوی موفقیت برای 
تیم فوتبال استقالل درادامه دیدارهای جام حذفی و مسابقات جام باشگاه 
افتخارآفرینان  یاور  یار و  امید همواره  های آسیا گفت: صندوق کارآفرینی 

از آنها و تولید  ورزشی، هنری، علمی و... بوده و در طول 4 سال گذشته 
کنندگان تجهیزات و لوازم ورزشی و باشگاه های ورزشی در کشور حمایت 

های بسیاری انجام داده است.
 نوراله زاده با بیان اینکه فوتبال می تواند یک صنعت پیشرو باشد، افزود: صندوق 
کارآفرینی امید و باشگاه استقالل بزودی با عقد تفاهم نامه همکاری و با استفاده 
از برند و لوگو باشگاه استقالل و همکاری کسب وکارهای مورد حمایت صندوق، 
بزرگترین شبکه فروشگاه های زنجیره ای پوشاک را با تامین مالی و حمایت ها 

و پشتیبانی صندوق راه اندازی خواهند کرد.
 وی ادامه داد: دراین تفاهم نامه صندوق کارآفرینی امید در نظر دارد با تاسیس 
فروشگاه های زنجیره ای استقالل و ارائه کارت اعتباری خرید به هواداران با 
همکاری اپلیکیشن به هواداران، بتوانند از امکانات و تولیدات موجود در فروشگاه 

های زنجیره ای استقالل از محصوالت باکیفیت استفاده کنند.
 مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: صندوق با اعطای تسهیالت تا سقف 
5 میلیارد ریال برای راه اندازی فروشگاه استقالل کمک خواهد کرد تا شبکه 
فروشگاهی پوشاک استقالل ایجاد شود وسپس برای کمک به هواداران اعتبار 

قرض الحسنه خرید محصوالت از فروشگاه ها را شارژ نماید.
 درادامه مددی مدیرعامل باشگاه استقالل ضمن تشکر از صندوق کارآفرینی 
امید به جهت حمایت از افتخارآفرینان حوزه ورزشی گفت: کلیه امکانات باشگاه 

استقالل در جهت حمایت از تولید وکسب و کارها در اختیارکارآفرینان است.

با حمایت صندوق کارآفرینی امید؛ 
بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای پوشاک با برند استقالل راه اندازی می شود

کمیسیون اقتصادی اوراسیا اعالم کرد: ایران به زودی مذاکراتی با کشورهای 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله روسیه در مورد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری 

دائمی برگزار می کند. طبق اطالعاتی که توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا 
منتشر شده، میزان تجارت بین ایران و روسیه در 2020 برابر با 2.22 میلیارد دالر 
بوده است که 1.42 میلیارد دالر آن را کاالهای صادر شده از روسیه به ایران 
تشکیل می دادند. تجارت بین دو کشور39.8 درصد در سال گذشته میالدی رشد 
داشت. به گزارش اکسپورتنا،  این کمیسیون قبال گزارش داده بود که ایران به 
زودی مذاکراتی با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله روسیه در مورد 

ایجاد یک منطقه آزاد تجاری دائمی برگزار می کند.
یک قرارداد موقت از 2019 بسته شده ولی این کشورها عقیده دارند یک قرارداد 

قطعی امکان افزایش تجارت دو جانبه رابرای آنها فراهم خواهد کرد.
تجارت بین این اتحادیه و ایران در 2020 به 2.9 میلیارد دالر می رسد یعنی 18.5 
درصد بیشتر از 2019. روسیه با 78.6 درصد اصلی ترین شریک تجاری ایران 

است و پس از آن قزاقستان با 11.2 درصد و ارمنستان با 8.9 درصد قرار دارند.

خیز ایران برای ایجاد منطقه آزاد تجاری دائمی با اوراسیا
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بزرگترین  گفت:رونق  ایران  نساجی  متخصصین  جامعه  هیئت مدیره  عضو 
واحدهای  استقرار  از  قبل  زیرساخت ها  تامین  در گرو  ایران  پوشاک  شهرک 

تولیدی است.
 ایجاد شهرک بزرگ پوشاک در بخش فشافویه شهرستان ری با توجه به نزدیکی 
این شهرک به فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( عالوه بر تأثیر چشمگیر بر 
تولید و عرضه پوشاک در استان تهران و کشور، تحولی بزرگ در صادرات 

پوشاک در کشور خواهد بود.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم ، بر اساس بررسی های صورت گرفته این شهرک 
در زمینی به وسعت بیش از 200 هکتار در مجاورت شهرک بزرگ صنعتی 
شمس آباد احداث خواهد شد که تأثیر بسزایی در ایجاد اشتغال نیز خواهد داشت.
 صنعت سبز و سازگار با محیط زیست پوشاک نیاز به برق، آب، گاز، انبارهای 
مناسب، دسترسی به خطوط حمل ونقلی دارد که بخشی از این نیازها در منطقه 
فشافویه تأمین شده اما با توجه به قطعی مکرر برق در شهرک صنعتی شمس آباد 
و وارد شدن خسارات سنگین به صنایع منطقه با توجه به توصیه کارشناسان 
می بایست در ابتدا برق که اصلی ترین نیاز صنعت پوشاک است در منطقه تأمین 

و سپس نسبت به انتقال واحدهای تولیدی اقدام شود.
 علیرضا حائری  با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت های الزم در ساخت بزرگترین 
شهرک پوشاک ایران در فشافویه شهرستان ری اظهار داشت: ایجاد شهرک های 
تخصصی در قطب های صنعت نساجی مانند تهران، آذربایجان، شیراز، خراسان، 
یزد، اصفهان و ... و متمرکز کردن واحدهای تولیدی به دلیل مشترک بودن نیازها 

ازنظر خدمات رسانی بسیار مفید است.
وی افزود: اگر گمرک در شهرک تخصصی پوشاک منطقه ای را برای ارسال و 
دریافت کاال و مواد اولیه ایجاد کند تا کار صادرات، واردات و ترخیص کاال در 

خود شهرک انجام شود بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
 عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در ادامه با بیان اینکه منطقه 

فشافویه جهت ایجاد شهرک پوشاک مناسب است گفت: تجمیع واحدهایی با 
کاربری تولیدی مشترک با جانمایی صحیح ازنظر دسترسی به راه آهن، فرودگاه، 

گمرک و ... در تولید بهتر بسیار اثرگذار خواهد بود. 
حائری تصریح کرد: پوشاک صنعت پاکی است که فاقد هرگونه آالیندگی 
ازنظر پساب و آب بوده و از مصرف آب کمی نیز برخوردار است و سازگار با 
محیط زیست است که کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور و ارزآوری خواهد 
داشت اما متأسفانه تابه حال مورد توجه نبوده و به طورکلی پوشاک ما هنوز صنعتی 

کامل نشده و به صورت ناشناس تولید می شود.
وی ابراز داشت: تجمیع واحدهای پوشاک موجب تسهیل خدمات رسانی، سهولت 
در دسترسی ها، دسترسی به انبارها، رفع مشکالت واحدها توسط یکدیگر و 
کاهش هزینه ها خواهد شد که در نهایت کاهش قیمت فروش، قیمت تمام شده 

و سهولت صادرات خواهد شد.
 عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران تأکید کرد: صنعت پوشاک 
نسبت به سایر صنایع به سرمایه کمتری برای ایجاد یک شغل نیاز دارد و در 
کنار آن دارای تعداد کارگری بسیار زیادی است و به طورکلی سرمایه گذاری 
موردنیاز برای آغاز به کار در صنعت نساجی به میزان یک چهارم متوسط 

صنایع است.
حائری با تأکید بر اینکه شهرک پوشاک می تواند تأثیر بسزایی در رونق این 
صنعت داشته باشد گفت: اگر در اجرای طرح زیرساخت های الزم فراهم شود و 
تنها به انتقال چند کارخانه اکتفا نشود و امکانات موردنیاز صنعت پوشاک تعبیه 

شود قطعاً موجب ارتقای صنعت پوشاک خواهد شد.

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در پایان خاطرنشان کرد: برق، 
گاز، آب، فاضالب شهرک پوشاک پیش از انتقال واحدهای تولیدی تأمین شود 
زیرا که اگر همانند سایر شهرک های صنعتی با قطعی های چندساعته برق مواجه 

شود به توسعه و پیشرفت نخواهد رسید.

رونق بزرگترین شهرک پوشاک ایران در گرو زیرساخت ها است
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معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: بخش عمده ای از 
پوشاکی که در مناطق آزاد به فروش می رود، از داخل تولید و در آن مناطق به 

فروش می رود.
  عبداهلل هندیانی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و رئیس 
کارگروه فرهنگی اجتماعی این ستاد، در خصوص ساماندهی عرضه پوشاک در 
مناطق آزاد گفت: در این خصوص ما سال به سال میزان سطح مجوزی را که 
مناطق آزاد دارند کاهش می دهیم. مناطق آزاد هم چند نوع هستند. برخی صرفًا 
گردشگری و مسافرپذیر هستند مانند کیش و قشم. لذا باید پاساژهایی که آن جا 

ساخته شده قابلیت هایی داشته باشند که بتوانند این کار را به مرور انجام دهند.

 به گزارش جهان صنعت نیوز وی ادامه داد: خوشبختانه امروز با ساماندهی که 
در این بخش صورت گرفته است، بخش عمده ای از پوشاکی که در مناطق 
آزاد به فروش می رود در داخل کشور تولید و در آن مناطق به فروش می رود و 
میزان مجوزی که برای واردات رسمی از خارج دارند هم به شدت کاهش یافته 
است. حتی مناطق آزاد نتوانستند همان میزان مجوز وارداتی که دارند را هم پر 
کنند. چرا که با توجه به قیمت دالر، خیلی به صرفه نیست که حتی از مجوزهای 
خودشان هم استفاده کنند.  هندیانی در خصوص اظهارات سال گذشته خود 
پیرامون نوفروش کردن تاناکورا فروش ها نیز گفت: در بحث تاناکورا ما شاهد این 
بودیم که در برخی استان های کشور فروش لباس های دست دوم که از مناطق 
مختلف وارد کشور شده بودند، افزایش یافته بود. به همین دلیل بالفاصله، هم 
با اتحادیه های مربوطه و هم با استان هایی که این معضل را داشتند صحبت و 

نامه ای از ستاد مبارزه با قاچاق خدمت استانداران ارسال شد.
 وی افزود: خوشبختانه در این مناطق امکان اخذ مجوز برای نوفروشی را برای 
آن ها ایجاد کردیم. در دو استان تقریباً به طور کامل واحدهای صنفی تاناکورا 
فروشی جمع شده است. یکی استان سیستان و بلوچستان است و استان دوم 
نیز در حال اتمام است اما چون تکمیل نشده نام نمی برم. خوشبختانه اقدامات 
خوبی در این رابطه صورت گرفته است. ما اگر فرایند بحث شناسه گذاری در حوزه 
پوشاک هم به عنوان اقدامات تکمیلی به اتمام برسانیم، میزان فروش لباس های 

دسته دوم هم به شدت کاهش پیدا می کند.+

مناطق آزاد، پوشاک ایرانی می فروشند

خزانه دار کل کشور از راه اندازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب 
پروژه خزانه داری الکترونیک خبر داد.

 سید رحمت اله اکرمی افزود: سامانه سفته و برات الکترونیکی با هدف فراهم 

آوردن ابزار الزم برای ارائه خدمات الکترونیک در تسهیالت بانکی و به عنوان 
ابزاری برای استفاده در زنجیره تأمین و توزیع طراحی و راه اندازی شد.

به گزارش اکسپورتنا، وی با اعالم خبر طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات 
الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک، از تهیه ضوابط اجرائی مورد 
نیاز این طرح و ابالغ آن به بانک های عامل در آینده نزدیک خبر داد. اکرمی 
گفت: طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای قانون 
برنامه های پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات 
کشوری، در راستای سیاست های جمهوری اسالمی ایران مبنی بر پیاده سازی 

دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، صورت گرفته است.
وی با اشاره به نقش خزانه داری کل کشور در سیاست گذاری مدیریت اوراق 
مذکور گفت: در همین راستا، خزانه داری کل کشور، طراحی و پیاده سازی سامانه 
سفته و برات الکترونیکی را در چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک با همکاری 

دستگاه های ذیربط و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد.

سامانه الکترونیکی سفته و برات راه اندازی شد
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افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید باعث امکان افزایش قاچاق شده که 
هم اکنون نیز قاچاق انجام می شود و در کف بازار به وضوح قابل  مشاهده است.

 نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان این مطلب 
گفت: طی دو سال پیش ممنوعیتی در واردات کاالی ساخته شده صورت گرفته و 
این تعداد کاال حدود هزار و 400 قلم بوده که پوشاک نیز یکی از این موارد است.

به گزارش جهان صنعت، مجید نامی اظهار کرد: وضعیت تولید پوشاک نسبت به 
سال های قبل بهتر شده و خود این مساله باعث شده که مصرف داخلی مواد اولیه 
صنعت پوشاک در داخل کشور که پارچه و نخ است افزایش پیدا کند و وضعیت 

نساجی هم بالطبع رونق بگیرد. وی افزود: مواد اولیه بخش های ریسندگی جزو 
مشکالتی بوده که همیشه وجود داشته و حتی در بعضی از مقاطع به خاطر 

تخصیص ارز این مشکل به وجود آمده است.
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: با توجه به 
اینکه صنعت نساجی و پوشاک در دوران کرونا مشکالت زیادی در چندین مقطع 
داشته و بخش های خرده فروشی پوشاک مجبور به تعطیلی شدند، ولی اشتغال 
خوبی در این مدت به وجود آمده و همچنان یکی از مشکالت صنعت پوشاک 
کمبود نیروی کار است به علت کرونا خیلی از افراد دیگر قادر به کار نیستند عالوه 
بر کمبود نیروی متخصص نیروی کارگر نیز در سیستم تولید پوشاک کم شده 

است.
نامی اذعان کرد: بزرگ ترین چالشی که از اواخر سال گذشته به وجود آمده 
افزایش شدید قیمت مواد اولیه بوده که این افزایش باعث شده کاالی تولیدی 
در کشور دچار افزایش قیمت شود و در این صورت نمی توانیم کاالی قابل 
 رقابت از نظر قیمتی تولید کنیم. وی در خصوص قاچاق پوشاک گفت: با توجه 
به افزایش قیمت کاال ورود غیرقانونی پارچه و پوشاک مقرون به صرفه تر بوده و 
راه قاچاق را باز می کند باید هر چه سریع تر نسبت به این مساله چاره ای اندیشید 
تا این وضعیت باعث نشود که عالوه بر رکود در بازار وقفه در تولید داخلی نیزبه 

وجود بیاید.

افزایش شدید قیمت مواد اولیه صنعت پوشاک

آمارهای تجاری ایران و چین حکایت از آن دارد که تجارت دوجانبه دو کشور در 
ماه ژوئن امسال نسبت به ماه قبل از آن بهتر شده و ایران توانسته در یک ماه، 6 

میلیون دالر کاالی غیرنفتی به این کشور صادر کند.
 آمارهای تجاری منتشر شده در ماه ژوئن 2021 حکایت از بهبود روابط تجاری 
دوجانبه ایران و چین دارد؛ به نحوی که اگرچه ظرف چهار ماه نخست سال 
جاری میالدی، 174 هزار دالر کاالی غیرنفتی ایرانی به این کشور صادر شده، 

اما در ماه ژوئن شش میلیون دالر صادرات غیرنفتی از سوی ایران به این کشور 
صورت گرفته است. به گزارش اکسپورتنا، در واقع، تجارت نسبت به ماه ژوئن 
2020 میان ایران و چین 2.5 درصد بهبود یافته و در عین حال، صادرات در ماه 
ژوئن 2021 نیز نسبت به ماه قبل از آن 9.7 درصد رشد را به ثبت رسانده است.
در مجموع تجارت دوجانبه ایران و چین در ماه ژوئن 2021 نسبت به ماه قبل 

همین سال نیز 9.8 درصد بهتر شده است.

تجارت دوجانبه ایران و چین بهبود یافت



 41 شماره 221 مرداد 1400  

کمیسیون اقتصادی اوراسیا اعالم کرد: ایران به زودی مذاکراتی با کشورهای 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله روسیه در مورد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری 

دائمی برگزار می کند.
 طبق اطالعاتی که توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا منتشر شده، میزان تجارت 
بین ایران و روسیه در 2020 برابر با 2.22 میلیارد دالر بوده است که 1.42 میلیارد 
دالر آن را کاالهای صادر شده از روسیه به ایران تشکیل می دادند. تجارت بین 

دو کشور39.8 درصد در سال گذشته میالدی رشد داشت.
به گزارش اکسپورتنا،  این کمیسیون قبال گزارش داده بود که ایران به زودی 

مذاکراتی با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله روسیه در مورد ایجاد 
یک منطقه آزاد تجاری دائمی برگزار می کند.

یک قرارداد موقت از 2019 بسته شده ولی این کشورها عقیده دارند یک قرارداد 
قطعی امکان افزایش تجارت دو جانبه رابرای آنها فراهم خواهد کرد.

تجارت بین این اتحادیه و ایران در 2020 به 2.9 میلیارد دالر می رسد یعنی 18.5 
درصد بیشتر از 2019. روسیه با 78.6 درصد اصلی ترین شریک تجاری ایران 

است و پس از آن قزاقستان با 11.2 درصد و ارمنستان با 8.9 درصد قرار دارند.

خیز ایران برای ایجاد منطقه آزاد تجاری دائمی با اوراسیا

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: بر اساس بیانیه مشترک ایران 
و چین که در سال 2016 و در پی سفر رییس جمهور چین به ایران هدف گذاری 

شده بود. تجارت 600 میلیارد دالری ایران و چین طی 10 سال بود.
بر اساس این هدف گذاری متوسط تجارت ایران و چین در سال باید 60 میلیارد 
دالر باشد. مجید رضا حریری درباره تجارت ایران و چین اظهار کرد: تجارت 
ایران با چین یک تجارت طبیعی بین دو اقتصادی است که مکمل یکدیگر 
هستند؛ تجارت میان کشوری که در دنیا فروش مواد اولیه و انرژی را به عنوان 
نقش اصلی برعهده دارد است و اقتصاد چین که بزرگ ترین خریدار انرژی و مواد 
در دنیاست.وی افزود: در نتیجه این دو اقتصاد کامال مکمل یکدیگر هستند 
بنابراین رشد میزان تجارت میان این دو انتها و محدودیتی ندارد مگر اینکه 

عوامل دیگری مانند تحریم به عنوان مانعی برای این تجارت ظهور پیدا کند.
به گزارش ایراسین،   رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه 
در حالت طبیعی ظرفیت تجاری ایران با چین چند برابر امروز است، اظهار کرد: 

اکنون نیز از نظر قدر نسبی حدود 25 درصد تجارت فرامرزی ایران در هر سه 
حوزه فروش نفت، صادرات غیرنفتی و واردات با چین انجام می شود. البته قدر 
مطلق این تجارت اکنون به دلیل کوچک شدن اندازه تجارت فرامرزی ما، بسیار 

کم شده است.
حریری با بیان این مطالب خاطرنشان کرد: باید توجه داشت هرچه ما قدرت مانور 
بیشتری در تجارت فرامرزی داشته باشیم و فشارهای سیاسی از روی تجارت 

خارجی ما برداشته شود، تجارت میان ایران و چین فرصت رشد بیشتری دارد.
وی گفت: بر اساس بیانیه مشترک ایران و چین که در سال 2016 و در پی سفر 
رییس جمهور چین به ایران هدف گذاری شده بود تجارت 600 میلیارد دالری 
ایران و چین طی 10 سال بود. بر اساس این هدف گذاری متوسط تجارت ایران 
و چین در سال باید 60 میلیارد دالر باشد. البته این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده 
بود که حجم تجارت ایران و چین در سال 2014 رقم 51/8 میلیارد دالر را از سر 
گذرانده بود و بنابراین تصور می شد به راحتی می توان با افزایش 20 درصدی، 

این مقدار را به 60 میلیارد دالر در سال رساند.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: با این حال عواملی مانند تحریم، 
این تجارت را مانند تجارت ایران با سایر کشورها تحت تاثیرات منفی قرار داده 
که نمود آن در بخش نفت که سهم قابل توجهی از تجارت ایران با چین 
را تشکیل می داده، بیشتر مشخص است. حریری خاطرنشان کرد: بنابراین از 
تعریفی که برای تجارت با چین داشتیم بسیار عقب هستیم اما به محض رفع 
تحریم های نفتی و مشکالت بانکی، حجم تجارت ما بیش از دو برابر آن چیزی 
خواهد شد که امروز در حال انجام است. آینده تجارت ما به رفع معضالت تجارت 

خارجی ما در صحنه تجارت بین المللی بستگی دارد.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تاکید کرد: 

تجارت ایران و چین باید سالی ۶0 میلیارد دالر باشد
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رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس تصمیمات کمیته اقدام 
ارزی و با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی، مهلت ایفای تعهدات 

ارزی صادرکنندگان سال 98 تا پایان مردادماه تمدید شد.
حمید زادبوم گفت: صادرکنندگان سال 98 تا پایان مردادماه فرصت دارند بر 
اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400-1397و 

روش های مندرج در این بسته، نسبت به رفع تعهدات ارزی صادراتی خود اقدام 
کنند.

به گزارش اکسپورتنا،  وی افزود: بر اساس بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از 
صادرات،  صادرکنندگان سالهای 1398 تا 1400موظف هستند 90درصد ارزش 
کوتاژهای صادراتی )صد درصد تعهدات ارزی(  خود را ایفا کرده تا مشمول 

محدودیت ها نشوند.
رئیس کمیته اقدام ارزی ادامه داد: با توجه به لزوم  مساعدت به صادرکنندگان 
سال 98جهت رفع تعهدات ارزی و استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات 
خود و یا واگذاری پروانه های صادراتی به غیر، این تمدید مهلت در نظر گرفته 
شده است و انتظار می رود صادرکنندگان از فرصت مقتضی جهت ایفای تعهدات 

ارزی خود استفاده کنند.
زادبوم در پایان تاکید کرد: حداقل نسبت ایفای تعهدات ارزی جهت عدم اعمال 
محدودیتها برای صادرکنندگان سال 98 قبل از پایان مرداد ماه 60درصد بوده 
و این دسته از صادرکنندگان تا پایان مردادماه سال جاری فرصت دارند تا کلیه 

تعهدات ارزی صادراتی خود را ایفا کنند

مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۹8 تا پایان مردادماه سال جاری تمدید شد

همایش »هنر اصیل ایرانی اسالمی و نگاهی به دستان توانمند فرزندان ایران 
زمین« توسط موسسه نام آوران و سرافرازان میهن با مشارکت سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران فرهنگسرای حضرت امام خمینی )ره( و فرهنگ سرای 
ملل با محور توسعه در بستر حمایت از هنرهای سنتی و مدرن و توسعه پایدار 
و فرهنگ بومی محلی و منطقه ای با حضور مدیران هنری هنرمندان و تعدادی 
از هنرمندان دارای مشکالت جسمی و حرکتی در محل سالن همایش های 

فرهنگسرای امام خمینی )ره( برگزار شد. این مراسم با خوشامدگویی مدیرعامل 
موسسه نام آوران و سرافرازان میهن و دبیر انجمن علمی مدیریت دولتی دانشگاه 
پیام نور مرکز تهران غرب -علیرضا خاجویی- افتتاح شد. وی ضمن رونمایی از 
اولین فعالیت انجمن علمی مدیریت دولتی مرکز تهران غرب از مدیریت محترم 
دانشگاه پیام نور مرکز  تهران غرب دکتر دیانت و حمایت های بی دریغ ایشان 
در تأسیس انجمن علمی مدیریت دولتی، تشکر و قدردانی نمود. وی در ادامه 
از  دکتر کرد مدیریت فرهنگسرای ملل ، دکتر خیاط مدیریت فرهنگسرای 
حضرت امام خمینی)ره( و پیمان تیموری که در این رویداد همکاری و حمایت 
صمیمانه ای داشتند و همچنین از خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران بابت پوشش خبری مراسم نیز قدردانی نمود. این مراسم با سخنرانی رشته 
حقیقی مدیریت انجمن حمایت از هنرمندان صنایع دستی و هنرهای اسالمی 
و  فرحناز محسنی آراسته مدیر مراکز آموزش هنری ادامه یافت .سپس مراسم 
تجلیل و نکوداشت فرزندان هنرمند با حضور دکتر فریبا حسینی تشنیزی و  
سامیه جهانی هیوه چی دبیران اجرایی مراسم ادامه یافت  این رویداد با اهدای 
لوح یادبود و تندیس مراسم و ضیافت پذیرایی از میهمانان حاضر در سالن  پایان 

یافت.

برگزاری  اولین همایش هنری با رویکرد هنرهای دستی از مواد اولیه منسوجات 
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مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران با بیان مطلب فوق گفت: در این 
مدت 50 میلیون و 800 هزار تن کاال به ارزش 29 میلیارد دالر بین ایران 
و کشورهای مختلف مبادله شد که مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل 
نشان دهنده رشد 21 درصدی در وزن و 47 درصدی در ارزش کاالها است.
وی افزود: سهم صادرات کاالهای غیرنفتی از مجموع تجارت خارجی 38 
میلیون و 300 هزار تن به ارزش 14 میلیارد و 300 میلیون دالر بود که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 27 درصد و از حیث ارزش 

65 درصد رشد داشته است.
رئیس کل گمرک ایران اظهارداشت: عمده کاالهای صادر شده در این مدت 
شامل گاز مایع شده، پلی اتیلن، محصوالت نیمه تمام از آهن، متانول، بنزین، 
شمش آهن و فوالد و صنایع فوالدی، میله های آهنی، پروپان مایع، قیر و 

کاتد از مس بود.
میراشرفی کشورهای مقصد کاالهای صادراتی ایران را به ترتیب چین با 
حدود10 میلیون  تن به ارزش 4 میلیارد و 300 میلیون دالر، عراق با 10 
امارات  میلیون دالر،  میلیارد و 800  ارزش 2  به  میلیون و 900 هزار تن 
با 4 میلیون و 300 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 600  متحده عربی 
میلیون دالر، ترکیه با یک میلیون تن به ارزش 923 میلیون دالر و افغانستان 

با یک میلیون و 800 هزار تن به ارزش 728 میلیون دالر اعالم کرد. 
نخست  ماهه  چهار  در  واردات  آمار  درخصوص  ایران  گمرک  کل  رئیس 
سال جاری نیز گفت: در این مدت 12 میلیون و 500 هزار تن کاال به ارزش 
14 میلیارد و 500 میلیون دالر وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته از حیث وزن 5 درصد و از نظر ارزش 32 درصد رشد داشت.
وی افزود: نکته قابل توجه این است که 9.4میلیون تن از کاالهای وارد شده 
کاالی اساسی است که 8.4میلیون تن آن 6قلم کاالیی است که شامل  ارز 

ترجیحی است و با وجود بیش از  4.6میلیون تن کاالی اساسی موجود در اماکن 
بندری، حدود400هزار تن در حال تخلیه در لنگرگاه ها و بیش از یک میلیون 
تن کاالی اساسی در شناورهایی که منتظر تخلیه هستند نزدیک به 15ونیم 
میلیون تن ذخایر کاالهای اساسی است که نسبت به گذشته میزان مناسبی 
برای کشور است. معاون وزیر اقتصاد در مورد مهمترین کشورهای طرف معامله 
واردات در چهار ماهه ابتدای امسال گفت: امارات متحده عربی با صادرات 4 
میلیون تن کاال به ارزش 4 میلیارد و 700 میلیون دالر به ایران در جایگاه 
نخست و چین با یک میلیون تن کاال به ارزش 3 میلیارد و یکصد میلیون دالر، 
ترکیه با یک میلیون و 300 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون دالر، 
آلمان با 351 هزار تن به ارزش 563 میلیون دالر و سوئیس با 672 هزار تن به 

ارزش 539 میلیون دالر در رده های بعدی قرار دارند.

رئیس کل گمرک ایران همچنین با اشاره به بهبود وضعیت ترانزیت کاال از قلمرو 
کشورمان اظهار داشت: در چهار ماهه ابتدای امسال 3 میلیون و 753 هزار تن کاال 
از مرزهای زمینی جمهوری اسالمی ایران وارد شد و کانتینرهای حامل کاال پس 
از انجام تشریفات گمرکی و طی مسیرهای گوناگون، مرزهای خروجی را به طرف 

کشورهای مقصد ترانزیت ترک کردند. 
معاون وزیر اقتصاد در مورد مهمترین کشورهای طرف معامله واردات در چهار ماهه 
ابتدای امسال گفت: امارات متحده عربی با صادرات 4 میلیون تن کاال به ارزش 
4 میلیارد و 700 میلیون دالر به ایران در جایگاه نخست و چین با یک میلیون تن 
کاال به ارزش 3 میلیارد و یکصد میلیون دالر، ترکیه با یک میلیون و 300 هزار 
تن به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون دالر، آلمان با 351 هزار تن به ارزش 563 
میلیون دالر و سوئیس با 672 هزار تن به ارزش 539 میلیون دالر در رده های 

بعدی قرار دارند.

رئیس کل گمرک ایران: 

رشد آمارهای تجارت خارجی کشور در 4 ماهه نخست امسال
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 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت صنایع نساجی ماد بافت )با مسئولیت محدود (
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/04/11:

1-نوع شرکت ازمسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
2- اساسنامه جدید مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه 
قبلی گردید: »موضوع فعالیت عبارت است از: تاسیس کارخانه به منظور بافندگی ، رنگرزی ، 
چاپ ،تکمیل پارچه و تولید فرآورده های نســاجی واردات لوازم، وســایل، ماشین آالت ، 
مواداولیه و کاالهای موردنیاز، خرید و فروش وکلیه معامالت مجاز پس از اخذ مجوزهای 

الزم از مراجع ذیربط.«
3- محمدعلی نیک چی به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، آرمین نظیری به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، امید مرادی به سمت بازرس اصلی و محمدعلی کاظم به 

سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 
4- روزنامه عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

شرکت نساجی نگین نقش چهلستون )سهامی خاص( 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/03/11 ، حسن 
توکلی به ســمت رئیس هیئت مدیره ، رامین توکلی به ســمت مدیرعامل ، منیژه فرخ به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسن هنرمند به سمت بازرس اصلی و حسین طاهر فرد 

1757147251 به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند . 

شرکت نساجی بندپی بابل )سهامی خاص( 
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/03/19 ، لیال نیازی به سمت رییس هیئت 
مدیره، محمود نیازی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، نبی اله نیازی به سمت مدیر عامل، 
ســیدمحمود میرحسینی به سمت بازرس اصلی و وحید علی محمدزاده به سمت بازرس 

علی البدل انتخاب شدند.

کارخانجات نساجی فردوس )سهامی خاص(
به استناد نامه شماره 0033990000561067 مورخ 1400/02/02 دادگاه عمومی حقوقی 
فردوس و دادنامه شــماره 990997561220780 مورخ 1399/09/15 شعبه دوم دادگاه 
تجدیدنظر خراسان جنوبی صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/03/22 

و صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1398/04/17 ابطال گردید. 

شرکت صنایع نساجی و الیاف پوشش مجیر اسپادانا )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/04/02 ، ســرمایه شــرکت از مبلغ 

81801000000 ریال به مبلغ 171801000000ریال افزایش یافت . 

شرکت نساجی دیبا ریس )سهامی خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/04 ، کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
از قبیل چک ســفته بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل بهمراه 
دو نفر از اعضاء هیئت مدیره غیر هم نام متفقاً همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی 
و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 

شرکت نساجی نگین نقش چهلستون )با مسئولیت محدود(تهیه و تنظیم : مینا بیانی
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/10 :

 1-نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردد
2-دو نسخه اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 63 ماده و 11 به تصویب رسید 

3- سرمایه شرکت مبلغ 84800000000 ریال است.
4-مرکز اصلی شــرکت در اصفهان ، سپهســاالر-کوچه شــهید مرتضی رضوانی،کوچه 

حضرت قائم )4(، پالک 38، طبقه همکف قرار دارد.
5- موضوع فعالیت شرکت عبارتند از: » تولید در زمینه نساجی اعم از ریسندگی، بافندگی، 
رنگــرزی، تکمیل و تولید انواع پوشــاک، خرید، فروش، صــادرات ، واردات، اخذ و اعطا 
نمایندگــی، ایجاد شــعب و نمایندگی فعالیت های تجاری بین المللــی مجاز اخذ وام و 
اعتبارات ارزی و ریالی از بانک ها شــرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی 

شرکت در پیمان ها، قراردادها و مناقصات داخلی و بین المللی.«

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد )سهامی خاص(
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/03 ، سرمایه شرکت از مبلغ پانصد میلیارد 
ریال به مبلغ یک هزار میلیارد ریال افزایش یافت. موسســه حسابرسی کاربرد تحقیق به 

سمت بازرس اصلی و مجتبی نوروزی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

شرکت سبالن پارچه )سهامی خاص(
برابــر صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 1400/02/25 ، محل شــرکت در 
شــمیرانات کاشانک ، خیابان شهید برادران موحد دانش ، بن بست پارک چهارم ، پالک 1 ، 

پاساژ صاحبقرانیه ، طبقه دوم ، واحد 8 قرار دارد.

شرکت دیبا گستر اریس )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/18 ، موضوع شرکت به 
شرح ذیل تغییر یافت: » تولید و توزیع انواع منسوجات و پوشاک و تولید انواع دستگاه ها و 
رنگ های چاپ . طراحی و چاپ انواع پارچه )چاپ پارچه( . صادرات و واردات انواع کاالهای 
مجاز بازرگانی ، مواد اولیه از قبیل انواع نخ ، کلیه منســوجات ، پارچه و پوشــاک ، ملزومات 
خیاطی و تولید پوشاک ، ماشین آالت چاپ پارچه ، انواع کاغذهای چاپ پارچه ، انواع رنگ و 
جوهر چاپ و ملزومات مرتبط . ماشین آالت بافت و رنگرزی و تکمیل پارچه ، ترخیص کاال 
از گمرکات کشور و مناطق آزاد تجاری ، اخذ وام و تسهیالت از همه بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری به صورت ارزی و ریالی و کلیه موارد مرتبط دیگر در صورت لزوم پس از 

اخذ مجوز از مراجع ذیربط.« 

شرکت ریسندگی و بافندگی نیکو باف شرکت )سهامی خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ، مجید نیکو به سمت رئیس 
هیئت مدیره ، محسن نیکو به سمت مدیر عامل ،مسعود نیکو به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره ،کامران نیکو به به عنوان بازرس اصلی و آزاده زارع نژاد به عنوان بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.  روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

شرکت ریسندگی و بافندگی ریسکار )سهامی خاص(
برابر صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/03/24 شــیرین آقا به سمت مدیرعامل ، 
سیدمحمد آقا به سمت رئیس هیئت مدیره ، مهدیه آقا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
، کاظم پورمازار بســمت بازرس اصلی و علی محمد گلستانی به سمت بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.  روزنامه ملک جهت نشر آگهی های قانونی شرکت تعیین شد. 
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شرکت تکمیل فرش نگین سیلک کاشان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/25 این موارد به موضوع 

شرکت الحاق گردید 
1-تولید و تکمیل انواع فرش های ماشینی

 2- ریسندگی نخ های فرش ماشینی
 3- صادرات و واردات مواد اولیه و تولیدات همچنین ماشین آالت مربوطه

4- کلیه امور تجاری و بازرگانی
 5- تولید و تکمیل انواع فرش های ماشینی

 6-ریسندگی نخ های فرش ماشینی
 7- صادرات و واردات مواد اولیه و همچنین ماشین آالت مربوطه

8-کلیه امور تجاری و بازرگانی 
9- تاســیس و اداره کارخانجات تولیدی و خدماتی محصوالت نساجی اعم از ریسندگی 
و تولید و بافندگی انواع نخ ، الیاف ، فرش ماشینی ، موکت ، پارچه بافی، پوشاک ، گلیم ، گبه ، 

جاجیم ، آهار ، تکمیل و تهیه محصوالت نساجی
 10- ارائه خدمات نخ تابی و چله پیچی

 11- تهیه و خرید و فروش و واردات و صادرات مواد اولیه نساجی و الیاف و گرانول و انواع 
محصوالت نساجی و انواع نخ و الیاف طبیعی و مصنوعی و ماشین آالت و قطعات و لوازم 

مربوط به موضوع فعالیت شرکت
 12- تولید رزین

 13- رنگرزی انواع منسوجات از الیاف طبیعی و مصنوعی
14- توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات محصوالت شــرکت و دیگر اقالم مجاز 

بازرگانی در داخل و خارج از کشور 
15- اخذ کارت بازرگانی درزمینه موضوع فعالیت شرکت

 16-ترخیص کاال از گمرک کشور
17- عقد قرارداد تجاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی 

و خصوصی در داخل و خارج از کشور
18- شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصات داخلی و خارجی

19- گشــایش اعتبارات نزد بانک ها و اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها 
و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی وشرکت در کلیه  نمایشگاه ها و سمینارهای 

داخلی و خارجی در جهت تحقق اهداف شرکت 
20- خرید و فروش سهام دیگر شرکت های خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور 
21- ایجاد شعبه و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور : در صورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهای الزم.« 

شرکت ریسندگی جمیل نخ اصفهان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/04 ، محل شرکت به 
شاهین شهر و میمه ، بخش شهرک صنعتی مورچه خورت ، خیابان صحرا ، انتقال یافت.

