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اگرچه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که جراحی های اقتصادی دولت سیزدهم در راستای اصالحات ساختارهای اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است اما واقعیت این 
داشته است. است که عدم اعتماد بخش خصوصی و   آحاد مردم به صالحیت دولتمردان در این جراحی بزرگ اقتصاد، نگرانی های بسیاری را در بین فعاالن اقتصادی به همراه 
سال جدید که با افزایش چشمگیر حقوق و دستمزدهای ابتدای سال و اصالح نرخ مبنای محاسبات ارز در گمرکات کشور آغاز شد؛ هنوز به پایان اولین فصل خود 
نرسیده  بود که نتایج این تصمیمات منجر به بروز  نارضایتی های بسیاری شد از جمله افزایش هزینه های تولید و تزریق تورم باال، نارضایتی مستمری بگیران سازمان 
تأمین اجتماعی و نهایتاً استعفای وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و از سوی دیگر الیحه های ارسالی دولت به مجلس در اصالح حقوق ورودی جهت اصالح الیحه 
بودجه که در زمان بررسی الیحه هم مورد اعتراض بخش خصوصی بود و نه در دولت و نه در مجلس به آن توجهی نشد. به عبارت دیگر ضعف کارشناسی و 
فقدان دانش مدیریت در بدنه دولت در طول سالیان گذشته و اثرات مخرب تصمیمات ایشان بر اقتصاد کشور، موجبات سلب اعتماد بخش خصوصی و آحاد مردم از 
سیاست های اجرایی دولت در جراحی بزرگ اقتصادی را فراهم آورده و همان طور که بررسی تجربیات جهانی د ر موضوع جراحی اقتصادی ثابت نموده است؛ اولین گام 
در شروع این اصالحات اقتصادی، جلب نظر مساعد و اعتماد در اطمینان جامعه به روند این اصالحات و نتایج مثبت آن در آینده است. واقعیتی که متأسفانه در شرایط 

فعلی جامعه  امروز ما به شدت غیرقابل باور و نشدنی است. 
لغو معافیت ورود ماشین آالت و عوارض ده درصدی برای ورود تکنولوژی های تولید از دیگر مصوبات بحث انگیزی بود که به خصوص در صنایع نساجی که صنعت 
ساخت ماشین آالت مذکور در داخل وجود ندارد و تحمیل این هزینه ها به سرمایه گذار مورد انتقاد جدی صنعتگران قرار گرفت؛ همچنین تغییر ناهمگون و غیرکارشناسی 
تعرفه های گمرکی زنجیره ارزش کاالی نساجی بدون در نظرگرفتن شرایط خاص زنجیره ارزش این صنعت و یکسان سازی تعرفه های مواد اولیه خام پایه، الیاف و نخ 

از جمله مصوباتی بود که در این  جراحی بزرگ اقتصادی مرود انتقاد فعاالن صنعت نساجی کشور قرار گرفت. 
علی ایحال تسلسل و تکرار اثرات منفی این گونه تصمیمات بزرگ می تواند بیانگر این واقعیت باشد که دولت در سطح کالن تصمیم سازی و برنامه ریزی خود هیچ برنامه 

و نقشه ای برای پیشبرد طرح تحول اقتصادی ندارد و شرایط در آینده به مراتب نامناسب تر از امروز خواهد شد. 
آنچه اکنون در شرایط تحریم های بین المللی و اوضاع نابسامان اقتصادی می تواند دولت سیزدهم را در اجرای طرح تحول اقتصادی با اقبال مواجه سازد، همراهی بیشتر 
با مردم و فعاالن اقتصادی و به ویژه، بخش خصوصی است تا حداقل اثرات مخرب تصمیمات بزرگ را تا حد زیادی کاهش دهد و بدین ترتیب بتواند اعتمادسازی 

مجددی در سطح جامعه به وجود آورد.

مدیرمسئول

اعتمادسازی؛  
پیش نیاز طرح تحول اقتصادی

سرمقاله



 پیشینه فعالیت در صنعت
متولد دهم فروردین سال 1335 در دابو دشت آمل 
هستم. پدرم کشاورز و مادرم خانه دار و اهل َدنِگپیا 
دابو-روستایی بین آمل و فریدونکنار- بودند. این روستا 
در منطقه ای حاصلخیز قرار گرفته و برنج دابو، شهرت 
ملی دارد. خانواده من نیز مانند اغلب مردم خطه این 
استان  کشاورزی می کردند؛ به همین دلیل روحیه 
خودساخته، تالش و پشتکار شبانه روزی،  برنامه ریزی 
و هدف گذاری برای باال کشیدن استانداردهای زندگی 
و کارآفرینی را مدیون زندگی در روستا هستم. خانواده ام 
با توجه به شرایط اقتصادی آن روزها توانستند برای 
رسیدن به اهداف و خواسته های بزرگم، بهترین مشوق 

باشند.
مدارس  در  از سیکل  قبل  و  ابتدایی  دوره  تحصیل 
روستای زادگاهم و نیز شهر آمل بوده و علی رغم عالقه 
فراوان به ادامه تحصیل، به جهت کمک به پدر در امور 

کشاورزی نتوانستم مدرک سیکل را دریافت کنم. 
سال 1357 پس از اتمام خدمت مقدس سربازی، به 
این نتیجه رسیدم که حضور برادرم برای کمک به 
پدر در امور کشاورزی کافی است لذا تصمیم گرفتم 
عالوه بر کمک به آنها، کسب و کار مستقلی برای 
خود انتخاب و  نمایم؛لذا از پدرم درخواست مساعدت 

در خرید یک دستگاه نیسان را داشتم و به این ترتیب 
رفت و آمدهایم به شهر آغاز گردید. سال 1357 ازدواج 
کردم و اولین فرزندمان-رضا- در سال بعد از ازدواج به 
دنیا آمد. هزینه خرید نیسان در آن زمان 57 هزارتومان 
بود که 27 هزارتومان آن را به صورت نقدی و مابقی 
مبلغ را به صورت اقساط ماهیانه پرداخت کردم. آن 
سال ها از طریق درآمد حاصل از نیسان و انتقال میوه 
و سایر محصوالت به تهران امرار معاش می کردم، در 
راه بازگشت از بازار مولوی، بارهای تجاری به مازندران 
آورده  و از سال 1358 تا 1361 این روند ادامه داشت. 
با فروش نیسان  در سال 1361 به مبلغ 118 هزارتومان، 
تهیه مغازه ای برای فروش چینی و بلور در میدان امام 
رضا مقدور گردید و به دلیل تولد فرزندم در روز میالد 
امام رضا )ع(، نام مغازه را رضا نهادم. به تدریج کار 
در مغازه رونق گرفت، امکان خرید خانه ای در آمل و 
تسویه بدهی فراهم شد  و شرایط اقتصادی خانواده در 
مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفت. آخِر هفته ها پسر 
بزرگم رضا )که سن و سال زیادی هم نداشت( در مغازه 
می ماند .با توجه به نوسان قیمت ظروف چینی و بلور 
در هر زمان با دستیابی به سرمایه هرچند اندک، سعی 
در خرید ظروف چینی و بلور به صورت عمده از تهران 
نموده که موجب تسهیل در خرید با قیمت مناسب از 

مثل یک معجزه

گفت وگو با علی اصغر رحمانی- مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان مخزن فوالد رافع )دابو صنعت(

اشاره:
رافع  فوالد  مخزن  بنیان  دانش  شرکت 
فعالیت خود  دابو صنعت(  نام تجاری  )با 
از سال  انرژی  و  تأسیسات  را در صنعت 
1373  با هدف طراحی، ساخت و تولید 
انواع سیستم های گرمایشی آغاز نموده و 
امروزه با بهره گیری از دانش روز و نیروهای 
متخصص به طراحی، تولید و ساخت انواع 
دیگ های بخار، آب داغ، آب گرم و روغن 
مبدل های حرارتی،  داغ صنایع مختلف، 
مخازن  دی اریتور،  مایعات،  فیلتر  انواع 
کاهنده  سیستم های  انواع  فشار،  تحت 
منظوره  چند  پکیج های  انرژی،  مصرف 
گرمایشی  هواسازهای  موتورخانه ای، 
می پردازد. صنعتی  مشعل های  و  )هیتر( 
موفق  بار  نخستین  برای  دابوصنعت 
محصوالت  ثبت  و  تولید  طراحی،  به 
دانش بنیان جدید با رویکرد کاهش مصرف 
انرژی گردیده و نمونه های متنوعی از این 
محصوالت در داخل و خارج از کشور به 

بهره برداری رسیده است. 
ملی  استاندارد  نشان  بودن  دارا  ضمن 
مانند  بین المللی  استانداردهای  ایران، 
 ANST، ASTM، B.S، DIN، ASME
ANSI و NFPA  را در طراحی و تولید 

محصوالت خود لحاظ می کند. 

دیدگاه
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بازار شده بود. سال 1373 به دلیل ورشکستگی شدم 
و با توجه به بدهی 700 هزار تومانی در سال 1374 

فعالیت خود را در صنعت آغاز کردم. 

دلیل ورشکستگی چه بود؟
در آن زمان با وجود دستفروش هاي زیاد و فروشنده هاي 
قسطي کاالها در روستاها، سال 1372 جهت بهبود 
وضعیت موجودي مغازه از بانک درخواست وام نمودم. 
توان خرید مردم به تدریج کاهش یافت و اقساط را 
دیرتر از موعد مقرر مي پرداختند. بدین دلیل بعضي از 
تجار بازار تهران از فروش کاال ممانعت به عمل آوردند. 
تصمیم بر تغییر شغل گرفتم و تمام کاالهاي مانده در 
مغازه را به فروش رساندم؛ از سوي دیگر نوسان سرمایه 
در گردش باعث شد وامي که هر شش ماه تا یکسال 
در اختیارمان قرار میگرفت؛ توسط بانک قطع شود. با 
این اوصاف از روي ناچاري، هرآنچه درقفسه هاي مغازه 
مانده بود را به پنج خانواده نیازمند جهیزیه دختران، با 
کمترین قیمت ممکن فروخته و مقرر گردید تا مانده 
حساب پس از پرداخت سال آتي تسویه گردد، اما این 
امر محقق نشد. عدم پرداخت تعهدات منجر به فروش 
مغازه به دلیل اقساط معوقه وام مضاربه بانک و فروش 
منزل شخصي و مسکوني بابت تسویه بدهي به بازار 
تهران و مشهد و اقساط گردید. صادقانه بگویم تنها 
چیزي که برایم ماند 700 تومان بدهي بود. حاضر در 

محضر پدر شده تا درخواست یک هکتار از سه هکتار 
زمین کشاورزي خود را نمایم که این امر محقق نگردید.

مدت ها گذشت و ریالي از قسط جهیزیه اي که از مغازه 
خریده بودند؛ پرداخت نشد؛ شکایت نموده و با حکم 
تأمین اموال پس از چندین ماه پیگیري براي گرفتن 
حق قانوني ام به منزل بدهکاران مراجعه کردم؛ در این 
حین با رویت شرایط نابساماني نظیر وجود یخچال ارج 
قدیمي در وسط حیاط، یک دست قالي دستباف کهنه، 
تلویزیون پارس سیاه و سفید، پشتي و ملزومات دیگر 
اندوهگین شدم. با تصمیم توقیف فرش توسط یکي 
از سربازان، گریه و شیون کودکان صاحبخانه بلند شد 
و با التماس درخواست صرف نظر از این تصمیم را از 
من داشتند؛ در شرایط بسیار سختي قرار گرفته بودم 
از طرفي، وضعیت اقتصادي خانوادهام بسیار نامساعد 
بود و فروش اموال مي توانست بخشي از مشکالتم 
را برطرف کند اما از طرف دیگر این بندگان خدا نیز 
مستأصل و بي پناه بودند. یک لحظه تصمیم خود را 
گرفتم و اموال را به آنان بخشیدم و با تمام وجود به 

خداوند توکل کردم.

تصمیم سختی بود...
بله اما ایمان داشتم خداوند روزي رسان است. ایمان 
دارم به این جمله: » از تو حرکت، از خدا برکت...« 
باید با سختي ها و مشکالت زندگي جنگید تا چرخ 

آن بچرخد. پس از فروش مغازه و خانه، یک سال به 
چتربازي پرداختم. اصطالح چتربازي نوعي تجارت 
افراد بومي مرزنشین  سیاه است که معمواًل توسط 
انجام مي شود. 300 تومان از باجناقم قرض گرفتم 
و براي خرید تلفن، با اتوبوس از آمل به سمت بازار 
عباسقلي خان مشهد به راه افتادم. ساعت 7 صبح به 
مشهد رسیدم . آن زمان چتربازها از زابل تلفن وارد 
مشهد میکردند. حدود 30 - 40 تلفن استوک خارجي 
خریدم و با اتوبوس به آمل بازگشتم در حالیکه 250 
تومان صرف خرید تلفن و 45 تومان کرایه سفرم شده

بود. وقتي به خانه رسیدیم تلفن ها را همراه فرزندانم با 
الکل تمیز و بسته بندي کردیم و در بازار آمل به قیمت 
750 تومان به فروش رساندم. یکسال و نیم این فعالیت 
ادامه پیدا کرد. در طول یک هفته به شهرهاي مشهد 
و شیراز مي رفتم و به تدریج در بازار آمل شناخته شدم. 
درآمد خوبي داشتم و اغلب فروش هایم سودآور بود. 
به دلیل همان بخشش جهیزیه عروس، روي خوش 
زندگي بار دیگر چهره خود را نشان داد. برکتي وارد 
زندگي ام شد که وصف نشدني است، هرچند ته دلم 

مي دانستم این کار هدف اصلي من نیست.
در یکي از دورهمي هاي خانوادگي، برادر کوچکترم 
پیشنهاد شراکت با یکي دوستان در زمینه بازاریابي 
پیشنهاد  نمود.  مطرح  را  خانگي  آبگرم  دیگ  براي 
خوبي بود و پس از امضاي توافقنامه با ایشان، همراه 
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برادرم 500 هزار تومان بودجه براي این کار اختصاص 
دادیم و شراکت ما شکل گرفت. یکي از دوستانم که 
آهن فروش بود، دوماهه به من آهن امانت مي داد، 
شریکم دیگ آبگرم تولید مي کرد و من به بازاریابي در 
شهرهاي مختلف میپ رداختم. کار به جایي رسید که 
طي یکسال یک میلیون تومان درآمد کسب کردیم، لذا 

بایستي آن را توسعه مي دادیم. 
براي چاپ کاتالوگ محصوالت با شریکم مذاکراتي 
انجام دادم و معتقد بودم به جاي ارائه لیست قیمت، 
بهتر است کاتالوگي از محصوالت چاپ کنیم اما وي 

موافق این کار نبود و تبلیغات را هزینه مي دانست. 
به دلیل همین تفاوت در دیدگاه، پس از یکسال شراکت 
از همدیگر جدا شدیم در حالیکه امروز کسب و کار 
وي همچنان در حد کارگاهي باقي مانده است و من 
صاحب یکي از  بنام ترین کارخانجات در شهرستان 
آمل و جزو سه شرکت اول ایران در صنعت بویلر و 

دیگ بخار کشور هستم.
پس از خاتمه شراکت، فرزند بزرگم و یک کارگر در 
کنارم کار میکردند، برکت تولید به قدري بود که حجم

سفارشات از میزان تولیداتمان پیشي مي گرفت، گاهي 
اوقات تا صبح به کار ادامه مي دادیم که خداي ناکرده 
نزد مشتریان بدحساب و شرمنده نشویم. ماه ها گذشت 
و سایر فرزندانم به مجموعه پیوستند.تعداد کارگران 
به تدریج از 6 نفر به 20 نفر رسید و از سال 1376 
پس از خرید یک قطعه زمین در شهرک صنعتي و 
احداث سوله، تعداد نیروهاي شاغل مجموعه به 50 به 
تحصیل پرداختم و به امید خداوند تمایل دارم تا مقطع 

کارشناسي ارشد، تحصیل را ادامه مي دهم.

کارخانه  توسعه  و  تحقیق  اجراي طرح هاي  جهت 
میلیاردها تومان هزینه صرف خرید سالن و تجهیزات 
با حمایت دولت  انتظار داریم  مختلف شده است و 
در بخش تأمین سرمایه ثابت، موفق به اشتغالزایي 
براي دویست نفر دیگر شویم اما متأسفانه تا کنون 
کوچکترین حمایتي توسط دولت صورت نگرفته است. 
به دلیل خوشنامي و اعتبار در سیستم بانکي کشور در 
تامین سرمایه در گردش دچار چالش نیستیم، ولي 
دغدغه اصلي ما تامین سرمایه ثابت است که مانع 
بزرگي در مسیر توسعه مجموعه و ایجاد اشتغال براي 

نفرات بیشتر به شمار مي آید.
به عبارت دیگر تولیدات ما به گونه اي است که از طریق 
سرمایه در گردش کارخانه سالي یکبار )و حتي کمتر( 
براي تهیه مواد اولیه از چین اقدام مي نماییم. از این رو، 
قادر به تأمین مواد اولیه مورد نیاز حتي در صورت بروز 

جنگ جهاني سوم خواهیم بود. 
متأسفانه دسترسي به مواد اولیه به دلیل تحریم ها بسیار 
سخت و با هزینه باال صورت مي گیرد؛ تمام زندگي 
خود را در گرو ضمانتنامه هاي بانکي گذاشته ام؛ بدون 
اینکه چشم انداز روشني از آینده یا حمایتي توسط دولت 
وجود داشته باشد؛ به همین دلیل در پاسخ یکي از 
دوستان مبني بر خرید قطعه زمیني در کنار کارخانه 
کردم»  اعالم  وي  به  توسعه،  طرح  اجراي  جهت 
دیگر برنامه اي براي توسعه کارخانه در ایران نداریم 
و مي خواهم تولید صنعتي را در کشور ارمنستان یا 

آذربایجان ادامه دهیم
  با تمام توان و سرعت به تولید، اشتغالزایي و صادرات 
موفق به کشورهاي همسایه (قزاقستان، ازبکستان، 

آذربایجان، ترکمنستان، گرجستان،تاجیکستان و ...(
مشغول هستیم، در حالیکه نه تنها دولت همراهمان 
نیست بلکه با وضع قوانین و مقررات ضد تولید، دست و 
پایمان را هم مي بندد ؛ ادامه کار توجیه و منطقي دارد؟!

اجراي طرح توسعه به تهیه ماشین آالت و تجهیزات 
نیروهاي  استخدام  مجهز،  سالن  احداث  جدید، 
متخصص و ... نیاز دارد اما چه کنیم وقتي دولت با ما 

یار و همراه نیست! 
سرمایه ثابت پنج ساله در اختیارمان قرار دهد و در مقابل 
شاهد ارزآوري قابل توجه ما باشد... وقتي فشار بیش از 
حد مالي، اقتصادي و ... بر دوش ما سنگیني مي کند، 
تنها راهکار منطقي سرمایه گذاري و تولید در کشورهاي 
دیگر است. کشور ارمنستان در قالب یک تفاهمنامه به 
ما اعالم کرده است در صورت انتقال تکنولوژي، سالن، 
زمین، وام کم بهره و تمام تسهیالت مرتبط با تولید را 
در اختیارمان قرار مي دهد مگر یک تولیدکننده چه چیز 
بیشتري مي خواهد؟ طبق تفاهمنامه مذکور در مرحله 
نخست بخش بازرگاني مجموعه راه اندازي خواهد شد 
و در گام هاي بعدي خدمات پس از فروش، نصب و 

راه اندازي و تکمیل کار
انجام مي گیرد.

به این ترتیب امکان حضور در بازارهای اروپا 
نیز برایتان مهیا می شود...

بله. می توانیم به آسانی جایگزین محصوالت اروپایی 
که قیمت تمام شده آنها بسیار باالتر از مشابه آسیایی 

است، شویم.
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به  توانمندی،  تولیدکننده  که  موضوع  این 
یک  که  رسیده  تعهد  و  تخصص  از  سطحی 
کشور خارجی برایش فرش قرمز پهن می کند ؛ 
هم  و  است  خوشحالی  و  افتخار  باعث  هم 
ناراحت کننده که چقدر آسان سرمایه های ملی 
این که  بدون  می رود  دستمان  از  کارآفرینان  و 

متوجه بهای گراف آن باشیم....  
بله متأسفانه چنین نمونه هایی در صنایع مختلف کم 
نیستند. نگاهی به تشکیالت ما بیندازید متوجه حرکت 
بسیار ُکند طرح های توسعه می شوید آن هم فقط و 
فقط به دلیل بی توجهی دولتمردان. سیستم بانکی 
سرمایه ثابت در اختیارمان قرار دهند یا ندهند، سالن 
تولید را تکمیل و ماشین آالت موردنظر را تهیه می کنیم 
زیرا در مجموعه ما کار و فعالیت شبانه روزی است، 
بارها اتفاق افتاده روند کار به نحوی پیش رفته که 10 
روز خانواده ام را ندیده ام؛ در حال حاضر، نیروهاي ما در 
خطوط هوایي ماهشهر، مشهد، تبریز و ... تردد مي کنند؛ 
بدون اغراق یک شرکت موفق و پیشرو در بازارهاي 

ایران و کشورهاي همسایه هستیم

رقیباِن داخلی دابو صنعت در چه فاصله ای با آن 
قرار دارند؟ 

در دنیاي رقابتي امروز، رقباي زیادي وجود دارد اما 
دابوصنعت با نگاه به آینده و استراتژي خود تصمیم بر 
تمرکز بر توانمندسازي و پرورش نیروهاي متعهد و زبده 

دارد که سایر رقبا دنباله روي ما هستند. اصواًل حرف 
زدن از عملکرد دیگران در کارخانه ممنوع است، اصاًل 
چرا باید نگران کار و فعالیت بقیه باشیم تا از پیشرفت و 

بالندگي بازبمانیم؟!
الوان،  جزیره  عسلویه،  از  ایران  کارخانجات  اغلب 
چابهار گرفته تا کارخانه هاي خارج از کشور مشتریان 
پنج  ولي  مي شوند.  محسوب  دابوصنعت  همیشگي 
سالي است که با مزایا و معایب تحریم مواجهه هستیم. 
مزیت تحریم عالوه بر خودکفایي و ارتقاي کیفیت 
محصوالت داخل، اعتماد نهادهاي دولتي به توانمندي 
تولیدکنندگان ایراني است در حالي که پیش از تحریم، 
تمایلي به خرید و تأمین کاال از ما نداشتند و تحریم ها 
آنان را به سوي ما سوق داد ولي مهمترین مشکل 
تحریم در عدم دسترسي به مواد اولیه باکیفیت، تعامل 

آزاد با سایر کشورها و نقل و انتقال منابع مالي است.

و  پروژه ها  از  حجمی  چه  نساجی  صنعت 
تولیدات دابو صنعت را دربرمی گیرد؟

بخش عمده پروژه هاي ما مربوط به صنعت نفت، گاز و 
پتروشیمي است، در اکثر کارخانه هاي فوالد و صنعت

نیروگاهي نیز حضور فعالي داریم، در صنعت نساجي 
فقط به تولید بویلرهاي و دیگهاي بخار 5 تا 15 تن 
مي پردازیم و با حضور در همایش ها و نمایشگاه هاي 
تخصصي نساجي، بازار خوبي در این صنعت به دست 
این صنعت مراحل رشد و  اعتقاد من  به  آوردهایم. 

توسعه خود را طي مي کند ؛صنعتگران نساجي نگاه 
مثبتي به آینده دارند و  فکر مي کنم نسبت به سایر 

صنایع از توان مالي بهتري بهره مند باشند.

شویم؛  دور  کمی  اقتصاد  و  صنعت  فضای  از 
تاکنون شرایط به جایی رسیده که از ادامه کار 

خسته شوید؟
هرگز... اگر عشق و عالقه به کار نباشد، میلیاردها تومان 
سرمایه را به جای تهیه مواد اولیه و احداث تأسیسات 
کارخانه به بانک می سپردم و بدون کوچک ترین زحمت 

و تالشی بهره آن را می گرفتم. 
یکی از عالیق زندگی ام دیدن تصویر زیباي محصوالت 
آماده تحویلي است که روزانه در کارخانه بارگیري شده 
و به اقصي نقاط کشور اعزام مي شوند، همچنین روابط 
صمیمانه و پدرانه اي که با کارگران و پرسنل کارخانه 
دارم. این مسائل به اصطالح حال دلم را خوب و تمام 

خستگي ها را از قلبم پاک مي کند.

مطلب پایانی؟
از برکت همان موضوع جهیزیه عروس، تاکنون هرچه 
وقتي  است.  فرموده  عطا  من  به  خواسته ام،  خدا  از 
باکیفیت  تولید محصوالت  و  شفاف سازي، صداقت 
براي همیشه ماندگارند چه نیازي به دروغ و پنهان کاري 

یا فریب دیگران وجود دارد؟! 
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اشاره:
خبری  ویژه  گفت وگوی  بخش های  از  یکی 
صنعت  توسعه  راهکارهای  بررسی  مورد  در 

نساجی،پوشاک،چرم، کیف و کفش بود.
دستمالچیان-  مجتبی  مهندس  برنامه  این  در   
نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
اتحادیه  شجری-  رئیس  رسول  و  ایران- 
به صورت حضوری  تهران-  کفاشان دست دوز 
معاون صنایع عمومی  برادران-  و محمدمهدی 
رئیس  شیرازی-  ابوالقاسم   ، صمت-  وزارت 
فروشندگان  و  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه 
پوشاک تهران- و علی حسن زاده دلیر -رئیس 
هیئت مدیره انجمن صنایع چرم ایران- در قالب 

تماس تلفنی حضور داشتند.

برادران- معاون صنایع عمومی  محمدمهدی  ابتدا 
وزارت صمت- از نساجی و پوشاک به عنوان یکی از 
صنایع ریشه دار، اشتغال زا و دارای بازار رقابتی یاد کرد 
و افزود: بالغ بر 7540 واحد صنعتی و 250 هزار واحد 
صنفی در این بخش به فعالیت می پردازند که زمینه 

اشتغال بالغ بر دو میلیون نفر را به وجود آورده اند.
وی افزود: نساجی در مقایسه با سایر صنایع حاشیه 
سود کمتری دارد و شاید از حداقل امتیازات حمایتی 
برخوردار باشند به همین دلیل نیازمند توجه ویژه ای 
است که در جلسه اخیر معاون اول رئیس جمهور و وزیر 
صمت، نظرات و دیدگاه های فعاالن و دست اندرکاران 

به مسئوالن منعکس شد.
مهندس مجتبی دستمالچیان- رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنایع نساجی ایران- ضمن تأیید سخنان 
معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر پیشینه 
درخشان، اشتغال زایی باال و نیاز به سرمایه گذاری اندک 
صنعت نساجی ابراز داشت: متأسفانه حجم صنعت 
نساجی طی سال های گذشته کوچک تر شده و سوال 
اینجاست چرا چنین صنعتی با قابلیت های چشمگیر 
به جای رشد و توسعه روزافزون، روند نزولی خود را 

طی می کند.
منسوجات  بی رویه  واردات  دولت،  کم توجهی  وی، 
و پوشاک، تمرکز و اولویت دهی به صنایع بر درآمد 
باالتر را از مهم  ترین دالیل افت صنایع نساجی کشور 
برشمرد و گفت: این صنعت از هیچ یارانه یا رانت 
خاصی استفاده نمی کند، مصرف آب و انرژی در آن 
بسیار پایین است و در مقابل ارزش افزوده قابل توجهی 

برای کشور به وجود می آورد.

مهندس دستمالچیان ابراز امیدواری کرد که ماحصل 
جلسه با معاون اول رئیس جمهور، دلگرمی و امیدواری 
صنعتگران به عزم دولت جدید برای رفع مشکالت 
است. همچنین برای صنایع باید چشم انداز بلندمدت 
)حداقل پنج ساله( ترسیم شود تا صنعتگر و سرمایه گذار 

نسبت به آینده اطمینان کامل داشته باشند.
صنف  اتحادیه  رئیس  شیرازی-  ابوالقاسم 
در  تهران-  پوشاک  فروشندگان  و  تولیدکنندگان 
با گفت وگوی ویژه خبری، حضور در  تماس تلفنی 
اول  معاون  با  نساجی  تخصصی صنعتگران  جلسه 
رئیس جمهور و وزیر صمت را فرصت بسیار خوبی 
برشمرد  پوشاک  و  نساجی  مشکالت  طرح  برای 
و  گفت: برگزاری چنین نشست  هایی به صنعتگران 
انگیزه مضاعف جهت ادامه تولید می دهد و می توانند به 
طور مستقیم و رو در رو موانع و چالش ها را با مدیران 

ارشد کشور در میان بگذارند. 
عمده مشکالت صنایع نساجی و پوشاک به اعتقاد 
شیرازی، تأمین به موقع مواد اولیه، فقدان شهرک های 
صنفی و صنعتی)به عنوان نیاز اصلی فعاالن صنفی و 
صنعتی تا بتوانند در قالب خوشه به فعالیت بپردازند، 
مالی،  تراکنش های  و  مالیات  به  مربوط  معضالت 
البته طی 3-4 سال گذشته،  بود؛  قاچاق  همچنین 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در زمینه کنترل قاچاق 
پوشاک عملکرد موفقی داشته اما همچنان شاهد رشد 
قاچاق در فضای مجازی هستیم که از طریق پست 
مصرف کنندگان  دست  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
وزارت  عمومی  صنایع  معاون  برادران-  می رسد.  
صمت-  در تکمیل سخنان خود اظهار داشت: مسائل 

بررسی 
راهکارهای 

سعه  تو
صنعت 

یج نسا

گزارش

مشروح برنامه گفت وگوی ویژه خبری با موضوع  بررسی راهکارهای توسعه صنعت نساجی،پوشاک،چرم، کیف و کفش
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مطروحه در جلسه با معاون اول رئیس جمهور در چند 
بخش تقسیم بندی شد. اموری که در بخش معاونت 
صنایع عمومی در ماه های اخیر دنبال شده و رشد تولید 
و صادرات را به همراه داشته به طوری که با صادرات 
حدود 800 میلیون دالری در سال گذشته مواجهیم 
و روند دو ماه ابتدایی سال جاری نیز نسبت به مدت 
مشابه، صعودی و چشمگیر است. پس از جلسه نیز 
وزیر صمت بر پیگیری برخی مسائل تأکید کردند که 

به امید خداوند در اولین فرصت برطرف خواهد شد.
واردات  مالیاتی  معافیت  حذف  به  اشاره  با  وی 
گفت:  مجلس  مصوبه  طبق  صنعتی،  ماشین آالت 
دولت مترصد به حداقل رساندن تعرفه است تا بتواند 
و  تولیدات  ایمنی سازی  نوسازی صنایع،  و  بازسازی 
ارتقای کیفیت محصوالت را پیش ببرد و در این راستا 
استفاده از ماشین آالت قدیمی و مستهلک در خطوط 

تولید نگران کننده است.
برادران با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مسئوالن 
و  بانکی  نظام  مالیاتی ،  امور  پیرامون  اقتصاد  وزارت 
سرمایه در گردش خاطرنشان کرد: موضوع قاچاق، 
انتظار تولیدکنندگان از دولت، جمع  آوری تابلوها و 
نشان  نام  با  که  است  فروشگاه هایی  فعالیت  توقف 

تقلبی غربی و عرضه گسترده اجناس قاچاق در بازار 
حضور دارند که امیدوارم این موارد با همکاری تمام 
دستگاه های ذی ربط به سرانجام موثر و مثبت منتهی 

شود.  
این مقام مسئول در مورد تهیه مواد اولیه واحدهای 
نساجی نیز از مذاکره با مسئوالن مجتمع پتروشیمی 
شهید تندگویان و به دنبال آن افزایش 60 هزارتنی 

سهمیه ها خبر داد.
در بخش دیگر این گفت وگوی ویژه خبری، رسول 
شجری-  رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران- 
مشترک  نشست های  برگزاری  استمرار  خواهان 
با مسئوالن عالی رتبه  صنعتگران بخش خصوصی 
کشور شد و گفت: در جلسه اخیر تقریباً تمام مشکالت 
مورد  پوشاک، چرم، کیف و کفش  نساجی،  صنایع 
اشاره )از مالیات بر ارزش افزوده تا واردات مواد اولیه 
و صادرات(  قرار گرفت و پیشنهادی که به صورت 
مکتوب در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت؛ 
تا  بود  نساجی  صنعت  تخصصی  کارگروه  تشکیل 
نظرات صنعتگران و تولیدکنندگان در مورد مشکالت 

مختلف جمع بندی و به متولیان دولتی ارجاع شود. 
در  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شجری 
تصمیم گیری های اقتصادی و صنعتی از تشکل  های 
نظرخواهی  خصوصی  بخش  فعاالن  و  تخصصی 
می شود یا خیر؛ گفت: متأسفانه در حال حاضر تشکل  ها 
مورد مشورت و نظرخواهی دولتمردان قرار نمی گیرند و 
یکی از گالیه های ما کم توجهی دولتمردان به تجارب 
ارزشمند مدیران اتاق اصناف، اتحادیه ها و انجمن های 

تخصصی در تصمیم گیری هاست.
»درخواست نقدینگی برای واحدهای صنفی مستقر 

در محله های خارج از تهران« و »تقویت شهرک های 
صنعتی برای توسعه شرکت های دانش بنیان در صنعت 
چرم، کیف و کفش« از نکاتی بود که به گفته  رئیس 
با  اخیر  جلسه  در  تهران  کفاشان دست دوز  اتحادیه 
معاون اول رئیس جمهور مورد تأکید قرار گرفت که 

با قول مساعد ایشان همراه بود.
با  وزارت صمت-  معاون صنایع عمومی  برادران- 
اشاره به تدوین پیش نویس برنامه پنج ساله راهبردی 
صنایع نساجی و پوشاک، چرم، کیف و کفش گفت: 
و  نهایی  این موضوع  تشکل ها  با همکاری  انشاهلل 
جمع بندی نهایی در جلسه مشترک با معاون اول رئیس 
جمهور نهایی خواهد شد. همچنین عزم دولت و وزارت 

صمت برای حمایت از صنعتگران جدی است.
انجمن  علی حسن زاده دلیر -رئیس هیئت مدیره 
صنایع چرم ایران- نیز در تماس تلفنی بیان داشت: 
به جای طرح مشکالت بهتر است اصواًل مشکلی 
ایجاد نکنیم تا انرژی فراوان جهت رفع آن مشکل 

صرف نشود! 
وی گفت: دولت ترکیه برای توسعه صنعت چرم، 50 
درصد وام بالعوض جهت واردات ماشین آالت و 50 
درصد نیز وام بلندمدت کم بهره در اختیار صنعتگران 
خود قرار می دهد؛ متأسفانه در کشور ما نه تنها چنین 
تسهیالتی برای سرمایه گذاران اختصاص پیدا نمی کند، 
بلکه مبالغ بسیار باالیی جهت ترخیص ماشین آالت 
صنعتی از گمرک و ... از آنان دریافت می شود که به 
تدریج کاهش شدید تولید و صادرات مواد اولیه و خام 

را به همراه دارد. 

تهیه و تنظیم :سیدضیا الدین امامی رئوف
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رئیس جمهور با اشاره به آثار مخرب واگذاری های 
نامناسب، غیرمنطقی و خالف قانون در گذشته تأکید 
کرد: خصوصی  سازی به معنای رهاسازی نیست بلکه 
سر آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردها است و 
کمک به توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان 

محوری ترین اقدام مورد توجه باشد.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی اظهار داشت: رسیدن 
به درک مشترک و اتفاق نظر درباره خصوصی سازی 
حقیقی در اقتصاد کشور، با هدف تحقق اهداف اصل 
44 قانون اساسی و نیز اقتصاد مقاومتی از اولویت ها و 

ضرورت ها است.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم بازنگری دقیق، منصفانه 
و نقادانه به روند خصوصی سازی از گذشته تاکنون و 
ارزیابی ساختارها و رفتارها در این زمینه افزود: بازنگری 

گذشته امری اجتناب ناپذیر است.
وی خواستار پرهیز از افراط و تفریط و ارزیابی واقع بینانه 
این  ادامه داد:  روند خصوصی سازی در کشور شد و 
ارزیایی ها باید با نگاه واقع بینانه و با هدف عبرت آموزی 
و به شکل همه جانبه انجام شود تا اگر ساختارها دچار 
مشکل است، اصالح و از بروز رفتارهای فسادانگیز و 
تشکیل پرونده های تخلف و مجازات در دستگاه قضایی 

جلوگیری شود.
جذب  افزایش  مهم  اصل  سه  به  توجه  رئیسی 
و  و خارجی  داخلی  سرمایه گذاری بخش خصوصی 
افزایش بهره وری و نظارت دقیق را الزمه خصوصی 
سازی صحیح و تحرک بخشیدن به اقتصاد غیردولتی 
خواند و تصریح کرد: با توجه به این اصل که دولت نباید 
متصدی باشد، همه صاحبان نظر و اندیشه و دارندگان 
تجربه در امر خصوصی سازی باید وارد میدان شوند تا 
خصوصی سازی در چارچوب اصل 44 به صورت حقیقی 

و نه صرفا در تغییر شکل، عنوان و نام، اجرا شود.
مخرب  آثار  و  زیان ها  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
واگذاری های نامناسب، غیرمنطقی و خالف قانون در 
گذشته تاکید کرد: خصوصی سازی به معنای رهاسازی 
بر  نظارت  و  آغاز هدایت، حمایت  بلکه سر  نیست، 
بخش  توانمندسازی  به  کمک  و  عملکردهاست 
خصوصی باید به عنوان محوری ترین اقدام مورد توجه 

باشد.
برخی  احیای  در  سیزدهم  دولت  موفقیت  به  وی 
واحدهای تعطیل شده در روند واگذاری های نامناسب 

اشاره:
نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران در مرکز همایش های سالن اجالس سران با 
حضور سران سه قوه برگزار شد.د. در این همایش عالوه بر سران سه قوه، روسای اتاق ها و وزرای مرتبط در 
هیئت واگذاری و نمایندگان مجلس، مهمانانی از آمریکا، برزیل، لهستان و دیگر کشور ها حضور داشتند که 

به ارائه مقاله  پرداختند
هدف از برگزاری این همایش، شناسایی چالش های واگذاری ها برای تهیه سند جامع خصوصی سازی بود که 

به اعتقاد برگزارکنندگان می تواند به بهبود کیفیت دارایی های تجاری دولت بینجامد.
در این همایش بین المللی سه روزه، عملکرد خصوصی سازی طی ۲۰ سال گذشته با حضور مجریان و 
دست اندرکاران خصوصی سازی در سطح وزرای مربوطه و شرکت های مادر تخصصی در حوزه های مختلف 

قوانین و روند های اثرگذار بر واگذاری های دولت نقد و بررسی قرار گرفت.
نفت، نیرو، پتروشیمی، بانک و بیمه، کشاورزی، صنعت، صنایع معدنی، راه و شهرسازی و خدمات از جمله 
حوزه هایی بودند  که در این رویداد با برگزاری نمایشگاه به تشریح تجربیات و اقدامات خود پرداختند.. 

رونمایی از سامانه یکپارچه واگذاری ها از دیگر برنامه های این رویداد بین المللی بود.

خصوصی سازی 
سرآغاز نظارت دولت 

برعملکردها

گزارشی از برگزاری نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران

گزارش
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گذشته و مقابله با برخی سواستفاده ها در این زمینه اشاره 
و خاطرنشان کرد: باید با اصالح روش های ناصحیح 
گذشته، همه بخش ها به ویژه دولتمردان را ملزم به 
پذیرش و اجرای صحیح اصل خصوصی سازی کرد 
تا هم سرمایه گذار به میدان بیاید و هم قانون و اهداف 

آن اجرا شود.
رئیسی اظهار امیدواری کرد این نشست ها و اقدامات 
منجر به تدوین و ابالغ روش های نوین شود و رفتارها 

نیز متناسب با این ماموریت شکل عملی گیرد.

رد دیون با خصوصی سازی همخوانی ندارد
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حساسیت سیاسی و 
اقتصادی نسبت به صاحبان خصوصی سازی وجود دارد؛ 
چراکه هنوز این باور وجود ندارد که راه نجات کشور 

مردمی کردن اقتصاد است.
با اشاره به سیاست های اصل  غالمحسین شافعی 
44 اظهار کرد: نتیجه اقدامات انجام شده این است 
که امروزه بخش های مختلف مانند بخش خصوصی، 
تعاونی، دولت و مجلس از روند خصوصی سازی ناراضی 
هستند، درواقع خریدار و فروشنده از نحوه این اقدام 

ناراضی هستند.
وی ادامه داد: هدف سیاست های ابالغ شده، شتاب 
به سمت رشد اقتصاد ملی، بهره وری منابع انسانی، 
گسترش مالکیت در سطح عموم، ارتقای بنگاه ها و 
افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد 
ملی و... بود اما ارزیابی های انجام شده و همچنین 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد به 

اهداف در نظر گرفته شده نزدیک نشدیم.
آنکه  به جای  حقیقت  در  کرد:  خاطرنشان  شافعی 
خصوصی سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت کند، 

روندی معکوس در پیش گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه عدم اصالح 
تاکید  نمی کند،  مناسبی هدایت  به جای  را  ما  مسیر 
به  بودجه ای  نگاه  موجود،  مشکل  بزرگ ترین  کرد: 
خصوصی سازی است. در این مسیر، رد دیون نسبتی 
با خصوصی سازی ندارد و خصوصی سازی به حساب 

نمی آید.
شافعی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی فعاالن 
اقتصادی نمی توانند ماه های آتی خود را تصور کنند و 
همین موضوع این ریسک را باال می برد. حساسیت 
سیاسی و اقتصادی نسبت به صاحبان خصوصی سازی 
وجود دارد؛ چراکه هنوز این باور وجود ندارد که راه نجات 

کشور مردمی کردن اقتصاد است.

 باید در روند واگذاری ها تجدیدنظر شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق قانون بودجه 
امسال 187 شرکت با درصد دارایی های مختلف و 300 
عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد.
سید احسان خاندوزی اظهار کرد: بر اساس قانون 
بودجه 1401 و مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که 
چند هفته قبل برگزار شد، امسال 187 شرکت دولتی 
با درصدهای مختلف سهم دولت که از سه تا چهار 
درصد گرفته تا 100 سهام دولت وجود دارد، همچنین 
300 عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری 
ابالغ سیاست های اصل 44  داد:  ادامه  دارد.وی  قرار 
قانون اساسی در سال های 84 و 85 توسط مقام معظم 
رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی در 
سال 87 توسط مجلس شورای اسالمی صورت گرفت 
و مطابق آن دسته بندی فعالیت های اقتصادی حاکمیت 

به گروه های دو و سه انجام شد.
خاندوزی افزود: تنظیم رویه های قانونی و سیاست گذاری 
به منظور خروج دولت از بنگاه داری و تمرکز بیشتر بر 

اهداف سیاست گذاری، اتفاق مبارک دیگری بود که در 
زمینه گسترش مالکیت عموم مردم رخ داد. در این زمینه 
باید توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد تا بار مالی 
دولت و مدیریت ناکارآمد بر شرکت های دولتی اصالح 
شود. در این صورت، در مجموع رشد و رقابت پذیری 
اقتصاد افزایش می یابد.وی در ادامه به  رشد ارزش بازار 
سرمایه در 15 سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در 
این بین، توان بازار سرمایه ارتقا یافته و اعتراف می کنم 
دولت در توانمندسازی خصوصی سازی و اهلیت  سنجی 
و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: امروز و در این 
نشست تالش کردیم که تمام شرکت های واگذار شده 
دولت در سال های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند. 
آنها  عملکردی  و  اقتصادی  شاخص های  مجموعه 
پیش و پس از واگذاری مدنظر سیاست گذاران باشد و 
با بهره گیری از تالش 25 سال گذشته و تجارب خارجی 
بتوانیم تغییر مسیر آینده اقتصاد ایران با عبرت آموزی از 
گذشته ادامه دهیم. به نظر می رسد ریل گذشته وافی 
نقطه  در  اگر می خواهیم  و  نبوده  برای سیاست گذار 

دیگری بایستیم باید مسیر پیش رو را تغییر دهیم.
وی تاکید کرد: امروز اعتماد اندکی در واگذاری های 
دولتی وجود دارد؛ باید توجه داشت که تنها اعمال حقوق 
مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه ها، 
نه بنگاه ها بهره ور شدند و نه اینکه پس از واگذاری ها 
رصد و پایشی صورت می گیرد. در حقیقت یک نوع 
رهاشدگی دیده می شود. گویا صرف تغییر مالکیت از 
دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل 
کند، در حالی که بهره وری و کارآمدی در بنگاه های 
واگذار شده افزایش نیافته است، بنابراین باید در روند 

واگذاری ها تجدید نظر شود.
تهیه و تنظیم :شبنم السادات امامی رئوف
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دو ریسک تولید 1401
 ۱۴۰۱ سال  در  ایران  صنایع  به  فشار  مسیر  دو 
آسیب شناسی شد. پیش بینی مرکز پژوهش های اتاق 
بازرگانی ایران نشان می دهد که صنایع و تولیدکنندگان 
ایرانی در سالی که پیش رو دارند، ابتدا از ناحیه بودجه 
به عنوان برنامه مالی ساالنه دولت و سپس از مسیر 
نرخ دستمزد مصوب نیروی کار سال ۱۴۰۱ مشکالتی 
جدی خواهند داشت. بازوی پژوهشی اتاق ایران با 
هدف کاستن از باری که از ناحیه محیط کسب وکار 
و نیز سیاست های اقتصادی به فعاالن تولید تحمیل 
می شود، پیشنهادهایی را به دولت و مجلس ارائه کرده 
است. در واقع این مرکز با نگاه به اثرات بودجه و نرخ 
دستمزد نیروهای کار در سال ۱۴۰۱ بر بخش تولید، 
بسته ای پیشنهادی برای کمک به صنایع کشور ارائه 

کرده است.
 بررسی مفاد بودجه ۱۴۰۱ و نیز نرخ دستمزد پایه 
۱۴۰۱ از اثر این دو سیاست بر بخش تولید در ۶مسیر 
مختلف حکایت دارد. از جمله این اثرات می توان به 
»افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی ورودی 
معافیت های  »منوط شدن  ارز«،  روز  نرخ  براساس 
مالیاتی و جایزه های صادراتی به بازگشت ارز حاصل 
از صادرات«، »حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان 
موادخام و نیمه خام«، »حذف ارز ترجیحی«، »افزایش 
اقتصادی خصوصی« و  بنگاه های  بر  مالیاتی  فشار 
»آثار تعیین نرخ حداقل دستمزد شورای عالی کار بر 

اشاره:
ریسک  دو  ایران  بازرگانی  اتاق  پژوهشی  بازوی 
تولید در 1401 را بررسی کرد. اجرای سیاست های 
بودجه ای و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار 
از جمله مواردی است که به اعتقاد فعاالن بخش 
قرار  تاثیر  تحت  را  کسب وکار  محیط  خصوصی 
خواهد داد. آثار سیاست های بودجه ای از جانب تغییر 
نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، منوط شدن 
جوایز صادراتی و گره زدن آن به بازگشت دالرهای 
صادراتی، حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد 
خام و نیمه خام، سیاست تخصیص ارز ترجیحی یا 
بر  مالیاتی  افزایش فشارهای  آن، همچنین  حذف 

بنگاه ها قابل تحلیل است.

بخش تولید« اشاره کرد. بازوی پژوهشی اتاق ایران با 
نگاه به این روندها که هریک می تواند به شکلی زمینه 
التهاب را در بخش ها و رشته  فعالیت های صنعتی 
گوناگون ایجاد کند، پیشنهادهای مشخصی ارائه کرده 
است. مهم ترین پیشنهادهای اتاق ایران که می توان 
به آنها نسخه ضدالتهاب برای تولید در سال ۱۴۰۱ 
لقب داد، شامل »تالش سیاستگذار برای ثبات در نرخ 
موثر تعرفه واردات«، »برخورداری صادرکنندگان از 
معافیت مالیات بر عملکرد مشروط به بازگشت ارز به 
چرخه اقتصاد کشور«، »بازتنظیم رویه حذف معافیت 
مالیاتی کاالهای ساده با ارزش افزوده پایین«، »تامین 
سرمایه در گردش و تسهیل دریافت آن برای صنایع 
در کنار لغو ممنوعیت صادراتی کاالها و وضع عوارض 
صادراتی برای تنظیم بازار داخلی پس از حذف ارز 
ترجیحی« و نیز »اصالح مصوبه افزایش دستمزد« 
برای  دارند  سعی  نهایت  در  که  مواردی  هستند؛ 
معضالتی که در نتیجه اعمال سیاست های بودجه ای 
و حداقل دستمزد به بخش تولید تحمیل خواهند شد، 
راه حل هایی ارائه کنند تا بخش تولید اثر کمتری ببیند.

فشار  به  توجه  با  معتقدند  این سند  تهیه کنندگان   
باالی هزینه تولید ناشی از گرانی جهانی مواد اولیه 
و تجهیزات بر بخش تولید، باید اثرات بودجه ۱۴۰۱ 
و قانون دستمزد ۱۴۰۱ بر صنایع را کاهش داد. در 
مقدمه گزارش آمده است در سال پیش رو مجموعا 

سیاست هایی در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه 
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خواهد  اجرایی  کار،  عالی  شورای  دستمزد  افزایش 
شد که آثار گوناگونی بر اقتصاد کشور برجای خواهد 
گذاشت، بنابراین الزم است آثار اجرای این سیاست ها 
بر اقتصاد کشور و بخش های مولد اقتصادی تحلیل 
شود و در نهایت راهکارهایی برای مدیریت شرایط 
به نفع فعالیت های تولیدی و مولد اقتصادی ارائه شود.

 گزارش همچنین از این جهت اهمیت دارد که کشور 
طی دهه گذشته در نتیجه تحریم های اقتصادی، مالی 
و تجاری و نیز شیوع کووید- ۱۹، شرایطی دشوار 
همراه با رکود تورمی عمیق )رشد اقتصادی نزدیک به 
صفر و تورم متوسط ۲۰درصدی( را تجربه کرده و در 
شرایط حاضر نیز در نتیجه بحران اوکراین، قیمت مواد 
اولیه و کاالهای اساسی در بازارهای جهانی افزایش 
یافته است، از این زاویه نیز هزینه های دالری واردات 
کاالها و نهاده های تولید در ماه های پیش رو افزایش 
خواهد یافت که خود می تواند آثار تورمی بر اقتصاد 
کشور برجای گذارد. ازاین رو، ضروری است در اتخاذ 
سیاست ها به این شرایط ویژه توجه و تا حد ممکن از 

اجرای تصمیمات دفعی، اجتناب شود.

اتاق  تازه  گزارش  نویسندگان  که  بحثی  بن مایه   
دارند،  را  آن  کردن  برجسته  قصد  ایران  بازرگانی 
اقدام مورد اشاره، یعنی  این است که در نتیجه دو 
دستمزد،  مصوبه  و   ۱۴۰۱ بودجه ای  سیاست های 
هزینه تولید افزایش می یابد که این امر فشار را بر 
بخش های صنعتی باال می برد و درنهایت نه تنها رفاه 

عمومی تضعیف می شود، بلکه بنیه تولیدکنندگان نیز 
آب می رود.

 
اثرات بودجه 1401 برای تولیدکنندگان

تصمیمات بودجه ای دولت در سال۱۴۰۱، از جهات 
گوناگونی بار هزینه ای بر بخش های تولیدی و مولد 
اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد و از این گذر، بر 
شرایط تورمی و رکودی اقتصاد کشور دامن خواهد زد. 
برخی از مهم ترین سیاست های بودجه ای دولت که در 
سال جاری تبعات هزینه ای گسترده ای بر بخش تولید 
کشور تحمیل خواهد کرد، در ادامه مورد اشاره قرار 

خواهد گرفت.
 افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی ورودی 
براساس نرخ روز ارز: تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه 
افزایش  را  دولت  درآمد  یک سو  از  گمرکی،  ارزش 
می دهد و از سوی دیگر، به واسطه افزایش سطح 
قیمت ها و به تبع آن کاهش قدرت خرید، آثار رفاهی 
منفی بر اقشار آسیب پذیر و بخش های مولد اقتصاد 
موسسه  برآوردهای  براساس  کرد.  خواهد  تحمیل 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی در سال۱۳۹۹، بر 
اثر اجرای این حکم از قانون بودجه سال ۱۴۰۰و با 
فرض افزایش نرخ تسعیر ارز به حدود ۲۵هزار تومان 
و عدم تغییر ساختار واردات و نرخ های تعرفه نسبت به 
سال جاری و با فرض اینکه کاالهای اساسی همچنان 
کنند،  دریافت  ۴۲۰۰تومانی  ارز   ۱۳۹۹ سال  مانند 
درآمد کل دولت به واسطه اجرای این مصوبه، معادل 

قیمت  می یابد.  افزایش  تومان  میلیارد  ۷۲ هزار   /۲
کاالهای وارداتی در سال۱۴۰۰، برای کل کاالهای 
وارداتی ۰۴/ ۲۱درصد، برای کاالهای اساسی وارداتی 
۲۴/ ۶درصد، برای کاالهای واسطه ای و سرمایه ای 
مصرفی  کاالهای  برای  و  ۱۸ درصد   /۶۹ وارداتی 
وارداتی ۳۵/ ۲ درصد افزایش می یابد. همچنین، برآورد 
بودجه  قانون  اجرای مصوبه  به واسطه  بود که  شده 
تولیدکننده حداقل ۵/  قیمت  رشد شاخص   ،۱۴۰۰
۲ درصد و حداکثر ۲/ ۱۲درصد و رشد شاخص قیمت 
مصرف کننده )تورم( حداقل ۴/ ۴درصد و حداکثر ۱/ 
۱۳درصد خواهد بود. ازاین رو، با توجه به برآوردهای 
انجام شده در صورت اجرای این تصمیم، اوال قیمت 
کاالهای وارداتی و داخلی اعم از کاالهای مصرفی 
نهایی، کاالهای سرمایه ای و ماشین آالت، کاالهای 
واسطه ای و نهاده های خط تولید و... افزایش شدیدی 
خواهند یافت. همچنین، به واسطه این جهش قیمتی 
معضل سرمایه در گردش تولیدکنندگان وخیم تر از 

قبل خواهد شد.
 آمار و ارقام مورد اشاره در خصوص آثار تورمی اجرای 
این سیاست، با فرض عدم اجرای سیاست حذف ارز 
ترجیحی و برای سال گذشته انجام گرفته است. اگر 
در سال جاری، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت 
قصد داشته باشد همزمان با افزایش حقوق ورودی، 
سیاست حذف نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی را برای کاالهای 
بیشتر  اقتصاد  تورم رخ داده در  اجرایی کند،  اساسی 
و  مطالعات  موسسه  گزارش  در  برآوردشده  رقم  از 

پژوهش های بازرگانی برای سال گذشته خواهد بود.
 ثانیا؛ عالوه بر مورد اول، چون مالیات ارزش افزوده نیز 
بر مبنای ارزش گمرکی اخذ می شود، میزان مالیات 
ارزش افزوده این کاالها نیز افزایش خواهد یافت که 
خود جریان تورمی جداگانه ای ایجاد خواهد کرد. سوم 
اینکه اجرای این مصوبه حجم منابع ریالی موردنیاز 
برای ترخیص کاالها را افزایش می دهد و در مواردی 
تولیدکنندگان  نشود،  انجام  اعتباری  ترخیص ها  که 
مجبور به رجوع به نظام بانکی هستند که خود هزینه 

تامین مالی تولید را افزایش خواهد داد.
 منوط شدن معافیت های مالیاتی و جایزه های صادراتی 
این  به موجب  صادرات:  از  حاصل  ارز  بازگشت  به 
تصمیم، هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای 
درآمدهای حاصل از صادرات کاال و خدمات، همچنین 
استرداد مالیات و عوارض قانون مالیات ارزش افزوده، 
در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات 
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کشور  اقتصادی  چرخه  به  بانک مرکزی  اعالمی 
برگردانده نشود، قابل اعمال نخواهد بود و پرداخت 
هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان 
منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از 
صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصاد کشور است.