شرکت امین موکت ) با مسئولیت محدود(  
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/25 تصمیم، سرمایه شرکت 
از مبلغ 120/000/000/000 ریال به مبلغ 113/876/875/000 ریال کاهش یافت علی 
پرواس به ســمت رئیس هیئت مدیره و محمدصادق پرواس به سمت مدیرعامل انتخاب 
شــدند .ترازنامه و حساب ســود و زیان سال 1399 شــرکت به تصویب رسید. روزنامه 

اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

شرکت تولیدی و بازرگانی ریس و بافت عصر جدید ) با مسئولیت محدود (
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/03 :

1- ســرمایه شــرکت از مبلغ 200000000000 ریال به مبلــغ 200000100000 ریال 
افزایش یافت. 

2- نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل شد.
3- اساســنامه جدید مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی 

گردید.
4- سرمایه شرکت مبلغ 200000100000 ریال است

5- مرکز اصلی شــرکت در تهران، خیابان شهید بهشتی ، خیابان سرافراز، خ 5 ، پالک1، 
واحد 6 قرار دارد.

6- موضوع فعالیت شــرکت عبارتند از »تولید و توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات 
انواع منسوجات نخ و فرش ماشینی و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطا نمایندگی 
داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات و برگزاری نمایشگاهای داخلی و خارجی، 
خرید، فروش، توزیع، تولید، بســته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی. اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ 
وام و تســهیالت و ضمانت نامه هــای بانکی به صــورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد 
بانک ها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شــعب و نمایندگی در سراسر کشور 
برپایی غرفه و شــرکت در کلیه نمایشــگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها 
اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 

ذیربط« 

شرکت صنایع فرش ماشینی و مبل کیان جواهر کارون )سهامی خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/06 ،شرکت مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعالم و ســید عماد موسوی به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شد. محل 
تصفیــه در اهواز ، کوی مدنیان،خیابان 16 متری ،خیابان جمهوری اســالمی ،پالک 18 

،ساختمان بازار فرش امام رضا ،طبقه اول قرار دارد. 

شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان )سهامی عام(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/12/14 ، سید 
رضا حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره ، سیدجواد حسینی  به سمت نائب رئیس هیت 
مدیره ، علی شاهمرادی  به ســمت مدیر عامل، موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به 
ســمت بازرس اصلی و موسه ائین تراز آریا به ســمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 
روزنامه کار و کارگر و محلی نســل فردا جهت آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین 

شد. صورت های مالی سال 1398 تصویب شد. 

شرکت الیاف )سهامی عام(
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/01/21 ، علیرضا افاضل به نمایندگی 
از شرکت گسترش پایا صنعت ســینا به عنوان رئیس هیئت مدیره ، مجتبی دست باز به 
نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به عنوان عضو هیئت مدیره، محمدحسین 
قیامتیون به نمایندگی از شــرکت ره نگار خاورمیانه پــارس به عنوان مدیرعامل و نائب 
رئیس هیئت مدیره ، محمدحســن احمدی پور به نمایندگی از شــرکت سرمایه گذاری 
صنایع عمومی تامین 10102585130 به عنوان عضو هیئت مدیره و ابراهیم صبر علیزاده 

به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. 
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شرکت تولیدی و صنعتی سپاهان موکت )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/09 ،  سید مرتضی حامی به سمت 
رئیس هیئت مدیره، احمد مستشاری به 8133968531 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
،حمید شــکرانی به سمت مدیر عامل، سید حسین موسوی مدنی به سمت بازرس اصلی 
وکورش خردپژوه به ســمت بازرس علی البدل انتخاب شدند..  صورتهای مالی برای سال 
منتهی به اســفند1399 به تصویب رسید  روزنامه نسل جهت درج آگهی های مربوط به 

شرکت تعیین گردید. 

شرکت تعاونی تولیدی پوشاک پادمیرا 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/14 ، و به استناِد نامه 
قبلــی تولید چادر ملی درصورت ضرورت قانونی پس ازاخذ مجوزهای الزم به فعالیتهای 

قبلی شرکت تعاونی اضافه شد. 

شرکت توسعه هوشمند صنعت پوشاک نوین )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/03 ، محل شرکت به شمیرانات ، شهر 
تجریش، دزاشیب ، کوچه عرفانی ، کوچه زیبا ، پالک 222 ، مجتمع اداری تجاری آرش 

، طبقه پنجم ، واحد 504 و تغییر یافت . 

شرکت پایا پلی استر یزد )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/09/01 بنا بر گزارش هیئت مدیره و 
بازرس قانونی ســرمایه تعهدی شرکت توسط سهامداران پرداخت گردیده است. موسسه 
حسابرسی و خدمات مالی البرز پندار به سمت بازرس اصلی و محمد خلفی زاده به سمت 

بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

شرکت الیاف سازان بهکوش )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1400/04/05 ، علی لباف به سمت 
رئیس هیئت مدیره ، مهدی لباف به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر لباف به سمت 

مدیرعامل و انتخاب شدند.. 

شرکت الیاف سازه الوند گستر )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/01 :

1 - کلیه اســناد و اوراق عادی، بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته ، بروات 
،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء آقای علی درویشی ) مدیرعامل( همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد
2 اعضای هیئت مدیره به صورت زیر انتخاب شد:

*علی درویشی به سمت مدیرعامل 
*مجتبی خانی به سمت رئیس هیئت مدیره

* فاطمه بیات به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
*مجتبــی زهره وند به عنوان بازرس اصلی و احمدشــاهوردی بعنوان بازرس علی البدل 

انتخاب شدند . 

اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان منسوجات خانگی اراک 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/04/01 ، محل اتحادیه  در 
اراک ، انتهای خیابان هپکو ، بلوار شــهیدان رجایی ، خیابان CNG، مجمع امورصنفی، 

قطعه2 ، طبقه همکف قرار دارد.

شرکت الیاف ترمه صدف دلیجان )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مــورخ 1400/02/28 
،محمدرضا ســلیمانی به سمت بازرس اصلی و روح اله امینی به سمت بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.

شرکت الیاف شاهکار نرمینه )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1400/03/30 ، تراز نامه و 
حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1399 به تصویب رسید. حسن صفری به سمت 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، علیرضا نجفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،  عین 
اله خراسانی به سمت بازرس اصلی و غالمرضا خراسانی به سمت بازرس علی البدل مالی 

انتخاب شدند.

شرکت تعاونی چهار هزار و هفتاد نوین پوشاک بلوط دنا 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/06 ، سرمایه شرکت از 153.000.000 
ریال به 353.400.000 ریال نقدی افزایش یافت. پروین عسکری به سمت رئیس هیات 
مدیره ،پریسا کرامتی به سمت نائب رئیس هیات مدیره اکرم کرامتی به سمت مدیرعامل، 
زهرا مرادیان و سجاد زارع به سمت عنوان عضای علی البدل هیأت مدیره،زینب قاسمی 

نژاد به سمت بازرس اصلی وسارا صادقی به سمت بازرس علی البدل تعاونی تعیین شد.

شرکت الیاف ابریشم ماهان دلیجان )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/24 ،  محمد نجفی به سمت رئیس 
هیئت مدیره ، عباس نجفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، حمیدرضا نجفی به سمت 
مدیر عامل، امیرعلی نجفی به ســمت بازرس اصلی و میثم احمدی به سمت بازرس علی 
البدل انتخاب شدند. سرمایه نقدی شرکت مبلغ 139920000000 ریال منقسم به 12720 

سهم با نام 11000000 ریالی می باشد که تماما توسط سهامداران پرداخت شده است.

شرکت کیا پلی استر دلیجان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/25 ، مهدیه محمدی به سمت رئیس 
هیئت مدیره ، ســید میالد جاللی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب 

شدند.

گروه شیمیایی نساجی یاسین رزین سجاد )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1400/04/17 ، موسسه 
حسابرسی کاربرد تحقیق به سمت بازرس اصلی و سید حسین سجادی به سمت بازرس 

علی البدل انتخاب شدند. 

شرکت صنایع نساجی سلیمان صباحی بیدگل )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/12/25 ، موسسه 
حسابرســی تلفیق نگار به سمت بازرس اصلی و رضا کرمی به سمت بازرس علی البدل 

انتخاب شدند. روزنامه کیمیای وطن جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.

شرکت نساجی نگین البرز آران )سهامی خاص(
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1400/04/05 ، موسسه 
حسابرسی تدبیر ارقام اسپادانا به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و عباس قامتی 

به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 
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 شرکت آرمان بافت ابریشم )سهامی خاص(
تولید انواع قالی و فرش ماشینی ، انواع مفرش ماشینی به صورت متمرکز و غیر متمرکز خرید 
و فروش پشم و انواع منسوجات و فرش و قالی ماشینی،  خرید و فروش انواع الیاف طبیعی 
و مصنوعی زمینه فعالیت،  10.000.000 ریال سرمایه، ابراهیم فتحی مدیرعامل و  قزوین ، 

شهرک صنعتی لیا، خیابان زکریای رازی ، خیابان عطار نیشابوری مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تولیدی منسوجات نبافته بهین سهند نرمه راد )با مسئولیت محدود(
تهیه، تولید، توزیع، بسته بندی، ملحفه، تولید رول ملحفه زمینه فعالیت، امیر نوبخت مدیرعامل، 
500.000.000 ریال سرمایه و  شهریار ، اسالم آباد ، خیابان شهید طالقانی ، کوچه نور 19 ، 

پالک 6 ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت منسوجات پلیمری پارال ارس )سهامی خاص( 
تولید شال و روسری زمینه فعالیت، 10.000.000 ریال سرمایه،  حامد سلیمانی مدیرعامل و 

آذربایجان شرقی ، جلفا ، مجتمع تجاری برلیان مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت رادین پوش پارسیان )با مسئولیت محدود(
مشاوره، خرید، فروش، تولید، توزیع، بسته بندی، واردات و صادرات منسوجات یکبار مصرف 
پزشــکی زمینه فعالیت، 500.000.000 ریال سرمایه، قادر حاتمی مدیرعامل و مالرد، بلوار 

رسول اکرم، خیابان شهید مصیب زاده مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت پارس بافت اسپادانا )سهامی خاص(
راه اندازی کارخانجات بافندگی و نســاجی زمینه فعالیت، 1.000.000 ریال ســرمایه، الهام 
شکرالهی سمت مدیرعامل و اصفهان ، شاهین شهر و میمه ، شهرک صنعتی مورچه خورت، 

خیابان دکتر حسابی ، خیابان فاز توسعه  مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت نساجی معین دیبا )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/01/17 شرکت مذکور در تاریخ 
فوق منحل اعالم گردید و محمدامیر معینی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل 
تصفیه تهران تجریش، خیابان شهید ناصر منائی ، بن بست مهتاب ، پالک 2 ، طبقه سوم است. 

 شرکت صنایع نساجی اکسون تاب )با مسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/25 ، شرکت مذکور در تاریخ 
فوق منحل گردید و محمد علی اریســیان به آدرس: تهران، دروس، خیابان هدایت، کوچه 

پنجم، پالک 8 به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. 

 گروه نساجی رز بافت نقش جهان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/13 شرکت منحل و رسول 
کوشکیان به بعنوان مدیر تصفیه انتخاب شد. و محل شرکت منحله در اصفهان ، نقش جهان 
، خیابان عبدالرزاق ، کوچه شهید کلوشانی، ساختمان حاجب الدوله سپاهان ، بلوک اول ، طبقه 

دوم ، واحد 9 قرار دارد.

 شرکت تعاونی تولیدی پوشاک تک پوش امید 
به استناد نامه شماره 2/38495 مورخ 1399/8/11 اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان 

رضوی شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید. 

 شرکت تعاونی تولیدی پوشاک نیکو دوخت پرنیان 
به استناد نامه شماره 2/33621 مورخ 1399/07/06 اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی مشهد 

شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید . 

 تاسیسات شرکت های نساجی

 شرکت نساجی سامریس دلیجان )سهامی خاص( 
 تولید، توزیع، خرید و فروش انواع الیاف مصنوعی و سایر فرآورده های صنعت نساجی زمینه 
فعالیت، 12.000.000 ریال سرمایه، ابوالحسن بیگی مدیرعامل و دلیجان، خیابان بهداری ، 

خیابان امام خمینی ، خیابان طالقانی ، پالک 228 ، طبقه اول مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت صنایع ابریشم نگین قزوین )سهامی خاص(
طراحی، تولید و خرید و فروش ماشــین آالت و دستگاه های کشبافی و سایر دستگاه های 
نساجی ،طراحی و بافندگی ، تولید نخ و پارچه ،رنگرزی، بسته بندی ،توزیع، خرید و فروش ، 
صادرات و واردات نخ و کلیه پارچه های کشبافی، الیاف مصنوعی و طبیعی ، انواع پارچه،نخ ، 
پوشاک و کلیه محصوالت نساجی ، رنگ و مواد ورنگرزی الیاف، ریسندگی و رنگرزی انواع 
نخ های اکرولیک ،پلی استر و پنبه زمینه فعالیت، 100.000.000 ریال سرمایه،رضا بروجردی 
مدیرعامل و قزوین، پونک ، کوچه امیرکبیر پانزدهم ، کوچه فهیم یکم ، پالک 22 ، طبقه دوم 

مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت یگانه بافت کاشان )سهامی خاص( 
تولید انواع محصوالت نســاجی شــامل الیــاف و نخ و بافته های نســاجی زمینه فعالیت،  
10.000.000.000 ریال سرمایه، زهرا مشرقی مدیرعامل و تهران، سیدخندان، خیابان شهید 

مجتبائی، کوچه رهنمون مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت ماهرنگ ماندگار زرین )سهامی خاص(
احداث کارخانجات ریســندگی و بافندگی ، صنایع نساجی ، تولید انواع فرش ماشینی ، گلیم 
، فریز ، پلی اســتر ، موکت و پشــتی ، واردات مواد اولیه ، خرید وفروش ، واردات و صادرات 
قطعات ماشین آالت ریسندگی ، بافندگی، تکمیل فرش ماشینی ، کلیه محصوالت نساجی 
مانند الیاف و نخ و انواع فرش ماشینی ، گلیم ، فریز ، پلی استر ، موکت و پشتی زمینه فعالیت،  
10.000.000.000 ریال ســرمایه، مونا ژاله خواه مدیرعامل و کاشان، میدان دروازه دولت ، 

خیابان استاد رضا عباسی مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت صنایع فرش پژمان پویه کاشان )سهامی خاص(
ریســندگی و بافندگی و رنگرزی انواع منسوجات از الیاف طبیعی و مصنوعی واردات الیاف 
گرانول ماشین االت و فرش ماشینی گلیم فرش و قطعات مرتبط با صنایع نساجی و فرش 
زمینه فعالیت، 100.000.000 ریال ســرمایه، مرجان پژمان پور مدیرعامل و کاشان، خیابان 

15خرداد ، مجتمع صفویه ، طبقه اول ، واحد 22 مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت فرش بهار خاتون کاشان )سهامی خاص(
تهیه و اجرای طرح و اداره واحد تولیدی در زمینه تولید فرش ماشــینی ،گلیم ماشینی ، گبه 
و کلیه محصوالت ریسندگی و فروش محصوالت تولیدی زمینه فعالیت، 10.000.000 ریال 
سرمایه،محمد علی حسن زاده مدیرعامل و کاشان، شهرک صنعتی راوند ، کوچه شهید محمد 

تقی زاده ، کوچه زمرد دوم مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تعاونی تولیدی پوشاک پوشا مشهد 
برابر نامه شماره 2/36443مورخ 1399/7/27اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی شهرستان مشهد 

انحالل شرکت اعالم گردید. 

 شرکت تعاونی تولیدی پوشاک تریکو طه مشهد 
به استناد نامه شماره 2/36447 مورخ 1399/07/27 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان 

مشهد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید . 
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مدیریت

1- مقدمه 
شرکت ها با نوسانات شدید تقاضا مواجه می شوند. این 
نوسانات به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در سطوح 
می شود.  منتقل  ارزش  زنجیره های  و  صنعت  مختلف 
تحت چنین شرایطی شرکتها باید هزینه ها را به هر نحو 
ممکن کاهش دهند. تعاریف مختلفی از تعامل پذیری 
را  پذیری  تعامل  پانیگراهی،  و  شارما  است.  ارائه شده 
استعداد و توانایی سیستمها و سازمانهای گوناگون برای 

کار با یکدیگر تعریف نموده اند 
و  نبوده  کارا  استفاده  مورد  سازمانی  سیستم های  اگر 
مشکالت ارتباطی و خودکارسازی را تجربه کنند، ممکن 
است نتوان نوآوری را شناسایی نمود. در این بین، تعامل 
پذیری سازمان حیطه مهمی در پژوهش های جدید ایجاد 
کرده است تا رقابت پذیری و رشد سازمانها را تضمین 

نماید.
کورنو و همکاران، در پژوهشی به بررسی روش ارزیابی 
تعامل پذیری برای پشتیبانی از توسعه فرآیندهای فنی در 
شرکتهای بزرگ مقایسه ای میان روش های ارزیابی 

موجود انجام دادند 

2-روش تحقیق:  
در این پژوهش، روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از 
نظر ماهیت، یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه 
آماری شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان و خبرگان تولید 
پارچه گردباف که سابقه فعالیت آنها باالتر از 10 سال 

است، بودند. 
جهت گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی 

استفاده گردید. 
با  مصاحبه  با  میدانی  صورت  به  اطالعات  بررسی 
متخصصان و کارشناسان و پرسشنامه های ساختاریافته 

)مقایسات زوجی( انجام گرفت.

3-تعیین ساختار سلسله مراتبی مدل تحقیق:
 در این مرحله ابتدا با مطالعه ادبیات پژوهش، فهرستی از 
شاخص ها شناسایی شد. اطالعات جامعه آماری توسط 
پرسشنامه های تکمیل شده جمع آوری و مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفت. جدول 1 ساختار سلسله مراتبی عوامل 
مؤثر بر تعامل پذیری بین اعضاء زنجیره تأمین تولید پارچه 

های گردباف را نشان میدهد. 

4-ماتریس مقایسات زوجی معیارهای اصلی مؤثر بر 
تعامل پذیری بین اعضاء زنجیره تأمین تولید پارچه های 

گردباف
تعامل پذیری  عوامل  اولویت بندی  و  ارزیابی  منظور  به 
بین اعضاء زنجیره تأمین تولید پارچه گردباف از تکنیک 
جهت  گردید.  استفاده   )AHP(مراتبی سلسله  تحلیل 
انجام مقایسات زوجی بر اساس وزن های به دست آمده 
از نرم افزار Expert Choice استفاده گردید. جدول 2 
،ماتریس مقایسات زوجی معیارهای اصلی تعامل پذیری 
بین اعضاء زنجیره تأمین تولید پارچه گردباف را نشان 

می دهد. 

چکیده
بهره گیری از رویکردهای تعامل پذیری، عامل کلیدی برای همکاری موفق بین شرکتها در تضمین اهداف 
سازمانی است. در تحقیق حاضر به منظور اولویت بندی عوامل تعامل پذیری بین اعضاء زنجیره تأمین 
تولید پارچه گردباف از پرسشنامه مقایسات زوجی تکنیک تحلیل سلسله مراتبی)AHP( و نرم افزار 
Choice Expert استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که به ترتیب معیارهای تعامل پذیری 

،تعامل پذیری  اهمیت 0/261  ضریب  با  مفهومی  ،تعامل پذیری  اهمیت 0/299  ضریب  فرآیندی 
سیستم اطالعاتی و ارتباطی ضریب اهمیت 0/224 ،تعامل پذیری فرهنگی ضریب اهمیت 0/129 و 
تعامل پذیری شبکه همکاری ضریب اهمیت 0/087 را کسب نمودند. در واقع، داشتن استانداردهای 
و  تشابه  فرآیندهای مشترک شفاف،  داشتن  راهبردی سازمان ها،  اهداف  بودن  و همسو  مشترک 
همخوانی ساختارهای سازمانی و تعریف اختیارات و مسئولیت های مشترک، مهمترین مولفه های مؤثر 

تعامل پذیری بین اعضاء زنجیره تأمین کارخانجات تولید پارچه گردباف را تشکیل می دهند. 

نتایج تجزیه و تحلیل مقایسات زوجی نشان داد که معیار 
تعامل پذیری فرآیندی بیشترین اهمیت و اولویت و معیار 
تعامل پذیری شبکه همکاری کمترین اهمیت و اولویت 
را به عنوان عوامل مؤثر تعامل پذیری بین اعضاء زنجیره 

تأمین تولید پارچه گردباف را بدست آوردند.

5- تعیین وزن شاخص های فرعی مؤثر بر تعامل پذیری 
بین اعضاء زنجیره تأمین تولید پارچه های گردباف: 

در این بخش وزن شاخص های فرعی پژوهش به دست 
آمده و ضمن مشخص شدن تأثیرگذارترین شاخص ها در 
هر بعد، زیر معیارها رتبه بندی می گردند. نتایج حاصل از 
ماتریس مقایسات زوجی و اولویت بندی ابعاد تأثیرگذار هر 

عامل در شکل های 1 تا 5 نشان داده شده است.

6-  نتیجه گیری 
مفهومی،  تعامل پذیری  عامل  پنج  پژوهش  این  در 
همکاری،  شبکه  تعامل پذیری  فرآیندی،  تعامل پذیری 
تعامل پذیری فرهنگی و تعامل پذیری سیستم اطالعاتی و 
ارتباطی به عنوان مهمترین عوامل مؤثر تعامل پذیری بین 

بررسى و اولویت بندى عوامل تعامل پذیرى بین اعضاء  
زنجیره تأمین تولید پارچه های گردباف 

تهیه و تنظیم: محمد احسان مومنی هروی1|  امیررضا مومنی هروی1| سعید خیاط مقدم1| رامین عبقری2
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اعضاء زنجیره تأمین تولید پارچه گردباف تعیین شدند. نتایج تجزیه و تحلیل مقایسات 
زوجی نشان داد که معیار تعامل پذیری فرآیندی بیشترین اهمیت و اولویت را به عنوان 
عوامل مؤثر تعامل پذیری بین اعضاء زنجیره تأمین تولید پارچه گردباف را به دست 

آوردند. 
در واقع، داشتن استانداردهای مشترک و همسو بودن اهداف راهبردی سازمانها، داشتن 
فرآیندهای مشترک شفاف، تشابه و همخوانی ساختارهای سازمانی و تعریف اختیارات و 

جدول 1- ساختار سلسله مراتبی تعامل پذیری بین اعضاء زنجیره تأمین تولید پارچه های گردباف

جدول 2 :ماتریس مقایسات زوجی معیارهای اصلی مؤثر بر تعامل پذیری بین اعضاء زنجیره تأمین تولید پارچه گردباف ) نرخ ناسازگاری 0/05 (
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مسئولیت های مشترک، مهمترین مولفه های مؤثر تعامل پذیری بین اعضاء زنجیره تأمین 
تولید پارچه گردباف کارخانجات گردباف را تشکیل می دهند. 

در معیار تعامل پذیری مفهومی بعد درک متقابل بین سازمان ها، در معیار تعامل پذیری 
فرآیندی بعد همسو بودن اهداف استراتژیک، در معیار تعامل پذیری شبکه همکاری بعد 
سیستم انتخاب شرکا، در معیار تعامل پذیری فرهنگی بعد تفاوت های فرهنگی و در 
معیار تعامل پذیری سیستم اطالعاتی و ارتباطی بعد امنیت ارتباطات الکترونیکی بیشترین 

اهمیت ها و اولویت ها را کسب نمودند. 

پی نوشت
1- گروه طراحی لباس، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد
2- گروه مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

منبع در دفتر ماهنامه موجود است.
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مرورى بر کاربرد نانوالیاف الکتروریسی شده 
الياف

چکیده
الکتروریسی از روش های تولید نانوالیاف پلیمری است که به دلیل در دسترس بودن، در حوزه آزمایشگاهی و صنعتی توسعه یافته است. در این روش، 
جریان پلیمر به حالت محلول یا مذاب در معرض میدان الکتریکی قرار می گیرد که در نتیجه، الیافی پیوسته ایجاد می شود. روش الکتروریسی مذاب به دلیل 
نداشتن حالل سمی در طی فرایند الکتروریسی، به طور گسترده برای کاربرد در حوزه های پیشرفته، از جمله سلول های خورشیدی، زیست فناوری و محیط 
زیست مورد توجه قرار گرفته است. الیاف به دست آمده از روش الکتروریسی مذاب در مقایسه با محلول، معموالً قطر بیشتری دارند. از این رو، مطالعات 
محدودی درباره تولید نانوالیاف پلیمری با روش الکتروریسی مذاب گزارش شده است. با توجه به گسترش کاربردهای روش الکتروریسی به منظور تولید 
الیاف پلیمری برای استفاده در صنایع گوناگون، هدف از این مقاله مروری، بررسی پیشرفت های اخیر و کاربردهای جدید روش الکتروریسی مذاب و مقایسه 

آن با روش الکتروریسی محلول است.

۱- مقدمه الکتروریسی
 یک روش ساده و ارزان در تولید الیاف بسیار نازک از محلول پلیمری می باشد. 
این روش، برای محدوده گسـترده ای از پلیمرها مشتمل بر پلیمرهای مصنوعی، 
پلیمرهای طبیعی یا ترکیبی از هر دو کاربرد دارد که تاکنون بیش از 200 نوع 
.اند نانوالیاف الکتروریسی شده از  پلیمر به این روش به نانوالیاف تبدیل شده 
امتیازات زیادی همچون نسبت مسـاحت به حجم زیاد، انعطاف پذیری در تولید 
الیاف با شکل ها و اندازه های مختلف، تخلخل و قابلیت کنترل در تشکیل نانوالیاف 
متناسـب با نیاز برخوردار اسـت .به طور کلی، همان طور که در شکل زیر دیده 
می شود سـامانه الکتروریسـی از سه جزء منبع تأمین ولتاژ زیاد، رشته سـاز و صفحه 

جمع کننده که عموما از جنس آلومینیوم است تشکیل شده است.

طبق شکل؛ ولتاژ باال و مستقیم به محلول وارد شده تا به وسیله آن سیال باردار 
شود. در این میدان الکتریکی اعمال شده نوک قطره مایع، شکل مخروطی می سازد 
که به آن مخروط تیلور می گویند. هنگامی که ولتاژ اعمالی به اندازه کافی زیاد باشد 
تا بر نیروی سطح عامل مخروط تیلور غلبه کند جریان شتابدار محلول که جت 
نامیده می شود، از نوک مخروط تیلور با شتاب خارج می شود. جت الکتروریسی 
شده به سمت منطقه با پتانسیل کمتر )صفحه جمع کننده متصل به زمین( حرکت 
می کند. زمانی که جت مایع در فاصله الکتروریسی به سمت جمع کننده می رود، 

حالل از جت تبخیر شده و الیاف جامد روی جمع کننده قرار می گیرد.

۲- تفاوت الکتر وریسی مذاب و محلول
 فرآیند الکتروریسی را می توان بر حسب روش تهیه سیال پلیمری، به دو شاخه 
محلول و مذاب تقسیم بندی کرد. در دو دهه اخیر بیشتر مطالعات الکتروریسی روی 
روش محلول متمرکز بوده است که مهمترین دلیل آن را می توان به امکان انحالل 
پذیری بیشتر پلیمرها در حالل های آلی و آبی، تنوع حالل های استفاده شده و 
امکان تولید الیافی با قطر کمتر از 500 نانومتر نسبت داد. با این وجود برای برخی 
پلیمرهای پرمصرف ماند پلی اتیلن، حالل مناسب در دمای معمولی وجود ندارد. به 
همین خاطر، برخی از پژوهشگران به سمت الکتروریسی مذاب این پلیمرها سوق 
پیدا کردند. قطر الیاف حاصل از روش الکتروریسی مذاب معمواًل 10 برابر قطر الیاف 
پلیمر مشابه آن با روش محلول است که می توان با روش هایی مانند افزایش درجه 

جهت گیری الیاف، سعی در کاهش قطر الیاف داشت.
محلول رقیق پلیمر، حاوی زنجیرهایی است که از یکدیگر به طور کامل مجزا بوده و 
نحوه پخش آنها مستقل از وزن مولکولی است در حالی که وضعیت این زنجیره ها 
در مذاب پلیمر کامال متفاوت است و زنجیره ها، گره خوردگی های شدیدی دارند. 
اگر گروه های کوچک زنجیرها به طور جدا باشند، الیاف نانومتری به دست می آید 
ولی گره خوردگی های زیاد موجود در پلیمر مذاب این امکان را فراهم نمیکند. بر  شکل ۱- نمایی از دستگاه الکتروریسی
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خالف روش الکتروریسی مذاب، که حفظ ساختار جت فقط با کاهش دمای الیاف 
در طول مسیر ریسندگی انجام می شود، جت های حاصل از الکتروریسی محلول، 
افزون بر کاهش دما، به تبخیر حالل نیز نیاز دارند. دسته الیافی که از الکتروریسی 
محلول حاصل می شوند، مدول و مقاومت کششی کمتری نسبت به الیاف حاصل 
از روش مذاب دارند. عالوه بر این موارد الیاف پلیمری حاصل از روش الکتروریسی 
مذاب به خاطر رسانش کم، دست خوش ناپایداری های خمیدگی قرار نمی گیرند. 
همچنین به نظر می رسد از دو روش الکتروریسی مذاب و محلول [می توان در کنار 

هم نیز استفاده کرد.

۳- عوامل موثر بر الکتروریسی 
به  الکتروریسی شده  پلیمری  الیاف  مانند قطر و یکنواختی  نانوالیاف  ساختار 
عوامل زیادی بستگی دارد که می توان آنها را به دو بخش کلی تقسیم کرد؛ 
شرایط محلول پلیمری و پارامترهای فرآیندی. عوامل مرتبط با محلول پلیمری 
عبارتند از ویسکوزیته، کشش سطحی، غلظت، دمای محلول، فراریت حالل و 
وزن مولکولی پلیمر. از عوامل فرآیندی می توان به ولتاژ اعمال شده، میزان 
رطوبت محیط، سرعت جریان هوا  در اتاقک دستگاه الکتروریسی، دمای محیط، 
فاصله نازل تا غلطک جمع کننده، نوع صفحه جمع کننده و سرعت چرخش 
غلطک اشاره کرد. توانایی لیف شدن انواع پلیمرها تحت تاثیر هر کدام از این 
موارد بوده به طوری که اگر شرایط بهینه ایجاد نشود هیچ نوع لیفی به دست 

نمی آید یا الیاف به دست آمده از لحاظ [ساختاری دچار مشکل خواهند بود. 

4- پلیمرهای مورد استفاده برای الکتروریسی
پلیمرهای طبیعی و مصنوعی بسیار زیادی در طی سالیان اخیر مورد تحقیق 
قرار گرفته و قابلیت الکتروریسی شدن آنها بررسی شده است. پلی گلیکولیک 
اسید، پلی الکتیک اسید و پلی کاپروالکتون پلیمرهای سنتزی می باشند که 
برای استفاده در مهندسی بافت الکتروریسی شده اند اما استفاده از آنها برای 
کاربردهای غذایی مجاز نیست. در مقابل، بیو پلیمرهای غذایی مانند پروتئین ها 
آلژینات،  ژالتین،  اند.  شده  شناخته  ایمن  عمومی  طور  به  کربوهیدرات ها  و 
این  از  بیوپلیمرهای غذایی می باشند که پیش  از  انواعی  کیتوزان و نشاسته 
الکتروریسی شده اند و عدم سمیت، زیست تخرب پذیری و مقاومت مکانیکی 

باالی آنها از جمله مزایای این بیوپلیمرها می باشد. 

۵-کاربردهای نانوالیاف الکتروریسی شده
 نانوالیاف تولیدی به روش الکتروریسی کاربردهای زیادی در صنایع مختلف از جمله 
پزشکی، استفاده در حسگرها، الیه های جاذب، تصفیه پساب و فاضالب، تقویت 
کننده کامپوزیت و برخی پوشاک خاص دارند. از این میان به توضیح مختصری 

درباره کاربرد نانوالیاف الکتروریسی شده در تصفیه پساب پرداخته شده است.
اقتصادی  لحاظ  از  اغلب  که  هستند  رشد  حال  در  سرعت  با  صنایع  امروزه 
آنها نمی شود. به  پیامدهای زیست محیطی  بررسی می شوند و توجه ای به 
تازگی استفاده از فناوری نانو در مباحث تصفیه پساب و فاضالب مورد توجه 

پژوهشگران قرار گرفته است. نانوالیاف به دلیل خواص شگفت انگیزی مانند 
نسبت سطح به حجم زیاد، قابلیت انعطاف پذیری در ویژگی های سطحی و 
عملکرد مکانیکی فوق العاده مانند سختی و استحکام کششی، قابلیت جذب 

میزان زیادی از آالینده های موجود در پساب و فاضالب را دارند
 

۶-معایب تولید نانوالیاف به روش الکتروریسی
با وجود اینکه روش الکتروریسی به عنوان رایج ترین روش در تولید نانو الیاف 
شناخته می شود، اما به دلیل نرخ تولید کم، استفاده از اختالف پتانسیل باال، 
ایمنی فرآیند پایین، لزوم انجام یک مرحله اضافی جهت استخراج حالل و 
از حالل های  همچنین محدودیت های زیست محیطی در خصوص استفاده 
سمی تمایل به استفاده از این روش برای کاربردهای صنعتی محدود است. 
برای غلبه بر مشکل تولید کم نانوالیاف الکتروریسی شده و افزایش میزان آن، 
می توان ا ز چند سوزن سرنگ به عنوان ریسنده استفاده کرد اما به دلیل استفاده 
از تعداد زیاد سوزن سرنگ در این شیوه و به منظور جلوگیري از اثر تداخل 
با ساختار  نانوالیاف  نانوالیاف حاصل و تهیه  بر ساختار  الکتریکی  میدان هاي 
یکنواخت، نیاز به تعیین بسیار دقیق  محل ریسنده هاست که انجام این امر با 

دشواري هایی همراه است.

7- نتیجه گیری
 الکتروریسی یکی از روش های ممکن در تولید نانوالیاف است. تحقیقات در زمینه 
الکتروریسی و بررسی هرچه دقیق تر عوامل موثر بر فرآیند الکتروریسی باعث 
افزایش کارایی در تولید نانوالیاف پلیمری با قطر و سختار دلخواه قابل کنترل 
میشود. همچنین این روش منجربه کاربرد نانوالیاف در طیف وسیعی از حوزه های 
علوم شده است. نانوالیاف الکتروریسی شده ویژگی های مطلوبی را به نمایش می 
گذارند که امکان استفاده از آنها در بسیاری از کاربردها از جمله مهندسی بافت، 
سامانه رهایش دارو، پوشش زخم، غشاها با قابلیت ویژه، حسگرها و ... فراهم 
می سازد. در هر کاربرد با انتخاب مواد مناسب و روش مورد استفاده و کنترل عوامل 
موثر بر الکتروریسی می توان شرایطی را فراهم کرد که محصول نهایی، بهترین 

عملکرد و کارایی را با توجه به کاربرد مورد نظر داشته باشد.
با توجه به تفاوت های بیان شده دو روش الکتروریسی مذاب و محلول می 
توان گفت در کاربردهایی که تجمع حالل یا سمیت مشکل جدی به حساب 
می آیند روش مذاب می تواند به عنوان روشی موثر استفاده شود. عالوه بر این، 
از روش الکتروریسی مذاب پلیمر در برخی موارد می تواند الیافی با کیفیت بهتر 

از الیاف روش الکتروریسی محلول حاصل شود.

پی نوشت
1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه نساجی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام

2- گروه نساجی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام

منابع در دفتر نشریه موجود است. 
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یکی از مهم ترین دغدغه های صنایع نساجی استفاده کمتر از منابع آب و بازگرداندن 
آب به چرخه تولید است. این در حالی است که پساب صنایع نساجی از نظر میزان 
حجم پساب، میزان  آلودگی و نوع آلودگی از جمله پساب هایی هستند که تصفیه 
آنها مشکل و پر هزینه است. مواد رنگرزی که مورد استفاده صنایع نساجی است 

دو ویژگی مشخص دارند: 
1- تمایل به جذب برای محدوده ای از زمینه ها

2- پایداری و ثبات در برابر هوا، آب و نور
آلودگی زیاد پساب صنایع نساجی ناشی از بکارگیری این مواد، تاثیر نابجایی بر 
محیط زیست می گذارد. به همین دلیل تصفیه و رنگ زدایی پساب حاصل از 

کارخانجات نساجی از اهمیت ویژه ای برخورداست.
تاکنون روش های متنوعی جهت تصیفه فیزیکی-شیمیایی و بیولوژیکی برای 
حذف رنگ ها از پساب های صنعتی استفاده شده است، اما تمامی روش ها همواره 
مشکالتی به همراه داشته اند که باعث کاهش بهره وری سیستم شده اند. در این 
رابطه می توان به مشکالتی از جمله: گران بودن مواد تزریقی، انتخابی بودن 
برابر  در  مقاومت   ،pH عملکرد  کم  محدوده  رنگ،  گروه های  از  برخی  برای 
تجزیه بیولوژیکی، تولید لجن بیش از حد یا رسوب مکرر غشاها، راندمان کم در 

سیستم های  تزریق ازن و ...  اشاره کرد. 
یکی از بهترین  روش های حذف رنگ از پساب های صنعتی حاوی مواد رنگی 
استفاده از گاز ازن است.کاهش زمان ماند ازن در محیط و همچنین نحوه تزریق 
آن بصورت حباب های درشت همواره بر روی بهره وری روش های ازناسیون اثر 
گذار بوده و جذابیت روش را بدلیل تلفات قابل مالحظه گاز ازن محدود کرده است. 
این مشکل خود منجر به انتخاب ظرفیت های باال از دستگاه ازن ساز و افزایش 

هزینه های باز چرخانی خواهد شد.   

برای غلبه بر محدودیت های سیستم اوزوناسیون در حذف رنگ، از فرایندهای 
اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر نانو ازن استفاده می شود. در این روش از طریق 
سیستم های نانو حباب ساز، حباب های ریز مقیاس ازن در مقیاس انبوه ایجاد شده 

و  عملیات ازن زنی ترجیحاً در عمق پساب صورت می پذیرد. 
در این روش حباب های ریز مقیاس ازن، به عنوان یک ماده اکسید کننده قوی 
عمل نموده و همچنین با تولید گونه های رادیکال OH بازده روش ازن زنی به 
شکل قابل مالحظه ای افزایش می یابد. افزایش بهره وری از طریق تزریق و 
انحالل حباب های ریز مقیاس ازن، اثر خود را در کاهش مصرف غلظت گاز ازن 
و همچین زمان مورد نیاز در فرآیند رنگ بری نشان می دهند. همچنین ازن در 
حضور H2O2 یا UV به عنوان پروموتر واکنش می دهد و می تواند رادیکال های 

OH بیشتری تولید کرده و از این رو میزان رنگ زدایی را افزایش دهد. 

نانو حباب ها دارای ویژگی های منحصر بفرد هستند. میلیون ها حباب ریز مقیاس 
با سطحی بسیار بزرگتر از حباب های درشت می توانند حجم یکسانی از یک حباب 
درشت را ایجاد کنند. حباب های ریز مقیاس در پساب با سرعت بسیار کم حرکت 
می کنند. سرعت این حباب ها از قانون استوکس تبعیت می کند و  نوع حرکت آنها 
بصورت تصادفی است.  بدین ترتیب زمان ماند حباب ها در پساب افزایش یافته و 
در مقایسه با حباب های درشت که از نیروی شناوری بیشتری برخوردار هستند ، 

دیرتر به سطح آزاد راه می یابند. 
با تولید انبوه حباب های ریز مقیاس و به دلیل افزایش سطح تماس گاز مایع و 
افزایش زمان ماند، نیاز به گاز ازن کمتر شده و با تولید رادیکال های هیدروکسیل 
فشرده در محیط اسیدی و بازی، به طور قابل توجهی کارایی فرآیند ازن زنی 
افزایش می یابد. بدین صورت می توان بر محدودیت های سیستم های ازن زنی 
سنتی غلبه کرد و با استفاده از میکرو- نانو حباب های ازن با مقدار کمی ازن و حتی 

   حذف رنگ پساب هاى صنعتى بوسیله حباب هاى ریز مقیاس و پمپ ورتکس دوفازى

شيمی
نساجی
شيمی
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یکی از روشهای کامال کاربردی در تولید حبابهای ریز مقیاس ازن ، استفاده از پمپ 
های ورتکس دو فازی است. این پمپ ها موجب انحالل بسیار زیاد گاز ازن در 

پساب می گردند. یک نمونه از این پمپ ها در شکل زیر آمده است. 

شرکت دانتک به عنوان تولید کننده پمپ های میکرو-نانو حباب ساز با فعال 
نمودن سیستم اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از میکرو- نانو ازن ها، بهره وری 
سیستم های رنگ بری را افزایش می دهد و در نتیجه حذف رنگ از پساب های 

صنعتی با کیفیت بهتری انجام می گیرد.

در محیط اسیدی، رنگ زدایی  را  عملی نمود. 
عالوه بر افزایش انحالل گاز ازن، میکرو-نانو حباب های ازن به طور موثری 
رادیکال های هیدروکسیل تولید می-کنند که در تجزیه مولکول های آلی در محیط 

آب اسیدی و قلیایی بسیار موثر هستند. علت عملکرد در هر دو محیط اسیدی و 
بازی، تفاوت در مکانیسم تولید رادیکال آزاد است. در تصویر زیر نحوه عملکرد نانو 

ازن در از بین بردن مواد آلی نمایش داده شده است.

مزایای استفاده از نانو ازن ها در مقایسه با ماکرو و میکرو حبا ب ها در تصویر زیر آورده شده است:

در ادامه مراحل حذف رنگ اکتیو از پساب یک واحد نساجی توسط میکرو-نانو 
ازن های تولید شده بوسیله پمپ های دانتک را مشاهده می کنیم.
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اغراق نیست اگر بگوییم؛ بالغ بر60 درصد از برندهای پوشاک نسبت به منشا 
مواد اولیه محصول خودشان واقف نیستند. مواد اولیه صنعت نساجی و پوشاک 
از جمله پنبه، چرم و پشم به دشواری قابل ردیابی می باشند و این درحالیست 

که می توانند بیشترین آسیب را نیز برای محیط زیست داشته باشند.
برندها و خرده فروشان شاخص، با صدها هزارتامین کننده و واسطه مواجه هستند 
که ردیابی منبع مواداولیه نساجی، مواد به کاررفته در طول کار و تشخیص 
تولیدهای  پیش  و  کوتاه محصوالت  را سخت می کند. چرخه  کاری  شرایط 
طوالنی، احتمال ضعف و خطا را افزایش می دهند. نوسان تامین و تولید منجر 
به تغییرات جدی قیمت می گردد به طوری که از یک طرف به توانایی تولید 

مقادیرکافی محصوالت و از طرف دیگر به نتایج نهایی آسیب می رساند. 
ابهامات درخصوص فرآیند تولید منسوجات و پوشاک، واقعیتی است که صنعت 
باید با آن را شناسایی کند. توقع مشتریان برای شفافیت نسبت به کاالیی که 
خریداری می کنند بسیار طبیعی است و مصرف کنندگان امروز طالب کاالهایی 
هستند که نگرش مسئوالنه نسبت به محیط زیست در آن ها لحاظ شده و از 

چرخه عمر موثرتری بهره مند باشند.

اما شفافیت زنجیره تولید چیست؛ شفافیت زنجیره در حقیقیت یک استراتژی 
کلی و منوط به توافق اجزای مشارکت کننده در فرآیند تولید منسوجات - از 
جمع آوری  بر  متکی  شفافیت  این  می شود.  محسوب  فروشگاه -  تا  مزرعه 
داده های هر بخش و ایجاد پایگاهی برای عملکرد هر قسمت از زنجیره تامین 
خواهد بود و تا در نهایت اطالعات مهم در کل فرآیند تولید از طریق این پایگاه 
منتشرشود. اهمیت موضوع شفافیت مربوط به تحکیم اعتماد میان تامین کننده 
توانمندی  با داشتن شفافیت، اصالت خود و  برند  و مصرف کننده است. یک 

درجلب اعتماد بازارهدف را نشان می دهد.
دقت کنید که »شفافیت« و »قابلیت ردیابی« متفاوت هستند به این معنا که 
شفافیت برنگاشت کل زنجیره تامین تمرکزدارد ولی قابلیت ردیابی برپیگیری 
درحین پیشرفت در زنجیره تامین نسبت به تک تک اجزا و سفارشات توجه 
دارد. قابلیت ردیابی، سه مزیت اساسی مشتمل بر افزایش دید زنجیره تامین، 
بهبود سیستم های کنترل کیفیت و کاهش مخاطره را فراهم می سازد. با ثبت 
سابقه تولید و توزیع، تأمین کنندگان می توانند به سرعت نسبت به هرمسئله ای 

واکنش نشان دهند.

جستاری در شفافیت زنجیره تامین پوشاک

اشاره
در دورانی به سر  می بریم که زنجیره تامین پوشاک، با چالش های متعددی روبه روست. با حرکت به سمت انتهای این زنجیره، عمالً چالش ها پیچیده تر 
می شوند به گونه ای که در مرحله  عرضه و خرده فروشی کاال بیشترین نمود را پیدا می کنند. تشخیص وحل ضعف های زنجیره  تامین و بهبود بخشی مراحل 
مختلف این زنجیره تحت عنوان »مدیریت زنجیره تامین« درقلمرو » منسوجات پایدار« بدل به یکی ازمحرک های اقتصاد نساجی و پوشاک گردیده است.

اطالعرساني

نویسنده : تهمینه موالنا
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الزم به تذکر اینکه؛ میان لجستیک و زنجیره  تامین هم تمایز عمده ای وجود 
دارد چرا که لجستیک؛ ادغام و نگهداری یا به عبارت دیگر ذخیره سازی کاالست 
لیکن منظور از زنجیره تامین؛ هماهنگی و حرکت بخش های مختلف می باشد.
تا پیش از این، غالب تولیدکنندگان نساجی و پوشاک بدون در میان گذاردن 
زیست  موضوعات  به  نسبت  بی توجهی  بسا  چه  و  چالش هایشان  و  نواقص 
محیطی، صرفاً به منافع تجاری و پیشرفت های مثبت خود می بالیدند در حالیکه 
اکنون ارزش ها تغییرکرده اند. به منظوربهبود شفافیت زنجیره تامین، نظر شما را 

به پنج گام اساسی در این راستا جلب می کنیم: 
تبیین  و  بین المللی  استانداردهای  شناسایی  مشخص،  سیاست  تدوین  الف( 
بر  توجه  البته  و  به ویژه کارگران  انسانی  نیروی  از  به حمایت  اهداف مربوط 

موضوعات زیست محیطی درکل زنجیره تامین
ب( ردیابی جدی و دیدبانی دقیق نسبت به زنجیره تامین

ج( کنترل و بازبینی برای اعمال اصالحات
د( برخورداری ازحس تعهد و همکاری

و( ایجاد یک ساختار نظارتی
حصول به یک تشکیالت پایدار قطعاً توفیق یک شبه نیست. در این راستا باید 

نگاهی کل نگر با رویکردی ساختار یافته و اجرای عملی تلفیق شوند.
باشد. شما در  این شفافیت می  اما بخش برجسته چالش، همانا نحوه خلق 
جستجوی نقشه برداری از محصول خود یعنی به ترتیب به دنبال مواد اولیه، 

منابع تامین کننده و هر نوع مشارکت در زنجیره هستید. 
درج بارکد برروی محصول به سهولت میسر نمی شود و همکاری تمام عیار و 
به اشتراک گذاری حتی جزیی ترین اطالعات توسط تک تک بخش های زنجیره 
تامین راطلب می کند. برای نمونه نگاه اجمالی به برخی مالحظات تولید تا 
مصرف، یا به عبارت دیگر »مزرعه تا فروشگاه« داریم: مرحله تهیه الیاف ومواد 
اولیه شامل استفاده از آفت کش ها، علف کش ها و انواع کودهای شیمیایی طبعًا 

با تاثیرات منفی گسترده ای برمحیط زیست. 
مرحله تولید پارچه شامل رنگرزی و تکمیل ، به عنوان منبعی برای آلودگی و 
ایجاد دی اکسید کربن. همچنین در این اثنا، موضوع حجم عظیم آب مورد 
مصرف در مرحله اول آبیاری مزارع و و دوم تولید پارچه، همواره دغدغه ای 

بزرگ برای محیط زیست محسوب شده است.

زنجیره های تأمین معمواًل از نظر ساختار، تعداد اجزا و تأمین کنندگان باالدستی 
پیچیده هستند. هیچ راهکار »یک اندازه متناسب با همه« وجود ندارد. نحوه 
برخورد شرکت ها و موسسات با مسئله شفافیت و قابلیت ردیابی بیشتر به؛ منابع 
استفاده شده، اولویت های شرکت یا موسسه ، اندازه زنجیره تامین و همینطورن 
تایج مورد نظر و استراتژی پایداری شرکت یا موسسه، منوط می گردد. در طول 
سال های اخیر که موضوع شفاف سازی زنجیره تامین مورد توجه قرارگرفته، 
بهره گیری از »سیستم بالکچین« توانسته امکان ردیابی دقیق تری را برای 
زنجیره تامین و مالحظه مصرف کننده میسر سازد. در نتیجه برای کاربرنهایی، 
که خواهان اثبات »پایداری محصول« می باشد، ردیابی با نرم افزار مجهز به 
اسکن کد QR روی گوشی موبایل و آگاهی از جزء به جزء اطالعات از مزرعه 
تا فروشگاه، بسیار مطلوب خواهد بود. امروز شفافیت زنجیره تامین تا حدی مهم 
است که نه فقط آگاهی از منشاء مواداولیه بلکه نقش آفرینان تولید و چگونگی 
تولید هم مهم تلقی می شوند. فرآیند تولید پارچه از الیاف سلولزی مانند ویسکوز 

)ریون( را به عنوان مثال در نظر بگیرید. 
نهال ها قبل از انتقال به مزارع در یک نهالستان ریشه می دهند. پس از برداشت 
چوب ها ابتدا خمیر تهیه شده و آنگاه خمیر به دست آمده طی فرآیندی به الیاف 

ویسکوز مبدل می شود. 

الیاف ویسکوزبه کارخانه بافندگی پارچه منتقل شده و باالخره محصول پارچه 
به دست تولید کننده پوشاک می رسد. تحت سیستم ثبت اطالعات بالکچین؛ در 
هر مرحله داده ها وارد پایگاه داده می شوند در حالی که ممکن است هر مرحله 
با این حال، مشارکت  در یک منطقه جغرافیای مجزا در دنیا صورت پذیرد. 
سیستم  در  اطالعات  تکمیل  به  منجر  دست اندرکار،  مجموعه های  تعهد  و 
بالکچین و در نهایت شکل گیری کدQR روی محصول می گردد. دستیابی 
به داده های دقیق در هر بخش بی تردید جدی و چالش برانگیزاست. مزیت 
استفاده از سیستم ثبت بالکچین این است که داده ها بعد از انتشار تبدیل به 
یک رکورد دائمی و غیرقابل تغییر خواهند شد به این ترتیب اسباب اطمینان 
خاطر کاربران نیز فراهم می شود و می بینید که در بازاریابی اخالقی هیچ چیز 
قدرتمندتر از این نیست که به مصرف کنندگان نشان دهید چگونه تجارت تأثیر 

مثبت بر جوامع می گذارد.
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مبحث پایداری امروزه به حدی فراگیر شده که عماًل تمام بخش های تولیدی 
دارای مشوق های مربوط به پایداری هستند. تقاضا از سوی مصرف کنندگان و 
برندهای پوشاک سبب شده تا پایداری تنها محدود به بازیافت نباشد و ردپای کربن 
در فرایندهای تولیدی را نیز مد نظر قرار دهد. در این رابطه برندهای جدیدی در 
حال پیدایش است و شرکت ها برای هرچه پایدارتر شدن خود همکاری های تازه ای 

را شکل می دهند.

Naia™ الیاف استیپل سلولزی تجدیدپذیر
کمپانی ایستمن واقع در شهر کینگزپورت ایالت تنسی اخیراً الیاف استیپل سلولزی 
تجدیدپذیری را با نام نایا برای بازار لباس های راحتی و اسپرت زنانه عرضه کرده 
است. این الیاف از 60 درصد پالپ چوب و 40 درصد ضایعات پالستیکی بازیافتی 

تهیه می شوند.
کارولینا سیستر کوهن، مدیر بازار جهانی مد ایستمن می گوید: »با افزایش تقاضا 
برای راحتی و استایل در لباس های روزمره، نیاز به لباس های پایدار و در عین حال 
نرم و راحت از هر زمان دیگری بیشتر احساس می شود. امروزه مصرف کنندگانی 
که خواستار لباس های پایدار می باشند حاضر نیستند کیفیت، دوام و استایل لباس 

را فدای پایداری کنند. الیاف نایا پایداری و راحتی را در کنار هم تامین می کند.«
همان طور که گفتیم در تهیه الیاف نایا از پالپ چوب استفاده می شود که از جنگل های 
مورد تایید تامین می شود. ضایعات پالستیکی به کار رفته در این الیاف نیز با استفاده 
از فناوری احیای کربن ثبت شده ایستمن )CRT( تولید می شود. این فناوری یک 
فناوری بازیافت ملکولی یکپارچه است که با تجزیه ضایعات پالستیکی به واحدهای 

ملکولی سازنده، آن ها را به محصوالت جدید از جمله الیاف تبدیل می کند.

VEOCEL™ ،الیاف مودال و ایندیگو کمپانی لنزینگ
الیاف وئوسل الیوسل کمپانی اتریشی لنزینگ از ماه ژوئن سال جاری به عنوان 
محصوالت کربن خنثی مورد تایید و با ردپای کربن صفر در دسترس می باشند. این 
دستاورد نتیجه اهداف بلندپروازانه لنزینگ و همکاری آن با کمپانی نچرال کپیتال 

پارتنرز بوده است. 
لنزینگ موفق شد با افزایش کارایی تولید، استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی و مواد 
اولیه با کربن کم و همچنین به کارگیری روش های دیگر میزان انتشارات کربن خود 
را به صفر برساند. مشتریان منسوجات بی بافت لنزینگ اکنون می توانند با استفاده 
از الیاف وئوسل کربن-خنثی در فرایندهای خود از تاثیرات نامطلوب اقلیمی بکاهند.
رابرت ون کرخوف یکی از اعضای هیات مدیره لنزینگ می گوید: »الیاف وئوسل 
الیوسل جدید کربن خنثی نقش مهمی در رسیدن به هدف ما یعنی تبدیل به یک 

کمپانی با میزان انتشار گازهای گلخانه ای صفر تا سال 2050، ایفا می کند.«

لنزینگ اخیرا الیاف مودال با برند تنسل را معرفی کرده است که الیافی پایدار بوده 
و در رنگرزی آن برای استفاده در صنایع جین از فناوری رنگرزی ایندیگو استفاده 
شده است. فرایند ریسندگی-رنگرزی تک مرحله ای این امکان را برای لنزینگ 
فراهم می کند تا پیگمنت ایندیگو را به طور مستقیم بر روی الیاف به کار بگیرد که 
در مقایسه با روش رنگرزی متداول ضمن استفاده بسیار کمتر از منابع باعث  ایجاد 

ثبات رنگی عالی می شود.
توقف به کارگیری فرایندهای تولید سنتی و استفاده از فناوری های پیشرو در کنار 
مواد اولیه زیست سازگار و تجدیدپذیر در الیاف تنسل مودال باعث شده تا این الیاف 

به یک معیار جدید برای رنگرزی با ایندیگو در صنعت جین تبدیل شوند.

IVL کمپانی Deja™ الیاف پلی اتیلن کربن خنثی
کمپانی ایندورما ونچرز پابلیک )IVL( واقع در بانگکوک موفق به تولید گلوله های 
پلی اتیلن ترفتاالت کربن خنثی با نام تجاری ™Deja  شده است. کمپانی در حال 
کار برای توسعه این طرح است که شامل پلی اتیلن ترفتاالت پایدار یا پلی اتیلن 

ترفتاالت بازیافتی به فرم پلیمری یا الیاف می باشد.
کمپانی های فایبرویژنز-تولیدکننده الیاف-و اوگل-تولیدکننده منسوجات بی بافت 
اسپان لید-در حال همکاری با دانشمندان کمپانی پلی متریا هستند تا به صورت 
تجاری فناوری »زیست دگرگونی« را که یک کمپانی انگلیسی پیشرو در آن 
بوده، تحت کنترل خود درآورند. این فناوری ثبت شده می تواند باعث تغییر خواص 
پلی اولفین ها شود به طوری که طی یک فرایند طبیعی آن ها را تبدیل به ترکیبات 
زیست تجزیه پذیر کند. ماده اولیه در طول فرایند تجزیه ابتدا به چربی تبدیل 
می شود. پس از آن عملکرد باکتریایی باعث تجزیه چربی و تبدیل آن به دی اکسید 

پایداری در تولید الیاف 
اطالعرساني

ترجمه: آزاده موحد
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کربن، آب و توده زیستی می شود. کمپانی پلی متریا امیدوار است که از فناوری 
زیست دگرگونی بتوان در بازیافت رزین های غیرویرجین و همچنین حل مشکالت 

مربوط به اقالمی که به درستی بازیافت یا دورریخته نشده اند، بهره گرفت.

توسعه الیاف عایق کربن منفی
کمپانی اوریجین متریالز واقع در وست ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیا و کمپانی 
پریماالفت واقع در منطقه التام نیویورک اعالم کرده اند که قصد دارند با همکاری 
یکدیگر الیاف عایق و با کارایی باالی کربن منفی تولید کنند. این الیاف بیشتر 
برای برندهای اوت دو، فشن و الیف استایل و همچنین کاالهای خانگی نظیر 

ملحفه های عایق و ضدحساسیت کاربرد دارند.
همکاری این دو کمپانی بر پایه ماموریت کمپانی پریماالفت مبنی بر ارتقای 
کارایی و پایداری محصوالت در کنار هم، بنا نهاده شده است. این پلتفورم شامل 
™PrimaLoft® Bio و ™.PrimaLoft P.U.R.E می شود که اولی در سال 

2018 در تالش برای مبارزه با میکروپالستیک های موجود در اقیانوس ها وارد بازار 
شد و دومی نیز مربوط به تولید مواد اولیه با کاهش بیش از 50 درصدی تولید دی 

اکسید کربن می باشد.

RadiciGroup و Macron همکاری کمپانی های
اخیراً برند لباس ورزشی ماکرون و رادیچی گروپ که هر دو نیز در ایتالیا واقع 
شده اند، اعالم کرده اند که برای تولید لباس های ورزشی با کارایی باال، فنی و پایدار 
با یکدیگر همکاری می کنند. حاصل این همکاری تولید جوراب های ورزشی تهیه 
شده از نخ نایلون 6 بازیافتی ®Renycle تولید گروه رادیچی است که به گفته 
کمپانی، یک ماده اولیه با ارزش باال و دارای خواص مقاومتی، رنگرزی، نرمی و 
تنوع عالی می باشد. کمپانی رادیچی آهن آالت ضایعاتی را مجدداً به پلیمر تبدیل 
می کند تا ریسیده و به نخ تبدیل شوند. نخ به دست آمده از نظر ویژگی های فنی 
با نخ به دست آمده از مواد اولیه تازه و غیربازیافتی برابری می کند. نخ رینایسل تا 
حدود 90 درصد باعث کاهش انتشارات دی اکسید کربن می شود و در مصرف انرژی 

و آب به ترتیب بیش از 87 و 90 درصد صرفه جویی می کند.
آنجلو رادیچی، رییس گروه رادیچی می گوید: »یک اقتصاد گردشی با عملکرد یک 
فرد یا یک شرکت به تنهایی به دست نمی آید. ما به عنوان عوامل باالدستی در این 
زنجیره تامین همواره سعی مان بر این بوده تا دانش خود از مواد اولیه را به اشتراک 
بگذاریم و راهکارهایی را برای عملکرد بهتر و در عین حال حفظ محیط زیست ارایه 
کنیم. عالوه بر آن یافتن مشتریانی که به این موارد حساس باشند نیز از اهمیت 
زیادی برخوردار است چون می توانند در مسیر توسعه راهکارهای پایدار و نوآورانه 
با ما شریک شوند. ما با همکاری کمپانی ماکرون به تولید جوراب های ورزشی از 
مواد اولیه بازیافتی و با فناوری های تمام ایتالیایی پرداختیم، این جوراب ها نتیجه 

یک زنجیره تامین و فرایند صفر کیلومتر، حساب شده و قابل پیگیری می باشد.«

پلی استر فوق ظریف ®Nanofront  از کمپانی تیجین
کمپانی تیجین فرونتیر واقع در توکیو به توسعه فناوری برای تولید انبوه پلی استر 
فوق ظریف نانوفرانت پرداخته است. به گزارش تیجین این نخستین نانوالیافی است 

که با استفاده از مواد اولیه خام بازیافتی تهیه می شود. هدف اصلی کمپانی این است 
که با استفاده از فناوری جدید تمامی محصوالتی پلی استری خود را از مواد اولیه خام 
بازیافتی تولید و آن ها را جایگزین فیالمنت ها و منسوجات تهیه شده از مواد اولیه 
حاصل از مشتقات نفتی کند. لباس های ورزشی، یونیفرم های صنعتی، لباس های 
با طراحی  تیجین  این منسوجات هستند.  از موارد کاربردی  کارکردی و غیره 
تکنیک های جدید ریسندگی و کنترل پلیمر مشکل تولید انبوه الیاف فوق ظریف با 
استفاده از پلی استر بازیافتی را حل کرده است. فناوی تولید الیاف کامپوزیتی با روش 

جزیره در دریا یک مرحله کلیدی در فرایند تولید الیاف فوق ظریف است. 

بازیافت دو میلیارد بطری پلی اتیلن ترفتاالت
کمپانی رومانیایی گرین فایبر اخیرا اعالم کرده است که بیشتر از دو میلیارد بطری 
پلی اتیلن ترفتاالت را ساالنه بازیافت و به الیاف استیپل پلی استر پایدار تبدیل می کند 

که دارای موارد کاربردی متعددی می باشند. 
گرین فایبر با همکار با کمپانی خواهر خود یعنی گرین تک که در زمینه بازیافت 
پلی اتیلن ترفتاالت در اروپا فعالیت می کند، بطری های پلی اتیلن ترفتاالت بازیافتی 
را به الیاف پلی استر تبدیل و از این طریق یک حلقه گردشی ایجاد می کند. بنا 
انتشارات  درصدی  کاهش 50  کاهش  باعث  سیستم  این  کمپانی  گزارش  به 

دی اکسیدکربن در مقایسه با تولید الیاف از مواد اولیه خام ویرجین می شود.
آلینا جنس، مدیر کل کمپانی گرین فایبر می گوید: »ما ساالنه بیش از دو میلیارد 
بطری پلی اتیلن ترفتاالت را بازیافت و برای استفاده در صنایع گردشی به الیاف 
 PET پایدار تبدیل می کنیم. عالوه بر آن از آن جایی که بزرگ ترین تولید کننده الیاف
صددرصد بازیافتی در اروپا هستیم عقیده داریم که امروزه چنانچه کسب و کارهای 
پایدار در مسیر کاهش انتشارات کربن در فرایندهای خود جدی هستند، الزم است 

تا از الیاف پایدار گرین فایبر استفاده کنند.«
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Nilit تجزیه نایلون ۶/۶ توسط کمپانی
کمپانی نیلیت با به کارگیری فناوری تجزیه الیاف بایوکر با سرعتی بیش تر از حد 
معمول، الیاف نایلون 6/6 بایوکر ®Sensil را عرضه کرده است. برای مطالعه تاثیر 
الیاف سنسیل بایوکر بر محیط زیست، هم شرایط آب دریا و هم خاک زمین های 
دفن زباله شبیه سازی شد. بنا بر گزارش نیلیت در طول آزمایش تجزیه الیاف 
سنسیل بایوکر در هر دو محیط در مقایسه با الیاف نایلونی که فاقد فناوری جدید 

بودند، جالب توجه بود. 
ایالن میالمد، مدیر عامل نیلیت می گوید: »هدف از طراحی الیاف سنسیل بایوکر 
جدید کاهش اثر بالقوه پارچه های مصنوعی بر اکوسیستم های زمین بوده است. ما 
با تولید این الیاف همان سطح عملکرد، راحتی و دوام الیاف نایلون سنسیل پریمیوم 
را برای مشتریان تامین می کنیم ضمن این که این اطمینان خاطر را به آن ها 
می دهیم که با استفاده از این الیاف انتخاب مناسبی را نیز از لحاظ مسایل زیست 

محیطی انجام داده اند.«
فناوری به کاررفته در الیاف سنسیل بایوکر در اثر سایش و شستشو از بین نمی رود 

و با سایر مواد افزودنی، رنگزاها و مواد تکمیلی تداخلی نخواهد داشت.

مداخله برندها
برند سوئدی TreeToTextile که مالک آن گروه اچ اند ام، اینترایکیا، استورا انسو 
و ال اس سی اس اینوست است، در حال سرمایه گذاری 35 میلیون یورویی )42/4 
میلیون دالر( بر روی ساخت یک کارخانه در سوئد می باشد که وظیفه آن بررسی 
امکان تجاری سازی یک فرانید صنعتی و تایید آن است. این حرکت در پاسخ به 
افزایش تقاضای جهانی برای الیاف پایدار صورت گرفته است. به عقیده کمپانی 
تری تو تکستایل ساخت این کارخانه یک گام مهم در جهت تجاری سازی توسعه 
الیافی پایدار از مواد اولیه تجدیدپذیر و دارای منبع پایدار یعنی جنگل به شمار 
می رود. فناوری تولید الیاف بازیافتی سلولز به توسعه الیاف نساجی زیستی با ردپای 

زیست محیطی کم و هزینه قابل قبول کمک می کند.
سیگرید بارنکو، مدیر عامل تری تو تکستایل می گوید: »فناوری ما این قابلیت را 
دارد که تا حد زیادی از ردپاهای زیست محیطی در صنایع نساجی بکاهد. تری 
تو تکستایل می تواند با حمایت مالکان خود، دستورکارهای نوآورانه و دانش 

نقش مهمی در پایدار و گردشی کردن صنعت نساجی در جهان ایفا کند.«

Mohawk الیاف زیست سازگار اوراسترند از کمپانی
اعالم کرده که قصد  ایالت جورجیا  کالهون  در شهر  واقع  موهاوک  کمپانی 
بازسازی خطوط تولید اوراسترند و اوراسترند سافت اپیل را دارد. الیاف فرش 
پلی استری موهاوک از پلی استر به دست آمده از فرایند بازیافت موهاوک تهیه 
می شود. از زمان شروع این برنامه بیش از 50 میلیارد بطری مورد فرایند بازیافت 
قرار گرفته است. برای بافت هر یارد مربع از فرش اوراسترند حدود 63 بطری 

پالستیکی بازیافتی مورد استفاده قرار می گیرد. 
محصوالت اسمارت استرند کمپانی موهاوک حاوی مواد تشکیل دهنده گیاهی 
تجدیدپذیر می باشند. این محصوالت بیشتر از 15 سال پیش معرفی و عرضه 

شده اند. موهاوک در حال حاضر تالش دارد تا این برند را دوباره زنده کند. 

موهاوک اخیراً برنامه بازیافت فرش خود را گسترش داده و فرش های خانگی 
را نیز در آن گنجانده است. با استفاده از خدمات پولی کمپانی  نیز می توان 
فرش های قدیمی را به فرش های نو، الیی و سایر محصوالت تبدیل کرد و از 

آن ها استفاده مجدد کرد. 
زباله  دفن  زمین های  از  فرش  پوند  میلیون  برنامه 159  این  شروع  زمان  از 
جمع آوری و تبدیل به احسن شده اند. دنیس سیلبرت، معاون بازایابی کمپانی 
می گوید: »از آن جایی که امروزه حساسیت صاحبان منازل به مسایل زیست 
محیطی بیشتر شده، تقاضا برای کف پوش های پایدار نیز افزایش یافته است. 
تالش ما بر این است تا با خلق محصوالت و فرایندهای تولیدی پایدار دنیا را 

به مکانی پاک تر و سالم تر تبدیل کنیم.«

نخ های اکوسایکل برای استفاده در فرش
کمپانی بلژیکی بی آی جی یارنز اخیراً نخ نایلون 6 کاماًل قابل بازیافت اکوسایکل 
را عرضه کرده است. این نخ که در بافت فرش مورد استفاده قرار می گیرد از 75 
درصد دانه های بازیافتی به دست آمده از نایلون 6 بازیافتی تهیه می شود و مورد 
تایید GRS نیز می باشد. برای تولید هر 1000 تن از نخ اکوسایکل در مقایسه 
با نایلون 6 تهیه شده به روش متداول، 13562 بشکه نفت ذخیره می شود و 
کولکن،  امانویل  می یابد.  کاهش  تن  انتشارات دی اکسید کربن 1700  میزان 
مدیر کل کمپانی می گوید: »اکوسایکل یک مثال عالی است از این که چگونه 
افزایش کارایی منابع در صنعت ما می تواند باعث گردشی شدن بیشتر صنعت 

مشتریانمان شود. 
به حداقل رساندن ضایعات، استفاده مجدد از مواد اولیه، صرفه جویی در مصرف 
انرژی و کاهش انتشارات دی اکسید کربن در فرایندهای تولیدی انتخاب های 
جایگزین پایدارتری را در اختیار مشتریان و برندهای فرش قرار می دهد که 
ضمن حفظ عملکرد محصول نهایی به کاهش انتشارات دی اکسید کربن و 

گرمایش زمین نیز کمک می کند.«

مرجع:
“FIBER WORLD: Sustainability In Fiber Manufacturing”, Textile 

World, May 2021 
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در این مقاله در مورد فناوری های پایا برای تکمیل جین و عرضه ماشین جدید 
اعتماد  جلب  باعث  که   Jeanologia کمپانی  توسط  پوشاک  استریلیزاسیون 
دوباره مصرف کنندگان در صنعت نساجی و پوشاک پس از پاندمی کووید-19 

می شود، شرح داده شده است. 
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط کمپانی جینالوجیا ساالنه بیش از 5 میلیارد 
تکه محصول جین تولید می شود. این رقم نه تنها نشان دهنده طبیعت مصرف 
گرای صنعت مد و مصرف کنندگان آن است بلکه نقش پررنگ آن در آلودگی 

کره زمین را نیز نشان می دهد. 
هر ساله یک میلیون تن محصوالت شیمیایی آالینده در صنعت جین مورد 
استفاده قرار می گیرد. از زمانی که مبحث پایایی جزو یکی از اولویت های 
مصرف کنندگان جهانی قرار گرفته، فرایندهای مضر در صنعت نساجی نیز 
دوباره بررسی شده است و بسیاری از برندهای بزرگ در صدد برآمده اند تا 
ردپای محصوالت خود را پاک کنند به این معنا که از اثرات مخرب محصول 

بر روی محیط زیست بکاهند.
در فرایندهای متداول تکمیلی، 70 لیتر آب، 1/5 کیلووات انرژی و 150 گرم 
گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  جین  شلوار  یک  برای  خطرناک  شمیایی  مواد 

برندهای معروف برای مقابله با این موضوع توجه خود را به فناوری های پایا 
برای تکمیل جین معطوف کرده اند. برای مثال برندهای ابرکرومبی اند فیچ، 
گپ، هیلفیگر دنیم، لیوایز و اچ اند ام فناوری های کمپانی جینالوجیا را برای 

بهبود ردپای زیستی خود به کار گرفته اند. 
این کمپانی 25 ساله که متخصص در فناوری های پایا برای تکمیل جین و 
سایر کاربردهای صنعتی است، ادعا می کند که برندها با به کارگیری فناوری 
آب، 1  کمتر  یا  لیتر  به 20  را  فوق  مقادیر  توانند  می  جینالوجیا  پایای  های 
کیلووات انرژی و 50 گرم مواد شیمیایی خطرناک برسانند: به ترتیب 71 درصد، 

33 درصد و 67 درصد کاهش.
تصور کنید حجم زیاد آبی که ساالنه در فرایندهای تکمیلی جین به هدر می 
رود؛ همان آبی که به دلیل استفاده از مواد شیمیایی خطرناک آلوده شده است 

و در نهایت وارد دریاها و رودخانه ها می شود.