تولید  تداوم  اصوال  است،  شده  تاکید  گزارش  در   
بدون استفاده از منابع ارزی برای واحدهای تولیدی 
از این منابع برای  امکان پذیر نیست و این واحدها 
تامین مواد اولیه و پرداخت هزینه های تولید استفاده 
می کنند. در عین حال، باید در نظر داشت که بازگشت 
ارز حاصل از صادرات، در شرایط تحریمی، فرآیندی 
پیچیده است و برای همه کاالهای صادراتی یکسان 
امکان  پتروشیمی  صنعت  مثال،  به عنوان  نیست. 
بازگشت ارز حاصل از صادرات را در کمتر از دوماه دارد 
و در مقابل صنعتی مانند فرش که عمدتا به صورت 
اعتباری به فروش می رسد، فرصتی حداقل یک ساله 
برای بازگشت ارز نیاز دارد یا فرآیند زمانی صادرات 
به  مواد معدنی به خصوص کنسانتره سرب و روی 
دالیل فنی در حدود ۶ماه به انجام می رسد. بنابراین، 
به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت های صادراتی و نیز 
تفاوت در مقاصد صادراتی، الزم است که با توجه به 
اتخاذ  نوع کاالها و خدمات صادراتی تصمیم الزم 

شود.
 از این رو، پژوهشگران در این گزارش آورده اند: مشروط 

کردن برخورداری از مشوق ها و معافیت های مالیاتی و 
استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، آن هم در 
شرایط تحریمی و برای همه صادرکنندگان، ریسک 
و هزینه تولید و صادرات را افزایش می دهد. ممکن 
است برخی از صادرکنندگان بدهی های ارزی خارجی 
داشته باشند یا دارای دفاتری در خارج از کشور باشند 
که ناگزیر از پرداخت هزینه های این دفاتر از محل 
یا واردات مجدد  باشند  ارزهای صادراتی  از  بخشی 
توسط صادرکننده صورت گیرد و از این راه، بخشی 
از ارز ناشی از صادرات، صرف خرید مواد اولیه وارداتی 
شود. ازاین رو، ضروری است در تنظیم مقررات مربوط 

این گونه شرایط در نظر گرفته شود.
و  خام  مواد  صادرکنندگان  مالیاتی  معافیت  حذف   
نیمه خام: حذف معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از 
صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و 
پتروشیمی خام و نیمه خام یکی دیگر از تصمیمات 
مالیات های  قانون   ۱۴۱ ماده  طبق  است.  دولت 
مستقیم، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات 
و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و 
۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات موادخام مشمول 
مالیات با نرخ صفر شود. این تصمیم طبعا درآمدهای 
مالیاتی دولت را افزایش می دهد و می تواند به کاهش 
انگیزه  می تواند  همچنین  بینجامد.  بودجه  کسری 

خام فروشی را تا حدی کاهش دهد و مشکل تامین 
مواد اولیه برای تولید داخلی را تا حدودی رفع می کند. 
عالوه بر این، با فرض وجود تکنولوژی های موردنیاز 
برخی محصوالت، می تواند  بازار  بودن  اقتصادی  و 
موجب تکمیل زنجیره ارزش در کشور شود. ازاین رو، 
باید در نظر داشت این اقدام در صورتی می تواند گامی 
مثبت در راستای تکمیل زنجیره ارزش صنایع تلقی 
شود که سیاست ها و حمایت های الزم برای توسعه 
زنجیره ارزش صنایع به کار گرفته شود. با عنایت به 
اینکه این سیاست ابتدا در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
مصوب و در سال گذشته اجرایی شد، بنابراین یک گام 
مثبت در این زمینه می تواند بررسی آثار مثبت و منفی 
اجرای این سیاست بر اقتصاد کشور، از سوی وزارت 
صمت و با همکاری اتاق ایران باشد تا از دستاوردها و 
تجارب حاصله، در تدوین آیین نامه جدید بهره گرفته 

شود.
بودجه سال ۱۴۰۱،  قانون  ترجیحی: در  ارز   حذف 
این اختیار به دولت داده شده است تا به تشخیص 
تخصیص  سیاست  تداوم  یا  حذف  به  نسبت  خود 
ارز ترجیحی اقدام کند. اتاق ایران موافق حذف ارز 
باید  اقدام  این  که  است  معتقد  اما  است؛  ترجیحی 
با در نظر گرفتن مالحظات  به صورت تدریجی و 

اجتماعی اجرایی شود.
 در صورت حذف یکباره ارز ترجیحی، انتظار افزایش 
چندبرابری سرمایه در گردش موردنیاز تولیدکنندگان 
این کاالها وجود دارد. بنابراین درصورتی که تدابیر 
الزم برای در دسترس قرار گرفتن سرمایه در گردش 
موردنیاز برای واحدهای تولیدی اتخاذ نشود، حذف 
ارز ترجیحی شوک بزرگی به تولید این محصوالت 

محسوب می شود.
قیمت  اوکراین  بحران  اثر  بر  است  ذکر  شایسته   
به  است،  یافته  افزایش  اساسی در جهان  کاالهای 
نحوی که در فاصله ۲۱فوریه ۲۰۲۲ )شروع جنگ 
اوکراین( تا ۲۲آوریل ۲۰۲۲، قیمت جهانی کاالهای 
ذرت  ۳۶درصدی،  افزایش  گندم  همچون  اساسی 
افزایش ۱۷درصدی، روغن پالم افزایش ۹درصدی، 
برنج افزایش ۷درصدی و دانه های روغنی افزایش 
۵درصدی را ثبت کرده است. همچنین، در این دوره 
زمانی برخی از کشورها مانند انگلستان و آلمان روغن 
را به صورت کنترل شده در داخل عرضه می کنند. 
بنابراین با افزایش قیمت جهانی کاالهای اساسی، 
الجرم واردات این کاالها گران خواهد شد و از این رو، 
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پیش بینی می شود که در سال جاری، نیاز دولت به ارز 
و ریال برای تامین کاالهای اساسی افزایش یابد؛ پس 

بازار این کاالها باید مدیریت شوند.
اقتصادی  بنگاه های  بر  مالیاتی  فشار  افزایش 
خصوصی: بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱، گویای این واقعیت است که مالیات بر 
شرکت های غیردولتی در الیحه پیشنهادی نسبت به 
رقم متناظر در سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰، رشد 
۱۴۶درصدی را ثبت کرده و مالیات بر کاال و خدمات 
نیز در الیحه بودجه پیش رو نسبت به رقم متناظر در 
سقف دوم قانون بودجه سال گذشته، بیش از ۶۵درصد 

رشد کرده است.
 بنابراین با استناد به آمار و ارقام فوق الذکر، این نتیجه 
منابع  تامین  برای  اصلی  فشار  که  می شود  حاصل 
عمومی دولت از ناحیه درآمدهای مالیاتی بر دوش 

فعاالن اقتصادی است.
 آثار مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش 
فوق الذکر،  بودجه ای  سیاست های  بر  عالوه  تولید: 
شورای عالی کار، به عنوان مرجع قانونی تعیین حداقل 
حدود ۵۷درصدی  افزایش  سال جاری،  در  دستمزد، 

حداقل دستمزد را مصوب کرده است. 
جدا از سازوکار سیاسی و فرآیند چانه زنی سه جانبه 
میان کارگران، کارفرمایان و دولت برای رسیدن به 
چنین توافقی، می توان گفت یکی از اهداف دولت 
منصفانه ای  به حداقل  دستیابی  نرخ،  این  تعیین  از 
از دستمزد، خارج از شرایط تعادلی بازار و حمایت از 
کارگران به منظور حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه 
زندگی و تامین امنیت شغلی آنان با استفاده از اهرم 

حمایتی حداقل دستمزد بوده است. 
اتاق ایران نیز معتقد است که نوسانات و تالطم های 
فراوان قیمتی و ارزی در سنوات اخیر، زندگی و معیشت 
میلیون ها ایرانی را تحت تاثیر قرار داده، ثبات و آرامش 
حداقلی را از بسیاری از مردم دریغ و کرامت انسانی 
برخی از آنها را مخدوش کرده است و ضروری است 
که در این شرایط از معیشت خانوارها حمایت شود، اما 
باید در نظر داشت که نرخ حداقل دستمزد تعیین شده، 
نرخی نیست که همه بنگاه ها توانایی پرداخت آن را 
داشته باشند و در کنار فشارهای ناشی از سیاست های 
بودجه ای، این مقدار افزایش در حداقل دستمزدها، 
فشار مضاعفی بر بنگاه های کاربر تحمیل خواهد کرد.

تعیین  دارد که  توافق وجود  این  لحاظ نظری،  به   
حداقل دستمزد یک مساله اجتماعی- اقتصادی است 

که حساسیت های زیادی را در جامعه موجب می شود و 
مانند تیغه دولبه عمل می کند. نرخ های باالی حداقل 
دستمزد، می تواند کاهش تقاضای نیروی کار توسط 
بنگاه و به تبع آن افزایش بیکاری را در پی داشته باشد. 
در شرایطی که بیکاری، به ویژه بیکاری جوانان، یکی 
از معضالت اقتصاد ایران به شمار می رود، افزایش های 
نامتعارف، ممکن است به عدم تمدید قرارداد از طرف 
کارفرما یا توافقات پنهانی بین کارفرما و کارگر منجر 
شود و در این صورت کارگر برای حفظ شغل خود، 

مجبور به قبول شرایط جدید شود. 
هزینه ها  افزایش  کاربر،  بخش های  در  همچنین، 
به واسطه افزایش هزینه دستمزد نیروی کار، باعث 
افزایش قیمت تمام شده کاالها و خدمات خواهد شد. 
از سوی دیگر، چنانچه تعیین حداقل دستمزد، تکافوی 
هزینه های ضروری زندگی کارگران را نکند، منجر 
به کاهش عرضه نیروی کار می شود یا در صورت 
کاهش  سرخوردگی،  باعث  کار،  نیروی  باقی ماندن 

انگیزه کارگران و کاهش بهره وری آنها خواهد شد.
مقایسه رشد حداقل دستمزد و حداقل دریافتی کارگران 
هم با تورم سال قبل )به عنوان معیاری از قدرت خرید 
کاهش یافته ناشی از افزایش قیمت ها درسال قبل( 
و هم با تورم ساالنه )به عنوان شاخصی که میزان 
موفقیت سیاست حداقل دستمزد را در پوشش تورم هر 
سال مورد ارزیابی قرار می دهد(، گویای این واقعیت 
است که حتی در سال های دشوار اقتصادی که هم 
پدیده رکود تورمی در اقتصاد کشور تعمیق شده و هم 
بر فشارهای ناشی از تحریم ها افزوده شده، سیاستگذار 
تالش کرده با افزایش حداقل دستمزد، قدرت خرید 

کارگران را حفظ کند.
تحلیلی که مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران 
ارائه کرده است، نشان می دهد که حداقل دستمزد 
)اسمی( بر شاخص قیمت تولیدکننده )PPI( اثر مثبت 
دارد. برآوردهای انجام شده از سوی معاونت توسعه 
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در سال ۱۳۹۷، نشان می دهد که با یک درصد افزایش 
حداقل دستمزد )اسمی( به میزان ۲/ ۰درصد شاخص 
قیمت تولیدکننده افزایش خواهد یافت. بر این اساس 
می توان گفت که افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد 
با فرض ثابت ماندن سایر عوامل باعث خواهد شد تا 
شاخص قیمت تولیدکننده به میزان ۴/ ۱۱درصد رشد 
یابد؛ بنابراین می توان گفت که افزایش حداقل دستمزد 
می تواند طرف عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.

گزارش تاکید کرده است، موضوع دیگری که ضروری 
است مورد توجه سیاستگذاران بازار کار قرار بگیرد، 
اصابت آثار حداقل دستمزد بر بنگاه های اقتصادی از 

حیث زمینه فعالیت و مقیاس فعالیت است.
 در دفاع از افزایش غیرمتعارف دستمزد گفته می شود 
سهم هزینه های نیروی انسانی در کل هزینه های 

بنگاه های اقتصادی کمتر از۱۰ درصد است، 
بنابراین آثار تورمی آن کم برآورد نشان داده می شود؛ 
تولید  بنگاه های  برای  صرفا  سهم  این  آنکه  حال 

صنعتی غیرکاربر می تواند قابل قبول باشد. 
براساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران 
از بنگاه های صنعتی ۱۰نفر کارکن و بیشتر در سال 
۱۳۹۸، سهم پرداختی بابت جبران خدمات از هزینه 
تمام شده تولید در برخی از رشته فعالیت های صنعتی 
کاربر نظیر »تولید سایر تجهیزات حمل ونقل«، »تعمیر 
و نصب ماشین آالت و تجهیزات«، »تولید پوشاک«، 
»تولید سایر فرآورده های معدنی غیرفلزی«، »تولید 
تنباکو«،  و  توتون  فرآورده های  »تولید  مبلمان«، 
»چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده«، »تولید چرم 
و فرآورده های وابسته«، »تولید منسوجات«، »تولید 
داروها و فرآورده های دارویی شیمیایی وگیاهی و...«، 
 /۳۹ حدود  تا  ۱۱ درصد   /۴۹ )از  ۱۰درصد  از  بیش 
هزینه  قابل توجه  سهم  گویای  که  بوده  ۳۱درصد( 

دستمزد در قیمت تمام شده این صنایع است.
هزینه  از  دستمزد  هزینه  سهم  به  توجه  اهمیت   
تمام شده بنگاه های اقتصادی آن است که هرچه این 
سهم در هزینه های تمام شده صنایع بیشتر باشد، آن 
صنایع تاثیر مستقیم بیشتری از محل افزایش حداقل 

دستمزدها، خواهند پذیرفت. 
نیز  بررسی ساختار صنعتی کشور  اینکه  نهایت  در 
و  کوچک  بنگاه های  ۹۲درصدی  سهم  از  حاکی 

متوسط با حدود ۵۰ درصد سهم اشتغال است. 
این بنگاه ها در دهه گذشته نقطه اصابت نهایی کاهش 
تقاضای کل، نوسانات نرخ ارز و تحریم مبادالت مالی 
و تجاری و نیز قطع زنجیره ارزش حاصل از کرونا 

بوده اند.  
مالی  شوک های  مقابل  در  بنگاه ها  این  همچنین، 
به شدت  دستمزد  جهش  همچون  محیطی  و 
آسیب پذیرند و انتظار می رود به واسطه اجرای سیاست 
تعدیل  دستمزدها،  حداقل  در  ۵۷درصدی  افزایش 
نیروی کار را در دستور کار قرار دهند. از دیگر آثار این 
تصمیم، تشدید اشتغال غیررسمی و همچنین آسیب 
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شدید دهک های پایین درآمدی خواهد بود.
توصیه های سیاستی

حفظ  و  اقتصادی  فعاالن  از  حمایت  راستای  در 
بخش های مولد اقتصادی از شرایط رکودی و تورمی 
اقتصاد کشور، مجموعه پیشنهادهای مشخص بازوی 
درباره  است:   ذیل  شرح  به  ایران،  اتاق  پژوهشی 
افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی توصیه 
تعرفه  اقدام،  این  اجرای  با  همزمان  دولت  می شود 
حقوق ورودی کاالهای اساسی، ضروری، نهاده های 
و  تولید  واسطه ای  و  اولیه  مواد  دامی،  و  کشاورزی 
تغییر دهد  به گونه ای  را  تولید  ماشین آالت موردنیاز 
که نرخ موثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم 
بدون تغییر باقی بماند یا به شکل حداقلی افزایش یابد. 
همچنین برای سایر کاالها حقوق ورودی را به گونه ای 
تغییر دهد که متوسط مأخذ تعرفه موثر حقوق ورودی 
 ۱۴۰۰ سال  به  نسبت  ۵۰ درصد  حداکثر  دریافتی 
افزایش یابد. در عین حال، نرخ موثر تعرفه قبل و بعد 
از اجرای این حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز 

در فواصل زمانی سه ماهه بازنگری کند. 
موظف  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  همچنین 
شود براساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور 
اقتصادی و دارایی می رسد، به گونه ای عمل کند که 
عوارض  و  حقوق  وجوه  پرداخت   ،۱۴۰۰ ابتدای  از 
تولید  بخش  اولیه  مواد  واردات  به  مربوط  گمرکی 
حسب درخواست متقاضی، به صورت اعتباری قابل 

انجام باشد.
 درباره منوط شدن معافیت های مالیاتی و جایزه های 
صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز توصیه 
شده است که در آیین نامه این بند، مدت زمان مجاز 
برای رفع تعهد ارز با توجه به ویژگی های کاالهای 
صادراتی از قبیل اقالم کشاورزی، فرش و صنایع دستی، 
خدمات فنی و مهندسی و سایر گروه های کاالیی و 
صادرکنندگانی  برای  الزم  مشوق های  همچنین 
که زودتر از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای 
صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام می کنند، 
پیش بینی شود. عالوه بر این، توصیه اکید آن است که 
به جای مشروط کردن استرداد ارزش افزوده پرداختی 
صادرکنندگان به بازگشت ارز به اقتصاد کشور، صرفا 
»برخورداری از معافیت مالیات بر عملکرد، مشروط به 

بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور شود.«
 در فقره حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام 
و نیمه خام نیز مرکز پژوهش های اتاق ایران پیشنهاد 

کرده است که برای محصوالت با ارزش افزوده پایین 
تنظیم گری  ذیل  شکل  به  پتروشیمی  صنعت  در 
از محصوالت  شود: مثال در سال ۱۴۰۱ آن دسته 
ماده  فرآوری  از  یک مرحله  با  فقط  که  پتروشیمی 
خام تولید می شوند، در زمره محصوالت پتروشیمی 
با ارزش افزوده پایین قرار می گیرند و در حکم محصول 
نیمه خام خواهند بود. وزارت صمت با همکاری وزارت 
نفت موظف شود فهرست این محصوالت را احصا کند. 
دوم اینکه وزارت صمت مکلف است میزان نیاز داخلی 
محصوالت احصاشده در بند »یک« را برآورد کند و 
موظف شود با همکاری وزارت نفت و تشکل مربوطه 
نسبت به احصای سهم هر شرکت پتروشیمی در تامین 
نیاز داخلی اقدام کند. سوم اینکه وزارت اقتصاد موظف 
شود از صادرات محصوالت نیمه خام پتروشیمی در 
سقف مقادیر تعیین شده در بند »۲« مالیات اخذ کند. 
فرآوری  که  داخلی  نیاز  بر  مازاد  همچنین صادرات 
آنها در داخل به تشخیص وزارت صمت فاقد توجیه 
فنی-اقتصادی است یا به تشخیص وزارت نفت به 
دلیل محدودیت های دانش فنی امکان پذیر نیست، 
مشمول مالیات نشود. در فقره حذف  ارز ترجیحی نیز 
الزم است اوال؛ حذف تدریجی ارز ترجیحی کاالهای 
مشمول در دستور کار قرار گیرد، به گونه ای که در 
نیمه اول سال همزمان با ادامه تخصیص ارز ترجیحی 
به دارو و گندم، مقدمات الزم )مثال درباره دارو تکمیل 
و  بیمه ها  به  یارانه  پرداخت  برای  سامانه های الزم 
ثبت نام افرادی که دارای بیماری های خاص هستند 

در این سامانه ها( برای حذف ارز ترجیحی این کاالها 
در نیمه دوم سال فراهم شود. دوم اینکه تامین سرمایه 
در گردش و تسهیل دریافت آن با متوقف کردن موانع 
حقوقی برای واحدهای تولیدی در زنجیره های تولید 
متناسب با نقدینگی موردنیاز پس از حذف ارز ترجیحی 
در دستور کار قرار گیرد. دیگر اینکه لغو ممنوعیت 
صادراتی کاالها و وضع عوارض صادراتی برای تنظیم 
بازار داخلی در صورت نیاز مورد توجه قرار گیرد.بازوی 
پژوهشی اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره مصوبه 
حداقل دستمزد ۱۴۰۱ نیروی کار سه توصیه را ارائه 

کرده است.
 این مرکز به دولت و مجلس پیشنهاد کرده است 
که اوال؛ مهم ترین سیاست دولت معطوف به کنترل 
تورم شود تا افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها؛ 
چراکه افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها فشارهای 
مضاعفی به دولت و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. در 
عین حال توصیه شده که در تعیین حداقل دستمزد 
یک توافق سه جانبه حاصل آید که نفع ذی نفعان را 
دنبال کند تا به واسطه اجرای آن آثار سوء کمتری بر 
اقتصاد تحمیل شود. در نهایت اینکه اتاق بازرگانی 
ایران پیشنهاد کرده است، مصوبه فعلی اصالح شود، 
نرخ  مشمول  پرداخت ها«،  »سایر  که  گونه ای  به 
افزایش  برای  به حداقل دستمزد  نسبت  پایین تری 

شوند.
منبع: دنیای اقتصاد
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مقایسه ارقام مختلف بودجه و عملکرد آن با اهداف 
برنامه ششم طي سال هاي اخیر  حاکي از آن است 
که همچون سال هاي قبل، اتکا به منابع غیرواقعي 
)عمدتا منابع حاصل از نفت و مولدسازي( در شرایط 
تحریم  و رکود اقتصاي باعث انحراف شدید کسري 
تراز عملیاتي از اهداف برنامه شده است.  به  رغم 
تداوم مشکالت بسیار زیاد ناشي از کسري بودجه 
تاکنون  ایران،  اقتصاد  ساله  چندین  ساختاري 
در  و  بودجه اي  اصالحات  براي  جدي  برنامه ریزي 
فراهم  نفت  به  بودجه  وابستگي  کاهش  آن  راس 
گذشته،  سال هاي  طي  کلي  به طور  است.  نشده 
کسري بودجه با روش هاي غیر قابل تداومي مانند 
اوراق  انتشار  و  ملي  توسعه  صندوق  از  استقراض 
پوشش داده شده و عمال مساله کسري بودجه به 
صورت تشدیدشونده به سال هاي بعد منتقل شده 

است. 
عمده  بخش  ماهیت  به  توجه  با  کوتاه مدت  در 
هزینه هاي دولت که شامل اقالم هزینه اي با قابلیت 
تغییر اندک، همچون هزینه هاي پرسنلي و حقوق 

کارکنان دولت و بازنشستگان بوده و به عالوه، به دلیل 
تبعات اقتصادي ناشي از شیوع کرونا، به  نظر مي رسد 
سناریوي کاهش هزینه هاي دولت متناسب با ابعاد 

کسري بودجه ناممکن است.
با فرض عدم کاهش هزینه ها، طبعا افزایش منابع باید 
در دستور کار دولت قرار گیرد که شامل افزایش مالیات، 
فروش دارایي هاي مالي و فیزیکي، انتشار اوراق بدهي، 
استقراض از بانک مرکزي و پیش فروش درآمدهاي 
آتي از جمله نفت مي شود.  افزایش درآمدهاي مالیاتي 
به میزاني که تکافوي منابع موردنیاز دولت را بدهد، 
نیازمند افزایش بیش از دوبرابري درآمد مالیاتي است 
از  است.  دست نیافتني  رکودي  شرایط  در  طبعا  که 
پیامدهاي  مرکزي  بانک  از  استقراض  دیگر،  سوي 
راهکار هاي  بررسي  بنابراین  داشت،  خواهد  تورمي 
تامین کسري بودجه دولت از محل فروش دارایي ها و 

انتشار اوراق بدهي اهمیت زیادي دارد.
در شرایط کنوني نرخ بهره حقیقي اوراق خزانه منفي 
است و وزارت اقتصاد با فروش اوراق با نرخ بهره در 
حدود ۲۰ درصد موافقت مي کند، به عبارتي با توجه 
به تورم، هزینه تامین مالي براي دولت از اوراق بدهي 

منفي خواهد بود و ضمن جذب نقدینگي و عدم ورود 
به بازارهاي رقیب )ارز، سکه و...( موجب شفاف سازي 

بدهي هاي دولت خواهد شد.
بنابراین بررسي زمینه هاي تنوع بخشي ابزارهاي بدهي 
متناسب با سالیق و نیازهاي سرمایه گذار ضروري 
است. در سال ۱۳۹۹ طرح انتشار اوراق سلف نفتي در 
این رابطه پیشنهاد شد. با توجه به ادامه یافتن مشکل 
جنبه هاي  واکاوي  جدید،  دولت  در  بودجه  کسري 
مثبت و منفي روش هاي پیشنهادي جدید مانند انتشار 
تصمیم گیري  اتخاذ  به  مي تواند  نفتي  سلف  اوراق 
نماید.   امر کمک  این  براي سیاست گذاران  صحیح 
نگاه عمیق تر به زوایاي این روش آشکار مي سازد که 
انتشار ابزارهاي مالي مانند اوراق سلف نفتي، رقیبي 
براي اوراق خزانه دولتي خواهد شد. با این وجود به 
دلیل شرایط ویژه پیِش  روي تامین کسري بودجه 
کاالها  فروش  مالیات،  دریافت  در  دولت  )ناتواني 
فروش  گازي،  میعانات  و  نفت  و خدمات، صادرات 
اموال منقول و غیرمنقول، و...( در سال جاري، بررسي 
استفاده از روش هاي غیرمعمول اما مبتني بر مباني 
اقتصادي براي تامین کسري بودجه دولت در راستاي 

سعیده هوشمندگهر- پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

دو سناريو براي جبران كسري بودجه

گزارش
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و  سالیق  با  متناسب  بدهي  ابزارهاي  تنوع بخشي 
نیازهاي سرمایه گذاران براي جذب بهتر سرمایه هاي 

خرد ضرورت مي یابد.
اجراي موفقیت آمیز این طرح توسط دولت بستگي 
و  فني  جزییات  دقیق  اجراي  و  طراحي  به  زیادي 
عملیاتي آن دارد که الزم است به دقت مورد تحلیل و 
بررسي کارشناسي قرار گیرد. پیامد هاي احتمالي منتج 
از دو روش متفاوت قیمت گذاري انتشار اوراق سلف 
موازي نفتي تحت دو سناریوي رفع تحریم یا ادامه 
یافتن آن بررسي شده است. براساس جمع بندي نتایج، 
موفقیت یا شکست در انتشار اوراق سلف موازي نفتي 

در گرو دو شرط مهم است.
 شرط اول امکان صدور نفت در سررسید اوراق و شرط 
دوم، انتشار اوراق در چارچوب قیمت گذاري مکانیزم 
بازار و احتراز از قیمت گذاري اسمي آن است. در واقع، 
اگر در زمان سررسید این اوراق، امکان صادرات نفت 
برقرار باشد و قیمت اوراق نیز در زمان انتشار براساس 
مکانیزم بازار تعیین شده باشد، اوال در زمان انتشار 
اوراق شوکي به سایر بازار هاي موازي از ناحیه جذابیت 
کاذب این اوراق ناشي از قیمت  گذاري اسمي دستوري 
وارد نخواهد شد، ثانیا، در زمان سررسید هم مشکل 
جدي مالي براي دولت هاي بعدي به وجود نخواهد 
آمد زیرا خرید و فروش این اوراق براساس قیمت بازار 
انجام خواهد شد و دولت تعهدي براي بازخرید اوراق 

در یک قیمت از قبل تعیین شده ندارد.
آن  شکل  این  به  اوراق  انتشار  مثبت  آثار  بنابراین 
است که بودجه دولت با وابستگي کمتر به نفت ادامه 
کار خواهد داد و بودجه فعلي نیز با فشار کمتر اجرا 
خواهد شد. اما اگر با گذشت زمان مبالغ جمع آوري 
شده از این روش صرف هزینه هاي جاري بودجه و نه 
اعتبارات سرمایه گذاري هاي زیرساختي شود همچنان 
بیم آن مي رود که مشکل کسري بودجه ساختاري 
کشور ادامه دار بماند. در واقع، این تهدید وجود دارد 
که با رفع موقتي نیاز تامین مالي کسري بودجه از این 
طریق ضرورت برنامه ریزي بلند مدت براي اصالحات 
ساختاري بودجه که به برخي از آنها در بخش هاي 
قبلي اشاره شد )مشکالت صندوق هاي بازنشستگي، 
یارانه پنهان، ضعف نظام مالیاتي و ...( براي مدتي به 
فراموشي سپرده شود.   اگرچه انتشار اوراق دولتي در 
شرایط فعلي با نرخ کمتر از تورم براي دولت بسیار 
کم هزینه تر از اوراق هاي مبتني بر تورم و اوراق سلف 

نفتي است اما از سوي دیگر، با توجه به نبود ابزارهاي 
مالي متنوع براي پوشش ریسک ارز، ارایه یک ابزار 
مالي براي پوشش این ریسک در بازار جذابیت زیادي 
خواهد داشت و فعاالن اقتصادي احتماال براي خرید 

چنین ابزاري تمایل خوبي نشان خواهند داد. 
به این ترتیب، در راستاي تنوع بخشي ابزارهاي بدهي 
متناسب با سالیق و نیازهاي سرمایه گذاران به منظور 
جذب منابع داخلي براي تامین مالي کسري بودجه 
دولت و طرح هاي عمراني بررسي راهکار پیش فروش 
منابع درآمدي آتي دولت و به طور خاص، پیش فروش 
نفت به عنوان یکي از گزینه هاي بسیار معدود قابل 

بررسي در شرایط محیطي داده شده، مطرح است. 
به عبارت دیگر، با توجه به شرایط ویژه کسري بودجه 
در سال جاري، استفاده از روش هاي غیرمعمول اما 
مبتني بر مباني اقتصادي براي تامین کسري بودجه 

دولت اجتناب ناپذیر است.   
در طرح پیش فروش نفت از طریق انتشار اوارق سلف 
نفتي، مسائلي نظیر ریسک نکول دولت در سررسید 
و نااطمیناني مردم نسبت به دولت با توجه به برخي 
تجربیات گذشته همچون بد عهدي هاي مربوط به 
بازپرداخت ریالي حساب هاي سپرده ارزي مردم نزد 
بانک ها و نیز اخذ مالیات از طرح پیش فروش سکه، به 
عنوان موانع احتمالي مهم در استقبال مردم به منظور 
جذب نقدینگي جامعه مطرح است که باید مدنظر 

سیاست گذار قرار گیرد.
 به عالوه بلند مدت بودن زمان سررسید این اوراق و 
امکال انتقال تعهدات مالي یک دولت به دولت بعدي 
ایرادات این طرح عنوان شده است.  از جمله دیگر 
بنابراین به عنوان یک پیشنهاد کاربردي جایگزین، 
ایجاد صندوق هاي کاالیي نفتي توصیه مي شود. ایجاد 

چنین صندوق هاي قابل معامله کاالیي، سال ها قبل 
در سایر کشورهاي جهان تجربه شده و هم اکنون 
در بورس شانگهاي ابزاري بسیار شبیه به این شیوه 
معامالت با ارز ملي در حال انجام است. در بورس 
خام  نفت  اولین بار  براي  سال ۲۰۱۹  در  شانگهاي 
با پول ملي چین مورد معامله قرار گرفت و امکان 
بازتعریف این تجربه در بورس انرژي ایران نیز وجود 
دارد که یک گام بسیار بزرگ در مسیر حمایت از تامین 
مالي دولت و همچنین ورود فعاالن حقیقي و حقوقي 

در چارچوب معامالت نفت خام خواهد بود.
 طرح پیش فروش منابع نفتي )انتشار اوراق یا ایجاد 
به صورت موقت  است  قادر  تنها  صندوق کاالیي( 
بازار  که  مشخصي  حد  تا  را  دولت  بودجه  کسري 
سرمایه ظرفیت آن را داشته باشد، ترمیم و جبران کند 
و این ابزار به هیچ عنوان، درمان نهایي و راه حل قطعي 

براي رفع کسري بودجه دولت نیست. 
از این جهت، دولت نباید جهت رفع معضل کسري 
باشد.  داشته  اوراق  این  به  بلندمدت  نگاه  بودجه 
راهکار اساسي رفع کسري بودجه، کاهش وابستگي 
درآمدي دولت به درآمدهاي پرنوسان نفتي، مدیریت 
صحیح درآمدها و هزینه هاي صندوق توسعه ملي و 
مدیریت هزینه هاي دولتي با اجراي خصوصي سازي 
واقعي است.  در این میان، تقویت نظام مالیاتي با 
گسترده سازي تور مالیاتي، توجه به ظرفیت درآمدهاي 
ناشي از عوارض و گمرک )توام با افزایش کارآمدي 
بهسازي فضاي کسب و کار(  و  اقتصادي  بنگاه هاي 
مسیري است که مي تواند در افزایش سهم درآمدهاي 
غیرنفتي در بودجه دولتي و کاهش هزینه هاي غیر 

ضرور باشد.
منبع: اعتماد

 17 شماره 230  خرداد 1401  



بازتاب

درس تجاری غول اقتصادی آسیا
هند  اقتصادی  باالی  موفقیت  تحلیلگران،  نگاه  از 
در سالیان اخیر تا حد زیادی در گرو توسعه تجارت 
خارجی این کشور است. موضوعی که خروجی سند 
سیاست تجاری هند است. سیاستی که می تواند برای 
سیاستگذاران و تجار ایرانی تصویر خوبی از توسعه 

تجاری باشد.
 به گزارش دنیای اقتصاد، کشور هند در یک سند ۸ 
بندی که در سال ۲۰۱۵ در دستور کار قرار داد و در 
تمام سال های اخیر و حتی پس از شیوع کرونا تاکنون 
تمدید کرده است، یک محیط با ثبات و پایدار برای 
تجارت خارجی در حوزه کاال و خدمات و سازگار با 

قواعد سازمان تجارت جهانی ایجاد کرده است.
سندی که با تکیه بر اصول حکمرانی خوب، عمده 
کوتاه  با  تجارت  تسهیل  بر  متمرکز  آن  چشم انداز 
کردن فرآیندها، بوروکراسی، هزینه       ها و زمان است، 
از هدفگذاری دهلی، شامل  واقع بخش مهمی  در 
تسریع و تسهیل رویه       های قانونی است که با حذف 
کردن  الکترونیکی  و  غیرضروری  بوروکراسی       های 

خدمات در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته است.
در این بین آنچه قابل توجه است، برخط کردن فرآیندها 
در کنار ترخیص ۲۴ ساعته کاال در هفت روز هفته در 
این کشور است. درضمن دولت هند، تسهیالتی برای 
کاالهای فاسدشدنی کشاورزی و خدمات بانکی و... 
در نظر گرفته است. واکاوی سیاست دهلی درحوزه 
تجارت نشان می دهد، سیاستگذار فارغ از تنظیم سند 
چندوجهی برای تجارت داخلی، بر سیاست های مکمل 
در قالب معاهدات تجاری دو یا چندجانبه خارجی نیز 

تاکید کرده است.
البته در بیش از یک دهه اخیر دولت ملی       گرای مودی 
هند  »در  جمله  از  پرشماری  سراسری  طرح های 
بساز«، »بازار الکترونیکی دولتی«، »هند دیجیتال«، 
راستای  در  را  و »مهار هند«  »استارت آپ هندی« 
اجرا  و  تجارت مصوب  تسهیل  و  اقتصادی  توسعه 
کرد؛ طرح هایی که در یک دهه اخیر نقش مهمی 
در رشد اقتصادی سریع هند داشتند. کشوری که با 
جمعیت ۳۸/ ۱ میلیارد نفری به دلیل نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی عمدتا ۸ درصدی یا باالتر آن در فاصله 
جذاب       ترین  از  یکی  به   ،۲۰۱۹ تا  سال های ۲۰۰۳ 
روال  شده،  تبدیل  جهان  در  تجارت  گزینه های 

مشخصی برای توسعه را در پیش گرفته است. این 
گزارش به بررسی روال توسعه هند در دنیای امروز 

می       پردازد.
برای  مصداق  بهترین  هند  تجارت  بندی   ۸ سند 
اثربخشی برخط کردن کلیه فرآیندهای تجاری و صدور 
مجوز طی تنها دو روز است. این فرآیند ثبت موارد، 
شامل  را  پرداخت       ها  و  درخواست       ها  فرم       ها،  امضای 
می شود. براساس این گزارش مهم ترین نوآوری       های 
این سیستم، ترخیص ۲۴ ساعته کاال در هفت روز 
هفته در گمرکات و فرودگاه       ها است. در ضمن در 
سیستم تک پنجره       ای، واردکننده و صادرکننده تنها 
از یک مجرا و بدون نیاز به مراجعه به بخش های 

مختلف رویه       های اداری الزم را طی می کنند.
عالوه بر آن، وضعیت ویژه برای کاالهای فاسدشدنی 
کشاورزی، خدمات بانکی ویژه و امثال آن از دیگر 
مهم ترین  از  یکی  هند  در  هستند.  تسهیالت 
بخش های تصمیم       سازی در حوزه تجاری، کمیته ملی 
تسهیل تجارت است که بنا بر موافقت نامه دولت هند 
با سازمان تجارت جهانی برای تسهیل تجارت شکل 

گرفته است.
در بخش دیگر که به واردات و صادرات کاالها و 
خدمات اختصاص دارد؛ شاهد قواعد و اصول کلی 
در حوزه واردات و صادرات کاالهای نو و دسته دوم 
هستیم که در آن شرایط عمومی برای واردکنندگان و 
صادرکنندگان مشخص شده است. برمبنای این فصل 
صادرات و واردات آزاد خواهد بود به جز زمانی که به 
واسطه یکی از موارد ممنوعیت، محدودیت یا تجارت 
اختصاصی از مسیر موسسه تجارت دولتی برای آن 

قاعده ای وجود داشته باشد.
تمام قواعد و رویه ها و استانداردهایی که برای کاالهای 
نیز  وارداتی  کاالهای  برای  دارد،  وجود  داخل  تولید 
اعمال می شود مگر اینکه مشخصا استثنا شده باشد. 
همچنین، کاالهای مورد استفاده در تولید کارخانه ها 
به منظور صادرات ممکن است از این استانداردهای 
محلی استثنا شده باشند. این گزارش تاکید می کند، 
در مورد کاالهای سرمایه       ای که برای تعمیر یا بازرسی 
به خارج از کشور فرستاده می شوند، واردات دوباره آنها 

نیاز به مجوز ندارد.
پیمانکارهای هندی که در خارج از این کشور فعالیت 
می کنند می توانند پس از اتمام پروژه کاالهای خود 

اعم از سرمایه       ای را بدون مجوز به کشور وارد کنند، 
سال مورد استفاده  یک  حداقل  اینکه  به  منوط  البته 
در آن پروژه قرار گرفته باشند. در بخش دیگر این 
سند، شاهد معافیت       های مالیاتی و امتیازهایی برای 

صادرکنندگان هندی هستیم.
که  منزلت       داران  مثال  به عنوان  قالب       ها،  این  در 
امتیازهای  از  می توانند  هستند،  برتر  صادرکنندگان 
گمرکی،  ترخیص  در  خوداظهاری  قبیل  از  ویژه       ای 
برای  موردنیاز  اسناد  در  تسهیل  بانکی،  تسهیالت 
در  اولویت  و  ترجیحی  امتیازهای  مراحل گوناگون، 
ترخیص محموله ها و بررسی اسناد تجاری برخوردار 

شوند.
در بخشی از سند تجارت هند، شاهد طرح شرایط 
واردات آن دسته از محصوالتی هستیم که مواداولیه 
دارند؛  صادراتی  تولیدی  اقتصادی  فعالیت های 
محصوالتی که از مالیات معاف هستند. به عنوان مثال 
نفت و سوختی که برای تولید استفاده می شود در زمره 
این محصوالت قرار می گیرد. البته این معافیت       های 
مالیاتی تنها شامل معافیت از مالیات       های پایه هستند 
و مالیات بر واردات باید به طور موردی بررسی و صادر 
در  باید  ارزش افزوده       ای که  شوند. همچنین حداقل 
جریان تولید صورت بگیرد تا شامل این معافیت       ها 

باشد، ۲۰ درصد تعیین شده است.
در واکاوی این سند طرح ترویج صادرات به واسطه 
کاالهای سرمایه       ای نیز دیده می شود که مبنای آن 
تسهیل واردات کاالهای سرمایه       ای به منظور تقویت 
تولید و رقابت پذیر کردن تولید هند است. واردات تمام 
دستگاه هایی که در مرحله پیش تولید، تولید و پساتولید 
مورد استفاده قرار دارند دارای نرخ مالیات صفر است، 

مگر مواردی که استثنا شده است. 
البته در مقابل واردات آزاد این کاالها، یک تعهد به 
تولید وجود دارد. واردکننده موظف است، ظرف مدت 
۶ سال  از تاریخ صدور مجوز، به میزان ۶ برابر ارزش 
مجموع مالیات       ها، عوارض و تعرفه       ها، کاال تولید و 

صادر کند. 
همچنین، واردکنندگانی که کاالهای سرمایه       ای خود 
را به منظور تولید در مناطق کمتر توسعه یافته هند و 
نیز تولید کاالهای سبز وارد کنند، مشوق های اضافی 

دریافت خواهند کرد.
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فن و هنر نساجی از دیرباز برای تهیه منسوجات به منظور 
استفاده در البسه و پوشاک، منسوجات خانگی و منسوجات 
دیگر نظیر آنهایی که برای ابزارهای مهار و بسته بندی 
مصرف می شدند ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است. 
عناصر اصلی نساجی شامل مواد و انواع مختلف ابزار و 
روش تولید در اختیار بشر بوده و طی قرون و اعصار و با 
کشفیات و ابداعات و اختراعات بشر که منجر به ظهور 
و بروز فناوری های جدید و پیشرفته شده است، مواد و 
ابزارهای مورد استفاده بشر گسترش یافته و روش های 
الهامات بر  نیز به مدد  ابزارهای تولید  تولید و ساخت و 
شده  انجام  تحقیقات  و  پژوهش ها  و  طبیعت  از  گرفته 
دانشمندان  و  متخصصان  مهندسان،  ماهر،  افراد  توسط 
است. یافته  توسعه  فناوری  و  علم  مختلف   حوزه های 

اگر بخواهیم به دو زمینه مهم از تحوالت بزرگی که در 
صنعت نساجی رخ داده است اشاره کنیم، می توانیم به ظهور 
الیاف مصنوعی و ماشینی  شدن و ورود تکنولوژی جدید در 

ساخت دستگاه ها و ابزارهای تولید اشاره کنیم.
 ظهور و ساخت الیاف مصنوعی چه از انواع بازیافته و چه 
از انواع شیمیایی نه تنها سبب جبران کمبود الیاف نساجی 
طبیعی به واسطه تبدیل مزارع زیر کشت الیاف گیاهی و 
مراتع به مزارع غالت و گیاهان غذایی شده است، بلکه 
عرصه جدیدی را در خواص، رفتار و کاربردهای منسوجات 

گشوده است. 
مواد،  حوزه  در  جدید  فناوری های  ظهور  دیگر  سوی  از 

الکترونیک و طراحی و ساخت  صنایع مکانیک، برق و 
کیفیت  افزایش  تولید،  رشد  برای  را  زمینه  ماشین آالت، 
با  منسوجات  تولید  و  طراحی  نساجی،  محصوالت 
ساختمان های جدید و پیچیده و رفتارها و خواص مناسب 
است. نموده  فراهم  جدید  کاربردهای  با  متناسب   و 

یکی از  زمینه های مهم کاربرد و مصرف محصوالت صنایع 
نساجی حوزه منسوجات صنعتی است که از چند دهه گذشته 

توسعه و رشد فراوانی داشته است. 
صنعتی  منسوجات  حوزه  در  که  نساجی  از  محصوالتی 
کاربرد دارند منسوجاتی هستند که به غیر از مصارف البسه 
و پوشاک، منسوجات خانگی و منسوجات ویژه حوزه هنر و 

زیبایی شناختی مورد استفاده قرار می گیرند. 
در واقع تولید و مصرف یک محصول نساجی به عنوان 
و  فیزیکی  خواص  به  می شود  مربوط  صنعتی  منسوج 
مکانیکی و همچنین عملکرد آن منسوج در کاربرد ویژه آن 
که می تواند در حوزه های خودرو سازی، حمل ونقل، پزشکی 
کشاورزی،  ساختمان،  و  عمران  فضا،  هوا-  بهداشت،  و 

ژئوتکستایل ها، ورزش و تفریح و ... باشد.
 امروزه رشد تولید و مصرف ساالنه منسوجات صنعتی بیش 
از چهار  درصد  است و این در حالی است که رشد ساالنه 
 تولید پوشاک در جهان نزدیک به یک درصد می باشد.

از  انواعی  تولید  بعضا  و  پیش تر مصرف  دهه  چندین  از 
منسوجات صنعتی جدید در کشور ما مرسوم شده و به تدریج 

در حال گسترش است. به طوری که مقوله منسوجات 
صنعتی وارد سرفصل ها و عناوین دروس دانشگاهی نیز 

شده است. 
بنابراین، وجود منابع علمی و تخصصی برای منسوجات 
صنعتی به منظور استفاده افراد شاغل در صنعت، مهندسان، 
پژوهشگران و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی الزم و 

ضروری است. 
یکی از منابع مهم و فراگیر در زمینه منسوجات صنعتی 
 HANDBOOK OF TECHNICAL( کتاب 
TEXTILES( است که در قالب  دو جلد و 19 فصل 
توسط 20 تن از اساتید، دانشمندان و متخصصان حوزه های 
دانشگاه و صنعت که عمدتا از کشور انگلستان هستند نوشته 
  S. C. Anand و  A. R. Horrocks شده و به وسیله

تدوین شده است.
دانشجویان،  استفاده  برای  جامع  منبعی  کتاب  این 
پژوهشگران، اساتید و متخصصان در حوزه علوم، فناوری 
اختیار  در  که  کتابی  است.  منسوجات صنعتی  و صنایع 
دارید ترجمه جلد اول از کتاب فوق و حاوی 9 فصل از 

آن می باشد. 
فصل اول این کتاب در زمینه بازار و تجارت منسوجات 
صنعتی و فصول دوم و سوم آن به ترتیب در خصوص الیاف 

صنعتی و نخ های صنعتی است. 
در فصول چهارم، پنجم و ششم به ساختمان پارچه های 
صنعتی و به ترتیب به پارچه های تاری- پودی، پارچه های 

حلقوی و پارچه های بی بافت پرداخته شده است.
 در نهایت مباحث تکمیل، کوتینگ و رنگ آمیزی منسوجات 
صنعتی به ترتیب در قالب فصول هفتم، هشتم و نهم مورد 

بحث قرار گرفته اند.

مترجم:دکتر میر رضا طاهری اطاقسرا-عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اصول طراحی، تولید و كاربرد منسوجات صنعتی
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هزار و صد و هفتمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور 
اعضای محترم هیئت مدیره و با حضور نمایندگان تشکل های نساجی و پوشاک 
کشور عصر روز شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ با حضور آقایان دکتر عزت اله اکبری و دکتر 
علی جدی رئیس و نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی در 

محل دفتر انجمن صنایع  نساجی ایران برگزار شد.
در این نشست آقایان مهندس مجتبی دستمالچیان، دکتر شاهین کاظمی، مهندس 
رضا حمیدی، مهرداد زکی پور ) اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک(، 
رامین جوانرود ) انجمن صنایع پوشاک(، مجید نامی)اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک(، محمد مهدی مباشر، عباس مقصودی، سید جعفر حسینی، 
اتحادیه  احمدیان)  ایران(،  نساجی  متخصصین  مقدسی)جامعه  محمد  سید 
پوشاک تهران(، حسین نیکچی، عباس سرشارزاده، خانم بهناز عالسوند)انجمن 
نساجی خوزستان(، محمود ضرابی، محمد مهدی سمائیان، عباس زاده، علی 
حسن  کاردان،  مهدی  تهران(،  جوراب  و  کشباف  )اتحادیه  بهبهانی  اصغر 

نیلفروش زاده، سجاد نباتچیان) انجمن نساجی استان زنجان( حضور داشتند.
در بخش ابتدائی این نشست ضمن خیر مقدم به حاضرین در خصوص موضوع 
مواد اولیه مورد نیاز واحدهای ریسندگی و بافندگی بحث و تبادل نظر شد و نظرات 
نمایندگان اتحادیه ها و تشکل ها ی حاضر در جلسه در خصوص قیمت و کیفیت و 

کمبود نخ و مواد اولیه مورد نیاز مطرح شد.
 پس از آن موضوعات لغو معافیت های واردات ماشین آالت نو و دست دّوم و تاثیرات 
منفی آن بر سرمایه گذاری های ایجادی و توسعه ای و بازسازی نوسازی مطرح شد 
و تعیین و ابالغ تعرفه های گمرکی بدون اخذ نظر مشورتی تشکلهای تخصصی، 
مشکالت تامین مواد اولیه و مشکالت مربوط به بازگشت و ایفای تعهدات ارزی 
جزو مشکالت فعلی واحدها عنوان شد که آقای مهندس مجتبی دستمالچیان 

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در سخنان خود به آن پرداخت و 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواست تا در سال تولید، دانش بنیان و اشتغالزا 

به این صنعت توجه بیشتری شود.
 ایشان با انتقاد از عدم بکارگیری نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی و عدم اخذ 
نظرات تشکل های تخصصی در تصمیم سازی ها و قانون گذاری ها از رئیس 
کمیسیون صنایع مجلس خواست تا کارگروه نساجی و پوشاک را در زیر مجموعه 
کمیسیون و با مشارکت تشکل های نساجی راه اندازی نماید تا ارتباط بهتری با این 

صنعت برقرار شود.
دستمالچیان به نمایندگی از حاضرین قول مساعد داد که در صورت حمایت پنجساله 
از این صنعت، این صنعت می تواند در هم ردیف کشورهای صاحب نام نساجی دنیا 
قرار گیرد ایشان حمایت از این صنعت را همچون حمایت از خودرو و فوالد ندانست 
بلکه همراهی و حمایت از این صنعت در میدان عمل و جلوگیری از واردات بی رویه 
و قاچاق دانست . دستمالچیان با اشاره به لزوم ارائه تسهیالت ارزان قیمت به صنایع 
نساجی از مجلس نشینان خواست تا حامی این صنعت در جهت توسعه کشور باشد.
آقایان عباس زاده و بهبهانی از اتحادیه کشباف وجوراب تهران به موضوع تامین 
پنبه مورد نیاز واحدهای ریسندگی توسط دولت با قیمت مناسب اشاره فرمودند و با 
اشاره به زنجیره ارزش نساجی، صنعت پوشاک را بعنوان مصرف کننده اصلی نخ و 

پارچه تولیدی نیازمند مواد اولیه متنوع و با کیفیت و قیمت رقابتی دانستند.
 مهرداد زکی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و 
پوشاک با اشاره به صنعت پوشاک بعنوان لکوموتیو صنایع نساجی در دنیای امروز به 
حجم قاچاق و واردات پوشاک در سالهای گذشته اشاره نمود و مبارزه جدی با قاچاق 
در مقاطع زمانی مشخص را عامل رشد و توسعه و پیشرفت برندهای داخلی دانست 
ایشان با اشاره به مشکالت واحدهای پوشاک در تامین مواد اولیه به واردات و قاچاق 
بی رویه در جهت نابودی کامل این صنعت اشاره فرمودند . ایشان مناطق آزاد را به 
عنوان پایگاههای واردات بجای صادرات دانست و از مجلس و دولت خواست تا نگاه 

خود به صنایع نساجی و پوشاک را تغییر دهد.
مهندس رضا حمیدی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به 
شعارهای سال در زمینه حمایت از تولید و اشتغالزائی، برخی تصمیمات اتخاذ شده 
توسط دولت را بر خالف روند تحقق شعار سال دانست. ایشان با اشاره به نقش 
استعمار در عقب ماندگی این کشور به لزوم بکارگیری همت و توان صنعتگران برای 
پیشرفت و توسعه کشور پرداخت. ایشان با اشاره به لزوم مشوق های صنعتی برای 
سرمایه گذاری و توسعه صادرات به لغو معافیت ورود ماشین آالت اشاره نمود ایشان 
با اشاره به ظرفیت های حیرت انگیز صنایع نساجی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده 

خواستار اصالح نگاه دولتمردان به این صنعت شد.
دکتر اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن استقبال از تشکیل 
کارگروه نساجی در مجلس شورای اسالمی از دکتر جدی خواست بعنوان نماینده 

تشکیل کارگروه نساجی و پوشاک در کمیسیون صنایع مجلس
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روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ نشست مشترکی با حضور آقایان محمد مهدی 
سمائیان، علی زینالو، مهندس امامی رئوف و آقای نوری با حضور آقای دکتر 
لطف اله سیاهکلی نماینده محترم مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی در 

محل دفتر انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد .
در این نشست که در راستای افزایش رایزنی های انجمن با نمایندگان مجلس در 
خصوص حل مسائل و مشکالت واحدهای عضو صورت پذیرفت در خصوص لغو 
معافیت واردات ماشین آالت و همچنین تعرفه های جدید گمرکی سال ۱۴۰۱ بحث 

و تبادل نظر بسیاری شد. 
در این نشسـت که از نظر حاضرین بسـیار مثبت ارزیابی شـد در خصوص حضور 
انجمن صنایع نسـاجی ایران در کمیسـیون صنایع با حضور مقامات دولتی و ارائه 

لیست مشـکالت و راهکارهای پیشنهادی انجمن توافق حاصل گردید.

حضور نماینده مردم قزوین در ساختمان انجمن صنایع نساجی ایران

دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر میزبان نمایندگان انجمن صنایع نساجی ایران

عصر روز شنبه هفتم خرداد ماه آقایان مهندس مجتبی دستمالچیان ،دکتر شاهین 
کاظمی رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و امامی رئوف دبیر انجمن صنایع 
نساجی ایران در راستای تقویت همکاری های مشترک انجمن و دانشکده به 
دعوت دکتر مجید جوهری رئیس دانشکده از کارگاه های این دانشکده بازدید 
عمل آوردند و پس از آن در  نشست مشترکی با حضور اعضای هیئت علمی این 

دانشکده و متولیان برگزاری کنفرانس ملّی مهندسی نساجی شرکت کردند.
در این نشست که آقایان دکتر حقیقت کیش، دکتر امیرشاهی، دکتر محمدعلی 
حضور  اکبری  سمیه  دکتر  و  دهقان  میر  دکتر  دبیریان،  هادی  دکتر  توانائی، 
داشتند ضمن بررسی سوابق همکاری های مشترک دانشگاه و انجمن صنایع 
نساجی ایران در خصوص توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی و برگزاری 

سمینارهای علمی مشترک بحث و تبادل نظر شد.

کمیسیون صنایع پیگیر این موضوع باشد ایشان با اشاره به تدوین قانون برنامه هفتم 
توسعه از این کارگروه خواست تا برنامه های اجرائی و عملی برای این موضوع ارائه 
دهند. ایشان با اشاره به لزوم سازماندهی مطالبه گری بخش خصوصی و تشکل های 
نساجی از ساختار اداری و سازمانی دولت در تولی گری انتقاد نمود و تنها راه پیشرفت 
و برون رفت از این وضعیت را حضور موثر و مطالبه گرانه بخش خصوصی در صحنه 
دانست . ایشان خال فعلی را عدم حضور منسجم بخش خصوصی در صحنه و عدم 

مطالبه گری منسجم و با برنامه دانست.
دکتر اکبری با اشاره به لزوم تدوین مشوق ها برای حمایت از صنعت به جنگ 
مشوق ها در دنیا برای جذب  سرمایه گذاری و توسعه بازارهای بین المللی پرداخت و 

از انجمن ها خواست تا پیشنهادات خود را در این زمینه تدوین کنند.
 در ادامه آقای دکتر جدی نماینده شیروان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
سوابق تحصیلی و شغلی خود در صنایع نساجی به لزوم اصالح ساختارها بجای حل 

موردی مسائل و مشکالت  به لزوم طرح پیشنهادات اجرائی برای توسعه و پیشرفت 
صنعت نساجی پرداخت. ایشان با انتقاد از جایگاه سازمانی صنعت نساجی در بدنه 
دولت به لزوم تقویت کرسی صنایع نساجی برای جایگاه این صنعت پرداخت و از 
رایزنی های انجام شده برای تشکیل کارگروه نساجی در بدنه معانت صنایع عمومی 
وزارت صمت خبر داد، ایشان با اشاره به مذاکرات انجام شده با سازمان توسعه تجارت 
به لزوم طراحی کرسی وجایگاه مناسب برای صنایع نساجی از انجمن های نساجی 
و پوشاک کشور خواست تا در مدیریت کرسی های تخصصی نساجی مشارکت 

بیشتر داشته باشند.
دکتر جدی، کرسی نساجی در شرکت شهرکهای صنعتی را نیز از دیگر پیشنهادات 
خود در این حوزه دانست. ایشان با اشاره به پتروشیمی تندگویان بعنوان تامین کننده 
مواد اولیه مورد نیاز این صنعت و لزوم همراهی بیشتر این مجتمع با صنایع نساجی، 

به لزوم پیگیری و تالش بیشتر برای احیای این صنعت پرداخت.
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عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران :

مهندس علیرضا حائری - عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

آمار صادرات صنعت نساجی در ابهام

صنعت  زنجیره  توسعه  راهکارهای  بررسی  جلسه 
پوشاک، چرم، کیف و کفش به ریاست معاون اول 
رییس جمهور برگزار شد. در این جلسه، محمد مخبر از 
وزیر صمت خواست نوسازی ماشین آالت این صنعت 
موانع پیش روی  و  قرار دهد  را در دستور کار خود 

سرمایه گذاری را برطرف کند.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه ایران با 
پانزده کشور همسایگی دارد و بازاری در حدود ۴۰۰ 
میلیون نفر در کشورهای اطراف ایران وجود دارد، 
تصریح کرد: ظرفیت ها و امکانات موجود در کشور 
اتحادیه ها  تولیدکنندگان،  اگر  به گونه ای است که 
و انجمن ها با هم هماهنگ شوند، قادر خواهند بود 
عالوه بر تامین نیازهای داخلی، بخش زیادی از بازار 
کشورهای همسایه را نیز در اختیار گیرند. به گزارش 
سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، مسائل 
ارز، کمبود  و  اولیه  نوسان در قیمت مواد  گمرکی، 
سرمایه در گردش، قاچاق، سیاستگذاری های غلط، به 
روز نبودن ماشین آالت، موانع مالیاتی و عدم آموزش 
مناسب نیروی انسانی در دانشگاه ها و موانع پیش روی 
صدور پروانه کسب از مهم ترین مسائل و دغدغه های 
نمایندگان صنایع نساجی، کیف، چرم و کفش بود که 

در این جلسه مطرح شد.
از سوی دیگر مدتی پیش نیز شاهد بودیم که افسانه 
محرابی، سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک 
وزارت صمت با بیان اینکه سال گذشته در صنعت 
نساجی صادرات ۸ درصد رشد داشته و از نظر وزنی 
نیز رشد ۶ درصد را شاهد بوده ایم، اعالم کرد: رشد 

به  بوده  متفاوت  مختلف  بخش های  در  نیز  تولید 
گونه ای که در برخی حوزه ها تا حدود ۱۲ درصد رشد 

داشته ایم.
در همین رابطه، علیرضا حائری عضو هیات مدیره 
خانه صنعت، معدن و تجارت  تهران توضیح می دهد: 
خانم محرابی اعالم کرده در صنعت نساجی ۸ درصد 
حالی  در  موضوع  این  اما  داشته ایم.  صادرات  رشد 
اعالم شده که ما آمار و ارقام مشخصی نداریم؛ یعنی 
نمی دانیم ۸ درصد صادرات چه چیزی افزایش یافته 
است؟ هر چند که این موضوع مساله مثبت و خوبی 
قلمداد می شود، ولی مهم است که بدانیم صادرات 
نساجی پارسال و سال قبل از آن چه مقدار بوده است. 
در واقع باید بدانیم این ۸ درصد رشد صادرات نسبت 

به چه عدد و ارزشی صورت گرفته است؟
اطالعات  خودم  شخصی  جست وجوهای  در  من 
افزایش ۸ درصدی صادرات  بیشتری در خصوص 
این  که  نیاورده ام  دست  به  نساجی  صنعت  در 
موضوع نشان می دهد یا تا همین حد وزارت صمت 
اطالع رسانی کرده و یا اینکه خبر آن به صورت کامل 
این هفته در  البته خانم محرابی  درج نشده است. 
گفت و گو با رادیو پیام نیز اعالم کرد که ۶۰ درصد نیاز 
به پارچه پوشاک )تخت باف( از طریق واردات تامین 
می شود. در اینجا هم خبر در همین حد اعالم شده و 

آمار اضافه تر و کامل تری داده نشد.
ارائه شده  اطالعات  و  آمارها  معتقدم  راستا  این  در 
فعاالن  اختیار  در  و کامل تر  باید دقیق تر، شفاف تر 
اقتصادی، رسانه ها و تشکل های نساجی قرار بگیرد 

تا آنها بدانند که ۶۰ درصد پارچه تخت بافی که از 
خارج وارد می شود در داخل کشور چه میزان تولید 
شده و ظرفیت نصب شده آن چقدر است؟ به عبارت 
اختیار  را در  تولید  اگر ظرفیت نصب شده و  دیگر 
داشته باشیم، می توانیم مشاهده کنیم که کارخانجات 
بافندگی ما با چه راندمانی مشغول به کار هستند. 
به عنوان مثال فرض کنید ما یک میلیارد مترمربع، 
ظرفیت نصب شده داریم و کارخانجات بافندگی ما به 

این میزان می توانند پارچه تولید کنند.
حال اگر در آمارها ببینید که سالی ۵۰۰ میلیون متر 
پارچه تولید کرده ایم، متوجه می شویم که کارخانجات 
بافندگی ما با ۵۰ درصد ظرفیت کار می کنند. طبیعتا 
باشد،  خالی  ما  بافندگی  ظرفیت  درصد   ۵۰ وقتی 
منطق حکم می کند که در ابتدا ۵۰ درصد ظرفیت 
خالی مانده را پر کرده و بعد به سراغ تاسیس کارخانه 
و واحد جدید برویم. در واقع در ابتدا باید بررسی شود 
که چرا واحدهای بافندگی ما با ۵۰ درصد ظرفیت کار 
می کنند؟ آیا مشکل مواد اولیه، نقدینگی و سایر موانع 
پیش روی آنها قرار دارد؟ به هر حال یک کارخانه که 
احداث می شود، تمایلی به تولید زیر ظرفیت در آن 
وجود ندارد. در نتیجه تولید زیر ظرفیت عمدی نیست؛ 
یعنی هیچ کارخانه ای از هیچ رشته ای با تولید ۵۰ 
درصد ظرفیت سود نمی دهد، بلکه به حاشیه زیان و 

در نهایت ورشکستگی می رسد.
خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  حائری 
می افزاید: احتماال دفتر نساجی وزارت صمت، آمارها و 
اطالعات را کامل در اختیار دارد، اما اگر این آمارها را 
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فعاالن اقتصادی و کارشناسان صنعتی داشته باشند، 
طبیعتا موضوع به مراتب متفاوت تر شده و نسبت به 
برطرف شدن مشکالت پیگیری های الزم از سوی 
آنها به عمل خواهد آمد. یکی از محاسن دسترسی 
به آمار و اطالعات دقیق این است که وقتی می بینیم 
با ۹۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستیم و باز هم 
محصول در بازار کم است، در نتیجه متوجه خواهیم 
شد که باید واحدهای تولیدی جدید ایجاد کنیم. یا 
اینکه وقتی مشاهده می کنیم با ۵۰ درصد ظرفیت 
به  نیاز  قاعدتا  که  می شویم  متوجه  می کنیم،  کار 
سرمایه گذاری جدید نداشته و باید سرمایه گذاری های 

انجام شده را به ظرفیت برسانیم.
این کارشناس صنعت نساجی همچنین در پاسخ به 
این سوال که هم در مورد صادرات و هم در مورد 
قاچاق صحبت های مختلفی مطرح شده و مسووالن 
برخی کارشناسان  یک عدد و رقم مطرح کرده و 
مطرح  را  دیگری  عدد  و  رقم  اقتصادی  فعاالن  و 
می کنند، توضیح می دهد: همان طور که خاطرنشان 
کردم، گفته شد که سال گذشته در صنعت نساجی، 
صادرات ۸ درصد رشد داشته است. این موضوع بسیار 
هم عالی است؛ اما باید اعالم شود که چقدر دقیقا 
سال گذشته صادرات داشته ایم. به هر حال ما اکنون 

چند سالی است که آمار دقیق صادرات را نداریم.
این در حالی است که مسووالن صنایع بزرگ در 
تمامی کشورهای دنیا ابتدای هر سال هدفگذاری 
خود را اعالم کرده و می گویند که به فرض در صنعت 
نساجی و بخش ریسندگی قصد داریم به کدام نقطه 
از صادرات، تولید، سرمایه گذاری و غیره برسیم. پس 
از آن بر اساس هدفگذاری های اعالمی، آن بخش 
توسط رسانه ها، کارشناسان و فعاالن اقتصادی ارزیابی 
می شود. به عنوان مثال وقتی می گوییم در سال ۱۴۰۱ 
قصد داریم یک میلیارد دالر صادرات نساجی داشته یا 
مقدار مشخصی افزایش سرمایه گذاری داشته باشیم، 
وقتی اعداد و ارقام واقعی و اصلی را در دوره های 
زمانی ۳، ۶، ۹ و در نهایت یک ساله مورد ارزیابی قرار 
دهیم، خواهیم دانست که علت موفقیت یا ناکامی در 

هدفگذاری های اولیه ما چه بوده است؟

یعنی اگر قرار شد یک میلیارد دالر صادرات داشته 
باشیم، در صورت عدم تحقق باید مطابق با همین 
آمار و اطالعات، دالیل آن را مشخص کنیم. تمامی 
این موارد به عنوان چراغ و نقشه راهی برای سال 
آینده عمل می کند. این موضوع در همه جای دنیا 
چنین  ما  کشور  در  متاسفانه  اما  می شود،  اعمال 
اعالم  نساجی  بخش  در  حداقل  هدفگذاری هایی 
نشده و ما نمی دانیم، امسال هدف صنعت نساجی 
برای صادرات چه میزان است؟ در واقع نفس اعالم 
هدفگذاری و اعالم نتایج به نوعی عملکرد آن صنعت 
در صنعت  ما  می دهد.اکنون  نشان  را  متولیانش  و 
نساجی ارائه آمار و اطالعات به صورت دوره ای را 
نداشته و تنها یافته های ما از طریق صحبت های 
جسته و گریخته مسووالنی است که در همایش ها 
یا مناسبت های مختلف بخشی از اطالعات و آمار 
را ارائه می دهند. در حالی که باید به صورت دوره ای 
و مشخص مسووالن مربوطه در خصوص صنعت 
را  غیره  و  تولید، صادرات  دقیق  اطالعات  نساجی 
طی یک نشست خبری یا انتشار گزارش های منظم 
با  که  اینجاست  در  هم  قضیه  اشکال  کنند.  ارائه 
صحبت های مناسبتی ما باید برای به دست آوردن 
اطالعات دقیق، مصاحبه های مختلف را جست وجو 
کرده و آنها را مانند پازل در کنار هم قرار دهیم تا 
خارج  بخوری  درد  به  چیزی  آن  دل  از  آیا  ببینیم 

می شود یا خیر؟
موضوعی که مطرح کردم جزو اولیه ترین انتظاراتی 
است که هر فعال اقتصادی و رسانه ای نیاز دارد بداند. 
اکنون این مساله دقیقا برای واحدهای صنعتی بزرگ 
ما در بورس رخ می دهد. زیرا در بورس بحث سهام و 
ارزش آن مطرح است. در واقع تمام واحدهای بزرگ 
تجاری و صنعتی که در بورس هستند، ابتدای هر 
سال پیش بینی و اهداف خود را اعالم کرده و سه 
می دهند.  ارائه  را  خود  گزارش های  نیز  یک بار  ماه 
این موارد منجر به ارزشمندتر شدن یا کاهش ارزش 
سهام این شرکت ها در بورس می شود؛ اما متاسفانه 
در صنعت نساجی با توجه به اینکه باالی ۶ هزار 
واحد فعال دارای پروانه بهره برداری وجود دارد، کمتر 

از یک درصد آنها در بورس هستند. یعنی حتی اکنون 
از بورس هم نمی توانیم اطالعات خودمان را استخراج 
گونه ای  به  ما  شرایط  اکنون  دلیل  همین  کنیم.به 
شده که نمی دانیم اگر ۵ یا ۸ درصد رشد صادرات 
داشته ایم، این رشد نسبت به چه میزان و چه چیزی 
صورت گرفته است؟ لذا تاکید دارم اطالعات و اعداد 
و ارقام ارائه شده باید دقیق، قابل رصد و مقایسه باشد.