اتوماسیون در تکمیل
از  متاسفانه کنترل و تنظیم فرایندهای تکمیل جین دشوار است و بسیاری 
نظیر  از کشورهایی  برون سپاری  به صورت  را  فرایند  این  اروپایی  برندهای 

تکمیل جین به روش دیجیتال

اطالعرساني
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بنگالدش، پاکستان و چین انجام می دهند؛ کشورهایی که علی رغم افزایش 
شاخص  دارای  همچنان  شیمیایی  مواد  مصرف  کردن  محدود  برای  تالش 
آلودگی باالیی هستند. کاهش مصرف آب در فرایندهای نساجی کلید بهتر 
شدن چشم انداز زیست محیطی بنگالدش و بهبود سالمت اقتصادی بخش 
نساجی است. در نتیجه هدف اصلی جینالوجیا مدرنیزه کردن مدل های تکمیل 
جین و تمرکز بر روی کاهش مصرف آب و مواد شیمیایی است که با دیجیتالی 

کردن فرایندها این امر ممکن می شود.
صنعت نساجی دومین صنعت آالینده جهان و مسوول 20 درصد آالیندگی 
آب های کره زمین است. دلیل شکل گیری کمپانی جینالوجیا نیز همین بود؛ 
خلق صنعتی پایاتر، اخالقی تر و با کارایی بیشتر. این کمپانی در سال 1994 و 
توسط خوزه ویدال و برادرزاده اش انریکه سیال و با هدف ایجاد پایایی و زیست 
سازگاری در صنعت نساجی و پوشاک تاسیس شده است. امروز این کارخانه 
دارای مراکزی در نقاط مختلف جهان است: یک دفتر مرکزی و مرکز توسعه 
در والنسیا، یک مرکز لیزر در بارسلونا، یک مرکز تولید ازن در ازمیر و تعدادی 

شرکت زیرمجموعه و مراکز خدمات فنی در برخی کشورها.
به میزان زیادی آب و مواد  بر روی کاالی جین  افکت  ایجاد  برای  معموال 
شیمیایی مضر نیاز است اما کمپانی جینالوجیا ادعا می کند که با توسعه فناوری 
های جدید از مصرف بیش از حد در فرایندهای تکمیلی پوشاک می کاهد. برای 
مثال با استفاده از فناوری eFlow به جای استفاده از آب به عنوان حامل برای 
انتقال مواد شیمیایی از میکروحباب ها استفاده می شود. در این سیستم هوا 

درون حباب آب و مواد شیمیایی محصور می شود و از این طریق مواد شیمیایی 
را به لباس انتقال می دهد و در نتیجه تا حد زیادی در مصرف آب صرفه جویی 
 H2Zero خواهد شد. این فناوری در کنار فناوری های دیگر برای مثال فناوری
این پتانسیل را دارد که به برندها در ایجاد تغییرات گسترده در ردپای زیست 
محیطی خود کمک کند. فناوری H2Zero با ایجاد یک فرایند حلقه بسته 

امکان استفاده دوباره و دوباره از آب را فراهم می کند.
هدف از توسعه فناوری های تکمیلی این کمپانی نه تنها حذف تاثیرات مخرب 
صنعت نساجی و پوشاک بر محیط زیست است بلکه در راستای از بین بردن 
تاثیرات روش های متداول بر سالمت کارگران نیز می باشد. برای مثال فرایند 
سندبالست که یک فرایند دستی است که با پرتاب ماسه و شن با فشار زیاد 
بر روی لباس باعث ایجاد سنگ شور بر روی جین می شود، برای سالمت 

کارگران بسیار خطرناک می باشد.
یک کارگر 18 ساله پوشاک در بنگالدش می گوید: »در نفس کشیدن مشکل 
دارم...زمانی که از کار به خانه برمی گردم، احساس خستگی می کنم. به خاطر 

گرد و خاک محیط کار در چشم هایم احساس درد می کنم.«
جینالوجیا برای از بین بردن این خطر فناوری های لیزری را ایجاد کرده است. 
افزار  با استفاده از یک نرم   FlexiPro Lase این فناوری ها شامل فناوری
برای کنترل از راه دور امکان انجام تکمیل را از مکانی امن فراهم می کند. 
فناوری های لیزر و پالسما بهترین جایگزین برای تکمیل های شیمیایی پرخطر 

از نظر ایمنی، محبوبیت و پیشرفته بودن هستند.
سری  یک  ایجاد  برای  پرمنگنات  پتاسیم  از  PP)استفاده  کردن  اسپری 
تکمیل های خاص بر روی جین( روشی بحث برانگیز اما پرکاربرد در فرایندهای 
پوستی، سوختگی،  تحریکات  در معرض  را  کارگران  است که  تولیدی جین 
قرمزی پوست، درد یا خارش قرار می دهد و باعث آسیب دیدن یا از بین رفتن 
بینایی، تهوع و مشکالت گوارشی، تحریک دستگاه تنفسی و در شرایط حاد 

حتی فروپاشی قلب و عروق، آسیب به کلیه و مرگ می شود.
ماشین لیزر جینالوجیا مثل یک شمشیر دو لبه عمل کرده و نیاز به انجام عملیات 
را  پتاسیم پرمنگنات  اضافی در فرایندهای تکمیل جین نظیر اسپری کردن 

حذف می کند و در نتیجه باعث حفظ سالمت و ایمنی کارگران می شود.
اسپری کردن پتاسیم پرمنگنات خطرناک ترین فرایند برای سالمتی و ایمنی 
کارگران است. در این عملیات با استفاده از تفنگ آب پاش مواد شیمیایی به 
میکروذرات منتقل می شود که این میکروذرات توسط اپراتور قابل جذب است. 

در سال 2014، دو میلیون نفر در این بخش فعالیت می کردند.

جلب اعتماد دوباره
در سال های پیش رو مسایل و مشکالت مربوط به پایایی در صنایع پوشاک 
بیشتر و بیشتر به چشم خواهد آمد به ویژه در جهان پس از کرونا که انتظار می 

رود اعتماد مشتریان به صنعت نساجی در پایین ترین حد خود باشد.
ابتال  از  از اهمیت بهداشت در پیشگیری  با بیشتر شدن آگاهی مردم جهان 
به بیماری، فناوری های ضدعفونی کردن پوشاک کلید جلب اعتماد دوباره 
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افراد جامعه به صنعت نساجی است. سیال می گوید: »مصرف کنندگان از این 
پس تا زمانی که احساس امنیت نداشته باشند، خرید نخواهند کرد. در نتیجه 
با به کارگیری فناوری های ضدعفونی  باید  بخش های مختلف این صنعت 
تولید  مختلف  فرایندهای  طول  در  کنندگان  مصرف  و  کارگران  از  کردن 

محافظت کنند.« 
در همین راستا کمپانی جینالوجیا از فناوری SANIBOX که بر پایه فرایندهای 
رطوبت زدایی و اکسیداسیون است، برای ضدعفونی کردن پوشاک و از بین 
بردن ویروس ها استفاده می کند. این فناوری مورد تایید شورای ملی تحقیقات 
اسپانیا-بزرگ ترین موسسه تحقیقات عمومی در اسپانیا و سومین در اروپا- 

بوده و درجه ضدعفونی کنندگی آن 98 درصد است. 
فناوری فوق را می توان در تمام قسمت های زنجیره ارزش نساجی به کار 
گرفت از پیش از تولید گرفته تا خرده فروشی. با این روش مصرف کنندگان 
می توانند نسبت به ضدعفونی شدن محصوالت خود اطمینان حاصل کنند و 

به تبع آن احساس امنیت داشته باشند.
یا  لباس  قرنطینه  ساعت  نیازمند 72  معموال  لباس  کردن  فرایند ضدعفونی 
شستشو در دمای باالست، تمرکز فناوری جدید بر دیجیتالیزاسیون است و در 

نتیجه بنا بر ادعای کمپانی با این روش کارایی فرایند بیشتر هم خواهد شد.

دیجیتالیزاسیون
فرایند  سازگاری  زیست  و  ایمنی  بهبود  برای  چنینی  این  دیجیتال  ابزارهای 

تکمیل جین پیش بینی شده است اما مهم ترین مانع بر سر راه این جریان 
ذهنیت صنعتگران قدیمی در این عرصه می باشد. سیال عقیده دارد که آن هایی 
هایی  آورند همان  می  دوام  کووید-19  پاندمی  نظیر  بحرانی  در شرایط  که 

هستند که پایایی و دیجیتالیزاسیون را در راس امور خود قرار داده اند. 
در فرایند تکمیل جین نیز مانند فرایندهای دیگر، نمونه های کوچک از به 
کارگیری دیجیتالیزاسیون بخشی از یک مجموعه بزرگ تر است که هدف کلی 
و نهایی آن توقف استفاده از مواد شیمیایی و ذرات خطرناک، کاهش الگوهای 

مصرف آب و بهبود ایمنی و سالمت افراد می باشد.
دارد،  نام   Mission Zero استراتژی که  از طریق یک  دارد  جینالوجیا قصد 

استفاده از مواد شیمیایی را تا سال 2025 به صفر برساند.
تا اینجای کار به نظر می رسد تالش های کمپانی مفید و موثر بوده باشد: 
بنا بر ادعای کمپانی بیش از 35 درصد از 5 میلیارد محصول جین تولید که 
ساالنه در جهان تولید می شود، با فناوری های جینالوجیا تکمیل شده است. با 
نوآوری های بیشتری که پیش روی این صنعت قرار دارد، نگرانی های مربوط 

به محیط زیست، نیروی کار و مصرف کننده به مرور کم رنگ تر خواهد شد.

تهیه و تنظیم: سید ضیاءالدین امامی رئوف

مرجع:
Otis Robinson, “Digitalising denim finishing”, WTIN, June 2020 
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نویسنده این مقاله با گفتگو با متخصصان منسوجات چاپی سه بعدی، طراحی لباس 
و صنعتی سازی به تحقیق در مورد پتانسیل تولید افزودنی در زنجیره تامین مد 

پرداخته است.

مقدمه
در اوایل سپتامبر 2020 در فستیوال آرس الکترونیکا که در شهر لینتس کشور اتریش 
برگزار شده بود، شرکت فناوری استراتاتیس از همکاری خود با طراحان مد-جولیا 
کورنر و گانیت گولدشتاین-رونمایی کرد. این همکاری به ما انعطاف پذیری باالی 
صنایع نساجی و مد را که در دوران بحرانی پاندمی همچنان مقاومت خود را حفظ 

کرده اند، یادآوری می کند.
در این مجموعه ها از فناوری چاپ سه بعدی پلی جت استراتاتیس برای تولید 
نمونه های لوکس از چاپ سه بعدی مستقیم لباس استفاده شده است. لباس های 
تهیه شده به این روش در واقع ترکیبی از آزادی هندسی و زیبایی شناسی چاپ سه 

بعدی و راحتی پارچه می باشند.
بی تردید مهم ترین نکته این همکاری امکان افزایش سفارشی سازی انبوه این 
منسوجات است. شکی نیست که صنعت نساجی و مد در دهه آینده به سمت 
سفارشی سازی انبوه بر اساس تقاضا پیش می رود و بسیاری عقیده دارند که فناوری 

چاپ سه بعدی به پیشبرد این روند کمک می کند.
چاپ سه بعدی که عده ای آن را به عنوان تولید افزودنی می شناسند، یک فرایند 
تکنولوژیکی بسیار پیشرفته می باشد که بخش زیادی از پتانسیل آن مورد بهره برداری 
قرار نگرفته است. امروزه اثرات احتمالی آن در طول زنجیره تامین برای مثال تولید، 

طراحی، لباس تکمیل شده و حتی ساختار منسوج به چشم می خورد.
در طول دوران پاندمی کووید-19 موارد کاربرد چاپ سه بعدی افزایش یافته است. 
برای مثال کمپانی آدیداس در اقدامی حمایتی برای مقابله با کووید-19برای تولید 
شیلدهای صورت چاپ سه بعدی با شرکت فناوری کربن همکاری کرده است. در 
جایی دیگر کمپانی انگلیسی ریکو تری دی در روزهای پرهیاهوی اوایل سال 2020 
و در پی کمبود تجهیزات حفاظت شخصی که باعث به خطر افتادن جان کادر درمانی 

می شد، اقدام به تولید این تجهیزات نمود.
بنابراین در حالی که صنایع نساجی و مد همچنان در بحران قرار دارد و توجه بسیاری 
نیز معطوف به تالش برای رهایی یافتن از پاندمی است، تمرکز بر روی آینده 
هنوز از بین نرفته و روزی که شیوع کرونا متوقف شود، این احتمال وجود دارد که 
فناوری های نوآورانه و همه گیر هنجارهای جدیدی را در دوران پس از بحران ارایه 
دهند. بنابراین این پرسش به وجود می آید که پتانسیل حقیقی چاپ سه بعدی در 

صنایع نساجی و پوشاک چیست؟

چاپ سه بعدی در تولید
به کارگیری فناوری چاپ سه بعدی در بدنه اصلی تولید با تبلیغاتی که پیرامون آن 

صورت می گیرد، به سرعت در حال افزایش است.
تولید افزودنی یا همان چاپ سه بعدی فرایندی است که در آن اشیا به صورت الیه 
الیه خلق می شوند. این فرایند اغلب شامل ساخت یک شئ سه بعدی از روی مدل 
کد)طراحی به کمک رایانه( یا یک مدل سه بعدی دیجیتال است و به روش های 
مختلفی اطالق می شود که اشیا با استفاده از آن ها و تحت کنترل رایانه خلق می 
شوند. طبیعت اتوماتیک و بر اساس تقاضا بودن این فناوری آن را به یک راه حل 
عالی برای مشکالت موجود در بدنه اصلی تولید تبدیل کرده است. تولید افزودنی که 
از قدیم برای نمونه سازی اولیه مورد استفاده قرار می گرفت به سرعت تبدیل به یک 
روش ایده آل برای چاپ اجزا و قطعات مورد استفاده در سیستم های تولیدی شده 
است و بسیاری بر این باورند که باعث کاهش زمان و هزینه تعمیر و نگهداری می 
شود. در نتیجه امروزه تولیدکنندگان می توانند با استفاده از فناوری های چاپ سه 
بعدی قطعات یدکی را بر حسب تقاضا تولید کرده و به این صورت مشکالت ناشی 

از توقف فرایند تولید و یا ایجاد اختالل در آن را نداشته باشند.  
موفقیت استفاده از تولید افزودنی برای انجام عملیات تعمیر و نگهداری در محل 
کارخانه منجر به کشف های جدیدی در زمینه توسعه محصول نیز شده است. در 
صنعت مد که تولید بیش از حد و ضایعات همواره یکی از معضالت زیست محیطی 
بوده ، توانایی تولید اشیا کاربردی از صفر جالب به نظر می رسد. در نتیجه طبیعت 
خالق چاپ سه بعدی راه های جدید را در صنعت مد باز کرده است که در آن ها 

مفهوم آینده نگرانه تولید پوشاک کامال ممکن و شدنی به نظر می رسد. 

منسوجات چاپی
بخش قابل توجهی از فعالیت های تحقیق و توسعه در صنعت مد به روش های چاپ 
سه بعدی پوشاک از صفر اختصاص دارد که این امکان را برای برندها فراهم می کند 

تا به جای تولید انبوه، تولید منسوجات را بر اساس تقاضا انجام دهند.
با این حال چنین فناوریی به ندرت در دسترس است. برای مثال کمپانی بریتانیایی 
تامی کر ادعا می کند که تنها فناوری تولید افزودنی موجود برای منسوجات را عرضه 
کرده و بنابراین به طور مستقیم دارای هیچ رقیبی نیست. در این فناوری الیه های 
 Cosyflex پلیمر و الیاف به ترتیب بر روی یکدیگر قرار گرفته و منسوجی را به نام
خلق می کنند. گفته می شود با استفاده از این فناوری فرایندهای ریسندگی، بافندگی، 
پردازش و رنگرزی به طور کامل از زنجیره ارزش حذف شده و تا حد زیادی در زمان 
صرفه جویی می شود. مدیر عامل اجرایی کمپانی، تامور گیلو می گوید: »می توان 
یک لباس را در هر کجا و ظرف مدت چند ثانیه تا چند دقیقه خلق کرد.« گیلو شرح 

چاپ سه بعدی؛ انقالبی در طراحی و تولید لباس

اطالعرساني
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می دهد که با استفاده از فرایند کوزیفلکس می توان انواع مختلفی از محصوالت 
شامل تی شرت، رویه کفش، لباس زیر و غیره را خلق کرد و جالب اینجاست که این 
محصوالت کامال در زمین های دفن زباله قابل تجزیه هستند. فرایند جدید باعث 
خودکار شدن فرایندهای تولید سنتی که متمرکز بر نیروی کار انسانی است، می شود. 
گیلو ادعا می کند که استقبال از این فناوری به دلیل بازاریابی گوشه ای)نیچ 
مارکتینگ( در کنار مزایای زیست محیطی آن به سرعت در حال افزایش است. 
گیلو همچنین با به اشتراک گذاری یک سری مطالعات محرمانه در مورد تجاری 
سازی و افزایش مقیاس این فناوری که توسط تامین کنندگان داده ای ثالث فراهم 
شده بود، تاثیرات و محدودیت های بالقوه آن را شرح داد. در این مستندات تاثیرات 
مثبت زیست محیطی فرایند کوزیفلکس و البته حذف مراحل ریسندگی، پردازش 
و رنگرزی از زنجیره ارزش سنتی، صرفه جویی در مصرف آب، انرژی، هزینه ها و 
کاهش انتشارات کربن با جزییات شرح داده شده است. با این حال گیلو می گوید 
که علی رغم تمام جنبه های مثبت تجاری این فرایند برندها از این روند حرکت به 

سوی چاپ سه بعدی پوشاک حمایت نمی کنند.
بسیاری از برندهای بزرگ به این فناوری عالقمند هستند اما همچنان وارد عمل 
نشده اند و خط های کوزیفلکس را در کارخانجات تولیدی خود نصب نکرده اند و 
به جای آن به دنبال یک جایگزین ارزان تر و برون سپاری فرایندهای تولیدی و 
خرید پوشاک آماده می باشند. اکراه تولیدکنندگان برای سرمایه گذاری بر روی 
فناوری جدید می تواند به این دلیل باشد که موارد کاربردی تولید افزودنی برای خلق 
منسوجات در این صنعت هنوز کم است و گیلو پیشنهاد می دهد که شرکت هایی 
که دارای فناوری های نوآورانه اینچنینی هستند به منظور افزایش استفاده از فناوری 

آن ها در بخش های مختلف، بر روی سرمایه گذاری از سوی برندها تمرکز کنند.
شواهدی وجود دارد مبنی بر این که شرکت هایی که فناوری های چاپ سه بعدی 
مشابهی تولید کرده بودند به دلیل نبود فرصت های مناسب تعطیل شدند. برای مثال 
کمپانی الکترولوم که برای نخستین بار در کیک استارتر معرفی شد، در سال 2015 
وسیله ای را عرضه کرد که با فرایندی مشابه آبکاری فلزات قادر به چاپ بر روی 
پارچه بود اما یک سال بعد یعنی در سال 2016 این کمپانی به دلیل پیشرفت کند از 

لحاظ فنی، ریسک های علمی، نبود حداقل مقدار الزم برای محصوالت پذیرفتنی و 
نبود فرصت های مناسب در بازار مجبور به تعطیلی شد. 

موارد فوق تاییدی بر این ادعاست که در این عرصه تحقیق و توسعه به میزان کافی 
وجود ندارد که به عقیده عده ای ممکن است به این خاطر باشد که اساسا یک 
فناوری تولیدی بیگانه است. با این حال فناوری هایی که در آن ها چاپ با الیاف 
صورت می گیرد می توانند راه را برای موفقیت فناوری های چاپ سه بعدی هموار 

کنند. 

به کارگیری تولید افزودنی در طراحی
فناوری های چاپ سه بعدی کاربرد خود را در صنایع نساجی و پوشاک جدای از 
پروژه های منحصر به فرد تولید افزودنی منسوجات پیدا خواهند کرد. استفاده از ماشین 
آالت چاپ سه بعدی در بخش طراحی مد در حال افزایش است. طراحان مدرن در 
آکادمی و خانه های مد از چاپگرهای سه بعدی به مانند چاپگرهای چاپ دیجیتال 
بر روی منسوجات استفاده می کنند. این تقاضایی که جدیدا از سوی طراحان مطرح 
شده چندین شرکت را وادار به رقابت بر سر توسعه فناوری که بتواند با یک نسخه سه 

بعدی جایگزین جوهرهای چاپ دیجیتال بر روی پارچه شود، کرده است. 
محبوبیت چاپ سه بعدی در این بخش احتماال به علت طراحی آزاد و بی دردسر 
آن است که در روش های سنتی وجود ندارد. هرچند که این کانسپت همچنان به 
صورت تجربی بوده و در حال حاضر محدود به پروژه های آکادمیک و محصوالت 
های اند می باشد اما بسیاری از طراحان سعی دارند با رواج استفاده از پارچه های 
چاپ شده به روش سه بعدی این محدودیت ها را از میان بردارند. برای مثال از هفته 
مد نیویورک در سال 2019 به بعد، چاپ سه بعدی مستقیم بر روی پارچه طرفداران 

زیادی در دنیای فشن های اند پیدا کرده است.
لوری وال، مربی ارشد نساجی، پوشاک و طراحی در دانشگاه آیداهو در ایاالت متحده 
آمریکا عقیده دارد که استفاده از این فناوری الزم و ضروری است. وال می گوید که 
چاپ سه بعدی برای ساخت نمونه های اولیه و چاپ مستقیم بر روی پارچه یک ابزار 
یادگیری واجب برای طراحان آینده خواهد بود. وال نیز آن را در واحدهای درسی خود 

گنجانده تا به دانشجویان برای توسعه نمونه کارهای مختلف کمک کند.
این اعتقاد وال از افزایش محبوبیت فناوری چاپ سه بعدی نشات می گیرد. در اواخر 
دهه 1990 و اوایل دهه 2000 وال توسط یک برند ورزشی بین المللی به عنوان 
طراح و توسعه دهنده محصول در داخل کارخانه استخدام شد. در همان زمان بود 
که برندها با ایجاد نوآوری در مواد اولیه و تولید پارچه های اختصاصی سعی در از 
میان برداشتن محدودیت ها داشتند، در واقع تیم طراحی همواره به دنبال فناوری 
های جدید بوده اما به کارگیری آن ها به خصوص در روزهای اولیه همیشه هم 

ساده نبوده است. 
وال می گوید: »در آن زمان همواره از تولید قطعات سفارشی برای مثال یک گیره 
زیپ سفارشی منع می شدیم چون باز کردن قالب آن بسیار گران بود اما در همان 
زمان طراحان در قسمت طراحی کفش از مدلینگ سه بعدی برای ساخت نمونه 
های اولیه کفش استفاده می کردند که بسیار هم جالب توجه و در عین حال هزینه 

بر بود.«
از حدود یک دهه بعد و زمانی که این فناوری وارد برندهای لوکس فشن شد)اشاره 
به کار طراح معروف آیریش ون هرپن و پیراهن سه بعدی معروف که توسط مایکل 
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اشمیت و فرانسیس بیتونی طراحی شد و توسط دیتا ون تیز پوشیده شد(، تولید 
افزودنی تاثیر زیادی بر صنعت پوشاک به جا گذاشته است. 

امروز وال در کالس های خود دو چاپگر سه بعدی رومیزی دارد و عقیده دارد که 
آموزش استفاده از این چاپگرها و تولید افزودنی نسل طراحان آینده را برای توسعه 
محصوالت مهم به ویژه زمانی که برای شرکت های مهم که پارچه های اختصاصی 

یا با ویژگی های خاص و درخواستی تولید می کنند، آماده می سازد.
دانشجویان با انجام این کار از محدودیت های فناوری های جدید آگاه می شوند و 
تالش می کنند تا آن ها را از میان بردارند. یکی از دانشجویان در آزمایشات خود با 
استفاده از یک فیالمنت نرم پارچه ای را خلق کرد که ظاهر آن مانند پارچه میخ دار 
بود؛ در واقع در ظاهر به نظر می آمد که لمس پارچه دردناک است اما در واقعیت 

پارچه دارای زیردست نرمی بود.
سایر محدودیت ها به گفته وال مربوط به »مشکل چسبندگی« می شود. در بعضی 
از پارچه ها فیالمنت ها می توانند به راحتی بین الیاف موجود در ساختار نخ حرکت 
کنند و در نتیجه امکان چسبندگی بهتر اجزای چاپ شده سه بعدی به لباس فراهم 
می شود اما این فرایند مانند تمامی روش های چاپ نیازمند حرارت دهی است و 

حرارت هم برای همه پارچه ها خوب نیست.
اطمینان از این که پارچه ذوب نخواهد شد خود یک چالش است، هنوز اطالعات 
زیادی در مورد چاپ سه بعدی بر روی پارچه ها و یا این که کدام ماده اولیه برای این 
که چاپ سه بعدی بر روی آن انجام شود خوب است و کدام بد، در دسترس نیست 

و هنوز یک حوزه در حال پیشرفت به شمار می آید. 
این فرایند هنوز برای استفاده در مقیاس صنعتی در عرصه مد به مرحله پختگی 
نرسیده و نیازمند آزمون و خطای بیشتری است. وال می گوید: »این فناوری در 
صنعت کفش تجاری سازی شده است، مزارع چاپ سه بعدی وجود دارند که در آن 
ها چاپ انجام می شود اما هنوز شاهد موارد مشابهی در بخش پوشاک و یا خلق 
یک لباس کامل با استفاده از چاپ سه بعدی نبوده ایم.« او در طول سال ها پروژه 
های مفهومی قابل تجاری شدن زیادی را دیده است برای مثال پروژه دنیت پلگ 
که مربوط به لباس های قابل دانلود برای چاپ در خانه است. به نظر وال این پروژه 
قابل توجه است چون به رفع معضل تولید بیش از حد که یکی از چالش های صنعت 
پوشاک است، کمک می کند. یکی از مزایای چاپ سه بعدی امکان تولید بر اساس 
تقاضا است. اگر کسی واقعا خواهان یک لباس باشد می تواند با دانلود یک فایل آن 

را در منزل چاپ کند و یا برای چاپ به یک مرکز چاپ ارسال نماید.

در مجموع قرار است در آینده از این فناوری در بخش های مختلفی استفاده شود. 
می توان آن را به طور مستقیم بر روی پارچه به کار گرفت و ویژگی های مختلفی 
به پارچه بخشید و همچنین می توان خیلی سریع به اشیا شکل داد برای مثال در 
مورد نمد مالی کردن می توان شکل مورد نظر را در یک محیط سه بعدی خلق و 

سپس از باال آن را نمدی کرد. 

کفش های کاربردی
موارد استفاده از چاپ سه بعدی برای ساخت نمونه های اولیه و افزایش عملکرد 
کفش در برندهای بزرگ و کوچک به چشم می خورد. برای مثال سیلویا فیدو، طراح 
اسپانیایی در طول دوران کارشناسی ارشد خود در زمینه کفش های فشن در کالج 
مد لندن در سال 2012 با این فناوری آشنا شد. او با آگاهی از قابلیت های نامحدود 
فناوری چاپ سه بعدی برای ایجاد خالقیت و ساخت نمونه های سه بعدی بسیار به 
آن عالقمند شد. طراحی های فیدو بسیار منحصر به فرد و کارکردی است برای مثال 
پاشنه های هیدرولیک. این ایده از قابلیت جذب ضربه در کفش های ورزشی گرفته 
شده و وارد کفش های پاشنه بلند لوکس شده است . او در طراحی این کفش حتی با 
یک متخصص جراحی عروق نیز مشورت کرده است. هدف اصلی فیدو بهبود کفش 
های پاشنه بلند بوده است. او ادعا می کند که پوشیدن این کفش ها در مقایسه با 

سایر کفش های پاشنه بلند موجود در بازار باعث بهبود گردش خودن می شود.
افزایش عملکرد و پتانسیل طراحی مد لوکس نخستین چیزی بود که این طراح را 
جذب فناوری چاپ سه بعدی کرد. برای اجرایی کردن ایده های جدید نمی توان از 
روش های سنتی برای مثال قالب گیری استفاده کرد چون نیازمند صرف زمان و 
هزینه زیاد است. با استفاده از روش چاپ سه بعدی امکان ساخت اجزای سفارشی، 

تست کردن آن ها و ارتقای فناوری هرچندبار که الزم باشد، وجود دارد.
فیدو برای پروژه خود از چاپگر چندکاره و اقتصادی Zmorph که دارای سری های 
قابل تعویض و مناسب برای ساخت نمونه های اولیه و تکه های نهایی است، استفاده 
کرد. این طراح کفش همچنین با یک کمپانی تولیدکننده فیالمنت به نام اسمارت 
متریالز 3D همکاری کرد تا مواد اولیه قابل چاپ بر روی کفش را مورد آزمایش و 
بررسی قرار دهد و از این طریق خصویاتی نظیر استحکام، سبکی، انعطاف پذیری و 
غیره را در کفش ایجاد کند. کالکشن Lucid Matters از این طراح یکی از مثال 
هایی است که در آن از پلی پروپیلن به عنوان ماده اولیه استفاده شده است. سایر 
مواد اولیه مورد استفاده فیدو الیاف کربن و فیالمنت هایی که با حرارت تغییر رنگ 

می دهند، بوده است. 
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طراحی های فیدو در سرتاسر جهان و به ویژه در هفته مد پاریس و نیویورک به 
نمایش گذاشته شد. واکنش صنعت کفش و مشتریان به این طراحی ها بسیار مثبت 
بوده است. فیدو انتظار دارد که نمایش محصوالتی که در آن ها از فناوری چاپ سه 
بعدی استفاده شده بر روی کت واک ها در سال های آینده بیشتر شود هرچند که 
او عقیده دارد در بعضی مواقع روش های سنتی تر ممکن است همچنان بهترین 
انتخاب باشند. فیدو می گوید این روش دارای پتانسیل زیادی است اما محدودیت 
هایی هم دارد برای مثال ممکن است در طول فرایند چاپ در زوایای مشخصی 
مشکالتی وجود داشته باشد و مقدار زیادی از مواد اولیه یا همان فیالمنت ها دور 
ریخته شود. امروزه فناوری های دیگری نیز وجود دارد که ممکن است موثرتر باشند 

اما گران هستند چون هنوز در سطح صنعتی قرار دارند.

صنعتی سازی چاپ سه بعدی
هرچند که قابلیت های جدید چاپ سه بعدی به تدریج در حال نمایان شد است اما 
موانعی بر سر راه صنعتی سازی کامل در طراحی مد وجود دارد. اولین و مهم ترین 
مانع محدودیت مواد اولیه است اما چیزی که آن را مضاعف می کند نادیده گرفته 
شدن پردازش پس از چاپ می باشد که برای ایجاد زیبایی و کارکرد در محصول 
مورد استفاده در بخش مد و پوشاک ضروری است. کمپانی AMT که تمرکز آن 
بر روی صنعتی سازی فناوری های تولید افزودنی است، فناوری های تکمیلی را در 
رابطه با پردازش پس از چاپ پیشنهاد می دهد که بتوانند این خدمات را ارایه دهند: 

افزایش عملکرد و زیبایی اجزای چاپ شده مورد استفاده در صنعت مد.    
نود استفنس، مدیر ارشد مالی شرکت می گوید: »زمانی که یک محصول سه بعدی 
چاپ می شود هنوز برای ورود به بازار آماده نیست. در نتیجه در زنجیره تامین مد 
که در آن از چاپ سه بعدی استفاده می شود، توجه به عملیات پردازش پس از چاپ 
ضروری است. این مورد جدا از محدودیت های موجود بر سر راه صنعتی سازی چاپ 
سه بعدی یکی از معضالت مهم به شمار می رود و حتی امروزه بیشتر فرایندهای 
پردازشی پس از چاپ به صورت دستی انجام می شود و در نتیجه هنوز امکان تولید 

محصوالت با استفاده از چاپ سه بعدی در مقیاس انبوه وجود ندارد.«
برای آن که تولید افزودنی برای تولید در مقیاس انبوه مناسب باشد باید به مساله 
پردازش پس از چاپ نیز توجه کرد. کمپانی AMT یک فناوری اتوماتیک را با نام 
PostPro برای انجام عملیات پردازش پس از چاپ عرضه می کند که به عقیده 
کمپانی کل زنجیره این عملیات را پوشش می دهد. با روی آوردن صنایع مختلف به 
مفاهیم صنعت 4.0 یا موج چهارم صنعتی شدن و استفاده از پتانسیل چاپ سه بعدی 
در محصوالت، فرایندهای پردازش بعدی نظیر آن چه که کمپانی ATM ارایه کرده، 
به سرعت به یک اولویت تبدیل خواهد شد تا از این طریق زیبایی و عملکرد اجزای 
چاپ شده به ویژه آن هایی که در صنعت مد مورد استفاده قرار می گیرند، بیشتر 
شود. برای مثال امکان بهبود عملکرد اجزای چاپ شده به روش سه بعدی با استفاده 
از عملیات پردازش بعدی وجود دارد تا از این طریق از پارگی آن ها جلوگیری شود، 
عملکرد آن ها در تماس با مایعات بهبود پیدا کند و حتی دارای زیردست نرم تری 

شوند و در نتیجه کیفیت رنگرزی و پوشش دهی آن ها افزایش پیدا کند.  
در حال حاضر از فناوری چاپ سه بعدی و پردازش پس از آن در بخش های کفش، 
لوازم آرایش، عینک و اکسسوری ها مانند کیف استفاده می شود چون نه تنها از 
لحاظ زیبایی و عملکرد پتانسیل خوبی دارد بلکه از نظر پاسخگویی به نیازهای بازار 

و مد نیز از قابلیت بسیار خوبی برخوردار است.
 استفنس می گوید: »در دو سال گذشته فناوری چاپ سه بعدی در صنعت مد به 
راهکاری تبدیل شده است که برندهای ورزشی و فشن می توانند از آن برای تولید 
محصوالت تجاری خود استفاده کنند. با آشکار شدن هرچه بیشتر مزایای چاپ سه 
بعدی، تقاضا برای آن نیز روز به روز افزایش پیدا می کند. سفارشی شدن، مراحل 
تولید کوتاه تر، نزدیکی بیشتر به مصرف کننده، موجودی کمتر در انبار و پاسخگویی 

سریع تر به تقاضاها و تغییرات موجود بعضی از مزایای این روش است.«
در مجموع تولید فزودنی این امکان را برای برندها فراهم می کند تا با ترندهای بسیار 
رقابتی فست فشن که در آن از فرایندهای قالب گیری تزریقی استفاده می شود، به 
رقابت بپردازند ضمن این که با افزایش ترندهای شخصی سازی از تولید بیش از حد 
جلوگیری می کند. یکی دیگر از دالیلی که باعث شده تا برندهای فشن به چاپ سه 

بعدی روی بیاورند قابلیت تکرارپذیری آن است.

تاثیر چاپ سه بعدی بر صنعت مد و پوشاک
از آن جایی که در حال حاضر فناوری چاپ سه بعدی به یک فناوری برجسته در 
ساخت نمونه های اولیه، اجزا و صنعت کفش تبدیل شده است پس جای تعجب 

ندارد اگر به تدریج طبیعت طراحی فشن و پوشاک را نیز دچار تغییر کند. 
به کارگیری چاپ سه بعدی ناگزیر منجر به تولید سفارشی، براساس تقاضا و سریع 
لباس ها می شود. بعضی عقیده دارند که با این روند ممکن است مدل سنتی 
خرید لباس از خیابان های معروف شهرها از بین برود و نوع جدیدی از مد فوری، 
دیجیتالی و تعاملی متولد شود. از آن جایی که با به کارگیری فناوری جدید تولید بر 
اساس تقاضا برای کسب و کارها ساده تر می شود پس مراحل حمل و نقل نمونه 
های لباس کاهش یافته که خود باعث کاهش تاثیر مخرب این صنعت بر محیط 
زیست می شود. هرچند که کانسپت جدید با موانعی نظیر موانع مربوط به مواد اولیه، 
استانداردسازی، صنعتی سازی و پردازش پس از چاپ همراه است اما بدون شک 
فشارهایی از درون صنعت مد و پوشاک تولیدکنندگان را وادار به استفاده از فناوری 

چاپ سه بعدی می کند.

تهیه و تنظیم: سید امیرحسین امامی رئوف
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در آخرین دوره برگزار شده نمایشگاه بین المللی CES)نمایشگاه محصوالت 
نمایش  به  الکترونیکی هوشمند  از محصوالت  تعدادی  الکترونیکی مصرفی(، 
گذاشته شدند که در راستای ایجاد راحتی و رفاه بیشتر در زندگی روزمره مصرف 

کنندگان طراحی و تولید شده بودند.
نمایشگاه سی ئی اس پلتفورمی برای گجت های نوآوارنه ای است که دارای 
و  بوده  محبوب  موضوعی  همواره  خانه هوشمند  متفاوتی هستند.  کاربردهای 
بازدیدکنندگان چنین نمایشگاه هایی همیشه به دنبال جدیدترین محصوالت 

سرگرمی در خانه، محصوالت رباتیک در آشپزخانه و وسایل کمکی بوده اند.
منسوجات در این بخش نقش بسیار بسیار مهمی را ایفا می کنند که با توجه به 
حضور منسوجات در همه زمینه ها امری منطقی به نظر می رسد. به سختی می 
توان حوزه ای را یافت که منسوجات در آن حضور نداشته باشند. در نتیجه حضور 
منسوجات هوشمند زینت بخش این دوره از نمایشگاه محصوالت الکترونیکی 

مصرفی بوده است.

بالش متحرک
رفع  برای  بالشی است که  پردازیم  آن می  به معرفی  نخستین محصولی که 
مشکالت مربوط به خر و پف کردن تولید شده است؛ مشکلی که تنها در آمریکا 
حدود 90 میلیون نفر با آن درگیر هستند. این بالش متحرک که توسط کمپانی کره 
ای تن مایندز تولید شده به همراه جعبه ای است که وظیفه کشف، ضبط و تجزیه 
و تحلیل الگوهای خر و پف کردن شخص و باد کردن کیسه هوای تعبیه شده در 
بالش را بر عهده دارد تا یک خواب عالی و تنفسی راحت برای شخص فراهم کند. 

زمانی که فرد خر و پف می کند کیسه هوای موجود در بالش باد شده و به آرامی 
سر شخص را در موقعیت مناسب قرار می دهد. این حرکت کوچک سر و گردن 
به طور موقت خر و پف را کاهش می دهد و خواب شبانه آرامی را فراهم می کند. 
در این گجت سه الیه از مواد اولیه کاهش دهنده نویز قرار گرفته تا میزان اختالل 
در خواب شخص را به حداقل برساند به طوری که وقتی از خواب بیدار می شوند 
شاداب و سرحال باشید. از این وسیله همچنین برای کنترل الگوهای خواب فرد در 

طول روز، هفته و ماه نیز استفاده می شود. 

تختخواب هوشمند
کمپانی اسلیپ نامبر در راستای حفظ سالمت و تندرستی از نسل جدید تختخواب 
های هوشمند 360 خود رونمایی کرده است. به گفته کمپانی این تختخواب باعث 

رفع بیشتر مشکالت شایع در هنگام خواب و افزایش خواب باکیفیت می شود. 
گفته می شود تختخواب هوشمند جدید که کالیمیت 360 نام دارد و برنده بهترین 
نوآوری در سی ئی اس 2020 شده است، نخستین تختخوابی می باشد که مجهز 
به فناوری دمایی پیشرفته بوده و دمای مناسب هر شخص را در یک محدوده 
کوچک در اطراف او ایجاد می کند که به طور خودکار نیز قابل تنظیم است. 
طراحی این تختخواب به گونه ای است که متناسب با چرخه های خواب طبیعی 

فرد عمل می کند.
تحقیقات کمپانی اسلیپ نامبر که بر پایا تجزیه و تحلیل بیش از 25 میلیون خواب 
انجام شده نشان می دهد که کسانی که به طور مرتب از تختخواب هوشمند و 
فناوری SleepIQ-سیستم عامل تختخواب- استفاده می کنند، می توانند خواب 

حضور قدرتمند منسوجات خانگی هوشمند در نمایشگاه سی ئی اس

اطالعرساني
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باکیفیت خود را تا 15 دقیقه در شب و حدود صد ساعت در سال افزایش دهند. 
مطالعات نشان داده است که حتی با وجود 15 دقیقه خواب بهتر در طول شب می 
توان توانایی بدن را برای مقابله با اضافه وزن و یا سرماخوردگی بهبود ببخشد و 
بهره وری را افزایش داد. شلی ایباخ، رییس و مدیرعامل اجرایی کمپانی می گوید: 
»اسلیپ نامبر شاهد پشرفت های چشمگیری در جهت مبارزه با بحران جهانی 
خواب که سالمت میلیون ها انسان را تحت تاثیر قرار داده، بوده است. پلتفورم 
دیجیتال سالمت کمپانی با تحقیق و بررسی 700 میلیون خواب به این نتیجه 
رسیده است که سالمتی افراد با کیفیت خواب آن ها در ارتباط است و تختخواب 
های هوشمند 360 اسلیپ نامبر به وضوح خواب باکیفیت تری را برای افراد به 
ارمغان می آورند. نوآوری های جدیدی که در نمایشگاه عرضه می کنیم باعث 

بهبود سالمت خواب می شوند.«

لباس های خواب و منزل تهیه شده از پوست الکترونیک
کمپانی ژاپنی زنوما نیز در این نمایشگاه به دلیل عرضه لباس های خواب و منزل 
تهیه شده از پوست الکترونیک برای افراد مسن موفق به دریافت جایزه نوآوری 
شده است. این لباس با تجزیه و تحلیل وضعیت خواب شخص به طور اتوماتیک 
محیط اتاق را با آن شرایط تطبیق می دهد و عالوه بر آن امکان کنترل و بررسی 
روزانه وضعیت افراد را نیز فراهم می کند. زنوما می گوید تا کنون تمام فناوری های 
کنترلی محدود به دوربین های شخصی و ساعت های هوشمند دردسرساز می 
شدند. لباس های جدید ضمن این که دارای راحتی و طراحی طبیعی لباس خواب 
های معمولی هستند امکان کنترل وضعیت را تنها با پوشیدن لباس ایجاد می کنند.

زیرپایی حمام هوشمند
یکی دیگر از کمپانی های حاضر در نمایشگاه به نام ماتئو نیز زیرپایی حمام 
هوشمندی را عرضه کرده که با زیرپایی های معمولی حمام متفاوت است. ضخامت 
کم، انعطاف پذیری، راحتی و روکش قابل تعویض آن مانند هر زیرپایی معمولی 
دیگری است اما چیزی که آن را از سایر زیرپایی ها متمایز کرده داده هایی است 
که توسط این زیرپایی ضبط و پیگیری می شود نظیر وزن، وضعیت بدن و آنالیز 

ترکیبات بدن.
لنی دیهان، مدیر عامل کمپانی می گوید: »افراد از دانستن وزن خود دچار احساسات 
پیچیده ای می شوند. آن ها با وجود آگاهی از این که وزن فاکتور مهمی در سالمت 
بدن است، دوست ندارند روز خود را با دانستن این که حتی کمی اضافه وزن پیدا 
کرده اند شروع کنند و ترجیح می دهند به جای رفتن روی ترازو از وزن خود بی 
اطالع باقی بمانند. زیرپایی های ماتئو در واقع ابزاری مخفی در حمام برای بهبود 
سالمتی افراد است. با هر بار ایستادن فرد بر روی زیرپایی یک سری داده ها 
در اختیار او قرار می گیرد و حتی زمانی که بعضی از فاکتورهای سالمتی از مرز 
گذشت به او هشدار داده می شود. این داده ها با گذشت زمان قابل پیگیری هستند 
و استفاده از زیرپایی هم هیچ استرسی به فرد وارد نمی کند، در نتیجه مشاهده روند 

موجود در سالمت بدن و ربط دادن داده ها به یکدیگر ساده تر است.«
به دلیل وجود 7000 نقطه فشار در این زیرپایی، هر کاربر ثبت نام شده یا هر 

کدام اعضای خانواده توسط آن قابل شناسایی هستند و داده های مربوط توسط 
اپلیکیشن همراه این زیرپایی در گوشی همراه یا یک آینه متصل، به شخص ارسال 
می شوند. این اپلیکیشن امکان دسترسی به سابقه فرد و توصیه های مربوط به 
رژیم غذایی و تمرینات ورزشی او را فراهم می کند تا به بهبود وضعیت فرد کمک 
نماید. زیرپایی هوشمند ماتئو مجهز به فناوری سنسور فشار خون؛ هوش مصنوعی 
برای تشخیص و شناسایی داده ها در شرایطی که ممکن است فرد کامل بر روی 
زیرپایی ایستاده نباشد؛ روکش های مختلف متناسب با استایل و دکوراسیون هر 
محیط و یک اپلیکیشن همراه برای کمک به درک بهتر داده های مختلف)وزن، 
توده چربی، استخوان و ماهیچه، هیدراتاسیون، اثر فشار، تعادل و وضعیت بدن( 
توسط افراد است. کمپانی تاکید دارد که زیرپایی و اپلیکیشن ماتئو داده ها را به 
اینترنت عمومی ارسال نکرده و برای حفظ امنیت کاربران از پروتکل های حریم 

شخصی سختگیرانه ای پیروی می کند.

شناسایی پارچه
ماشین لباسشویی و خشک کن جدید کمپانی ال جی با نام تین کیو به قدری 
هوشمند بوده که قادر به تشخیص پارچه لباس ها است. موتور دایرکت درایو این 
ماشین لباسشویی درب از جلو مجهز به هوش مصنوعی بوده و ماشین همچنین 

دارای سرویس خدمات مشتری بر پایه هوش مصنوعی می باشد. 
ماشین لباسشویی جدید نه تنها وزن و حجم هر منسوج را به تنهایی تشخیص می 
دهد بلکه با بهره گیری از هوش مصنوعی و سنسورهای پیشرفته نوع پارچه را نیز 
مشخص می کند. ماشین سپس با استفاده از فناوری یادگیری عمیق این اطالعات 
را با داده های دریافتی بیش از 20000 نقطه تماس مرتبط با ماشین های لباسشویی 
دیگر مقایسه می کند و برنامه الزم برای انجام بهترین شستشو و به دست آوردن 
بهترین نتیجه را ارایه می دهد. با این کار عملکرد پاک کنندگی افزایش یافته و 

طول عمر لباس هم تا 15 درصد بیشتر می شود.
ماشین شستشوی هوشمند ال جی قادر است برای مثال تی شرت ها و شلوارهایی 
را که برای شستشو داخل آن قرار می گیرند شناسایی کند و چرخه شستشو را 
طوری برنامه ریزی کند که برای هر کدام از آن ها زمان، دما و حرکت مخصوصی 
در نظر گرفته شود تا بهترین شستشو حاصل شود )این با تنظیمات مربوط به 
شستشوی روتختی، لباس های ظریف و سایر پارچه ها با ترکیبات مختلف فرق 
 ezDispense می کند(. گفته می شود با استفاده از قابلیت جدید ال جی با نام
وابستگی به حدس و گمان کاربر حذف شده و به طور اتوماتیک میزان دقیق مایع 
شوینده و نرم کننده پارچه با توجه به حجم لباس و زمان شستشو در هر دوره از 

شستشو اضافه می شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.

تهیه و تنظیم: شبنم السادات امامی رئوف
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استارتاپ نانولوم ماده اولیه ای را با نام BioHastalex تولید کرده است که از 
گرافین تهیه می شود که در این مقاله به بررسی این ماده و خصوصیات آن می 

پردازیم.
گرافین که از آن به عنوان »ماده اولیه شگفت انگیز« یاد می کنند، در اوایل قرن 
بیست و یکم توسط دو دانشمند از دانشگاه منچستر کشف شده است. آن ها در 
سال 2010 به دلیل فعالیت های خود موفق به دریافت جایزه نوبل فیزیک شده اند.
با گذشت یک دهه از آن زمان این ماده اولیه قدرتمند کاربرد گسترده ای در بسیاری 
از صنایع پیدا کرده است از هوا و فضا گرفته تا صفحات نمایش لمسی و نساجی. 
با وجود این که به کارگیری گرافین در ابزار هوشمند تهیه شده از منسوجات تا 
حدی قابل درک است اما احتماال دانستن این که این ماده اولیه در محصوالت 

ضدویروس و پوشاک پایدار نیز کاربرد وسیعی دارد می تواند غافلگیرکننده باشد. 
یکی از کمپانی هایی که کاربردهای گرافین در حوزه های فوق را تایید کرده 
است، کمپانی نانولوم می باشد. این کمپانی درنوامبر 2019 و توسط ویکتوریا 
ماتاکزینسکی و پروفسور الکساندر سیف علیان تاسیس شده است. تجارت این 
کمپانی در حوزه تولید ماده اولیه ای به نام بیوهاستالکس می باشد. این ماده اولیه 
بر پایه اکسید گرافین عامل دار شده است که دارای اتصاالت کوواالنسی با یک 
پیش پلیمر سنتز شده با گونه ای خاص از پلی کاپروالکتون می باشد. ماده اولیه 
جدید زیست سازگار، زیست تجزیه پذیر و قابل استفاده در پوشاک، بطری های 

پالستیکی و حتی واحدهای تهویه هواست.

Nano�  بیوهاستالکس به طور مشخص توسط یک تیم از دانشمندان در کمپانی
RegMed ساخته شده است. پروفسور سیف علیان این کمپانی را در سال 2016 

تاسیس کرد تا تعدادی از تحقیقات خود را به مرحله تجاری سازی برساند. یکی از 
مواردی تحقیقاتی در این کمپانی نیز گرافین بوده است.

سیف علیان می گوید: »گرافین »ماده اولیه شگفت انگیز« عصر حاضر است. این 
ماده سبک، به شدت مقاوم و ضدباکتری بوده و دارای خواص رسانایی الکتریکی 
و حرارتی حیرت آوری می باشد. گرافین نازک ترین ماده اولیه است ضمن این که 
انعطاف پذیری باالیی دارد. این ماده دارای کاربردهای مختلفی در صنایع گوناگون 
از جمله نساجی، الکترونیک، پزشکی، بسته بندی مواد غذایی، ورزشی و هوافضا 
می باشد. شرط می بندم در بیست سال آینده هر چیزی که لمس می کنیم حاوی 

گرافین باشد.«
کمپانی موفق شده است با استفاده از گرافین دو ماده اولیه تهیه کند: بیوهاستالکس 
که زیست تجزیه پذیر بوده و هاستالکس که زیست تجزیه ناپذیر است. این ماده 
با استفاده از اکسید گرافین عامل دار شده ساخته می شود که در طول فرایند تولید 
مواد اولیه پایه دیگری به آن متصل می شود. محصول به دست آمده به صورت 
محلول یا گرانول پلیمری است که قابل اکسترود شدن و تبدیل به الیاف یا هر 

شکل دیگری می باشد.
هدف ابتدایی از توسعه این ماده تعویض و ترمیم ارگان های بدن انسان و درمان 
زخم ها بوده است اما پس از مالقات سیف علیان با ماتاکزینسکی که متخصص در 

تنوع کاربردی گرافین به عنوان ماده اولیه
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زمینه ارتقای استارتاپ هاست، این طور تشخیص داده شد که کاربرد این ماده اولیه 
زیست تجزیه پذیر بسیار فراتر است.

نخستین حوزه ای که کمپانی آن را هدف قرار داده حوزه پوشاک است. به گفته 
ماتاکزینسکی بیوهاستالکس دارای ویژگی های مثبت زیادی است که آن را به 
عنوان جایگزینی برای مواد اولیه مصنوعی که به محیط زیست آسیب می رسانند 
و در حال حاضر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب می سازد.
برای تهیه بیوهاستالکس و تولید ماده اولیه از آن چند روش وجود دارد اما در مورد 
پوشاک به این صورت است که ابتدا گرافین به شکل محلول درآمده و طی یک 
فرایند ترریسی به الیاف تبدیل می شود. با استفاده از روش بافندگی تاری پودی یا 

حلقوی می توان این الیاف را تقریبا به هر منسوجی تبدیل کرد. 
سیف علیان می گوید: »مزیت این ماده مستحکم بودن آن است و این که می 
توان از آن منسوجات آبگریز یا آبدوست تهیه کرد. همچنین می توان کاری کرد 
که درخشان به نظر برسد یا زیردستی جیر مانند داشته باشد. این ماده غیرسمی 
بوده و مدت زمان تجزیه زیستی این ماده در آب دریا حدود دو سال و نیم است.«

عالوه بر آن بیوهاستالکس بادوام بوده و می توان آن را با درجات مختلفی از 
االستیسیته تهیه کرد ضمن این که می توان خصوصیاتی نظیر مقاومت در برابر 
حرارت، مواد شیمیایی، خستگی و ضربه را نیز در آن ایجاد کرد. از این ماده اولیه می 
توان در تولید پارچه های رسانای حرارتی استفاده کرد و بدون اتالف انرژی خاصیت 
گرم کنندگی در پارچه را بهبود بخشید. نکته دیگر این که الیاف تهیه شده از این 

ماده اولیه بر خالف سایر الیاف از خود میکروالیاف  در محیط منتشر نمی کنند.
ماتاکزینسکی می گوید: »ما به دنبال مشارکت با خانه ها و برندهای فشن هستیم 
تا از این طریق اطمینان حاصل کنیم که ماده اولیه ای که تولید کرده ایم برای آن 
ها قابل استفاده باشد چون پتانسیل زیادی در این ماده وجود دارد. در این صورت 

رویکرد مشارکتی تری خواهیم داشت.«
پاندمی کووید-19 تیم تحقیقاتی را به این فکر انداخت که ضمن استفاده از ماده 
اولیه جدید در پوشاک از آن در تجهیزات محافظت شخصی و فیلتراسیون ویروس 
ها نیز استفاده کنند. تمرکز اولیه آن ها بر روی پوشاک بوده است اما با توجه به 
اطمینانی که برای تولید تجهیزات محافظت شخصی بهتر به خود دارند، می توانند 
به افزایش اعتماد به نفس دولت انگلستان برای مقابله با چنین شرایطی در آینده 

کمک کنند چون حتی در صورت کشف واکسن نیز شیوه انجام بسیاری از امور 
برای همیشه تغییر خواهد کرد.

با تهیه بیوهاستالکس با خاصیت فیلترکنندگی بهتر ضمن این که از ورود ذرات 
کوچک تر به بدن جلوگیری می شود، مشکالت زیست محیطی مربوط به ضایعات 
پزشکی پالستیکی که عمال هم به دلیل لزوم استریل و تمیز بودن هر چیزی 
غیرقابل اجتناب است نیز حل خواهد شد. همچنین می توان از این ماده در سیستم 
های تهویه هوا استفاده کرد و از این طریق مانع از گسترش ویروس و باکتری شد.
به منظور لزوم تهیه ماده اولیه با خاصیت فیلترکنندگی بهتر، فرایند تولید آن تا حدی 
متفاوت است. در ابتدا نمک به پلیمر اضافه می شود تا سیالی با غلظت عسل حاصل 
شود. سپس ماده به دست آمده بر روی سطحی ریخته می شود تا به شکل یک 
ورق مسطح درآید و آماده پخت درون آون شود. پس از آن ماده اولیه داخل آب قرار 
داده شده و با حل شدن نمک در آب، حفره های بسیار کوچک تشکیل می شوند. 
سیف علیان می گوید: »اندازه ویروس کرونا حدود 60 تا 200 نانومتر و اندازه حفره 
های کوچک موجود در ماده اولیه دقیقا 50 نانومتر است. در نتیجه این حفره ها 
می توانند مانع از عبور ویروس شوند. گرافین به طور طبیعی ضدباکتری و نمک 

نیز آبگریز است. ماده اولیه همچنین تا حدی االستیک و تنفس پذیر نیز هست.«
یکی دیگر از مزایای گرافین گران نبودن آن است. سیف علیان می گوید تولید این 
ماده در جهان به قدری زیاد است که تولیدکنندگان حتی نمی دانند با آن چه کنند.
به طور خالصه گرافین ارزان، در دسترس و قابل استفاده برای تولید بیوهاستالکس 
می باشد که ماده ای دوستدار محیط زیست بوده و می تواند راه حلی برای کاهش 
گسترش ویروس هایی نظیر کووید-19 باشد. عاملی که مانع از عرضه جهانی این 

ماده توسط کمپانی می شود مشکل نقدینگی است.  
نگاه خوش بینانه به این قضیه این است که قطعا ماده اولیه بیوهاستالکس طرفداران 
خود را دارد. کمپانی نانولوم قبل از پاندمی و حتی در دوران آن با سواالت متعددی 
از گوشه و کنار در مورد بسته بندی، پوشاک، تشک یوگا و اتومبیل روبرو بوده است. 
به گفته ماتاکزینسکی یکی از تولیدکنندگان مهم در صنعت خودروسازی عالقمند 

به این ماده اولیه جدید شده است.
عالوه بر آن این ماده اولیه در بخش پزشکی همچنان جای پیشرفت دارد، بخشی 
که از ابتدا هدف توسعه این ماده بوده است. به گفته سیف علیان در حال حاضر 
نیز از آن در ساخت دریچه قلب، تاندون و حتی پروتز سینه استفاده می کنند. چند 
کمپانی حتی توافق کرده اند به محض در درسترس شدن ماده اولیه آن را خریداری 
و در تولید ماسک های صورت خود از آن استفاده کنند. این محصول به محض 

آماده شدن منابع مالی روانه بازار خواهد شد.
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بنا بر گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا )EIA(، میزان تولید نفت خام و سایر 
مایعات نفتی به 100851میلیون بشکه در روز رسیده است.

به گفته دکتر اسکات فول برایت، یکی از موسسان و مدیر عامل کمپانی لیوینگ 
اینک در کلرادو بازار محصوالت نفتی یک بازار عظیم می باشد. آمار مربوط به مقدار 

نفت تولید شده در یک روز دیوانه کننده است.
نفت خام کاربردهای بسیار گسترده ای دارد از اشیا مورد استفاده روزمره ما مثل 
مسواک و خمیردندان گرفته تا جوهرهای مورد استفاده در صنایع مختلف، به همین 
دلیل است که تقاضا برای این ماده بسیار باالست اما استفاده از این ماده همواره با 
مخالفت هایی از سوی سازمان های دوستدار محیط زیست و شرکت های تولید 
کننده مواد اولیه زیستی روبرو بوده است چون نفت خام یک سوخت فسیلی است 
که هیچ گاه تجزیه زیستی نخواهد شد. نفت خام در جوهرهای پیگمنتی کربن بلک 
نیز به کار می رود که جزو مواد سرطان زای دسته 2b)موادی که احتماال برای 

انسان سرطان زاست( به شمار می رود.
دکتر فول برایت عقیده دارد که نفت خام باید از هر محصولی که ما استفاده می 
کنیم حذف شود چه به دلیل تغییرات آب و هوایی و چه به دلیل تمام شدن نفت 

خام برای نسل های بعدی.
تعداد متخصصان بیوتکنولوژی یا زیست فناوری که در صنعت جوهر فعالیت می 
کنند زیاد نیست. در نتیجه بدون انجام تحقیق و توسعه مناسب از سوی متخصصان 
زیستی جوهرهای بر پایه نفت خام وارد بازار صنایع مختلفی نظیر نساجی و کاغذ 
سازی می شوند. استارت آپ لیوینگ اینک ادعا کرده است که با ارایه جوهرهای 

منحصر به فرد بر پایه جلبک خود قصد دارد این وضعیت را تغییر دهد.

توسعه جوهرهای بر پایه جلبک
سیزده سال پیش و زمانی که فول برایت مشغول مطالعه بر روی شکوفه های 
جلبک بود متوجه رشد سریع جلبک ها و این که این موضوع تبدیل به معضلی 
برای توریست ها در آمریکا شده است، شد. پس از فارغ التحصیلی و الهام از 
این قضیه به فکر افتاد تا مشکل فوق را به یک راهکار تبدیل کند و سال ها به 
تحقیق در مورد جایگزین کردن نفت خام با جلبک در ساختن سوخت های زیستی 

پرداخت.

او پس از مدتی تحقیق دریافت که ساخت سوخت های زیستی از جلبک یک 
جهش بزرگ بوده و در این میان هنوز فرصت های بسیاری وجود دارد که نادیده 
گرفته شده است. فول برایت می گوید: »تصور مردم همواره بر این بوده که اهمیت 
سوخت از هر چیز دیگری بیشتر است و قطعا هم همین طور است اما وقتی من 
به گوشه و کنار خانه ام نگاه می کنم متوجه می شوم که در همه چیز از نفت خام 
استفاده شده است. در هر کدام از این محصوالت نفت باید حذف شود و جای خود 

را به یک ماده اولیه زیستی بدهد.«
در نهایت فول برایت هنگام خرید کارت های تبریک به فکر جوهر استفاده شده بر 
روی این کارت ها افتاد و این که آیا می توان سلول های جلبک را بر روی کاغذ 

اسپری کرد و یا به نحوی بر روی کاغذ به کار گرفت.
از قدیم برای استخراج پیگمنت ها از منابع طبیعی مشکالتی وجود داشته است. 
معموال رنگزاهای به دست آمده از منابع طبیعی گیاهی پیگمنت نیستند و در آب 
حل می شوند و برای تثبیت آنها نیاز به عوامل تثبیت کننده ای است که چندان به 
نغع محیط زیست نمی باشد. حتی در صورت انجام چنین تکمیلی کیفیت محصول 
نهایی چاپ شده پایین خواهد بود. کمپانی لیوینگ اینک با استفاده از پتانسیل 
جلبک روشی را برای رفع این مشکل کشف کرده است. این کمپانی برای توسعه 
جوهرهای »ایمن و پایا« با مزارعی که در آن نوعی از جلبک به نام اسپیرولینا در 
مقیاس انبوه و در ظروفی به صورت کنترل شده و با استفاده از نور خورشید، آب و 
دی اکسید کربن کشت می شود، همکاری می کند. تنها 15-10 درصد محصول 
این مزارع برای کشاورزان قابل استفاده می باشد. لیوینگ اینک محصوالت جانبی 
الزم را از این مزرعه استخراج کرده و برای پاالیش پیگمنت خام یک تکمیل 
حرارتی سبک بر روی آن ها انجام می دهد و سپس آن را آسیاب کرده و به شکل 

دیسپرشن با خواصی مشابه کربن بلک در می آورد.
بنابراین کمپانی لیوینگ اینک موفق شده تا یک نسخه زیستی از جوهرهای بر 
پایه نفت خام تولید کند، نسخه ای که به دلیل استفاده از فرایند فتوسنتز در تولید 

آن فاقد کربن می باشد.

کاربرد در نساجی
پس از ارایه محصول جدید در کنفرانس ها و نمایشگاه های تجاری سوال های 

توسعه جوهرهای جلبک برای استفاده در صنایع نساجی
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زیادی از سوی هیات های حاضر در آن جا پیرامون امکان استفاده از جوهر جلبک 
در پوشاک مطرح شد.

منسوجات و پوشاک بر خالف بسته بندی ها که دور ریخته می شوند باارزش 
بوده و برای مدت طوالنی تری نگهداری می شوند، کمپانی لیوینگ اینک به 
این قضیه به چشم یک فرصت نگاه کرد تا بتواند وارد بازار نساجی و پوشاک 
شود. فول برایت خود پس از انجام آزمایشات تجربی و انجام موفقیت آمیز 
چاپ اسکرین با جوهر زیستی از قابلیت های آن شگفت زده شد. او می گوید: 
»ما با استفاده از جوهر جلبک بر روی تعدادی از پیراهن های من چاپ انجام 
دادیم، این که با لمس پیراهن ها در واقع ملکول هایی را لمس می کنم با نور 
خورشید کالیفرنیای جنوبی رشد کرده اند، خارق العاده است و باعث تحریک 

خالقیت در من می شود.«
جوهر جلبک در آزمایشات انجام شده در رابطه با استفاده از آن بر روی پوشاک به 
خوبی عمل کرده است در نتیجه نیازی به هیچ عملیات قبل یا بعد ندارد. فرایند 
چاپ اسکرین برای استفاده از جوهر جلبک مناسب است چون دانسیته رنگی در 

این روش باالتر می باشد. 
لیوینگ اینک در حال همکاری با کمپانی دیگری است که ابزار ظریفی را برای 
گذاشتن پیگمنت ها بر روی منسوج تولید می کند. نتایج به دست آمده نشان می 
دهد که برای منسوجات پنبه ای نیازی به آماده سازی قبلی نیست. احتمال دارد با 
ادامه یافتن آزمایشات تغییراتی هم در راستای بهبود محصول ایجاد شود. در حال 

حاضر نتایج نسبتا خوبی در مورد منسوجات پنبه ای حاصل شده است.
کمپانی همچنین در پی توسعه یک سری جوهرهای رنگی زیستی می باشد، فول 
برایت شرح داد که یک سلول کامل جلبک به عنوان پیگمنت قابل استفاده بوده و 

نیازی به عملیات استخراج نیست.
برای استفاده از این جوهر یک سری عملیات خالص سازی الزم است چون جوهر 
پس از چاپ به یک الیه فیلم بسیار نازک تبدیل می شود که در آن غلظت پیگمنت 

های زیستی کاهش پیدا می کند. در این جوهرها بر خالف جوهرهای بر پایه نفت 
خام به دست آوردن درخشندگی الزم دشوار است.

با این وجود لیوینگ اینک تا کنون نمونه هایی ساده اما ظاهرا موثر از محصوالت 
ارایه داده است: استفاده از جلبک به جای کربن بلک برای چاپ فلکسوگرافی، 
لیتوگرافی و اسکرین؛ جوهر فلکسوگرافی بر پایه آب برای چاپ بسته بندی ها، 
جوهر لیتوگرافی برای کاغذ و کاغذ گالسه و در نهایت جوهر چاپ اسکرین برای 

منسوجات پنبه ای.
با توسعه و گسترش فعالیت های زیست محیطی در صنایع نساجی و پوشاک، 

کمپانی های زیادی از طرح جدید استقبال کرده اند. 
جای تعجب نیست که لیوینگ اید در چشم انداز طوالنی مدت خود به منسوجات 
دیجیتال نیز توجه نشان می دهد به ویژه از زمانی که ترندهای دیجیتالی شدن در 
صنایع نساجی رابطه تنگاتنگی با پایایی پیدا کرده است. مشتریان لیوینگ اینک می 
توانند در آینده از جوهرهای جلبکی زیست تجزیه پذیر در فرایندهای چاپ دیجیتال 
غیرآالینده و کارآمد از نظر مصرف انرژی استفاده و با کمک یکدیگر جوهرهای بر 

پایه نفت خام را حذف کنند.

آینده
واضح است که استفاده از محصوالت لیوینگ اینک در چاپ دیجیتال بخشی از 
برنامه های کمپانی است اما در این مسیر تنگناهایی وجود دارد که باید با کمک 
بخش تحقیق و توسعه آن ها را رفع کرد. برای مثال ممکن است حرارت بعضی از 
اجزا در فرایندهای چاپ دیجیتال بعضی از ملکول های رنگی موجود در جوهر بر 
پایه جلبک را تجزیه کند. با این وجود فول برایت همچنان به مزیت های حرکت 

به سوی چاپ دیجیتال اعتقاد دارد.
او می گوید: »چاپ دیجیتال همان آینده است و برندهای کوچک زیادی سعی دارند 
تا خود را از رقبا و یا برندهای بزرگ تر متمایز کنند. تقاضای آن ها ممکن است 
صد یا هزار عدد پیراهن باشد و نه 40000 تا، بنابراین به کارگیری چاپ دیجیتال از 

جهاتی برای آن ها مقرون به صرفه است.«
با تمام این ها کمپانی لیوینگ اینک با توجه به شرایط موجود در استفاده از 
جوهرهای زیستی در شرایط محیطی گرم در طبیعت به دنبال راهکار می باشد. 
در دریچه های آتش فشان ها در زیر اقیانوس موجودات زنده بسیار زیبایی زندگی 
می کنند. رنگ این موجودات صورتی یا زرد روشن می باشد و مکانیزم آن ها در 
طبیعت به گونه ای است که از خود و رنگشان در برابر حرارت محافظت می کنند. 
بنابراین لیوینگ اینک قصد دارد با الهام از این قضیه از رنگزاهای زیستی خود در 

برای آسیب های ناشی از حرارت محافظت نماید.

تهیه و تنظیم: سارا نظام االسالمی

مرجع:
Otis Robinson,” Developing algae inks for textile applications”, 
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افزایش آگاهی های زیست محیطی در میان افراد چه در بازارهای صنعتی و چه 
در بازارهای نوظهور در کنار اهداف تعیین شده برای بهینه سازی مصرف انرژی و 
جلوگیری از تغییرات اقلیمی منجر به افزایش تعداد کشورهایی شده است که خود 

را ملزم به کاهش مصرف سوخت های فسیلی و به حداقل رساندن آن می دانند.
طراحی سیستم های کاراتر با استفاده از عایق های حرارتی می تواند باعث کاهش 
مصرف انرژی شود، در نتیجه از این مواد اولیه استفاده گسترده ای در صنعت و 
جامعه می شود. با این حال به دلیل افزایش تقاضا و پیچیدگی سیستم ها به ویژه 
در کارخانجات صنعتی، الزم است تا انواع جدیدی از مواد اولیه عایق با کارایی باال 
تولید شود. استفاده از عایق های موجود معموال به دلیل وزن، رسانایی حرارتی باال 

و یا مقاومت حرارتی پایین با محدودیت هایی روبرو است.
برای دستیابی به این هدف موسسه فناوری نساجی دانشگاه فنی آخن به عنوان 
بخشی از پروژه BMWi فرایند تولیدی جدیدی را ابداع کرده است که به واسطه 

آن منسوجات بی بافت ایروژلی با تخلخل باال تولید می شود)شکل 1(.
ایروژل ها، ژل های خشک شده با تخلخل باال هستند که تا 99/9 درصد آن را 

هوا تشکیل می دهد. در نتیجه دارای سطح مخصوص باال و رسانایی حرارتی بسیار 
پایین تا mW(/mk( 13 می باشند. ایروژل ها در مقایسه با مواد اولیه متداول، عایق 
حرارتی بسیار بهتری هستند که این امر منجر به توسعه یک خط تولید منسوجات 

بی بافت برای تولید ایروژل های فیالمنتی مداوم شده است.

اقدامات اولیه
تحقیقات بر روی تولید ایروژل های بی بافت بر مبنای پروژه تکمیل شده بنیاد 
تحقیقاتی آلمان با نام AeroFib انجام شده است. این پروژه به تولید الیاف ایروژل 
به دست آمده از سلولز)یک ماده اولیه لیفی بیولوژیکی( اختصاص دارد. از نتایج به 
دست آمده از این تحقیقات برای تنظیم ویژگی های فیالمنت ها نظیر ظرافت، 

استحکام کششی و سختی خمشی استفاده شده است.
زمانی که فیالمنت ها به عنوان یک منسوج بی بافت مورد استفاده قرار می گیرند، 
امکان شکل دهی اجزای قالب گیری شده برای کپسوله سازی وسیله نقلیه وجود 
دارد. از منسوج مورد نظر می توان بر حسب میزان آویزش ساختاری آن در موارد 
کاربردی مختلف استفاده کرد. برای به دست آوردن ویژگی های مورد نظر باید 
پارامترهای کارکردی الزم را به صورت روشمند در فرایند ترریسی تعریف کرد و 
سپس محصول را تحت عملیات خشک کردن فوق بحرانی قرار داد. در فرایند 
ترریسی، دوپ ریسندگی به طور مستقیم سفت شده و به فرم ژلی درمی آید که 

می توان آن را به روش فوق بحرانی خشک نمود.
استفاده از سلولز در این تجربیات ترجیح داده می شود چون در نمک هیدراته مذاب 
تهیه شده از تتراکلرید روی هیدراته قابل حل بوده، قابل بازیافت است و تحقیقات 

جامع و کاملی بر روی آن انجام شده است.

افزایش مقیاس فرایند ریسندگی وت لید
به منظور افزایش بهره وری و بررسی امکان ارتقای صنعتی فرایند وت لید، یک 
کارخانه آزمایشی در ITA احداث شده است. در شکل 2 نقشه تولید خودکار فرایند 

ریسندگی بی بافت های ایروژلی نشان داده شده است.
نازل ریسندگی در قسمت زیرین حمام غیرحالل واقع شده است. ماده غیرحالل 
با توجه به فرایند خشک کردن فوق بحرانی انتخاب می شود. فیالمنت ها در زیر 

تولید ایروژل های بی بافت در مقیاس فنی
اطالعرساني
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پنل راهنما شروع به انعقاد و سفت شدن می کنند و سپس بی بافت وت لید بر 
روی غلتک برداشت پیچیده می شود. مهم ترین عیب ایروژل های سلولزی 
خواص مکانیکی ضعیف آن هاست. بی بافت ها پس از فرایند خشک شدن 
یک ساختار کریستالی پیدا می کنند که باعث کاهش قابلیت آویزش آن ها می 
شود؛ بنابراین منسوج پیش از خشک شدن باید شکل گرفته باشد. فرایند انعقاد 
قابل کنترل است اما از آن جایی که واکنش سریع رخ می دهد می تواند به 

صورت بالقوه باعث آسیب رساندن به فیالمنت ها شود.