فرش  تولید  بخش  خصوص  در  همچنین  حائری 
بخش های  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  ماشینی 
وزارت  می دهد:  توضیح  نیز  نساجی کشور  صنعت 
صمت همواره گزارش هایی از صنایع منتخب خود 
به صورت ماهانه و دوره ای اعالم می کند. از صنعت 
نساجی ۵ کاال از جمله الیاف اکریلیک، الیاف پلی استر، 
نخ فیالمنت پلی استر، نخ پنبه ای و فرش ماشینی در 
این گزارش ماهانه وجود دارد. منتهی اکنون نزدیک 
به سه سال است که آمار تولید فرش ماشینی از این 
گزارش ها حذف شده است. به همین دلیل اکنون 
که سمینار فرش ماشینی در حال برگزاری است، به 
غیراز وزارت صمت که باید قاعدتا آمار و اطالعات 
دقیقی در اختیار داشته باشد، شخص یا گروه دیگری 
نمی داند که وضعیت تولید فرش ماشینی در کشور به 
صورت دقیق چگونه است؟من بارها اعالم کرده ام که 
چرا آمار تولید فرش ماشینی از لیست آماری وزارت 
صمت حذف شده است؟ اشکال چه بوده که اکنون 
وزارت صمت آمار تولید فرش ماشینی را از لیست 
کاالهای منتخب خود خارج کرده است؟ ۵۰ درصد 
صادرات صنایع نساجی ما مربوط به فرش ماشینی 
است.  یعنی وقتی قبل از کرونا ما حدود ۷۶۰ میلیون 
دالر صادرات نساجی در عرض یک سال داشته ایم، 
حدود ۳۵۰ میلیون دالر آن مربوط به فرش ماشینی 
بوده است. لذا صنعتی با این ارزش  افزوده، ارزآوری، 
اشتغالزایی و صادرات، اکنون مشخص نیست چرا 
آمارش حذف شده است. آخرین آماری که من در 
این خصوص دارم، تولید ۹۲ میلیون متر مکعب فرش 
ماشینی در سال است که آن هم مربوط به سه سال 
گذشته بوده و هیچ آماری دقیقی از سه سال پیش 

تاکنون در اختیار ندارم.
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 برندگان و بازندگان لیگ صادرات در اولین ماه سال  مشخص شدند.
مرور گزارش سازمان توسعه تجارت به خوبی نشان می دهد چرا صادرات کشور در 
فروردین1401 به یک افتتاحیه پرسروصدا شبیه است. همزمان شدن افت چشمگیر 
صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی و کاهش محسوس صادرات بخش 
صنعت، با جهش قابل توجه مواد نفتی، میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی و رشد 
قابل توجه در فروش مواد معدنی و فلزات خبر از یک ماه پراتفاق در بخش تجارت 

خارجی می دهد.
در این ماه طبق معمول صنایع پتروشیمی، نفتی و میعانات گازی بیشترین صادرات 
از کل صادرات فروردین،  با سهم 60درصدی  ماهانه را به خود اختصاص داده و 

بیشترین ارزآوری را برای کشور داشته است.
صادرات معدن و صنایع معدنی کشور نیز در نخستین ماه سال بیش از 100 میلیون 
دالر رشد کرده که رقم جالب توجهی است. همزمان شدن رشد صادرات دو بخش 
»پتروشیمی و پایه نفتی و میعانات گازی« و »معدن و صنایع معدنی« تاییدکننده اثر 

جهش جهانی قیمت مواداولیه و فلزات بر صادرات مواد خام از ایران است.
به گزارش دنیای اقتصاد، از آن سو افت صادرات بخش غذا و کشاورزی که به بیش از 
100میلیون دالر می رسد موید موانع داخلی و اثرات خارجی کمبود جهانی مواد غذایی 
و محصوالت کشاورزی بر بنگاه های داخلی است. بررسی ها نشان می دهد صادرات 
صنایع کوچک و ساخت     محور در فروردین     ماه کم شده ولی این کاهش چندان چشمگیر 

نیست.
کشور در این  ماه به جز رشد 751 میلیون دالری صادرات در بخش پتروشیمی و میعانات 
گازی، شاهد رشد 85 میلیون دالری صادرات زیرگروه صنایع معدنی-فلزی در بخش 
معدن بود که احتماال به دلیل تقاضای باال برای فلزاتی همچون فوالد، مس، آلومینیوم 

و سرب      و روی بوده است.
از آن سو بدترین افت در بین 25 زیرگروه کاالیی مختلف به زیرگروه خشکبار مربوط 
بود که کاهشی 63میلیون دالری در فروردین 1401 داشت. نزول صادرات در زیرگروه 
ماشین سازی و تجهزات، میوه      و تره     بار و نساجی، کفش و پوشاک قابل توجه بوده است. 

از بین همه این 25 زیرگروه کاالیی، 3 زیرگروه لوازم خانگی و نیز سایر صنایع معدنی 
غیرفلزی و سایر مواد معدنی غیرفلزی کمترین تغییر را نسبت به فروردین سال قبل 

تجربه کرده     اند.
افزایش رشد 107 میلیون دالری صادرات کل بخش معدن و صنایع معدنی در   
شرایطی طی فروردین 1401 رقم خورده است که بخش صنعت )صنایع ساخت و 
صنعتگران کوچک تر کشور( با کاهش 6درصدی ارزش فروش خارجی، افت16 میلیون 

دالری صادرات را طی همین ماه گزارش کرده     اند.
با اینکه حجم کلی صادرات کشور طی این ماه بیش از 24درصد رشد کرد اما صنایعی 
نظیر ماشین سازی و تجهیزات، نساجی، پوشاک و کفش، صنایع برق و الکترونیک و 
خودرو و نیروی محرکه با افت صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو شده     اند. 
این افت البته تاثیر زیادی در حجم کلی صادرات کشور نداشته و در سایه جهش 
51درصدی صادرات میعانات گازی، محصوالت پتروشیمی و نفتی و رشد 15درصدی 

صادرات معدنی قرار گرفته است.

جزئیات صادرات صنعتی به تفکیک زیرگروه ها
عقبگرد صنعت در صادرات فروردین1401 جالب توجه است. در این ماه در زیرگروه های 
محصوالت پلیمری، شیمیایی، نساجی، پوشاک و کفش، ماشین سازی و تجهیزات، 
لوازم خانگی، محصوالت سلولزی، صنایع برق و الکترونیک، خودرو و نیروی محرکه و 
نیز صنایع نوین، پیشرفته و دارو اتفاقات متنوع و متفاوتی بروز کرد که در نهایت باعث 

افت صادرات بخش صنعت کشور شد.
در فروردین 1401، ارزآوری این بخش 242 میلیون دالر بوده که این رقم از افتی 
بالغ بر 15میلیون دالر خبر می دهد. این افت در حالی بوده که وزن صادرات بخش 
صنعت افزایش یافته و به بیش از 255 هزار تن رسیده است. از بین 9زیرگروه مختلف، 
5زیرگروه با افت صادرات روبه رو شده     اند، یک زیرگروه بدون تغییر نسبت به سال قبل 

به کار خود ادامه داده و سه زیرگروه نیز با رشد ارزآوری روبه رو شده است.
بیشترین رشد در بخش صنعت از آن زیرگروه شیمیایی بوده که 19میلیون دالر افزایش 

یافته است. 
در این زیرگروه مجموعا طی فروردین 53میلیون دالر صادرات صورت گرفته است. 
بزرگ ترین سهم از ارزآوری بخش صنعت در فروردین 1401 به زیرگروه محصوالت 
پلیمری مربوط است که به 76میلیون دالر افزایش پیدا کرده است. فروردین 1400 

این زیرگروه 60 میلیون دالر صادر کرده بود.
نساجی، پوشاک و کفش با سهم 31 میلیون دالری، افتی 23درصدی را نسبت به مدت 
مشابه سال قبل تجربه کرده بود. بدترین چالش ارزآوری در کل زیرگروه های بخش 
صنعت به زیرگروه ماشین     سازی و تجهیزات مربوط است که چنان که پیشتر نیز اشاره 

شد افتی 36 میلیون دالری را تجربه کرده است.
صادرات این زیرگروه در فروردین 1401 از نظر وزن نیز نزولی بوده به طوری که این 

صدرنشینان لیگ فروردین صادرات 
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زیرگروه در کنار افت 59درصدی ارزش صادرات، افت 43درصدی حجم صادرات را 
نیز تجربه کرده است.  صنعت لوازم خانگی وزن کمی در کل صادرات صنعتی کشور 
داشته و کمی بیش از 10درصد ارزآوری بخش صنعت را به خود اختصاص داده 
است. این زیرگروه در کل فروردین حدود 25 میلیون دالر صادرات داشته که فرق 

چندانی با مدت مشابه سال قبل نداشته است. 
در  با صادرات 15میلیون دالری  که  است  دیگری  محصوالت سلولزی بخش 

فروردین 1400، رشد 2میلیون دالری در ارزآوری را تجربه کرده است. 
همزمان با این اتفاق وزن محصوالت صادراتی این زیرگروه نیز کاهش داشته تا 
ارزش افزوده ناشی از صادرات محصوالت این بخش در نخستین ماه از سال 1401 

نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد محسوسی داشته باشد. 
صادرات صنایع برق و الکترونیک در کل فروردین 13 میلیون دالر بوده که به معنای 
سهم 5درصدی این زیرگروه در کل صادرات بخش صنعت است. البته این صنعت 

نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت ارزآوری روبه رو بوده است که دالیل آن 
مشخص نیست. با این حال وزن محموله     های صادراتی این  زیرگروه در فروردین 

1401 و 1400 یکسان بوده است.
یکی از کم ترین ارقام صادراتی در بخش صنعت به حوزه خودرو، نیرومحرکه و 
قطعات وابسته مربوط است که گرچه در بین کشورهای جهان دامنه وسیع و 
طرفداران بسیاری  دارد اما هیچ گاه در ایران جدی گرفته نشده است. براین مبنا 
صادرات این زیرگروه تنها 3 میلیون دالر بوده که رقم بسیار ناچیزی در فروردین 
1401 است. این بخش در فروردین 1400 حدود 8 میلیون دالر صادرات داشت که 

امسال کامال عقبگرد داشته است.
کمترین میزان ارزآوری در بین زیرگروه های 9گانه صنعت به بخش صنایع نوین، 
پیشرفته و دارو مربوط است که با 2 میلیون دالر، نسبت به فروردین 1400 بدون 

تغییر بوده است

 در نشست کمیته گمرکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ماده 14 تا 16 الیحه اصالح 
قانون امور گمرکی بررسی شد.

به گفته کارشناسان قانون گمرک به لحاظ شکلی مشکلی ندارد، اما در اجرای آیین نامه 
با مشکالت جدی روبه رو است.

به گزارش جهان صنعت، در همین خصوص نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت 
و مدیریت واردات اتاق ایران درباره الیحه اصالح قانون امور گمرکی گفت:  این 
الیحه هنوز در کمیسیون های مجلس در دست بررسی است و نماینده کمیسیون 

تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران در این نشست ها شرکت می کند.
محمدرضا فاروقی ادامه داد: به دلیل اهمیت قانون امور گمرکی، در اتاق ایران کمیته 
گمرکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مدیران واحدهای ستادی گمرک 

ایران، متخصصان این حوزه تشکیل شده است.
فاروقی اظهار کرد: یکی از موضوع های مهم که در اظهارنامه های گمرکی مطرح است، 
موضوع ارزشگذاری کاالهاست که همیشه محل مناقشه بوده و با اعالم این موضوع 

از طرف اتاق ایران و فعاالن اقتصادی بررسی مواد 14، 15 و 16 امور گمرکی به اتاق 
ایران تفویض شده تا با نظرخواهی از تشکل ها، انجمن های تخصصی، کمیسیون های 
تخصصی و فعاالن اقتصادی و واردکننده ها، نظرات را تجمیع کرده و به مجلس شورای 

اسالمی ارائه کند.
 او تصریح کرد: به  عنوان  مثال در ماده 14 آمده است که ارزش گمرکی کاالی ورودی 
در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کاال در مبدا به اضافه  هزینه بیمه و 
حمل ونقل )سیف( به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کاال تا ورود به اولین دفتر 
گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کاال تعیین 
می شود و براساس برابری نرخ ارز اعالم شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

 او ادامه داد: در ماده 16 آمده است که ارزش گمرکی کاالی صدوری، عبارت است 
از قیمت فروش کاال برای صدور به اضافه  هزینه بیمه، باربری و حمل ونقل و سایر 
هزینه هایی که به آن کاال تا خروج از قلمروی گمرکی تعلق می گیرد و از روی سیاهه 

و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می شود. 
در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهارشده به دالیل مستند، گمرک 
ارزش کاالی صدوری را با استعالم از مراجع ذی ربط و براساس قیمت عمده فروشی 
آن در بازار داخلی به اضافه  هزینه هایی که تا خروج از قلمروی گمرکی به آن تعلق 

می گیرد تعیین می کند. 
تبصره- تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کاال نیست و گمرک 
می تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول کند مگر در مواردی 

که صادرات کاال منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کاال باشد.
 او ادامه داد: درباره بررسی اصل قانون امور گمرکی نشست های متعددی ادامه خواهد 

داشت و تک تک موارد بررسی  شده و نقد و نظرها ارائه خواهد شد.

نحوه ارزش گذاری کاالها در گمرک، مورد اعتراض بخش خصوصی 
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 معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت درباره علل تغییر مبنای 
محاسبه حقوق گمرکی اعالم کرد: موضوع تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی بر اساس 

قانون بودجه سال 1401 اتفاق افتاده است.
 نرگس باقری زمردی گفت: این بند در قانون بودجه سال 1400 نیز آمده بود، اما بنا 
به علل و مقتضیاتی همچون مشکالت ناشی از افزایش قیمت کاال ها و تورمی که ایجاد 
می کرد، دولت قبل و دولت فعلی، نتوانستند آن را اجرا کنند، بنابراین قرار شد محاسبات 
و برنامه ریزی هایی برای کاهش سود بازرگانی انجام شده و فشار تورمی تا حد ممکن 

کاهش یابد که این موضوع در سال 1401 اتفاق افتاده و اکنون، اجرایی است.
به گزارش از شاتا، وی درباره لزوم انجام این تغییر نیز توضیح داد: اتفاقی که سال 1397 
در خصوص شرایط ارزی کشور پیش آمد، باعث شد که نرخ ثابتی اعالم شود که در 
آن زمان چهار هزار و 200 تومان تعیین شد و در همان زمان نیز باالتر از قیمت ارز در 

بازار بود.
معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ادامه داد: در آن مقطع، ارز سه هزار 
و 800 تومان بود، اما نرخ بازار آزاد بیشتر بود و دولت وقت تصمیم گرفت که نرخ چهار 

هزار و 200 تومان را اعالم کند.
باقری زمردی تصریح کرد: نرخ ارزی که آن موقع برای حقوق ورودی کاال ها در نظر 
گرفته شد بیش از نرخ بانک بود، اما بازار نرخ باالتری داشت؛ دولت نرخ چهار هزار و 
200 تومان را برای این موضوع اعالم کرد، اما به مرور تفاوت نرخ ارز زیاد شد به گونه ای 
که نرخ نیما در سال 1397 و 1398 به هشت هزار و 500 تومان و 11 هزار تومان رسید 
و فاصله بین نرخی که دولت به عنوان چهار هزار و 200 تومان اعالم کرد با نرخی که 
در بازار بود و نرخی که بانک به عنوان نرخ نیما اعالم می کرد، تفاوت فاحشی داشت و 
مشکالتی را ایجاد کرد. یعنی کاالیی با ارز چهار هزار و 200 وارد می شد و نرخ محاسبه 
هم چهار هزار و 200 تومان بود، اما در بازار به نرخ آزاد به دست مصرف کننده می رسید 

و در عمل ایجاد مفسده و رانت کرده بود.
وی درباره این که چه کاال هایی با حقوق گمرکی یک درصد وارد می شوند نیز بیان 
کرد: سود بازرگانی همه کاال هایی که دارای حقوق ورودی پنج درصد هستند به صفر 
کاهش یافته است و برای بیش از 500 ردیف تعرفه ای اعالم شده از سوی وزارت جهاد  
کشاورزی بر اساس قانون بودجه امسال، کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به یک 

درصد را داشته ایم؛ همچنین حقوق ورودی برخی از این کاال ها پنج درصد بوده یعنی 
1+4 بوده که چهار درصد حقوق گمرکی آن بر اساس قانون بودجه به یک درصد 
کاهش یافته و سود بازرگانی آن نیز بر اساس مصوبه هیئت وزیران صفر شده است، 

بنابراین این اقالم با حقوق ورودی یک درصد وارد خواهند شد.
باقری زمردی یادآور شد: کاال هایی که مربوط به وزارت بهداشت هستند شامل دارو و 
تجهیزات پزشکی نیز با اجازه وزارت بهداشت اگر حقوق ورودی آن ها تا سال گذشته 5 

درصد بوده، اکنون برای واردات مشمول یک درصد حقوق ورودی می شوند.
معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت تصریح کرد: اکنون برای تجهیزات 
پزشکی فهرستی اعالم شده است که در کتاب مقررات صادرات و واردات برای شفافیت 
و آگاهی واردکنندگان مشخص شده، اما برای اقالم دارویی فهرستی اعالم نشده که 
به عنوان مندرجات ذیل یادداشت فصول به متقاضیان اطالع رسانی شده است در صورت 

موافقت وزارت بهداشت، دارو ها نیز می توانند شامل این کاهش حقوق گمرکی شوند.
باقری زمردی درباره علت تعلل در اجرای این مصوبه نیز گفت: سال گذشته که قانون 
بودجه ابالغ شد، جلسات متعددی در کمیسیون ماده یک برای تغییر سود بازرگانی 
داشتیم و چندین شیوه نیز مطرح بود، اما به علت موضوع تغییر دولت، فشار تورمی 
احتمالی و جو روانی آن زمان، این اتفاق در دولت قبل نیفتاد در دولت جدید نیز با توجه 
به تغییر کابینه نیاز به بررسی مجدد وجود داشت، بنابراین دولت جدید نیز نتوانست سال 
گذشته به این جمع بندی برسد و این کار به سال 1401 موکول شد که درنهایت امسال 

اتفاق افتاد.
وی یادآور شد: میانگین حقوق ورودی در سال 1400، حدود 19 درصد بود که اکنون 
بر اساس مصوبه هیئت وزیران و پیشنهاد وزارت صمت، این عدد به 14 درصد کاهش 

پیداکرده است. 
معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت افزود: تمامی تغییرات صورت 
گرفته بر اساس قانون بودجه سال 1401 و مصوبه هیئت وزیران به همراه اصالحات 
نمانکالتور سال 2022 که شامل اصالحات گسترده ای است در کتاب مقررات صادرات 
و واردات سال 1401 اعمال شده است و به زودی برای اطالع و بهره برداری واردکنندگان، 

صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سایر ذینفعان چاپ و منتشر خواهد شد.

اجرای محاسبات و برنامه ریزی های مناسب برای کاهش فشار تورمی
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بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1400 نشان می دهد، تعداد 
39 هزار و 661 فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه 12037 هزار میلیارد ریالی و 
پیش بینی اشتغال بیش از 960 هزار نفری در استان ها صادر شده است که در بخش 

صدور جواز شاهد کاهش چهار درصدی بودیم
 در بخش سرمایه و اشتغال به ترتیب رشدهای 71/7 درصدی و 3/6 درصدی 
داشته ایم که گویای این نکته است که با وجود افزایش قابل توجه پیش بینی سرمایه 

مجوزها، اشتغالزایی پیش بینی شده این مجوزها رشد ناچیزی داشته است.
همچنین در این بازه زمانی شاهد صدور 7648 پروانه بهره برداری بودیم که نسبت 

به دوره زمانی پیش از آن در سال 99 بیانگر رشد 1/1 درصدی است.
به گزارش جهان صنعت، جنبه دیگر آمارهای وزارت صمت، وضعیت سرمایه گذاری 

در بخش صنعت تا پایان سال 1400 بوده است. 
استان هایی که بیشترین میزان مجوز صنعتی را در این مدت دریافت کرده اند، به 
ترتیب یزد، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی هستند . از آن سو به منطقه جنوب 
کرمان، استان های کهگیلویه و بویراحمد، گیالن و ایالم کمترین تعداد مجوز اعطا 

شده است.
و محصوالت  مواد  غیرفلزی«، »ساخت  کانی های  از  پنج بخش »محصوالت 
شیمیایی«، »محصوالت غذایی و آشامیدنی«، »ساخت محصوالت از الستیک 
و پالستیک«، »محصوالت فلزی فابریکی« و »ساخت ماشین آالت و تجهیزات« 

برای سرمایه گذاران صنعتی، جذاب ترین حوزه های تولید در سال 1400 بودند.
بررسی بخش دیگری از آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد، 
تعداد کل طرح های صنعتی در دست اجرا در اقصی  نقاط کشور تا پایان سال 1400، 
68 هزار و 171 واحد است که تنها هزار و 967 واحد از آنها یعنی 3/4 درصد کل 

طرح ها در مرز پیشرفت 80 تا 99 درصد قرار دارند.
پروانه  دریافت  واحدهای صنعتی،  به تکمیل  نشان می دهد میل  موضوعی که 
بهره برداری و شروع تولید کاهش یافته و توان اشتغال زایی بخش صنعت کمتر 

شده است.

اینکه 57 هزار و 255 طرح )83/9 درصد( از کل مجوزهای صادر شده برای طرح ها 
در مرحله پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد قرار دارند، شاهد دیگری بر این 

مدعاست که میل به فعالیت صنعتی کمرنگ شده است. 
همچنین شواهد گزارش وزارت صمت گویای این نکته است که از مجموع بیش از 
یک میلیون و 874 هزار شغل صنعتی ایجاد شده از مجوزهای صنعتی، تنها 38/6 
درصد یعنی 723 هزار و 596 شغل در مرحله بهره برداری قرار داشته و در واحدهایی 

با پیشرفت 80 تا 99 درصد امکان ایجاد دارند.
گریزی به وضعیت پروانه های بهره برداری نیز نشان می دهد در سال گذشته، هفت 
هزار و 255 پروانه در کل کشور صادر شده که نسبت به سال قبل رشد 4/4 درصدی 

را نشان می دهد؛ وضعیتی که با ایجاد بیش از 146 هزار شغل همراه شده است.
بیشترین اشتغال زایی در طرح های بهره برداری شده مربوط به طرحی در البرز با بیش 

از 15 هزار نفر و اصفهان با بیش از 14 هزار نفر است. 
نکته دیگر اینکه از مجموع پروانه های بهره برداری صادر شده، سه هزار و 886 فقره 

آن ایجادی و سه هزار و 369 فقره توسعه ای است. ه
همچنین بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادرشده در بین استان های کشور 
مربوط به اصفهان و تهران است که به ترتیب 631 و 581 فقره بوده است. کمترین 

طرح های بهره برداری شده نیز با 38 فقره به جنوب کرمان تعلق دارد.
باالترین میزان سرمایه گذاری مندرج در پروانه های بهره برداری صادره استان ها، 
متعلق به استان اصفهان با حدود 21 هزار و 400 میلیارد تومان و با سهم 10/9 

درصدی از کل کشور بوده است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در سال 1400 شاهد رشد 8/1 درصدی صدور مجوز 
صنعتی و دریافت 372 مجوز بود. سرمایه ناشی از این مجوزها بیش از 61 درصد 
نسبت به سال قبل رشد داشته، در حالی که اشتغال آنها بیش از 25 درصد افزایش 

داشته است.
»ساخت مواد و محصوالت شیمیایی« در این مناطق با 72 جواز تاسیس صادره 

بیشترین محبوبیت را داشته است. 
ضمن اینکه »ساخت ماشین آالت و تجهیزات« با 48 مجوز در رده بعدی قرار 
داشته است. از نظر حجم سرمایه گذاری ناشی از مجوزها هم بخش ساخت مواد و 

محصوالت شیمیایی در رده نخست قرار دارد. ا
از منظر اشتغال زایی مجوزها هم این بخش با شش هزار و 848 موقعیت شغلی 
جدید، جایگاه ویژه ای در بین فعاالن اقتصادی حاضر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

دارد. 
دو بخش استخراج از معادن، محصوالت از توتون و تنباکو و تولید کیف، کفش و 
محصوالت چرم نیز با کمترین استقبال از سوی فعاالن اقتصادی روبه رو شده و برای 

آنها در این مناطق تنها یک مجوز صادر شده است.

جزئیات رفتار صنعتگران در سال ۱۴۰۰ ؛ جوالن طرح های نیمه تمام
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سیدعلی دیانت گفت: بیش از 1800 کارخانه با تکنولوژی روز دنیا در منطقه کاشان 
در حال فعالیت است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان در دیدار با هیئت بازرگانی و اقتصادی اسلواکی 
اقتصاد  وزیر  معاون  شهردار،  حضور  با  کاشان  شهرداری  جلسات  سالن  در  که 
اسلواکی، سفیر اسلواکی و کاردار بازرگانی و اقتصادی سفارت برگزار شد گفت: 

کاشان شهر تاریخی با قدمت هفت هزار ساله است. در تایید این ادعا همین بس که 
در کاوش های سیلک لوحی به ابعاد 20 در 7 سانتی متر پیدا شده که هم اکنون در 
موزه لوور پاریس نگهداری می شود و به اعتراف کارشناسان اولین لوحی است که 

بشر قلم به دست گرفته و متنی نوشته شده است.
سیدعلی دیانت در خصوص ظرفیت های صنعتی و اقتصادی به موارد مختلف اشاره 
و یادآور شد: البته شهرت منطقه کاشان تولید فرش دستباف و فرش ماشینی است و 
بیش از 1800 کارخانه با تکنولوژی روز دنیا در منطقه کاشان در حال فعالیت است. 
تولید فرش ماشینی کشور ساالن بیش از 100 میلیون مترمربع است که 80 درصد 

متعلق به شهرستان های کاشان و آران و بیدگل است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی کاشان، وی یادآور شد: محصوالت فرش 
ماشینی ایران عالوه بر بازار داخلی به کشورهای جهان اعم از شرق و غرب و 
کشورهای عربی صادر می شود و حتی کشور چین نیز پذیرای محصوالت فرش 
آماده  کاشان  بازرگانی  اتاق  کرد:  تأکید  دیانت  است.  ایران  ماشینی  و  دستباف 
همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک در تأمین نیازهای صنعت نساجی 
و فرش ماشینی به خصوص مواد اولیه الیاف اکرولیک AN است که کارخانه الیاف 

اکرولیک در اصفهان مستقر است ولی نیازمند ماده اولیه AN است.

آمادگی کاشان  برای سرمایه گذاری مشترک در تأمین مواد اولیه الیاف اکریلیک

 

ستاد  جلسه  در  وزارت صمت  پوشاک  و  منسوجات  دفتر صنایع  سرپرست 
راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد که با محوریت صنعت نساجی برگزار 
شد گفت: الزم است برای زنجیره صنعت نساجی برنامه جامع تدوین شده و زنجیره 

صنعت نساجی در استان تکمیل شود.
 افسانه محرابی با اشاره به این که نساجی ها مواد اولیه خود را از پتروشیمی ها تهیه 

می کنند، گفت: تأمین مواد اولیه، ماشین آالت و تأمین نقدینگی سه موضوع مهمی 
است که می تواند پیشرفت تمامی صنایع به ویژه صنایع نساجی را رقم بزند.

به گزارش شاتا،  وی با اشاره به سابقه استان یزد درزمینه صنعت نساجی، بیان کرد: 
اکنون تأمین کل زنجیره نساجی در استان یزد انجام می شود و حمایت و همراهی 

الزم از سوی وزارت صمت انجام خواهد شد.
سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت ادامه داد: گلوگاه ما درزمینه 
نساجی، پارچه است که بخشی از آن به طور غیررسمی وارد کشور می شود، به همین 

علت الزم است برای زنجیره صنعت نساجی برنامه جامع تدوین شود.
محرابی بابیان این که البته واردات رسمی پارچه بیشتر شده است، عنوان کرد: 
درگذشته میزان واردات غیررسمی پارچه از پوشاک بیشتر بود، اما با اقدامات انجام شده 

از واردات غیررسمی یا همان قاچاق به شکل جدی تری جلوگیری می شود.
وی تأکید کرد: قطع واردات نیازمند داخلی تأمین پارچه است و همه تالش خود را 
خواهیم کرد تا تولید پارچه در کشور افزایش یابد و در کنار آموزش، مباحث مرکز 

نوآوری، مرکز آزمایشگاهی، تکمیل هنرستان و ... نیز انجام شود.
سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت همچنین بر بندسازی و 
ساماندهی واحدهای کوچک نساجی در یزد تأکید کرد و گفت: این مهم باید به عنوان 

یک اولویت مدنظر باشد.

سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت:  

برنامه جامع صنعت نساجی باهدف تکمیل زنجیره این صنعت، تدوین می شود 
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 مدیر کارخانجات سبالن پارچه اردبیل گفت: این ادعا که کارخانه تعطیل شده 
کذب است و در حال حاضر همچنان تولید به قوت خود باقی است و صرفاً فقط 
بخش دوزندگی پوشاک به خاطر تصمیم گیری در راستای ساماندهی به وضعیت 

موجود به صورت موقت تعطیل شده است.
برخی  به  اشاره  با  اردبیل   پارچه  سبالن  کارخانجات  مدیر  جوانی،  رضا 
حاشیه سازی ها توسط کارگران این کارخانه اظهار داشت: عماًل الزم است تا اقدامات 
اصالحاتی که توسط دولت آیت اهلل رئیسی در سطح کشور آغاز شده در این کارخانه 

نیز  اصالحات فنی و الزم محقق شود. 
برخی تولیدات از استاندارد کافی برخوردار نبوده و مسبب مرجوع شدن و عدم 
سوددهی کارخانه هستند که باید ساماندهی شوند. در شرایط کنونی وقتی تولیدی از 
بخش پوشاک وارد مرحله فروش می رود بالاستثنا مرجوعی خواهد بود و این یک 

ضعف و مشکل بزرگ است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،  وی با اشاره به پرداخت حقوق و بیمه کارگران نیز 
گفت: این موضوع که کارخانه تعطیل شده کذب است و در حال حاضر همچنان 

به خاطر  فقط بخش دوزندگی پوشاک  باقی است و صرفاً  به قوت خود  تولید 
تصمیم گیری در راستای ساماندهی به وضعیت موجود به صورت موقت تعطیل شده 

تا هر چه سریع تر در این زمینه اقدامات الزم انجام یابد.
مدیر کارخانجات سبالن پارچه اردبیل افزود: این طور که مشخص است برخی 
حرکت ها در این زمینه هدایت شده انجام می شود، چرا که  اقدامات غیرقانونی 
همچون رانت خواری و چپاول گری و حقوق نجومی 80 میلیون تومانی از دست 
برخی افراد سلب می شود و به همین خاطر در این زمینه برخی مخالفت ها وجود دارد 
در حالی که هدف اصلی از تعطیلی بخش پوشاک در شرایط فعلی همین موضوع 

است.
جوانی افزود: کارخانه شرایط را برای اصالح وضعیت موجود موقتاً تعطیل کرده است 
اما برخی به شائبه ها دامن می زنند در حالی که با برنامه ریزی های به عمل آمده 

متعاقباً برگشت پرسنل را اعالم خواهیم کرد.

تعطیلی کارخانه »سبالن پارچه« اردبیل کذب است

 

آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی در اولین ماه سال جاری نشان می دهد 
که در این ماه بیش از 471 هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ 

معادل 24/2 و 37/6 درصد کاهش داشته است.
تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتشر کرده است، نشان 
می دهد که در فروردین ماه سال جاری حدود 5/2 میلیون فقره چک به ارزشی بیش 
از 183 هزار و 800 میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ 26 و 

38/6 درصد کاهش دارد.
به گزارش ایسنا، از سوی دیگر، بیش از 4/7 میلیون فقره با ارزشی حدود 163 هزار 

و 200 میلیارد تومان از چک های مبادله ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ 
26/2 و 38/8 درصد کاهش دارد. در کنار چک های وصولی بیش از 471 هزار فقره 
چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی به ترتیب با 24/2 

و 37/6 درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر، از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده 9/1 و 11/2 درصد برگشت 

داده شده است. 
عالوه بر این، در فروردین ماه امسال حدود 457 هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بیش 
از 19 هـزار و 900 میلیارد تومان به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشـت 

خورده است.  
در واقع از نظـر تعـداد 96/9 و از نظر ارزش نیز 96/6 درصد از کل چک های  

برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
همچنین در این ماه در کل کشور حدود پنج میلیون فقره وصول شده که از این تعداد 

بالغ بر 4/7 میلیون فقره عادی و حدود 0/3 میلیون فقره رمزدار بوده است.  
 بنابراین در کل کشور 95 درصد از کل چک های وصولی را چک های عادی و پنج 

درصد را چک های رمزدار تشکیل می دهند.
از نظر مبلغی نیز، از 303 هزار و 500 میلیارد تومان چک های وصولی در کل کشور، 
حدود 163 هزار و 200 میلیارد تومان برای چک های عادی و بیش از 140 هزار و 

300 میلیارد تومان خاص چک های رمزدار بوده است.
 بر این اساس، در کل کشور 53/8 درصد از کل مبلغ چک های وصولی را چک های 

عادی و 46/2 درصد دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.

در فروردین ۱۴۰۱ رقم خورد: کاهش تعداد و مبلغ چک های برگشتی
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سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت گفت: تولیدکنندگان 
صنایع نساجی و پوشاک که متقاضی دریافت تسهیالت و تامین مواد اولیه هستند باید 

در سامانه جامع تجارت ثبت نام و کد شناسه کاال دریافت کرده باشند.
افسانه محرابی با بیان اینکه یکی از سیاست های اصلی وزارت صمت، مدیریت منابع 
مالی از طریق شفاف سازی در فرایند زنجیره تولید است، افزود: یکی از طرح های مهم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح شفافیت جریان کاال هست که در حال پیگیری 
است و برای چندمین بار ابالغ می کنیم که تولیدکنندگان برای دریافت خدمات، در 

سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند و حتما شناسه کاال و کد نقش دریافت نمایند.
به گزارش اکسپورتنا، وی افزود: با توجه به آنکه تاکنون تولیدکنندگان از ثبت نام 
در سامانه جامع تجارت و دریافت شناسه کاال امتناع کرده اند، این محدودیت را در 
نظر گرفته ایم که ثبت سفارش مواد اولیه و خرید از بورس، دریافت کارت بازرگانی 
و دریافت تسهیالت فقط به تولیدکنندگانی تعلق گیرد که اطالعات خود را در سامانه 
جامع تجارت ثبت کرده و کد شناسه و کد نقش دریافت کرده اند، در غیر این صورت 

برای دریافت خدمات و تسهیالت با مشکل مواجه خواهند شد.
سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت  با اشاره به اینکه تاکنون 
تعداد اندکی از تولیدکنندگان اطالعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کرده اند، 
تاکید کرد: آخرین مهلت ثبت اطالعات تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت، پایان 
تیرماه در نظر گرفته شده است و اطالع رسانی کامل این موضوع از طریق نامه 
نگاری، اتحادیه ها، برگزاری جلسات متعدد و ویدئوکنفرانس و سازمان صنایع استانی 

به همه تولیدکنندگان و فعاالن صنفی انجام شده است.

 مراسم پاسداشت یاد و خاطره زنده یاد مهندس فیروزمهر مظاهری برگزار شد. به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز،  به منظور پاسداشت یاد و خاطره »زنده یاد 
مهندس فیروزمهر مظاهری« با همت دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مراسمی در سالن آمفی تئاتر و همچنین  آزمایشگاه رنگرزی دانشکده )که مزین به 
نام این استاد فرهیخته است(؛ برگزار نمود. دراین مراسم که جمعی از دوستان، همکاران و عالقه مندان مهندس مظاهری حضور داشتند؛ بخشی از وسایل و تجهیزات علمی و 

فنی ایشان به دانشکده اهدا شد.
الزم به یادآوری است مهندس فیروزمهر مظاهری- از چهره های ماندگار صنایع نساجی کشور- پس از حدود هفت دهه فعالیت های صنعتی و دانشگاهی و پرورش نیروهای 

توانمند و متعهد،  آذرماه سال 1399 جان به جان آفرین تسلیم نمود.. روحشان در آرامش ابدی و نامشان همواره پابرجا...

پاسداشت یکی از چهره های ماندگار صنایع نساجی ایران

پیش شرط های جدید وزارت صمت برای ارایه تسهیالت به تولیدکنندگان نساجی و پوشاک
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 دبیر انجمن صنایع نساجی ایران از معطل ماندن میلیاردها تومان سرمایه و چندین 
هزارتن مواد اولیه پنبه مورد نیاز صنایع نساجی در گمرکات کشور خبر داد.

سید شجاع الدین امامی رئوف با اشاره به اینکه پنبه تولید داخل جوابگوی همه نیاز 
کارخانجات نساجی کشور نیست، اظهار داشت: در سال های گذشته بخش عمده ای 
از پنبه مورد نیاز کارخانجات از طریق کشور ازبکستان که همسایه ایران و بزرگترین 

تولیدکننده پنبه محسوب می شود، تامین می شده است.
به گزارش خبر گزاری تسنیم، وی با اشاره به مشکالتی که تحریم ها برای واردات پنبه 
به کشور ایجاد کرده است، افزود: پس از تحریم ها واردات مواد اولیه از کشورهای 

مختلف با مشکالت بسیاری در دور زدن تحریم ها مواجه شده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران عنوان کرد: سال گذشته بخش عمده ای از پنبه مورد 
نیاز صنعت نساجی کشور از طریق ازبکستان تامین می شد اما به دلیل سرمایه گذاری 
کشور ازبکستان بر روی صنایع ریسندگی و ارزش افزوده ای که برایش به همراه دارد 

صادرات خود را در این زمینه متوقف کرده است.
وی بیان کرد: به دلیل اینکه ازبکستان پنبه به ایران نمی فروشد واحدهای ریسندگی 
کشور پنبه موردنیاز خود را از هندوستان تامین می کنند که هندوستان هم به دلیل 

تحریم ها پنبه را به مقصد امارات بارنامه می کند.
امامی رئوف با اشاره به اینکه پنبه جزء محصوالتی است که برای واردات به دلیل اینکه 
ممکن است دارای آفاتی باشد باید قرنطینه و در آزمایشگاه مورد آزمایشات الزم قرار 
گیرد، تصریح کرد: پنبه جزء کاالهایی است که واردات آن نیازمند گواهی بهداشت های 
بین المللی برای حفظ نباتات است و کشور هندوستان به دلیل دور زدن تحریم ها این 

گواهی بهداشت قرنطینه را به مقصد امارات صادر می کند.
وی اظهارداشت: براساس قانون سازمان حفظ نباتات ایران چون مقصد در گواهی 

این  ترخیص  گواهی  نیز  درج شده گمرک  امارات  و  نشده  درج  ایران  بهداشت ها 
محموله ها را صادر نمی کند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: سال گذشته در این راستا پیگیری های الزم 
انجام  و شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای صادر کرد که گواهی بهداشت امارات قابل 

پذیرش باشد و مشکل واردات پنبه نیز با این مصوبه مرتفع شد.
وی عنوان کرد: متاسفانه از پایان اسفندماه با انقضای تاریخ مصوبه گمرک مجددا اجازه 
ترخیص محموله های وارد شده به کشور را نمی دهد و چندین هزار تن پنبه وارد شده 

در گمرکات به دلیل ابطال این مصوبه با مشکل ترخیص مواجه شده اند.
امامی رئوف با تاکید بر اینکه باید مجددا توسط شورای عالی امنیت ملی این مصوبه 
تمدید شود، عنوان کرد: متاسفانه بیش از 80 روز است که هنوز با پیگیری های صورت 

گرفته مصوبه تمدید نشده و پیگیری های انجام شده به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی با اشاره به معطل ماندن میلیاردها تومان سرمایه و چندین هزارتن مواد اولیه پنبه 
مورد نیاز واحدهای تولیدی در گمرکات کشور، گفت: ماه هاست که منتظر صدور مجوز 
ترخیص از شورای عالی امنیت ملی هستیم و چنانچه این مصوبه مجددا تمدید نشود 
صنعت نساجی کشور به دلیل عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده 

و ادامه این وضعیت کارخانجات کشور را با تعطیلی مواجه می کند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: امیدواریم که هرچه سریعتر با ورود سران 
قوا به این موضوع و تمدید مصوبه از طریق شورای عالی امنیت ملی هرچه سریعتر و 
در کمترین زمان ممکن محموله های وارد شده ترخیص شوند تا مواد اولیه مورد نیاز 
صنایع نساجی کشور تامین و چرخ کارخانجات نساجی بچرخد و تولید کارخانجات با 

مشکل مواجه نشود.

 رئیس جمهور از مجتمع نساجی حجاب شهرکرد به عنوان بزرگترین کارخانه 
تولید پارچه چادر مشکی کشور بازدید کرد.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در جریان بازدید از بخش های مختلف و در گفتگو با 
کارگران، مهندسین و مدیران این واحد صنعتی، از زحمات و تالش های آنان برای 

تولید انواع پارچه های با کیفیت چادر مشکی در طرح های متنوع قدردانی کرد. 
وی گفت: اجرای برنامه های توسعه ای، افزایش تولید و ارتقای کیفیت تولیدات این 

کارخانه می تواند کشور را از واردات پارچه چادر مشکی بی نیاز کند.
این مجتمع نساجی در حال حاضر ظرفیت تولید ماهانه 600 هزار مترمربع و ساالنه 
10 میلیون مترمربع پارچه چادر مشکی در طرح های مختلف را دارد که در صورت 
تامین اعتبار و اجرای برنامه توسعه خود می تواند این ظرفیت را تا ساالنه 26 میلیون 

مترمربع افزایش دهد.

بازدید رئیسی از بزرگترین کارخانه تولید پارچه چادر مشکی کشور

چندین هزار تن پنبه وارداتی در گمرکات زمین گیر شده است
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 رییس اتاق ایران با اشاره به لغو معافیت حقوق گمرکی ماشین آالت تولید فاقد 
مشابه داخلی در بودجه 1401، این اقدام را به زیان نوسازی حوزه های مولد اعم از 

صنعت، معدن و کشاورزی دانست که افزایش هزینه تولید را نیز به دنبال دارد.
وی گفت: لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی،  بخش های 
صنعت، معدن و کشاورزی را به مشکالت جدی دچار می کند و روند نوسازی در این 

حوزه ها را به چالش می کشاند.به گزارش جهان صنعت، غالمحسین شافعی با اشاره 
به تصمیمی که در بودجه امسال مبنی بر لغو معافیت حقوق گمرکی ماشین آالت 
تولید گرفته شده، افزود: جای تامل است که به رغم تاکیداتی که در حمایت از تولید 
و ارتقای ظرفیت های این بخش عنوان می شود و همچنین دغدغه هایی که در باب 
شکاف فناورانه وجود دارد، معافیت حقوق گمرکی ماشین آالت تولیدی که تولید 

داخلی ندارد، لغو می شود تا هزینه های این بخش دوچندان شود.
او متذکر شد: مدافعان این تصمیم مدعی هستند که این اتفاق می تواند به رونق 
شرکت های دانش بنیان و تولید ماشین آالت و فناوری های موردنیاز بخش تولید در 
داخل منجر شود، اما توجه ندارند که چنین اتفاقی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست 
و در این بازه هم بنگاه های اقتصادی و تولیدی به واسطه استهالک تجهیزات و 
ماشین آالت خود و هزینه باالی تولید، خسران خواهند دید. رییس اتاق ایران با 
اشاره به ممانعت از فعالیت بخش خصوصی در زمینه ورود کاالهای اساسی به عنوان 
دومین تصمیمی که می تواند چالش های متعددی را موجب شود، گفت: وظیفه تهیه 
و تدارک نهاده ها و کاالهای اساسی بر ذمه شرکت های دولتی گذاشته  شده و بخش 

خصوصی حق واردات کاال را در این بخش ندارد.

زیان بخش مولد از لغو معافیت ورودی ماشین آالت تولید 

 دبیر کانون بانک های بخش خصوصی درباره عدم تمایل بانک ها برای پرداخت 
تسهیالت خرد با ُکند شدن روند پرداخت تسهیالت بانکی اظهار داشت: شکاف بین 
نرخ سود سپرده ها و تسهیالت با نرخ تورم به وجود آمده باعث شده که بسیاری از 
تسهیالت پرداخت شده، به بانک ها برنگردد و وصول نشود چراکه دریافت تسهیالت 
و استفاده از آن و در ادامه عدم بازپرداخت آن باصرفه است. در بدبینانه ترین حالت افراد 
حاضر هستند جریمه تاخیر و دیرکرد در پرداخت تسهیالت را بپردازند. حتی در این 

صورت هم دریافت تسهیالت و پرداخت آن با تاخیر می صرفد.
به گزارش جهان صنعت، محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه با توجه به نرخ امروز 

تورم، برای مردم صرفه اقتصادی دارد که از تسهیالت بانکی استفاده کنند، ادامه داد: از 
سوی دیگر عده ای با تسهیالت بانکی اقدام به سرمایه گذاری در سایر بازارها از جمله 
خودرو، سکه، مسکن یا حتی احتکار کاال می کنند که این اقدامات و استفاده از منابع 

بانکی در شرایط فاصله بسیار زیاد نرخ سود تسهیالت و نرخ تورم توجیه دارد.
دبیر کانون بانک های بخش خصوصی افزود: تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تورم چنین 
تبعات منفی در اقتصاد داشته و با توجه به کاهش منابع بانکی، نظام بانکی هم امکان 
ارائه تسهیالت را ندارد.به گفته وی، با توجه به اینکه نرخ سود سپرده با نرخ تورم 
فاصله دارد و بسیار کمتر است مردم تمایلی به سپرده گذاری در بانک ها ندارند. از سوی 
دیگر طبق قانون 95 درصد سپرده های قرض الحسنه باید به تسهیالت قرض الحسنه 
اختصاص یابد و همچنین 50 درصد سپرده جاری مشتریانی که آن را به امانت به 
بانک ها می سپارند در حالی که مشتریان هر لحظه ممکن است، حساب جاری خود را 

بردارند اما بانک ها باید تسهیالت را 10 ساله به مردم قرض دهند.
جمشیدی ادامه داد: منابع بانک ها کفاف پرداخت تسهیالت حتی تسهیالت خرد را 
نمی دهد و برداشت از حساب بانک مرکزی برای پرداخت تسهیالت غیرعاقالنه است 
چراکه طبق قانون بانک ها مشمول جریمه 34 درصدی می شوند و در این شرایط 
بانک ها باید برای برداشت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیالت به مردم وثیقه ارائه 
دهند. این روند قرض از بانک مرکزی با هزینه 34 درصدی و ارائه وثیقه برای پرداخت 

تسهیالت چهار درصدی یا 18 درصدی به مردم و مشتریان منطقی نیست.

کاهش توان وام دهی بانک ها با افزایش شکاف نرخ سود و تورم
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 رئیس اتاق کاشان برای بررسی مسائل و مشکالت شرکت کنندگان ایرانی در 
نمایشگاه دموتکس ترکیه حاضر شد و از کلیه غرفه های ایرانی شرکت کننده در این 

رخداد بین المللی بازدید کرد.
شرکت کنندگان  مشکالت  و  مسائل  جریان  در  بازدید  این  در  توالیی  محمود 
قرار گرفت. جلسه مشترک با رئیس اتاق بازرگانی ترکیه در قاضی انتب از دیگر 

برنامه های رئیس اتاق بازرگانی و هیئت همراه بود. 
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ارزیابی از اتاق بازرگانی قاضی انتب 
گفت: جلسه مشترکی با رئیس و اعضای هیئت مدیریه اتاق بازرگانی قاضی انتب 

برگزار شد.
قاضی انتب پنجمین استان صادر کننده ترکیه است و ظرفیت های تجاری و صنعتی 
مناسبی به خصوص در حوزه فرش ماشینی دارد و تالش شد در گفت وگوهای انجام 

شده سطح همکاری تجاری و بازرگانی این استان با منطقه کاشان ارتقاء پیدا کند.
محمود توالیی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دموتکس ترکیه گفت: به تمام غرفه ها 
سرزدم. عدم رضایتی وجود ندارد. آنچه مایه افتخار است تمام غرفه های ایران در 
تراز غرفه های بین المللی است و باعث افتخار است و انگیزه ای برای حضور بیشتر در 

نمایشگاه های بین المللی است.
 من به غرفه همه شرکت کنندگان سر زده و با هم صحبت کرده ام و مسائل و 
مشکالتشان را شنیده ام. ما نمی گوییم بی عیب هستیم ولی تالش خودمان را 

کرده ایم.
بین  هماهنگی  جلسات  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کاشان  اتاق  رئیس 
شرکت کنندگان در نمایشگاه دموتکس برگزار شده است گفت: از دو ماه پیش 
اطالعات شرکت کنندگان ایرانی در نمایشگاه دموتکس دریافت شده است. دوستان 
مراجعه ای به اتاق نداشته اند و سعی کرده اند مسائل شان را به صورت فردی حل 
کرده و پیش ببرند ولی اتاق بازرگانی کاشان سعی کرد مسائل و مشکالت که به 
اتاق منعکس شد حل و فصل کند. البته بیش از 80-70 درصد شرکت کنندگان 
افرادی هستند که سابقه حضور در نمایشگاه بین المللی داشته و از تجارب قبلی 

برخوردار هستند.

توالیی تصریح کرد: وقتی صحبت جلسه می شود شاید احساس کنند اتاق می خواهد 
دخالتی در کارشان شود. اطالع دارید که شرکت کنندگان رقیب همدیگر هم هستند 
با این وجود تالش شد که این رقابت در نمایشگاه نشود، قیمت ها را برای جذب 
مشتری کاهش نداده و دامپینگ اتفاق نیفتد. البته فضای کسب و کار فضای 
شخصی است و ورود افراد بیرونی معنی خاصی ندارد. هماهنگی ها بیشتر در این 
راستا بود که قیمت ارائه شده در نمایشگاه تابع سقف و کف مشخص باشد و به 

همین واسطه غرفه داران از یک رضایت نسبی برخوردار بودند.
رئیس اتاق کاشان در پاسخ به این سوال که چرا ایران از پاویون مستقل در نمایشگاه 
دموتکس ترکیه برخوردار نیست پاسخ داد: ما همین االن هم خودمان را به ترکیه 
تحمیل کرده ایم. اتاق دنبال این است که از حضور تولیدکنندگان ترک در نمایشگاه 
تهران استفاده کند. باالخره رقابت وجود دارد. قاضی انتب، کاشان ترکیه است و 
همین االن حضور ایرانی ها جا را بر تولیدکنندگان ترک تنگ کرده است. ما باید 
خودمان را تثبیت کنیم. هنوز در اینجا اکسبت نشده ایم و در سال ها اول انتظار نداشته 

باشید در باالی جلسه بنشینیم.
توالیی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برگزاری نمایشگاه دموتکس در 
ایران وجود دارد یا خیر گفت: من به صراحت بگویم با این موضوع موافق نیستم. 
آیا در ایران این ظرفیت وجود دارد که شرکت های خارجی را دعوت کنیم و آیا 

زیرساخت های الزم برای تحقق این امر وجود دارد.
 همین االن ظرفیت های موجود در قاضی انتب پاسخ گوی برگزاری نمایشگاه 
دموتکس نیست و فشار زیادی وجود دارد که این نمایشگاه در استانبول برگزار شود. 
این ها مسائلی است که اگر به آن توجه نشود آسیب آن بیش از فایده آن خواهد 
بود و نباید دچار فضای کاذب این گونه مسائل قرار گیریم. آیا آمادگی برگزاری 
نمایشگاه دموتکس به لحاظ زیربنایی، فرودگاه، مجموعه های اقامتگاهی و خدماتی 

برای برگزاری این گونه رویدادها فراهم است یا خیر؟
رئیس اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که شرکت کنندگان ایرانی با دست پر در 
نمایشگاه حاضر نشده و چشم و همچشمی غالب بر برنامه ریزی و ارائه محصوالت 
جدید است پاسخ داد: حتی اگر کسی برای چشم وهم چشمی به نمایشگاه دموتکس 

آمده است با کوله باری از تجربه بازخواهد گشت. 
باید در میدان حضور داشته باشیم تا تجربه کسب کنیم. همه چیز را همگان دانند و 
همگان هنوز متولد نشده اند. باالخره کسب و کار آسان نیست و باید برای آن هزینه 
داد و عمده آن مباحث مالی نیست ولی نیاز به کسب تجربه دارد. نباید این چیزها را 
های الیت کنیم که ایرانی ها در ترکیه برای چشم وچشم حضور پیدا کرده اند. باید در 

مسیر قرار گیریم تا به مقصد برسیم.
وی تصریح کرد: در سفر ترکیه جلسه ای با رئیس اتاق بازرگانی استان قاضی انتب 
ترکیه برگزار شد و گفت وگوی خوبی انجام شد و از هیئت مدیره اتاق بازرگانی ترکیه 
دعوت شد تا به ایران بیایند تا سطح همکاری تجاری و بازرگانی دو کشور به سطح 

قابل قبولی  افزایش پیدا کند.

ارتقای سطح همکاری تجاری و بازرگانی ایران و ترکیه
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 تولید صنعتی در اردیبهشت ماه باال رفت.
 شاخص مدیران خرید به خوبی نشان می دهد که 11رشته فعالیت صنعتی در دومین ماه 
از سال 1401 وضعیت تولید و فروش مناسبی را تجربه کرده    اند. به جز صنایع الستیک و 
پالستیک که در عموم شاخص    های شامخ عملکردی ضعیف داشت، دیگر بخش    های 
صنعتی کشور تحت تاثیر فضای تورمی کشور با رشد تقاضا و افزایش سفارش     روبه رو 

شدند.
به گزارش دنیای اقتصاد، شامخ صنعت در اردیبهشت 1401 نشان می دهد که در بین 
12رشته فعالیت صنعتی، سه صنعت بهترین عملکرد را داشتند و با اختالف، وضعیتی بهتر 
از باقی صنایع را تجربه کردند. در این مبنا درحالی صنایع نساجی در رده نخست قرار 
دارد که عدد شامخ کل آن در اردیبهشت 1401 از 81 عبور کرد و این عدد حاکی از 

فضایی پررونق است.
 با اینکه تورم فشار باالیی به رشته فعالیت    های تولیدی در اردیبهشت وارد کرد، در بین 
12رشته فعالیت مختلف، سه صنعت کانی    های غیرفلزی، مواد غذایی و پوشاک و چرم 

بودند که با شدیدترین شکل گرانی در خرید مواد اولیه روبه رو شدند. 
البته همه صنایع گزارش دادند که بهای خرید مواد اولیه در اردیبهشت برای آنها به شدت 
باال رفته و این موضوع از نمره باالتر از 75 در همه صنایع برای شاخص »قیمت خرید 

مواد اولیه« قابل لمس است.
در عین حال در بین همه صنایع این بخش، پوشاک و چرم بود که بیشترین رشد هزینه 
تولید را در اردیبهشت 1401 تجربه کرد. این وضعیت گویای دو چیز است: نخست 
اینکه نشان می دهد، بدون توجه به اینکه مواد اولیه صنایع، داخلی یا خارجی باشد، تورم 
بخش    های پایین زنجیره تامین صنایع کشور را در برگرفته است؛ در عین حال، این 
وضعیت گویای گران    تر شدن تولیدات داخلی است که در ماه    های آینده به بازار می آیند.

ترکیب این موضوعات با افت قدرت خرید مصرف کنندگان خرد که در ماه    های پایانی 
سال بارها در گزارش    های شامخ منعکس شد، می    تواند وضعیت تقاضا برای محصوالت 

مختلف صنایع را پیچیده    تر و نگرانی تولیدکنندگان را دوچندان کند.
موضوع دیگری که درباره عموم صنایع در اردیبهشت شایع بود و مدیران خرید صنایع، 
آن را گزارش کردند، میزان نه چندان باالی صادرات بود. در واقع در بین 12رشته فعالیت 

صنعتی، تنها صنایع نساجی، خودرو و قطعات وابسته و نیز صنایع فلزی بودند که نرخ 
صادرات گزارش شده باالتر از عدد 50 داشتند.

این اعداد نه چندان باال در حالی برای صنایع کشور به ثبت رسیده که در بازارهای جهانی 
عطش بسیاری برای کاالهای مختلف، به ویژه مواد اولیه، فلزات و مواد و محصوالت 

شیمیایی وجود دارد. 
به نظر می رسد بخشی از این وضعیت به اثر بخشنامه عوارض پلکانی بر صنایع مختلف، 
به ویژه صنعت غذا، صنایع فلزی و نیز حوزه شیمیایی مربوط است. مدتی است اجرای 
این بخشنامه ملغی شده؛ اما در اردیبهشت    ماه اثری جدی بر فروش خارجی صنایع 

مختلف کشور گذاشت.
 به جز صنعت چرم و پوشاک، در اکثر قریب به اتفاق رشته    فعالیت    های صنعتی میزان 
اشتغال مناسب و در سطحی باالتر از 55 بوده که گویای نیاز باالی صنایع ایران به 

نیروی کار است.
 در اردیبهشت ماه در حالی فضا برای استخدام نیروی انسانی مناسب بوده که این 
وضعیت در پایان سال کامال برعکس بود و صنایع تمایل چندانی به استخدام نیروی 

انسانی نداشتند.
صنعت الستیک و پالستیک ضعیف ترین بخش در بین 12رشته فعالیت صنعتی است 
که در اردیبهشت 1401 از سوی مرکز پژوهش    های اتاق بازرگانی ایران مورد ارزیابی 

قرار گرفته است.
 با اینکه در اغلب بخش    های شامخ صنعت الستیک و پالستیک، اوضاع نامناسب است؛ 
اما نکته جالب، امیدی است که مدیران خرید این صنعت به افزایش تولید در ماه آینده 

دارند و آن را با عدد 81 نمایش داده    اند.
در هیچ صنعت دیگری امید به تولید خرداد در این سطح باال پیش بینی نشده است. از 
آنجا که موجودی مواد اولیه این صنعت در گزارش اردیبهشت ماه با عدد نازل 5/ 37 
نشان داده شده؛ سفارش های دریافتی اندک است و موجودی انبار نیز چندان باال نیست؛ 

دستیابی به سطح باالی تولید اما و اگرهای بسیاری دارد.
موجودی مواد اولیه این صنعت آن قدر کم است که عدد گزارش شده برای آن تنها از عدد 

گزارش شده برای بخش سایر صنایع )5/ 12( باالتر است.
 بدتر از موجودی مواد اولیه نرخ 8/ 93واحدی هزینه تامین مواد اولیه در این صنعت است 

که از تنگنای تامین مواد اولیه برای تولید در ماه    های آتی حکایت دارد.
امید این صنعت به تولید در ماه خرداد در حالی در سطح 4/ 69واحد گزارش شده که 
از سوی مدیران خرید، سرعت انجام و تحویل سفارش های این صنعت بسیار پایین و 

معادل 4/ 44 گزارش شده است. در صنعت نساجی فضا کامال متفاوت است.
در صنعت پوشاک و چرم هم که به رغم شرایط نامناسب در بسیاری از زیربخش    ها، 
کماکان نمره شامخ کل ورای عدد 57 است، دو موضوع به شدت آزاردهنده است؛ نخست 
نمره 95واحدی هزینه تامین مواد اولیه که گویای سختی دسترسی به مایحتاج تولید در 
این بخش است و دیگری موجودی انبار و موجودی مواد اولیه اندک که توان این بخش 

را برای پاسخگویی به سفارش های این صنعت به شدت کاهش داده است.

نگرانی اصلی فصل اول تولید
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 چندهزار تن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی ماه هاست که در گمرکات منتظر صدور 
مجوز ترخیص از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و یا تمدید مصوبه توسط 

شورایعالی امنیت ملی است.
پس از تحریم ها واردات مواد اولیه از کشورهای مختلف با مشکالت بسیاری در دور 
زدن تحریم ها و نقل انتقال پول و اسناد خرید و حمل مواجه بوده و برخی اوقات 
روال های اداری داخلی این مشکالت را چندبرابر کرده است که بسیاری کارشناسان از 

این مقوله به عنوان »خودتحریمی« یاد می کنند.
به گزارش سرمایه ملی، متاسفانه درخصوص پنبه مورد نیاز صنعت نساجی این مشکل 
با تنگناهای بیشتری مواجه است و از آن جا که کشور ازبکستان از سال گذشته فروش 
و صادرات پنبه خود را محدود کرده است و ترجیح بر تبدیل آن به نخ و ایجاد ارزش 
افزوده بیشتر دارد، واحدهای ریسندگی کشور با توجه به محدودیت های قرنطینه ای 

در خرید پنبه ، بخشی از پنبه موردنیاز خود را از هند تامین می کنند.
اما هند هم به دلیل موانع مربوط به تحریم های بین المللی ایران، پنبه را به مقصد 
امارات بارنامه می کند و چون پنبه جزو کاالهایی است که واردات آن نیازمند گواهی 
بهداشت های بین المللی برای سازمان حفظ نباتات است، هند برای دور زدن تحریم ها 

این گواهی بهداشت قرنطینه را به مقصد امارات صادر می کند.
از سوی دیگر، طبق قانون سازمان حفظ نباتات ایران و عضویت ایران در کنوانسیون های 
بین المللی؛ چون مقصد در گواهی های بهداشت، ایران درج نشده و امارات قید شده 

است، به این محموله ها اجازه ترخیص نمی دهد .
بر این اساس، در سال گذشته شورای عالی امنیت ملی یا شورای اقتصادی سران قوا 
مصوبه ای صادر کردند تا گواهی بهداشت کشور واسط نیز بدلیل شرایط تحریمی قابل 
پذیرش باشد. اما این مصوبه ظاهرا تا پایان اسفندماه سال 1400 اعتبار داشته و مجددا 

باید توسط شورایعالی امنیت ملی تمدید شود.
با این حال، پس از 80 روز پیگیری انجمن صنایع نساجی ایران، هنوز این امر به نتیجه 

نرسیده است و محموله هایی که به دشواری تحریم ها را دور زده اند اکنون در شرایط 
آب و هوایی و نامناسب گمرکات جنوب در انتظار تمدید یک مصوبه می باشند.

این در حالی است که بدالیل متعدد و افزایش تقاضا اکنون پنبه در بازار های جهانی با 
رشد قیمت مواجه بوده است و عدم ترخیص این محموله ها ممکن است به تعطیلی 

برخی از واحدهای ریسندگی منجر گردد.
متاسفانه درسالی که توسط رهبر معظم انقالب به نام تولید دانش بنیان و اشتغالزایی 
مزین شده است ؛ میلیاردها سرمایه و چندین هزار تن مواد اولیه پنبه مورد نیاز واحدهای 
تولیدی ماه هاست که در گمرکات ، منتظر طی پیچ و خم های اداری و کارتابل های 
انبوه از مکاتبات امنیتی شورایعالی امنیت ملی جهت تمدید یک مصوبه است تا امکان 
صدور مجوز ترخیص از مراجع حاکمیتی مانند شورایعالی امنیت ملی و یا شورای 

هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه صادر شود

پنبه مورد نیاز صنعت نساجی؛ در پیچ خود تحریمی ها و معطل تمدید یک مصوبه

 عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: آمار قاچاق در صنعت 
نساجی، 64 برابر آمار واردات رسمی است که می توان گفت در این صنعت با قاچاق 

قانونی مواجه هستیم. 
عباس سرشارزاده با اشاره به غیرشفاف بودن و ابهام در آمار واردات محصوالت 
صنعت نساجی، افزود: در بحث واردات محصول تمام شده صنعت نساجی نمی توان 
آمار درستی ارائه کرد، زیرا وقتی به آمار گمرک رجوع می کنیم 70 میلیون دالر 
کاالی نساجی وارداتی ثبت شده است، اما وقتی میزان صادرات کشورهای مبدا 
صادرات به ایران را بررسی می کنیم به عدد حدود چهار و نیم میلیارد دالر می رسیم 
که فاصله بسیاری با آمار رسمی ما دارد و این نشان دهنده آن است که اجناس به 

صورت غیرقانونی وارد کشور می شود.
 به گزارش جهان صنعت، وی افزود: سال گذشته در حالی واردات قاچاق صنعت 
نساجی در ادامه رشد تصاعدی سال های اخیر، به چهار و نیم میلیارد دالر رسید که 

این رقم در سال 1399، سه میلیارد و 800 میلیون دالر بوده است. 
عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران همچنین به وضع صادرات در صنعت 
نساجی اشاره کرد و گفت: بخش عمده صادرات صنعت نساجی در منسوجات خانگی 
است که عدد آن معادل یک میلیارد دالر و 90 درصد آن مربوط به فرش ماشینی 

است، ضمن اینکه در الیاف مصنوعی نیز صادرات به 45 میلیون دالر می رسد.

قاچاق در صنعت نساجی، ۶۴ برابر آمار واردات رسمی
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 تغییرات شرکت های نساجی

 شرکت ریسندگی مسعود )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۴۰۰/۱۱/۳۰، موسسه 
حسابرســی ایساتیس محاسب کویر به ســمت بازرس اصلی و خدیجه کارگر به سمت 
بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه پیمان یزد جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.

 شرکت فرش شاهکار آریانا )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۴۰۰/۸/۱،  عباس 
قامتی به عنوان بازرس اصلی و محمد قراخانی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

روزنامه کیمیای وطن برای آگهی های شرکت انتخاب گردید.تراز نامه مالی سالهای ۱۳۹۷ 
تا۱۳۹۹ تصویب شد. 

 گروه تولیدی و صنعتی مخمل بافت مشهد )سهامی خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴۰۰/۱۰/۸، مرکز اصلی شرکت 
مشــهد، روح آباد، خیابان حاشیه اصلی منتقل شــد.  موارد زیر به موضوع شرکت الحاق 
گردید: ریسندگی و تولید انواع نخ از الیاف طبیعی و مصنوعی و تولید انواع پارچه و پتو و 

البسه و تکمیل و رنگرزی و محصوالت مشابه و تاسیس کارخانجات تولیدی و واردات
ماشین آالت و مواداولیه مربوطه و فروش فرآورده های تولیدشده، خرید و فروش صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجاز و بازرگانی و شــرکت در مناقصات و مزایدات , اخذ وام و 
تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری 
داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و 
خارج از کشور و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و 
خارج از کشور و انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی در

زمینه موضوع فعالیت شــرکت . عقد قرارداد با اشــخاص حقیقــی و حقوقی پس از اخذ 
مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست 

 شرکت ابریشم نگین البرز )سهامی خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۵/۴،  محل شــرکت به  البرز، 
کوهک، کوچه شــهید علی اصغر ذوالفقاری بن بست )صنعتی ولیعصر( پالک ۱۲ ، طبقه 

همکف انتقال یافت.

 شرکت طرفه پوشان مشهد) بامسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۱،  سمیه 

ظریفیان و یحیی نیک کردار به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند.

 شرکت تعاونی  همیار شیک پوشان زرین یاس
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰، مریم خوشابی به سمت مدیرعامل  
و رئیس هیئت مدیره، معصومه بحرانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند . 

 شرکت بهار نخ سپاهان)سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶،  مرتضی گلسرخی به سمت رئیس 

هیئت مدیره ، محمد رضا گلسرخی به سمت نائب ریس هیئت مدیره و احمد گلسرخی
به سمت مدیرعامل تعیین شدند

 شرکت نساجی رز بافت پاسارگاد )سهامی خاص(

طبق صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۴۰۰/۱۱/۲۴، موسسه تهیه و تنظیم : مینا بیانی
حسابرســی آمارگاران و عبدالرضا رجبی به سمت بازرس اصلی و علی البدل تعیین شدند. 

روزنامه کیمیای وطن جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

 شرکت صنایع جمال کاشان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ، سید 
عبدالغفار موســوی سمت مدیرعامل، ناهید موسوی به سمت رئیس هیئت مدیره ، سیده 
مریم موســوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شــبیب کروشاوی و  کریم غافلی به 
سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نور خوزستان 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

 شرکت نور کاشان ) با مسئولیت محدود( 
 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۲/۱، کلیه اختیارات مندرج در بند ۱۳ 
ماده ۴۰ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اقامه هرگونه دعوی و دفاع 
ازهرگونه دعوی یا تســلیم به دعوی یا انصراف ازآن اعم ازحقوقی و کیفری با داشــتن 
تمام اختیارات مراجعه به امردادرسی ازحق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش 
ادعای جعل نســبت به سند طرف واسترداد ســند تعیین داور با یا بدون اختیارصلح و به 
طورکلی اســتفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشیه ازقانون داوری تعیین وکیل 

برای دادرسی وغیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل درتوکیل ولو کراراً تعیین مصدق و
کارشــناس اقرارخواه درماهیت دعوی و خواه به امری که کاماًل قاطع دعوی باشد دعوی 
خســارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع ازدعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل 
و دفاع ازآن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال ازدادگاههای اعطای مهلت 
برای پرداخت مطالبات شــرکت درخواست صدوربرگ اجرائی و تعقیب عملیاتی اجرائی و 

اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه درادارات و دوائر ثبت اسناد.

 شرکت پلی اکریل ایران )سهامی عام(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ۱۴۰۱/۱/۳۱،  صورت های 
مالی تلفیقی گروه و شــرکت اصلی شامل صورت وضعیت مالی منتهی به۱۴۰۰/۹/۳۰ و 
صورت های ســود و زیان و صورت  تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد 
ســال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب مجمع قرار گرفت . مؤسســه حسابرسی 
بهمند به عنوان بازرس اصلی  و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس علی البدل 
انتخاب شدند. روزنامه های نسل فردا و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین

شدند.

 شرکت فرش مشهد )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷،  ســرمایه شــرکت از مبلغ 

۸۹۳/۴۰۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ۱/۷۸۶/۴۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافت.
 

 اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱، با توجه به عزل جواد مفیدی از سمت

رئیس هیات مدیره، حسین شاهرخیان برای مدت باقیمانده تصدی جایگزین نامبرده شد 
در نتیجه ترکیب جدید هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی تاریخ۱۴۰۱/۹/۳، به این 
شــرح است: سید مهدی لسان طوسی رئیس هیات مدیر،  سید محمود ابراهیم زاده نائب 
رئیس هیات مدیره اول، محمد پــازام پور نائب رئیس هیات مدیره دوم،  جواد ابراهیمی 

دبیر و  مجید بزازان خزانه دار 

 شرکت هانی پوشاک مشهد )بامسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴۰۱/۲/۱۸،  سرمایه شرکت به 
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مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ افزایش یافت. محل شــرکت در خراســان رضوی، مشهد، ، میدان 
شــهیدمفتح، بلوار شهیدمفتح )ابوریحان ۵(، پالک ۱۶۹ ، مجتمع فردوسی، طبقه همکف 

قرار دارد.

 شرکت صنایع نساجی و الیاف پوشش مجیر اسپادانا  )سهامی خاص(
طبق صورتجلســه هیئتمدیره مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱، مسعود صامتی به سمت رئیس هیأت 
مدیــره و منصور صامتی به ســمت نایب رئیس هیأت مدیره ، نوید صامتی به ســمت 
مدیرعامل، رســول قاسمی و بهناز صالحی به ســمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل  

انتخاب شدند. .روزنامه اصفهان زیبا به منظور درج آگهی های شرکت تعیین شد.

شرکت ریسندگی الماس نخ سپاهان  )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۴۰۰/۱۲/۷،  موسسه 
حسابرسی و  خدمات مدیریت آرمان روش به سمت بازرس اصلی و جواد مارانی به سمت 

بازرس علی البدل انتخاب شدند. 
روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۹ به تصویب رسید.

 شرکت منسوجات نوین پیشرو شیشه دلیجان )سهامی خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰،  حدیث عالی به ســمت رئیس 
هیئت مدیره، راضیه عباسی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره  انتخاب شدند.

 شرکت سپهر بافت خاورمیانه )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۴۰۰/۱۲/۱۸،  مؤسسه 
حسابرسی پارس  به سمت بازرس اصلی و امیرحسین فراهانی به عنوان بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.

 شرکت ریسندگی و بافندگی نجف آباد )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده مــورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۳، 
صورت های مالی مشــتمل بر صورت خالص ارزش دارائی ها و صورت تغییرات در خالص 
ارزش دارائیها برای ســال مالی منتهی به ۳۰ اســفند ۱۳۹۹ مــورد تصویب قرار گرفت. 

موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان حسابرس مستقل و ناظر تصفیه انتخاب شد.

 شرکت نساجی تار و پود ملکه کاشان)سهامی خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۲/۱،  جعفر 
ستوده به  سمت بازرس اصلی و علیرضا باقری به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.

شرکت صنایع پوشاک مبتکران گلستان صباح )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴۰۱/۲/۲۱،  احمد ابراهیمی به 
سمت رئیس هیئت مدیره ، سلطانعلی ابراهیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا 
رضائی به سمت مدیرعامل، علی اصغر لک به به سمت بازرس اصلی و محمد جغتایی به 
ســمت بازرس علی البدل تعیین شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان صورت های مالی از 

۱۴۰۰/۱/۱ الی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب و تأیید اعضا قرار گرفت.

 شرکت تولیدی و صنعتی زهره اصفهان )سهامی خاص(
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵،  رسول گل احمد به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل، مهدی گل احمد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد کاردان پور 
به ســمت بازرس اصلی و زهره ریســمانچیان به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

  شرکت گونی بافی انزاب تسوج)سهامی خاص(
ســرمایه شــرکت از مبلغ ۲۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش 

یافت.

 شرکت نیاز بافت زرند )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴۰۱/۱/۶،  کامران عزیز زاده 

به سمت بازرس اصلی و مرتضی فخاری به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند

 شرکت نساجی رنگین نمای سپاهان )سهامی خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۲/۴،  مهدی فالحتی به سمت رئیس هیات 
مدیره ، مرتضی فالحتی به سمت نایب رئیس هیات مدیره  و عاطفه فالحتی به  سمت 
مدیرعامل انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی ها و دعوت نامه های شرکت 

تعیین شد.

 شرکت تولیدی نساج پسر آتش)سهامی خاص(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰، زهرا اخــوان به عنوان رئیس هیئت 
مدیره، محمدرضا آذرپور به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد آذرپور به عنوان 

مدیرعامل شرکت انتخاب شدند.

 شرکت مهندسی نرمین شیمی نوین )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ۱۴۰۱/۱/۲۵، وحید مرادی و 
حسان محمدی به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سود 

و زیان برای پایان سال مالی۱۴۰۰/۱۲/۲۹مورد تصویب قرار گرفت.

 شرکت صنایع نساجی بدر نصف جهان)سهامی خاص( 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مــورخ۱۴۰۰/۱۲/۱۷، 
امیرحســین کرباسی به ســمت رئیس هیئت مدیره ، طیبه فهامی به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره، رسول کرباسی به سمت مدیرعامل، موسسه حسابرسی تلفیق نگار و محمد 
دافعیان به ســمت بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.روزنامه نصف جهان به منظور 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

 شرکت نساجی کوروش مدرن سپاهان )سهامی خاص(
طبق صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰،  محمد رزاز زاده به ســمت 
بازرس اصلی و مجیدرزاز زاده به ســمت بازرس علی البدل انتخاب شدند .  روزنامه نصف 

جهان جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد .

 شرکت سانیار بافت غرب )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۴۰۰/۶/۱۵،  طاهره 
احمدی به سمت بازرس اصلی و حمزه احمدی  به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت تولیدی نیک پوشان ظریف )بامسئولیت محدود(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳۹۹/۲/۲۸، محل شــرکت به 
خراسان رضوی، مشهد، رضاشهر، خیابان خاقان، ، خیابان شهیدرضوی،پالک۳۱ ، طبقه 

اول تغییریافت.

 شرکت تولیدی پوشاک روناک جین پیشرو )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱، محل شرکت به کهریزک، قیصر 

آباد، کوچه داریانی،خیابان ایران زمین، پالک ۸، طبقه همکف تغییر یافت.
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 شرکت لوتوس پوشاک مدرن بنی جمالی)سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴۰۱/۱/۳۱، نشانی قانونی شرکت به 
تهران، شهرســتان قدس،  بلوار تولیدگران، خیابان صنعت یکم، پالک ۳، طبقه همکف 

تغییر یافت.

 شرکت سبالن حریرتهران )سهامی خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۴۰۱/۱/۲۳، آیسان 
اصغریه اهری به ســمت رئیس هیئت مدیره ، محمد اصغریه اهری به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره ، اســماعیل اصغریه اهری به ســمت مدیرعامل، علیرضا گوهری به سمت 

بازرس اصلی و ارزو خوش زبان به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 شرکت نساجی نخ و الیاف سرو کاشان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۴۰۱/۲/۱۰، امیرحسین 
عبدالــه زاده  به عنوان بازرس اصلی و حامد دارچینی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب 

شدند.

 موسسه غیرتجاری طراحی لباس اریکه پارس البرز
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴۰۱/۱/۳۱،  محل موسسه به کرج، 

عظیمیه، خیابان شهید رضوان غالمی، بلوار بسیج ) ۴۵ متری کاج( تغییر یافت.

 شرکت صنایع بافندگی ارمغان مهرگان)بامسئولیت محدود(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴۰۱/۲/۲۰، شعبه شرکت در تهران، 
شمیرانات، چیذر، خیابان شهید محمد حسین خراسانی، کوچه فریبا، پالک ۱، طبقه اول، 

واحد ۵  تعیین و علی شب زنده دار به سمت مدیر شعبه تعیین شد.

 شرکت صنایع فرش نگین بافت تهران)بامسئولیت محدود(
طبق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵، مصطفی فریدونی به ســمت رئیس 

هیئت مدیره و حسین فریدونی به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

شرکت آترا نخ دلیجان )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۴۰۱/۲/۲۲، سهیل قاسمی،

رضا قاسمی و فاطمه شفیعی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند.

 شرکت تک بافت انتظار )سهامی خاص(
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳، سید متین میراکبری به عنوان رئیس 
هیئت مدیره ، سیدمیرزا میراکبری به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ، سید احمد میراکبری 
به عنوان مدیرعامل، سید جواد سیدیان به عنوان بازرس اصلی و عباس خبازی به عنوان بازرس 

علی البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۹ به تصویب رسید. 

 شرکت تعاونی شماره 30 شمیم یابان بافت یزد
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴۰۰/۹/۲۰، عبدالحسین شایق به 
سمت رئیس هیئت مدیره ، ناصر شایق به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، علیرضا شایق 
به سمت مدیرعامل، طاهره شایق و امیر شایق به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل انتخاب 

شدند. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۲ ماده و ۳۱ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

 شرکت فرش سی رنگ مشهد )سهامی خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴۰۱/۱/۳۰، یداله میرزائی به 
ســمت رئیس هیئت مدیره ،ابوالفضل میرزائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ،امراهلل 

میرزائی به ســمت مدیرعامل، مؤسسه حسابرسی معین مشاور مجرب  به سمت بازرس 
اصلی و علیرضا مهدی پور به ســمت بازرس علی البدل انتخاب شدند؛ روزنامه نسل فردا 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد

 شرکت تعاوني تولید پوشاک گلند جامه گلستان
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵،  محل شرکت به 
رامیان،  دهســتان دلند، روســتای گلند،  بن بست همت،  پالک ۷۳ انتقال یافت. محمد 
قلعه قافی به سمت رئیس هیات مدیره، امیر قلعه قافی به سمت نائب رئیس هیات مدیره 
،فاطمه قلعه قافی به سمت مدیرعامل، علی شالگردی به عنوان بازرس اصلی و سیدجواد 
حسینی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند . تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی 

۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

 شرکت ترنج پوشش فارس )سهامی خاص(
طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵،  مهدیه ساروئیه به عنوان مدیرعامل ، آیدا

غربائــی به عنوان رئیــس هیئت مدیره ، عصمــت پاک گوهر به عنــوان نائب رئیس 
هیات مدیره، نرگس خاتون ســیفی به عنوان بازرس اصلی و شــهرزاد مطهری به سمت 
بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه تماشا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 

 شرکت وایا نگین مد )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۴۰۰/۱۰/۴، رضا 
کشــاورز به ســمت رئیس هیئت مدیره ، حمید خوئی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 

مسعود رجحانی به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.

 شرکت تولیدی روژین الیاف یزد )سهامی خاص(
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۵،  سرمایه شرکت ازمبلغ 

۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت.

   شرکت صنایع هنر فرش کاشان )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ۱۴۰۱/۲/۱۷،  میثم عربی به 
سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا عربی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، محسن عربی 
به ســمت مدیرعامل، حمید معمار به سمت بازرس اصلی و اعظم رزاق به سمت بازرس 
علی البدل انتخاب شــدند. روزنامه نسل فردا جهت نشــر آگهی های شرکت تعیین شد. 

ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی ۱۴۰۰ شرکت به تصویب رسید.

شرکت تولیدی پوشاک نانو مهیار زنجان )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۴۰۱/۲/۴،  مؤسسه 

حسابرسی و  خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به سمت بازرس اصلی و مؤسسه
حسابرســی امین محاسب پارس به ســمت بازرس علی البدل انتخاب شــدند. روزنامه 

جمهوری اسالمی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 

  شرکت ایپک بافت صنعت پارسیان  )سهامی خاص(
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۰،  سرمایه شرکت از 

مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال  افزایش یافت

  شرکت نساجی ایران ریس البرز  )سهامی خاص(
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷، غالمرضا نخباف به سمت رئیس 
هیئت مدیره ، امیرسعید نخباف به سمت مدیرعامل و ملیحه شانه ساز زاده به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
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  شرکت شهر نخ مهرگان بهرنگ )سهامي خاص(
تهیه تولید توزیع پخش و بســته بندي انواع فرش و گلیم ، پوشاک، انواع پارچه ، انواع نخ ، 
چله کشــي ، انواع روفرشي و جاجیم ، انواع ماشین آالت  و پارچه هاي صنعتي زمینه فعالیت، 
۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سرمایه، آرش سیدین مدیرعامل و یزد ، شاهدیه،  خیابان سعادت ، خیابان 

سازندگان مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت تولیدي پوشاک دوزندگي) با مسئولیت محدود( 
دوخت و دوزندگي کت و شلوار ، پیراهن ، و پالتو ، مانتو و شلوار اداري و مجلسي در بخشهاي 
مختلف ضخیم دوزي و نازک دوزي و خرید و فروش پارچه و پوشــاک مردانه و زنانه زمینه 
فعالیت، ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال ســرمایه، آذر امیدوند مدیرعامل و قائمشهر ، دهستان نوکندکال ، 

آبادي کالگرمحله مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت ساالر آواي پوشاک آبان )با مسئولیت محدود(
خرید و فروش، تهیه و تولید و توزیع، واردات و صادرات کلیه ي کاالهاي مجاز بازرگاني اعم 
از انواع پوشاک، کیف و کفش و کمربند و انواع لباس ورزشي مردانه و زنانه و بچه گانه، دوخت 
و دوز انواع البســه زمینه فعالیت، مولود زراعت کارزاده مدیرعامل،۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سرمایه  
وتهران، شــهرک غرب، خیابان کاتبي، خیابان شهید ابراهیم شریفي، پالک ۱۵ ، ساختمان 

دوبرال آرمینه  آریو، بلوک شمالي، طبقه همکف، واحد ۱۰ مرکز اصلی شرکت است. 

موسسه غیرتجاري کوشا زرین مد 
طراحــي پارچه و لباس، دوخت و متدهــاي طراحي دیجیتال و تامین ملزومات لباس زمینه 
فعالیت، ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال ســرمایه، مریم هاتفي مدیرعامل و تهران،  شهرک آپادانا، خیابان 
آپادانا، کوچه شبنم، ساختمان آپادانا، فاز ۲ بلوک ۲۸ ورودي اول، طبقه سوم، واحد غربي مرکز 

اصلی شرکت است.

 شرکت چالیک سازان آذرین فن )با مسئولیت محدود(
انجام خدمات فني و مهندسي و مشاوره در خصوص دستگاه ها و ماشین آالت نساجي زمینه 
فعالیت، ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال سرمایه، موسي زارع مدیرعامل و آذربایجان شرقي، تبریز، خیابان 

سجادیه جنوبي، خیابان۳۰۰ دستگاهي، پالک ۲۷۳ ، طبقه چهارم مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت دّر کسوت آیرین ) با مسئولیت محدود( 
تولید ، توزیع ، خرید و فروش و دوخت انواع پوشاک مردانه و زنانه زمینه فعالیت، ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ 
ریال سرمایه، فائزه دائمي مدیرعامل و تهران، خیابان شهید علي ناطق نوري ، کوچه دشتستان 

هفتم ، پالک ۲۰ ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است.

شرکت پارس نساج بهار یزد )سهامی خاص(
احداث، تامین، تجهیز، بهره برداري از واحد تولیدي شامل تولید انواع نخ و الیاف، ریسندگي 
و تابندگــي انواع نخ ، آهار و چله پیچي انواع نخ ، بافــت و تولید انواع پارچه هاي پرده اي و 
رومبلي و پیراهني و شلواري و لباسي و روسري و ساده و طرحدار و ژاکارد و پارچه هاي بي 
بافت و صنعتي و نســوز ، فرش و موکت و پتو و روفرشي و نیز طراحي و چاپ بر روي انواع 
پارچه هاي پنبه اي و پلي استر و نایلون و غیرو و رنگرزي و تکمیل کلیه محصوالت نساجي 
و همچنین بافت و دوخت انواع پوشــاک و لباس اعم از لباس هاي رو و زیر و جوراب زمینه 
فعالیت، مجیدرضا گلبهار مدیرعامل،۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سرمایه و یزد ،  شهرک صنعتي یزد، 

فاز ۱ ، بلوار کاج ، خیابان ۲۴ متري پانزدهم ، کوچه ۱۷ بهارستان مرکز اصلی شرکت است.

شرکت تولیدي سدنا توسعه تجارت اروند)مسئولیت محدود(
 تولید پوشــاک، نخ و پارچه زمینه فعالیت، ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سرمایه، قدرت اله غبیشاوي 
مدیرعامل و خوزستان، خرمشهر، کوچه شهیداحمدزاده، خیابان فردوسي، ساختمان بیان، طبقه 

سوم، واحد ۷ مرکز اصلی شرکت است

 تاسیسات شرکت های نساجی

شرکت چله پیچي شاهین سپهر کاشان )سهامی خاص( 
تجهیز و راه اندازي واحدهاي صنعتي و تولیدي صنایع نساجي اعم از ایجاد واحدهاي بافندگي 
و خرید و فروش ، توزیع و پخش ، تهیه و تولید انواع نخ و فرش هاي ماشــیني مواد اولیه ، 
واردات و صادرات ماشین آالت مربوطه و منسوجات و سایر محصوالت نساجي، چله پیچي 
و آهار و تکمیل و ریسندگي و رنگرزي زمینه فعالیت، عباس بلندي مدیرعامل،۱۰،۰۰۰،۰۰۰ 
ریال ســرمایه، و آران و بیدگل ، شهرک سلیمان صباحي ، بلوار امید ، بلوار صادرات ، پالک 

۲۴۲ ، طبقه همکف مرکز اصلی شرکت است. 

 شرکت سهامي خاص آوینا فرش پارسیان  )سهامی خاص( 
تجهیز و راه اندازي واحدهاي صنعتي و تولیدي صنایع نســاجي اعم از ریسندگي )انواع نخ 
اکرلیک ، پلي  اســتر ، پنبه و  ســایر الیاف(  رنگرزي، تولید انواع فرش ماشیني )کات و لوپ( 
، تکمیل و آهار زمینه فعالیت،۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سرمایه، جواد کاظمي  مدیرعامل و آران و 

بیدگل، شهرک سلیمان صباحي ، بلوار وحدت ، بلوار کارگر مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت استاد آریا گستر سمنان )بامسئولیت محدود(
تولید و بافت انواع کیسه هاي پروپیلن زمینه فعالیت، ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سرمایه، عبدالواسع 
محمدي مدیرعامل و ســمنان ،ناحیه صنعتي سرخه، بلوار جمهوري ، خیابان کوشش مرکز 

اصلی شرکت است.

 شرکت سوین بافت کاشان )سهامی خاص(
تولید و ریســندگی انواع نخ، بافندگی فرش ماشــینی، موکت،پارچه بافی، پوشــاک، 
آهار و تکمیل محصوالت نســاجی، ارائه خدمات تابندگــی ، نخ تابی و چله پیچی زمینه 
فعالیت،۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ســرمایه ، محســن بهرامی مدیرعامل و کاشان ، شهرک 
صنعتی امیرکبیر، خیابان ســهراب ســپهری ، خیابان شــکوفه ۱ ، پالک ۱۷۰ ، طبقه 

همکف مرکز اصلی شرکت است.

 شرکت کارآفرینان سدنا طب اروند ) با مسئولیت محدود(
صادرات ، واردات ، تولید ، خرید و فروش ، توزیع ، بسته بندي انواع پارچه ، پوشاک ، ماسک ، 
البسه کارمندي ، بیمارستاني ، خدماتي ، صنعتي و انواع ملزومات زمینه فعالیت، ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 
ریال ســرمایه، سکینه آدینه وند مدیرعامل و خرمشهر، خیابان ۴۰ متري ابوذر غفاري مرکز 

اصلی شرکت است. 

 شرکت تن پوش یلدا )سهامي خاص(
تولید، دوخت، توزیع، بازاریابي غیرهرمي و غیرشــبکه اي انواع پوشــاک از قبیل پوشاک، 
منســوجات و  پارچه زمینه فعالیت، ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سرمایه، مهال جهرمیان مدیرعامل و 
تهران، خیابان ولیعصر، کوچه ارژنگ، پاساژ مرکزخرید پردیس، طبقه همکف، واحد ۶۱ مرکز 

اصلی شرکت است. 

 موسسه غیرتجاري استودیو طراحان مد زیما سبز
طراحي پارچه و لبــاس  دوخت و متدهاي طراحي دیجیتال و تامین ملزومات لباس  زمینه 
فعالیت،۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال ســرمایه، سیده هدی حسیني مدیرعامل و گرگان ، گرگانپارس ، 

کوچه میرآب ، خیابان عدالت ، پالک ۸۶ ، مرکز اصلی شرکت است. 

شرکت آفاق تجارت گستر پایا )با مسئولیت محدود(
تولید، پخش و فروش پوشاک و لباس نوزادي زمینه فعالیت، ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سرمایه، سجاد 

عبدالرحیمي مدیرعامل و اردبیل ، خیابان والي ، بلوار داور یسري مرکز اصلی شرکت است .
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در شکل شماره یک،  انواع بلبرینگ ها و شماره فنی آنها آورده شده است. دیاگرام 
حرکتی این ماشین در شکل شماره دو، نشان داده شده که شامل قطر و سرعت 

شفت ها و محورها می باشد.
 در شکل شماره سه  بلبرینگ های موجود در ماشین کشش نمایش داده شده است.

 بلبرینگ های بکار رفته در ماشین پاساژ در جدول زیر آورده شده است.

بلبرینگ شیار عمیق(شــیار رینگ ها بصورت کمان نیم  دایره با شعاعی برابر 
ساچمه باتماس سطح باال،  عملکرد باسرعت باال، تحمل بارهای محوری و شعاعی 

همزمان،  ظرفیت باالی تحمل بار ، اصطکاک کم(
بلبرینگ تماس زاویه ای(رینگ داخلی و خارجی نسبت به هم زاویه می سازند ، 
عملکرد عالی در تحمل بارهای شعاعی و محوری ، شیار با زاویه بیشتر تحمل بار 

محوری بیشتر ، دو ردیفه متداول است ، زاویه تماس  متداول 32 درجه(
بلبرینگ خود تنظیم)2 ردیف ساچمه ، انعطاف در تغییر زاویه شفت و انحرافات 

محوری ، جابجایی محوری بدون سایش و اصطکاک(
رینگ سوزنی(رول برینگ با قطر کم ، استفاده در فضای شعاعی محدود ، با و 
بدون رینگ داخلی ، سطح شفت باید کامال صاف باشد ، ضعیف در ناترازی زاویه ای(

رینگ سوزنی(استفاده در محدودیت های فضایی شدید(
یاتاقان فنج دار(قابلیت خود تنظیمی شعاعی - سطح بیرونی رینگ خارجی داخل 

هوزینگ چدنی- تحمل ناهم راستایی شفت(
بلبرینگ یک طرفه(حرکت آزاد یک طرفه و قفل شدن حرکت بلبرینگ در جهت 

انتخاب ياتاقان مناسب در طراحی ماشین آالت ريسندگی
قاسم حیدری- فوق لیسانس تکنولوژی نساجی

بلبرینگ ها تنوع بسیار زیادی دارند و در طراحی ماشین آالت صنعتی از بلبرینگ  های متنوعی استفاده می شود که انتخاب بلبرینگ مناسب، بررسی دقیق ویژگی های 
بلبرینگ و بررسی عملکرد مورد انتظار از بلبرینگ در اجزا و مکانیزم های مختلف ماشین آالت و نوع بار و مقدار بار وارده را می طلبد.

در این مقاله به بررسی عملکرد و ویژگی بلبرینگ های ماشین پاساژ شرکت تروشلر و علت انتخاب و بکارگیری آن بلبرینگ در مکانیزمش پرداخته خواهد شد؛ بدین 
ترتیب یک الگو از روش انتخاب بلبرینگ در طراحی ماشین آالت صنعتی تهیه و در دسترس قرار می گیرد.

آموزش
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چرخش عکس(
بلبرینگ دور باال(لقی زیاد بین رینگ داخلی و خارجی ، قابلیت کارکرد عالی در دماهای باال(

بلبرینگ سرامیکی(قابلیت کارکرد در دماهای باال ، اصطکاک کم ، حساسیت باال نسبت به تنش حرارتی، حساسیت به آلودگی محل نصب ، شکننده تحت تنش های 
فشاری(

در این مقاله به یک الگو از انتخاب یاتاقان در طراحی ماشین آالت صنعتی اشاره شد و تنوع و مشخصات بلبرینگ ها شرح داده شد. 
بدین ترتیب نه تنها از مطالب ارائه شده در طراحی ماشین آالت بهره گرفت، بلکه درصورت بروز خرابی های مکرر در یک یاتاقان خاص در مکانیزم ماشین مورد نظر، می توان 
عوامل موثر در انتخاب نوع یاتاقن بکار رفته را شناسایی کرد و در صورت نیاز، به بررسی امکان سنجی بکارگیری نوع دیگری از یاتاقان جهت برطرف کردن خرابی ها پرداخت.
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1- مقدمه
با توسعه شهرنشینی و پیشرفت حمل و نقل ، آلودگی صوتی در سراسر جهان به 
یک مشکل رو به رشد برای سالمتی انسان ها تبدیل شده است. آلودگی صوتی 
باعث ایجاد خطرات جدی همچون افت موقت یا دائم شنوایی ، وزوز گوش ، اختالل 
حافظه، مختل شدن خواب و حتی افزایش فشار خون ، ضربان قلب و اضطراب 
گشته است. در نتیجه کنترل صدای محیط زندگی از اهمیت باالیی برخوردار است.

سر و صدا عمدتا از دو بخش کنترل می شود. 
راه اول حذف منبع صدا یا کاهش شدت صدا و راه دوم ایجاد انواع ساختارهای 
مختلف برای جذب صوت است؛ بنابراین  تهیه یک ماده سازگار با محیط زیست که 

بتواند باعث کاهش آلودگی صوتی در محیط شود ، چالشی مهم است.  
جاذب های صوتی صدا را از طریق جذب کاهش می دهند ، بدین صورت که مقداری 
یا تمام انرژی صوتی را به گرما تبدیل می کنند و یا به صوت اجازه می  دهند بدون 
بازتاب به بیرون ، از داخل ماده جاذب عبور کند.  در میان جاذب های مختلف، 
غشاهای نانو لیفی می توانند با افزایش ضریب جذب صدا و کاهش ضخامت و وزن 

جاذب، مزایای رقابتی را در بین محصوالت عایق صوتی بهبود بخشند
برخالف جاذب های صدا رایج، غشاهای جذب صدا بر پایه الیاف زیر میکرون، توانایی 
جذب صدای باالتری را نشان می دهند. از آنجا که این غشاء مجبور است توسط 
امواج صوتی با فرکانس پایین لرزش داشته باشد، انرژی جنبشی غشاء به دلیل 
اصطکاک الیاف، اصطکاک غشاء با هوا و سایر الیه های مواد چیده شده، به انرژی 
حرارتی تبدیل می شود. بخشی از انرژی را نیز می توان از طریق پراکندگی الیاف و 

لرزش ناشی از الیاف یا بخشهای آن جذب کرد.  
 این خصوصیات منحصر به فرد از طبیعت الیه های نانوالیافی از جمله قطر  کوچک 
نانوالیاف )مساحت سطح مخصوص باال( و تخلخل باال ناشی می گردد. این امر باعث 
از بین رفتن ویسکوزیته  باال در کنار مواد دیگر شده و در نتیجه انرژی آکوستیک 

بیشتری از بین می رود. این غشاء به دلیل رزونانس در فرکانس طبیعی خود قادر 
به جذب انرژی صوتی با فرکانس پایین است. عناصر نانو لیفی و استحکام مطلوب 
غشاء می تواند منجر به لرزش بیشتر سیستم آکوستیک شود؛. بنابراین، در این مطالعه 
خصوصیات و مکانیسم جذب صدا توسط نانوالیاف و پیشرفت های اخیر در خصوص 

جذب صوت نانوالیاف مختلف شرح داده شده است.

2 .مواد جاذب صوت
مواد جاذب صوت به سه دسته تقسیم می شوند: جاذب های متخلخل، جاذب های 
پنلی و جاذب های رزونانسی. به طور کلی در فرکانس های باال جاذب های متخلخل 

مؤثرتر هستند و در فرکانس های پایین، جاذب های پنلی و رزونانسی تأثیر بیشتری
دارند. مواد جاذب صوت متخلخل متداول را می توان به فوم جاذب صوت و مواد 
جاذب صوت لیفی طبقه بندی کرد. فوم های جاذب صوت از ساختارهای سلولی 
تشکیل شده است که به یکدیگر متصل می شوند ، در حالی که مواد جاذب صوت 
لیفی حاوی کانال های زیادی بین الیاف تولید شده هستند و این الیاف ممکن است 
شامل رشته های پیوسته یا الیاف کوتاه باشند. برای بهبود عملکرد جذب صوت 
معمواًل از نانوالیاف الکتروریسی شده برای ترکیب با جاذ ب های متخلخل معمولی 

استفاده می شود.
.فرکانس جذب صوت غشای نانولیفی با افزایش تراکم سطح غشاء کاهش می یابد 
و با کاهش متوسط قطر نانوالیاف افزایش می یابد. از طرفی امکان حرکت نانوالیاف 
در ساختار نانولیفی بر جذب صوت حاصل از آن تأثیر مستقیم دارد. بنابراین ، الیه 
نانو لیفی در مقایسه با الیاف معمولی دارای خاصیت جذب آکوستیک متفاوتی 
است. ثابت شده است که بر هم کنش بین امواج صوتی و سطح مخصوص باالی 
نانوالیاف ، اصطکاک هوای داخل نانوذرات و ارتعاشات نانوالیه ها همه در بهبود 

جذب آکوستیک نانوالیاف نقش داشته اند.

عطیه قاجاریه  1| اعظم طالبیان2| سیما حبیبی 2

چکیده
در سال های اخیر، سر و صدا به یک خطر جدی تبدیل شده و می تواند اثرات بیولوژیکی و روانی دائمی بر روی انسان و سایر ارگانیسم های

طبیعی داشته باشد.کاهش سر و صدا با استفاده از مواد جاذب صوت روش مهمی برای کاهش آسیب های ناشی از آلودگی صوتی است.در میان
مواد مختلف جاذب صوت، مواد نساجی به خصوص نانوالیاف،به عنوان جاذب صوت،از اهمیت و کاربرد بیشتری برخوردار هستند. نانوالیاف، به

دلیل داشتن خواص فوق العاده ای چون نسبت طول به قطر زیاد،تخلخل و سطح ویژه باال منجر به بهبود چشمگیری در خواص آکوستیکی
ماده می شوند؛ بدون اینکه اثرات منفی مانند افزایش وزن و حجم را ایجاد نمایند. بنابراین در کاهش نویز پتانسیل بسیار خوبی دارند. از این رو،

در این مقاله مکانیسم جذب صدا توسط نانوالیاف و پیشرفتهای اخیر در خصوص جذب صوت نانوالیاف مختلف به طور خالصه شرح داده شده
است.

مروری بر كاربرد نانوالیاف در عايق های صوتی
نانو تكنولوژي
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2.1 مکانیسم جذب صوت 
مکانیسم جذب انرژی صوتی الیاف عمدتًا شامل سه فرآیند فیزیکی است: اواًل در اثر 
برخورد موج صدا با سطح ماده متخلخل، ذرات هوایی که در داخل خلل و فرج وجود 
دارند، به لرزش در می آیند . همچنین مسیر حرکت موج به علت اصطکاک سایشی 

که با ذرات ماده وجود دارد تغییر کرده و اندازه حرکتش کاهش می یابد.
 از طرف دیگر اثر ویسکوزیته بین لیف و حفره های هوا بخشی از انرژی صوتی را 

ضعیف کرده که این پدیده باعث می شود که انرژی صدا به گرما تبدیل شود. 
ثانیا انتقال حرارت به دلیل تمایز دما بین الیاف مختلف اتفاق می افتد و این فرایند 
باعث کاهش بیشتر انرژی صدا می شود. سوما اکثر الیاف با پراکندگی انرژی و لرزش 
جداگانه هر لیف، انرژی صوت را جذب می کنند. با این حال، میزان جذب انرژی به 

شدت وابسته به خصوصیات فیزیکی الیاف می باشد.

2.2 عوامل موثر در جذب صوت
 از جمله عوامل مؤثر بر عملکرد صوتی مواد جذب کننده صدا می توان به طول 
لیف، ظرافت لیف ، میزان مقاومت در برابر جریان هوا ، تخلخل ، ضخامت ، چگالی، 
فشردگی، فرکانس موج صدا ، فاصله هوایی در پشت جاذب، سطح امپدانس ، 

قرارگیری یا موقعیت مواد جذب کننده صدا ، عملکرد مواد جاذب صدا اشاره کرد.

2.3 جاذب های صوت نانولیفی
نانوالیاف با مساحت سطح باال در اثر اصطکاک و ویسکوزیته تا حد زیادی موجب 
اتالف انرژی صوتی می گردند. الکتروریسی روشی مستقیم و ساده برای تولید 
الیاف با قطر میکرومتر تا نانومتر است.با توجه به راحتی تولید و فرآیند قابل کنترل، 
نانوالیاف الکتروریسی شده برای تهیه جاذب های صوتی با کارآیی باال مورد بررسی 
قرار گرفته اند. برای بهبود عملکرد جذب صدا معمواًل از نانو الیاف برای ترکیب با 

جاذب های متخلخل معمولی استفاده می گردد.
در پژوهشی ربی و همکاران کامپوزیت لیفی حاوی الیه های نانوالیاف پلی اکریلونیتریل 
و الیه های بی بافت پلی استری را تهیه کردند و جذب صوت نمونه ها توسط دستگاه 

امپدانس اندازه گیری شد.نتایج این محققان نشان داد که حضور الیه های نانولیفی 
با وزن و ضخامت بسیار پایین باعث افزایش چشمگیر درصد جذب صوت گردیده 
است.   همچنین جذب صوت با افزایش تعداد و دانسیته سطحی الیه نانولیفی 

افزایش یافت. 
) Gp )گرافن/ PVDF و( PVDF (نانوالیاف پلی وینیل الکل فلوراید پیزوالکتریک

جهت جذب صدا توسط Wu و همکاران الکتروریسی شدند. 
اوج فاز β شفاف در پیک های 840 و cm - 1 1278 در طیف سنجی FTIR در 
نمونه های کشش داده شده و غشای نانولیفی FPVD و PVDF/Gp الکتروریسی 

شده مشاهده شد.
همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است ، غشای نانولیفی PVDF/Gp می تواند 
باعث افزایش خاصیت جذب صدا در فرکانس متوسط شود که به دلیل رزونانس 
غشای نانوالیاف در این فرکانس ، ابتدا انرژی صوتی به ارتعاش مکانیکی و سپس 
انرژی به انرژی الکتریکی تبدیل شده و از بین می رود. غشاء نانولیفی با استفاده از 
 ( PEO )و پلی اتیلن اکساید ( PVA )الکتروریسی با مقادیر مختلف پلی وینیل الکل
 PEO و همکاران تهیه شد. نتایج این پژوهشگران نشان داد که افزودن Liu توسط

به PVA بر مورفولوژی ، ساختار و خاصیت جذب صدا تأثیر می گذارد. 
با افزودن PEO ، پیک جذب به فرکانس متوسط میانی تغییر یافت و خاصیت جذب 
صدا در کل محدوده فرکانس بهبود یافت. به طور خالصه ، با افزایش بی نظمی 

سطح و کرک داخلی فیلم ها، باند جذب   گسترده تر خواهد شد.   
از طریق  را  نایلون 6  نانوالیاف  آبادی و همکارانش  بررسی دیگری، جنت   در 
الکتروریسی تهیه نموده و تاثیر برخی پارامترها را بر روی مورفولوژی و قطر الیاف 
مورد ارزیابی قرار دادند.این نانوالیاف از لحاظ خصوصیات جذب صدا مورد بررسی قرار 

گرفتند و توسط روش لوله آمپدانس،ضریب جذب صدا تعیین گردید.   
برای تهیه غشای نانوالیاف جهت بررسی ضریب جذب صدا، سه غلظت 15 ، 22 و 

30 درصد و زمان های الکتروریسی 15 الی 60 دقیقه در نظر گرفته شد.
همچنین جهت ارزیابی خصوصیات جذب صوت غشای نانولیفی تهیه شده،ضریب 
جذب صدا توسط روش لوله آمپدانس در زمان و غلظت الکتروریسی مختلف آنالیز و 
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تحلیل شد. نتایج نشان داد که الزاما افزایش این دو عامل منجر به جذب بهتر امواج 
صدا نمی گردد؛ بلکه با توجه به اندازه ی فرکانس مورد نظر، می توان با تنظیم مقدار 

این دو عامل، بیشترین میزان جذب صدا را فراهم نمود.    
در مطالعه دیگری محتشمی و همکاران فوم پلی یورتان را با استفاده از نانوالیاف پلی 
وینیل الکل، پلی متیل متاکریالت و پلی یورتان الکتروریسی شده، اصالح نموده و 

مشخصات جذب صوت و مقاومت مکانیکی آنها را مورد بررسی قرار دادند.  
نتایج مطالعات آنان نشان داد که با توجه به نتایج آزمون لوله امپدانس ، فوم پلی 
یورتان خالص در فرکانسهای باال جذب صوت مناسبی دارد )باالی 80 درصد( ولی 

در فرکانسهای پایین جذب صوت قابل قبولی ندارد.  
با اضافه شدن 10 درصد نانوالیاف پلیمری پلی وینیل الکل، پلی متیل متا کریالت 
و پلی یورتان به فوم، ضریب جذب در فرکانس های باال افزایش یافت؛ علت این 
افزایش در جذب صوت، فضای کوچک بین الیه های نانوالیاف در ساختار فوم است 
به طوری که منجر به کاهش میزان نفوذپذیری هوا و افزایش امکان جذب صوت 
می شود. نانوالیاف با قطر کمتر و االستیسیته کمتر، میزان جذب صوت باالتری دارند.  
در دانسیته برابر، نانوالیاف با قطر کمتر دانسیته حجمی بیشتری داشته و در نتیجه در 
هم تنیدگی بیشتری در آنها مشاهده می شود؛ بنابراین میزان انتقال صوت را کاهش 

و امکان جذب صوت افزایش می یابد.  
 نمونه فوم اصالح شده با نانوالیاف پلی یورتان به همین دلیل رفتاری مشابه با فوم 

خالص دارد و از سایر نانوالیاف پلیمری عملکرد ضعیف تری دارد . 
مقاومت بیشتر فوم پلی یورتان در حضور نانوالیاف به دلیل مشخصه های مکانیکی 
باالی نانوالیاف پلیمری است. در پژوهشی دیگر، برهانی و همکارانش الیه حجیم 
نانولیفی پلی اکریلونیتریل از طریق دستگاه الکتروریسی دونازله تولید کردند. با تغییر 
سرعت چرخش سیلندر جمع کننده و همچنین مدت زمان الکتروریسی به ترتیب 
الیه های با تخلخل های متفاوت و ضخامتهای مختلف، تولید شد. نتایج آنها نشان 
داد که با افزایش تخلخل الیه نانولیفی، نفوذپذیری هوا و ضریب جذب صوت افزایش 

می یابد. همچنین افزایش ضخامت الیه نانولیفی، منجر به کاهش نفوذپذیری هوا 
و افزایش ضریب جذب صوت می شود. نتایج نشان داد که نمونه ها با ضخامت 
متفاوت و همچنین نمونه ها با تخلخل متفاوت،در فرکانس 500 هرتز از باالترین 

ضریب جذب صوت برخوردارند.   
 اخیرا جاذب صوت بر پایه غشای نانولیفی فلوئورید پلی وینیلیدن الکتروریسی شده 
انعطاف پذیر ( PVDF ) توسط wu و همکارانش ساخته شد. تأثیر الکتروریسی و 
افزودن نانوذرات نقره( AgNPs ) بر ساختار کریستالی و خصوصیات پیزوالکتریک 
غشای نانولیفی PVDF مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های PVDF الکتروریسی 
شده برای تبدیل انرژی صوتی به پتانسیل الکتریکی و جذب امواج صوتی حائز 
اهمیت بودند. تبدیل صوت به انرژی الکتریکی برای غشاهای PVDF/AgNP در
فرکانسهای پایین رخ داد. انرژی الکتریکی تولید شده در منطقه با فرکانس پایین 

باالتر از مناطق با فرکانس متوسط و باال بود. 
بر اساس نتایج آنان، غشای PVDF/AgNP خواص پیزوالکتریک و ویژگی های 

تبدیل صوت به انرژی الکتریکی بسیار عالی را ارائه می دهد. 
در پژوهش دیگری، Ozturk و همکاران سعی کردند با تعیین فرکانس رزونانس ،
رفتار جذب صوتی غشای نانو الیاف را پیش بینی کنند. آنها نشان دادندکه نانوالیاف 
پلی وینیلیدین فلوراید پوشش داده شده با فوم آکوستیک ، یک جاذب صوت کارآمد 
است ، بخصوص در مناطق با فرکانس پایین و متوسط . غشای الکتروریسی شده 
پیزو الکتریک نقش مهمی در تبدیل انرژی صوتی به پتانسیل الکتریکی بازی می کند 

و امواج صوتی را جذب می کند.

4 . نتیجه گیري  
در دهه اخیر، پژوهشها و آزمایشات فراوانی برای بررسی نانوالیاف به منظور بهره گیری 
در کاربردهای جاذب صدا انجام شده است. در میان جاذب های مختلف، غشاهای 
نانو لیفی می توانند با افزایش ضریب جذب صدا و کاهش ضخامت و وزن جاذب، 

مزایای رقابتی را در بین محصوالت عایق صوتی بهبود بخشند. 
الیه نانو لیفی در مقایسه با الیاف معمولی دارای خاصیت جذب آکوستیک متفاوتی 
است. بررسی پژوهشهای انجام شده اخیر در این خصوص ثابت کرده است که بر 
هم کنش بین امواج صوتی و سطح مخصوص باالی نانوالیاف ، اصطکاک هوای 
داخل نانوذرات و ارتعاشات نانوالیه ها همه در بهبود جذب آکوستیک نانوالیاف نقش 
داشته اند.  ترکیب الیه های نانوالیاف با منسوجات بی بافت می تواند به طور موثر 
موجب تقویت جذب صدا گردد. همچنین غشای نانو لیفی تأثیرات مثبتی بر جذب 
آکوستیک دارد. به عالوه افزودن نانوالیاف به سایر پلیمرهای جاذب می تواند با 
بهبود خواص آنها ، تاثیر به سزایی در جذب صوت داشته باشد. بنابراین به کارگیری 
نانوالیاف بعنوان یک جاذب کارآمد و با وزن و اشغال فضای کم می تواند گزینه 

مناسبی برای استفاده در صنایع مختلف باشد.  
پی نوشت

1-دانشجوی دکتری،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار 
امام

2- استادیار،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام
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1-مقدمه
از نظر شکل  چرم مصنوعی به طور کلی به محصوالتی گفته می شود که 
ظاهری و بسیاری خواص مشابه چرم طبیعی بوده و در بیشتر زمینه هایی که 
از چرم طبیعی استفاده میشود، قابل جایگزینی است. چرم مصنوعی یکی از 
پرکاربردترین تولیدات حال حاضر دنیا می باشد که در زمینه های مختلفی از 

جمله پوشاک، صنایع اتومبیل و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
متفاوت  آنها  کاربردهای  به  توجه  با  این محصوالت  از  انتظار  قابل  خواص 
خوردگی،  ترک  سایش،  پارگی،  برابر  در  استحکام  قبیل  از  خواصی  است، 
است،  طبیعی  چرم  از  مناسب تر  گزینه ای  مصنوعی  چرم  غیره.  و  خراش 
ارزان تر بوده و در شکل های مختلف یافت می شود. تولید آن برای اکوسیستم 
چرم  دارد.  فسیلی  و  انسانی  نیروی  به  کمتری  نیاز  و  ندارد  بشر خطری  و 
مصنوعی می تواند کیفیت برابر یا حتی بهتر از چرم طبیعی را چه در مورد 

کاربرد و استفاده مورد نظر و چه در ظاهر و زیبایی مهیا می سازد.
است.  متفاوت  کامال  محصول  نوع  دو  شامل  مصنوعی  چرم  کلی  طور  به 
دسته اول شامل چرم هایی که از بازیابی چرم طبیعی به دست میآیند و دسته 
دوم چرم هایی که پایه و اساس آنها عبارت است از پوشش دادن یک زمینه 
منسوج یا غیرمنسوج با یک یا چند الیه از رزین که با فرموالسیون و شرایط 
خاص حاصل می شود. از نظر صنعت نساجی چرم مصنوعی نوع دوم در قلمرو 
صنایع پوشش دهی قرار می گیرد؛ چون محصول پوشش دادن پارچه با یک 

رزین و به دست آوردن خواص جدید برای کاال است.
در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگی های محیط های جدید تولیدی و 
طبیعت مشتریان، دیگر شیوه های مدیریت تولید گذشته که دارای یکپارچگی 
امروزه  و  است  داده  از دست  را  کارایی خود  می باشد،  فرآیندها  در  کمتر ی 
شرکت ها  نیازمندند تا یکپارچگی را در تمام فرآیندهای تولید - از مواد خام 

گرفته تا مصرف کننده نهایی- داشته باشند. 
امروزه، زنجیره تأمین به عنوان یک اصل مهم مورد توجه مدیران شرکت ها 
قرار گرفته است و مدیران عالوه بر تمرکز بر فعالیت های داخلی شرکت خود، 
در پی برقراری روابط بلند مدت و مبتنی بر تعهد و اعتماد با تأمین کنندگان 

و مشتریان خود هستند.
هم  از  قانونی  نظر  از  که  است  سازمان  چندین  شامل  تأمین ،  زنجیره  یک 
جدا بوده و توسط جریان های مواد، اطالعات و مالی به هم مرتبط هستند. 
و  دهنده  تشکیل  اجزای  قطعات،  که  هستند  شرکت هایی  سازمان ها،  این 
تهیه  خدمات  فراهم کنندگان  همچنین  و  می کنند  تولید  نهایی  محصوالت 
و توزیع )لجستیک( و خود مشتری نهایی را در بر می گیرند. در یک زنجیره 
بلکه  نمیشود،  تمرکز  زنجیره  یک  داخل  در  مواد  جریان  روی  فقط  تامین، 

شبکه های پیچیده همگرا و واگرا از جریان مواد و اطالعات وجود دارد.
امروزه استفاده از این محصول در صنایع مختلف گسترش یافته است. لذا 
بررسی  به  تحقیق  این  در  نساجی،  در  مصنوعی  چرم  صنعت  اهمیت  بنابر 

مدیریت زنجیره ارزش در کارخانجات مربوطه پرداخته شده است.
2 . زنجیره ارزش صنعت چرم مصنوعی

مجموعه حوزه های کاری تشکیل دهندة زنجیره ارزش صنعت چرم مصنوعی 
در بنگاه های مختلف تأثیرات متفاوتی بر ارزش و توان رقابتی و اجرایی ایجاد 
شده به جا می گذارند. مدل زنجیره ارزش پورتر از مدل های رایج جهت ارزیابی 
و تعیین حوزه های کلیدی کسب و کار است که در سازمان های مختلف مورد 
استفاده قرار میگیرد . این مدل با امکا ن پذیر نمودن تحلیل دقیق کسب و 
تحلیل می نماید. هدف  را  رقابتی  مزیت  و خلق  آفرینی  ارزش  قابلیت  کار، 
غایی زنجیره ارزش، ایجاد بیشترین سود برای ذینفعان زنجیره است . منابع 

انسانی مهمترین مؤلفه در این مسیر ارزش آفرینی می باشند .