نتایج
به منظور جلوگیری از اشکاالت فوق از پلی اکریلو نیتریل به جای سلولز استفاده 
می شود. برای انجام آزمایشات، محلول با 20 درصد وزنی پلی اکریلونیتریل آماده 
سازی می گردد. در شکل 1 تولید بی بافت وت لید به طور مستقیم از این پلیمر 

نشان داده شده است.
اندازه گیری های رئولوژیکی محلول ریسندگی پلی اکریلونیتریل تایید می کند که 
تعویض پلیمر اقدام صحیحی بوده است. محلول های پلی اکریلو نیتریل دارای رفتار 
سیال غیر نیوتنی بوده و ویسکوزیته آن ها Pa.s 10)در s-1/60°C 10( است در 

حالی که ویسکوزیته سلولز Pa.s 115 )در s-1/60°C 10( می باشد.
ویسکوزیته محلول پلی اکریلونیتریل در مقایسه با سلولز بیش از 90 درصد کمتر 
شده و در نتیجه می توان بی بافت ایروژلی را به روش وت لید تحت عملیات 
ریسندگی قرار داد. آنالیز BET ایروژل سلولزی نشان می دهد که سطح مخصوص 

آن ها m2/g 80 است که در مقایسه با سطح مخصوص فیالمنت های ایروژلی 
سلولزی m2/g 250-100پایین می باشد. احتماال فشاری که در حین برداشت بر 

بی بافت ایروژلی وارد می شود عامل این امر است.
 BET الیاف سلولزی در طول این مرحله از فرایند همچنان نرم هستند. آنالیز
نشان می دهد که سطح  اکریلونیتریل  پلی  ایروژلی  بافت  بی  فیالمنت های 
مخصوص آن ها m2/g 202 است. اختالف غلظت زیاد بین محلول ریسندگی 
و حمام انعقاد باعث پخش شدن سریع حالل و غیرحالل داخل و خارج فیالمنت 
ها می شود. شکل گیری حفره های ماکرو باعث کاهش سطح داخلی در مقایسه 
با الیاف دارای حفره های میکرو و نانو می شود. تصاویر سی تی یا توموگرافیک 
کامپیوتری آن در شکل 3 نشان داده شده است. با این حال همچنان امکان 
بهتر شدن فیالمنت های ایروژلی پلی اکریلونیتریل از طریق بهینه سازی حمام 

ریسندگی، نازل ریسندگی و ارتقای فنی ماشین وجود دارد.

پیشرفت های بیشتر
در حال حاضر تصور می شود که برای ارتقای فرایند یک طراحی جدید برای نازل 
ریسندگی و تایید آن توسط شبیه ساز جریان الزم است. کیفیت جریان سیال تا حد 
زیادی به استفاده از صفحه توزیع کننده وابسته است بنابراین بیشتر بر روی بهینه 

سازی صفحه تمرکز و ایده طراحی نازل)شکل4، سمت چپ( کنار گذاشته شد. 
از آن جایی که برای نصب نازل ها نیاز است تا کمترین فضای ممکن به کار گرفته 
شود پس در طراحی اولیه تغییراتی ایجاد شد و در واقع نازل اولیه به شکل فشرده 
درآمد. شبیه سازی جریان در این فرم از نازل نشان داد که جریان سیال بسیار 

یکنواخت است و محاسبات فشار در حین فرایند ریسندگی نیز تقریبا ثابت بود. 

این فعالیت ها و تحقیقات ادامه خواهد یافت و دانش به دست آمده در راه کشف 
کاربردهای صنعتی جدید و جمع آوری ایده های بیشتر برای بررسی فرایند تولید 

ایروژل در مقیاس نیمه صنعتی به کار گرفته خواهد شد.

تهیه و تنظیم: اکرم باقری توستانی
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بخش های مختلف صنایع نساجی می توانند با همکاری یکدیگر راهکارهایی را 
برای مقابله با معضل میکروپالستیک ها در محیط زیست ارایه دهند. نگرانی درباره 
میکروپالستیک ها در صنعت نساجی روز به روز بیشتر می شود. این مشکل هنوز وجوه 

ناشناخته زیادی دارد که باید به بهترین شکل راه حلی برای آن ها پیدا کرد.
در حال حاضر هنوز تعریف واحدی از میکروپالستیک وجود ندارد. اداره ملی اقیانوسی و 
جوی )NOAA( میکروپالستیک ها را به صورت »ذرات پالستیکی با طول کمتر از 
5 میلی متر که می توانند برای اقیانوس ها و زندگی آبی مضر باشند« تعریف می کند.

آژانس مواد شیمایی اروپا )ECHA( تعریف دقیق تری از میکروپالستیک ها دارد: 
»میکروپالستیک ها ذرات حاوی پلیمرهای جامد هستند که ممکن است مواد افزودنی 

یا سایر مواد به آن اضافه شده باشد و یک یا بیشتر از یک درصد وزنی ذرات دارای:
)i( ابعاد بین 0/1 میکرومتر تا 5 میلی متر هستند یا

)ii( در مورد الیاف دارای طولی بین 0/3 میکرومتر تا  15 میلی متر هستند و نسبت طول 
به قطر بیشتر از 3 است.

مطالعه بر روی میکروپالستیک های دریایی موضوع جدیدی نیست. موسسه اقیانوس 
شناسی وودز هول )WHOI( از دهه 1970 به بعد تحقیقاتی را در این رابطه انجام داده و 
به چاپ رسانده است. سایر سازمان ها نیز فعالیت هایی در این زمینه داشته اند برای مثال 
کنسرسیوم SAPEA نقد مفصلی را در مورد لزوم استانداردسازی و ایجاد هماهنگی 
بین روش های مختلف آزمایش منتشر کرده است. این انجمن ادعا کرده است که در 
حال حاضر هیچ مدرکی دال بر خطرات گسترده نانو/میکروپالستیک ها برای سالمت 

انسان وجود ندارد.
در حالی که اندازه گیری مقدار پالستیک های وارد شده به اقیانوس ها همچنان یک 
چالش است، محققان برآورد می کنند که ساالنه 4/8 تا 12/7 میلیون تن ضایعات 
پالستیکی وارد اقیانوس ها می شود. میزان پالستیک های انباشته شده در اقیانوس 
ها در حال حاضر 50 تا 150 میلیون تن تخمین زده می شود. طبق برآورد محققان در 
سال 2014، حداقل 5/25 تریلیون ذرات پالستیکی با وزن 269000 تن بر روی سطح 

اقیانوس های زمین وجود دارد. نمونه برداری از آب های سطحی نشان می دهد که 
احتمال وجود میکروپالستیک ها در غلظت های باال بر روی سطح آب وجود دارد.

در عین حال که نهادهای قانونی قوانین و مقرارتی را برای ایجاد تاثیرات مثبت بر روی 
صنعت نساجی و همچنین مصرف کنندگان وضع می کنند، از اهمیت درک این مشکل 

برای انجام واکنش صحیح نیز نباید غافل شد.

مشکالت مربوط به منسوجات
نمونه گیری از آب ها برای بررسی میکروپالستیک ها نشان داده است که الیاف از نقطه 
نظر »اشکال« قابل تشخیص از میکروپالستیک ها در رتبه دوم قرار می گیرند. با این 
وجود تمرکز بر روی نمونه های به دست آمده از سطح آب ها ممکن است به دقت 
میزان الیاف موجود در آب را نشان ندهد. دانسیته الیاف پلی اتیلن ترفتاالت، نایلون و 
اکریلیک از آب دریا بیشتر است و در نتیجه به نظر می رسد که در بستر دریا جمع می 
شوند. محققان عموما معتقدند که منشا میکروپالستیک ها ذراتی است که به مرور زمان 
از تکه تکه شدن قطعات بزرگ پالستیک حاصل می شود اما درستی بسط دادن این 

نظریه برای میکروپالستیک های مشتق شده از منسوجات هنوز نامعلوم است.
بسیاری از مطالعات انجام شده بر روی میکروپالستیک های رها شده از منسوجات از 
شستشوهای خانگی به عنوان منبع الیاف وارد شده به آب ها یاد می کند. این مطالعات 
نشان می دهد که جدا شدن ذرات الیاف از منسوجات به ویژگی های آن منسوج شامل 
ماده اولیه الیاف، اندازه نخ، ساختار پارچه، وزن پارچه و نوع تکمیل پارچه بستگی دارد. 
برای مثال بررسی های متعدد نشان داده است که منسوجات تهیه شده از پلی اتیلن 
ترفتاالت در مقایسه با سایر منسوجات پلی استری الیافی با نمره باالتر از خود رها می 
کنند. نوع تجهیزات و تنظیمات شستشو و همچنین دترجنت ها نیز می توانند بر میزان 
الیاف رها شده از یک لباس یا کاال تاثیرگذار باشند. مطالعاتی دیگری که در این خصوص 
انجام شده نشان داده است که در مورد منسوجات تهیه شده از پلی اتیلن ترفتاالت 
میزان رها شدن الیاف از لباس در ماشین خشک کن در مقایسه با فرایند شستشو 3 تا 5 
برابر بیشتر است. سایر منابع بالقوه برای میکروپالستیک هایی که از منسوجات مشتق 
می شوند ممکن است ناشی از خرد شدن تورها یا طناب های ماهیگیری و یا تجزیه 
محصوالت بهداشتی بی بافت که به طرز نامناسبی دور ریخته شده اند باشد. عالوه بر 
آن الزم است تا بررسی های بیشتری در مورد نقش فیلترکننده های خانگی و تصفیه 

پساب ها برای جلوگیری از آزاد سازی میکروپالستیک ها در محیط صورت بگیرد.

تاییدیه ها و استانداردها
در حال حاضر استانداردهای اندکی در صنایع نساجی به عنوان راهنمایی در جهت اتخاذ 
تدابیر درست برای اندازه گیری نرخ انتشار میکروپالستیک ها از منسوجات وجود دارد. 
استانداردهای شناخته شده صنعتی و برچسب های زیست محیطی نظیر استانداردهای 

صنعت نساجی و میکروپالستیک ها
اطالعرساني
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 ،ASTM محیطی  زیست  استانداردهای   ،ISO 14000 زیست  محیط  مدیریت 
استاندارد جهانی نساجی ارگانیک GOTS، EU Ecolabel، استانداردهای برچسب 
گذاری OEKO�TEX® هنوز موراد مربوط به جداشدن الیاف از منسوجات را در بر 
نمی گیرند. با این وجود محققان مستقل و سایر سازمان هایی که به انجام آزمایشات 
مربوطه در این صنعت می پردازند، در حال کار برای توسعه روش های قابل تکرار برای 
کمک به آموزش و حمایت از صنعت هستند. برای مثال انجمن آمریکایی شیمیدانان 
و رنگرزان نساجی )AATCC( و پارک مثلث تحقیقاتی در کارولینای شمالی در حال 
توسعه روشی بر مبنای وزن سنجی برای محاسبه الیاف/جرم از دست رفته با استفاده از 
یک ماشین لباسشویی ویژه هستند. موسسه هونشتاین در آلمان مجموعه ای از روش 
های آزمایشی را برای ایجاد یک آنالیز کمی از میکروالیاف طراحی کرده است. این روش 
ها عبارتند از روش وزن سنجی برگرفته از دانشگاه لیدز، ارزیابی نمره و شکل الیاف و 
توزیع سایز با استفاده از آنالیز دینامیک تصویر و ارزیابی محتوای سلولزی و غیرسلولزی. 
عالوه بر آن یک سری روش های آزمایش استانداردسازی شده وجود دارد که ممکن 

است قابلیت اصالح و استفاده برای ارزیابی مستقیم میکروپالستیک ها را داشته باشد.

قوانین و مقررات
در حال حاضر هدف اولیه قوانین و مقررات مربوط به میکروپالستیک ها تولید و یا فروش 
تجهیزات محافظت شخصی که حاوی میکروپالستیک ها می باشند، است. البته قوانین 
جامع تری نیز به زودی تصویب خواهد شد. در ماه اوت 2019 آژانس مواد شیمیایی 
اروپا پیش نویس اصالحیه ای را برای قوانین ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و محدودیت 
مواد شیمیایی)REACH( آماده کرد که به موجب آن فروش »میکروپالستیک ها 
چه به خودی خود و چه در ترکیباتی که استفاده از آن ها ناگزیر منجر به رها شدن 
میکروپالستیک ها در محیط می شود و بدون توجه به شرایط استفاده« در اتحادیه اروپا 
ممنوع می شد. تعریف میکروپالستیک ها در اصالحیه پیشنهادی همان تعریف آژانس 

مواد شیمیایی اروپا بود که در باال به آن اشاره شد.
پلیمرهایی که در طبیعت وجود دارند و آن هایی که اصالح شیمیایی نشده اند به جز 
آن هایی که هیدرولیز شده اند، در این تعریف نمی گنجند چون این پلیمرها زیست 
تجزیه پذیر هستند. عالوه بر آن قانون پیشنهادی تنها برای میکروپالستیک هایی که 
به عمد به منسوج اضافه شده اند صدق می کند، آن هایی که پیش بینی می شود در 
محیط رها شوند. این قانون شامل محصوالتی که در هنگام استفاده یا پس از دورریخته 
شدن  از خود میکروپالستیک آزاد می کنند اما اساسا حاوی میکروپالستیک های اضافه 

 )SEAC(شده مطابق با تعریف باال نیستند، نمی شود. کمیته تحلیل اجتماعی-اقتصادی
نظریه نهایی خود را در مورد این قانون تا ماه سپتامبر منتشر خواهد کرد. 

در حال حاضر مطابق با قانون فوق پلیمرهای طبیعی اصالح نشده و پلیمرهای زیست 
تجزیه پذیر جزو میکروپالستیک ها به شمار نمی روند. الیاف طبیعی با توجه به قوانین 
ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و محدودیت مواد شیمیایی بر اساس منشا خود و نه ساختار 
شیمیایی شان تعریف می شوند. برای مثال پلیمرهایی که در طبیعت وجود دارند اما طی 
یک فرایند صنعتی پلیمریزه می شوند، مشمول این قانون هستند. زیست تجزیه پذیری 
یک پلیمر نیز بر مبنای تاییدیه ISO 17025 تعیین می شود.  در ایاالت متحده آمریکا 
نیز قوانین و مقررات مربوط به میکروپالستیک ها به بحث گذاشته شده است. در ماه 
ژوئن هیئت کنترل منابع آب ایالت کالیفرنیا تعریف جدیدی را از میکروپالستیک ها ارایه 

داد. تعریف میکروپالستیک های موجود در آب آشامیدنی به شرح زیر می باشد:
»مواد اولیه پلیمری جامد که ممکن است به آن ها افزودنی های شیمیایی یا سایر مواد 
اضافه شده باشد و ذراتی هستند که حداقل دارای سه بعد بزرگ تر از یک نانومتر و حجم 
کمتر از 5000 میکرومتر باشند. این تعریف شامل پلیمرهایی که در طبیعت وجود دارند و 

اصالح شیمیایی نشده اند)به جز آن هایی که هیدرولیز شده اند( نمی شود.«
پیش بینی می شود قوانین و مقررات ایالتی مربوط به میکروپالستیک ها بیشتر شود و 
از آن جایی که الیاف معمولی شکلی از میکروپالستیک ها هستند احتمال این که صنایع 
نساجی نیز تحت تاثیر قوانین قرار بگیرند، هست. آشنایی با مشکالت و نگرانی های 
مصرف کنندگان و همکاری با انجمن های تجاری، سازمان های استاندارد، نهادهای 
قانونی و سازمان های تحقیقاتی برای ایجاد راهکارهایی معقول و منسجم از اقداماتی 
است که صنایع نساجی باید در این راستا انجام دهد. وجو میکروپالستیک ها در محیط 
مساله ای پیچیده و چالش برانگیز است. با این وجود با همکاری و به کارگیری علم و 
دانش برای درک این مشکل و برطرف کردن آن می توان به داشتن محیط زیستی 

سالم تر و صنعتی قوی تر کمک کرد.

تهیه و تنظیم: سید امیرحسین امامی رئوف
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اطالعرساني

اخبار نساجي

کارخانجات نساجی اکنون بیشتر از هر زمان 
دیگــری برای باقی ماندن در ایــن بازار ناآرام 
باید با بیشــترین راندمان فعالیت کنند و در 
عین حــال انعطاف پذیری خــود را از لحاظ 
کاربرد محصوالت حفظ نمایند. در عین حال 
کیفیت محصول نیز یک فاکتور ضروری برای 
آن ها محســوب می شــود تا از این طریق از 
تولید دوباره و هدر رفتن مواد اولیه جلوگیری 
کنند. زمان توقف تولید باید به حداقل برسد 
بنابراین تعویض ســریع نخ تار ضروری است. 
مراحلی که از نظر استاندارد یا کیفیت پایین 
تر از ســطح الزم قرار دارند نیز باید تصحیح 
شوند چون می توانند در فرایندهای بافندگی 
پایین دستی مشکالتی را ایجاد کنند. کمپانی 
اشتابلی به عنوان یک تامین کننده مطرح در 
عرصه ماشین آالت بافندگی، طیف گسترده ای 
از ماشین آالت را برای حل مشکالت موجود در 
این بخش در اختیار دارد. راهکارهای پیشرفته 
این کمپانی در زمینه اتوماسیون را می توان با 
توجه به نیازهای موجود در هر کارخانه ای به 
کار گرفت و به راحتی در سیستم های موجود 

اعمال کرد.
کارخانجات بافندگی باید بر فرایندهای زمان 
بر نظیر کشیدن یا گره زدن نخ های تار تسلط 
کامل داشــته باشند. اشــتابلی این امکان را 

برای کارخانجــات فراهم می کند تا از طریق 
اتوماســیون ســرعت انجام ایــن فرایندها را 
بیشتر کنند که این باعث آماده سازی سریع 
نخ های تار با کیفیت باال می شود. ماشین گره 
 TIEPRO زن جدید کمپانی اشــتابلی با نام
استاندارد جدیدی را برای گره زدن نخ های تار 

تعریف کرده است. 
این سیستم مجهز به یک مکانیزم جدید برای 
جدا کردن نخ هاســت که بر اساس چرخش 
اسپیندل عمل می کند و برای استفاده در تمام 
کارخانجات بافندگی در نقاط مختلف جهان با 
نخ های تار استاندارد طراحی شده است)نمره 
نخ بین 30*1 تا 6/7*1 تکس(. این ماشــین 
بــا دارا بودن فناوری دیجیتــال با کارایی باال 
دارای دقت مکانیکی بسیار باالیی می باشد و 
قابلیت کنترل کنندگی آن نیز منحصر به فرد 
است برای مثال اتو ریورس: زمانی که خطایی 
در جداســازی نخ ها رخ دهد برای مثال دو یا 
چند سرنخ با هم جدا شوند، اسپیندل جهت 
چرخش خود را تغییر می دهد و نخ های جدا 
شده را بر روی مخروط جمع می کند. ماشین 
بــه طور خودکار فرایند جداســازی را مجددا 
تکرار می کند و دیگر نیازی به دخالت اپراتور 
نیست. به محض این که سر نخ به درستی جدا 
شد، نخ به طور خودکار بریده شده و یک گره 

ساده زده می شود. 
طول سرنخ های گره زده شده به راحتی قابل 
تنظیم است؛ ســرنخ های بسیار کوتاه امکان 
کشیده شدن سریع نخ بر روی ماشین بافندگی 
TIE�  را فراهم می کنند. اســتفاده از ماشین

PRO در کارخانجات مزایای اقتصادی فوری 
برای آن هــا به همراه دارد نظیر صرفه جویی 

در زمان و نیــروی کار، هزینه های اجرایی و 
همچنین هزینه های نگهــداری کمتر چون 
تعمیرات و نگهداری این ماشــین ساده تر و 
آسان تر اســت. این ماشین به خوبی در قاب 
TPF که به تازگی توسط کمپانی طراحی شده، 
قرار می گیرد. می توان آن را بسیار نزدیک به 
چله نخ تار قرار داد که باعث می شود کشیدن 
نخ ها سریع و آسان باشد و زمان مورد نیاز برای 

تعویض نخ های تار کاهش پیدا کند.
برای کشــیدن نخ های تار نیز ماشــین آالت 
کشــش خودکار SAFIR این امکان را فراهم 
می کند تا توزیع نخ تار درون المل، میل میلک 
و شانه در هر سیکل، مشخص و تکرارپذیر باشد. 
این ماشین از نظر به کارگیری و چیدمان دارای 
انعطاف پذیری باالیی اســت و می توان آن را 
به آسانی در هر کارخانه ای و با هر مواد اولیه 
ای مورد استفاده قرار داد. این ماشین مجهز به 
فناوری منحصر به فرد و جدید کنترل فعال نخ 
تار)AWC( و تنظیم شرایط اولیه)ICS( برای 

نخ های با ویژگی های خاص می باشد. 
تمامی راهکارهای کمپانی اشــتابلی در رابطه 
با مقدمــات بافندگی دارای یک ویژگی اصلی 
و مهم است: با استفاده از این راهکارها می توان 
نخ های تــار عالی که باعث بهبود فرایندهای 
بافندگی پایین دستی می شود تولید کرد که 
نتیجه آن تولید حجم بیشتری از محصوالت 
با کیفیت درجه یک می باشــد. ماشین آالت 
اشــتابلی باعث بهینه سازی فرایندهای تولید 
در کارخانجات بافندگی می شــوند و انعطاف 
پذیــری باالی آن ها باعث می شــود تا قابل 
تطبیق با نیازهای موجود در کارخانجات آینده 

باشند.

ارایه راهکارهایی برای بهینه سازی عملیات مقدمات بافندگی توسط کمپانی اشتابلی

ترجمه: مهندس آزاده موحد
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کمپانی تیجین فرونتیرالیاف جدیدی را با نام 
کرده  عرضه   SOLOTEX® ECO�Hybrid

است که یک لیف مزدوج با قابلیت کشسانی 
باال بوده که حاوی یک پلیمر گیاهی دوست 
دار محیط زیست و پلیمر پلی استر بازیافت 
شــده به روش شــیمیایی می باشد که هر 
کدام در برابر گرما دارای خواص جمع شدگی 
متفاوتی هســتند و در نتیجه باعث شکل 
گیری نخ مجعد و مارپیچی شکل می شوند.

این لیف نماینده محصولی جدید در خانواده 
الیاف سولوتکس پلی تری متیلن ترفتاالت 
)PTT( می باشــد. منســوجات و نخ هــای 
SOLOTEX® ECO�HybridHy�فیالمنتی

brid به عنوان یک محصول برجسته در فشن 

شوهای پاییز/زمستان معرفی خواهند شد که 

قابلیت های زیادی برای استفاده در پوشاک 
ورزشی، یونیفرم ها و غیره دارند. پیش بینی 
می شــود میزان فروش این الیــاف از 4/6 
میلیون دالر در ســال 2020 به 14 میلیون 

دالر در سال 2022 برسد. 
 SOLOTEX® ویژگی هــای اصلی الیــاف

ECO�Hybrid عبارت است از:

پلیمرها 
قابلیت کشسانی عالی با استفاده از فناوری 
جدید برای کنار هم قرار دادن پلیمر PTT و 
پلیمر پلی اتیلن ترفتاالت)PET( تهیه شده از 
مواد اولیه خام بازیافتی که بعدتر برای ایجاد 
ساختاری مجعد مورد فرایند قرار می گیرند. 

تولید فیالمنت 
ساختار مجعد به دست آمده مشابه ساختار 
محصوالت به دســت آمده از مواد اولیه خام 

مشتق شده از نفت است.
با بهینه ســازی شــرایط تولید نخ می توان 

قابلیت رنگ پذیری را ایجاد کرد. 
SOLOTEX® ECO�Hy�ویژگی های الیاف

brid مشابه الیاف مزدوج متداول که از مواد 

اولیه خام نفتی به دست می آیند، است.
زیست سازگار در تهیه پلیمر PTT تا حدی از 
مواد اولیه گیاهی استفاده شده است و پلیمر 
PET نیز از مواد اولیه خام بازیافت شــده به 

روش شیمیایی نظیر الیاف پلی استر استفاده 
شده، تهیه می شود.

تنــوع در ظرافت محدوده گســترده ای از 
ظرافت؛ از 33 تا 330 دســی تکس ضمن 
این که انجام فرایند بر روی نخ فیالمنتی نیز 

امکان پذیر است.
بســیار کاربردی رنــگ پذیر و بــا قابلیت 
کشسانی باال درســت مانند مواد اولیه خام 

نفتی و همچنین دارای بافتاری نرم.
در ســال های اخیر تقاضا بــرای مواد اولیه 
کارکردی و راحــت برای مثال آن هایی که 
دارای بافتاری نرم و قابلیت کشسانی خوب 
باشــند، افرایش یافته اســت. عالوه بر آن 
مصرف کنندگان نیز بــه دنبال پارچه های 
دوســتدار محیط زیســت که از مواد اولیه 
بازیافتی و مشــتق شده از گیاهان تهیه می 

شوند، هستند.

عرضه الیاف جدید ®SOLOTEX توسط کمپانی تیجین فرونتیر

کمپانی اسپینووا نخستین لباس از "مجموعه 
تومارو" خود را عرضه کرده است. فلسفه پشت 
این مجموعه تولید کامال گردشی محصوالت با 

استفاده از منابع تجدیدپذیر می باشد. 
لباس هــای جدید این کمپانــی با همکاری 
کمپانی برگنس-برند نوروژی مطرح در عرصه 
منســوجات پایــدار اوت دور-و کمپانی هالی 
استیونسونز-تولیدکننده بریتانیایی پنبه مومی 

و پارچــه های مقاوم در شــرایط آب و هوایی 
سخت-تولید شده است.

هــدف از عرضه این مجموعــه جلوگیری از 
اســتفاده از مواد اولیه خام و استفاده از منابع 
تجدیدپذیر و در واقع تولید گردشی بوده است. 
در این فرایند از پشــم مــورد تایید FSC و یا 
ضایعات سلولزی به عنوان ماده اولیه خام برای 
تولید الیاف اســتفاده می شــود. این روش بر 
خالف ســایر روش های ثبت شده برای تولید 
الیاف ســلولزی فاقد فرایند حل شدن، مواد 
شیمیایی مضر و جریان های جانبی می باشد. 
ترکیبات شیمیایی الیاف مشابه کاغذ بوده و در 
نتیجه بدون جدا شدن میکروپالستیک ها از 

آن به سرعت تجزیه می شود.
در حال حاضر از مــواد اولیه فوق برای تولید 

پیراهن استفاده می شود اما در آینده می توان 
آن ها را آپســایکل یا همان بهیافت و به یک 

محصول کامال متفاوت تبدیل کرد. 
پارچه پیراهن های جدیــد ترکیبی از الیاف 
الیوســل است. کوله پشتی که در نوامبر سال 
2019 از ایــن برند عرضه شــد، حاوی پنبه 
ارگانیک بود. این کوله پشتی یک نمونه اولیه 
بود که مصرف کننــدگان باید برای خرید آن 
درخواســت می دادند. در حــال حاضر مقدار 
موجود از پارچه کوله پشــتی تا 500 درصد 
افزایــش یافتــه و در نتیجه دیگــر نیازی به 
درخواست دادن برای خرید آن نیست. پیراهن 
های جدید نیز در قسمت محصوالت نوآورانه 

برگنس در دسترس می باشد.

عرضه نخستین لباس کامال گردشی توسط کمپانی اسپینووا
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کمپانی ژاپنی تیجین فرونتیر اعالم کرده که 
موفق به تولید پارچه جدیدی شــده است که 
دارای قدرت جذب فــوق العاده باال بوده و به 
ســرعت نیز خشک می شــود؛ در تولید این 
پارچه از ســاختار نرم خــاک دیاتومه)نوعی 
خاک اســت که از بقایای فسیلی جلبک های 
تک سلولی پوسته سخت دیاتوم به وجود آمده 
است( مورد اســتفاده در زیرپایی های حمام 
الهام گرفته شــده است. تیجین این پارچه را 
برای مجموعه لباس های اسپرت بهار/تابستان 
2021 به فروش خواهد رساند و هدف تعیین 
شده کمپانی برای فروش ساالنه در سال مالی 
2020، 50000 متر و ســال مالی 2022، ده 

برابر آن یعنی 500000 متر می باشد.
فناوری تولید این پارچه به این صورت اســت 
که نخ های کامپوزیتی تحت فرایند خاصی قرار 
می گیرند تا در جهت تاری متورم و در جهت 
پودی جمع شــوند که باعث می شود پارچه 

حاصل دارای ســاختار ظریف و نایکنواختی 
باشــد. ســاختار متخلخل ســطح پارچه که 
تقلیدی از ســاختار خاک دیاتومه است باعث 
ایجاد فضاهای خالی در ســاختار تاری پودی 
می شــود. تغییر میزان جمع شدگی نخ های 
کامپوزیتی نیز باعث شکل گیری قسمت های 
محدب و برجسته می شود. ظاهر طبیعی این 
پارچه نیز دلیل استفاده از نخ های کامپوزیتی 
است که از الیاف رندوم با میزان جمع شدگی و 

ظرافت های مختلف تشکیل می شود.
پارچه های پلی استری متداول دارای ساختار 
تــاری پودی صــاف و همواری هســتند که 
متشکل از الیاف یکنواخت است در حالی که 
پارچه جدید به دلیل وجودالیاف رندوم در آن 

ساختاری لطیف و نایکنواخت دارد. 
از ویژگی های ایــن پارچه می توان به جذب 
آب عالی و خشک شدن سریع آن اشاره کرد. 
ظاهر آن نیز شــبیه پارچه های تهیه شده از 

الیاف طبیعی بوده و خواص کشسانی هم دارد. 
سرعت خشــک شــدن آن به دلیل اختالف 
دانســیته الیه های ســاختاری نایکنواخت و 
قســمت محدب شــکل آن که باعث بهبود 
مویینگی می شود، 40 درصد سریع تر از پلی 
استر معمولی است. همچنین این پارچه بسیار 
بادوام بوده و خواص جذب آب و خشک شدن 
سریع آن حتی پس از 50 بار شستشو از بین 
نمی رود. چروک پذیری آن هم از پلی اســتر 

معمولی کمتر است.
امروزه تقاضا برای محصوالتی که نیاز به انجام 
امور خانه داری نظیر شســتن لباس ها را به 
حداقل برســاند، افزایش یافتــه و به تبع آن 
محبوبیــت لباس هایی کــه مراقبت از آن ها 
آســان بوده و بعد از شستن سریع خشک می 
شوند نیز بیشتر شده است. عالوه بر آن در سال 
های اخیر لباس هایی با بافتار و ظاهر طبیعی 

نیز رواج زیادی پیدا کرده است. 

رونمایی از پارچه جدید کمپانی تیجین فرونتیر 

گروهــی از زنــان در اســتودیوی رنگــرزی 
بافندگــی  کارخانــه  و   Botanical Inks
بریستول موفق شده اند کمپین سرمایه گذاری 
جمعی بر روی پــروژه Bristol Cloth را به 
سرانجام برسانند. این پروژه توسط بابز بیهان و 
تیمش بنا نهاده شده و نخستین پارچه کشمیر 
پایدار اســت که در داخل انگلستان تولید می 

شود.
این شــال ها صد در صد زیست تجزیه پذیر 
هستند و در پایان چرخه عمر خود می توانند 
به عنوان مــواد مغــذی بیولوژیکی به خاک 
برگردانده شوند. شال های کشمیر جدید که 

تعدا آن ها نیز محدود اســت، در یورکشــایر 
ریســیده و رنگرزی و در بریســتول بافته می 

شوند.
کل فرایند تولید این شــال هــا از روش های 
سنتی برگرفته شده اســت. بابز بیهان، مدیر 
و موســس پروژه و موسسه رنگرزی بوتانیکال 
اینکز عقیده دارد که رنگزاهای سنتی انگلستان 
که میراث گذشتگان اســت، برای قرن ها در 
انگلستان قدیم در فرایندهای رنگرزی به کار 
گرفته می شده است. او می گوید آن ها از برگ 
ایندیگو که به دلیل فرایند استخراج پیچیده و 
پرزحمت آن با ارزش ترین رنگزای طبیعی در 

جهان است، استفاده می کردند.
بریستول در سال 2015 جایزه پایتخت سبز 
اروپــا را دریافت کرده و در همین ســال نیز 
کارخانه بافندگی در این شــهر تاسیس شده 
اســت. این کارخانه که نخستین منسوجات 
غیرســمی احیایی انگلستان در آن تولید می 
 Bristol Cloth شــود، به بخشــی از پروژه

تبدیل شده است.
منبع تامین پشم در این پروژه مزرعه فرنهیل 
اســت. در این مزرعه حیوانات زیادی در یک 
منطقه و در کنار یکدیگر نگهداری می شوند 
که خود باعث بازگشــت مواد مغذی فراوانی 
به خاک می شــود. البته حرکت این حیوانات 
سریع اســت که باعث می شــود همواره به 
علفزارهای جدید برای چرا دسترســی داشته 
باشــند. در این زمین ها گونه های متنوعی از 
گیاهان نیز پرورش داده می شوند تا اطمینان 
حاصل شــود که انواع مواد مغذی و معدنی به 

خاک بازگردانده می شود. 
این گیاهان هرچه بلندتر شود و بیشتر در خاک 
ریشه بدوانند،کربن بیشتری را از هوا گرفته و 
آن را بــه خاک برمی گردانند. با اســتفاده از 
مواد اولیه طبیعی مانند گیاهان، مواد معدنی 
و حشرات برای رنگرزی، بازگرداندن الیاف به 
زمین پس از پایان استفاده از آن بدون مشکل 

خواهد بود.

شال های کشمیر با قابلیت کاشته شدن در زمین
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از آن جایی که بســیاری از مصرف کنندگان 
خواستار شــفافیت بیشــتر برندها در مورد 
تولیدات پایدار خود هستند، دستیابی به این 
اطالعات به نوعی چالش تبدیل شــده است. 
مراحل مختلف موجود در زنجیره تامین باعث 
می شود تا ردیابی محصوالت از منبع تا نقطه 
فروش آن ها فرایندی طوالنی و خسته کننده 
باشد. کمپانی لنزینگ برای در اختیار داشتن 
پشتیبانی فنی مناسب در این عرصه تصمیم 
به همکاری با کمپانی تکسایل جنسیس گرفته 
اســت تا از این طریق به مشتریان خود کمک 
کند تا به شــفافیت کامــل در زنجیره تامین 

لنزینگ دست پیدا کنند.
بســیاری از مطالعات نشــان داده اســت که 
مشــتریان ترجیح می دهند که برندها ارزش 
های خود را که امروزه بیشــتر شامل تولیدات 

پایدار و اخالقی می شود، با آن ها به اشتراک 
بگذارند. حتی اگر یک برند جایگاهی در تولید 
پایدار برای خود کسب نکرده باشد، تالش های 
او برای بهبود عملکرد زیست محیطی و تایید 
مشکالت موجود باعث می شود تا آن برند در 
نظر مصرف کننــدگان از محبوبیت برخوردار 

شود. 
آمیت گواتام، مدیرعامل و موســس کمپانی 
تکستایل جنســیس می گوید که با افزایش 
اهمیت شفافیت برندها و در اولویت قرار گرفتن 
این مبحث توسط آن ها، مدیران 100 برند مد 
در جهان تصمیم به اســتفاده از الیاف صد در 
صد پایدار و قابل ردیابی در محصوالت خود تا 
پنج سال آینده گرفته اند. او اضافه می کند که 
پایداری و قابلیت ردیابی در واقع دو روی یک 
سکه هستند و کمپانی لنزینگ با این همکاری 

راه را برای کل صنعت مد هموار کرده است. 
از آن جایــی که لنزینگ به دلیل الیاف پایدار 
خود معروف است، احتمال دارد که مشتریان 
این کمپانی نیز نگرانی های بیشتری  از تاثیرات 
منفی بر روی محیط زیســت داشــته باشند. 
درست است که استفاده از مواد اولیه بازیافتی 
و دوستدار محیط زیست باعث کاهش ردپای 

کربن می شــود اما هنــوز مراحل دیگری در 
چرخه عمر محصول وجود دارد که باید مورد 

ارزیابی برندها قرار بگیرد.
وجود مراحل زیاد در طول زنجیره تامین باعث 
پیچیده شــدن قابلیــت ردیابی محصول می 
شود. لنزینگ با همکاری با کمپانی تکستایل 
جنسیس از پس این چالش برآمده و برای هر 
لیف یک اثرانگشت دیجیتال ایجاد کرده است.  
با اســتفاده از فناوری بالک چین)سیستمی 
بــرای ثبت و ضبط داده ها( مــی توان از این 
اثرانگشت ها برای پیگیری محموله الیاف در 
طــول فرایند تولید آن بهــره گرفت. فناوری 
جدید این امکان را برای برندها فراهم می کند 
تا اعتبار محصوالت را در هر مرحله از زنجیره 
تامین آن ها از جمله هنگام فروش به مصرف 
کننده تایید کنند. عالوه بر آن باعث اطمینان 
مشتریان در مورد محصول خریداری شده می 
 E�Branding شود. این سیســتم با سیستم
لنزینگ که مربوط به تایید پارچه می باشــد، 

یکپارچه سازی شده است. 
با اســتفاده از سیســتم جدید، لنزینگ قادر 
خواهد بود به یک سطح باورنکردنی از شفافیت 

در زنجیره تامین خود برسد.