هانیه مختار ی 1| زینب سلطان زاده 2

مدیریت زنجیره ارزش در  کارخانجات چرم مصنوعي

موفقیت، سودآوری و پیشرو شدن فعالین، بنگاه ها و کشورهای موفق شانسی نیست، بلکه بر پایه روش هایی علمی و کاربردی است.
روشها و راهکارهایی که زمزمه هایی از آن در کشور ما نیز در حال شکل گیری است. فعالین هر صنعتی به خصوص صنعت چرم

مصنوعی در فضای حاکم بر اقتصاد و سیاست امروز کشورمان ایران نیازمند مجهز شدن به ابزارها و روش های نوین تصمیم گیری
هستند تا بتوانند با رقبای بین المللی خود رقابت نمایند. در دهه های اخیر این سوال به دفعات تکرار شده است که چرا صنعت

چرم ایران در دهه های گذشته بسیار موفق بوده ولی در سالیان اخیر منزوی و ناتوان از رقابت گسترده با رقبای جهانی خود شده
است. رصد رازهای موفقیت آنها و به کارگیری علم و هنر نوین آینده پژوهی، هدف اصلی این پژوهش می باشد، تا بتواند با کشف

آینده های بدیل صنعت چرم ایران در گام بعد خط مشی و استراتژی هایی بر پایه سناریوهای اکتشافی داده و مسیر موفقیت بنگاه ها
را در این صنعت نمایان سازد. 

مدیریت 
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روش های  اولیه،  مواد  تجهیزات ،  و  ماشین آالت  مالی،  منابع  است  بدیهی 
تولید و سایر ملزومات تحقق مأموریت سازمانی،  بدون بهره مندی از منابع 
انسانی کاربردی نخواهند داشت . پس اگر در مدیریت این منبع راهبردی 
بهینگی در  ر گیرد می توان  قرا  ارزش مدنظر  زنجیره  تعیین کننده رویکرد  و 

کاربرد کلیه منابع را بهبود بخشیده و بهره وری سازمانی را ارتقاء داد. 
به  یکپارچه  نگاه  شکل گیری  به  منجر  ارزش  زنجیره  مفهوم  بکارگیری 
امر  این  می گردد.  صنعت  منابع  آن  تبع  به  و  مختلف  وظایف  و  فعالیت ها 
مورد  صنعت  مزیت های  جهت  در  چرم  صنعت  منابع  که  می نماید  کمک 
بنگاه های  برای  ارزش  زنجیره  که  آنجایی  از  گیرند.   قرار  ارزیابی  و  توجه 
مختلف متفاوت است لذا اگر بنگاهی بتواند در شناسایی و تحلیل فعالیت های 
ارزش زای تولیدی به درستی عمل کند و آن را مدیریت کند، در این صورت 
می تواند میزان تأثیر هر فعالیت در فازهای تولید را محاسبه و جهت حذف 
یا توسعه فعالیتی خاص با آگاهی کامل از وضعیت موجود و نتیجه آتی اقدام 
نماید. معمواًل زنجیره ارزش صنعت چرم به زنجیره ارزش صنعت های دیگر 

متصل می شود و خود عضوی از زنجیرهای بزرگتر است.
رویکرد زنجیره ارزش صنعت چر م در تحلیل فعالیتهای درون بنگاهی ابزاری 
مؤثر در شناخت نقاط ضعف و قوت و تصمیم گیری درمورد هریک از این 
میزان  و  تولید  با  مرتبط  فعالیت های  کلیه  داشتن  در دست  با  فعالیتهاست. 
از  افزوده نهایی که  نتیجه ارزش  آنها و میزان هزینه کل و در  هزینه های 
هر واحد محصول خواهیم داشت می توان میزان ارزش افزایی هر فعالیت را 
محاسبه کرد. از این طریق می توانیم درصد سود دهی هر فعالیت را به دست 
ابتدا مواد اولیه وار د زنجیره تولید شده و پس از  آوریم .  در صنعت چرم 
طی فرآیند تولید و تبدیل به محصول چرم نهایی، از طریق کانال توزیع به 
مصرف کننده نهایی فروخته می شود. این ارزشی که توسط هر یک از عوامل 
وارد  محاسبه GDP کشور  در  می شود،  افزوده  به محصول  توزیع  و  تولید 
می شود. هر قدر یک محصول بیشتر در طول زنجیره حرکت نماید و فرآوری 
بیشتری روی آن صورت پذیرد، ارزش افزوده ناشی از آن بیشتر می شود و 
میزان تأثیر آن در GDP بیشتر خواهد بود. لذا ساختار صنعت چرم باید به 
گونه ای اصالح شود که حرکت به سمت خلق ارزش بیشتر در آ نها فراهم 
شود و محصوالتی تولید شوند که درجه فرآوری آنها بیشتر و در  نتیجه ارزش 
افزوده باالتری دارند. در زنجیره ارزش ترسیم شده صنعت چرم مصنوعی 
این صنعت  برا ی  ارزش  زنجیره  و کالن  اصلی  ساختار  بوده  آن  بر  سعی 
شناسایی گردد تا ضمن ایجاد دیدی جامع بستری، نقاط کلیدی زنجیره به 
عنوان فاکتورهای اثرگذار استخرا ج گردند. همچنین زنجیره ارزش صنعت 
چرم ترسیم شده در نمودار 1 می تواند مبنایی برای ترسیم زنجیره ارزش های 

جزئی تر برای هر نوع چرم خاص و بنگاه های متفاوت قرار گیرد. 
در  خریدار  عملیاتی  دوره  و  کاال  موجودی  دوره گردش  بررسی  به  اکنون   
سطح صنایع چرم و چرم مصنوعی می پردازیم. دوره گردش وجه نقد برای 
پایان یافتن دوره  از  آنها نه تنها قبل  تولید کنندگان چرم بسیار باال است. 
گردش موجودی کاالی خود حساب های پرداختنی ناشی از خرید موجودی 
کاال را پرداخت می کنند، بلکه برای وصول مطالبات خود باید تا پایان دوره 

عملیاتی خرده فروشان منتظر بمانند .
طوالنی تر شدن دوره گردش وجه نقد می تواند دلیلی بر از مد افتادن موجودی 

محصول یا غیر قابل فروش بودن آن یا وجود مشکالتی در زمینه وصو ل 
زنجیره  مالی  تأمین  در  را  اصلی  نقش  باشد. صنعت چرم،  مطالبات صنعت 
تأمین بر عهده می گیرد. اگر صنعت چرم نتواند دوره گردش وجه نقد خود 
را کاهش دهد، ممکن است با کمبود نقدینگی مواجه شده و به تأمین مالی 
تأمین  برای  راهکاری  می تواند  ساالمبور  کند. صادرات  پیدا  نیاز  اضطراری 
نقدینگی تولید کنندگان چرم باشد. ایران در مورد مدت دوره اعتبار در صنعت 

چرم مصنوعی با سه مسأله اساسی روبرو می باشد:
1- نخست، باال بودن دوره اعتبار در صنعت چرم مصنوعی در مقایسه با سایر 
صنایع داخلی و همچنین در مقایسه با صنعت چرم سایر کشورها. دوره اعتبار 

در اغلب کشورهای دنیا عموما بین دو تا شش ماه است.
متاسفانه  بنگاه هاست.  خارجی  مالی  تأمین  در  صنعت  سهم  میزان   -2
تک فروشان ما بالغ بر 60 درصد خرید خود را به صورت غیر نقدی انجام 
در سایر کشورها  این درصد  که  حالی  در  از صنعت(.  مالی  )تأمین  میدهند 

19.7 درصد می باشد.
3 - مشاهدات میدانی نشان دهنده این است که عمده فروشان و تولید کنندگان 
نیز حجم باالیی از تأمین مالی خود را از صنعت انجام می دهند. بدین صورت 
که چک هایی را که از تک فروشان دریافت نموده اند را به همان ترتیب به 
سمت انتهای زنجیره هدایت می کنند. این عمل موجب می شود تا متوسط 
دوره وصول مطالبات برای تولیدکنندگان چرم تا میزان یکسال افزایش یابد .
مسائلی که ذکر شد نشان دهنده این است که صنعت چرم از لحاظ گردش 
مالی  گردش  بهبود  برای  تمهیداتی  باید  و  است  کارآمد  نا  و  معیوب  مالی 
همواره  مطالبات  وصول  دوره  بحث  در  همچنین   . پذیرد  صورت  صنعت 

میبایست به نکات ذیل توجه نمود:
آن  کاهش  با  که  نیست  علت  یک  صنعت،  یک  در  اعتبار  دوره  1-مدت 
وضعیت صنعت بهبود یابد، بلکه خود معلول علل دیگری است. در واقع مدت 
دور ه اعتبار به عنوا ن یک وضعیت سنج نشان دهنده وضعیت یک صنعت 
می باشد . اگر در یک صنعت برندها توسعه نیافته باشند، تولید بی کیفیت و 
ناکارآمد باشد، کانال توزیع معیو ب باشد، دوره مدت اعتبار افزایش می یابد .

2-همانطور که مالحظه شد، بیشتر فشار تأمین مالی صنعت به انتهای زنجیره 
منتقل شده و بر دوش تولیدکنندگان چرم است. در واقع تولیدکنندگان چرم 
اکثر  نهایی  مقصد  دیگر  عبارت  به  میکنند.  مالی  تأمین  تک فروشان  برای 

چک های تک فروشان، گاوصندوق تولیدکنندگان چرم است .
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3 . شناسایی فاکتورهای آینده ساز صنعت چرم مصنوعی ایران
گرفته  طبیعی  چرم  از  را  سبقت  گوی  مصنوعی  چرم  تولید  حاضر  حال  در 
. چرم  است  افزایش  حال  ر  د  روز  به  روز  نوع چرم  این  مشتریان  تعداد  و 
مصنوعی با وجود داشتن تمام ویژگی های چرم طبیعی به مراتب از قیمت 
پایین تری نسبت به چرم طبیعی برخوردار است و در موارد متعددی قابلیت 
استفاده دارد . این صنعت برای رشد و توسعه نیاز به حمایت دولت دارد و 
در این مسیر باید اقداماتی برای تشویق صادرکنندگان و شرکت فعاالن این 
حوزه در نمایشگاه های داخلی و خارجی فراهم شود . صنعت چرم در ایران به 
عنوان یکی از اصلی ترین زیر مجموعه های صنعت نساجی، از جایگاه ویژه ای 
طبق  دارد  را  طبیعی  چرم  حوزه  فعاالن  با  رقابت  قابلیت  و  بوده  برخوردار 
آخرین آمار رسمی گمرک ما حدود 52 میلیارد تومان واردات چرم مصنوعی 
داشته ایم که تقریبًا معادل تولید 40 کارخانه تولیدی است، این در حالی است 
که آخرین مبلغ صادرات چرم مصنوعی از کشور حدود 400 میلیون تومان 

بوده است که این 400 میلیون در مقابل عدد واردات تقریبا صفر است. 
مناسب  برای  ادعا  مهمترین  میتواند  بازار  نیاز  و  چرم  واردات  میزان  همین 
در  این  باشد.  کشور  در  مصنوعی  چرم  تولید  بازار  به  ورود  شرایط  دانستن 
نهایی هم  تولید محصول  و  زمینه مصنوعات چرمی  در  ما  که  است  حالی 

پتانسیل های بسیاری برای سرمایه گذاری و افزایش تولید داریم.
همچنین اکثر کارخانه های فعال کشور امسال در حال توسعه خطوط تولیدی 
خود هستند و بسیاری برای خرید ماشی نآالت جدید و ارتقای ماشین آالت 

گذشته خود اقدام می کنند و این یعنی بازار ایران کسری دارد و تولیدکنندگان 
تولید  افزایش  با  را  واردات  میزان  تا  هستند  کسری  این  کردن  پر  فکر  به 
داخل کاهش دهند. طبق تحقیقات صورت گرفته و همچنین مطابق با آمار 
استخراج شده از سایت اتاق بازرگانی تهران روند واردات انواع محصوالت 
چرم مصنوعی به ایران با کد تعرفه گمرکی 59032000 به شرح جدول 1 
می باشد. در این قسمت با استفاده از نرم افزار اکسل و تابع رگرسیون، آینده 
 2 نمودار  به صورت  مصنوعی  چرم  محصوالت  ساله   5 صادرات   . واردات 

پیش بینی گردیده است.
4  . نتیجه گیری

مالی  تأمین  فشار  بیشتر  که  داد  نشان  چرم  صنعت  ارزش  زنجیره  بررسی 
صنعت به انتهای زنجیره منتقل شده و بر دوش تولیدکنندگان چرم است. 
در واقع تولیدکنندگان چرم برای تک فروشان تأمین مالی می کنند. صنعت 
اگر  میگیرد.  عهده  بر  تأمین  زنجیره  مالی  تأمین  در  را  اصلی  نقش  چرم، 
صنعت چرم نتواند دوره گردش وجه نقد خود را کاهش دهد، ممکن است با 
کمبود نقدینگی مواجه شده و به تأمین مالی اضطراری نیاز پیدا کند. صادرات 
ساالمبور می تواند راهکاری برای تأمین نقدینگی تولید کنندگان چرم باشد.

 پی نوشت:
1-دانشجوی رشته نساجی دانشگاه یزد

2-عضو هیئت علمی دانشکده نساجی دانشگاه یزد
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محققان مدرسه مهندسی دانشگاه تافتس جوهرهای بر پایه مواد اولیه زیستی تولید 
کرده اند که قادر است به مواد شیمیایی آزاد شده از بدن واکنش نشان دهد و کمیت 

آنها را تعیین کند.
استفاده از ابزار حسگر پوشیدنی برای بررسی عملکرد و سالمت انسان توجهات 
زیادی را به خود جلب کرده است. بسیاری از این حسگرها با به کارگیری ابزار 
الکترونیکی در  تکه های پارچه، مچ بند و غیره که اطالعات فیزیولوژیکی نظیر 
ضربان قلب یا گلوکز خون را به صورت موضعی یا کلی بررسی می کنند، ابداع 
شده اند.تیم تحقیقاتی دانشگاه تافتس رویکرد متفاوت و مکملی را پیش گرفته اند که 
بر پایه ابزار الکترونیکی نیست بلکه بر اساس تشخیص رنگ سنجی تعداد زیادی 
از آنالیت ها و استفاده از لباس هایی که می تواند مناطق بسیار وسیعی را پوشش 

دهد-از یک تکه گرفته تا کل بدن-عمل می کند.
تیم تحقیقاتی برای این کار جوهرهایی را بر پایه مواد اولیه زیستی تولید کرده است 
که می توانند به مواد شیمیایی آزاد شده از بدن)برای مثال در عرق بدن( یا محیط 
اطراف با تغییر رنگ خود پاسخ دهند و کمیت آن را تعیین کنند. این جوهرها را می 
توان با چاپ اسکرین بر روی منسوجات مانند لباس، کفش و یا حتی ماسک های 
صورت به صورت الگوهای پیچیده و با رزولوشن باال به کار گرفت. پیشرفت صورت 
گرفته در عرصه حسگرهای پوشیدنی می تواند به طور هم زمان طیف گسترده ای 
از شرایط بیولوژیکی، ملکول ها و پاتوژن های سطح بدن را با استفاده از لباس ها و 

یونیفرم های متداول شناسایی و کمیت آن ها را تعیین کند.
به کارگیری جوهرهای زیستی جدید به روش بسیار رایج چاپ اسکرین بر روی 
منسوجات فرصت های نوید بخشی را برای تولید انبوه پارچه های نرم و پوشیدنی 
متشکل از تعداد زیادی از حسگرها فراهم می کند. از این پارچه ها می توان در 
لباس های کار، لباس های ورزشی و یا حتی بر روی مبلمان و سازه های معماری 

استفاده کرد.
جوهرهای بر پایه ابریشم که به صورت بیولوژیکی فعال شده اند باعث ایجاد 
خاصیت حسگری در منسوجات می شوند. با استفاده از ملکول های گزارشگر نظیر 
شاخص های حساس به PH و یا آنزیم هایی نظیر الکتات اکسیداز برای نشان دادن 
سطح الکتات در عرق بدن می توان ابریشم قابل حل در فرموالسیون این جوهرها 
را اصالح کرد. شاخص های حساس به PH می تواند نشان دهنده سالمت پوست 
یا از دست رفتن آب بدن باشد و آنزیم الکتات اکسیداز نیز می تواند سطح خستگی 
فرد را مشخص کند. با توجه به تنوع پروتئین فیبرونین ابریشم و اصالح آن با 
ملکول های فعال نظیر آنتی بادی ها، آنزیم ها و رنگزاهای حساس به مواد شیمیایی 
می توان مشتقات زیادی از این جوهرها را تولید کرد. با وجود آن که ملکول های 

گزارشگر به خودی خود ناپایدارند اما زمانی که در فرموالسیون جوهر در فیبرونین 
ابریشم قرار می گیرند خاصیت خودپایداری پیدا می کنند. 

آلجینات( و روان  از غلظت دهنده)سدیم  از روش چاپ اسکرین  استفاده  برای 
کننده)گلیسیرین( در فرموالسیون جوهرها استفاده می شود. این جوهرهای زیستی 
مانند هر جوهر دیگری که مخصوص چاپ اسکرین می باشد قابل استفاده هستند و 
بنابراین نه تنها بر روی پارچه بلکه هر سطح دیگری نظیر چوب، پالستیک و کاغذ 
قابل چاپ می باشند و می توان با این روش طرح هایی از صدها میکرون تا ده ها متر 
ایجاد کرد. در حالی که تغییر رنگ ایجاد شده توسط جوهر می تواند نشانه ای بصری 
از حضور یا عدم حضور آنالیت باشد، با تجزیه و تحلیل تصاویر حاصل از اسکن لباس 

یا سایر مواد اولیه توسط دوربین می توان اطالعات دقیق تری جمع آوری کرد.
تیم تحقیقاتی پیش از این نیز با استفاده از فناوی فوق، جوهرهای زیست فعال 
بر پایه ابریشم برای استفاده در چاپ جوهرافشان تولید کرده بودند تا بتوانند پتری 
دیش)از ظروف آزمایشگاهی برای کشت سلول(، سنسور کاغذی و دستکش های 

آزمایشگاهی برای تشخیص آلودگی باکتریایی از روی تغییر رنگ تولید کنند.
روش چاپ اسکرین درست مانند این است که آرایشی بزرگ و چندتایی از سنسورها 
سطح وسیعی از بدن را پوشش دهد؛ چه به صورت لباس پوشیده شود و چه به 
صورت سطوح بزرگ در فضاهای داخلی اتاق باشد.  با استفاده از این روش در کنار 
آنالیز تصویر می توان یک نقشه با رزولوشن باال از واکنش های رنگی در یک سطح 
بزرگ به دست آورد و درک بهتری از شرایط محیطی و فیزیولوژیکی داشت. این 
شیوه به صورت تئوری برای پیگیری کیفیت هوا یا نظارت بر محیط زیست از نظر 
بیماری های مسری نیز قابل استفاده است. استفاده از تکنیک های متداول چاپ 
در این روش باعث پیدایش کاربردهای خالقانه برای آن می شود. برای مثال لیا 
موگاس سولدویال-آرشیتکت و فارغ التحصیل از دانشگاه تافتس-پرده های نگارینی 
را خلق کرده و آن ها را در موزه های ایاالت متحده آمریکا و اروپا به نمایش گذاشته 
است. نقش های موجود بر روی پرده با هم در ارتباط هستند؛ بازدیدکنندگان می 
توانند مواد شیمیایی مختلف و غیر سمی را بر روی پارچه اسپری و جابجا شدن طرح 
های مختلف با هم را نظاره کنند. این یک مثال عالی از تعامل هنر و مهندسی و 
الهام بخشی آن ها بر یکدیگر است. جوهرهای مهندسی شده بعد جدیدی از پرده ها 
و سطوح تعاملی و واکنشی را ایجاد کرده اند ضمن این که هنر 1000 ساله چاپ 
اسکرین بنیان حسگرهای پوشیدنی مدرن با رزولوشن باال را پایه ریزی کرده است.

مرجع:
 Jessica Owen,“Researchers develop body sensing

      inks”, WTIN, June 2020

توسعه جوهرهای حسگر بدن توسط محققین
ترجمه: آزاده موحد

اطالع رساني
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ژوزف کلینگل، مدیر خط تولید سیستم های کامپوزیتی 
تاسیس کارخانجات و  ما  دورنیر می گوید: »هدف 
تامین ماشین آالت برای تولید انعطاف پذیر و اقتصادی 
محصوالت کامپوزیتی نیمه تکمیل شده و باکیفیت 
های  فناوری  در  ما  های  مهارت  جا  این  در  است. 
مربوط به نساجی و پالستیک یکدیگر را کامل کرده 
و در نتیجه آن سیستم های کامپوزیتی دورنیر حاصل 

می شوند.«
مجموعه  بار  نخستین  برای  در سال 2014  دورنیر 
این  کرد.  معرفی  را  خود  کامپوزیتی  های  سیستم 
واسطه  مواد  تولید  های  فناوری  شامل  مجموعه 
کامپوزیتی بود. دورنیر با پیشرفت های فنی و گسترش 
طیف محصوالت، سیستم خود را به طور مداوم ارتقا 
بخشید و قابلیت های جدیدی به آن اضافه کرد تا 
االن که مجددا مجموعه خود را به مشتریان موجود و 

مشتریان آینده معرفی نموده است.
در حال حاضر دورنیر زیر چتر سیستم های کامپوزیتی 
یا  و  شده  آغشته  کامال  نوارهای  دهنده  ارایه  خود، 
 PROTOS® نواری  بافندگی  سیستم  و  خشک 
TP و TW می باشد. این سیستم از یک خط باز 
کردن نوار الیاف توو برای نوارهای لیفی یک جهتی با 
عرض حداکثر 600 میلی متر تشکیل شده است. خط 
PROTOS همچنین شامل یک ماشین بافندگی نوار 

ترجمه: آزاده موحد

مجموعه سیستم های کامپوزیتی کمپانی دورنیر

کمپانی دورنیر  با تمرکز بر نیازهای مداوم برای داشتن یک صنعت کامپوزیتی پویا در حال معرفی دوباره مجموعه سیستم های کامپوزیتی خود می باشد. کامپوزیت در 
واقع دو یا تعداد بیشتری از اجزای مشخص است که معموال یکی از آن ها دارای ساختار لیفی بوده و وقتی با هم ترکیب می شوند به عنوان یک ساختار واحد رفتار 
می کنند. پارچه های دو بعدی و سه بعدی بافته شده از الیاف شیشه، کربن، آرامید یا بعضی ترکیبات عجیب و غیرمعمول الیاف معموال بخش لیفی این کامپوزیتها 

را تشکیل می دهند.
 کمپانی آلمانی دورنیر در سال 1950 تاسیس شد و در زمینه فناوری های پیشرفته بافندگی تاری پودری برای صنعت نساجی و سایر صنایع فعالیت می کند. این 

کمپانی خیلی زود فرصت های موجود در بخش کامپوزیت ها و کاربردهای گسترده آن را کشف و پیگیری کرد.

برای استفاده در یک سر طیف کامپوزیتی می باشد.
کامال  بافندگی  سیستم  طیف  این  دیگر  سمت  در 
یکپارچه TRITOS® PP برای تولید پارچه های 
سه بعدی قرار گرفته است که قابلیت تولید ساختارهای 
تاری پودی پیچیده و کامال یکپارچه با ضخامت 100 

میلی متر و شاید بیشتر را داراست.
در میان این دو سیستم نیز ماشین بافندگی P2 قرار 
دارد که به طور خاص برای تولید پارچه های دو بعدی 
تقویت شده و با کیفیت باال طراحی شده است. این 
پارچه های دو بعدی اساسا با استفاده از الیاف کربن، 
شیشه، سرامیک و یا الیاف فنی آرامید تهیه می شوند 
و در طیف گسترده تری از پارچه های کامپوزیتی مورد 

استفاده قرار می گیرند.
پیتر دی دورنیر، رییس کمپانی می گوید: »ما تالش 
کردیم به طور هدفمند واژه »نساجی« و حتی »پارچه« 
با  مرتبط  اولیه  مواد  تبلیغات  و  ها  نامگذاری  از  را 
فناوری های TRITOS و PROTOS حذف کنیم 
چون ممکن است باعث گمراهی مشتریان بالقوه شود. 
هدف از تولید محصوالت با استفاده از تجهیزات فوق 
از ابتدا برای استفاده در بخش های فنی، ساختاری و 

کامپوزیتی بوده است و نه بازارهای سنتی نساجی.«
PROTOS® TP و TW

دورنیر از اوایل دهه 1960 خط کشش فیلم را برای 

استفاده در صنعت بسته بندی راه اندازی کرده است؛ 
باز کردن نوارهای لیفی توو تک جهتی نیز بخشی از 
این خط می باشد. باز کردن نوارهای تک جهتی یک 
فناوری نسبتا جدید بوده که در کامپوزیت هایی کاربرد 
دارد که داشتن الیه های سبک، نازک، مسطح، نرم 
و تک جهتی که حجم زیادی از الیاف را به نمایش 
می گذارند، یک مزیت است. در مجموع نسبت حجم 
الیاف در کامپوزیت ها بین 40 تا 60 درصد است و 
به ترکیب مواد اولیه لیفی و کاربرد محصول بستگی 
دارد. حجم بیشتر از 60 درصد الیاف در کامپوزیت ها 
باعث سختی و استحکام کششی باالتر در محصوالت 
کامپوزیتی می شود و در مواردی که سطوح عملکردی 

باال مورد نیاز است، بسیار ایده آل می باشد.
خط PROTOS TP دورنیر-باز کردن نوارهای لیفی 
توو-یک سیستم مستقل است که برای دسته های 
بزرگ الیاف یا تووها و باز کردن موثر هر کدام از الیاف 
از عرض و رساندن ضخامت آن به اندازه قطر تنها چند 
لیف و در عین حال تک جهتی ماندن مهندسی شده 
است. نوار توو باز شده توسط یک ماده درون خط تولید 
محکم می شود و یا این که می توان آن را کامال آغشته 
به یک رزین ترموپالست یا هر بایندر دیگری کرد. 
سیستم های رزین ترموپالست به دلیل زمان کوتاه تر 
فرایندپذیری، مقیاس پذیری بهتر، قابلیت انبار کردن در 

اطالع رساني
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دمای اتاق و توانایی ذاتی آن ها برای جاری شدن و یا 
قالب گیری دوباره روز به روز محبوبیت بیشتری برای 
استفاده در کامپوزیت ها پیدا می کنند. این سیستم ها 
همچنین به دلیل ترکیبات شیمیایی آن ها در مقایسه با 
سیستم های رزین ترموست موجود از پتانسیل بیشتری 

برای بازیافت شدن برخوردار هستند.
این خط به صورت مدوالر طراحی شده است تا عملکرد 
و انعطاف پذیری آن در انجام فرایند افزایش یابد و 
در ضمن مواد اولیه مورد استفاده نیز از قابلیت های 
بیشتری برخوردار شوند. از تووهای الیاف کربن، شیشه، 
آرامیدها و سایر پلیمرها می توان به تنهایی و یا به 

صورت ترکیبی برای تولید نوارها استفاده کرد.
کلینگل می گوید: »بعضی از پلیمرهای ترموپالست را 
می توان مانند انواع الیاف مورد فرایند قرار داد و نوارهای 
سفارشی خاصی را بر اساس نیاز مشتری تولید کرد. 
از آن جایی که ما فناوری آغشته سازی  همچنین 
مذاب را به کار می گیریم، مواد اولیه گرانولی نیز قابل 
استفاده هستند و نیازی به سیستم های سوسپانسیون 
حاوی ذرات ریز، فیلم ها یا حالل های ارگانیک نمی 
باشد.« نوارهای به دست آمده به اندازه عرضی که از 
قبل تعیین شده برش یا شکاف داده شده و برای انجام 

فرایندهای بعدی بر روی بوبین ها پیچیده می شوند.
با پیشرفت فناوری ضخامت نوارهای توو باز شده از 
نظر تئوری می تواند به اندازه قطر یک لیف باشد اما در 
واقعیت به اندازه قطر چند لیف یا بیشتر است. ظرافت و 
انعطاف پذیری این نوارها فرصت ها و جایگزین های 
جدیدی را از نظر جایگیری الیاف مختلف و شکل 
پارچه بافته شده از این نوارها در اختیار مهندسان قرار 

می دهد.
همان  یا  دورنیر  جدید  نواری  بافندگی  ماشین 
PROTOS TW که جدا از خط تولید نوارهای لیفی 
کمپانی به فروش می رسد، برای تولید پارچه های تاری 
پودی از نوارهای تثبیت شده با بایندر یا کامال آغشته 
شده طراحی شده است. مواد اولیه روبانی مانند فیلم یا 
هر شکل نواری که در هر دو جهت تار و پود دارای 
عرض یک اینچ یا 25 میلی متر باشد، یا به صورت 

جداگانه و یا ترکیبی در این ماشین قابل استفاده اند.
کینگل می گوید: »سرعت نسل جدید این ماشین ها 
باال و در حدود 100 دور در دقیقه برای بافت نوار و 
یا پارچه ای به عرض 112 اینچ یا 2870 میلی متر 
می باشد. ماشین جدید جای کمتری اشغال می کند 

و دارای یک سیستم تثبیت حرارتی یکپارچه با قابلیت 
برنامه ریزی برای بهبود مراحل بعدی سر و کار داشتن 
 PROTOS با پارچه نواری نیز هست. ماشین جدید
TW مجهز به یک سیستم دابی الکترونیک برای 
برنامه ریزی آزادانه الگوهای بافت و قیچی های چرخان 
برای انجام فرایند بر روی طیف گسترده ای از نوارها و 
فتیله ها، تغذیه کننده با تاب صفر و در دو رنگ بدون 
توقف بافندگی در هنگام تعویض رنگ و یک قفسه 

برای تنظیم آسان است.
بافندگی نواری هم زمان دارای مزایای ساختارهای لیفی 
تک جهتی و پیکربندی پارچه است. در این سیستم 
یک پارچه تاری پودی یا یک »ساختار منسوجی« 
با وزن منطقه ای)وزن الیاف در واحد سطح)طول * 
عرض( نوار یا پارچه( یکنواخت تر تولید می شود و 

میزان تجعد آن تقریبا صفر است.«
کاهش تجعد الیاف نه تنها به افزایش ظرافت و صافی 
پارچه کمک می کند بلکه هنگام وارد شدن نیرو به 
کامپوزیت، چون الیاف مستقیم نیستند، لزومی ندارد که 
برای واکنش نشان دادن به نیرو ابتدا مشکل تجعد 
را حل کنند و می توانند در برابر نیرو واکنش سریع 
شان دهند. زمانی که الیاف درون قسمت کامپوزیتی 
قالب گیری می شوند، عملکرد ساختاری افزایش یافته 
ومناطق رزینی کم می شوند که این منجر به افزایش 
کسر حجمی الیاف-نسبت الیاف به رزین-در ساختار 
کامپوزیتی در مقایسه با پارچه های بافته شده با نخ های 
متداول یا فتیله می شود . الزم به ذکر است که از 
آن جایی که بخش بزرگی از هزینه تولید کامپوزیت ها 
مربوط به سیستم های رزینی است پس هر گونه 
کاهشی در مناطق رزینی و مجموع مصرف رزین 
می تواند باعث صرفه جویی چشمگیری در هزینه ها 

شود. 
با پیشرفت و بهتر شدن فناوری های مربوط به بافندگی 

نواری و باز کردن الیاف توو، کاربرد آن ها روز به روز 
بیشتر شده و کامپوزیت های تقویت شده با الیاف نیز 
از محبوبیت بیشتری در بازارهای متنوع برخوردار می 
شوند. از مزایای فناوری های PROTOS می توان 
به تولید الیه های پارچه ای ظریف و مسطح، کم یا 
محدود شدن شکاف ها و عملکرد ثابت، قابل تکرار و 
تک جهتی بودن ساختارهای نساجی غیر مجعد اشاره 
کرد. محصوالت کامپوزیتی تهیه شده با استفاده از این 
فناوری سبک تر و دارای عملکرد ساختاری بهتری 
هستند ضمن این که حجم الیاف در آن ها به طور قابل 
مالحظه ای افزایش یافته و از تکمیل های سطحی 

بهتری نیز برخوردارند.
معموال الیاف با کارایی باال شکننده بوده و در طول 
فرایند پاره می شوند اما به دلیل کاهش پارگی الیاف 
در فناوری PROTOS در طول بافندگی، هزینه های 
تولید در این روش باز هم کاهش پیدا می کند. در 
این نوع از پارچه ها تمام فیالمنت ها کامال درون یک 
ماده اولیه محصور شده اند که باعث می شود تحت 
این  خصوصیت  که  جایی  آن  از  باشند.  محافظت 
فناوری به کارگیری سیستم رزین ترموپالست درون 
نوارهای لیفی است، استفاده از رزین در زمان تزریق 
کاهش یافته و زمان قالب گیری کمتر می شود که در 

کامپوزیت ها یک مزیت به شمار می رود.
کاهش  از  توو  کردن  باز  های  فناوری  به  عالقه 
چشمگیر وزن و بهبود خواص ساختاری به دست آمده 
در این منسوجات در مقایسه با سایر مواد اولیه نشات 
می گیرد ضمن این که این منسوجات ظریف، مسطح 

و دارای حجم باالیی از الیاف نیز می باشند.
الیاف توو باز شده دارای کاربردهای گسترده ای بوده و 
پارچه های تهیه شده از آن ها نیز یا در حال تولید شدن 
و یا در دست بررسی می باشند. در حال حاضر موارد 
کاربردی آن ها عبارت است از اجزای خودرو، تجهیزات 
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دریایی، جداکننده های باتری، تیغه های توربین بادی، 
اجزای کامپیوتری پیشرفته، الیه های مسدودکننده 
آتش و موارد متعدد دیگر نظیر پهپادها و دیش های 

ماهواره ای پیشرفته.

TRITOS® PP
سیستم بافندگی سه بعدی TRITOS PP دورنیر 
به طور مستقیم بر سمت مخالف طیف کامپوزیتی 
تاری  ساختارهای  و  عمق  که  جایی  دارد؛  تمرکز 
پودی سه بعدی پیچیده و کامال یکپارچه ارجحیت 
دارند. ماشین آالت بافندگی معموال دارای یک یا دو 
سر ژاکارد است که این امکان را برای مهندسان و 
طراحان کامپوزیت ها فراهم می کند تا به یک روش 
شناسی مناسب برای تولید منسوجات تاری پودی و 
پریفورم های نزدیک به اندازه اصلی با دوام و یکنواختی 

باال دست پیدا کنند. 
در این فناوری از سیستم های تارگذاری و پودگذاری 
متداول و اصالح شده در کنار قابلیت های الگوگذاری 
ژاکارد استفاده می شود که نتیجه آن جای گیری دقیق 
الیاف و مسیر رشته ها و در نهایت یک ساختار منسجم 

است. 
در گذشته، ماشین های بافندگی سه بعدی یا از اصالح 
پیشرفته  سطح  در  بعدی  دو  بافندگی  ماشین های 
ساخته می شدند و یا فقط یک بار و برای انجام یک 
هدف مشخص طراحی و ساخته می شدند. ماشین 
TRITOS PP یکی از اولین ماشین های بافندگی 
سه بعدی است که توسط یک تولید کننده قدیمی 

ماشین آالت نساجی عرضه شده است. 
توانایی این ماشین در بافت ساختارهای نساجی سه 
بعدی ساده و در عین حال پیچیده است. اساس این 
روش فرایند بافندگی رپیر می باشد که تقویت شده 

است. 
در این ماشین با به کارگیری سیستم ذخیره نخ پود 
دورنیر ضایعات نخ پود تا حد زیادی کاهش می یابد 
که باعث صرفه جویی اقتصادی می شود. برنامه ریزی 
دیجیتال برای الگوهای بافندگی در کنار قابلیت های 

ژاکارد مکانیزم تشکیل دهنه را بهبود می بخشد.
 دورنیر برای ساختارهای ضخیم تر سیستم برداشت 
ارایه  را  یکپارچه  پارچه  راهنمای  همچنین  و  افقی 
می دهد. سفارشی سازی بر اساس کاربرد مورد نیاز و 

عرض پارچه نیز امکان پذیر است.

این ساختارهای تاری پودی سه بعدی در مواردی که 
باید از عملکردی ثابت،  اجزای محصول مورد نظر 
قابل اعتماد و تکرارپذیر برخوردار باشند، کاربرد دارند. 
مواردی که در آن ها کاهش وزن و تاثیر جای گیری 
صحیح الیاف آرایش یافته بر کاهش مناطق با تنش 
باال به ویژه در مقایسه با محصوالت موجود که احتماال 

از فلزات ساخته شده اند، یک مزیت است. 
عالوه بر آن افزایش نگرانی ها از انتشار ترک در اجزای 
فلزی یک اعتبار دیگر به ساختارهای کامپوزیتی در 
مقابل ساختارهای فلزی می دهد. تا کنون نگرانی از 
انتشار ترک در اجزای کامپوزیتی وجود نداشته است که 
علت آن وجود ساختارهای لیفی تقویت شده و یکپارچه 
سیستم های  در  شده  تولید  های  پارچه  طبیعت  و 

بافندگی تاری پودی می باشد.
در حال حاضر رایج ترین کاربرد پارچه های سه بعدی 
در تیغه های پنکه به کار رفته در سیستم موتور جت 
 CFM International کمپانی  تولید   LEAP

می باشد. 
این تیغه های کامپوزیتی باعث افزایش کارایی مصرف 
سوخت، کاهش انتشارات دی اکسید کربن، کاهش 

هزینه های اجرایی و بهبود خدمات می شوند. 
از دیگر کاربردهای پارچه های سه بعدی می توان 
به پنل های بالستیک و ساختارهای پیچیده ای اشاره 
کرد که در آن ها ساختار مورد نظر الیاف به آسانی و از 
طریق روش های معمول برای مثال افزایش ضخامت 

در محل های خاص قابل دستیابی نیست. 
با این حال الزم به ذکر است که بافندگی سه بعدی 
شود.  نمی  کامپوزیتی  کاربردهای  به  محدود  لزوما 
محصول این سیستم می تواند پارچه های پیچیده ای 
اجزای  از  یکپارچه  های  الیه  ها  آن  در  که  باشد 
مختلف نظیر رشته های فلزی و مونوفیالمنت ها را 
می توان برای خلق سیستم های فیلتراسیون پیشرفته، 

ایمپلنت های به کار رفته در جراحی، ساختارهای سه 
بعدی و نوآوری هایی که هنوز کشف نشده اند، به کار 

گرفت.
فناوری و آموزش

کمپانی دورنیر در تالش برای تکمیل قابلیت های 
با این  فنی و کمک به افراد و شرکت های ناآشنا 
فناوری ها، یک مرکز فناوری سیستم های کامپوزیتی 
را در کارخانه خود در نزدیکی شهر لینداو در ایالت بایرن 
آلمان تاسیس کرده است. این مرکز کامال مجهز به 
ارایه  فناوری های فوق بوده و در آن خدمات فنی 
می شود ضمن این که برای اجرای این خدمات نیز 

پشتیبانی های الزم به عمل آورده می شود. 
تولید  و  توسعه  در  داشتن سال ها تجربه  با  دورنیر 
پارچه های فنی، به مشتریان خود در استفاده و اجرای 
این فناوری ها خدمات مشاوره ای ارایه می دهد. این 
کمپانی همچنین عرضه کننده برنامه های آموزشی 
جامع و برگزارکننده کارگاه های آموزشی برای مشتریان 

خود می باشد. 
برای دورنیر که نخستین ماشین بافندگی رپیر خود را 
در سال 1967 و نخستین ماشین بافندگی ایر جت 
خود را در سال 1989 عرضه کرد، کشف فناوری های 
بافندگی در واقع ادامه میراث مهندسی و کسب و کار 
این شرکت است. مجموعه سیستم های کامپوزیتی 
دورنیر تداوم روند نگرش رو به جلوی کمپانی می باشد. 
کلینگل می گوید: »هدف ما ارتقای مداوم خدمات فنی 
برای تامین تجهیزات و انجام پشتیبانی های فنی مورد 

نیاز در صنعت کامپوزیت جهان و آمریکاست.«
مرجع:

Jim Kaufmann, “Reintroducing DORNIER’s 

Composite Systems® Suite”, Textile World, 
October 2021
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تکمیل های مربوط به تجهیزات محافظت شخصی
اطالع رساني

آهارزنی
و  دهی  پوشش  برای  رایج  های  مثال  از  بعضی 
الیاف  تبدیل  به  که  الیاف  روی  بر  عملیات  انجام 
ترکیبات  کند،  می  کمک  اولیه  ماده  یا  پارچه  به 
شیمیای کم کننده اصطکاک است. واژه ای که در 
این مورد برای پوشش دهی الیاف به کار می رود 
شیمیایی  مواد  از  ترکیبی  آهار  است.  »آهارزنی« 
مختلف می باشد که معموال ولی نه همیشه در یک 
دارای  آبی  آبی حل شده اند چون محلول  محلول 
ایمنی بیشتر و زیست سازگارتر است. این محلول 
یک ترکیب پیچیده از عناصر است که می توانند 
شامل اجزای پلیمری، عوامل اتصال دهنده، روان 
کننده ها و یک سری از مواد افزودنی باشند. مواد 
افزودنی می توانند شامل سطح فعال ها، نرم کننده ها، 
اصالح کننده های رئولوژی، عوامل آنتی استاتیک 
و بهبوددهنده های چسبندگی و غیره باشند. این 
و  بوده  نهایی  الیاف  مخصوص  متنوع  ترکیبات 
می  مختلفی  آهارزنی  های  دستورالعمل  نیازمند 
باشد. با این حال چیزی که در این میان معموال 
ثابت و رایج است محتوای جامد بوده که بین 5 تا 

15 درصد است.

ترکیبات شیمیایی آهار می تواند در خواص مکانیکی 
نظیر استحکام کششی، مقاومت در برابر ضربه و 
باشد. خواص شیمیایی  تاثیرگذار  خستگی و غیره 
مقاومت  روغن،  برابر  در  مقاومت  مانند  محصول 
در برابر آب و حتی مقاومت در برابر خوردگی در 
الیاف فلزی و غیره نیز می توان تحت تاثیر ترکیبات 

شیمیایی آهار باشد.
و  قوانین  بر  نوعی  به  می توانند  پوشش ها  این 
اصول ایمنی تاثیرگذار باشند که در مورد پوشاک 
محافظ و پزشکی از اهمیت باالیی برخوردار است. 
ویژگی های این ترکیبات شیمیایی اغلب جزو اسرار 
تجارت بوده و به ویژه در مورد الیاف با کارایی باال 

یک وجه تمایز به شمار می رود.
ماشین های آهار زنی معموال بر اساس روش خشک 
کردن تعریف می شوند. هوای داغ و سیلندر داغ دو 
داغ  هوای  روش  در  هستند.  کردن  روش خشک 
و  می گیرند  قرار  بسته  محفظه  یک  درون  الیاف 
توسط هوایی که با جریان الکتریسیته یا بخار داغ 

شده است، خشک می شوند. 
در روش سیلندر، الیاف از روی سیلندر داغ عبور داده 
می شوند. الیاف در یک محیط باز بر روی سیلندر 

فشرده شده یا تحت کشش قرار می گیرند. در این 
فرایند تنها یک طرف الیاف خشک می شود و در 
نتیجه الیاف باید دور چند سیلندر پیچیده شوند تا 
دو  مشترک  وجه  ببیند.  حرارت  آن  طرف  دو  هر 
روش این است که هر تنظیمی بر اساس نیازمندی 
های منحصر به فرد فیالمنت یا نخ ریسیده شده 

مهندسی می شود.

مثال های کاربردی
فرایندهای  و  ها  پوشش  عملکردهای  از  بعضی 
عبارت  اولیه  ماده  و  پارچه  روی  بر  فوق  تکمیلی 
است از دفع مایعات، کندکنندگی شعله، کشسانی 
و دوام. این عملیات بر روی منسوج تکمیل شده 

انجام می شود و دارای ماندگاری زیادی است. 
ترکیبات شیمیایی به کار رفته بر روی پارچه اغلب 
شامل یک ترکیب پیچیده از عناصر تشکیل دهنده 
می شود که دارای قابلیت باالیی از سفارشی سازی 
مواد  است.  نهایی  ساختار  و  اولیه  ماده  زمینه  در 
تکمیلی بسیار متنوع بوده و می تواند در ابعاد میکرو 

یا نانو تولید شود. 
ولی  هستند  دایمی  ها  پوشش  این  از  بعضی 

اشاره
پوشش دهی منسوجات و انجام عملیات بر روی آن ها در مرحله ای که به صورت الیاف هستند در اصل یک فرایند کمکی محسوب می شود. می توان از 
این عناصر برای تثبیت حرارتی الیاف در مرحله ای که تحت عملیات ریسندگی و کشش می باشند، استفاده کرد. همچنین می توان برای تبدیل آسان تر 
الیاف به پارچه، آن ها را مورد استفاده قرار داد و حتی می توان آن ها را در طول فرایند آبکشی و از الیاف جدا کرد. پوشش دهی و انجام عملیات تکمیلی 
بر روی منسوج در مرحله نهایی به منظور افزودن عملکرد اضافی به محصول نهایی صورت می گیرد. یک عملکرد خاص در واقع یک ویژگی است که به 
ماده اولیه افزوده می شود. این ترکیبات شیمیایی معموال دارای اثر موقتی نیستند اما انتظار می رود داری تاثیر نسبتا طوالنی مدت و حتی دایمی باشند. 
در بسیاری از موارد اصطکاک الیاف با الیاف مهم ترین ویژگی در نگهداشتن اجزای پارچه در کنار هم و انسجام پارچه است و در نتیجه یک عامل مهم در 

پوشش دهی و تکمیل منسوجات در مرحله الیاف می باشد.
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دارای  که  مهندسی می شوند  دیگر طوری  بعضی 
باشند،  شده  کنترل  پذیری  تجزیه  زیست  قابلیت 
پیشرفت های صورت گرفته در نخ ها و فیالمنت ها 
نیز امکان تجزیه آن ها در شرایط مناسب را فراهم 
می کند. این روش بیشتر بر روی محصوالت یک 
بار مصرف اعمال می شود و تبدیل به یک ضرورت 
برای این محصوالت در پایان عمر مفید آنها شده 
است.عملکرد محافظتی ماسک های صورت برای 
و  فیالمنت  شیمی  از  ترکیبی  به  می تواند  مثال 
تکمیل پارچه مربوط باشد. پلی پروپیلن رایج ترین 
الیاف مورد استفاده در ماسک های صورت است 
چون هم ذاتا آبگریز بوده و هم دارای قابلیت انتقال 
رطوبت می باشد و در نتیجه یک محیط خشک و 

راحت بین ماسک و صورت به وجود می آورد.

تاثیر کووید-۱9
جهان  سرتاسر  در  کووید-19  ویروس  شیوع  با 
پیشرفت های قابل مالحظه ای در عرصه پوشش ها 
و تکمیل های ضد ویروسی صورت گرفته است. 
محافظت کننده های سطوح پوشش هایی هستند 
که از فلزاتی نظیر مس و نقره یا بیوملکول ها در 

ساختار آن ها استفاده شده است.
به  زمینه  این  در  رایج  های  استراتژی  از  یکی 
یک  ساختار  در  ضدویروس  نانوذرات  کارگیری 

ماسک یا سطح یک دستگاه تنفسی می باشد. 
یکی دیگر از روش های فوق آبگریز کردن سطح 
های  ویروس  شود  می  باعث  که  است  ماسک 
بودن  آبگریز  فوق  دلیل  به  ها  ایروسل  در  موجود 
سطح  روی  بر  نباشند  قادر  استفاده  مورد  پوشش 

ماسک باقی بمانند.
در طول هجده ماه گذشته پوشش ها و تکمیل های 
بهداشتی و ضدویروسی مختلفی با سطوح عملکردی 
یافته است. محافظت کننده های  متفاوت توسعه 
سطوح پوشش هایی هستند که در آن ها از فلزاتی 
نظیر مس و نقره یا بیوملکول ها استفاده می شود. 
این ترکیبات را می توان در پوشش های محافظتی 
بادوام به کار گرفت که بسته به ماده اولیه و محیط 

از یک هفته تا 90 روز ماندگاری دارند.
از  ای  زیرمجموعه  ضدویروس  های  پوشش 

پوشش های ضدمیکروبی می باشند. 

بعضی از پوشش های ضدمیکروبی توانایی کشتن 
نظیر  ها  میکروارگانیزم  سایر  و  باکتری  ویروس، 
قارچ و کپک را نیز دارند در حالی که بعضی از آن ها 
ویروس ها را از بین نمی برند. امروزه پوشش های 
سطوح به صورت پودر و مایع در دسترس هستند 
و مانع از گسترش بیماری های متعددی می شوند. 
این پوشش ها را می توان در موارد مختلفی به کار 

گرفت:
و  اسکراب  لباس  صورت،  ماسک  گان،  کاله، 

پوشش کفش یک بار مصرف
گان های کنترل کننده آلودگی

پک های حرارتی
پرده و بسته بندی 
روپوش آزمایشگاه

پدهای تخت مخصوص بی اختیاری، پانسمان و 
دستمال ها پاک کننده

گان های ایزوله
ملحفه

اثر آتش سوزی جنگل
با توجه به این که در حال حاضر آتش سوزی های 
جنگل)اصطالح آتش سوزی جنگل فقط به آتش 
اطاق  دهد  می  روی  جنگل  در  که  هایی  سوزی 
نمی شود بلکه به آتش سوزی های مشابهی که 
در طبیعت وحش مانند چمن زار، بیشه زار، بوته زار 
و خاک باتالقی روی می دهد نیز گفته می شود-

قرار  تاثیر  را تحت  نقاط مختلف جهان  ویکیپدیا( 
می دهد، پوشش ها و تکمیل های ضدویرس و 
روی  بر  مختلفی  های  روش  به  شعله  کندکننده 
پوشاک محافظ و حتی بعضی از مواد اولیه ساختار 
های  پوشش  شوند.  می  گرفته  کار  به  منسوجات 
سطح  لباس  داخلی  سطح  روی  بر  ضدویروس 
و  ها  نشان  آتش  برای  را  محافظت  از  بیشتری 
اولین پاسخ دهندگان فراهم می کنند در حالی که 
پوشش های پلیمری کندکننده شعله سطح بیشتری 
از محافظت را در پارچه های مقاوم به دماهای باال 
ایجاد می نمایند. از پوشش های ضدمیکروبی در 
قارچ  و  کپک  مدیریت  برای  ساختاری  اولیه  مواد 
در بسته بندی های خانگی یا سایر عایق های ضد 

رطوبت استفاده می شود.

ترندهای آینده
یکی از مهم ترین ترندها در عرصه پوشش دهی 
ترکیبات  از  استفاده  محافظ  پوشاک  تکمیل  و 
اولیه  مواد  روی  بر  پذیر  تجزیه  زیست  و  زیستی 
از  استفاده  به  توان  برای مثال می  پلیمری است. 
کندکننده های شعله فاقد هالوژن به جای ترکیبات 
هالوژن دار اشاره کرد. تا مدتی قبل تصور استفاده 
کربوهیدرات  مانند  زیستی  های  ماکروملکول  از 
ترکیبات  غیره(،  و  کیتوسان  ها)سلولز،نشاسته، 
فنولیک)لیگنین، تانین( و غیره در کندکننده های 
که  دارد  وجود  زیادی  مطالعات  بود.  شعله سخت 
نشان می دهد این روش های جایگزین حداقل در 
مقیاس آزمایشگاهی و آزمایشی شدنی هستند. تولید 
این ماکروملکول های زیستی در مقیاس صنعتی به 
دلیل وجود محدودیت های مشخص همچنان در 
دست بررسی می باشد. به عنوان مثال توسعه مواد 
افزودنی زیستی کندکننده شعله در مقیاس بزرگ 
همچنان از نظر عملی دست نیافتنی است و باید 
و  آزمایش  مورد  مواد  این  روی  بر  حرارت  تاثیر 
بررسی قرار گیرد. یکی دیگر از محدویت های مهم 
توسعه ماکرملکول های زیستی هزینه آن هاست. 
با افزایش فشارهای قانونی و بیشتر شدن قوانین 
زیست محیطی، استفاده از این مواد جایگزین نیز 

به امری عادی بدل خواهد شد.
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پاندمی کووید-19 ذات یکپارچه اقتصاد جهانی امروز را به چالش کشید و آسیب 
پذیر بودن آن را از نقطه نظر نداشتن استقالل نشان داد.

با شیوع پاندمی کووید-19 از اوایل سال 2020 واژه »زنجیره تامین« مورد استفاده 
عمومی قرار گرفت. برای بیشتر مصرف کنندگان به طور معمول این واژه و مفهوم 
آن باعث ایجاد نگرانی خاصی نمی شد. مصرف کنندگان برای برآورده کردن 
نیازمندی های روزمره خود در لحظه، به خرده فروشان و ارایه دهندگان متکی 
بودند. در واقع معموال نیاز چندانی به دانستن یا درک وسعت ارتباطات در تجارت 
جهانی که باعث می شود غذا بر سر میز یا تزیینات بر روی در خت کریسمس قرار 

بگیرند، نیست.
در کل مصرف کنندگان به ندرت شاهد قفسه های خالی در فروشگاه ها هستند و 
یا کمبود مواد غذایی را تجربه می کنند. شاید در مواقعی که برای مثال پیش بینی 
می شود که طوفانی در راه است، سوپرمارکت ها از نان و شیر و فروشگاه های 
لوازم خانگی از تخته سه ال و کیسه های شن خالی شوند. در این حالت هم مصرف 
کنندگان همواره این اطمینان را دارند که با تمام شدن طوفان مشکل کمبود مواد 
غذایی یا تجهیزات حل خواهد شد. با شیوع پاندمی و نبود اطالعات معتبر در مورد 
گسترش و مدت زمان آن، تجربه کمبود ملزومات در معرض آزمایش قرار گرفت.

تالش برای پیش بینی موارد پیش بینی ناپذیر
انجام پیش بینی معتبر از شرایط اقتصادی نیازمند ثبات در داده هاست. زمانی که 
با کمبود داده مواجه هستیم و تغییرات باعث ایجاد ناآرامی می شوند، انچام پیش 
بینی های دقیق غیر ممکن خواهد بود؛ واقعیتی که در زمان بحران کووید-19 رخ 

داد.
مجله تکستایل ورلد از زمان شروع پاندمی بیش از 470 خبر مرتبط با کووید 
را در وبسایت خود منتشر کرده است. اولین خبر مربوط به تجهیزات محافظت 
شخصی)PPE( بوده است. در آن زمان تاثیر واقعی بیماری هنوز چندان شناخته 
شده نبود و کسی نمی دانست این بحران تا کجا پیش خواهد رفت. عنوان اولین 
پست وبسایت تکستایل ورلد در سوم فوریه 2020 »افزایش تولید کمپانی بری 
گلوبال برای کمک به محافظت در برابر ویروس کرونا« بود. این کمپانی که یکی 
از تولیدکنندگان مهم منسوجات بی بافت است، اهمیت بی بافت ها برای استفاده 

در ماسک های صورت، ماسک های N95 و پوشاک محافظ را درک کرده بود. 
تمامی این کاالها اخیرا بسیار مورد تقاضا بوده اند تا به کمک آن ها از شیوع ویروس 

کرونا و همچنین سایر بیماری های مسری جلوگیری شود.
شدن  بسته  و  سال 2020  اوایل  در  جهان  اقتصاد  تدریجی  شدن  خاموش  با 

کارخانجات به »کارگران غیرضروری« مرخصی داده شد. 
جاناتان گلد، معاون فدراسیون ملی خرده فروشی و سیاست گمرکی در یک بیانیه 
مطبوعاتی در اوایل فوریه 2020 گفت که ماه فوریه از قدیم به دلیل سال نوی 
چینی و رکود بین فصل تعطیالت خرده فروشان و تابستان شاهد کاهش واردات 
بوده است. بسیاری از کارخانجات چینی هنوز هم تعطیل هستند و زمان بازگشایی 
آن ها مشخص نیست. خرده فروشان آمریکایی پیش از این نیز به دلیل جنگ 
تجاری شروع به انتقال بعضی از کارخانجات خود به کشورهای دیگر کرده بودند اما 

اگر تعطیلی ها ادامه پیدا کند، تاثیر زیادی بر زنجیره های تامین خواهد گذاشت.«
موسس کمپانی هکت، بن هکت در همان بیانیه گفته بود که با شیوع ویروس 
کرونا در چین و گسترش آن برنامه ریزی برای حجم کانتینرها در سال آینده بسیار 
چالش برانگیز شده است. سوال این است که کارخانجات چه زمانی به حالت نرمال 
بازخواهند گشت و پس از تمدید تعطیالت سال نو چینی چه تصمیمی برای مقابله 

با شیوع بیماری خواهند گرفت.
متاسفانه این ناآرامی ها منجر به اتخاذ تصمیماتی شد که هر چند در آن زمان 
معقول و منطقی بودند اما چالش هایی را در زنجیره تامین ایجاد کردند. اجماع 
عمومی در آن زمان این بود که اگر کارگران کار نمی کردند، مصرف کنندگان پول 
کمتری برای خرج کردن داشتند و در نتیجه تقاضا برای کاالها کاهش می یافت. 
عالوه بر آن پایین بودن سطح تولید منجر به کاهش داد و ستد و حمل و نقل 

محصوالت می شود. 
در واقعیت اما به این صورت بود که تقاضا از خدمات به کاال انتقال پیدا کرد و به 

جای افت شاهد افزایش غیرمنتظره تقاضا در بازار بودیم.
واکنش صنایع نساجی آمریکا

هشدار زودهنگام کمپانی بری گلوبال در مورد نیاز به تجهیزات محافظ شخصی در 
اوایل فوریه 2020 نشانه بروز یک سری از اتفاقات بود. کارخانجات این کمپانی در 
سوژو و نانهای در چین اولویت خود را تولید محصوالت بی بافت مربوط به حوزه 
سالمت قرار داده بودند و کارگران آن ها شبانه روز برای تولید هر چه بیشتر این 

محصوالت و کمک به جلوگیری از شیوع ویروس کار می کردند.
رییس شورای ملی سازمان های نساجی)NCTO(، کیم گلس در 25 فوریه 2020 
بیانیه ای را در مورد واکنش صنایع نساجی به بحران کرونا منتشر کرد که در آن 
چنین آمده بود: »ویروس کرونا بر تولید و بهره وری کارخانجات نساجی و پوشاک 
آسیایی تاثیر گذاشته که باعث ایجاد نگرانی در مورد شرکت ها و کارگران متاثر از 
این ویروس در طول دوران بحران شده است. صنایع نساجی آمریکا همچنان آماده 

کمک به هر شکل ممکن می باشد.
 صنایع ما با مقامات رسمی دولت آمریکا در تماس هستند تا تامین کنندگان کلیدی 
ماسک های نساجی و سایر ملزومات جلوگیری کننده از گسترش ویروس را در این 
کشور شناسایی کنند. عالوه بر آن چندین شرکت نیز منسوجات پزشکی و سایر 

اطالع رسانيچالش های موجود در زنجیره تأمین
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اقالم بهداشتی مورد نیاز برای مقابله با شیوع بیماری را اهدا کرده اند.«
برای  که  بود  آمده  فروشی  ملی خرده  فدراسیون  گزارش  در  مارس 2020  در 
تشخیص کامل اثرات ویروس کرونا بر زنجیره تامین هنوز ناشناخته های زیادی 
وجود دارد. با شروع کار کارخانجات به صورت آنالین، سیل محصوالت نیز مجددا 
سرازیر شد اما هنوز مشکالتی در رابطه با جابجایی محموله ها وجود داشت مانند 
دسترسی نداشتن به رانندگان کامیون برای رساندن محموله ها به بندرهای چین. 
خرده فروشان برای به حداقل رساندن مشکالت موجود در حال همکاری و مذاکره 

با تامین کنندگان و همچنین ارایه دهندگان خدمات حمل و نقل می باشند. 
در همین گزارش هکت-موسس کمپانی هکت-گفت: »اکنون که در میانه بحران 
کرونا قرار گرفته ایم، ناآرامی ها به صورت نمایی بیشتر می شود. خوش بینانه 
امیدواریم که تا پایان ماه مارس و یا اوایل آوریل داد و ستد تا حدی به حالت نرمال 

بازگردد.«
 به زودی با حمل تجهیزات محافظ شخصی از چین به آفریقا و ایاالت متحده 
آمریکا برای مقابله با گسترش ویروس کووید-19، مسیرهای طوالنی حمل و نقل 
و تقاضاهای متعدد باعث مختل شدن رفت و آمد کانتینرهای حمل و نقل و در پی 
آن کمبود کانتینر می شود. این مسایل باعث شلوغی بنادر آمریکا و کمبود کامیون، 

تریلر، راننده، انبار و غیره خواهد شد.
تجهیزات محافظت شخصی داخلی

صنایع نساجی آمریکا در اوایل آوریل 2020 به سرعت نسبت به تقاضا برای 
تجهیزات محافظت شخصی واکنش نشان داد.  کیم گلس، رییس شورای ملی 
سازمان های نساجی گفت: »صنایع نساجی آمریکا با انجام هماهنگی های الزم 
با بیمارستان های محلی و سازمان های بهداشت و درمان، در خط مقدم تولید 

تجهیزات الزم برای مقابله با این بیماری قرار دارد.«
یک ائتالف بزرگ از شرکت هایی نظیر پارکدیل میلز و بورلی نیتز گرد هم آمده اند 
و با سازماندهی تیمی متشکل از 25 شرکت و استخدام حدود 4000 کارگر نساجی 

و پوشاک آمریکایی به تولید ماسک های محافظ می پردازند.
تغییر در شکل تقاضا و کار از خانه

فرضیه ای که در ابتدای بحران در مورد تقاضای مصرف کنندگان وجود داشت 

به سرعت برعکس شد و تقاضا از سمت صنایع خدماتی به کاالهای تولیدی 
تغییر جهت داد. پدر و مادرها با تعطیلی مدارس و آموزش از راه دور فرزندانشان 
روبرو شدند. نمایشگاه های تجاری، نشست های سالیانه و مراسم مشابه به دنبال 
برگزاری رویدادها به صورت مجازی بودند. کسب و کارهایی که امکان کار از خانه 
را داشتند به سرعت خود را با شرایط وفق داده و جلسات خود را به صورت مجازی 
برگزار کردند. سایر کسب و کارها که امکان این کار را نداشتند بسیار تقال کردند و 
بعضی از آن ها نیز تعطیل شدند. عالوه بر آن بسیاری از کارگران از سوی دولت 

کمک های مالی دریافت کرده و آن را وارد اقتصاد کردند.
خرده فروشان که درک درستی از مدت زمان ادامه پاندمی نداشتند، نمی دانستند که 
عکس العمل مناسب چیست. کمپانی بد، بت اند بیاند در بیانیه ای اعالم کرد که 
به طور موقت بیشتر از 50 درصد فروشگاه های خود را در سرتاسر آمریکا و کانادا 
تعطیل خواهد کرد تا از این راه به کاهش شیوع ویروس جدید کرونا کمک کند. 
خیلی زود سایر خرده فروشان نیز از این روش پیروی کردند. هرچه فروشگاه های 
بیشتری بسته می شد، مصرف کنندگان بیشتری به خرید آنالین روی می آوردند.  
فعالیت مشاغل دلیوری به سرعت بیشتر شد، این تنها راه بقای رستوران ها بود. 

راهکارهای مجازی نیز به سرعت جای خود را پیدا کرد.
مشکالت مربوط به بنادر

مشکالتی که در بنادر شانگهای وجود داشت به زودی در بنادر آمریکا نیز ظاهر شد. 
کاالهای مختلف در مجموعه بندرهای خلیج سن پدرو کالیفرنیا که شامل بندرهای 
لس آنجلس و النگ بیچ است، بر روی هم انبار شدند. در این بندرها گاهی 80 یا 
نزدیک به صد در صد کشتی ها در خارج از خلیج لنگر انداخته و آماده جابجا کردن 
محموله ها بودند که این وضعیت بغرنجی را به وجود می آورد. کمبود تراک، تریلر 
و راننده باعث افزایش شلوغی و بغرنج تر شدن این وضعیت می شد. نزدیک شدن 
تعطیالت کریسمس باعث شد تا زنجیره تامین تحت فشار بیشتری قرار بگیرد و 
مصرف کنندگان زودتر از همیشه خریدهای خود را انجام دهند. پیش از کریسمس 
2021 حمل و نقل در مسیر اقیانوس آرام 30 درصد افزایش یافت، مساله کمبود 
کانتینرها وخیم تر شد و هزینه حمل و نقل از شانگهای به لس آنجلس ظرف تنها 

18 ماه از 2000 دالر به نزدیک 20000 دالر افزایش یافت.
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در دسامبر 2021 بندر ساوانا در جورجیا برای شانزدهمین ماه پیاپی شاهد افزایش 
حمل و نقل بود. این پاسخ اداره بندر جورجیا به بحران بوده است. در گزارش این 
اداره آمده بود که  پروژه های زیرساختی در بندر ساوانا باعث اضافه شدن 40000 
TEU)واحد معادل بیست پا)کانتینر(( ظرفیت ساالنه تا پیش از ژانویه و 1/6 میلیون 
TEU تا پیش از ژوئن می شود. در اوایل ژانویه 2022 مجله بازرگانی در گزارش 
خود نوشت: »تعداد کشتی هایی که خارج از ساوانا لنگر انداخته بودند به کمتر از 5 
عدد رسیده است که در مقایسه با ماه سپتامبر که تعداد کشتی ها 30 عدد بود، یک 

بهبود چشمگیر به شمار می رود.«
صادرات نساجی ایاالت متحده آمریکا

نگاهی گذرا به صادرات منسوجات به مناطق با اهمیت نشان دهنده تاثیر پاندمی 
بر جریان کاالها می باشد. بر اساس داده های به دست آمده از دفتر نساجی و 
پوشاک)OTEXA(، کارخانجات ریسندگی و بافندگی نماینده خوبی برای طیف 
وسیعی از واحدهای تولیدی نساجی آمریکا به شمار می روند، این واحدها محصول 
انجام فرایند بر روی الیاف پایه که همان نخ یا پارچه است را گرفته و آن را به 
محصوالت کاربردی مانند پوشاک، ملحفه، حوله و کیف برای مصارف شخصی یا 

صنعتی تبدیل می کنند.
در سال منتهی به نوامبر 2021، 70/6 درصد صادرات نخ و پارچه آمریکا به نیمکره 
غربی، 51/2 درصد به مکزیک و کانادا و 15/6 درصد به کشورهای آمریکای 

مرکزی و جمهوری دومنیکن بوده است.
همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است، در سال 2020 صادرات نخ و 
پارچه آمریکا به نیمکره غربی 15/6 درصد، به مکزیک و کانادا 9/9 درصد و به 
کشورهای آمریکای مرکزی و جمهوری دومنیکن 31/5 درصد در مقایسه با سال 

2019 کاهش یافته است.
با این حال صادرات در سال منتهی به نوامبر 2020 در مقایسه با سال منتهی 
به نوامبر 2021 نشان دهنده بازگشت چشمگیر صادرات به حالت قبل است.  
همان طور که در شکل 2 نشان داده شده است، در سال 2021 صادرات نخ و 
پارچه آمریکا به نیمکره غربی 17/6 درصد، به مکزیک و کانادا 13/2 درصد و به 

کشورهای آمریکای مرکزی و جمهوری دومنیکن 33/3 درصد در مقایسه با سال 
2020 افزایش یافته است.

صادرات نخ ایاالت متحده آمریکا
صادرات نخ در صنعت نساجی ایاالت متحده آمریکا از اهمیت زیادی برخوردار است 
و به نفع شرکای تجاری که قانون »Yarn Forward« )قانون مبدا برای کاالهای 
نساجی و پوشاک مبنی بر این که منشا نخ مورد استفاده برای تولید پارچه باید یکی 
از کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک باشد( را به کار می گیرند می باشد؛ قانونی که 

اساس بسیاری از توافقنامه های تجاری آمریکاست. 
در سال منتهی به نوامبر 2021، 64/9 درصد صادرات نخ به نیمکره غربی، 19/0 
درصد به مکزیک و کانادا و 41/8 درصد به کشورهای آمریکای مرکزی و جمهوری 
دومنیکن بوده است. همان طور که در شکل 3 نشان داده شده است، در سال 2020 
صادرات نخ به نیمکره غربی 31/0 درصد، به مکزیک و کانادا 22/9 درصد و به 
کشورهای آمریکای مرکزی و جمهوری دومینیکن 35/71 درصد در مقایسه با 
سال 2019 کاهش یافته است اما در این جا نیز شاهد بهبود صادرات در سال منتهی 
به نوامبر 2021 در مقایسه با سال منتهی به نوامبر 2020 می باشیم. همان طور که 
در شکل 4 مشاهده می شود که صادرات نخ آمریکا در سال 2021 به نیمکره غربی 
37/0 درصد، به مکزیک و کانادا 20/1 درصد و به کشورهای آمریکای مرکزی 

و جمهوری دومینیکن 48/4 درصد در مقایسه با سال 2020 افزایش یافته است.
اینها خبرهای خوبی برای زنجیره تامین نساجی است اما عواملی همچون باال رفتن 
قیمت کاالها، سوخت و انرژی در سال 2022 باعث به جا گذاشتن تاثیر منفی بر 

این روند می شوند. 
ایده های کمکیس در رابطه با زنجیره تامین

در نوامبر 2021 نامه ای سرگشاده به رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا نوشته 
شد که ائتالف گسترده ای از انجمن ها به نمایندگی از بخش های کشاورزی، 
خدمات غذا، حمل و نقل، انبارداری، تولید، خرده فروشی، ساخت و ساز، انرژی و 
سایر بخش های اصلی زنجیره تامین آن را امضا کرده بودند.  فهرست بعضی از 
سازمان هایی که زیر نامه را امضا کرده بودند عبارت است از: انجمن لباس و کفش 
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آمریکا، شورای شیمی آمریکا، شورای ملی پنبه و شورای ملی خرده فروشی. در این 
نامه 5 راهکار فوری مربوط به زنجیره تامین مشخص شده بود که به طور خالصه 

به این صورت است:
برنامه آزمایشی رانندگان جوان تر : کارفرمایان می توانند یک برنامه کارآموزی 
دو مرحله ای و ایمن را فراهم ببینند که به موجب آن رانندگان جوان تر و واجد 
شرایط بین 18 تا 20 سال که نیازمندی های فنی، آموزشی و ایمنی را برآورده می 

کنند بتوانند در تجارت بین ایالتی فعالیت کنند.
تبلیغ مشاغل مربوط به حمل و نقل و زنجیره تامین: تشویق آژانس های فدرال 
مانند دپارتمان کار و حمل و نقل آمریکا به همکاری با صنایع و شرکای محلی 
و ایالتی به منظور ترویج مشاغل مربوط به حمل و نقل و زنجیره تامین به ویژه 

رانندگی وسایل نقلیه تجاری به عنوان یک شغل انتخابی.
انعطاف  انعطاف پذیری در دستورات مربوط به واکسن: سازمان ها خواستار 
پذیری برای کارگران ضروری بخش حمل و نقل و زنجیره تامین شده اند به ویژه 
در مورد رانندگان کامیون که بیشتر زمان خود را درون ماشین سپری می کنند و 

کمترین تماس را با همکاران و مشتریان دارند.
ساعت کار مجاز رانندگان :ادامه حمایت از تغییراتی که سال گذشته در ساعات 
کاری مجاز رانندگان وسایل نقلیه تجاری اعمال شده بود که ضمن بهبود ایمنی 
و کارایی، انعطاف پذیری بیشتری به آن ها داده شده بود. در این نامه دولت بایدن 
ترغیب شده بود تا نه تنها این تغییرات را حفظ کند بلکه بندهای جدیدی را نیز به 

آن اضافه نماید.
جریان گردش کاالها از طریق بنادر: ادامه بررسی دالیل ناکارآمدی در بنادر 
کشور و کار گروهی به منظور به حداقل رساندن تنگناها و شیوه های عملیاتی که 

مانع از حرکت یکپارچه محموله در طول زنجیره تامین می شود.
آینده

 سال 2022 در جهانی که تجارت جهانی و اقتصادهای یکپارچه نقاط مختلف آن 
را به هم پیوند داده، سال بی سابقه ای به شمار می رود. مواجهه با چالش های 
ژئوپلیتیک و تغییر ساختارهای سیاسی چه در چین و چه در روسیه، آمریکای 

مرکزی و جنوبی، اروپا و یا ایاالت متحده آمریکا نیز مزید بر علت شده است.
متاسفانه »چالش های زنجیره تامین« تنها بخشی از مسایل و مشکالتی است که 
امروزه پیش روی کسب و کارها و مصرف کنندگان قرار دارد اما به مرور تمامی 

مشکالتی که اقتصاد امروز با آن درگیر است را در بر خواهد گرفت. 
کسب و کارها و مصرف کنندگان آن ها دریافته اند که تراشه های کامپیوتری در 
همه جا وجود دارند و یک کسری کوچک در این تراشه ها می تواند منجر به تاخیر 
در خرید یک کامیون جدید شود. آیا این مشکل مربوط به زنجیره تامین است؟ 
شاید، اما سرمایه گذاری بر روی کارخانجات تولید تراشه های بیشتر می تواند 
کمک کننده باشد.  مصرف کنندگان دریافته اند که کسری کاالهای مصرفی مانند 
دستمال توالت می تواند باعث شود قفسه های فروشگاه ها برای مدت زمانی نسبتا 
طوالنی خالی باقی بمانند؛ مشکلی که با خرید بیش از حد نیاز و احتکار بعضی از 

مصرف کنندگان می تواند تشدید شود.
آن ها یاد گرفته اند که عوامل زیادی می تواند بر زنجیره های تامین مواد غذایی 
تاثیرگذار باشد و منجر به باال رفتن بیشتر قیمت آن ها شود. زمانی که قیمت کود 
زیاد شده بود، قیمت گیاهان علوفه ای افزایش یافت، قیمت گوشت افزایش یافت، 
کمبود نیروی کار باعث شد هزینه های پردازش و حمل و نقل-سوخت و نیروی 
کار-افزایش یابد. با این وجود چطور می توان انتظار داشت که قیمت یک همبرگر 
به طور نجومی افزایش پیدا نکند؟ چالش های زنجیره تامین واقعی هستند. سال 
2022 سال بیداری دوباره و بازسازی اقتصاد جهان است. سالی که در آن نگاهی 
جدید به نیروی کار و طبیعت کار، منبع یابی و مکان یابی زنجیره های تامین و 
تولید پایدار به دالیلی غیر از سبز بودن خواهیم داشت.  ایاالت متحده آمریکا دارای 
اقتصادی قدرتمند،نوآورانه و خالقانه است که راهکارهای مربوط به مشکالت 

زنجیره تامین در پیش روی آن قرار دارد.
مرجع:

Supply Chain Challenges”, Textile World, February 2022”

تهیه:  اکرم باقری توستانی
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مقدمه  
و  تولیدکنندگان  توسط  آن  بودجه  که   Cotton Incorporated سازمان 
واردکنندگان پنبه و محصوالت نساجی پنبه ای در آمریکا تامین می شود، مسوول 
انجام فعالیت های تحقیقاتی و تبلیغاتی در سرتاسر جهان برای افزایش تقاضا برای 

پنبه و سودآوری آن می باشد.
در سال 1970 یک گروه بین المللی از نمایندگان صنعت پنبه در ایالت جورجیا 
شهر آتالنتا گرد هم آمدند تا به مشکالتی که در عرصه بازاریابی پنبه به وجود 
آمده بود، رسیدگی کنند. راه حلی که این گروه به آن رسیدند ایجاد یک سری 
استانداردهای جامع برای »حذف اختالف قیمت بین بازارهای مختلف، فراهم 
کردن زمینه برای حل و فصل اختالفات، آگاهی دادن بیشتر به کشاورزان در 
مورد ارزش محصوالتشان و در نتیجه قرار دادن آن ها در موقعیت بهتر برای چانه 
زنی و در مجموع ایجاد شرایط بهتر برای داد و ستد پنبه« بوده است. در پاسخ به 
این درخواست و درخواست های مشابه که در سال های بعدی مطرح شد، قوانینی 
تصویب شد که به موجب آن به دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده آمریکا این اختیار 
را می داد تا استانداردهایی را برای پنبه تعیین کنند و خدماتی را برای طبقه بندی 
پنبه ارایه دهند. دپارتمان کشاورزی آمریکا به موجب قانون آمار و برآوردهای پنبه 
آمریکا 1927، قانون استانداردهای پنبه آمریکا 1923 و قانون آینده پنبه 1914 یک 
سیستم طبقه بندی را اجرا کرد. با این کار ارتباط بین دولت و صنعت آغاز شد که 
تا به امروز هم یک ارتباط قوی و معتبر است. این شراکت طوالنی مدت نشان 
می دهد که چگونه دولت و صنعت می توانند با یکدیگر همکاری کنند و هرکدام 
به نقش دیگری احترام بگذارند و از این راه نتایج مفید و مستمری را برای مردم و 

مشتریان خارجی حاصل کنند.

مرور اجمالی/ طبیعت پنبه
از نظر گیاه شناسی سه گروه اصلی از پنبه دارای اهمیت تجاری است. گروه اول 
گونه Gossypium hirsutum می باشد که بومی مکزیک و آمریکای مرکزی 
است، این گونه دارای کاربردهای گسترده ای در ایاالت متحده آمریکا بوده و بیش 
از 95 درصد محصول پنبه آمریکا را به خود اختصاص می دهد. این گروه در آمریکا 
با نام »آپلند آمریکایی« نیز شناخته می شود و دارای الیافی با طول حدود 8/7 تا 
16/15 اینچ می باشد. گروه دوم گونه G. barbadense می باشد که ریشه آن به 
آمریکای جنوبی برمی گردد. طول الیاف این گونه در محدوده 1¼ تا 16/19 قرار 
می گیرد و در آمریکا با نام پنبه »پیمای آمریکایی« یا پنبه »استیپل فوق بلند« نیز 
شناخته می شود. گروه سوم گونه G. herbaceum و G. arboretum است که 
دارای الیافی کوتاهتر، از ½ تا 1 اینچ می باشد. این گونه بومی هند و آسیای شرقی 

است و در ایاالت متحده آمریکا رشد پیدا نمی کند.
هر یک پوند از پنبه ممکن است حاوی 100 میلیون یا بیشتر الیاف پنبه باشد. هر 
کدام از این الیاف نیز برآمده از یک سلول واحد است و بر روی الیه سطحی دانه 
پنبه رشد پیدا می کند. الیاف در مراحل اولیه رشد خود آنقدر امتداد پیدا می کنند تا 
به طول اصلی خود برسند و یک لوله با دیواره نازک را شکل دهند. با بلوغ الیاف، 
سلولز باقیمانده بر روی دیواره باعث ضخیم شدن آن می شود و یک فضای توخالی 
در مرکز الیاف ایجاد می کند. با پایان دوره رشد و مردن مواد اولیه زنده، الیاف فرو 

ریخته و حول محور خودشان تاب می خورند.

طبقه بندی
عبارت »طبقه بندی پنبه« در این مقاله به استانداردهای رسمی و رویه های 
استانداردسازی شده اشاره دارد که توسط دپارتمان کشاورزی آمریکا برای اندازه 
گیری خواص فیزیکی پنبه خام که بر کیفیت محصول نهایی و یا کارایی تولید 
اثرگذار می باشد، توسعه یافته است. روش شناسی دپارتمان کشاورزی آمریکا برای 
طبقه بندی بر اساس استاندارد ابزار و گرید است که همراه با روش ها و تجهیزات 
مدرن به کار گرفته می شود تا بهترین اطالعات را در زمینه کیفیت پنبه برای 
بازاریابی و انجام فرایند فراهم کند. در حال حاضر این طبقه بندی شامل تعیین 
طول الیاف، یکنواختی طول، استحکام الیاف، ظرافت، رنگ، ضایعات، برگ و مواد 

خارجی می باشد. 
سیستم طبقه بندی به سرعت در حال تغییر است و به جای اعتماد به حواس انسان 
از ابزار دقیق استفاده می کند؛ ابزاری که تنها در عرض چند ثانیه اندازه گیری های 

طبقه بندی پنبه

اطالع رساني
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کیفی را انجام می دهد. تنها طبقه بندی بر اساس مواد خارجی و طبقه بندی 
در شرایط خاص هنوز به صورت دستی انجام می شود. تحقیق و توسعه برای 
دستیابی به فناوری ها و ابزار اندازه گیری دقیق مقدار مواد خارجی و همچنین 
سایر ویژگی های الیاف نظیر بلوغ، چسبندگی، محتوای الیاف کوتاه و نپ یا گره 
خوردگی ادامه دارد. دپارتمان کشاورزی آمریکا مرحله گذار از طبقه بندی دستی به 
طبقه بندی با استفاده از ابزار را به محض دستیابی به فناوری ها و ابزار قابل اعتماد، 

کامل خواهد کرد.

ساختار
دپارتمان کشاورزی آمریکا طبقه بندی پنبه را در جهت برنامه پنبه و تنباکوی 
از  برنامه  این  انجام خواهد داد.   )AMS(بازاریابی و کشاورزی سازمان خدمات 
هشت بخش اصلی تشکیل می شود: بخش درجه بندی، بخش مهندسی و 
استاندارد سازی، بخش تضمین کیفیت، بخش اخبار بازار، بخش فناوری اطالعات، 
کارکنان تحقیق و تبلیغات، کارکنان اداری و کارکنان ارزیابی برنامه. هر کدام از این 
بخش ها نقش جدایی ناپذیری را در برقراری یک سیستم طبقه بندی موثر، کارآمد 

و قابل اعتماد و همچنین ارایه خدمات ایفا می کنند.

قلمرو
عمال تمامی گونه های پنبه که در آمریکا رشد می یابند، به درخواست تولیدکنندگان 
و توسط دپارتمان کشاورزی طبقه بندی می شوند. هرچند که این طبقه بندی 
اجباری نیست اما پرورش دهندگان معموال آن را برای بازاریابی محصول خود 
و شرکت کردن در برنامه حمایت قیمتی دپارتمان، ضروری می دانند. برنامه پنبه 
و تنباکو AMS وابسته به دپارتمان کشاورزی ده جایگاه طبقه بندی را در منطقه 
پنبه)سرزمینی در جنوب شرقی ایاالت متحده آمریکا که قسمت اعظم پنبه جهان 
را تامین می نماید( فراهم کرده است. این جایگاه ها که بخشی از حوزه درجه بندی 
می باشد، به طور خاص برای طبقه بندی پنبه طراحی شده اند و کارکنان آن از 

پرسنل دپارتمان کشاورزی هستند.
آتی در  برای معامالت  را که  پنبه هایی  آمریکا همچنین  دپارتمان کشاورزی 

اینترکنتیننتال اکسچنج تحویل داده می شوند، طبقه بندی می کند.
 این خدمات مربوط به حوزه تضمین کیفیت است. خدمات طبقه بندی همچنین 
برای خریداران، تولیدکنندگان، پرورش دهندگان، محققان و سایر افراد بر اساس 
درخواست آن ها قابل ارایه می باشد. تمامی کسانی که از خدمات طبقه بندی 
دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده آمریکا استفاده می کنند باید برای انجام طبقه 

بندی هزینه بپردازند. 

فرایند
الیاف پنبه در مرحله پنبه پاک کنی از دانه جدا شده و بقایای گیاه و اجسام خارجی 
از روی آن ها برداشته می شود و درون عدل هایی با وزن تقریبی 500 پوند فشرده 
می شوند. از هر سمت عدل یک نمونه حداقل 115 گرمی توسط یک نماینده مورد 
تایید جدا شده و به آن برچسب PBI)شناسایی دایمی عدل( زده می شود. سپس 
این نمونه که مجموعا 230 گرم وزن دارد توسط نماینده یا حمل کننده ای که از قبل 
مشخص شده به جایگاه طبقه بندی دپارتمان کشاورزی برده می شود. اپراتورهای 

بخش پنبه پاک کنی و انبار نیز مانند پرسنل مورد تایید بخش نمونه گیری با 
نظارت دپارتمان کشاورزی وظیفه خود را انجام می دهند.  پس از آن که نمونه به 
جایگاه طبقه بندی رسید آن را در شرایطی قرار می دهند که پیش از انجام عملیات 
طبقه بندی محتوای رطوبت آن به یک محدوده مشخص برسد. سپس این نمونه ها 
به ایستگاه های طبقه بندی دستی و ابزاری منتقل می شوند؛ جایی که طبقه 
بندی در آن انجام می گیرد. بقایای نمونه های مورد استفاده در فرایند طبقه بندی 
عدل بندی شده و توسط دپارتمان کشاورزی به فروش می رسند و درآمد حاصل از 

آن نیز برای جبران هزینه طبقه بندی اختصاص داده می شود.
به محض اتمام عملیات طبقه بندی، نتایج اندازه گیری الیاف در پایگاه داده های 
جایگاه طبقه بندی برای مشتریان در دسترس خواهد بود. در اختیار داشتن نتایج 
مربوط به کیفیت پنبه با این سرعت امکان دسترسی تولیدکننده و خریدار را به 
اطالعات مهم در لحظه فروش فراهم می کند. دپارتمان کشاورزی در پیک این 
فصل در هر هفته داده های مربوط به دو میلیون عدل پنبه را تامین کرده و 

طبقه بندی آنها را انجام داده است.

ردیابی
سیستم PBI این امکان را فراهم می کند تا بتوان پنبه را از زمین های زیر کشت 
تا محل طبقه بندی دنبال کرد. در زمین کشاورزی هر واحد پنبه با یک شماره 
شناسایی برچسب خورده می شود که این برچسب آن را به تولیدکننده، زمین و 
گونه دانه پنبه مرتبط می کند. هر شماره شناسایی در مرحله پنبه پاک کنی وارد 
یک پایگاه داده ای شده و بر روی هر عدل نیز یک برچسب PBI زده می شود. بر 
روی این برچسب یک عدد 12 رقمی و بارکد قرار دارد که نشان دهنده محل طبقه 
بندی، جین و عدل می باشد. بر روی نمونه هایی که برای طبقه بندی برداشت 

می شوند نیز برچسب PBI زده می شود.
در جایگاه طبقه بندی آزمایشاتی انجام می شود که نتایج آن مربوط به عدل پنبه 
است و با شماره PBI در پایگاه داده ای ملی برنامه پنبه و تنباکوی سازمان خدمات 
بازاریابی و کشاورزی دپارتمان کشاورزی آمریکا ذخیره می شود. تنها صاحبان پنبه 
یا نمایندگان مجاز آن ها می توانند به داده های مربوط به طبقه بندی که در این 
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پایگاه داده ها موجود است، دسترسی داشته باشند. تعاونی های بازاریابی پرورش 
دهندگان پنبه، خریداران و تولیدکنندگان منسوجات کاربران این سیستم می باشند.

حفظ استانداردهای رسمی طبقه بندی
برای حفظ یکپارچگی سیستم طبقه بندی دپارتمان کشاورزی آمریکا، استانداردهای 
رسمی و روش های استانداردسازی شده ای توسعه یافته است که در مسیر پیشرفت 
سیستم طبقه بندی مورد استفاده قرار می گیرند. ارایه و حفظ استانداردهای رسمی 
بر عهده بخش مهندسی و استاندارد سازی برنامه پنبه و تنباکو می باشد. دپارتمان 
کشاورزی آمریکا دو نوع اساسی از استانداردها را برای طبقه بندی پنبه ایجاد کرده 

است: استانداردهای مربوط به گرید و استانداردهای مربوط به ابزار. 

استانداردهای گرید
این  استانداردهای گرید برای طبقه بندی دستی مورد استفاده قرار می گیرد. 
استانداردها مقدار رنگ و برگ را برای گریدهای مختلف مشخص می کنند. 
آپلند  استانداردهای  به گرید دارد:  استاندارد مربوط  نوع  دپارتمان کشاورزی دو 
جهانی و استانداردهای پیما آمریکایی. استانداردهای پنبه آپلند آمریکایی به عنوان 
استانداردهای »جهانی« در نظر گرفته می شوند چون توسط یک هیات دولتی 
مشخص به تصویب رسیده و در سطح بین المللی شناخته شده است و مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
همان طور که در جدول شماره یک نشان داده شده است دپارتمان کشاورزی 
آمریکا دارای 25 گرید رسمی برای رنگ و 5 دسته رنگ زیر گرید برای پنبه آپلند 
آمریکا می باشد. دپارتمان کشاورزی 15 استاندارد گرید فیزیکی را برای پنبه آپلند 

آمریکایی ایجاد کرده است.  
هفت استاندارد گرید رنگ سفید به عنوان استانداردهای رسمی گرید برگ نیز برای 

پنبه آپلند آمریکایی کاربرد دارند. گریدهای باقیمانده نیز توصیفی است. 
دپارتمان کشاورزی برای طبقه بندی پنبه پیمای آمریکایی نیز 6 گرید رسمی برای 
رنگ و برگ دارد که همه آن ها با استانداردهای فیزیکی نشان داده می شوند. یک 

استاندارد توصیفی نیز برای پنبه وجود دارد که برای رنگ و برگ زیر گرید است.
هر دو استاندارد پیمای آمریکایی و آپلند جهانی تنها برای یک سال اعتبار دارند 
چون با گذشت زمان تغییرات اندکی در رنگ پنبه ایجاد می شود. استانداردهای 
گرید برای پنبه پیما و آپلند آمریکایی به صورت دوره ای بازبینی می شوند تا 

اطمینان حاصل شود که همچنان نماینده خوبی برای محصول پنبه آمریکا هستند. 
چنانچه زمانی تمامی بخش های صنعت پنبه آمریکا توافق حاصل کنند که پنبه 
مورد نظر نماینده محصول پنبه آمریکا نیست، الزم است تا تدابیر ویژه ای برای 

بازبینی و اصالح استانداردها صورت بگیرد. 

استانداردهای ابزار
استانداردهای ابزار در واقع پنبه هایی هستند که برای کالیبراسیون و تایید ابزار 
مورد استفاده قرار می گیرند. این استانداردها عبارتند از استاندارد کالیبراسیون 
 HVI استاندارد جهانی کالیبراسیون ظرافت ،ELS استاندارد کالیبراسیون ،HVI
و استاندارد جهانی ضایعات و رنگ HVI. این استانداردها مبنای طبقه بندی برای 
دپارتمان کشاورزی آمریکا و بیشتر سازمان های مربوط به پنبه به شمار می روند.

پنبه انتخاب شده برای استفاده در کالیبراسیون باید مراحل غربالگری سختگیرانه ای 
را پشت سر گذاشته باشد. در قدم اول دپارتمان کشاورزی جستجوی گسترده ای 
را در پایگاه داده ای ملی انجام می دهد تا محموله های یکنواختی از پنبه را از 
محصول موجود که دارای الیافی با خواص مورد نظر باشند، پیدا کند. عدل های 
انتخاب شده از تولیدکنندگان خریداری می شوند و مجددا مورد آزمایش قرار می 
گیرند تا مشخص شود آیا دارای ویژگی های الزم برای این که به عنوان پنبه 

کالیبراسیون مورد استفاده قرار بگیرند هستند یا خیر.

ثبت مقادیر برای پنبه کالیبراسیون
 عالوه بر یکنواختی عدل ها الیاف هر کدام از آن ها نیز باید دارای طول و استحکام 
مناسب برای استفاده مورد نظر باشد. برای مثال طول و استحکام پنبه آپلند باید به 
طور تقریبی 1/15 تا 1/22 اینچ و 32 تا 36 گرم بر تکس باشد. طول و استحکام 

پنبه آپلند نیز باید زیر 1/01 اینچ و 23 تا 26 گرم بر تکس باشد.
در حال حاضر برای ثبت مقادیر مورد نظر برای پنبه کالیبراسیون هفت آزمایشگاه 
با یکدیگر همکاری می کنند از جمله 5 واحد دپارتمان کشاورزی آمریکا، یک 
المللی.  بین  آزمایشگاه  یک  و  آمریکا  پژوهشی  جامعه  در  مستقل  آزمایشگاه 
آزمایشگاه مستقل و آزمایشگاه بین المللی باید از همان اصول واحدهای دپارتمان 

کشاورزی پیروی کنند.
آزمایشگاه ها در مجموع طی مدت زمان دو روز حداقل 120 آزمایش بر روی 
هر عدل انجام می دهند. نتایج به دست آمده در بررسی بیشتر یکنواختی و تعیین 
مقادیر اختصاص داده شده به پنبه های کالیبراسیون مورد استفاده قرار می گیرند. 
نمونه های پنبه از قبل ثبت شده یا پنبه های کالیبراسیون »معیار« نیز در کنار 

نمونه های گرفته شده از عدل ها در آزمایشات آورده می شوند. 
این پنبه های معیار در واقع نقش مرجع را دارند و پیوستگی آزمایشات در گذر زمان 
را تضمین می کنند. اگر نتایج آزمایشات انجام شده بر روی یک عدل از محدوده 

معین تجاوز کرد، آن عدل مورد تایید نبوده و رد می شود. 
اگر تمامی نتایج آزمایش مطابق با مقادیر مورد نظر بود، عدل پذیرفته شده و 

محتویات آن برای توزیع به عنوان پنبه کالیبراسیون، بسته بندی می شود.

طبقه بندی پنبه آپلند
اندازه گیری طول الیاف، یکنواختی طول، استحکام الیاف، ظرافت الیاف، رنگ، 



 65 شماره 230  خرداد 1401  

HVI)High Volume Instru�  ضایعات و برگ توسط ابزار اندازه گیری دقیق
ment(انجام می شود. تنها طبقه بندی مربوط به اجسام خارجی و در شرایط خاص 

هنوز با همان روش دستی قدیمی صورت می گیرد. 

طول الیاف
 طول الیاف همان میانگین طول نیمه بلندتر الیاف)طول متوسط نیمه باالیی( است. 
این مقدار در اندازه های صدم و سی و دوم هر اینچ گزارش می شود . طول الیاف با 
عبور دادن دسته ای از الیاف موازی از درون یک حسگر نوری اندازه گیری می شود 
این دسته الیاف زمانی تشکیل می شود که الیاف نمونه پنبه ای به طور خودکار 

توسط گیره گرفته و سپس شانه شده و به صورت موازی هم آرایش داده شوند.
طول الیاف تا حد زیادی وابسته به گونه پنبه است؛ قرارگیری گیاه پنبه در معرض 
دمای شدید، کمبود آب یا تغییر در مواد مغذی می تواند باعث کوتاه شدن طول 
الیاف شود. طول الیاف بر استحکام و یکنواختی نخ و راندمان فرایند ریسندگی 
تاثیرگذار است. طول الیاف همچنین بر ظرافت نخ تهیه شده از آن الیاف نیز موثر 

می باشد.

یکنواختی طول
یکنواختی نخ نسبت بین طول متوسط و طول متوسط نیمه باالیی الیاف است که 
به صورت درصد بیان می شود. چنانچه تمامی الیاف موجود در یک عدل دارای 

طول یکسانی باشند، طول متوسط و طول متوسط نیمه باالیی نیز یکسان است 
و یکنواختی طولی صد در صد خواهد بود. جدول زیر اندازه گیری های مربوط به 

یکنواختی طول الیاف را تفسیر می کند.
یکنواختی طولی الیاف بر یکنواختی و استحکام نخ و کارایی فرایند ریسندگی تاثیر 

می گذارد.  
این فاکتور همچنین با محتوای الیاف کوتاه)الیاف کوتاهتر از ½ اینچ( نیز مرتبط 
است. پنبه با شاخص یکنواختی پایین احتماال دارای درصد بیشتری از الیاف کوتاه 

می باشد.
 انجام فرایند بر روی چنین پنبه ای می تواند دشوار باشد و نخ تهیه شده از آن نیز 

از کیفیت پایینی برخوردار است.

استحکام الیاف
اندازه گیری های مربوط به استحکام الیاف به صورت گرم بر تکس گزارش شده 
است. واحد تکس به معنای وزن 1000 متر الیاف با مقیاس گرم می باشد. بنابراین 
استحکام گزارش شده نیز همان نیروی مورد نیاز به گرم برای پاره کردن یک 
دسته از الیاف یک تکسی است.  اندازه گیری استحکام الیاف نیز بر روی همان 
دسته از الیاف که طولشان اندزاه گیری شده بود، انجام می شود.  دسته الیاف بین 
دو مجموعه از گیره ها با فاصله یک هشتم اینچ قرار می گیرد و مقدار نیروی مورد 

نیاز برای پاره کردن الیاف اندازه گیری می شود. 
استحکام الیاف تا حد زیادی وابسته به گونه پنبه است. با این حال ممکن است آب 
و هوا و مواد مغذی نیز بر آن تاثیر بگذارد. استحکام الیاف و استحکام نخ به شدت به 
یکدیگر وابسته اند. عالوه بر آن پنبه حاوی الیاف با استحکام باالتر احتمال بیشتری 

دارد که در طول فرایند تولید در برابر پارگی مقاومت کند. 

میکرونر
میکرونر در واقع مقیاسی از ظرافت یا بلوغ الیاف است. برای اندازه گیری نفوذپذیری 
هوای یک جرم یکنواخت از الیاف پنبه فشرده شده از ابزار جریان هوا استفاده 
می شود.  شرایط محیطی در دوره رشد پنبه می تواند بر ظرافت الیاف تاثیرگذار 
باشد مانند رطوبت، دما، نور خورشید، مواد مغذی و متراکم بودن گیاه یا غوزه پنبه. 
ظرافت الیاف از چند جهت بر عملکرد فرایند و کیفیت محصول نهایی موثر است. در  
فرایندهای باز کردن، تمیز کردن و کاردینگ الیاف ظریف یا با میکرونر پایین باید 
سرعت فرایند کمتر باشد تا آسیبی به الیاف وارد نشود. نخ های تهیه شده از الیاف 

ظریف تر دارای الیاف بیشتری در مقطع عرضی خود هستند که منجر به افزایش 
استحکام آن ها می شود. بلوغ الیاف در جذب و نگهداری رنگ در آن ها تاثیر می 

گذراد؛ هرچه الیاف بالغ تر باشند جذب و نگهداری رنگ در آن ها بهتر است. 

گرید رنگ
گرید رنگ توسط درجه انعکاس)Rd( و زردی)+b( مشخص می شود. انعکاس 
نشان می دهد که یک نمونه تا چه حد شفاف یا مات است و زردی نیز نشان دهنده 
درجه پیگمنتاسیون می باشد. کد رنگی سه رقمی محل تالقی Rd و +b در نمودار 
رنگی پنبه آپلند آمریکایی است. بارش باران، یخبندان، حشرات، قارچ ها، لکه های 
ناشی از تماس با خاک، علف یا برگ گیاه پنبه می تواند بر رنگ پنبه تاثیرگذار باشد. 
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دما و رطوبت شدید در هنگام انبار کردن هم قبل و هم بعد از پنبه پاک کنی نیز می 
تواند بر رنگ پنبه تاثیر بگذارد. زوال رنگ که تحت تاثیر شرایط محیطی ایجاد می 
شود، توانایی الیاف را برای جذب و نگهداشتن رنگزاها و مواد تکمیلی تحت تاثیر 

قرار می دهد و احتماال باعث کاهش راندمان فرایند می شود.

ضایعات
ضایعات همان مواد اولیه غیر لینتی در پنبه است مانند برگ و پوست گیاه. سطح 
نمونه پنبه ای توسط یک دوربین دیجیتال اسکن شده و سپس تصویر دیجیتال 
به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. درصد مساحت سطحی اشغال 
شده توسط اجزای ضایعاتی و تعداد ذرات ضایعاتی قابل رویت محاسبه و گزارش 

می شود.
نسبت بین مساحت سطحی اشغال شده و تعداد ذرات ضایعات قابل رویت شاخص 
خوبی برای میانگین اندازه ذرات در نمونه پنبه ای به شمار می رود. برای مثال 
مساحت سطحی اشغال شده کمتر و تعداد ذرات بیشتر نشان دهنده ذراتی با 
میانگین اندازه کوچک تر است. هرچه مساحت سطحی اشغال شده توسط ضایعات 
بیشتر باشد، ضایعات حاصل از کارخانه ریسندگی بیشتر و کیفیت نخ پایین تر خواهد 
بود. ذرات ضایعاتی کوچک بسیار نامطلوب هستند چون در مقایسه با ذرات بزرگ 

تر برداشتن آن ها از لینت پنبه برای کارخانجات سخت تر است. 

گرید برگ
گرید برگ اندازه گیری محتوای برگ موجود در پنبه است. فعالیت های گسترده 
اخیر در رابطه با تحقیق و توسعه منجر به استفاده از ابزار HVI برای اندازه گیری 
گرید برگ شده است. گرید برگ نیز با استفاده از دو پارامتر باال که به آن اشاره 
شد)مساحی سطحی اشغال شده توسط ذرات ضایعاتی و تعداد ذرات ضایعاتی قابل 
رویت( و بر اساس استانداردهای جهانی پنبه آپلند و پیمای آمریکایی قابل اندازه 

گیری می باشد.
محتوای برگ وابسته به گونه گیاه پنبه، روش های برداشت و شرایط برداشت است. 
میزان برگ باقیمانده در لینت پنبه پس از پنبه پاک کنی به میزان موجود در پنبه 
پیش از پنبه پاک کنی، میزان تمیز کردن، نوع تمیز کردن و تجهیزات مورد استفاده 
برای خشک کردن بستگی دارد. حتی با وجود به کارگیری دقیق ترین روش ها 

برای برداشت و پنبه پاک کنی باز هم مقداری برگ در لینت پنبه باقی خواهد ماند. 
از نقطه نظر تولید، برگ موجود در لینت همیشه به عنوان ضایعات در نظر گرفته 
می شود و برداشتن آن یک هزینه اضافی را به تولیدکننده تحمیل می کند. عالوه 
بر آن برداشتن ذرات کوچک به سادگی امکان پذیر نیست و وجود آن ها ممکن 

است باعث کاهش کیفیت محصول نهایی شود.

مواد خارجی
مواد خارجی به هر ماده ای به جز الیاف و برگ در پنبه اطالق می شود. پوست، 
چمن، پوسته های بذر، گرد و خاک، روغن و پالستیک نمونه هایی از مواد خارجی 
هستند. نوع ماده خارجی و شاخص مقداری آن)سبک یا سنگین( توسط فرد 
طبقه بندی کننده در مدارک طبقه بندی آورده می شود. فاکتور دیگری که در طبقه 
بندی به عنوان »مواد خارجی« به آن اشاره می شود، »آماده سازی غیرعادی« 
است. »آماده سازی« درجه نرمی یا سختی لینت پنبه پاک شده را توصیف می کند. 
تفاوت در روش های برداشت، جابجا کردن و پنبه پاک کنی باعث تفاوت در نرمی 
یا سختی می شود که در بعضی موارد بسیار واضح است. آماده سازی غیرعادی 
پنبه آپلند در سال های اخیر به دلیل بهبود روش های برداشت و پنبه پاک کنی 
تا حد زیادی کاهش یافته است و در حال حاضر در کمتر از نیمی از یک درصد از 

محصول رخ می دهد.

میانگین گیری مدول
میانگین گیری مدول یک برنامه داوطلبانه بوده که از سال 1991 برای مشتریان 

برنامه پنبه بدون هیچ گونه هزینه اضافی ارایه شده است. 
این برنامه روشی برای بهبود قابلیت تکرارپذیری اندازه گیری های انجام شده با 
HVI می باشد؛ اندازه گیری استحکام، طول، یکنواختی طول و ظرافت پنبه. بهبود 
دقت و قابلیت تکرارپذیری باعث افزایش کیفیت و اعتبار فرایند طبقه بندی پنبه 
شده و این امکان را فراهم می کند تا تمامی افرادی که در داد و ستد پنبه نقش 

دارند، اعتماد بیشتری به کیفیت اندازه گیری ها پیدا کنند.
اندازه گیری مدول نیازمند نمونه گیری جدید نیست و از همان اندازه گیری های 
به دست آمده از نمونه های برداشته شده از هر طرف عدل پنبه در آن استفاده می 
شود.  در این روش تمامی اندازه گیری های مربوط به کیفیت الیاف هر عدل درون 
یک اتاقک یا تریلر میانگین گیری شده و میانگین به دست آمده به هر عدل موجود 

در اتاقک نسبت داده می شود.
 برای مثال مقادیر خوانده شده برای استحکام نمونه های گرفته شده از عدل های 
درون یک اتاقک با هم جمع شده و بر تعداد عدل های موجود در آن اتاقک تقسیم 
می شود و در نتیجه میانگین استحکام مدول به دست می آید. سپس این مقدار به 

عنوان استحکام هر عدل موجود در واحد مدول در نظر گرفته می شود. 
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طبقه بندی پنبه پیمای آمریکایی
روند طبقه بندی پنبه پیمای آمریکایی مشابه پنبه آپلند است و در آن از ابزار اندازه 
گیری HVI استفاده می شود. مهم ترین تفاوت بین این دو پنبه نمودار گرید رنگی 
آنهاست. پنبه پیما نسبت به پنبه آپلند زرد پررنگ تری است. نمودار رنگی آن در 

زیر نشان داده شده است.
عالوه بر آن فرایند پنبه پاک کنی برای پنبه پیما و آپلند نیز یکسان نیست، فرایند 
پنبه پاک کنی پنبه پیما غلتکی و فرایند پنبه پاک کنی پنبه آپلند اره ای می باشد. 
نرمی ظاهری الیاف به دست آمده در روش غلتکی از روش اره ای کمتر است. 
عالوه بر آن تبدیل طول الیاف از صدم به سی و دوم اینچ در این دو پنبه متفاوت 

می باشد. جدول تبدیل در زیر قابل مشاهده است.

کیفیت و قابل اعتماد بودن داده های طبقه بندی
برای تضمین کیفیت نتایج به دست آمده، طبقه بندی به هر دو روش دستی و 
ابزاری به دقت کنترل و بررسی می شود.  بررسی کیفیت عمدتا توسط بخش 
تضمین کیفیت برنامه پنبه و تنباکو انجام می شود. برای مدیریت کیفیت ابزار 
برنامه های متعددی وجود دارد برای مثال ایجاد شرایط مناسب برای آزمایشگاه، 
ایجاد شرایط مساعد برای نمونه، مشخصات فنی تجهیزات، کالیبراسیون ابزار، 

نظارت و بررسی در محل و برنامه مدیریت کیفیت دپارتمان کشاورزی آمریکا.

ایجاد شرایط مناسب در آزمایشگاه
شرایط جوی بر اندازه گیری خصوصیات الیاف پنبه تاثیر می گذارد. در نتیجه دما و 
رطوبت آزمایشگاه طبقه بندی باید به شدت کنترل شود. دمای آزمایشگاه بر روی 

70 مثبت و منفی یک درجه فارنهایت)حدود 21 مثبت و منفی نیم درجه سانتی 
گراد( و رطوبت نسبی نیز بر روی 65 مثبت و منفی 2 درصد نگه داشته می شود.

ایجاد شرایط مناسب برای نمونه
نمونه ها در شرایطی نگه داشته می شوند که محتوای رطوبت آن ها معادل شرایط 
جوی مورد تایید باشد. محتوای رطوبتی این نمونه ها بین 6/75 و 8/25 درصد)بر 
مبنای وزن خشک( خواهد بود. نمونه ها به صورت رندوم چک می شوند تا اطمینان 

حاصل شود که به محتوای رطوبت مورد نظر رسیده اند.
 ایجاد شرایط مناسب برای نمونه ها می تواند به صورت اکتیو یا پسیو باشد. در 
حالت پسیو نمونه ها در الیه های جداگانه بر روی یک سینی کف سوراخ دار برای 
امکان چرخش آزادانه هوا قرار می گیرند. نمونه های تا زمانی که محتوای رطوبت 
آن ها به حد مورد نظر برسد در معرض شرایط جوی تایید شده قرار خواهند گرفت 

که معموال حداقل 48 ساعت زمان الزم است.
در حالت اکتیو از یک واحد مخصوص برای تنظیم هوا مطابق با شرایط جوی مورد 
تایید استفاده می شود تا از این طریق محتوای رطوبت مورد نیاز برای نمونه مورد 
نظر به دست آید. در این روش زمان مورد نیاز برای رسیدن نمونه ها به شرایط 

مطلوب به ده دقیقه کاهش می یابد. 

مشخصات فنی تجهیزات
تایید این که تجهیزات مورد استفاده دارای حداقل ویژگی های عملکردی مورد نیاز 

باشند، ضروری است. »دقت« در واقع همان توانایی ابزار اندازه گیری برای تولید 
نتایج مشابه در اندازه گیری های پشت سر هم است. »درستی« نیز عملکرد ابزار 

اندازه گیری در اندازه گیری صحیح یک خصوصیت مشخص می باشد. 
تجهیزات نو باید پیش از راه اندازی و استفاده یک سری کامل از آزمایشات را پشت 
سر بگذارند. بیشترین تلرانس مجاز برای تجهیزات تازه خریداری شده در جدول 

زیر نشان داده شده است.
عالوه بر آن تمام تجهیزات و ابزار مورد استفاده ساالنه مورد ارزیابی قرار می گیرند 
که معموال پیش از شروع فصل پنبه این کار انجام می شود. ارزیابی ها برای تایید 

دقت و درستی اندازه گیری های انجام شده توسط این ابزار می باشد.

کالیبراسیون ابزار
ابزار اندازه گیری طول، یکنواختی طولی، ظرافت و استحکام الیاف را با استفاده از 
پنبه کالیبراسیون کالیبره می کنند. برای کالیبراسیون اندازه گیری های مربوط به 
کالیبراسیون و رنگ از تایل ها استفاده می شود. کالیبراسیون برای هر ویژگی کیفی 
در فواصل زمانی منظمی انجام می گیرد. تلرانس کالیبراسیون دپارتمان کشاورزی 

آمریکا در جدول زیر نشان داده شده است.

برنامه مدیریت کیفیت
برنامه مدیریت کیفیت)QMP( دپارتمان کشاورزی آمریکا تضمین می کند که 
تمامی جایگاه های طبقه بندی این دپارتمان در منطقه پنبه ای دارای نتایج یکسانی 
می باشند. در این برنامه از یک سری پنبه ها و تایل های شناخته شده استفاده می 
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شود که به منظور تایید سطح اندازه گیری ها هر دو ساعت یک بار تست می شوند. 
از  استفاده  با  و  گرفته  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  آمده سپس  به دست  نتایج 
برنامه های تجزیه و تحلیل داده ای مشخص به صورت گراف درآورده می شود. 
در آزمایشگاه های طبقه بندی نتایج گرافیکی بر روی صفحه نمایش های بزرگ 
به صورت لحظه ای نمایش داده می شود تا چنانچه ابزاری از کالیبراسیون خارج 
شد متخصصین فنی بتوانند اقدامات الزم را انجام دهند. عالوه بر تست های انجام 
شده در هر دو ساعت، تست هفته ای نیز بر روی نمونه های دپارتمان کشاورزی 
انجام می شود تا کامال از یکسان بودن نتایج آزمایشات در واحدهای مختلف طبقه 

بندی دپارتمان اطمینان حاصل گردد.

انتشار داده های دپارتمان کشاورزی آمریکا
دپارتمان کشاورزی آمریکا داده ها را به دو صورت منتشر می کند: 1( اطالعات 

رسمی طبقه بندی و 2(اطالعات آماری با توجه به کیفیت، حجم و قیمت.
انتشار داده های طبقه بندی توسط بخش فناوری اطالعات برنامه پنبه و تنباکو 
مدیریت می شود. داده های مربوط به طبقه بندی پنبه به صورت فایل کامپیوتری 
یا چاپ شده در اختیار پنبه پاک کن ها یا نمایندگان مجاز آن ها قرار می گیرد. 
درخواست هایی که از طریق اینترنت یا نرم افزارهای ارتباط از راه دور مایکروسافت 

ارسال می شود، امکان دسترسی آنی به داده ها را برای مشتریان فراهم می کند.
این داده ها سپس از طریق پایگاه داده های ملی برنامه پنبه و تنباکو در دسترس 
صاحبان بعدی پنبه و در درجه اول بازرگانان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت. 
این پایگاه داده ها محتوی داده های طبقه بندی مربوط به محصول حال حاضر 

و محصول چهار سال گذشته می باشد. دسترسی به داده های طبقه بندی با 
درخواست کامپیوتری)اینترنت و نرم افزارها( امکان پذیر است.

بخش اخبار بازار برنامه پنبه و تنباکو گزارش های روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه 
ای در مورد آمار مربوط به کیفیت محصول هر دو گونه پنبه پیما و آپلند منتشر 
می کند. این گزارش ها شامل تعداد عدل های طبقه بندی شده و توزیع گرید رنگ، 
گرید برگ، طول استیپل، ظرافت، استحکام الیاف، یکنواختی طولی، اجسام خارجی 

و ضایعات می باشد. 

ابزار مدیریت منابع پنبه کاتن اینکورپوریتد
نرم افزار سیستم مدیریت پنبه )EFS®( سازمان کاتن اینکورپوریتد امکان استفاده 
از داده های مربوط به طبقه بندی پنبه را در صنعت فراهم می کند تا از این طریق 

بتوان همواره نخی با بهترین کیفیت در اختیار داشت. 
نرم افزار MILLNET™ نیز این امکان را برای کارخانجات فراهم می کند تا به 
آسانی بتوانند متغیرهای طبیعی پنبه نظیر ظرافت، استحکام، طول و سایر ویژگی ها 

را مدیریت کرده و از این طریق محصولی بادوام و یکنواخت تولید کنند. 
در نتیجه کارخانه این پتانسیل را خواهد داشت تا با ایجاد یک جریان داده ای 
یکنواخت از خریدار پنبه به فروشنده آن، نخ ها و پارچه های با کیفیت تری تولید 

کند، هزینه های سربار را کاهش دهد و بهره وری را بیشتر کند. 
نرم افزار EFS�USCROP™ ابزاری را در اختیار خریداران پنبه قرار می دهد تا با 
دسترسی به داده های کل محصول پنبه آمریکا به صورت هفتگی و در طول فصل 

پنبه پاک کنی تصمیم گیری آگاهانه ای برای خرید داشته باشند. 
کاربران می توانند با انتخاب ویژگی مورد نظر خود از الیاف، محصول پنبه آمریکا 
را مشاهده کنند. آگاهی از این که آن محصول در کل چه خصوصیتی را ارایه می 
دهد، به کاربران کمک می کند تا هنگام خرید پنبه انتخاب درست را انجام دهند. 

» با سپاس فراوان از آقای سعید حقیقی جهت ارسال متن انگلیسی این گزارش«

مرجع:
Dr K H Prabhu & Mr Naresh Kumar, “Optimising the exhaustion and maxi�

mum fixation of reactive dyes”, WTIN,November 2019   

تهیه و تنظیم: سیدامیرحسین امامی رئوف
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دانشگاه بریتیش کلمبیا در منطقه اوکناگن با همکاری کمپانی Arc’teryx در 
حال توسعه نخستین تکمیل غیرسمی ضدآب و ضدروغن بر روی پارچه هستند.