همکاری کمپانی لنزینگ با کمپانی تکستایل جنسیس برای عرضه فناوری ردیابی

افزایش صادرات نخ ویتنام به ویژه به بزرگ 
ترین کشور وارد کننده نخ در جهان یعنی 
چین، این کشــور را به بازاری با بیشترین 
میزان رشد برای پنبه تبدیل کرده است. به 
گزارش بخش کشاورزی خارجی دپارتمان 

کشــاورزی آمریکا، این امــر باعث ایجاد 
فرصت برای صادرات بیشتر پنبه از ایاالت 
متحده آمریکا به کشورهای آسیای جنوب 

شرقی شده است. 
به دلیــل هزینه های پاییــن محیطی در 
ویتنام نسبت به ژاپن و کره جنوبی، سرمایه 
گذاری خارجی در کارخانجات ریسندگی 

این کشور رو به افزایش است. 
در نتیجه چیــن و ســایر صادرکنندگان 
خارجی)بــرای مثال هند و پاکســتان( به 
تدریج جای خود را بــه ویتنام می دهند. 
صادرات نخ ویتنام به چین عمال پنج برابر 

شــده که حاکی از آن اســت کــه ارتباط 
بین صنایع نســاجی این کشورها در حال 

گسترش می باشد. 
ویتنــام از  مهم ترین مقصد صادراتی پنبه 
آمریکاســت و بیش از 40 درصد مجموع 
ارزش صادرات محصوالت کشــاورزی را به 

خود اختصاص می دهد.
پیش بینی ویتنام به عنــوان دومین وارد 
کننده بزرگ بــه افزایش صــادرات پنبه 
آمریکا و رسیدن آن به بیشترین مقدار دهه 

اخیر خود است.

ویتنام دارای سریع ترین میزان رشد در بازار پنبه
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کمپانــی بربری بــا همکاری آژانــس تولید 
دیجیتال Koffeecup سیســتم نرم افزاری 
جدیدی را ساخته است که باعث ایجاد تحول 
در صنعت مهندسی و طراحی مد می شود. در 
این نرم افزار فناوری های گیمینگ و طراحی با 
هم ترکیب شده و فرایند قرار دادن طرح های 

چاپی بر روی لباس را تسهیل کرده است.
نــرم افزار جدید طــوری طراحی شــده که 
چاپ های دو بعدی را بر روی الگوی سه بعدی 
کاال قــرار داده و با در اختیــار قرار دادن یک 
دیدگاه اجمالی از محصول تکمیل شده، امکان 
ارایه بازخــورد در لحظه را فراهم می کند. در 
حال حاضر به کارگیری فناوری سه بعدی به 
بخشی از مدل تجارت بربری تبدیل شده است 
که باعــث افزایش پایداری، خالقیت و کارایی 

فرایند می شود.
با استفاده از این نرم افزار میزان کاغذ مصرفی 
در فرایند طراحی تا حداقل دوســوم کاهش 
پیــدا می کند. دقت باالی نرم افزار جدید این 

پتانسیل را دارد که میزان ضایعات کارخانه را 
کم کرده و از طرح نوآورانه کمپانی در رابطه با 
کاهش استفاده از مواد اولیه مازاد حمایت کند. 
 مارک موریس معاون ارشــد بخش بازرگانی 
دیجیتال در کمپانی بربری می گوید: نرم افزار 
جدیــد مثالی عالــی از نــوآوری دیجیتال و 
عملکرد متقابل بوده است. کمپانی بربری در 
واقع فناوری را که معموال در توســعه بازی ها 
مورد استفاده قرار می گرفت در عرصه مد به 
کار گرفته است. این کمپانی همچنین به دنبال 
استفاده از واقعیت مجازی و افزوده برای توسعه 

نرم افزار جدید می باشد.

ورود برند بربری به عرصه مد پایدار

نمایشــگاه ITM 2022 کــه در تاریــخ 14 
تا 18ژوئن در اســتانبول برگزار می شــود، 
فرصت خوبی برای شــرکت هایی است که 
تمایل به گســترش سرمایه گذاری و معرفی 
فناوری هــای نوآورانــه خود دارنــد. در این 
نمایشگاه ماشین آالت جوراب بافی، تکمیل، 
تــاری پودی،  بافندگی  رنگــرزی،  چــاپ، 
بافندگی حلقوی، نخ، نساجی، صنایع وابسته 
و مواد شیمیایی به نمایش گذاشته می شود.

هرچند که صنایع نســاجی ترکیه به دلیل 
پاندمــی کووید-19 با رکود نســبی مواجه 
بود اما دولت ترکیه به لطف زیرساخت های 
تولیدی این صنعت و ظرفیت های صادراتی 
آن در ســطح بین الملل موفق به برداشتن 
محدودیت هــا در ماه ژوئن شــد. صادرات 
نســاجی و مواد اولیه خــام افزایش یافت و 
شــرکت ها اقدام به ســرمایه گذاری های 

جدیدی کردند.
در حالی که بســیاری از شرکت های داخلی 
کارخانجات خود را گســترش دادند بعضی 
از آن هــا نیــز تصمیمات جدیــدی برای 
ســرمایه گذاری اتخاذ کردند. برای مثال در 

حالی که بــرای یک کارخانه بــزرگ تولید 
پارچه های پزشــکی و بهداشــتی در شهر 
چورلو تامین ســرمایه شده بود، یک شرکت 
ترکیه ای دیگر که در عرصه تولید ماشــین 
آالت نساجی شــناخته شده بود، تصمیم به 
ســرمایه گذاری 40 میلیون لیره ای گرفت. 
کمپانی تولیدکننده منسوجات بی بافت ملت 
بالون و اسپان باند در شــهر غازیان تپه دو 
خط ملت بالون جدید به خطوط تولید خود 

اضافه کرد. 
شــرکت دیگری نیز اقدام به سرمایه گذاری 
بر روی مواد اولیه خــام وارداتی کرد. انجام 
چنین سرمایه گذاری هایی در ترکیه که یک 
پایگاه تولیدی از مشــریان اروپایی به شمار 
می رود باعث برانگیختن اشــتهای سرمایه 
گذاران بین المللی می شــود. یکی از برزگ 
ترین شرکت های خوشه ای کره جنوبی در 
حال آماده شــدن برای سرمایه گذاری 430 
میلیون دالری در شــهر چرکزکی می باشد. 
این ســرمایه گذاری ها باعث شده تا خرید 
ماشین آالت نســاجی در نه ماهه اول سال 
2020، 37/1 درصد افزایش یافته و به بیش 

از یک میلیارد دالر برسد.
هرچند که شــرکت های فوق از مشــکالت 
دوران پاندمی به عنوان یک فرصت استفاده 
کردند و به ســرمایه گذاری های خود ادامه 
دادند بســیاری از شــرکت ها نیز در انتظار 
نمایشــگاه ITM 2022 برای خرید ماشین 
آالت هســتند. این نمایشــگاه هزاران غرفه 
گــذار و بازدیدکننده را زیر یک ســقف گرد 
هم مــی آورد. مقامات شــرکتی که فرصت 
مشــاهده جدیدتریــن فناوری هــای ارایه 
شده توســط غرفه گذاران داخلی و خارجی 
را خواهنــد یافت، می توانند بــا مالقات با 
متخصصان هر بخش زمینه مناســب برای 
سرمایه گذاری های خود را پیدا کنند. قطعا 
ماشین آالت مخصوص تولید منسوجات فنی 
به دلیل اهمیتی کــه در دوران پاندمی پیدا 
کــرده اند توجه بازدیدکننــدگان را به خود 

جذب خواهند کرد.   
خرید ماشــین آالت و ایجــاد ارتباط های 
تجاری بین شرکت های داخلی و بین المللی 
باعــث پویایی در صنایع نســاجی و اقتصاد 

ترکیه خواهد شد.

نمایشگاه ITM 2022 ترکیه راهی برای گسترش سرمایه گذاری تولیدکنندگان
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شــرکت سوییســی Livinguard فعال در 
عرصه فناوری های بهداشــتی موفق به تولید 
فناوری شــده اســت که قادر به از بین بردن 

ویروس کووید-19 تا 99 درصد می باشد. 
این کمپانی که در ســال 2011 تاسیس شده 
است بیشتر بر روی ایجاد تغییر در محصوالت 
بهداشــتی قرن بیســت و یکم تمرکز دارد. 
فعالیت آن در گذشته بیشتر تصفیه آب و هوا، 
منسوجات صنعتی و در تماس با مواد غذایی 
بوده و در حال حاضــر از تخصص خود برای 
کمک به مبارزه با ویروس کووید-19 استفاده 
می کنــد. لیوینگ گارد در حال اســتفاده از 
فنــاوری Tripellent خود-که شــامل یک 
پوشش ضد ویروسی اســت-در ماسک های 
صورت می باشد. اخیرا آزمایشات مربوطه در 
دپارتمان مطالعات زیســت محیطی دانشگاه 
آریزونا در شــهر توسان به انجام رسیده است. 
آزمایشــات نشــان می دهد که بیشتر از 99 
درصــد کرونا ویروس انســانی e229 پس از 
تماس با منســوجات عمل شده لیوینگ گارد 
از بین خواهد رفت. ویژگی های منحصر به فرد 
لیوینگ گارد سطحی غیر منتظره از ایمنی را 
برای کاربران فراهم می کند. ماســک جدید 
از ســه الیه تشکیل می شــود که 5 سطح از 
محافظت در برابر کووید-19 ایجاد می کند. بر 
خالف ســایر ماسک های صورت این سه الیه 
هم از کاربر و هم از یکدیگر محافظت می کنند. 
لیوینگ گارد برای ساخت الیه بیرونی ماسک از 
فناوری ثبت شده Tripellent خود استفاده 
کرده اســت. در این فناوری یک پوشش ضد 
ویروسی و دفع کننده بر روی قسمت بیرونی 
پارچه به کار گرفته می شــود که پوشش ضد 
ویروســی خود به پارچه متصل می شود. در 

قسمت درونی پارچه هم همین فناوری به کار 
گرفته می شود. الیه میانی ماسک از یک فیلتر 
بی بافت دارای استاندارد صنعتی تشکیل می 
شــود که ویروس ها را به الیه های درونی یا 
بیرونی هدایت می کند تا در آن جا نابود شوند. 
این الیه که در بین دو پارچه ضدعفونی کننده 
قرار می گیرد، در برابر آلودگی های بیولوژیک 
محافظت شده و این امکان را فراهم می کند تا 
ماسک بدون هیچ خطری شسته شده و مورد 

استفاده مجدد قرار گیرد. 
تراکم الیه درونی در مقایســه با الیه بیرونی 
بیشتر اســت و همچنین فناوری ضدویروسی 
لیوینگ گارد بر روی آن اعمال می شود. این 
الیه به سرعت خشک می شود و همچنین نرم، 
کشسان و دارای رطوبت پایین است که باعث 
ایجاد راحتی در قسمت دهان و بینی می گردد. 
قابلیــت  فنــاوری فــوق  پایــه و اســاس 
ســطوح پلی کاتیونــی در غیرفعــال کردن 
میکروارگانیزم  هایی نظیــر باکتری، ویروس و 
انواع مختلفی از قارچ هاست. در ابتدا مواد اولیه 
نظیر منسوجات عمل شده با فناوری لیوینگ 
گارد حاوی حدود 24 میلیارد بار الکتریکی در 
سانتی متر مربع هستند که باعث می شود در 
برابر ویروس ها و باکتری ها مانند یک آهنربا 
عمل کنند. به کارگیری فنــاوری فوق باعث 
ایجاد قطب مثبت در برابر ویروس ها و باکتری 
های منفی می شود. میکروب ها پس از تماس 

خودشان به منسوج متصل می شوند.
بار مثبت آهنربا از بار منفی میکروب ها قوی 
تر است که به معنای از هم پاشیدن میکروب 
هاســت. پس از آن دیواره ســلولی باکتری و 
مخمر و همچنین پوشش پروتئینی ویروس ها 
از بیــن می رود و بقایای بی ضرر آن به بیرون 
نشت می کند و تجزیه می شود. میکروب ها 
به محض تخریب شدن فاقد بار می شوند و در 
نتیجه با شستشو از بین می روند. با خالی شدن 
فضای اشغال شده توسط میکروب ها بارهای 
مثبتی که به آن ها متصل بودند آزاد می شوند 

و فرایند از سر گرفته خواهد شد.
ماســک های صورت تولید شــده با فناوری 

لیوینگ گارد قابل شستشــو و استفاده مجدد 
می باشد. هر ماسک تا 210 بار قابل استفاده 
است بدون آن که تغییری در عملکرد آن ایجاد 
شــود. از آن جایی که این ماسک ها فاقد فلز 
می باشــد پس با پوست بدن و محیط زیست 
مهربان است. با وجود آن که در شرایط کنونی 
از فناوری لیوینگ گارد در تهیه ماســک های 
صورت استفاده می شود اما می توان آن را بر 
روی هر منسوج دیگری به کار گرفت و باالترین 
سطح از بهداشت و محافظت را در آن منسوج 
ایجاد کــرد که قابل اســتفاده در محصوالت 

مختلف و صنایع گوناگون است.
در حال حاضر نتایج به دست آمده از آزمایشات 
توسط ســازمان غذا و داروی آمریکا در دست 
بررسی است. اگرچه هنوز ماسک های صورت 
لیوینگ گارد برای فروش در آمریکا در دسترس 
نیستند اما کمپانی اطمینان دارد که نتایج به 
دست آمده قابل اعتماد بوده و استفاده از این 
فناوری در ماســک ها و منسوجات به ویژه در 

طول دوران این پاندمی مفید است.
ماسک های جدید در حال حاضر در کشورهای 
پرتغال، اسراییل، سریالنکا، اردن، امارات متحده 
عربی، هند و چین تولید می شود. پیش بینی 
می شــود در آمریکا نیز این ماسک ها تا چند 
هفته آینده در دسترس افراد قرار بگیرد. تولید 
ماسک های لیوینگ گارد در آمریکا بر عهده 
کمپانی ReadyOne-تولیدکننده لباس های 
جنگی برای ارتش آمریکا در شــهر ال پاســو 
در ایالت تگزاس-خواهــد بود. در حال حاضر 
چندین کمپانی در آســیا، خاورمیانه و اروپا با 
استفاده از فناوری لیوینگ گارد به تولید ماسک 
 FHH(( های صــورت می پردازنــد از جمله
Fine Hygienic Holding. کشــورهای 
زیادی در مناطق نامبرده این ماســک ها را به 
عنوان ماســک های N95 ضد ویروس و ضد 
باکتری که قابلیت استفاده مجدد دارند، تایید 
 Procter & Gamble کرده اند. کمپانــی
جزو نخستین شرکت هایی بود که ماسک های 
برنــد Fine Guard کمپانی FHH را برای 

کارکنان خود در چین خریداری کرد.

نابود کردن ویروس کووید-19 با استفاده از فناوری لیوینگ گارد
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کمپانــی نیلیت محصول جدید خــود با نام 
Sensil WaterCare را در راستای تعهد به 
پایداری در صنعت نساجی عرضه کرده است. 
این محصول از پیش رنگرزی شده و در نتیجه 
تولیدکننــدگان پارچه و لباس می توانند صد 
در صد در مصرف آب، انرژی و مواد شیمیایی 
که در روش های رنگرزی سنتی مورد استفاده 
قرار می گرفــت، صرفه جویی کنند. در روش 
سنتی رنگرزی منســوجات که یک فرایند تر 
اســت، آب و انرژی زیادی مصرف می شــود. 

حــدود 20 درصد آلودگــی آب ها در صنایع 
به فرایند رنگرزی منسوجات و تصفیه پساب 
های حاصل از آن مربوط است. محصول جدید 
کمپانی نیلیت یک انتخاب پایدارتر در اختیار 
برندها، خرده فروشان و مصرف کنندگانی که 
به صرفه جویی در مصرف آب اهمیت می دهند، 
قرار می دهد تا از این طریق به حفظ منابع و 
کاهــش آالیندگی آب کمک کنند ضمن این 
که لبــاس هایی را به مصرف کنندگان عرضه 
می کند که در عین زیبایی دارای فرایند تولید 
مسئوالنه ای هستند. عالوه بر آن این محصول 
تا حــد زیادی باعــث کاهش زمــان فرایند، 
هزینه های تصفیــه آب و آلودگی رودخانه ها، 
دریاچــه ها و اقیانوس ها می شــود. نخ های 
Sensil WaterCare در هنگام ریسندگی 
رنگرزی می شوند. با استفاده از پیگمنت های 
دوستدار محیط زیســت نظیر ذغال چوب و 

پوسته دانه های قهوه می توان به روشی پایدار 
برای رنگرزی این محصول دست یافت. رنگ در 
هنگام ریسیدن نخ به آن اضافه می شود و در 
نهایت نخ رنگرزی شده درخشان،  با کیفیت و 
با عمق رنگی یکنواخت خواهیم داشت که در 
اثر شستشــو حتی در دماهای باال از بین نمی 
رود. از آن جایی که رنگ لباس ها با گذشــت 
زمان و در اثر شستشــو نمی رود، طول عمر 
مفید آن ها بیشتر خواهد بود. در تولید خانواده 
محصوالت نایلونی ممتاز سنســیل  به حفظ 
منابع، حذف آلودگی، زیست تجزیه پذیری و 
استفاده از مواد اولیه بازیافتی توجه شده است 
تا به افزایش پایداری در صنعت نساجی کمک 
شود. کمپانی نیلیت با همکاری شرکای خود 
برای بهبود پایداری در زنجیره ارزش جهانی و 
آگاهی رسانی به مصرف کنندگان برای داشتن 

انتخاب هایی مسئوالنه تالش می کند.

عرضه پارچه و نخ Sensil WaterCare توسط کمپانی نیلیت

کمپانی ایســتمن تولیدکننده الیاف سلولزی 
 Naia از منابــع پایدار، الیــاف جدید Naia
Renew را معرفی کرده است که از 60 درصد 
پالپ چوب و 40 درصد ضایعات پالســتیکی 
بازیافتی به دست می آید. این الیاف سلولزی 
زیســت تجزیه پذیر و قابل ردیابی هستند و 
از مواد اولیه سخت بازیافت که عاقبت آن ها 
زمین های دفن زباله است، تهیه می شود. این 
الیاف را می توان در مقیاس وسیعی تولید کرد. 
الیاف جدید به گردشــی شــدن اقتصاد در 

صنعت فشن کمک می کند و برندها را قادر 
می ســازد تا به اهــداف خود در جهت حفظ 

محیط زیست دست پیدا کنند. 
محصول جدید هم بــه صورت نخ فیالمنتی 
و هم الیاف اســتیپل در دسترس است. شکل 
فیالمنتی آن دارای زیر دســتی ابریشــمی و 
بسیار درخشان بوده ضمن این که از آویزش 
بسیار خوبی نیز برخوردار است. از آن در تولید 
لباس های زنانه مد روز اســتفاده می شــود. 
شــکل استیپل الیاف ذاتا نرم بوده، به سرعت 

خشک می شود و به دلیل پرزدهی پایین برای 
استفاده در لباس های روزمره مناسب است.

این الیاف در یک فرایند حلقه بســته تولید 
می شــوند و ردپای کربن آن ها بســیار کم 
است، حالل های مورد استفاده در این فرایند 
به روشــی ایمن بازیابی شده و برای استفاده 
مجدد به سیســتم بازمی گردند. پالپ چوب 
بــه کار رفتــه در این الیــاف از جنگل های 
دارای گواهینامه اســتاندارد تامین شــده و 
پالستیک بازیافتی مورد استفاده نیز به روش 
CRT)فناوری تجدید کربن( که به نام کمپانی 
به ثبت رســیده، تهیه می شود. این فناوری 
یک فناوری بازیافت یکپارچه است که در آن 
پالســتیک های بازیافتی نظیر الیاف فرش و 
مواد اولیه پالســتیکی مورد استفاده در بسته 
بندی ها تجزیه شــده و به واحدهای ملکولی 
پایه برای تولید محصوالت جدید مانند الیاف 
تبدیل می شــوند. این روش یک روش کامال 
چرخشی اســت که از ضایعات محصوالت با 

ارزشی خلق می کند. 

عرضه الیاف جدید Naia توسط کمپانی ایستمن
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کمپانی ســوئدی تولیدکننده پوشاک اچ اند 
ام این امکان را برای مشتریان خود در سوئد 
فراهم می کند تا لباس هایی را که دیگر مایل 
به اســتفاده از آن ها نیستند به لباس های 
مــد روز و مورد عالقه خود تبدیل کنند. این 
کار با کمک سیستم بازیافت جدید لباس به 
لباس کمپانی با نام "Looop" انجام می شود. 
ماشین لوووپ پیش چشم مشتریان به آن ها 
نشان می دهد که لباس های قدیمی ارزش 
خود را دارنــد و نباید به عنوان ضایعات دور 

ریخته شوند.
. اچ انــد ام قــرار اســت این فرصــت را به 
مشــتریانش بدهد تا شــاهد بازیافت لباس 

هــای قدیمی خود و تبدیــل آن ها به یک 
لباس جدید در این ماشــین باشــند. اقدام 
فوق بخشــی از یک پروژه بزرگ تر است که 
در واقــع همان هدف نهایــی اچ اند ام برای 
تبدیل شدن به یک برند فشن کامال گردشی 
و نداشتن تاثیرات منفی بر محیط زیست می 

باشد. 
در ماشــین لوووپ لباس های قدیمی ابتدا 
تمیز و خرد می شــوند و بــه الیاف تبدیل 
می شوند، الیاف به دست آمده سپس به نخ 
تبدیل شده و با روش های بافندگی حلقوی 
لباس مورد نظر تهیه می شود. در این فرایند 
به مقداری مواد اولیه خام نیز نیاز است که اچ 
اند ام در تالش است مقدار آن را به کمترین 
میزان ممکن برساند. در این ماشین به هیچ 
وجه از آب و مواد شــیمیایی اســتفاده نمی 
شــود و در نتیجه در مقایسه با فرایند تولید 
لباس جدید و غیربازیافتــی تاثیر به مراتب 

کمتری بر محیط زیست خواهد داشت. 
اچ اند ام قصــد دارد تا این تغییر و تحوالت 

را به سمت یک صنعت مد پایدار سوق دهد. 
در ســال 2013 این کمپانی نخستین برند 
خرده فروشی در عرصه مد بود که یک برنامه 
جهانی بــرای جمع آوری لبــاس ارایه داد. 
اکنون نیز با پــروژه بازیافت لباس به لباس 
لوووپ گام بعدی را برداشــته است. اعضای 
باشگاه وفاداری اچ اند ام می توانند با پرداخت 
100 کرون ســوئد بر فرایند بازیافت لباس 
قدیمی خود و تبدیل آن به یک لباس جدید 
نظارت داشــته باشــند. هزینه برای افرادی 
که عضو نیســتند، 150 کرون است. درآمد 
حاصل صــرف پروژه های مربــوط به انجام 
تحقیقات بر روی مواد اولیه می شود. کمپانی 
اچ اند ام قصد دارد تا سال 2030 مواد اولیه 
ای که در محصوالت خود مورد استفاده قرار 
می دهد یا مواد اولیه بازیافتی باشــد و یا از 
منابع پایدارتری به دست آمده باشد؛ در سال 
2019، 57 درصــد از مواد اولیه جزو این دو 

گروه از مواد بودند. 

 لوووپ؛ برنامه جدید بازیافت کمپانی اچ اند ام

بنا بر گزارش انجمن ماشــین آالت نســاجی 
ایتالیا )آچیمیت(، فروش ماشین آالت نساجی 
این کشور در سه ماهه پایانی سال 2020 برای 

چهارمین فصل متوالی کاهش یافته است. 
فروش ماشین آالت نساجی در مقایسه با سه 
ماهه پایانی سال 2019، 5 درصد کمتر شده 

است.
میزان فروش علی رغــم افت 5 درصدی بازار 
در مقایسه با شش ماهه اول سال 2020 بهتر 

شده است. فروش در سه ماهه اول و سه ماهه 
دوم سال 2020 در مقایسه با دوره های مشابه 
سال قبل به ترتیب 31 و 44 درصد افت داشته 

است. 
شــاخص فروش ساالنه در ســال 2020، 26 
درصد کاهش یافته که نشان دهنده بهبود بازار 

در نیمه دوم سال است.
پاندمی کووید-19 مهم ترین عامل افت فروش 

بوده است.
به گفته آلســاندرو زوچــی رییس آچیمیت، 
ممنوعیت های مسافرتی شدید و لغو بیشتر 
نمایشگاه های تجاری که از عواقب پاندمی می 
باشد، تاثیر شدیدی بر فعالیت کسب و کارها که 
خود به دلیل کاهش سرمایه گذاری در بخش 
نساجی در معرض خطر بوده اند، گذاشته است. 
آچیمیت عقیده دارد این افت فروش با توجه به 

وضعیت پاندمی ممکن است تا سال 2021 نیز 
ادامه داشته باشد. 

زوچی می گوید با توجه به شروع واکسیناسیون 
و احتمال بازگشــت به شرایط قبل از پاندمی، 
تکنسین ها و فروشــندگان امکان سفر پیدا 
خواهند کرد و در نتیجه احتمال بهبود تدریجی 

وجود خواهد داشت اما از نیمه دوم سال.
آچیمیت پیش بینی می کند برگزاری نمایشگاه 
تجاری ایتما 2023 به منزله یک روشنایی در 
پایان این تونل تاریک برای بخش ماشین آالت 
نساجی ایتالیا خواهد بود. میالن به عنوان شهر 
میزبان برای برگزاری این نمایشــگاه انتخاب 
شده است و زوچی عقیده دارد که ایتما 2023 
یک ویترین جذاب برای شرکت های ایتالیایی 

خواهد بود.

کاهش فروش ماشین آالت نساجی ایتالیا برای چهارمین فصل متوالی
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کمپانی Seam Seal International خط 
جدیدی از محافظ های تشک فاقد پی وی سی 
را برای عرضه در بازار انبــوه راه اندازی کرده 

است.
روکش یا محافظ تشک از تشک در برابر گرد 
و خاک، مایعات و آلرژن ها)مواد حساسیت زا( 
محافظــت می کند و باعث افزایش طول عمر 

تشک می شود. 
پی وی سی یا همان پلی وینیل کلراید به عنوان 
عامل بازدارنده رطوبت در بســیاری از محافظ 
های تشــک به ویژه محصوالتی که با قیمت 
کمتری به فروش می رســند، به کار می رود. 
این ماده دارای بوی بسیار شدیدی است و به 
گزارش موسسات ملی سالمت، قرار گرفتن در 
معرض آن می تواند برای سالمتی مضر باشد. 

کمپانی Seam Seal که در شهر گانترزویل 
ایالت آالباما واقع شــده، اخیرا فعالیت خود را 
 ™NexGen با عرضه محافظ های تشــک

گســترش داده اســت. این کمپانی در سال 
1996 افتتاح شده و زمینه فعالیت آن ضد آب 
کردن پارچه ها بوده است، در سال 2006 وارد 
حیطه پارچه های لمینت شده با فیلم شد و در 
ســال 2013 کاالهای خواب ضد آب را نیز به 

محصوالت خود اضافه کرد. 
هدف از فناوری جدید کمپانی جایگزین کردن 
کاالهای خواب منسوخ شده حاوی پی وی سی 
با محصوالت جدید بوده است. محافظ تشک 
NexGen که دوســتدار محیط زیست هم 
اســت، به طور کامل از تشــک در برابر گرد و 
غبار، آلرژن ها، لک و مایعات محافظت می کند 

ضمن این که فاقد بو نیز هست.
پس از باز کردن یک بســته پرده حمام ارزان 
قیمت، اتاق به مدت یک روز یا بیشــتر بو می 
گیرد. کمپانی Seam Seal تنها از پلی فیلم 
هایی اســتفاده می کند که زیســت سازگار 
هستند. آن ها عرضه کننده نسل جدیدی از 
پارچه ها هستند و محصول نیز به همین علت 
NexGen )نسل آینده( نامگذاری شده است.

ترکیب پارچه جدید تخصصی است اما فرایند 
به کار رفته در تولید این پارچه بی بافت باعث 
ایجاد زیر دست نرم و استحکام عالی در پارچه 
می شود که چنین استحکامی معموال در سایر 
محصوالت بی بافت یا پی وی سی یافت نمی 

شود.
زیردست نرم پارچه های جدید باعث می شود 
احساس ناراحتی که مربوط به محصوالت پی 

وی سی است، از بین برود.
پارچــه جدید با موفقیت آزمایشــات مربوط 
به ممانعت/نفوذ ASTM یعنی تســت های 
پشــت  را    D1683 و   D3786  ،D2776
سرگذاشــته اســت و همچنین بــرای تایید 
محافظت در برابر گرد و غبار، ســاس و موی 
حیوانات خانگی در آزمایشــگاه های شخص 
سوم مورد آزمایش قرار گرفته است. این پارچه 
ها همچنین با قانون Prop 65 کالیفرنیا که 
در رابطه با محتوای مواد سمی است، مطابقت 
دارند. محافظ های تشــک NexGen را می 
توان با آب گرم و در ماشــین لباسشویی مورد 
شستشو قرار داد و همچنین در ماشین خشک 
کــن که بر روی گزینــه "air-fluff" تنظیم 
شده است، خشک کرد. البته بیشتر توصیه می 
شود که پارچه با دســتمال نم دار تمیز شود 
تا از خشــک شدن بیش از حد در ماشین که 
ممکن است با گذشت زمان به فیلم آسیب بزند 

جلوگیری شود.
در حــال حاضر این محافظ های تشــک در 
فروشــگاه های بــزرگ و همچنین به صورت 

آنالین در دسترس هستند.

محافظ های جدید تشک بدون پلی وینیل کلراید

غول سوئدی پوشــاک-اچ اندام-اخیرا از ایده 
جدیدی رونمایی کرده است که داستان های 
خالقانــه نام دارد و شــامل مجموعــه ای از 
لباسهای این کمپانی در سال 2021 می شود 
که پایدار هستند، از مواد اولیه نوآورانه در تهیه 
آن ها استفاده شده و دارای فرایندهای طراحی 
مدرن، فناوری های جدید و یک سیستم مد 

گردشی می باشند.
نخستین محصول این مجموعه "داستان علمی" 
نام گرفته و از چرم گیاهی و ســایر مواد اولیه 
زیست سازگار تهیه شده است. در این محصول 

 Desserto ،تولید کمپانی فولگار EVO از نخ
جایگزین گیاهی برای پشم که از گیاه کاکتوس 
تولید می شــود و نخ زیســتی با منشا روغن 

کرچک استفاده شده است. 
این مجموعه شامل لباس های زنانه نظیر شلوار 
جین سفید با کمربند دوتایی قابل جدا شدن، 
شومیزهای سفید با جیب های اورسایز و لباس 
ورزشی میشود. عالوه بر آن اکسسوری هایی 
مانند صندل سبز بنددار، گردن بند، گوشواره، 
عینک آفتابی تهیه شده از پالستیک بازیافتی 
و بسیاری کاالهای دیگر نیز در این مجموعه 

وجود دارد.
از کالکشــن های داســتان های خالقانه در 
طول سال 2021 که مبحث پایداری در آن از 
اهمیت زیادی برخوردار است و اولویت دارد، به 

تدریج رونمایی خواهد شد. 
مشاور خالق اچ اند ام، آن سفی جانسون گفت 
که با این کانسپت جدید سفر کمپانی به سمت 
سیتم مد پایدار و گردشی ادامه خواهد یافت. 
آن ها امیدوارند که مشــتریان مجموعه های 
جدید را که محصوالتی مورد پســند و بادوام 

هستند، دوست داشته باشند.

رونمایی از نخستین مجموعه پایدار کمپانی اچ اند ام
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کمپانــی کور دنیم از محصــول جدید خود که 
جین های خودتمیز شونده است، رونمایی کرده 
است. این جین ها به ندرت نیاز به شستشو پیدا 

می کنند و نه تنها باعث کاهش مصرف آب می 
شوند بلکه میزان میکروالیاف آزاد شده در محیط 

را نیز کاهش می دهند.
جین های خود تمیز شونده با همکاری کمپانی 
کور دنیم با کمپانــی نوبل متریالز که در زمینه 
محصوالت ضدمیکروبی و ایجاد خاصیت رسانایی 
بر روی سطوح فعالیت می کند، طراحی و توسعه 

یافته است.
 +Ionic در این جین ها با اســتفاده از فناوری
کمپانی نوبل یون های مثبت را در الیاف موجود 

در نخ قرار می دهند تا مانع از رشــد باکتری و 
میکروب بر روی پارچه شوند و در نتیجه پارچه 
تمیز و بدون بو باقی می ماند. عالوه بر آن با این 
روش نیاز به شستشوی مداوم پارچه نیز از بین 

می رود.
یون های مثبت به صــورت دایمی درون الیاف 
موجــود در پارچه قرار می گیرند و تا پایان عمر 
پارچــه هم در الیاف باقی می مانند. با این روش 
و ایجاد خاصیت خود تمیز شــوندگی در پارچه 

مصرف آب و انرژی نیز کاهش پیدا می کند.

جین های خود تمیز شونده

سنســورهای مــادون قرمز جدیــد کمپانی 
نــام  بــا   Mahlo GmbH + Co KG
Infralot IMF امکان انــدازه گیری دقیق 
رطوبت و وزن پایه را که از فاکتورهای مهم در 
فرایند تولید منسوجات بی بافت، کاغذ، فیلم، 
کامپوزیت و غیره به شمار می روند، فراهم می 
کند. در اختیار داشتن مقادیر بهینه از رطوبت 
و وزن پایــه می تواند منجر به افزایش کارایی 

تولید و کیفیت محصول شود.
به چند دلیل عمده اندازه گیری دقیق رطوبت 
و وزن از اهمیــت زیادی برخوردار اســت. هر 
محصول صــرف نظر از این که به کدام بخش 
تعلق دارد باید دارای یک ســری ویژگی های 
خاص  باشد که از قبل برای تضمین عملکرد 
درست آن تعریف شده است. اگر مقادیر مرتبط 
با آن محصول با مقادیر تعریف شده برای آن 
مطابقت نداشته باشد بر عملکرد محصول تاثیر 

منفی می گذارد.
مقــدار نادرســت رطوبت باقیمانــده در یک 
محصــول نه تنها بر کیفیت آن محصول بلکه 
بر میــزان مصرف انــرژی در کل خط تولید 
تاثیرگذار است. برای مثال خشک شدن بیش 
از حد منسوجات بی بافت اسپان لیث به معنای 
مصرف بیهوده انرژی است که دارای پیامدهای 
منفی بر محیط زیست می باشد و باعث افزایش 

هزینه های تولید می شود.
کمپانی ماهلو برای اندازه گیری هر چه دقیق 

تــر وزن پایه و رطوبت، سنســور جدیدی را 
به سیســتم اندازه گیری کیفیت خود یعنی 
Qualiscan QMS-12 اضافه کرده است. 
در سنسور Infralot IMF از فناوری مادون 
قرمــز نزدیک برای تعیین دقیــق وزن پایه و 
رطوبت استفاده می شود. این مدل از سنسور 
بــرای اولین بــار وزن و رطوبــت را در طول 
فرایند عبــور از ماده اندازه گیری می کند که 
مخصوص مواد اولیه ضخیم می باشد که این 
باعث گســترش طیف کاربردی آن نسبت به 

سنسورهای قبلی می شود. 
آب و مواد اولیه ای نظیر پنبه، پلی اتیلن یا کاغذ 
نور را در محدوده امــواج مادون قرمز نزدیک 
جذب می کنند. هر کدام از آن ها دارای دامنه 
طیفی مخصوص به خود هستند که توسط آن 
از یکدیگر متمایز می شوند. سنسور جدید با 
اندازه گیری انرژی نور منعکس شده یا عبوری، 
محتــوای رطوبت و وزن پایــه محصوالت را 

مشخص می کند. 
اصول اندازه گیری سنسورهای NIR از سری 
سنسورهای Infralot IMF بر پایه یک فیلتر 
کالسیک است البته در طراحی آن از پیشرفته 
ترین اجزای نوری کــه مطابق با جدیدترین 
ترندهای موجود در فناوری های اندازه گیری 
نوری هستند، استفاده شــده است. در چرخ 
فیلترهای متداول، طول موج در شرایط خشک 
و تر بــا تاخیر زمانی اندازه گیری می شــود. 