کمپانی های تولیدکننده لباس و دوستداران فعالیت در فضای باز همواره به دنبال 
یک روش تکمیلی پایدار، غیرسمی و با کارایی باال برای ضدآب کردن پارچه بوده 
اند. در حال حاضر محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا با همراهی کمپانی آرکتریکس-
غول لباس های اوت دور-با تحقیق بر روی نخستین تکمیل غیرسمی ضدآب بر 

روی منسوجات در حال دستیابی به هدف فوق هستند.
سرپرستی این تحقیق بر عهده تیمی از دانشگاه بریتیش کلمبیا بوده که یکی از 
اعضای اصلی آن کوین گالوین، استادیار دپارتمان مهندسی مکانیک و محقق 
اصلی آزمایشگاه تحقیقات برروی مهندسی پلیمر و کاربردهای آن در اوکناگن می 
باشد. تجربیات او در زمینه مهندسی و علوم مواد و موفقیت های پیشین او در رابطه 
با چالش های مربوط به ترکیبات پرفلورینه به او و تیمش در توسعه روش تکمیلی 

جدید کمک کرده است.
گالوین پس از برنده شدن در مسابقه ای که کمپانی پاتاگونیا در سال 2016 ترتیب 
داده بود، از خطرات مواد سمی خطرناک و اثرات منفی آن ها بر روی محیط زیست 
و موجودات زنده آگاه شد. چالش این رقابت که در زمینه نوآوری های دوستدار 
محیط زیست بود، رفع معضل ترکیبات پرفلورینه برای تولید منسوجات ضدآب 

بوده است. پس از آن گالوین به بریتیش کلمبیا مهاجرت کرد و به دنبال همکاری 
با شرکت هایی رفت که در این زمینه فعالیت می کردند. او با دو کمپانی مطرح 

آرکتریکس و لولولمون که هر دو نیز در ونکوور واقع شده بودند، تماس گرفت.
او پس از شش ماه موفق شد تا کمپانی آرکتریکس را قانع کند که نوآوری های 

فاقد پرفلوروکربن ها مسیری است که ارزش کشف کردن را دارد. 
شورای تحقیقات علوم طبیعی و مهندسی کانادا )NSERC( با پشتیبانی شرکت 
تجهیزات آرکتریکس کمک هزینه ای را به تیم تحقیقاتی گالوین برای کشف 

روش های تکمیل فاقد پرفلورورکربن بر روی منسوجات اعطا کرده است.

ترکیبات پرفلورینه چیست و چه معایبی دارد؟
ترکیبات پرفلورینه گروهی از مواد شیمیایی هستند که اغلب برای ایجاد خاصیت 
ضدآب و ضدروغن بر روی منسوجات مورد استفاده قرار می گیرند. با استفاده از 
این محصوالت تمیز نگه داشتن لباس ها آسان تر است، هزینه تعمیر و نگهداری 
کاهش می یابد و نفوذپذیری هوا بهتر می شود. با این حال تکمیل های بر پایه 
پرفلوروکربن ها پایدار نیستند چون به محیط زیست و سالمت انسان ها آسیب 

می رسانند.
گالوین می گوید: »دلیل عملکرد بسیار خوب پرفلوروکربن ها در دفع روغن و 
سایر مواد شیمیایی خطرناک بی اثر بودن آن هاست؛ این ترکیبات در واقع با هیچ 
ماده ای وارد واکنش نمی شوند. البته این به معنای تجزیه نشدن آن ها در طبیعت 

نیز هست. صدها سال طول می کشد تا ملکول آن ها در طبیعت تجزیه شود.«
محصوالت جانبی حاصل از تجزیه پرفلوروکربن ها به حدی بادوام و ماندگار است 
که در بعضی از دورترین نقاط کره زمین برای مثال کوه های برفی و در کبد 

خرس های قطبی نیز مشاهده شده است. 
گالوین اضافه می کند: »پرفلوروکربن ها در غلظت های کم خطرناک نیستند اما 
زمانی که در بدن انسان، حیوان و در آب ها جمع شوند، کم کم سمی شده و باعث 

بروز مشکالتی نظیر نقص های مادرزادی می گردند.«
پس چرا کمپانی ها همچنان از پرفلوروکربن ها استفاده می کنند؟ حذف این 
ترکیبات به طور کامل نیز گزینه مناسبی نیست و مشکالت زیست محیطی مربوط 

به خود را به همراه دارد. 
برای مثال کیفیت محصول نهایی بدون این مواد به خوبی کیفیت اولیه آن نیست و 
باعث می شود مصرف کنندگان محصوالت بیشتری را خریداری کنند که این خود 
باعث افزایش مصرف می شود. عالوه بر آن مصرف کنندگان ناچار می شوند لباس 
را بیشتر بشویند که این نیز با توجه به آزادشدن میکروالیاف در محیط، مصرف آب 
و هزینه انرژی گزینه پایداری نیست. متاسفانه جایگزین مناسبی برای این ترکیبات 
وجود ندارد که شرکت ها بتوانند آن را به کار بگیرند. به همین دلیل است که 

اطالع رسانينسل جدید تکمیل های فاقد پرفلوروکربن برای پارچه ها
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دانشگاه بریتیش کلمبیا، کمپانی آرکتریکس و محققان دیگر در سرتاسر جهان به 
دنبال یک راه حل هستند.

راهکار دانشگاه بریتیش کلمبیا و کمپانی آرکتریکس
محققان برای حل این مشکل نخست چارچوبی را برای شرکت ها ایجاد کردند 
که به بررسی لزوم استفاده از پرفلوروکربن ها و این که آیا جایگزین مناسبی برای 
آن ها وجود دارد، بپردازند و در وهله دوم یک روش تکمیلی پایدار بر پایه سیلیکون 

را عرضه کردند.
گالوین شرح می دهد که بخشی از پروژه دکترای او در مورد قابلیت خیس شوندگی 
منسوجات بود؛ این که تعامل مایعات و جامدات با یکدیگر چگونه است. در مورد 
پرفلوروکربن ها هیچ چیز خاصی وجود ندارد، آن ها بی اثرترین مواد شیمیایی 
هستند. با وجود این که بهترین نتایج در ایجاد خاصیت ضدروغن با این مواد حاصل 
می شود اما آن ها تنها موادی نیستند که باعث ایجاد این ویژگی در منسوجات می 
شوند. این موضوع معموال از سوی افراد نادیده گرفته می شد به ویژه این که هیچ 
مشاهداتی نیز مبنی بر این که با موادی غیر از پرفلوروکربن ها می توان تکمیل 
ضدروغن را انجام داد، ارایه نشده بود. در نتیجه تیم تحقیقاتی گالوین با کشف یک 
چارچوب ریاضی نشان داد که با استفاده از ترکیبات دیگر نیز می توان خاصیت 

ضدروغن را در منسوجات ایجاد کرد.
البته محققان باید این مطلب را به صورت عملی نیز نشان می دادند. گالوین در 
آزمایشگاه خود گونه جدیدی از ماده اولیه بر پایه سیلیکون را در اختیار داشت. 
سیلیکون های متداول روغن را جذب می کنند اما ماده اولیه جدید آن را از خود 

دفع می کند. 
گالوین می گوید: »از نظر فنی و از دیدگاه قابلیت خیس شوندگی هیچ ماده اولیه 
ای در جهان وجود ندارد که روغن را از خود دفع کند که همین باعث می شود تا 
ایجاد خاصیت ضد روغن در منسوجات با به کارگیری یک ماده شیمیایی بر روی 
آن بسیار سخت باشد. انجام این کار مشکل است اما می توان تا حد قابل قبولی 
آن را با ترکیبات پرفلوروکربن انجام داد اما از آن سخت تر ایجاد خاصیت ضدروغن 

بدون استفاده از این ترکیبات است.«
طراحی منطقی تکمیل های ضدروغن بر روی منسوجات که در آن از پرفلوروکربن 
ها استفاده نشده باشد با استفاده از چارچوب طراحی شده توسط تیم تحقیقاتی 

امکان پذیر است. 
صدف شعبانیان، دانشجوی دکترای مدرسه مهندسی دانشگاه بریتیش کلمبیا، 
نویسنده اصلی مقاله اضافه می کند که با درک چگونگی تاثیر بافت منسوج و 
سختی الیاف بر روی فعل و انفعاالت مایع مورد نظر موفق شدیم تکمیلی را برای 
منسوجات طراحی کنیم که در آن از پرفلوروکربن ها استفاده نشده باشد. بهترین 
بخش روش تکمیلی جدید این است که مواد اولیه مورد استفاده در آن می توانند 

زیست تجزیه پذیر و قابل بازیافت باشند.
 با این روش بسیاری از مشکالت مربوط به محصوالت ضدآب و ضدروغن بر پایه 
پرفلوروکربن رفع خواهد شد و برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منسوجات 

فنی پایدار بسیار مناسب است.
تولیدکنندگان و برندها نه تنها به این دلیل که استفاده از روش های تکمیلی فاقد 

پرفلوروکربن کار صحیح و اخالقی است، به دنبال آن هستند بلکه در چند سال 
آینده مجبور به استفاده از این روش ها خواهند شد چون یکی از تولیدکنندگان 
مطرح در این عرصه یعنی کمپانی W L Gore  )تولیدکننده Gore Tex( تا سال 

2023 ترکیبات پرفلوروکربن را از زنجیره تامین پوشاک خود حذف خواهد کرد.
پیشرفت های بیشتر

در حال حاضر تیم تحقیقاتی در نیمه راه دوره کمکی سه ساله از سوی شورای 
تحقیقات علوم مهندسی و طبیعی کانادا قرار دارد. یک سال و نیم باقیمانده از این 
دوره نیز به آزمایش دوام و ماندگاری روش تکمیلی جدید و بررسی قابلیت مقیاس 

پذیری آن و استفاده در کارخانجات اختصاص خواهد یافت.
پیش از این که بتوان این تکمیل را بر روی پوشاک به کار گرفت کارهای زیادی 
باید انجام شود. مری گلسپر، سرپرست تیم آرکتریکس در پروژه تحقیقاتی دانشگاه 
بریتیش کلمبیا می گوید: » در ادامه این پروژه ما قصد داریم بر روی دوام این 
روش تکمیلی، بهینه سازی کاربردی آن برای انواع مختلفی از الیاف و ساختارهای 

مختلفی از پارچه و همچنین مقیاس پذیری آن تمرکز کنیم.
ترکیب ضدآب و ضدروغنی که وابسته به پرفلوروکربن ها نباشد از اهمیت بسیار 
زیادی در دنیای منسوجات برخودار است؛ صنغت پوشاک اوت دور نیز سال هاست 
که مشغول کار بر روی آن می باشد. اکنون که وجود چنین روشی ثابت شده ما به 

دنبال گسترش کاربردها و بهبود دوام و ماندگاری آن هستیم.«

حرکت به سوی آینده ای پایدار
کمپانی  برای  زیست  محیط  روی  بر  اولیه  مواد  تاثیرات  کاهش  برای  تالش 
آرکتریکس از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است تا از این طریق بتواند به هدف 
خود که همان کاهش تا 65 درصدی شدت انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 

2030 می باشد، برسد.
کمپانی آرکتریکس به عنوان یکی از امضاکنندگان منشور صنعت مد برای اقدامات 
اقلیمی زیر نظر سازمان ملل)منشور مد سازمان ملل(، عضو هیات اقدامات اقلیمی 
انجمن صنایع اوت دور، یکی از بنیانگذاران ائتالف تجاری موسسه پمبینا و یکی از 
400 شرکتی که برای نخستین بار یک هدف معتبر بر پایه علم برای خود تعیین 
کردند، این موضوع را درک کرده که برای ایجاد تغییرات ساختاری در صنایع و 
برآورده شدن اهداف معاهده پاریس و به کارگیری روش هایی با انتشار پایین کربن 

در مقیاس انبوه باید با شرکت ها و موسسات دیگر همکاری کند.
کیتی ویلسون، مدیر ارشد بخش پایداری اجتماعی و زیست محیطی کمپانی می 
گوید: »تعهد ما نسبت به استفاده از انرژی صد در صد تجدیدپذیر در مراکز طراحی، 
دفاتر مرکزی، کارخانجات تولیدی و فروشگاه های خود در سرتاسر جهان نخستین 

قدم در این مسیر است.«
هنوز چالش های زیادی در مسیر رسیدن به اهداف فوق وجود دارد که کل چرخه 
عمر محصول را نیز شامل می شود از ماده اولیه خام گرفته تا پایان عمر محصول. 
در نتیجه به عقیده گلسپر باید با دید جامع و کلی به افزایش تولید لباس های پایدار 
نگریست. او می گوید: »مواردی که در توسعه ماده اولیه باید به آن توجه کرد منبع 
یابی آن ماده است که باید مسوالنه و شفاف باشد چه برای الیاف طبیعی و چه 
مصنوعی؛ با استفاده از فناوری های رنگرزی جایگزین باید استفاده از منابع و مواد 
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شیمایی را کاهش داد و یا حذف کرد و همچنین بدون استفاده از تکمیل های 
شیمیایی عملکرد مورد نظر را در پارچه ها ایجاد کرد.«

تغییر نگرش مصرف کنندگان
هرچند که برندها در مسیر رسیدن به اهداف مربوط به پایداری با موانع زیادی 
روبرو هستند اما آن چه که در این میان امیدوارکننده است، افزایش آگاهی مصرف 
کنندگان به ویژه در صنعت اوت دور نسبت به مسایل و مشکالت محیط زیست 

می باشد که این خود باعث ایجاد تغییرات می شود.
گالوین عقیده دارد که مصرف کنندگان در حال روی آوردن به انتخاب های بهتر 
و مناسب تر هستند. در کمپانی آرتریکس نیز چنین روندی مشاهده می شود. 
ویلسون می گوید: »در بعضی مناطق جهان مانند قاره اروپا آگاهی در مورد ترکیبات 
پرفلوروکربن بیشتر و در بعضی مناطق مانند کانادا و ایاالت متحده آمریکا کمتر اما 
در حال رشد است اما به طور حتم تقاضا برای لباس های اوت دور پایدار وجود دارد 
و هر فصل نیز این تقاضا بیشتر و بیشتر می شود. یکی از راه هایی که می توان 
به این تقاضا پاسخ داد ارسال محصول بادوام برای مشتری است، با این کار می 
توان به صاحب محصول این اطمینان را داد که تا سال ها می تواند از آن محصول 

استفاده کند و نیازی به جایگزین کردن آن با محصول جدید نیست.«
ویلسون امیدوار است روزی برسد که صنایع نساجی و پوشاک کامال از نظر زیست 

محیطی پایدار باشد.
 در طول چند سال گذشته تغییرات ایجاد شده در این صنعت بسیار سریع بوده و در 
صورت ادامه این روند، سرمایه گذاری در بعضی از بخش های کلیدی و مهم نظیر 
تحقیق و توسعه مواد شیمیایی ایمن تر، زیرساخت های بازیافت کردن، سالمت 
کارگران در طول زنجیره تامین و مدل های تجارت گردشی می توان به اهداف 

مورد نظر دست پیدا کرد.
در حال حاضر برندهای پوشاک به طرز باورنکردنی در طول زنجیره تامین با 

یکدیگر همکاری می کنند؛ هنوز اقدامات زیاد دیگری باید انجام شود ولی می توان 
تا حد زیادی خوش بین بود.

تحقیقات دیگر
در آزمایشگاه گالوین عالوه بر بررسی چگونگی تعامل جامدات و مایعات، فعل و 
انفعاالت بین دو جامد با یکدیگر نیز مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. در این 
آزمایشگاه مواد اولیه ای تولید می شود که این قابلیت را دارند که یخ به آن ها 

نچسبد که به آن ها یخ گریز گفته می شود.
این بخش از تحقیقات بیشتر به هواپیماها و توربین ها مربوط می شود. در فرایند 
یخ زدایی هواپیما چندین گالن مایع یخ زدا و مقادیر زیادی انرژی مصرف می شود 
تا اطمینان حاصل شود در زمان پرواز هواپیما یخ به بال های آن نچسبیده باشد. اگر 

یک ماده اولیه یخ گریز کشف شود دیگر این مشکالت را نخواهیم داشت. 
یکی دیگر از بخش های مورد عالقه گالوین و کمپانی آرکتریکس مبحث آزاد 
شدن میکروالیاف و میکروپالستیک ها در محیط است. گلسپر می گوید کمپانی 
به کنسرسیوم میکروالیاف ملحق شده تا به تحقیق در مورد تاثیر عواملی مانند نوع 
الیاف، ساختار نخ و پارچه و لباس بر جدا شدن الیاف و چگونگی رها شدن الیاف 
در محیط در هنگام استفاده از لباس و نگهداری آن بپردازد. عالوه بر آن چگونگی 
تجزیه الیاف آزاد شده در محیط زیست با گذشت زمان و اثرات آن بر اکوسیستم ها 

نیز از مباحث مورد عالقه کمپانی است.
مرجع:

Jessica Owen, “Exploring next�generation PFC�free fabric finishes”, WTIN, 

November 2022

تهیه و تنظیم: مهدیه درویش کوشالی
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شرکت های تولیدی پارچه در تایوان اخیرا محصوالت جدید خود را در کنفرانس 
آنالین پارچه های کارکردی برتر تایوان به معرض نمایش گذاشته اند.

صنایع نساجی کارکردی تایوان با وجود تاثیر بسیار بد پاندمی کووید-19 بر اقتصاد 
جهان، همچنان فعاالنه پاسخگوی ترندهای فشن و تکنولوژیکی است تا حدی که 
تایوان اکسلنس تصمیم به رونمایی از جدیدترین پارچه های کارکردی و هوشمند 

در کنفرانس آنالین پارچه های کارکردی خود در تاریخ 25 اوت گرفت.
 )TAITRA(در این رویداد که به میزبانی شورای توسعه تجارت خارجی تایوان
برگزار شده بود، پنج شرکت مطرح تایوانی یعنی سینگتکس اینداستریال، سان 
اون اینداستریال)آتوناس(، آسیاتیک فایبر، تانگ لونگ تکستایل ام اف جی و بنکیو 

متریالز حضور داشتند.
به گفته جوان جی لی، معاون مدیر کل TAITRA صنایع پارچه تایوان در طول 

بیست سال گذشته نقش مهمی در بازار جهانی ایفا کرده است.
او می گوید: »در حال حاضر تولیدکنندگان پارچه در تایوان همچنان در حال رفع 
نیازهای موجود در بخش های صنعتی مختلف هستند و برای این کار با برندهای 
معروف جهانی همکاری و مشارکت می کنند. در واقع سال هاست که بازیکنان 
فوتبال در جام جهانی لباس های تهیه شده از پارچه های تایوانی را بر تن می کنند. 
عقیده ما این است که شرکت های تولیدکننده پارچه در تایوان می توانند شریک 

ایده آلی برای سایر کشورها باشند.«
والتر یه، رییس و مدیر عامل TAITRA پس از افتتاح این رویداد بیشترین توجه 

اطالع رسانيمعرفی پنج محصول نساجی جدید از تایوان

خود را بر روی موضوعی که امسال ذهن همه را به خود مشغول کرده است، 
گذاشت: کووید-19. او گفت: »پاندمی کووید-19 تقاضا برای محصوالت با کیفیت 
باال را افزایش داده است و شرکت های تایوانی نیز با ارایه راهکارهای عالی و قابل 
اعتماد و همچنین نوآوری های دارای فناوری اینترنت اشیا، پاسخگوی این تقاضا 

بوده اند.
شرکت های تایوانی تولید کننده پارچه های کارکردی که برنده جوایز این حوزه نیز 
شده اند، تامین کننده محصوالت عالی و با کیفیت در زمینه های مختلف از جمله 

ورزشی و تفریحی، پزشکی و همچنین پیشگیری از اپیدمی می باشند.«

پارچه AIRMEM از کمپانی سینگتکس
گذاشت،  نمایش  به  را  خود  محصول  کنفرانس  این  در  که  شرکتی  نخستین 

سینگتکس بود. 
معاون مدیر فروش شرکت، تونی ونگ وظیفه معرفی محصول جدید با نام ایرمم 

برای شرکت کنندگان بر عهده داشت.
ایرمم یک غشای ضدآب، ضدباد، تنفس پذیر و زیستی دارای تاییدیه از وزارت 
کشاورزی ایاالت متحده آمریکا می باشد که از روغن قهوه تهیه می شود. برای 
این کار ابتدا قهوه آسیاب شده از قهوه فروشی ها جمع آوری شده، پودر می شود و 
سپس روغن آن استخراج می گردد. پس از آن به پلی ال و در نهایت غشای مورد 

نظر تبدیل می شود.
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مجموعه پرتی اسکین الیت شامل تی شرت، پولوشرت، پیراهن و اکسسوری هایی 
می شود که ماده اولیه تشکیل دهنده آن ها دارای +UPF50)فاکتور محافظت در 
برابر اشعه فرابنفش( می باشد و قادر است تا 70 درصد جلوی ورود اشعه فرابنفش 

و مادون قرمز را بگیرد ضمن این که نگهداری آن نیز ساده است.
پیتر لیو مدیر دپارتمان توسعه بازارهای بین المللی درباره این محصول می گوید: 
»پارچه جدید علی رغم سبک بودن می تواند از شخص در برابر اشعه فرابنفش 
محافظت کند. این محصول برای استفاده در فضای بیرونی بسیار مفید و کاربردی 

است.«
این پیراهن در رنگ های متنوعی قابل تهیه است که سه رنگ آن مزیت های 
بیشتری برای مصرف کننده دارد. برای مثال رنگ آبی به تنظیم چربی پوست 
کمک کند، رنگ زرد باعث سفید و روشن شدن پوست می شود و رنگ قرمز 

رطوبت و ارتجاعی بودن پوست را افزایش می دهد.
محصول دیگر کمپانی پیراهن های سوپرکولینگ است که می تواند دمای بدن را 

تا حدود c°2 خنک کند. 
این لباس به شخص کمک می کند تا در هوای گرم احساس راحتی بیشتری داشته 
باشد. عالوه بر آن می توان آن را تا چندین بار مورد شستشو قرار داد بدون آن که 

در عملکرد آن تغییری ایجاد شود.

منسوجات هوشمند پوشیدنی IQMAX از کمپانی آسیاتیک فایبر
کمپانی آسیاتیک فایبر دارای بیش از 47 سال تجربه در زمینه منسوجات فنی و 

ونگ این گونه شرح می دهد که هر روز صبح هنگام نوشیدن یک فنجان قهوه 
می توان الیه چربی را بر روی سطح آن مشاهده کرد. 

پیش از این هیچ ایده ای برای استفاده از آن نداشتیم اما اکنون می دانیم که می 
توان آن را به یک غشا تبدیل کرد.

دو نوع از این غشا وجود دارد: غشای ایرمم آبدوست و غشای ایرمم دارای منافذ 
میکرو. هر دو نوع امکان انتقال رطوبت را فراهم می کنند و ضمن ایجاد احساس 

راحتی از شما در برابر شرایط بد آب و هوایی محافظت می نمایند.
ونگ همچنین دو محصول دیگر در این خط را نیز معرفی کرده است: ایرمم 
کالرشل و ایرمم-ایکس. در محصول اول با به کارگیری فناوری غشاهای دارای 
منافذمیکرو خواص ضد آب، ضد باد و دفع چربی ایجاد شده است ضمن این که با 

امکان نفوذ عالی بخار رطوبت، شخص همواره گرم و خشک باقی می ماند. 
عالوه بر آن می توان محصول را به صورت یک کاپشن دورو طراحی کرد که در 

واقع پوسته بیرونی غشایی را می توان به یک بافتار نرم داخلی تبدیل کرد.
است.  مجموعه  این  در  موجود  محصول  سازگارترین  زیست  ایرمم-ایکس 
اولیه زیستی و  محصوالت دیگر مجموعه جدید حاوی حدود 26 درصد مواد 
دوستدار محیط زیست هستند در حالی که این میزان در ایرمم-ایکس دو برابر 

است.  
دو محصول SuPERcooLIng و PREtty SkIn LIght از کمپانی آتوناس

در این کنفرانس کمپانی آتوناس با 45 سال تجربه در تولید منسوجات ورزشی دو 
نوآوری اخیر خود را به نمایش گذاشت: پرتی اسکین الیت و سوپرکولینگ.
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هوشمند است. آسیاتیک این فرصت را داشت تا در کنفرانس آنالین پارچه های 
کارکردی تایوان، منسوجات هوشمند پوشیدنی آی کیومکس را معرفی کند.

این کمپانی به صورت تخصصی به تولید محصوالت نساجی مورد استفاده برای 
ماساژ یا تحریک الکتریکی عضالت بدن می پردازد. 

کریستال لی مدیر بازاریابی کمپانی می گوید: »ما در سال 2019 از این محصوالت 
 Taiwan Excellence(رونمایی کرده و موفق به دریافت جایزه برتری تایوان
Award( شده ایم. تمام کاری که شخص باید انجام دهد این است که لباس را 
بپوشد، آن را روشن کند و از ماساژ، الکترودرمانی یا تجربه تحریک عضله در هر 

مکان و هر زمان لذت ببرد.«
این محصول که در تهیه آن از یک ماده اولیه رسانا استفاده می شود، به صورت 

زانوبند و دستکش طراحی شده است.
 با پوشیدن آن ها می توان درد را تسکین داد. از قدیم افراد در صورت بروز 
مشکالت عضالنی به بیمارستان مراجعه می کردند که این پروسه نه تنها هزینه 

بر بلکه زمان بر هم بود. 
محصوالت آسیاتیک ضمن این که به حذف این مراحل کمک می کنند این 
امکان را نیز فراهم می کنند تا منطقه بزرگ تری از ماهیچه برای درمان مورد 

هدف قرار بگیرد. 
همان طور که پیش از این ذکر شد از این محصوالت برای تحریک الکتریکی 
عضالت نیز می توان استفاده کرد که باعث می شود فعالیت های ورزشی افراد 

نتیجه بهتری داشته باشد.
 این لباس ها را می توان قبل، در حین و یا بعد از ورزش پوشید تا از این طریق گرم 

کردن، استراحت و فعالیت بدنی اثربخش تر شود.
لی می گوید: »نکته مهم در مورد این محصوالت این است که با استفاده از 
بلوتوث و از طریق یک ابزار هوشمند می توان آن ها را کنترل کند. محصوالت آی 
کیومکس سفارشی، ترندی و استفاده از آن ها فوق راحت است. این محصوالت 

همچنین قابل شستشو، قابل استفاده مجدد و راحت هستند.«

نخ های استرچ و برگشت پذیر از کمپانی تونگ لونگ
مدیر بازاریابی کمپانی تونگ لونگ، ریچارد یو در کنفرانس آنالین پیرامون سه 
فناوری مهم و بخش های مورد توجه این کمپانی یعنی رنگرزی نخ، آلفا و آلفا 

پالس و اسپرینگ فیل توضیحاتی ارایه کرد.
او در ابتدا توضیحاتی پیرامون رنگرزی نخ پیش از کشبافی و تبدیل آن به پارچه 

ارایه داد)کمپانی های دیگر پس از تولید پارچه آن را رنگرزی می کنند(. 
این روش جایگزین در صورت کار کردن با مواد اولیه ای نظیر اسپاندکس بسیار 
سودمند است. با قرار ندادن ماده اولیه در حمام رنگرزی دیگر نیازی به تحمل 
فرایند طوالنی مدت رنگرزی در دمای باال از سوی ماده اولیه نیست و در نتیجه 

ویژگی های عملکردی آن ماده به خوبی حفظ می شود.
یو همچنین فناوری های آلفا و آلفا پالس کمپانی را نیز معرفی کرد و چنین گفت: 
»نخ های آلفاپالس ما در مقایسه با نخ های DTY معمولی قابلیت برگشت به 
حالت اولیه را دارند. نخ های DTY پس از چند بار کشیده شدن آویزان می شوند 
و دیگر نمی توانند به شکل اولیه خود بازگردند که فناوری آلفا به حل این مشکل 

کمک می کند.«
شرکت ها با کمک نخ های جدید دیگر به مواد اولیه ای نظیر اسپاندکس وابسته 
نخواهند بود که یعنی لباسی که به دست مصرف کننده می رسد، سبک تر و راحت 
تر است. عالوه بر آن قابلیت این نخ ها در حفظ شکل اولیه خود باعث کاهش چین 

و چروک در لباس می شود. 
آخرین محصول این کمپانی البته نه از لحاظ اهمیت، اسپرینگ فیل است. یو می 
گوید: »استفاده از اسپرینگ فیل به عنوان ماده اولیه در پوشاک، کارایی را در زندگی 
روزانه ما به همراه خواهد آورد. این پارچه شبیه پنبه است اما پنبه نیست. در واقع 
شما لباسی خواهید داشت که ضمن داشتن کارایی می توانید از آن در موقعیت هایی 

که پوشیدن لباس ورزشی مناسب نیست، استفاده کنید.«

فناوری XPoRE از کمپانی بنکیو
کمپانی بنکیو متریالز در این کنفرانس به معرفی منسوج پایدار، ضدآب و تنفس 

پذیر ایکس پور پرداخت.
ایکس پور که در طراحی آن به صورت ویژه حفره هایی برای تنفس پارچه در نظر 
گرفته شده است، بهترین منسوج ضد آب و تنفس پذیر در کالس خود می باشد 

که ضمن پایداری در تمام شرایط آب و هوایی مقاوم بوده و بسیار راحت است.
در هسته ایکس پور یک غشای فوق نازک و منحصر به فرد با ده میلیارد نانوحفره 
در هر اینچ مربع وجود دارد. این حفره ها 20000 برابر کوچک تر از ذرات آب بوده 
اما برای عبوردادن عرق بدن که تبخیر شده و جریان هوا به حد کافی بزرگ هستند.
رکس لی، مدیر واحد بازرگانی منسوجات کارا و ایرن چاو، مدیر فروش با ریختن 
آب داغ بر روی این منسوج چگونگی تنفس پذیری آن را در مقایسه با منسوجات 
مشابه رقیب نشان دادند. تشکیل حباب بر روی منسوج تایید کننده تنفس پذیری 
آن بود. عالوه بر آن غشای موجود در این منسوج فاقد ترکیبات مضر پرفلورینه که 

هم به انسان و هم محیط زیست آسیب می رساند، است.
مرجع:

Jessica Owen, “Five new textile developments to note from Taiwan”, WTIN. 
September 2020

  

تهیه و تنظیم: مهدیه درویش کوشالی
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تولید  معمول  روند  ادامه  پنبه  قیمت  نجومی  افزایش 
و  کرده  غیرممکن  را  هند  ریسندگی  کارخانجات 
تولیدکنندگان نخ پنبه ای را وادار به توقف یا کاهش 

تولید ساخته است. 
بعضی از تولیدکنندگان حتی رو به تولید نخ های غیرپنبه 
ای نظیر نخ اسپان، ویسکوز و پنبه پلی استر آورده اند تا 

بتوانند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.
انجمن ریسندگان جنوب هند با توجه به این که اعضای 
آن به اتفاق تصمیم به تعطیلی کارخانجات خود گرفته 
اند، تصمیمات مهمی اتخاذ کرده است. اعضای انجمن 
اعالم کرده اند که تا زمانی که وضعیت به حالت عادی 

بازنگردد، پنبه نخواهند خرید. 
به گفته انجمن قیمت پنبه از ژانویه تا مارس سال جاری 
تا 53 درصد افزایش یافته است اما کارخانجات ریسندگی 
مجازند قیمت های نخ را تنها 21 درصد باال ببرند. نظر 
جی سلوان، رییس انجمن این است که شرایط به قدری 
ناپایدار است که اعضای انجمن مجبور به توقف کامل 

تولید نخ پنبه ای شده اند.
به توقف  تیرپور گفت که تصمیم  اهل  بازرگان  یک 
تولید نخ پنبه ای توسط کارخانجات ریسندگی کوچک 
تاثیر محدودی بر بازار خواهد گذاشت چون تولید این 
کارخانجات در مقایسه با ظرفیت تولید کل کشور بسیار 
محدود است. این اقدام آن ها در واقع نوعی اعتراض 
به باال رفتن سرسام آور قیمت پنبه می باشد و تاثیر 

چندانی برروی تامین نخ پنبه ای نخواهد گذاشت. این 
کارخانجات نخ هایی با نمره 30، 34، 40، 42 و نمرات 

دیگر که تعداشان اندک است تولید می کردند.
در سایر مناطق هند نیز وضعیت به همین صورت است. 
کارخانجات ریسندگی واقع در گجرات تولید خود را تا 
50 درصد کاهش داده اند و اگر روند افزایش قیمت 
پنبه به همین صورت ادامه پیدا کند احتمال تعطیلی این 
کارخانجات می رود. قیمت پنبه تا 115000 روپیه در 
هر کندی)واحد جرم در هند( 356 کیلوگرمی افزایش 
یافته است. باال رفتن قیمت پنبه عالوه بر کارخانجات 
نیز درگیر  را  بافندگی و پوشاک  ریسندگی واحدهای 
کرده چون خریداران آن ها مایل به پرداخت پول بیشتر 

نیستند.
به گفته رییس انجمن ریسندگان گجرات، تولیدکنندگان 
نخ در سه هفته گذشته سفارش جدیدی با قیمت های 
جدید نگرفته اند. چنانچه قیمت ها پایین نیاید، بیشتر 
کارخانجات مجبور به تعطیلی می شوند. در حال حاضر 
بسیاری از کارخانجات ریسندگی برای انجام سفارشات 
اند. حدود  زیان شده  قبلی مشتریان متحمل ضرر و 
120 کارخانه ریسندگی در گجرات در شرایط فعلی با 
50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. تولیدکنندگان 
پوشاک این منطقه نیز تولیدات خود را تا 45 درصد 
کاهش داده اند. تقاضا در مراکز مهم تولید پوشاک در 

هند از جمله احمدآباد به شدت کاهش یافته است.

کارخانجات ریسندگی در شمال هند نیز تولید نخ پنبه ای 
خود را کاهش داده اند چون پس از افزایش هزینه تولید 
سود کافی نداشته اند.  بر اساس داده های به دست آمده 
از منابع صنعتی، کارخانجات تولیدات خود را 20 تا 50 
درصد کم کرده اند. این کارخانجات در حال حاضر شروع 
به تولید نخ اسپان و نخ ویسکوز نموده اند. بسیاری از 
کارخانجات حتی از تولید نخ پنبه پلی استر نیز خودداری 
کرده اند. با این حال  بسیاری از کارخانجات ریسندگی 
بزرگ نهایتا تا سه الی چهار ماه آینده به تولید ادامه می 
دهند چون قصد دارند تولید نخ پنبه ای را کاهش داده 
و رو به سوی تولید نخ غیرپنبه ای و نخ های پنبه ای 
ظریف تر بیاورند. آنها پیشتر وخامت اوضاع را درک و 
انبارهای خود را برای ماه های بیشتری پر کرده بودند. 

یکی از بازرگانان اهل لودهیانا می گوید: »سه تا چهار 
ماه آینده دوران سختی برای صنایع نساجی است اما 
شرکت های بزرگ از قبل خودشان را آماده کرده بودند 
تا بتوانند در این دوران به تولید ادامه دهند.« کارخانجات 
رو به تولید نخ های پنبه ظریف تر با نمره 40-34 آورده 
اند و به میزانی سفارش برای صادرات گرفته اند که از 
موجودی اشباع نشوند. این کارخانجات همچنین تولید 
نخ های غیرپنبه ای و حتی ویسکوز را نیز آغاز کرده اند.

تهیه و تنظیم: اکرم باقری توستانی

کاهش تولید نخ پنبه ای در کارخانجات ریسندگی هند
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کمپانی ژاپنی شــیما سیکی-پیشرو در عرصه 
ارایه راهکارهای نوآورانه در صنعت نساجی-واقع 
 JEC World در اســتان واکایاما در نمایشگاه
2022 که از تاریخ 3 تا 5 ماه می در شهر پاریس 

برگزار شد، حضور داشت. 
شیما ســیکی در این نمایشــگاه ماشین برش 
چند الیه کامپیوتری شده P-CAM 131 را به 
نمایش گذاشت. معروفیت این کمپانی بیشتر در 

زمینه فناوری کشبافی هول گارمنت است.
ماشین آالت برش کامپیوتری سریع، کارآمد و 
قابل اعتماد ســری P-CAM شیما سیکی به 
دلیل عملکرد نوآورانه و کیفیت ساخت ژاپن آنها 

شناخته شده اند و بیشترین سهم بازار در ژاپن را 
از آن خود کرده اند. 

ماشین P-CAM 131 در نمایشگاه پاریس در 
جمع و جورترین حالت خود به نمایش گذاشته 
شــد و دارای فضایی با انــدازه mm 1700 در 
mm 1300 برای برش بود  که قابل گسترش 

نیز هست. 
قابلیت برش چندالیه این ماشین امکان برش تا 
1 اینچ یا 33 میلی متر از پارچه یا ماده اولیه را 

فراهم می کند. 
وجود یک سیستم چاقو تیزکن در این ماشین 
باعث می شود تا همواره تیغه برش تیز و محکمی 

در اختیار داشته باشیم. 
اجزای محکــم و قدرتمند این ماشــین باعث 
حرکت سریع تر و به موقع چاقو و برش دقیق تر 
کامپوزیت ها و سایر مواد اولیه صنعتی می شود. 
طرز قرارگیری این ماشین به گونه ای است که 
برای طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی به 

غیر از منسوجات و پوشاک مناسب باشد.

جدیدترین نوآوری کمپانی شــیما ســیکی در 
عرصه فناوری تخت باف که برای منســوجات 
فنی کاربرد دارد نیز در این نمایشگاه به صورت 
ویدیویی به نمایش گذاشته شد-یک نمونه اولیه 
از ماشین حلقوی پودی که قابلیت نخ گذاری در 

چند جهت را دارد. 
در این ماشــین از تکنیک اینلــی برای تولید 

منسوجات ترکیبی استفاده می شود. 
در واقع خواص کشسانی منسوجات کشباف و 
پایداری و دوام منسوجات تاری پودی در پارچه 
حاصل به چشم می خورد که برای کاربردهای 

فنی مختلف مناسب است. 
از آن جایی که در ماشین آالت تخت بافی امکان 
تولید محصوالت نهایی شکل دهی شده همراه با 
ضخامت افزوده وجود دارد در نتیجه در مقایسه 
با روش های موجود تا حد زیادی در زمان پس 
از پردازش، هزینه، ماده اولیه و نیروی کار صرفه 
جویی می شــود ضمن این که کارآمد و پایدار 

نیز هست.
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کمپانی نیلیت-تامین کننده جهانی نایلون 6،6 
 SENSIL® ممتاز-محصول جدیــدی را با نام
ByNature عرضه کرده اســت. این محصول 
که در تهیه آن از مواد اولیه تجدیدپذیر به جای 
مواد اولیه بر پایه فســیل اســتفاده شده است، 
باعث بهبود پایداری، چرخه عمر و اثرات زیست 

محیطی لباس ها می شود. 
 ISCCplus با به کارگیری مواد اولیه مورد تایید
در سنسیل بای نیچر انتشار گازهای گلخانه ای به 
حداقل رسیده و وابستگی به منابع تجدیدناپذیر 
کاهش یافته است. مصرف کنندگان می توانند 
با خرید لباس هایی که با استفاده از منسوجات 
سنسیل بای نیچر تولید می شود و همان میزان 
از راحتی، کارایی و طول عمر سنسیل را فراهم 
می کند، به کاهش ردپای کربن خود و به حداقل 

رساندن آن کمک کنند.
به گفته ایالن مالمد مدیر عامل کمپانی نیلیت، 
محصــول جدید تحولی در عرصــه نایلون 6،6 

ممتاز است. سنســیل بای نیچر تا حد زیادی 
باعث کاهش رد پای کربن شــده و بیشــترین 
ســطح کیفیت را در پارچه های بشرســاخت 
مورد استفاده در پوشاک فراهم می کند. صنعت 
نســاجی برای کاهش اثرات زیست محیطی و 
افزایش مسولیت پذیری خود در بازارهای جهانی 
به توسعه چنین محصوالت نوآورانه ای نیاز دارد. 
 فرانک ریل، رییس بازاریابی، توسعه تجاری و پلی 
آمیدهای پایدار در کمپانی بی ای اس اف گفت 
که از همکاری با کمپانی نیلیت برای اســتفاده 
از مواد اولیه BMB)بر پایه منابع تجدیدپذیر به 
جای منابع فسیلی( در بخش پوشاک و گسترش 
کاربرد این مواد بسیار خوشحال است. آن ها با 
همکاری یکدیگر می توانند راهکارهای خالقانه 
جدیدی را ابداع کنند که باعث بهبود چشمگیر 
صنایع نساجی و پوشــاک و همچنین کاهش 

اثرات زیست محیطی آن خواهد شد.
مهندسان شرکت نیلیت تضمین می کنند که 

پارچه های سنســیل بای نیچر ضمن این که 
زیست سازگارترین انتخاب است، همان میزان 
راحتی و کارایی مورد انتظار از نایلون 6،6 ممتاز 

را فراهم می کند.
 مشتریان پس از انتخاب لباس های با کیفیت و 
بادوام که بازتابی از ایده های شخصی شان است، 

حس بهتری خواهند داشت.
سنســیل بای نیچر جدیدترین نوآوری پایدار 

کمپانی نیلیت است. 
این کمپانی اخیرا سنسیل بایوکر را معرفی کرده 
که با استفاده از یک فناوری خاص که به کاهش 
ماندگاری ضایعات نســاجی در دریاها و زمین 
های دفن زباله کمک می کند، بهبود یافته است. 
سنســیل اکوکر که از نایلون بازیافتی تهیه می 
شود و سنسیل واترکر از پیش رنگرزی شده که 
باعث صرفه جویــی صددرصدی در مصرف آب 
مورد استفاده در فرایندهای رنگرزی تر متداول 

می گردد، محصوالت جدید نیلیت هستند. 

عرضه محصول جدید تهیه شده از مواد اولیه زیستی توسط کمپانی نیلیت
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کمپانی تکسون جدیدترین محصول خود را که 
یک ماده اولیه سلولزی زیستی و زیست تجزیه 
پذیر است، در نمایشگاه بسته بندی میالن که از 
تاریخ 24 تا 26 می برگزار شد به نمایش گذاشت. 
این ماده اولیه که Texon Verde نام دارد، از 
پالپ چوب دارای منابع پایدار، بایندرهای گیاهی 
و پیگمنت های طبیعی تهیه می شــود و برای 
بسته بندی های لوکس و ممتاز مورد استفاده 
قرار می گیرد. کاربرد این ماده همچنین می تواند 
در لوازم خانگی و فشن باشد و برای طراحان آگاه 
به مسایل زیســت محیطی این امکان را فراهم 
می کند تا بدون قربانی کردن کیفیت و زیبایی، 
اثرات زیست محیطی محصوالت خود را کاهش 

دهند. محصول جدید تکســون برای محافظت 
از لباس هــای های اند یا با کیفیت ممتاز و ابزار 
تکنولوژی مانند کامپیوترها بسیار مناسب است 
چون ســبک، مقاوم در برابر پارگی، قابل پاک 
شــدن و با قابلیت جابجایی آسان می باشد. از 
این ماده اولیه می توان در انواع مختلفی از بسته 
بندی و همچنین تولید کاالهای ضروری خانگی 
و فشن استفاده کرد. محتوای ماده اولیه جدید 
تا 90 درصد زیســتی بوده و عاری از ترکیبات 
خطرناک است. تولید آن نیز در کارخانه تکسون 
واقع در شــهر ریپاترانزونه ایتالیا و با روش های 
مکانیکی و شیمیایی کامال زیست سازگار انجام 
می شود. این ماده زیســت تجزیه پذیر بوده و 

تنها در سه رنگ مشکی، کاراملی و سفید و به 
صورت ورقه های 100 در 150 سانتی متر و یا 
مارپیچ هایی با عرض 150 ســانتی متر و طول 
های مختلف در دسترس است. تکسون ورده چه 
از نظر عناصر تشکیل دهنده و چه از نظر زیست 
تجزیه پذیری آن به تولیدکنندگان این اجازه را 
می دهد تا خالقیت خود را به شــکلی زیست 
سازگار عرضه کنند.  جدیدترین گزارش وضعیت 
پایداری تکسون نشان می دهد در مسیر رسیدن 
به اهداف زیســت محیطی خود در سال 2025 
قرار دارد؛ اهدافی نظیر به نصف رساندن ردپای 
کربن و به نصف رســاندن مصرف مــواد اولیه 

ویرجین.

ارایه محصول جدید کمپانی تکسون در نمایشگاه پریمیر پکجینگ میالن

کمپانی کوزمو اسپشالیتی کمیکالز از دو عامل 
زیست سازگار جدید برای رنگرزی پلی استر با 
نام های Polyst PB و Polyst PLD رونمایی 

کرده است.  
دکتــر آنیل گیکواد، رییــس بازرگانی کمپانی 
می گوید: این محصوالت در مســیر نوآوری در 
صنعت نساجی با تضمین یکنواختی در رنگرزی 
و ثبات محصول رنگرزی شــده به بهبود فرایند 
رنگرزی پارچه های پلی اســتری کمک خواهند 

کرد.
 هــر دو محصول باعث بهبود ثبات، ظاهر رنگ 
و زیردست پارچه می شوند ضمن این که با این 
روش خصوصیات پارچه رنگرزی شــده دست 
نخورده باقــی خواهد مانــد و فرایند رنگرزی 

تسهیل می شود.
پلی اســتر به دلیل ساختار خود آبگریز بوده که 
باعث می شــود ایجاد ثبات در رنگرزی و فرایند 
تکمیلی آن در محیط آبی مشکل باشد. برای رفع 
این مشکل نیاز به یک عامل یکنواخت کننده و 

دیسپرس کننده می باشد."
ماده Polyst PB یک بافر اسیدی برای فرایند 
رنگرزی پلی استر است. این ماده باعث می شود 
تا سطح PH پارچه ثابت باقی بماند ضمن این 
 PH که ریسک تغییر شید رنگی در اثر نوسانات

را کم می کند. ماده جدید غیرسمی بوده و مقدار 
دوز مورد استفاده آن کم است که باعث افزایش 

اعتمادپذیری آن می شود.
ماده فوق فاقد فوم و محدوده PH آن بین 4-7 
است. در نتیجه برای تمامی فرایندهای تری که 
در این محدوده PH قرار دارند، مناسب می باشد. 
با توجه به تطبیق پذیری این عامل می توان از آن 
به عنوان بافر برای رنگرزی نایلون، پلی استر، پلی 
اکریلیک اسید و پشم و یا ترکیبات آنها استفاده 

کرد.
ماده PLD Polyst نیــز یک عامل یکنواخت 
کننده و دیسپرس کننده برای پلی استر است. به 
گفته کمپانی این ماده باعث ثبات در یکنواختی 
رنگرزی شده و در صورت مصرف آن با رنگرزی 

دیســپرس با بهبود انحالل پذیری پارچه پلی 
اســتری باعث افزایش درخشندگی و در کل به 
دســت آوردن نتایج یکنواخت در طول فرایند 

رنگرزی می شود. 
این دو مــاده که دارای فرموالســیون خاصی 
هستند هم زیســت تجزیه پذیر و هم دوستدار 

محیط زیست می باشند.
این محصول یک ماده کمکی بوده که به بهبود 
انحالل پذیری و ثبات در رنگرزی کمک می کند. 
عالوه بر آن به گفته کمپانی تولیدکننده، استفاده 
از آن باعث ثبات رنگی بهتر و زیردســت نرم تر 
پارچه یا نخ های رنگرزی شــده می شود ضمن 
این که با بهبود قابلیت پراکندگی و انتشــار از 

تجمع و انباشتگی رنگزاها جلوگیری می کند. 

دو ماده شیمیایی جدید دوستدار محیط زیست برای رنگرزی پلی استر



بر اســاس یک نظرســنجی که توسط شرکت 
چندملیتی خدمات حرفه ای اکســنچر بر روی 
بیش از 11000 مصرف کننده در 16 کشور انجام 
شده، تقریبا دوسوم یا 64 درصد مصرف کنندگان 
در جهان تا به حال یک کاالی مجازی خریداری 
کرده و یا تجربه حضور در یک محیط مجازی را 
داشته اند، با توجه به این که 83 درصد آن ها به 
خرید در متاورس عالقه نشان داده اند پیش بینی 
می شــود که تعداد خریداران مجازی از این هم 

بیشتر شود.
عالوه بر آن 42 درصد از پاسخ دهندگان به این 
نظرسنجی گفته اند که با یک خرده فروش در 
دنیای مجازی مالقات داشته اند تا از او راهنمایی 

بگیرند، پرداخت داشــته باشند و یا برای خرید 
یک کاالی فیزیکی طیف محصــوالت را مرور 
نماینــد. 56 درصد از پاســخ دهندگان نیز این 

برنامه را برای سال آینده اجرایی خواهند کرد. 
بر اساس یافته های به دست آمده از نظرسنجی 
جهانی اخیر اکســنچر این اعداد در میان نسل 
هزاره به ترتیــب بــه 51 و 61 درصد افزایش 
پیدا می کند.  بر اســاس گزارش اکسنچر، بیش 
از نیمی از مصرف کنندگان)55 درصد( عقیده 
دارند که در آینده قسمت بیشتر زندگی روزمره 

آنها در فضاهای دیجیتال سپری خواهد شد. 
اکثریت قریب به اتفاق مدیران اجرایی فروش نیز 
پیش بینی می کنند که سازمان های پیشرو با از 
میان برداشــتن مرزهای دنیای مجازی آن را به 

واقعیت نزدیک تر خواهند کرد.
 عالوه بر آن 72 درصد مدیران اجرایی می گویند 
که متــاورس تاثیر مثبتی بر ســازمان های آن 
خواهد گذاشت و 45 درصد عقیده دارند متاورس 

یک پیشرفت غیرمنتظره و تحول آفرین است.
جیل استندیش، مدیر عامل ارشد و رییس جهانی 
گروه صنعت فروش اکســنچر می گوید: "دوره 

متاورس آغاز شده است و موضوع تصمیم گیری 
در مورد ورود یا عدم ورود شرکت ها به آن نیست 
بلکه در مورد چگونگی ورود آنهاســت. برندها و 
خرده فروشــان باید در مورد این که تجربیات 
جدید می توانند چه معنایی برای مصرف کننده 
داشــت باشند، از نو تفکر کنند.  متاورس عالوه 
بر ایجاد فرصت های جدید برای فروش می تواند 
تجربیات جدیدی را ورای تنها یک خرید ساده 
برای مصرف کننده خلق کند. برای مثال خرده 
فروشان می توانند با ارایه یک رویداد خرید پخش 
زنده یک تجربه شخصی سازی شده را برای فرد 
ایجاد نمایند که در آن مشــتریان می توانند در 
کنار سفیر یک برند بنشینند و سپس بالفاصله 
وارد اتــاق پرو مجازی شــوند، محصولی را پرو 
کنند، آن را به کارت خود اضافه نمایند و سپس 

خارج شوند."
موقعیت ها و محصوالت مجازی عالوه بر خلق 
روش های جدید برای خرید، ســفر و معاشرت 
نمایانگر یک فرصت بالقوه برای افزایش درآمد در 

صنایع مختلف هستند.

تمایل 83 درصد از مشتریان جهانی به خرید در متاورس

نمایشــگاه دنیم بنگالدش پس از یک وقفه دو 
ساله به دلیل شیوع ویروس کووید-19 ماه آینده 

در شهر داکا برگزار شد.
این نمایشــگاه در روزهای دهــم و یازدهم ماه 
می در مرکز بین المللی همایش های باشوندارا 
در شــهر داکا برگزار شد. امســال تاکید برگزار 
کنندگان نمایشگاه بیشــتر بر روی پایداری و 

مبحث "فراتر از کسب و کار" بود..
تمرکز دوازدهمین دوره از این نمایشگاه بر روی 
فرصت های جدید به منظور داشــتن کسب و 
کاری موفق و بــادوام در جهانی بود که نیاز به 
داشتن رهبران صنعتی با رویکرد "فراتر از کسب 

و کار" در آن روز به روز بیشتر می شود.
نمایشــگاه دنیم بنگالدش دارای 79 غرفه گذار 
داخلی و خارجی بود که محصوالتی مانند پارچه، 
پوشــاک، نخ، ماشین آالت، تجهیزات تکمیل و 

اکسسوری را به نمایش گذاشتند.
در این رویداد همچنین هشت سمینار و مناظره 
برگزار شــد که تمامی آنها حول موضوع اصلی 

نمایشگاه یعنی پایداری می چرخیدند.
متخصصیــن هــر بخــش بــر اســاس نظر 
برگزار کنندگان نمایشــگاه مقابل یکدیگر قرار 
گرفتند تــا در مورد این که چطور صنعت دنیم 
می تواند نه تنها از نقطه نظر اقتصادی بلکه از نظر 
اجتماعی و زیست محیطی نیز بهبود پیدا کند، 

به بحث و مناظره بپردازند.
مســتفیظ الدیــن، برگزار کننده نمایشــگاه و 
همچنین مدیر عامل کمپانی بنگالدشی دنیم 
اکســپرت گفت: از دو سال پیش یعنی آخرین 
باری که این نمایشگاه برگزار شده بود تا کنون، 
جهان دچار تغییراتی شــده است. زنجیره های 
تامین دنیــم در معرض نوســانات و تغییرات 
چشمگیری قرار گرفته اند که باعث شده تا برای 
بقا و سازگاری ابداعاتی در آن ها به وجود بیاید. 
پاندمی کرونا تامین کننــدگان را وادار کرده تا 
توجه بیشتری به مسایل زیست محیطی داشته 
باشــند. این همان تقاضای مشتریان جهانی در 

دوران پس از کروناست.

او اضافه کرد:نمایشگاه دنیم مانند یک برق گیر 
عمل مــی کند که تمام نگرانی هــا را به خود 
می گیــرد و تعــدادی از پیشــروترین و خوش 
فکرترین تولیدکنندگان دنیم را گرد هم می آورد 
تا ایده های تازه و ابداعات فنی نوآورانه خود را به 

معرض نمایش بگذارند.
.

برگزاری نمایشگاه دنیم بنگالدش در ماه می

   78  شماره 230  خرداد 1401



با رونق یافتن خرید آنالیــن در پی پاندمی کرونا، 
حجم معامالت تجارت الکترونیک ترکیه در ســال 
2021 بــه 381/5 میلیارد لیــر) 25/87 میلیارد 
دالر( افزایش یافته است. در سال 2019 حجم این 
معامالت 136 میلیارد لیر بود که با رشد 66 درصدی 

ساالنه به 226/2 میلیارد لیر در سال 2020 رسید. 
انجمن اپراتورهای تجارت الکترونیک)ETID( پیش 
بینی می کند که حجم این معامالت در سال 2022 

بالغ بر 560 میلیارد لیر شود.
آن ها عقیــده دارند که صادرات الکترونیک نیز در 
سال 2022 با توجه به کاهش مالیات ها، حمایت 
دولت و سرمایه گذاری پلتفورم های جهانی دچار 
رشد چشمگیری خواهد شد.در سال 2021 تعداد 
سفارشات 46 درصد رشد سالیانه داشته و به حدود 
3/35 میلیارد رسیده است. این رقم در سال 2020، 
2/3 میلیارد  بود که نسبت به 1/36 میلیارد در سال 

2019، 68 درصد رشد سالیانه داشته است.
داده ها نشــان می دهد که در سال گذشته نسبت 

تجارت الکترونیکی به تجارت کل 17/7 درصد بوده 
است. این رقم در ماه نوامبر به بیشترین مقدار خود 
 ETID یعنی 20/4 درصد رسیده بود. بنا بر گزارش
تعداد شرکت هایی که وارد حوزه تجارت الکترونیک 
شده اند نیز به 484347 عدد افزایش یافت. این عدد 
در سال 2020، 256861 و در سال 2019، 68000 
بوده اســت.داده های موجود بر اساس بخش های 
مختلف نشان می دهد که حجم معامالت تجارت 
الکترونیــک در بخش لوازم خانگی کوچک و لوازم 
منزل در سال گذشته به حدود 53 میلیارد لیر رسید 
کــه 24/2 میلیارد لیر آن مربوط به لباس، کفش و 
اکسسوری و 21/4 میلیارد لیر مربوط به بخش لوازم 

الکترونیکی بوده است

افزایش حجم معامالت تجارت الکترونیک در ترکیه در پی تغییر عادت های ناشی از پاندمی

واردات منسوجات و پوشاک ایاالت متحده آمریکا 
همچنان با نرخ باال در حال افزایش است و در سه 
ماهه نخســت سال جاری با رشد 31/37 درصدی 
نسبت به دوره مشابه سال قبل از 24/639میلیارد 
دالر به 32/368 میلیارد دالر رسیده است. چین با 
در اختیار داشتن سهم 27/47 درصدی همچنان 
بزرگ ترین تامین کننده منســوجات و پوشاک 
آمریــکا بوده و پس از آن ویتنام با ســهم 13/59 

درصدی قرار می گیرد. 
 Major Shippers بر اساس جدیدترین گزارش
از دپارتمان بازرگانی آمریکا، البسه با ارزش 24/314 
میلیارد دالر بخش عمده ای از منسوجات و پوشاک 
وارداتی از ژانویه تا مارس ســال 2022 را به خود 

اختصاص می دهند؛ واردات محصوالت غیر البسه 
ای نیز 8/053 میلیارد دالر بوده است. 

واردات از بنــگالدش و اندونزی که جزو ده تامین 
کننده برتر البسه ایاالت متحده آمریکا به شمار می 
روند، به ترتیب شاهد رشد ساالنه 62/23 و 62/31 
درصدی بوده است. واردات از هند و پاکستان نیز در 
این دوره حدود 54-53 درصد افزایش داشته است. 
از ســوی دیگر واردات از هندوراس که در میان ده 
تامین کننده برتر قرار دارد، رشد 20/97 درصدی 
را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تجربه کرده 

است.
در گروه غیر البسه ای نیز واردات از کامبوج که در 
میان ده تامین کننده برتر قرار دارد، 74/37 درصد 

رشد ساالنه داشته است. واردات از ایتالیا و ویتنام 
نیز به ترتیب 35/81 و 25/71 درصد افزایش یافته 
اما واردات از ترکیه شاهد افت 4/96 درصدی بوده 

است.
از مجموع واردات منســوجات و پوشاک آمریکا در 
دوره مورد بحث که ارزش آن 32/368 میلیارد دالر 
است، ارزش محصوالت پنبه ای 14/495 میلیارد 
دالر، محصوالت تهیه شــده از الیاف بشرساخت 
16/259 میلیارد دالر، محصوالت پشمی 739/258 
میلیون دالر و محصوالت تهیه شده از الیاف گیاهی 

و ابریشم 874/120 میلیون دالر می باشد.
واردات منسوجات و پوشاک آمریکا در سال 2020 
به شدت کاهش یافته بود که دلیل عمده آن پاندمی 
کووید-19 بــود. واردات از 111/033 میلیارد دالر 
در ســال 2019 به 89/596 میلیارد دالر در سال 
2020 رسیده بود اما در سال 2021 جهش یافتو از 
دوران قبل پاندمی تجاوز کرد و نهایتا به 113/938 

میلیارد دالر رسید.
 اعــداد و ارقام مربوط به واردات نشــان می دهد 
که اقتصاد آمریکا به ســرعت در حال احیای خود 
می باشد. بزرگ ترین اقتصاد جهان تا جایی که به 
واردات منسوجات و پوشاک مربوط است از احیای 
اقتصادی در کشــورهای در حال توسعه حمایت 

خواهد کرد.

افزایش 31/37 درصدی واردات منسوجات و پوشاک آمریکا از ژانویه تا مارس
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کمپانی اســمارت وول، تولیدکننده پوشــاک 
و جوراب های بر پایه پشــم مرینوس به عنوان 
بخشی از فعالیت های مستمر خود در راستای 
گردشی شدن، اعالم کرد که در ماه آوریل پروژه 
ســکند کات را با هدف جمــع آوری 400000 
جوراب کهنه در رویداد take-back و بازیافت 

آن ها اجرایی کرد. 
بر اساس مطالعه ای که اخیرا توسط اسمارت وول 
انجام شــده، بسیاری از افراد لباس های قدیمی 
خود را بازیافت نمی کنند چــون این کار را بلد 
نیستند و یا منابع آن را در اختیار ندارند)%46( 
و یا تصورشــان بر این اســت که از لباس مورد 
نظر نهایت استفاده شده اســت و دیگر ارزشی 

ندارد)%67(. 
بازیافت یک لباس مزایای زیادی به همراه دارد 
از جمله کاهش اثرات زیســت محیطی حاصل 

از تهیه مواد اولیه خام اســتفاده نشــده، صرفه 
جویی در مصرف انــرژی، انتقال ضایعات کمتر 
به زمین هــای دفن زبالــه و محافظت از منابع 
طبیعی مانند آب. کمپانی اسمارت وول امیدوار 
است این پروژه بتواند الهام بخش افراد بیشتری 
باشد و به آن ها برای تغییر عادات بازیافت خود 
آگاهی بخشد.پروژه سکند کات برای نخستین 
بار در آوریل 2021 توسط کمپانی اسمارت وول 
با هدف برطرف کردن نســبی مشکل ضایعات 
صنعت نساجی رونمایی شد. تنها 12 درصد مواد 
اولیه پوشاک در جهان بازیافت می شود و جوراب 
نیز یکی از بیشــترین منسوجاتی است که دور 

ریخته می شود. 
سال گذشته کالکشن جوراب های بازیافتی باعث 
شد تابیش از 12000 پوند ماده اولیه راهی زمین 
های دفن زباله نشــود. کمپانــی متریال ریترن 
واقع در کارولینای شمالی موفق شد با همکاری 
کمپانی اسمارت وول ضایعات به دست آمده را به 
بالش های کمپینگ سکند کات K9 تبدیل کند.