این باعث اشــتباه در اندازه گیری شده که به 
طور خاص در محصوالت غیرهمگن نظیر بی 
بافت های نازک و ظریف یک عیب محســوب 
می شــود. سیســتم اندازه گیری لحظه ای و 
جدید ماهلو تمامی طول موج ها را به طور هم 
زمان و در یک نقطــه بدون نیاز به چرخیدن 
فیلتر اندازه گیری مــی کند. در عوض نور به 
طور هم زمان میان شش ردیاب توزیع شده و 
با این کار اشتباهات اندازه گیری حذف و امکان 

اندازه گیری نقطه ای حقیقی فراهم می شود.
نوع سنسور به کار رفته به کاربرد آن بستگی 
دارد. در مورد سنســورهای عبوری دو طرفه 
Infralot IMF-T، اندازه گیری با نفوذ اشعه 
مادون قرمز انجام می شــود. برای مواد اولیه 
ضخیم تر و یا زمانی که کل ترکیب ماده اولیه 
مورد نظر است، پرتو عبوری اندازه گیری می 
شــود. وزن پایه بی بافت ها برای اندازه گیری 
باید بین 10 تا 500 گرم در متر مربع باشــد. 
در مورد کاغذ با وزن پایه تا 250 گرم در متر 
مربــع، رطوبت بین 0 تا 20 درصد قابل اندازه 

گیری می باشد. 
اندازه گیــری از راه انعکاس امواج مادون قرمز 
نیز معموال برای اندازه گیری الیه یا پوشــش 
های بیرونی بدون اندازه گیری زیرالیه ها به کار 
می رود. در منسوجات بی بافت محدوده خطای 
مجاز برای وزن پایه بین 10 و 60 گرم در متر 

مربع است. 

Mahlo نتایج دقیق با استفاده از سنسورهای
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بر اســاس گزارش های به دســت آمده، تعداد 
کارخانجاتی که در سال جاری موفق به دریافت 
تاییدیه GOTS شــده انــد، 34 درصد افزایش 
داشــته و از 7765 کارخانه در ســال 2019 به 
10388 کارخانه در ســال 2020 رسیده است. 
16 سازمان مورد تایید GOTS گزارش کرده اند 
که بیش از سه میلیون نفر در بیش از 72 کشور 
در کارخانجــات دارای تاییدیه GOTS کار می 
کنند. اســتاندارد COTS یک استاندارد مطرح 

نساجی برای الیاف ارگانیک در جهان است.

ده کشــور برتری که کارخانجــات آن ها دارای 
تاییدیه GOTS اســت عبارتند از هند)2994(، 
بنگالدش)1584(، ترکیه )1107(، آلمان)684(، 
پاکســتان)391(،  پرتقال)449(،  ایتالیا)585(، 
ایاالت متحده آمریکا)167( و ســریالنکا)126(. 
تعداد مواد شــیمیایی مورد استفاده در صنعت 
نســاجی که مورد تایید GOTS هستند نیز در 
ســال 2021، 13درصد افزایش یافته است. این 
نشان می دهد که استفاده از این مواد به عنوان 
ابزار مدیریت ریسک در فرایندهای تر بیشتر شده 

تا از این طریق الزامات قانونی و تجاری نیز رعایت 
شود.

نســخه 6.0 اســتاندارد GOTS که از اوایل ماه 
مارس سال جاری اجرایی شده، شامل معیارهای 
زیست محیطی و اجتماعی سختگیرانه تری می 
باشد. نهادهای مجاز باید فاصله بین دستمزدها 
با دستمزد کافی برای امرار معاش را محاسبه و 
برای پر کردن آن تالش کنند. موارد دیگری نظیر 
شیوه های اخالقی کسب و کار و غیره نیز در این 

نسخه به طور صریح گنجانده شده است.

رشد 34 درصدی موارد دریافت تاییدیه GOTS در سال جاری

با ادامه تــالش های جهانی بــرای مقابله با 
پاندمی اخیر، اســتفاده از ماسک های صورت 
برای جلوگیری از گسترش ویروس به یک امر 
اجباری تبدیل شده است. البته پوشیدن ماسک 
نمی تواند به طور کامل از شخص در برابر این 
ویروس به شدت مسری محافظت کند. ذرات 
ویروس که قادر به نفوذ به ماســک نشده و در 
آن جا گیر کرده اند، برروی سطح ماسک باقی 
مانده و می توانند در اثر تماس یا قرارگرفتن در 

معرض آن باعث ابتالی افراد شوند.
به همین دلیل کمپانی Tosaf-تولیدکننده 
مطرح ترکیبات، مواد افزودنی و مســتربچ با 
کیفیت بــاال در صنعت پالســتیک-در حال 
توسعه یک افزودنی ضدویروس و ضدمیکروب 
بــرای فیلم هــا و پارچه های بــی بافت پلی 
اولفینی مورد اســتفاده در منسوجات یک بار 

مصرف، پزشکی و محافظ می باشد.
در ابتــدا هدف کمپانی تولیــد افزودنی های 
ضدمیکروبی جدید برای اســتفاده در بســته 
بندی مواد غذایی بوده اســت چون مشــابه 
چنین محصوالتی در بازار کم است اما با وقوع 
بحران کوویــد-19 تیم تحقیقاتی به این فکر 
افتاد که شــاید محصول جدید بتواند به نحو 
دیگری مفید باشــد. کمپانی توساف در سال 
1985 تاســیس شده است و در نتیجه دارای 
چندین دهه تجربه در عرصه مواد اولیه مختلف 

و توسعه مواد افزودنی می باشد. 

تیم تحقیقاتی این کمپانی از چند سال پیش 
در جستجوی راهکارهای مناسب تری از نظر 
اقتصادی و داشتن مزایای بیشتر برای استفاده 
در محصوالت ضدمیکروبی بوده و اکنون موفق 
به توسعه فرموالسیون ضدمیکروبی خود شده 
است. آن ها با غربالگری مواد اولیه مختلف به 
یک راه حل امیدوار کننده رسیده اند. پس از 
آن آزمایش های بیشتری برای بررسی خواص 
ضدمیکروبی ماده به دســت آمده انجام شد و 
نتایج مثبتی هم به دست آمد. با وقوع پاندمی 
کووید-19 این پرسش برای آن ها پیش آمد 
که آیا محصول جدید می تواند در برابر ویروس 
نیز موثر باشد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش 
محصول را در برابر انواع مختلفی از ویروس ها 
مورد آزمایش قرار دادند و عملکرد آن برای از 

بین بردن ویروس ها را بررسی کردند.
فعالیت در حیطه میکروبیولوژی بسیار زمان بر 
است چون این فرایند نیازمند به دست آوردن 
داده های زیاد و انجام آزمایشات مختلف است. 
تیم تحقیقاتی آزمایشات خود را بر روی نوعی 
از ویروس به نام فاژ T4)فاژها یا باکتریوفاژها، 
ویروس هایی هستند که به باکتری ها حمله 
مــی کنند و آن ها را از بیــن می برند( انجام 
دادند. کار کردن با این ویروس بســیار راحت 
و نسبتا ایمن است چون باعث ایجاد بیماری 
درانسان نمی شود و فقط به باکتری ها حمله 
می کند. نتیجه آزمایشات انجام شده رضایت 

بخش بود که نشــان می دهد محصول جدید 
ممکــن اســت در برابر ویــروس هایی مانند 
کووید-19 نیز عمل کند. تیم تحقیقاتی سپس 
شروع به انجام آزمایش بر روی انواع مختلفی 
از کروناویروس های انسانی که در حال حاضر 
هفت نوع آن شناخته شده است،کردند. تاکنون 

نتایج به دست آمده موفقیت آمیز بوده است.
گام بعــدی انجام آزمایش بر اســاس مراحل 
اســتاندارد و ســپس آزمایش برای مقابله با 

کروناویروس فعلی می باشد.
قرار است پس از تکمیل آزمایشات فوق ماده 
افزودنی در پارچه های بی بافت پلی اولفینی 
مورد اســتفاده در تجهیزات حفاظت شخصی 
نظیر دستکش و ماسک صورت مورد استفاده 
قرار بگیرد. بیشــتر ماســک های محافظ از 
چندین الیه تشــکیل می شــوند؛ پیشنهاد 
توساف این است که تولیدکنندگان ماده افزونی 
را در  تولید الیه بیرونی ماسک به کار بگیرند تا 
نتایج بهتر و موثرتری حاصل شود و همچنین 
مقرون به صرفه باشد. با این کار ذرات ویروس 
که بر روی سطح بیرونی ماسک می نشینند، از 
بین می روند و دیگر خطری شخص را تهدید 
نخواهد کرد. زمانی هم کــه فرد ویروس را با 
خود حمل می کند، ماده افزودنی می تواند به 
از بین بردن ذرات ویروس که از داخل به الیه 

خارجی ماسک می رسند کمک کند.

تولید افزودنی های ضدویروس و ضدمیکروب برای استفاده در منسوجات بی بافت
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رفع بوی بد عرق در لباس های ورزشی جدید 
لباس های ورزشی حتی پس از شستن نیز ممکن 
اســت بوی عرق بدهند چون باکتری موجود در 
عرق بدن در پارچه حبس می شود و از بین بردن 
آن با اســتفاده از دترجنت های معمولی دشوار 
است. مگان ادینگز، متخصص بیوشیمی که از دور 
انداختن لباس های ورزشــی خود که بوی عرق 
آن ها از بین نمی رفت خسته شده بود تصمیم 
به توسعه فناوری خود برای تولید پارچه ای کرد 
که نرم، بادوام و ضدعرق باشــد. ادینگز پس از 
همکاری حدودا ســه ساله با چندین متخصص 
پارچه، نخ و فناوری های ضدمیکروبی موفق شد 
دقیقا همان پارچه ای را که دنبال آن بود تولید 
کند و آن Prema™ بود. کمپانی اکسل الیف 
استایل که ادینگز موسس و مدیرعامل آن است، 
اخیرا خط تولید تاپ و تی شــرت با استفاده از 
پارچه های جدید را راه اندازی کرده اســت. این 
پارچه ترکیبی از پنبه Supima® و پلی استر 
بوده که در مرحله تولید نخ، ترکیب ضدمیکروبی 
و ضدعرق نقره/پلی استر به آن اضافه می شود. 
پنبه ساپیما دارای دوام، نرمی و قابلیت نگهداری 
رنگ در پارچه بوده و پلی استر نیز قابلیت خوبی 
در انتقال رطوبت دارد. تامین منابع و ساخت این 
پارچه کشــباف 4/4 اونس در یارد مربع صد در 
صد در آمریکا انجام می شود و در طول زنجیره 

تامین آن با تمامــی کارگران به صورت عادالنه 
رفتار می شــود و محصوالت نیز در محیط های 

کاری مناسبی تولید می شوند.
به گفته کمپانــی پارچه جدید پریمــا از ورود 
باکتری های مولد بو به پارچه جلوگیری می کند. 
نقره با تمرکز بر روی باکتری های گرم مثبت و 
گرم منفی مانع از رشــد آن ها می شود. تمامی 
مواد تشکیل دهنده این پارچه مورد تایید آژانس 
محافظت از محیط زیســت بوده و فرموالسیون 
آن ها به گونه ای می باشــد که با پوســت بدن 
مهربان است. آزمایشــات زیادی از نظر خواص 
ضدمیکروبی و سایشی بر روی این پارچه انجام 
شــده اســت که در آن ها عالقمندان به ورزش 
و تناســب اندام با پوشــیدن این لباس ها برای 
چندین ماه و شستشوی آن هر چند هفته یک بار 
نشان دادند که پارچه همچنان هیچ بویی به خود 
نگرفته اســت. عالوه بر آن پارچه از نظر کاهش 
کلونی در برابر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس 
 ATCC 6538 و کلبســیا پنومونیــه ATCC

4352 نیز مورد آزمایش قرار گرفت.
از آن جایی که به کارگیری فناوری جدید در این 
پارچه در مرحله تولید نخ بوده اســت، پارچه در 
برابر شستشو مقاوم می باشد و ویژگی خود را در 
طول عمر مفید پارچه حفظ می کند. پارچه جدید 
برای اولین بار در شش مدل تاپ و تی شرت در 

رنگ های سیاه و سفید رونمایی شده است. اخیرا 
کمپانی اکسل الیف استایل دو محصول جدید؛ 
یک هودی زنانه و یک هودی مردانه را نیز به آن 
ها اضافه کرده اســت. کمپانی قصد دارد تا خط 
تولید مجموعه کامل لباس های ورزشی را که دفع 
بو، کارایی و تمیزی در آن ها بهبود یافته باشد، راه 
اندازی کند. ادینگز می گوید: "در محصول جدید 
بر خالف سایر محصوالت ضدمیکروبی موجود در 
بازار تمامی جوانب رعایت شده است. به کارگیری 
فناوری ضدمیکروبی در پارچه از اهمیت زیادی 
برخوردار است. در ضمن این که در هیچ کدام از 
مراحل زنجیره تامین پارچه پریما اصول مربوط به 
شــرایط کاری و کارگران نادیده گرفته نشده نیز 
بسیار مهم است. کمپانی ما یک کمپانی اخالق 
مدار اســت و من به شــخصه با بازدید از تمامی 
کارخانجات و بخش های برش و دوخت از رعایت 
این مساله در طول زنجیره تامین اطمینان حاصل 
کرده ام. نکته دیگر این است که بیشتر پارچه های 
ضدمیکروبی تقریبا یا کامال از الیاف بشرساخت 
تهیه شــده اند اما ما در تولیــد پارچه جدید از 
بهترین پنبه یعنی ساپیما برای داشتن زیردستی 
عالی و بهترین عملکرد از نظر دفع عرق و کارایی 

استفاده کرده ایم." 

پتانسیل مواد اولیه انعطاف پذیر برای استفاده در پارچه به عنوان گرم یا خنک کننده

بر اساس بررسی پایه ای انجام شده توسط وزارت 
نساجی هند، بازار منسوجات فنی این کشور با 
رشــد 20 درصد از 16/6 میلیارد دالر در ســال 
2018 بــه 28/7 میلیارد دالر در ســال 2021 
رسیده اســت. بنابراین ارزش این بازار در سال 
2020 به طور تقریبــی 20 میلیارد دالر بوده و 
حدود 13 درصد کل بازار نساجی و پوشاک هند 

را به خود اختصاص داده است.
منســوجات فنی در زمان بحران کووید-19 در 
ســال 2020 به طرز غیر منتظــره ای به یاری 
اقتصاد هند آمدنــد. زمانی که در دوران پاندمی 
تولیدات جهانی متوقف شــدند و هند به دلیل 

قرنطینه کامل نمی توانست تجهیزات پزشکی 
حیاتی نظیر ماسک های N95 را وارد و یا صادر 

کند، این موضوع بیشتر به چشم آمد. 
هند به دلیل وابســتگی کامل بــه کیت های 
تجهیزات محافظت شخصی قادر به رفع نیازهای 
داخلی برای این محصوالت نبود. میزان تولید این 
کاالها در هند تا ماه مارس 2020 بسیار ناچیز بود 
ولــی در طول 60 روز به 250000 کیت در روز 
رسید و به دومین تولیدکننده بزرگ پس از چین 
تبدیل شد. در حال حاضر این کشور 450000 
کیــت تجهیزات محافظت شــخصی و بیش از 
15000000 ماسک در روز تولید می کند. این 

تغییر و تحول به وجود آمده باعث مطرح شدن 
بخش نساجی و پوشاک هند شد و کمک کرد تا 
یک ورود به جا و به موقع به بخش منســوجات 
پزشکی و بهداشتی داشته باشد. هند همچنان 
یک مقصد ارجح برای تولیدات نساجی به شمار 
می رود و از مزایای زیادی در بخش منسوجات 
فنی برخوردار است. افزایش آگاهی و استفاده از 
منســوجات فنی، نوآوری های جدید و افزایش 
تقاضا از سوی صنایع باعث می شود تا این کشور 
به یک مقصد نویدبخش و امیدوارکننده تبدیل 

شود.

سهم 13 درصدی منسوجات فنی از بازار نساجی و پوشاک هند
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کمپانی الیکرا، پیشرو در ارایه راهکارهای نوآورانه 
در عرصه پوشــاک اعــالم کرده کــه در تولید 

جدیدترین کالکشن مردانه اچ اند ام مورد مصرف 
روزمره از فناوری های ®COOLMAX  استفاده 

شده است. 
این فناوری پیش از این در طیف گســترده ای 
از مدهای تابســتانی مهم و مطرح در جهان به 
کار گرفته شده بود ضمن این که می تواند برای 
استفاده در ملزومات کمد لباس نیز انتخاب خوبی 

باشد. 
فناوری کول مکس باعث انتقال رطوبت از سیستم 

بدن می شود و به خنک و خشک نگه داشتن فرد 
و ایجاد حس راحتی در او کمک می کند.

نکته به کار رفته در فناوری فوق بافت پارچه آن 
است. مقاطع عرضی پارچه باعث انتقال رطوبت 
به سطح پارچه می شوند و در عین حال امکان 
عبور هوا را فراهم می کنند. مهم تر این که با به 
کارگیری این فناوری پیشرفته در پارچه کارایی 
پارچه پس از هر بار شستشــو دستخوش تغییر 

نمی شود.

استفاده از فناوری COOLMAX در کالکشن مردانه جدید اچ اند ام

در نوامبر سال گذشته زمانی که کمپانی نایکی 
یک کفش ورزشی مخصوص کارکنان بیمارستان 
طراحی کرده بود، هیچ تصوری از این که به زودی 
30000 جفت از این کفش ها را برای کمک به 
مبارزه با یک بیماری همــه گیر در جهان اهدا 
خواهد کرد، نداشت. این غول ورزشی اکنون قصد 
 Good360 دارد با کمک ســازمان غیرانتفاعی
در آمریــکا و اروپا بیش از 140000 تکه کفش، 
لباس و تجهیزات را به کشورهای مختلف جهان 
 Nike اهدا کند. سی هزار جفت کفش ورزشی

Air Zoom Pulse به بیمارســتان ها و مراکز 
بهداشــتی در شیکاگو، لس آنجلس، ممفیس و 
نیویورک و اداره کل بهداشت سربازان بازنشسته 
ارسال خواهد شد. دوهزار و پانصد جفت دیگر نیز 
به بیمارستان های اروپا از جمله بیمارستان های 
بارسلون، برلین، لندن، میالن، پاریس و بلژیک 

فرستاده می شود. 
توزیع کاالهــای اهدایی در آمریکا که شــامل 
95000 جفت جوراب هم می شود)این جوراب 
ها فشــار کمتری به پــا وارد می کند( بر عهده 

ســازمان Good360 اســت چــون در زمینه 
توزیــع موثر و کارآمد کمــک های این چنینی 
تخصــص دارد. 2600 جفت کفش کانورس که 
از زیرمجموعه های نایکی اســت نیز در منطقه 
بوستون و بین پرسنل بیمارستان و خدمات مواد 
غذایی توزیع می شــود. در اروپا هم نزدیک به 
4000 جفــت کفش و بیشــتر از 3500 لباس 
مخصوص که به خشک نگه داشتن بدن و دفع 
عرق کمک می کند، بین بیش از 12 بیمارستان 

و پناهگاه توزیع شده است.

اهدای 30000 جفت کفش ورزشی به کارکنان مراکز درمانی از سوی کمپانی نایکی

جنبش انقالب مد از مصرف کنندگان می خواهد 
تا احساس مسولیت داشته باشند و از شرکت و 
خرید در روزهای جمعه سیاه و دوشنبه مجازی 
خودداری کنند و با این کار با آن چه »آسیب های 
زیســت محیطی و اجتماعی ناشــی از فرهنگ 
تخفیف بیش از حد« خوانده می شــود، مبارزه 

نمایند.
این جنبش از خریــداران می خواهد تا در برابر 
تولید بیش از حد اعتراض کنند. جنبش انقالب 
مد به افشاگری در مورد اثرات صنعت مد بر افراد 

و سیاره زمین می پردازد.
اورسال دی کاسترو یکی از موسسان و مدیرعامل 
خالق بنیاد انقالب مد می گوید که جمعه سیاه 
یک موضوع ریاکارانه اســت که باعث می شــود 
شهروندان تصور کنند با خرید در زمان تخفیفات 
بیــش از حد معامله خوبی کرده اند ولی در واقع 

دچار توهم شده اند.
او از شهروندان می خواهد که تنها به دلیل ارزان 
بودن کاالها خرید نکنند بلکه اگر واقعا به کاالیی 
نیاز دارند آن را خریداری کنند. به عقیده کاسترو 
جمعه سیاه در عجله، سرعت و اجبار خالصه می 

شود.
انقالب مد از سویی دیگر از شهروندان می خواهد 
تا وجدان داشــته باشند و با هدف خرید کنند. 
این کمپانی عنوان می کند که پاندمی کووید-19 
با وجود لغو سفارشــات میلیارد دالری از سوی 
تامین کنندگان باعث به فروش نرفتن محصوالت 
برندهای مختلف و انبار شدن آن ها شده است. 
مصــرف کنندگان در ایــاالت متحده آمریکا به 
تنهایی 7/4 میلیارد دالر در روز جمعه سیاه خرید 
می کنند که هر ساله نیز 19/6 درصد بر این رقم 

افزوده می شود.

زمانی که مصرف کننــدگان محصوالت دارای 
تخفیــف را خریداری می کنند ایــن پیام را به 
صاحبان برندها می رسانند که تولید بدون فکر 
به قیمت آســیب به سیاره زمین مشکلی ندارد 
و همیشه هستند مشتریانی که تمایل به خرید 
محصوالت انبار شده با قیمت های پایین تر دارند.
انقالب مد از شهروندان می خواهد تا این مطلب 
را در شبکه های اجتماعی پخش کنند و پیغام 
"تولید بیش از حد باعث آسیب به سیاره زمین 
مــی شــود" را در همه جا گســترش دهند. با 
گســترش این جنبش و رسیدن آن به برندها از 
صاحبان برندها درخواست می شود تا با احساس 
مسوولیت بیشتری به تولید لباس بپردازند و از 
مشتریان خود بخواهند به جای خرید لباس نو 
به تعمیر لباس های قدیمی، آپسایکل، اشتراک 

گذاری و تعویض آن ها با دیگران بپردازند. 

اصرار جنبش "انقالب مد" برای تحریم جمعه سیاه از سوی شهروندان
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تهيهوتنظيم:
مهندساکبرشيرزاده

بخش دوم

پژوهشی در صنعت قلمکاری

و �ر���ه ا�ما�ی آن
قلمکاری یکی از هنرهــای صناعی با قدمت 
چندین هزار ســاله است. امروزه در تولید این 
پارچه انتقال رنگ به وســیله قالب قلمکار بر 
پارچه صورت می گیرد اما در گذشته با قلم  مو 
و توسط رنگ های گیاهی انجام می شد. وجه 
تسمیه آن نیز دقیقًا به سبب نقاشی با قلم مو 

بوده است.
در حال حاضر تنها یک نفر به صورت سنتی 
در اصفهان مشغول این کار است و اگر تعداد 
معدودی از جوانان عالقه مند نبودند؛ این حرفه 
به کلی فراموش می شــد البتــه برخی از این 
هنرمندان به شیوه سنتی از رنگ های گیاهی 

استفاده نمی کنند.
این هنر در دوره صفویه بســیار رونق داست و 
در اصفهان، راسته ای که آن را راسته قلمکاران 
یا قلمکارسازان می خواندند؛ امروزه آنان که این 
حرفه را ادامه می دهنــد از قالب و رنگ های 
گیاهی و شیمیایی استفاده می کنند و بسیار 

اندکند هنرمندانی که در گوشــه و کنار شهر 
اصفهان به نقاشی با قلم مو و رنگ روی پارچه 

مشغول هستند.
هنرمند قلمکار ، ابتدا طرح را با قلم مو آماده 
کرده و مشــغول پیاده کــردن قالب در نقاط 
مختلف می شود. این نوع طرح ها از هر دو حالت 
قلم مو و قالب برخوردار اســت که نقش های 
بســیار زیبایــی تولید و معرفــی می نمایند. 
شناسایی نقوش و کاربردهای این پارچه، قدم 
اول در شــناخت و احیای آن است. برای این 
منظور آثار یکی از بازماندگان سالخورده قلمکار 

سنتی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
قلمکاری هنری استحاله یافته ست و میل به 
سرعت در کار، مســیر توسعه آن را منحرف 
کرده ات. این هنر مانند سایر هنرها یا فراموش 
شده و یا در حال فراموشی است. از پس سال ها 
جریان هنوز به دست هنرمندان سالخورده از 
قالب های مذهبی حیاتش حفظ شده و امروز 

که زندگی ماشــینی، آهنگ سرعت می نوازد؛ 
اگر شــور و دلدادگی به ساالر شهیدان نبود؛ 
مدتها پیش این هنر نیز فراموش و از گردونه 

خارج می شد. 
امروزه در تولید پارچه قلمکار به جای نقاشی 
از فن چاپ بهره می گیرند و صرفًا اســتفاده از 
رنگ های سنتی ) فقط دو رنگ سیاه و قرمز( 
سبب شده که  آن را ادامه قلمکار بدانند. پس 
از طی چند شده که از عمر این هنر می گذرد 
و آن چه امروزه به نام قلمکاری می شناســیم؛ 
پارچه  هایی است که با قالب های چوبی در چهار 
رنگ بر پارچه نقش می اندارد و با آن چهار رنگ، 
محصوالتی مانند پرده، سفره، رومیزی، وسایل 
کاربردی مانند کیف، لباس و ... می سازند اما در 
نقاشی قلمکار این امکان مسیر است که نقاش، 
آزادانه قلم مو را بر پارچه حرکت دهد و رنگ ها 
را به دلخواه در هر قسمت و هر نقطه که الزم 
بداند؛ استفاده کند اما در شیوه جدید، قلمکار 
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و چاپ آن به ســبب استفاده از قالب، رنگ ها 
براساس طرح پارچه انتقال می یابد و هنرمند 
نمی توانــد آزادانه طراحــی کند. همچنین با 
قالب، انتقال رنگ در سطح وسیع امکان پذیر 
نیست اما در نقاشی با قلم مو سطوح وسیعی را 

می توان رنگ و قلمکاری کرد.

سیر تحول هنر قلمکاری
هر چند سابقه چاپ قلمکار را عده ای به دوره 
غزنویان و برخی به دوره مغول و عده ای هم به 
عهد صفوی نسبت می دهند. گمان می رود در 
زمینه انتقال رنگ بر پارچه می توان قدمت آن 
را همپای رنگرزی پارچه دانســت که تاریخی 
چندهزار ساله دارد با این حال روش استفاده 
از رنگ، نقــش، ابزار و موضوع نقاشــی های 
قلمکاری در دوران صفویه و قاجار مورد بررسی 
قرار می گیــرد. این محدودیــت تاریخی به 
بررسی دقیق تر نقاشی قلمکار و معرفی برخی 

از هنرمندان معاصر کمک می کند.
سابقه استفاده از پارچه قلمکار به شیوه امروزی 
به دوره صفویه برمی گــردد. با رواج نقالی در 
قهوه خانه ها، عــده ای آن را به ابتــدای دوره 
صفویه یعنی زمان پادشاهی شاه اسماعیل و 
عده ای به زمان شاه عباس اول نسبت می دهند. 
در واقع نقاالن، داســتان هایی از افســانه های 
شبه حماســی و مذهبی مانند حمله خوانی، 
روضه خوانی، سخنوری و موضوعات مورد پسند 

جامعه را بازگو می کردند و به تبع آن از نقاشان 
می خواستند که آن موضوعات را نقاشی کنند. 
رواج روزافزون نقالی و اســتفاده از پرده های 
نقاشی قهوه خانه ای، زمینه رشد نقاشی پارچه 
قلمــکار را پدید آورد اما این روند پس از دوره 
زندیه و سپس قاجاریه به دلیل تنوع سفارش ها 
به راه های مختلفی کشــیده شد افزون بر این 
هنر غرب نیز نقاشــی ایران را تحت تأثیر قرار 

داد. 
به این ترتیب، نقاشــان با اســتفاده از مواد و 
ابزار مختلف موضوعات مورد نظر را نقاشــی 
می کردند. برخی نگارگری را مانند گذشــته 
به روی کاغذ، بعضی بــه روی بوم پارچه کار 
می کردند که این اقــدام مخصوصًا در دربار و 
قهوه  خانه ها کاربرد داشــت. عده ای بر دیوار و 
بنابر ســفارش دیگران و بعضی هم بر پارچه 
کتان و کرباس نقاشــی می کردنــد که آن را 

قلمکار می خواندند.
در حقیقت قلمکارســازی در طی چند قرن 
اخیر دوران پرفراز و نشــیبی را پشــت ســر 
نهاده امــا رونق دوباره آن در شــهر اصفهان 
به همت اســتادکارانی مانند شــیخ حریری، 
مشــهدی عبدالخالق ) معروف به مشهدی(، 
حاج رضا و حاج محمدتقی اخوان چیت ساز، 
بــرادران بیرجندی، پورصناعــی و ... صورت 
گرفته همچنین از افراد صاحب ذوق خارجی 
به  راســل و مارتین می توان اشاره کرد که به 

کمک استادان ایرانی، شرکت های تولید قلمکار 
و صنایع دیگر را تأســیس کردند که به رونق 

بیشتر این صنعت منجر شد. 
از آثار به جا مانده چنین بر می آید که نقاشی 
قلمکار طی یک فرایند نسبتًا طوالنی به نقاشی 

با قالب یا چاپ قلمکار استحاله یافته است. 
در یکی ازنقاشــی های قلمکاری که با قلم مو 
تهیه شده صحنه هایی از یک حرکت مذهبی 
بسیار پر ابهت وجود دارد و جمالت » َهل ِمن 
ناصر َمن َینُصرنی« و »یا شهید« نوشته شده در 
واقع هنر خطاطی و تصویر به هم آمیخته است 
و مالئک بر باالی شخصیت اصلی و خیمه ها در 
سمت راست دیده می شوند. در ادامه از قالب 
قلمکار برای نقش اندازی بر حاشیه دورتا دور 

نقاشی ها استفاده می شد.
هنرمندان تولید قلمکار به چند دسته تقسیم 
می شوند. یک دسته آنهایی بودند که با قالب به 
چاپ می پرداختند و فقط کار آنها چاپ پارچه 
با قالب بود و تمام طرح های آنها با استفاده از 

چند قالب و رنگ صورت می گرفت.
دسته دوم، پس از پهن کردن پارچه روی میز 
با استفاده از رنگ  و قلم  مو طرح هایی روی  آن 
ترسیم می کردند و دستشان برای استفاده از 
رنگ ها باز بود. این هنرمندان می توانستند از 
چندین رنگ مختلف در زمینه پارچه استفاده 

نمایند. 
دسته ســوم هنرمندان چندکاره بودند که با 
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اســتفاده از قلم مو، زمینه پارچه را به وجود 
می آورند و در اطراف طــرح زمینه، نوارهایی 
منظم با استفاده از قالب به زمینه زینت داده و 
زیبایی قلمکار را دو چندان می نمودند. هنرمند 
ابتدا طرح زمینه را رسم کرده، سپس در نقاط 
از قبل پیش بینی شده به پیاده نمودن قلمکار 
قالبی می پرداخــت و یا ابتدا طرح زمینه را با 
نقوش و اشکال عرفانی و آسمانی ترسیم و پس 
از تکمیل طرح زمینه، اطراف آن را به وسیله 
قالب و نوارهای زیبا و تکراری زینت می داد. این 
قبیل طرح های دوگانه که در آن هم قلم مو و 
قالب به کار می رفت؛ بسیار جذاب و کامل به 

نظر می رسید.
به گفته یک هنرمند قدیمی و پیشــکوت تا 
اواخر دوران قاجار، بیشتر پرده ها، سجاده ها و 
روپوش طاقچه ها، وســایل حمام، بقچه و ... با 
دست نقاشی می شدند. لباس های موسوم به 
»ارخالق« بیشــتر قلمکار بودند و روی آن را 
با ماده ای می پوشاندند. با ظهور ماشین، عده 
کمی در این کار ماندند، بقیه جذب کار با قالب 

شدند و راوج این شغل به تدریج از بین رفت.

موضوعات مورد استفاده در نقاشی قلمکار
موضوعات نقاشــی های قلمکار متنوع است. 
مهم ترین آنها عبارت از داستان های اسطوره ای، 
حماسی، شاهنامه فردوسی، نقش پادشاهان، 
بزم شــاهانه، مجالس بــزرگان، زنان در حال 
انگورچینی، حیوانات، نقوش متأثر از نگارگری 
مانند چوگان یا شکار، داستان های مذهبی و 
عرفانی مانند حماسه حسینی که در آثار چند 
دهه اخیر بیشــتر دیده می شود. در حقیقت 
نقاشان قلمکار گرایشی یافته اند که البته زمینه 
کار پارچه قلمکار اســت ولی از مواد ، مصالح 
و رنگ های جدید نیز در کاشــان بهره برده اند.  
برخی نمونه ها دارای طرح های بسیار کمیاب 
و شاهکار هســتند.این نوع طرح های زمینه 
را با تعداد زیادی رنگ توســط قلم مو ترسیم 
می کردنــد و حاالت مختلــف روحانی به آن 

می دادند و از سایه روشن های مختلف استفاده 
می شد.

معرفی برخی از آثار
موضوع اکثر نقاشی های اخیر در مورد مسائل 
مذهبی به خصوص واقعه کربالست. به دالیل 
مختلف از جمله رکود این حرفه، کسی به ادامه 
کار و نوآوری در آن نمی اندیشد لذا شاگردانی 

هم تربیت نشده اند.
ترکیب بندی و فضای نقاشــی آنهــا متأثر از 
نقاشــی های قهوه خانــه ای اســت و در اکثر 
تصاویر نبرد خیر و شر در قالب و داستان های 
حماسه حسینی شکل گرفته است. آنان گاه 
تصاویری از طفالن مسلم، حضرت عباس)ع(، 
امام حسین)ع( و صحرای محشر را نیز خلق 

می کردند.
یکی از نقاشی های مربوط به صحرای محشر، 
فضای تصویر متأثر از نقاشی های قهوه خانه ای 
اســت و به چند کانون یا موضوعات مختلف 
تقسیم شده است. در حقیقت تصاویر این پرده 
گویای وقایعی است که همچون داشتان نقل 
شده و به تصویر درآمده است. کل تصویر به دو 

بخش بهشت و جهنم تقسیم می شوند. 
قســمت باالی تصویــر، بخش های مختلف 
بهشت به عنوان جایگاه انبیاء، اولیاء، امامان، 
شــهداء و صدیقین ترسیم شــده است. در 
وسط، صالحین و بهشتیان با کفن سفید به پا 
خاسته اند و برخی آب کوثر از امامان دریافت 
می کنند. پل صراط در وسط تابلو جداکننده 
جهنمیان از بهشــتیان است. در پایین تابلو، 
جهنمیان دیده می شــوند که اطراف آنان را 
اژدها در برگرفته است. سمت چپ انسان هایی 
برخاسته و منتظر فرشته عدالتند تا ثواب و 
گنــاه آنان را در ترازوی عدل الهی قرار دهد 
و مسیرشــان به جهنم یا بهشت را مشخص 
نماید. باالی سمت چپ، صوراسرافیل دمیده 
می شود و همه به پا می خیزند. افزون بر این 
تصاویر، شهدای سربریده کربال به همراه امام 

حســین)ع(، حضرت علی اصغر و در طرف 
دیگر انســان هایی به عنوان مجاهد، متقی و 

شهید سکنی دارند. 
این فضای چند کانونی در عین تعداد موضوع 
نوعی وحدت دارد که در نقاشــی کهن ایرانی 
وجود داشت و یکی از علل آن فراغت از زمان 
در فضــای ماوراء ماده اســت و روابط مادی و 
مکان دگرگون شده است. خیال نقاش در یک 
لحظه بهشت، جهنم، رستاخیز، شهدای کربال 
و ... را نشان می دهد. رنگ در این میان نقش 
اساســی دارد. رنگ های بهشتان سبز و رنگ 
دوزخیان قرمز و نارنجی است. امامان و انبیاء با 
هاله  نور زرد و دور سر دستار سبز وبرخاستگان 
کفن سفید بر تن دارند. همه چیز در این طرح 
منظم و مشخص است و هر یک جایگاه خود 

را دارد.
حضرت عباس)ع( در جنگ با کفار در کنار نهر 
علقمه نشان می دهد که دشمن در یک نبرد به 
هزیمت رفته و پا به فرار گذاشته است اما ایشان 
یکی از دشمنان را با شمشیر از وسط به دو نیم 
کرده است. نوع تصویرگری نمادین است و به 
واسطه اهمیت موضوع عناصر غیرواقعی نیز به 

نمایش درآمده است. 
در نقاشی دو طفالن مسلم نیز نوعی غم و اندوه 
نهفته است و نقاش با رنگ های زر و قرمز در 
افق آسمان را گلگون نشان می دهد. غروبی غم 
انگیز و غم آلود که همسر حارث طفالن مسلم 
را پناه داده بود؛ دست بسته ایستاده و نظاره گر 
اسارت آنان است. در اکثر تابلوهای این هنرمند 
تصویرگر و قلمکار، نوعی نبرد حق و باطل، خیر 

و شر دیده می شود.
نکتــه قابل تأمل در این نــوع تابلوها دید و 
حافظه نقاش و استعداد وی در ایجاد تصاویر 
منحصر به فرد است.کاربرد رنگ و رنگ آمیزی 
برای هر شخصیت، خود مسأله ای بسیار قابل 
توجه به شمار می آید و هنرمند در آنها تبحر 
و قابلیت باالی خود را در معرض نمایش قرار 

داده است. 