اســمارت وول برای این که جوراب های قدیمی 
مجددا قابل استفاده باشــند در حال همکاری 
با کمپانی متریال ریترن اســت. متریال ریترن 
یک پلتفورم گردشــی منحصر به فرد در گروه 
اینداســتریال کامنز بوده که راهکارهای پایدار 

در رابطه با تولیدات و ضایعات نساجی ارایه می 
دهد که مناسب با مکان مورد نظر است. امسال 
اسمارت وول با 400000 جوراب جمع آوری شده 
نخ بازیافتی تولید کرد تا در آینده در محصوالت 

گردشی مورد استفاده قرار گیرد. 
 آلیشیا چین، مدیر ارشد بخش پایداری و تاثیرات 
اجتماعی کمپانی اسمارت وول گفت که آنها با 
راه اندازی مجدد پروژه ســکند کات یک قدم به 
هدف خود که گردشی شدن صد در صد تا سال 
2030 اســت، نزدیک تر شــده اند. آنها همواره 
تالش می کنند با کشف روش های تولید جدید 

از اثرات زیست محیطی بکاهند. 
با عرضه پروژه سکند کات مشتریان نیز می توانند 
با تحویل جوراب های قدیمی خود برای بازیافت، 
به آنها در این مسیر کمک کنند. مالی همستریت، 
مدیر اجرایی اینداستریال کامنز عقیده دارد که 
بازیافت هم از نظر اقتصادی و هم اکولوژیکی یک 

فرایند عالی به شمار می رود. 
در این فراینــد از مواد اولیه به دســت آمده از 
سرتاســر ایاالت متحــده آمریکا اســتفاده و از 
شــغل های موجود در صنایع تولیــد و بازیافت 
حمایت می شــود. این فرایند نشان می دهد که 
چطور راهکارهای زیست محیطی می تواند هم 

به نفع افراد و هم محیط زیست باشد

بازیافت جوراب های قدیمی توسط کمپانی اسمارت وول

هند در سال مالی 2022 باالترین میزان صادرات 
را در بخش نساجی و پوشاک شامل صنایع دستی 

به ثبت رسانده است. 
میزان صادرت این بخش در مقایسه با سال مالی 
2021 و 2020 به ترتیب 41 و 26 درصد افزایش 

داشته است. 
آمریکا با دارا بودن سهم 27 درصدی مهم ترین 
مقصد صادراتی این کشــور بــوده و پس از آن 
اتحادیه اروپا)18 درصد(، بنگالدش)12 درصد( 

و امارات متحده عربی)6 درصد( قرار می گیرند.
از نظر طبقه بندی بر اســاس نوع محصول باید 
گفت که صادرات منســوجات پنبه ای در این 
دوران 17/2 میلیارد دالر بوده که 39 درصد کل 
صادرات را به خود اختصاص می داد و در مقایسه 
با سال های مالی 2021 و 2020 به ترتیب دارای 

رشد 54 و 67 درصدی بوده است. 

صادرات پوشــاک آماده در این دوره با سهم 36 
درصدی 16 میلیارد دالر بوده که شاهد رشد 31 
و 3 درصدی در مقایسه با سال های مالی 2021 

و 2020 بوده است.
منسوجات بشرساخت نیز با سهم 14 درصدی 
دارای صادرات 6/3 میلیارد دالری در این دوران 
بوده اند که در مقایسه با سال های مالی 2021 و 
2020 به ترتیب رشد 51 و 18 درصدی را تجربه 

کرده اند. 
صادرات صنایع دستی با سهم 5 درصدی از کل 
صادرات 2/1 میلیارد دالر بود که در مقایســه با 
ســال های مالی 2021 و 2020 به ترتیب 22 و 

16 درصد افزایش داشته است.

ثبت باالترین میزان صادرات نساجی هند در سال مالی 2022

   80 شماره 230  خرداد 1401



کمپانی کلین چین که در زمینه افزایش شفافیت 
در زنجیره تامین مواد شیمیایی تالش می کند، 
امکان مدیریت تخلیه پساب ها را برای برندها و 

تامین کنندگان فراهم کرده است.
 ADEC کلیــن چین کــه تحــت مالکیــت
Innovations-فعال در زمینه روش های پایدار 
مدیریت داده ها-می باشد، امکان جدیدی را برای 
تامین کنندگان نساجی و پوشاک فراهم کرده 
است تا بتوانند نتایج حاصل از آزمایش پساب ها 
را آپلود و ذخیره سازی کنند و آن را با برندهای 

دیگر در پلتفورم کلین چین به اشتراک بگذارند. 
یک ســری از برندهای مطــرح از مدول جدید 
کلین چین حمایت کــرده اند. محصول جدید 
کلین چین بخشی از فعالیت های این کمپانی 
برای کمک به تولیدکنندگان و تامین کنندگان 
پوشاک در راستای کنترل بهتر عملیات تخلیه 
پساب های کارخانجات و انجام اقدامات عملی به 

منظور بهبود عملکرد است.
گفته می شود این پلتفورم برای برندها در مورد 
این که کدام تامین کننده آزمایشات الزم را انجام 
می دهد و کدام یک در این زمینه فعالیتی ندارد، 
شفاف ســازی می کند. همچنین کارخانجاتی 
که استانداردهای موجود در تخلیه پساب ها را 
رعایت می کنند، معرفی کرده و به کارخانجات 

دیگر در این زمینه کمک می کند.
کلین چیــن از این مدول همچنین در تفکیک 
داده های به دســت آمده از برگه های اطالعات 

ایمنی و شناسایی هشــدارهای بالقوه در مورد 
پساب ها بهره می گیرد.

بنا به گفته کمپانی کلین چین، شرکت های مد 
و نســاجی مهم ترین آالینده های آب در طول 
زنجیره تامین هســتند. با این حال این کمپانی 
عقیده دارد که برندهــا و تامین کنندگان می 
توانند برای حل این معضل به سرعت وارد عمل 
شوند. وجود مدول های مربوط به پساب ها، مواد 
شیمیایی و تطابق با قوانین بر روی یک پلتفورم 
واحد به مشــتریان کمک می کنــد تا بتوانند 
خطرات مربوط به پســاب ها، اســتفاده از مواد 

شیمیایی و تطابق با قوانین را مدیریت کنند.
کلین چین همچنیــن ادعا می کند که پلتفرم 
جدید به سازمان ها کمک می کند تا شفافیت، 
اندازه گیری و نظــارت بر عملیات مهم تخلیه 
پســاب ها را بهبود ببخشند و بتوانند به سوی 

آینده ای پایدارتر قدم بردارند

فناوری جدید کمپانی کلین چین برای کمک به ردیابی پساب ها

مــاده اولیه Circuitex® تولید کمپانی نوبل 
بایومتریالــز دارای قابلیت محافظــت در برابر 
امواج با فرکانس باالی ایجاد شده توسط جنگ 

افزارهای انرژی هدایت شده است.
کمپانــی نوبل بایومتریالز واقع در اســکرانتون 
پنسیلوانیا به منظور مدیریت انرژی چندطیفی، 
ماده اولیه Circuitex® را طراحی کرده است. 
هرچند که این فناوری جدید نیست اما کمپانی 
اخیــرا اعالم کرده که فناوری های فوم و پارچه 
سیرکوتکس قابلیت بازتاب امواج با فرکانس باال 
مشابه آن چه در حمله ســندروم هاوانا توسط 
جنگ افزارهای انرژی هدایت شــده ایجاد شده 
بود را دارند. ماده اولیه پیشــرفته سیرکوتکس 
بدون نیاز به ســیم قادر به انتقال داده و انرژی 
الکتریکی از درون مواد اولیه دارای ســطح نرم 
می باشــد که این ویژگی آن را برای استفاده به 
عنوان ماده اولیه رســانای انرژی و یا ماده اولیه 
رسانای محافظ مناسب می کند. این ماده اولیه با 
رسانایی باال بسیار سبک بوده و از انعطاف پذیری 
خوبی نیز برخوردار است. به گزارش کمپانی نوبل 
اثر پوششی الکترونی سیرکوتکس در محدوده 
گسترده ای از طیف الکترومغناطیسی یعنی از 

30 مگاهرتز تا 30 گیگاهرتز عمل می کند.

کمپانی نوبل بایومتریالز در ابتدا فعالیت خود را با 
تولید پوشاک ضدمیکروبی برای مصرف کنندگان 
از طریق استفاده از نقره و فلزدار کردن الیاف آغاز 
کرد. این کمپانی دو سال را صرف توسعه فناوری 
تخصصی خود که اتصال نقره خالص به ســطح 
یک پلیمر بود، کرد. نــوآوری جدید این امکان 
را برای کمپانی فراهم کرد تا بر روی اســتفاده 
از نقره برای ضدمیکروبی کردن پوشاک سرمایه 
گذاری کند. فنــاوری های بایومتریالز از همان 
ابتدا گسترش پیدا کرد و در محصوالت پزشکی 
و ضدمیکروبی متنوعی نیز به کار گرفته شد که 
مورد استفاده ارتش آمریکا و صنعت مراقبت های 
بهداشتی نیز بود. محصوالت ضدبوی این کمپانی 

همچنان در مسیر رشد و پیشرفت هستند.
ســیرکوتکس معموال در مــواردی که نیازمند 
ویژگی هایی فراتر از ضدمیکروبی بودن اســت، 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. بر اساس ویژگی 
کاربردی مورد نیاز می توان مس و ســایر مواد 
معدنی آنتی اکسیدان را به مانند نقره به پلیمر 
متصل کرد. آلن کوهن، مدیر ارشــد بازاریابی 
کمپانی نوبــل بایومتریالز می گوید: "اســاس 
فناوری مورد استفاده در محصوالت سیرکوتکس 
مشــابه فناوری ضدمیکروبی اســت اما در این 

فنــاوری از زیرالیه های پلیمری ، عناصر فعال 
بر پایه مواد معدنی و تکنیک های ایجاد اتصال 
متنوعی برای کسب بهترین نتیجه استفاده می 
شود." سیرکوتکس به شکل الیاف، پارچه یا فوم 

در دسترس است. 
کوهن می گوید: "مشتریان ما بسته به نیازشان 
معموال فیالمنت های مداوم را درون پارچه به کار 
می گیرند و یا به سادگی پارچه های کامال فلزدار 
شده را خریداری می کنند. فوم سیرکوتکس را 
می توان به صورت الیه و یا محافظ درون لمینت 

به کار گرفت."
نوبل بایومتریالز در پاســخ بــه افزایش تهدید 
ســندروم هاوانا به توسعه سیستم های کاهش 
دهنده اکتیو و پســیو با قابلیت مقابله در برابر 
حمالت جنگ افزارهای انرژی هدایت شده در 

موقعیت های ثابت و متحرک پرداخت.
جویل فرری، موســس و مدیر ارشــد بازرگانی 
کمپانی می گوید: "اثربخشــی سیرکوتکس در 
ماموریت های بحرانــی ارتش و موارد کاربردی 
صنعت هوافضا ثابت شده است. نوبل بایومتریالز 
سال های زیادی را صرف توسعه سیستم مدیریت 
انرژی چندطیفی برای ایجاد ایمنی و محافظت 

کرده است. 

محصوالت محافظ جدید از کمپانی نوبل بایومتریالز
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کمپانــی Rtfact Brands از یک جایگزین 
صد در صد طبیعی، زیســت تجزیــه پذیر و 
قابل تبدیل به کامپوســت برای چــرم با نام 

CORKonLINEN رونمایی کرده است.
این کمپانی فرانســوی پس از 18 ماه تحقیق 
و توسعه اعالم کرده که محصول جدید از سه 
عنصر اصلی تشکیل شــده است: چوب پنبه 
پرتغالی، لینن فرانســوی و یک نوع چسب بر 
پایه آب. طراحی این محصول با هدف کاهش 
اثرات زیست محیطی صورت گرفته است. این 
ماده اولیه همچنین زیست تجزیه پذیر بوده و 
در یک سطل آشــغال خانگی نیز قابل تبدیل 
به کامپوست می باشــد، در نتیجه دارای یک 

زندگی صد در صد سبز است.
رونجا نیلسن، موسس کمپانی می گوید: "هنوز 
برای محصول جدید تاییدیه ای دریافت نکرده 
ایم به این دلیل ســاده که هنــوز تاییدیه ای 
وجود ندارد. من در تالش برای یافتن تاییدیه 
مناسب هستم اما مساله تا حدی پیچیده است. 
آن چه که مســجل است قابلیت تبدیل کامل 

لینن، چوب پنبه و چســب به کامپوســت در 
خانه می باشد."

به گفته کمپانی کورک آن لینن در حال حاضر 
تنها ماده اولیه موجود در بازار است که از لحاظ 
استحکام و ویژگی های فنی با چرم برابری می 
کند. نیلسن می گوید: "ما تست های زیادی را 
از لحاظ انعطاف پذیری، سایش و ضدآب بودن 
برروی این ماده اولیه انجام داده ایم. تمامی این 
تست ها که تاییدیه های آن هم موجود است 
توســط گروه CTC فرانسه انجام شده است." 
نیلســن در حال انجام ارزیابی های مربوط به 

چرخه عمر محصوالت کمپانی نیز هست.
مهم تریــن چالش تولید محصــول جدید از 
نظر نیلسون، چسب بوده است.توسعه چسب 
تشکیل دهنده کورک آن لینن تا حدی زمان 
بر بوده چون چســب ها معمــوال حاوی مواد 
شــیمیایی و بر پایه نفت هســتند. در ابتدا از 
الســتیک ولکانیزه نشــده بــرای این منظور 

استفاده شد اما نتیجه نداد.
مشکل اینجا بود که لینن بسیار دوستدار آب 

و مایعات است. بنابراین اگر لینن چسب را به 
خود جذب کند، انعطاف پذیریش را از دســت 
خواهد داد. نیلســن همچنین مالک کمپانی 
کیف دستی بگ افیرنیز هست که در آن برای 
تولید کیف دســتی از چوب پنبه استفاده می 
شود. استفاده از چوب پنبه برای تولید کالکشن 
بــگ افیر یک انتخاب اکولوژیکی و نه احمقانه 

است. 
این پارچه تنهــا پارچه ای اســت که از نظر 
زیردست بسیار به چرم شباهت داشته و از نظر 
عایق حرارتی و محافظت در برابر آب بســیار 
بهتــر از چرم عمل می کند. طبیعت ســبک 
چوب پنبه باعث می شــود تا کیف شما حتی 
زمانی که پر اســت نیز بسیار سبک تر از کیف 

های معمولی باشد.
در حال حاضر پارچه کورک آن الین در ســه 
رنگ موجود است: سبز، آبی دریایی و مشکی 
هرچند که نیلســن امیدوار اســت به زودی 

رنگ های دیگری نیز اضافه شود.

سه جایگزین قابل تبدیل به کامپوست برای چرم

کمپانی مونالیــت تکنولوژی اخیرا پنج فناوری 
جدید ارایه کرده اســت که بر پایه گیاهان بوده 
و به گفته شرکت هدف اصلی شرکت که همان 
مهار نیروی طبیعت از طریق نوآوری های بر پایه 
گیاهان می باشد را تقویت و به افزایش پایداری، 
ایمنی و سالمت کره زمین کمک می کند. بعضی 
از این نــوآوری های جدید عبارتند از اکوآرمور، 
اینسکت پروف، مایندفولی کلین، اودورسیف و 
نچرال دایز. هرکــدام از این نوآوری ها کامال از 
اجزای گیاهی تهیه شده اند، صددرصد طبیعی 
اند و برای تولید آن ها از روش های کربن-منفی 
استفاده شده است. فناوری های جدید همگی 
قابل به کارگیری در فرایندهای تولید معمولی 
بوده و دارای ثبات شستشویی باالیی می باشند.

مدیر عامل شــرکت، آلی ســاتن گفت که آن 
ها بــرای عرضه این فناوری ها به بــازار و ارایه 
راهکارهای جدید و خالقانه به کســب و کارها 
بسیار مشتاق هستند. آن ها امیدوارند با رونمایی 

از این فناوری ها بتوانند با شــرکت های زیادی 
در بخش های مختلف شــریک شوند و فناوری 
های آن ها در دنیای واقعی مورد اســتفاده قرار 
گیرد. فناوری های فوق در پوشاک، یونیفورم ها، 
منسوجات خانگی، مسافرت، کاالهای مخصوص 
مهمانداری و هتل، تجهیزات ورزشــی، اجزای 
الکترونیکی، مبلمان، رنگ و غیره قابل استفاده 

اند.
فناوری اکوآرمور یکی از نخســتین روش های 
ضدمیکروبی کردن گیاهــی و پایدار در جهان 
است که قادر به از بین بردن 99/9 درصد باکتری 
هــا، ویروس ها، کپک ها و قارچ های موجود در 

هوا، پالستیک و لباس است.
اینسکت پروف یک فناوری صددرصد گیاهی و 
فاقد پرمترین می باشــد که برای دفع حشرات 
از روی منســوجات، پوســت و اشیای سخت 
کاربرد دارد.مایندفولــی کلین نیز یک فناوری 
خودتمیزشوندگی بوده که کاالهای عمل شده 

را صرف نظر از استفاده از آن ها پاک و تازه نگاه 
می دارد. با استفاده از این فناوری کاالها تنها در 
بعضی مواقع و بر اساس موقعیت استفاده از آن ها 

نیاز به شستشو خواهند داشت.
فناوری اودورسیف نیز یک فناوری طبیعی و بر 
پایه گیاه بوده که به طور دایمی باعث حذف و از 

بین رفتن بو از روی لباس می شود.
در حــال حاضر فنــاوری هــای کمپانی مون 
الیت یا در حال ســپری کردن مراحل دریافت 
تاییدیه های قانونی هســتند و یا تجاری سازی 
شــده اند. سرپرستی شرکت بر عهده گروهی از 
دکترها، دانشمندان و کارآفرینان است که خود 
را وقف ارایه راهکارهای نوآورانه طوالنی مدت به 
دنیا کرده اند. ماموریت شرکت نیز بهبود زندگی 
افراد جامعه با فراهم کردن شــرایط زندگی آزاد 
برای آن ها با بهــره گیری از نیروهای طبیعت 
و در عین حال توجه بیشــتر به محیط زیست 

می باشد.

ارایه فناوری های جدید گیاهی توسط کمپانی مونالیت تکنولوژی
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دهنــده  کیســر-ارایه  ترکیــه ای  کمپانــی 
راهکارهــای شستشــو-وکمپانی آلمانی دای 
استار-تامین کننده مواد شیمیایی-با همکاری 
یکدیگر موفق به ارایه روشی برای ایجاد ظاهر 
رنگ و رو رفته در جین شده اند که دارای اثرات 

زیست محیطی کمتری می باشد.
 "Advance Used Look" در این روش که
نام دارد می توان بدون نیاز به اســتفاده از آب 
و مواد شــیمیایی کــه در روش های متداول 
رنگرزی و شستشــوی دنیم استفاده می شد، 
مقــدار دقیقی از رنــگ پریدگــی را بر روی 
کاال ایجاد کــرد. این روش بــدون آب انجام 
می شــود ضمن این که نیازی به اســتفاده از 
پرمنگنات پتاســیم ندارد. پرمنگنات پتاسیم 
یک ماده شــیمیایی خطرناک است که باعث 

بروز اختالالت تنفســی نظیر سیلیکوزیس و 
بیسینوزیس می شود.

به گفته دو شــرکت این روش در مقایســه با 
روش های رنگرزی و شستشــوی اســتاندارد 
لباس باعث بهبود ثبات یا ســهولت عملیات 
کم رنگ کــردن و همچنیــن تکرارپذیری و 
یکنواختی عالی برای تولید انبوه می شــود. با 
این روش همچنین می تــوان رنگ هایی که 
دارای فام عمیق تری هستند را نیز محو کرد. 
صنعــت دنیم بــه دنبال روش های زیســت 
ســازگارتر برای ایجاد رنــگ پریدگی بر روی 
پوشاک است. کمپانی Officina +39 اخیرا 
فناوری Aqualess Fade را به عنوان بخشی 
از پــروژه Aqualess Mission خود عرضه 
کرده اســت. این نوآوری شامل مجموعه ای از 
فناوری هاســت که امکان شستشوی لباس ها 
را بــا مصرف کمتر آب تا 75 درصد فراهم می 
کند. با اســتفاده از این روش بدون نیاز به آب 
یا دماهــای باال می توان پارچه ها را مشــابه 
ســفیدگری با کلر، ســفیدگری کرد. کمپانی 
تولیدکننده جین Soorty در ماه نوامبر فرایند 
Zero Stone را عرضــه کــرده که فناوری 

ســنگ شــور کردن بدون نیاز به استفاده از 
سنگ پومیس یا پوکه معدنی می باشد. سنگ 

پومیس برای محیط زیست مضر است.
کمپانــی دای اســتار ارایه دهنده سیســتم 
رنگــرزی Cadirs Denim می باشــد. در 
این روش رنگرزی از هیدروســولفیت استفاده 
نمی شــود. هیدروسولفیت باعث تجمع نمک 
در طول فرایند رنگرزی دنیم می گردد. نمک 
تولید شــده در فرایندهای رنگرزی می تواند 
وارد منابع آبی طبیعی شــده و باعث تخریب 
اکوسیستم شود. دای استار در این فرایند عامل 
 Sera Con C-RDA کاهنده ارگانیک خود
را به جای هیدروســولفیت به کار گرفته و آن 
 %40 DyStar Indigo Vat را بــا محلــول
ترکیب کرده تا تمیزترین ایندیگوی موجود در 

بازار را تولید کند.
کمپانی کیســر نیز اخیرا دستاوردهای مهمی 
داشته است نظیر Lava Con DOZ که در 
واقع یک فعال کننده می باشــد که به ایجاد 
سفیدی درخشــان در جین که با استفاده از 

اوزون به تنهایی ممکن نبود، کمک می کند.
  

توسعه فرایند رنگرزی بدون آب دنیم توسط کمپانی های دای استار و کیسر

برند انگلیسی اســتال مک کارتنی 100 نسخه 
محــدود از کیــف هــای جدید خــود را که از 
میسلیوم-ساختار ریشه مانند قارچ-تهیه شده، 
برای فروش گذاشته است. این کیف ها نخستین 
محصوالت تهیه شده از میسلیوم هستند که به 

صورت تجاری عرضه می شوند.
 Frayme  به گفته شــرکت، کیف جدید کــه
Mylo نــام دارد، گامی رو به جلــو در عرصه 
مواد اولیه وگان مورد استفاده در صنعت فشن و 
بخشی از کمپین بزرگ تابستان 2022 این برند 
با نام فشن فانگی که به استفاده از قارچ به عنوان 

ماده اولیه در صنعت مد اشاره دارد، می باشد.
کیف های جدیــد که از اول ژوییــه 2022 در 
دسترس خواهند بود، برای اولین بار در هفته مد 

پاریس و در کت واک تابستان 2022 استال مک 
کارتنی در اکتبر 2021 رویت شدند.

طراحی این کیف با همکاری کمپانی بولت تردز-
تولیدکننده چرم مایلو که از میسلیوم تهیه می 
شود-انجام شده است. استال مک کارتنی از سال 
2017 همکاری خود را با این کمپانی آغاز کرده 
است. نتیجه همکاری این دو شرکت که مواد اولیه 
نوآورانه در صنعت مد بود، در کنفرانس تغییرات 
اقلیمی سازمان ملل متحد در قسمت "آینده مد" 

به نمایش گذاشته شد. 
 Falabella با الهام از کیــف Frayme کیــف
طراحی شــده است. این کیف دارای یک زنجیر 
آلومینیومی بزرگ قابل بازیافت بوده که به دور 
کیف پیچیده می شود. ساخت این کیف توسط 

کارگرانی انجام شده که برای کار با میسلیوم که 
یک جایگزین بر پایه گیاه برای چرم حیوانی می 

باشد، آموزش دیده اند.
دن ویدمایر، موسس و مدیر عامل کمپانی بولت 
تردز می گوید همکاری با اســتال و تیمش یک 
افتخار بزرگ بوده چون آن ها در انجام طراحی 
های برجسته با اســتفاده از چرم مایلو همواره 
پیشتاز بوده اند. ایجاد بخش مد غیرحیوانی در 
طبقه بندی های این برند و حمایت از مواد اولیه 
پایدار راه را برای داشتن یک صنعت مد مسووالنه 
تر هموار کرده است. عرضه اولین کیف لوکس بر 
پایه چرم مایلو به بازار گامی بزرگ برای مشتریان 
آگاه، بخش مواد اولیه زیستی و آینده مد لوکس 

به شمار می رود.

عرضه نخستین کیف لوکس بر پایه میسلیوم از برند استال مک کارتنی
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الیاف Regel™ – اکریلیک بازیافتی محصولی 
جدید از شرکت تایلندی اکریلیک فایبر،  از زمان 
راه اندازی خود با استقبال چشمگیری مواجه شده 
است و اکنون در حال گسترش دامنه محصوالت 
خود در نمرات ظریف  1/5و 2/5و3 دنیر است. 
توسعه پارچه ها و کاربردها در دسترس هستند.

شــرکت تایلندی ویبولیتین )TAF( که یکی از 
بزرگترین تولیدکننــدگان الیاف اکریلیک و در 
بین پنج تولیدکننده برتر الیــاف اکریلیک در 
ســطح جهان قرار دارد؛ چند هفته پیش الیاف 
Regel™ را عرضــه کــرد. Regel™ نوعی 

اکریلیک بازیافتی است که از بازیافت زباله های 
اکریلیک ساخته شده که در نتیجه تقاضای رو 
به رشــد محصوالت مد پایدار از سوی مصرف 
کنندگان، مارک ها و خرده فروشان جهانی ایجاد 

شده است
 Regel™ یک نوآوری منحصر به فرد است زیرا 
یکی از اولین تجاری سازی موفق الیاف اکریلیک 
اســت که با بازیافت زباله تولید می شود. این با 
یک فرآیند بازیافت شیمیایی معتبر و دوستدار 
محیط زیست ساخته شده که از نظر عملکردی 
معادل الیاف اکریلیــک مانند گرما، راحتی و ... 

است.
 Regel™ همچنین یک الیاف اکریلیک دارای 
گواهی GRS است. کولشرشتا، رئیس بازاریابی 
 Regel می گوید:  پاسخ های مثبتی را از TAF
دریافت کرده ایــم و بر اســاس آن بازخوردها، 
پیشنهادات محصول خود را درنمرات ظریف تر 
گسترش داده ایم که مشتریانمان را قادر می سازد 
پارچه ها و محصوالت سبک وزن مانندالبسه زیر، 
جوراب،ژاکت و ...،  را با اطمینان بیشــتر تولید 

کنند و به توسعه بازارهای خود بپردازند.

Regel الیاف اکریلیک بازیافتی

تکمیــل  یــک   ™PUREPRESS فنــاوری
ضدچروک دایمی)DP( برای منسوجات پنبه ای 
اســت که عالوه بر برطرف کردن چروک لباس 
باعث افزایش استحکام و ایجاد مقاومت سایشی 
در لباس نیز می شود. این تکمیل به شما کمک 
مــی کند چه در طول یک ســفر کاری چه در 
ترافیک های طوالنی در مسیر رسیدن به محل 
کارتان و چه در طول جلسات پی در پی، نگرانی 
بابت چروک شــدن و نامرتب به نظر رســیدن 

لباس پنبه ای مورد عالقه تان نداشته باشید.
77 درصد مصرف کننــدگان عقیده دارند که 
لبــاس های با کیفیت تر از الیاف طبیعی نظیر 

پنبه تهیه می شوند.
67 درصد مصرف کنندگان بــه کارایی لباس 
در هنگام تصمیم گیری برای خرید آن اهمیت 

می دهند.
56 درصــد مصرف کنندگان بــه احتمال زیاد 
یا متوســط حاضرند هزینه بیشــتری را برای 
لباس هایــی کــه دارای تکمیل ضــد چروک 
هستند، بپردازند. برای ایجاد خاصیت ضدچروک 
در پارچه هــا، از رزین های عامل ایجاد اتصاالت 

عرضــی در پارچه اســتفاده می کننــد. ایجاد 
اتصاالت عرضی به حفظ شــکل و نرمی پارچه 
کمک می کند و میــزان پرزدهی آن را کاهش 
می دهد. رزین های عامل ایجاد اتصاالت عرضی 
که در تکمیل های ضدچروک مورد اســتفاده 
قرار می گیرند اغلب حــاوی بقایای فرمالدهید 
می باشــند؛ ماده ای که توســط بســیاری از 
تولیدکنندگان و خرده فروشان صنایع نساجی 

در حال بررسی و ارزیابی است. 
فناوری پیورپرس که طی یک فرایند استاندارد پد 
کردن، خشک کردن و پخت بر روی پارچه های 
پنبه ای به کار گرفته می شــود، بدون نیاز به 
فرمالدهید خاصیت ضدچروک و ضد ســایش 
در پارچه ایجاد می کند. این فناوری که توسط 
موسســه Cotton Incorporated توسعه 
یافته اســت، دارای عملکردی معادل یا بهتر از 

رزین های حاوی فرمالدهید می باشد.
حذف اثرات جانبی ناشــی از فرمالدهید بدون 

قربانی کردن کارایی محصول
بهبود اســتحکام کششی، اســتحکام در برابر 

پارگی و مقاومت سایشی
حذف بو، تغییر شید و زردشدگی

یجاد نرمی مشــابه یا بهتر از پارچه های عمل 
شده با رزین های متداول

رزین های استاندارد عامل ایجاد اتصاالت عرضی 
باعث تضعیف الیاف شــده و پارچــه را در برابر 
سایش آسیب پذیر می کنند. فناوری پیورپرس 

نه تنها به حفظ ظاهر خوب لباس شــما کمک 
می کند بلکه باعث می شــود لباس برای مدت 

زمان طوالنی تری نو به نظر برسد. 
با اســتفاده از این فناوری مقاومت سایشــی، 
استحکام کششی و اســتحکام در برابر پارگی 
پارچه در مقایســه با پارچه های دارای تکمیل 
ضدچروک دایمی متداول بهبود چشمگیری پیدا 
می کند.فرمالدهید به علت خواص ضدباکتریایی 

و نگهدارندگی آن شناخته شده است. 
این ماده در ســطوح کم برای ســالمت عموم 
خطرناک نیست. مطالعات انجام شده در ایاالت 
متحده آمریکا و آژانس های بین المللی سالمت 
نشــان داده است که در مشاغلی که در معرض 
سطوح زیادی از این ماده قرار دارند، فرمالدهید 
به عنوان یک ماده سرطان زا شناخته می شود. 
بعضی از کشورها استفاده از این ماده را بر حسب 
نوع کاال و سن مصرف کننده محدود کرده اند. 

در این کشــورها بر اســاس یک از تست های 
اســتاندارد، ســطح مجاز فرمالدهید در لباس 
 )PPM(کودکان و بزرگساالن 75 ذره در میلیون
یا کمتر اســت. فناوری پیورپــرس یک روش 
تکمیلی است که با داشتن ترکیبات شیمیایی 
ایمن تر و کارایی بهتر به فرد حس خوب می دهد.

در حال حاضر تامین کنندگان مورد تایید این 
فنــاوری در جهان را می توان در کشــورهای 

مکزیک، پرو و تایلند یافت.   

™PUREPRESS فناوری

تهیه و تنظیم: سیدضیاالدین امامی رئوف
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بنا بر گزارش اداره ملــی انرژی چین، ظرفیت 
تولید برق منابع انرژی تجدیدپذیر در این کشور 
در پایان ســال 2021 به 1060 گیگاوات رسید 
که 44/8 درصد کل ظرفیت نصب شده کشور را 

به خود اختصاص می داد. 
چیــن همچنیــن به منظــور توســعه انرژی 
تجدیدپذیر در طوالنی مــدت حمایت خود از 

علوم و فناوری را افزایش داده است.

چین در ســال 2021، 2/49 تریلیون کیلووات 
برق از انرژی تجدیدپذیر تولید کرده که حدود 
30 درصد مصرف برق کل کشــور را تشــکیل 
می دهد.  ظرفیت انرژی تجدیدپذیر تازه نصب 
شــده در ســال 2021 در چیــن 76/1 درصد 
ظرفیت کل انرژی تازه نصب شــده در کشور را 

تشکیل می داد.
به گزارش آژانس بین المللی انرژی تجدیدپذیر، 
در ســال 2012 تولید برق از انرژی تجدیدپذیر 
در چین در مقایسه با ایاالت متحده آمریکا کمتر 

بود. 
از آن زمــان به بعــد دولت چیــن حمایت و 
پشــتیبانی خــود از انرژی تجدیدپذیــر را در 
زمینه های سیاسی، مالی و فنی بیشتر و توسعه و 

به کارگیری آن را تقویت کرد.

تولید برق از انرژی تجدیدپذیر در چین در سال 
2021 سه برابر آمریکاست. ظرفیت نصب شده 
کشور از نیروی بادی و نیروی فتوولتاییک از سال 
2012 تا 2021 به ترتیب دارای رشــد ساالنه 

20/48 و 64/85 درصد بوده است. 
دولت وعده داد که انرژی غیرفسیلی را در اولویت 
قرار دهد و تالش کنــد تا منابع تجدیدپذیر را 

جایگزین انرژی فسیلی نماید. 
چین قصــد دارد تــا موسســات تحقیقاتی و 
آزمایشــگاه هایی را به منظور بهره برداری موثر 
از انــرژی تجدیدپذیر، ذخیره و توزیع انرژی در 
مناطق مختلف احداث کنــد. اداره ملی انرژی 
و وزارت علوم و فناوری کشــور نیــز در اوایل 
امسال یک برنامه نوآوری فناوری انرژی را برای 

سال های 2025-2021 تدوین کرده اند. 

ظرفیت 1060 گیگاواتی منابع تولید برق تجدیدپذیر نصب شده در چین در سال 2021

کمپانی ساویو در نمایشــگاه ITM استانبول که 
از تاریــخ 14 تا 18 ژوئن برگزار می شــود، نمونه 
ماشــین آالت خود را به نمایش خواهد گذاشت: 
بوبیــن پیچی، بوبین پیچی برای جمع شــدگی 
مداوم، حجیم کردن و تثبیت حرارتی و تاب دادن 

TFO)دوتا برای یکی(. 
ترکیه یکی از بزرگ ترین بازارهای نساجی ساویو 
به شمار می رود، در نتیجه برای حمایت از پروژه 
های جدید ماشین آالت پیشرفته و خودکار توجه 
به مشتریان ترکیه ای برای کمپانی ضروری است.

ســاویو برای تصمیم گیری بهتر در مورد این که 
کدام فناوری ریسندگی برای رفع نیازهای مشتری 
مناسب است، راهکارهای متعددی را ارایه می دهد 
تا در نهایت نخی با کیفیت مطلوب حاصل شود. 
بعضی از راهکارهای ارایه شــده برای بازار ترکیه 
به این بخش ها مربوط اســت: پردازش نخ دنیم، 
پردازش نخ اکریلیک، پردازش نخ های به دســت 
آمده از الیاف تنسل و سلولزی و پردازش نخ های 
فوق ظریف.  با استفاده از وایندر اتوماتیک ساویو 
می توان به آســانی عملیات بوبین پیجی را برای 
نخ های خاص مانند نخ های اسپان دو هسته ای 
که در حال حاضر نیز بســیار پرطرفدار هستند، 
انجام داد. واحد بوبین پیچی ساویو مجهز به ابزار 

تمیــز کردن، به هم تاب دادن و کنترل کشــش 
اســت تا بهترین نتیجه از نظر شکل بسته و تاب 
آن حاصل شود. سال ها تجربه و ارتباط نزدیک با 
مشتریان باعث شده تا ساویو راهکارهای متعددی 
نیز برای تولید نخ های اکریلیک ارایه دهد.  ماشین 
Volufil ساویو باعث ثبات ابعادی، افزایش حجم، 
مقاومت در برابر چروک یا مقاومت حرارتی الیاف 
اکریلیک می شــود و در نهایت ساختار هندسی 

منظم با حجم عالی در این الیاف ایجاد می کند. 
  Multicone و فناوری Sirius ماشین آالت تاب
نیز برای تولیدکنندگان بســته های اکریلیک با 
هدف رنگرزی بسته ها، کشبافی و تولید منسوجات 

خانگی مناسب است. دانسیته و وزن بسته نخ دو 
پارامتر مهم هستند که برای رنگرزی یکنواخت و 
بدون نقص باید استانداردسازی شوند. شل پیچی 
مهم ترین عملیات پیش از رنگرزی اســت که نه 
تنها تاثیر مستقیم بر کیفیت رنگرزی دارد بلکه بر 
عملیات پس از رنگرزی نیز تاثیرگذار است.  ساویو 
با توجه به پیچیدگی فرایند تولید الیاف تنســل 
اهمیت زیادی به کنترل نخ در طول فرایند بوبین 
پیچی می دهد. فناوری Multicone ســاویو و 
ماشین تاب Sirius به طور اختصاصی برای بسته 
های مورد رنگرزی و نمره های بســیار ظریف از 

Nm 200 به باال طراحی شده است.

نمایش ماشین آالت کمپانی ساویو در نمایشگاه ITM استانبول
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انتظاری که از این نخ ها می رود سادگی، خالص 
بودن و ایجاد خاصیت محافظتی است.

 PurThread الیــاف به کاررفته در نخ هــای
که در آژانس محافظت از محیط زیســت ثبت 
شده اســت، دارای نقره بوده و به طور مداوم در 
حال مقابله با قارچ و کپک و باکتری های عامل 
ایجاد بو می باشــند که باعث می شود پارچه از 
ابتدا تا انتهای اســتفاده از آن تمیز و پاک باقی 
بماند. این نخ ها به لطف فناوری قراردادن نقره 
در آن ها دارای عملکرد و دوام عالی هســتند و 
نیازی به مراقبت خاصی ندارند. آنها حتی تحمل 

سفیدگری با کلرین و پراکسید را نیز دارند.

PurThread عملکرد نخ های
تمامــی نخ هــای PurThread تســت های 
ســختگیرانه ای را پشت ســر می گذارند تا به 
بیشترین سطح استاندارد از نظر کیفیت الیاف و 
عملکرد ضدمیکروبی دست پیدا کنند. تست های 
آزمایشگاهی نشــان می دهند که حتی پس از 
صدبار شستشوی صنعتی تغییری در عملکرد 

ضدمیکروبی این نخ ها حاصل نمی شود.
بخــش هــای کاربــردی: ســالمت، خانگی، 
مهمانداری، صنعتی، ارتش، ورزش و دامپزشکی.

PurThread مزایای
این نخ کــه محصول ذهــن تولیدکنندگان و 
طراحــان محصول اســت، برای اســتفاده در 
برندهای مختلف بسیار ایده آل می باشد چون 

دارای قابلیت کنترل بو در منسوجات است. 
قرار دادن ذرات میکروســکوپی یون های نقره 

درون الیاف

محافظت دایمی در برابر بو
زیردست و عملکردی مشابه پارچه معمولی

قابلیت ترکیب با سایر الیاف
قابلیت رنگ شــدن به رنگ های سیاه، سفید 

و رنگی
قابل دسترس در پیگمنت سیاه

عملکرد باال، نگهداری آسان-نیاز به هیچ مراقبت 
خاصی ندارد

دوام خاصیت ضدمیکروبی در برابر سفیدگری با 
پراکسید و کلرین

ماندگاری عملکرد ضدمیکروبی تا پایان طول 
عمر پارچه

قابل دســترس در دنیرهای ظریف و پلی استر 
با استحکام باال هم به شکل الیاف استیپل و هم 

فیالمنت
ترکیب پنبه و PurThread:  یک ترکیب پایدار

منسوجات  بخش  در  جدید  فناوری  از  استفاده  با 
تازه  را  ای  پنبه  پارچه های  توان  ضدمیکروبی می 
و بدون بو نگه داشت و در نتیجه لباس های پنبه 
ای پرطرفدار را برای مدت زمان بیشتری پوشید و 

کمتر شست.
:PurThread پنبه و

افزایش مدت زمان تازه و تمیز ماندن
مزایای درخشان ضد بو بودن

ظاهر و زیردستی مشابه پارچه پنبه ای معمولی
نیاز کمتر به شستشو و در نتیجه مصرف آب

 PerThread با به کارگیری فناوری ضدمیکروبی
، پارچه های پنبه ای برای مدت زمان بیشتری 
و در واقع تا پایان عمر استفاده از آن ها تازه باقی 

خواهند ماند.

خلوص
با استفاده از فناوری انقالبی PurThread نقره 
به طور مستقیم درون الیاف قرار داده می شود. 
خاصیت ضدمیکروبی این نخ ها با پوشــیدن و 
شستشو از بین نمی رود و در برابر کپک، قارچ و 
باکتری های به وجود آورنده بوی بد تضعیف نمی 

شود حتی پس از صد بار شستشوی صنعتی.
سادگی

ظاهر و زیردست منســوجات تهیه شده از نخ 
های PurThread مشابه پارچه معمولی است 
و هیچ گونه زبری، سختی و رنگ های چرک و 

کثیف در آن مشاهده نمی شود.
عملکــرد باال، نگهداری آســان. الیــاف بادوام 
PurThread به افزایش طول عمر لباس کمک 

می کنند و نیاز به مراقبت خاصی ندارند.
کار سخت

در این فناوری نقره ثبت شده در آژانس محافظت 
از محیط زیست درون الیاف PurThread قرار 
می گیرد. حتی پس از صد بار شستشوی صنعتی 
قابلیت این الیاف در حفــظ تمیزی و بدون بو 

ماندن پارچه ها و تجهیزات از بین نمی رود.
عملکرد عالی

عملکرد باال، نگهداری آســان. زیردست و ظاهر 
پارچه های PurThread مشــابه پارچه های 
معمولی اســت. این نخ ها به آسانی با نخ های 
دیگر ترکیب می شــوند، رنــگ پذیری خوبی 
دارند و نیاز به هیچ گونه مراقیت خاصی از سوی 

تولیدکننده یا مصرف کننده ندارند.
 نخ PurThread رویای هر تولیدکننده است 

چون:
دارای زیردســت و کارکردی مشــابه نخ های 

استاندارد است.
به آسانی با سایر الیاف و نخ ها ترکیب می شود.
قابل رنگرزی در رنگ های متنوع و همچنین 

سفید است.
در آن از نمک نقره استفاده می شود و نه فلز.

قدرت عملکــرد ضدمیکروبی آن حتی پس از 
صد بار شستشو مانند روز اول است.

در برابر پراکسید و کلرین مقاوم است.
نیاز به نگهداری خاصی از سوی تولیدکننده یا 

مصرف کننده ندارد.

نخ های PurThread تحولی جدید در عرصه منسوجات ضد میکروبی

تهیه و تنظیم: سیدامیرحسین امامی رئوف
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تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش هفتم

پژوهشی در  

بهره گیری از اربیشم رد صنعت نساجی

دوران تیموریان
در حدود قرن نهم هجری، مشاهده می شود که 
در منسوجات ایران به کار بردن لوتوس و توجه 
به موضوعات تزئینی بیشتر شده؛ به خصوص 
مرغابی در نقش پارچه ها که در بیشــتر آثار 

صنعتی آن دوره دیده می شود. 
خالصه آنکه پارچه بافی در دوره تیموریان قدم 
بزرگی در راه رسیدن به تکامل برداشته و توجه 
خاصی در تکمیل موضوعات تزئینی و نقش و 
طرح پارچه شده و منسوجات  این دوره، لطافت 
و زیبایی خاصی یافته و از حالت ابتدایی قبلی 

خارج شده اند. 
عظمت تولیدات خیمه، خرگاه و تزئینات  آنها را 
دردوره تیمور هنگام برپاداشتن بزم عروسی الغ 

بیگ باید مشاهده کرد.
 ابن عربشاه نوشــته »... در این هنگام به کار 
زناشــویی نواده خود الغ بیگ -پسر شاهرخ- 
پرداخت و او امروز)یعنی ســال 840( از طرف 
پدرش حاکم ســمرقتند اســت. تمیور مردم 
شــهر را فرمود که به تزئین شهر بپردازند و به 
عمال خویش گفت که بیداد و ســتم بر کس 
روا ندارند و باج و خراج بخشــوده گردد... آزار 
کسان نجویند و شمشیر ستم نیندازند.. تیمور 
بفرمود که پادشان، سالطین و صاحبان افسر 
و دیهیم به ســوی آن گراینــد و هر یک را در 
مقام جایگاهی به فراخور حال مقرر داشت.... و 
هم بفرمود که آنچه از اسباب تجمل و تمکن 
دارند نمودار کنند و خیمــه و خرگاه به انواع 

زیور و زینت بیارایند و جز انان بزرگان و اعیان 
و سرکردگان و فرماندهان اقوام و قبایل را نیز 

جایگاهی مرتب جای داد.
پس هر کس هر چه داشــت بنمود و مباهات 
کنان در برابر دیگر بینندگان جلوه گر ساخت و 
سر به سرافرازی برافراست و بدین گونه طومار 
گناهان خویش را که با جمع آن نفایس و نوادر 
و تحفه های آبی و خاکی سیاه کرده بودند، دیگر 
باره بگستردند. اندوخته هایی گرانبها بنمودند 
که در تاراجش آتش افروخته و جان ها و دل ها 
سوخته بودند. تحفه هایی عروس ودار بیاوردند 
که وصلش را جام ها کشــیده و جامه ها دریده 

بودند. گوهرهای تابناکی بگستردند که روشنان 
طارم اخضر در برابرش ناچیز بود. 

پس )تیمور( بفرمود تا سراپرده وی را در مرکز 
آن جایگاه برافراشــتند و دیواری بر ان محیط 
نمودند کــه همه خیمه هــا و خرگاه های آن 
را دربرداشــت و در دروازه ای بــزرگ که از آن 
به داالنی دراز می رســید و به همه خیمه ها و 
منزل های تو در تویی می گذشتند، می رسیدند، 
بر فراز آن دروازه، دو شــاخ بلند و کالن نصب 
شــده بود که به دیدن آن هــر بیم و هراس 
دیگری از دل بیننده ناپدید می گردید و آن را 

»ذوالقرنین« خواندند. 
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در آن دیوار خیمه هــا و پوش های فراوان بود 
و از آن جمله خیمه ای ســراپای زراندود بود و 
درون و برونش از پر و بال پرندگان آراســته و 
خیمه دیگری از پرنیان و به رنگ ها و نقش های 
بدیــع مزین گشــته، دیگری از ســرتاپای از 
لؤلؤی رخشــنده که جز خدایتعالی هیچ کس 
قیمت یکدانه آن ندانستی و باز دیگری از انواع 
جواهر تابناک که بر صفحات زر نشــانده شده 
بود و سقفش از سیم خام که دیده از دیدنش 

فروماندی.
در میان نقش های بدیع و ایوان های زراندود و 
خیمه ها و بناهای شگرف بادبیزن ها قرار داشت 
و چفت ها، قفل ها، کلیدها، تحفه ها و طرفه ها 
که روپوش های گرانبها بر آن گسترده بودند و 
از آن جمله » روپوش جوخانی« بود  که از خزانه 
ســلطان بایزید ربوده بود. به پهنای ده ذرع با 
نقش های بدیع از رســتنی ها، اماکن، اشکال و 
تصاویر پرندگان، درندگان، صورت پیران، جوانان، 
زنــان و کودکان و خط های زیبا و اعجوبه های 
شهرها و کوه ها به بهترین نقاشی و رنگ آمیزی 
چنان که پنداشتی پیکرهای جنبنده آنان با تو 
سخن می رانند و میوه های رسیده آن تو را به 
چیدن می خوانند. این روپوش یکی از نادرهای 
زمان بود که به توصیف در نیاید و شنونده چون 

بیننده درک زیبایی آن نتواند.
در برابر سراپرده تیمور به مسافت یک تاخت 
اسب خیمه مباشران و منشیان امیر را برافراشته 
بودنــد و آن مانند چتری بلند بر فراز چندین 
ستون استوار شــده بود و فراشان بر باالی آن 
بوزینه وار آویخته چنان به نظر می رسیند که 
با شــیاطین در گفت و شــنودند و بر فراز آن 

ستون ها می دوند و جست و خیز می کردند. 
مردم شــهر آن چه را از زینت و اسباب تجمل 
آماده کرده بودند در برابر سراپرده امیر نهادند و 
هر دسته از پیشه وران و ارباب صنایع در صنعت 
و پیشه خود نهایت کوشش و هنر به کار برده 

بودند. 
حریربافان از حریر، ســواری جنگی ســاخته 
و اســباب نبرد و ســالح او را از تیر و کمان و 
شمشــیر و تمام ســرتاپای پیکرش را حتی 
ناخن و مژگان آن را  از پرنیان ســاخته بودند. 

کتان بافان، مناره ای بلند و استوار با پیکری به 
لطافت پیکر حوریان و قامتی به ارتفاع قصور 

بلند ساخته بودند. 
چنیــن منــاره ای را در ان بزم بهشــت آئین 
برافراشــتند... ســایر صاحبان صنایــع نیز از 
کمانگران،  کفــش دوزان،  آهنگران،  رنگرزان، 
حقه بازان، تردستان و شعبده بازان هر گروه هنر 

خویش به منصه تماشا درآوردند.... 
تیمور، پادشاهان ممالک و فرمانروایان نواحی 
و بزرگان طوایف و ســران لشکر و پیشوایان و 
گزیدگان اقــوام را فرا خواند و در محل برادر و 
فرزند خود بنشایند و خلعت های فاخر بپوشانید 
و بخشش و انعام کرده، انان را در جانب راست 
مجلس جای داد.)ترجمه کتاب عجایب المقدور 

اخبار تیمور(
تیمور توجه ویژه اي به آبادي سمرقند داشت 
و تالش زیادي نمود تا آن را شهري بی نظیر و 
بسیار آبادان نماید. به همین خاطر  مهندسان و 
معماران کاردان را از تمام قلمرواش در سمرقند 
گرد آورده بود. به وســیله همین افراد، بناهاي 
باشــکوه، مدارس و مســاجد زیادي ساخت و 

باغ هاي زیبایی را بنیان نهاد و به بهانه غارت و 
ویرانی سایر بالد، سمرقند را آبادان نمود. چنان 
که خود گفته اســت »به ضرب شمشیر تمام 
روي زمین را خراب کردم تا سمرقند را آبادان 

سازم.«
 ابن  عربشاه می نویسد:» تیمور از ارباب فضیلت و 
صنعت و هر کس که در فنی از فنون پارچه بافی، 
جامه دوزي، درودگري، سنگ تراشی، بیطاري، 
پزشکی، خیمه نقاشی، کماندوزي، بازسازي و 
امثال آن دســتی داشت، گروهی گردآورده، با 

سپاهیان خود به سمرقند فرستاد.« 
به هرحال در نتیجه آبادانی شــهر سمرقند و 
اجتماع دانشمندان در این شهر و رعایت حال 
آنها از سوي تیمور، این شهر به محل تحقیق، 
تحصیل و مباحثه در علوم مختلف تبدیل شد 
طــوري که در اندك مدتی بــه یکی از مراکز 
بزرگ مشرق زمین مبدل گشت و این مرکزیت 

علم تا پایان قرن نهم باقی و برقرار بود.
پارچــه بافی و جامه در دوره مغول به حد اعال 
رســید. همان گونه تا پایان دوره تیموری نیز 
چنین بوده و کارشناسان فن، نه تنها نتوانسته اند 
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تعداد قابل مالحظــه ای از پارچه های تولیدی 
ابریشیمی و ظریف باف دوره تیموری را کشف 
کنند و یا عکس آن را منتشر نمایند بلکه برخی 
از ایشان معتقدند به جز تعداد اندکی پارچه از 

آن زمان باقی نمانده است.
در دوره تیموریان، نقاشی ها از حالت اسالمی 
الهام گرفته و در پارچه بافی استفاده می شد. هر 
پــرده به بیان یک حالت وحی اختصاص دارد. 
در تمام مراحل اجزا موضوع در جهت پرداخت 
موثر دقیق و ظرافت آن حالت تجسم و به کار 
رگفته می شــود. نشــان دادن و پیاده نمودن 
تصاویر گل ها و درختان تنها زمینه نقاشــی و 
حواشی پارچه را شامل نمی  شود بلکه به بیان 

شیوایی و جذابیت آن می افزاید.

لباس در عهد تیموریان
کالویخو در سفرنامه خود یکی از ضیافت های 
رسمی سمرقند که همسر بزرگ تیمور و خود او 
شرکت داشتند را شرح می دهد و لباس همسر 
تیمور را چنین توصیــف می کند:» جامه این 
خانم از پرند سرخ زردوزي شده و بسیار گشاد 
بود و دامني بلند داشت كه به زمین مي كشید، 
این جامه بي آستین بود، یقه پیراهن تا باال بسته 
بود ... دامن او فــوق العاده پهن و عریض بود؛ 
و دنباله آن را 15 خانمــي كه مالزم او بودند 
مي كشیدند، تا او بتواند راه رود، چهره خانم با 
سفید آب یا چیزي مانند آن آرایش شده بود و 
چنان مي نمود كه پنداري بر سیما نقابي سفید 

دارد، این رسم آنهاست كه هنگام بیرون آمدن 
در آفتاب براي حفظ چهــره خود این ماده را 
زمستان و تابســتان به صورت مي مالند، همه 
بانوان درباري این ماده را استعمال كرده بودند.

خانم بزرگ بر چهره نقابي نازك و سفید داشت 
بر روي سرش چیزي شبیه »خود« قرار داشت 
كه از پارچه سرخ تهیه شده بود و در كنار آن بر 
روي شانه هایش افتاده بود، قسمت پشت خود 
بلند و با مرواریدهاي گرانبها آرایش شده بود، 
عالوه براین گرداگرد آن با سنگ هاي گرانبها و 
لعل و بدخشان و فیروزه و غیره تزئین شده بود.

گیسوانش باز و آشفته بود و هنگام پیش آمدن 
حركت مي كرد، رنگ گیسوان بسیار  سیاه بود، 
زیرا این رنگ بســیار مورد توجه است و زنها 
گیسوان خود را ســیاه مي كنند. بر باالي سر 
خانم، مردي چتري گرفته بود كه دسته آن به 
اندازه یك نیزه بود، این چتر از پرند سفید و به 

شكل گنبد و گرد همچون چادر بود.
 به این ترتیب زن بزرگ شاه با عده كثیري مالزم 
به شاه نشین كه نزدیك تیمور بود نشست و 9 
شاهزاده خانم از خاندان تیمور هریك در محل 
مخصوص خود قرار گرفتند، درحالي كه هریك 
از آنها به نحوي جامه بر تن كرده و گوهرهاي 

مختلف آویخته بودند.«
در جاي دیگر كالویخو درباره زنان مي نویسد 
»زن هاي شــهري معموال روي پوشــیده اند و 
عجب آنكه چادر سفید داشته اند و نقاب سیاه! 

واقعا مثل ماه زیر میغ مي رفته اند...«

عمده پوشش زنان دوران تیموری
جبه : قبای بسیار گشاد با آستین هایی به 
همان شکل و بلند که قسمت باالتنه آن از 
شانه چپ به طور مورب به زیر بغل راست 

می رود و با بندی به زیر سینه بسته می شده 
است. تمام بدن از گردن تا نوک پا را در بر می 

گرفت و یا شاید نوعی روپوش، مانتو یا شنل 
سراسری که آستین قبا از شکاف آن دیده 

می شد. 
 قبا : یکی از اصلی ترین لباسهای زنان در 
این دوره است. قبا به دو شکل بوده است، 

یکی قبای بلند، آستین کوتاه که جلوی آن 
باز و گرداگرد یقه پوست دوخته می شده و 

گاهی بر روی شانه نیز زردوزی و قالب دوزی 
می کردند. این قباها با آستین کوتاه چون کت 
بلند یا آرخالق خودنمایی می کرد، گاه این نوع 
دارای آستین بلند نیز بوده است. دیگری قبای 
سه ربعی آستین کوتاه، جلو بسته و با شکافی 

در جلو دامن با یقه افقی که اغلب پوست دوزی 
می شد.. این قباها گاهی جلو باز نیز بوده که با 
دکمه بسته می شده است و یقه آن سه گوش 

تا به وسط سینه می رسید
برقع : پارچه ای است که چهره را از نقطه 

مبدأ بینی می پوشاند و از اطراف و روی 
پیشانی به سربند متصل می شود از یک قطعه 

پارچه به شکل چهره انسان تهیه و تا روی 
زانوها آویزان می شد. این پوشش برای هنگامی 
که زنان از خانه خارج می شدند، مورد استفاده 

قرار می گرفت و ابن بطوطه استفاده از آن را 
برای زنان در شیراز متذکر می شود.

روسری یا لچک: در آن دوران، انواع روسری 
کوچک و بزرگ با نوار یا تاجی همراه بود. 22 

ملکه روسری بر سر دارد که تا پایین گردن 
را می پوشاند. نوار دور سرش یادگار و نشانه 
ای از پوششهای سر درعهد باستان است و 

آنچه روی سر به صورت مثلث رها شده است، 
تازگی دارد.

چادر : دراواسط قرن 9، زنان در بیرون خانه 
چادر سفید بر سر داشتند، اما در خانه بدون 

هیچگونه سر پوشی حرکت می کردند.



11. Acoustic Caulk
Acoustic CaulkA complementary soundproofing solution 
which is intended to seal overlaps of materials, fill small 
gaps, cracks, or spaces in a room.
Sound can travel through even the smallest areas, and so 
it is important to seal off a room completely for the best 
possible results.
Acoustic caulk is a must where plasterboard or drywall 
is installed to reduce possible weakness but should not 
be relied upon to achieve acoustic levels by themselves.
Areas like corners between walls, lines where walls 
and ceilings meet, and doors and windows must be 
completely sealed.
Uses: to fill any gaps easily to ensure best soundproofing 
results
Pros: inexpensive, easy to apply
Cons: a complementary soundproofing option and will 
not soundproof a room in isolation
12. Acoustic Putty
Acoustic PuttyFlexible acoustic and intumescent putty 
is designed to maintain a building separation and wall 
partitions structural integrity and acoustic properties.
AcoustiPutty pads are designed to maintain the integrity 
and acoustic properties of flexible wall assemblies.
Uses: suitable for most flexible wall partitions constructed 
from timber and steel studs with all types of finishing 
board. For acoustic, fire and insulation resistance.
Pro: quick and easy to apply, fire resistant
Cons: a complementary soundproofing material and will 
not soundproof a room in isolation
13. Acoustic Plaster
Acoustic PlasterLike acoustic plasterboard, acoustic 
plaster finishes have been around for years.
Varying ingredients, compounds and systems can 
increase or decrease weight and flexibility to further 
reduce surface reflections and in doing so help with 
equalisation of the internal acoustics.
Uses: shopping centres and theatres, universities, 
restaurants, office spaces, entrance halls, museums, 
libraries, dining areas as well as some very exclusive 
private residences.
Pros: can further help to reduce surface reflection and 
resonance.
Cons: although increased depth and weight can add to 
deflection of sound waves, these are invariably used for 
increased acoustic calibration.
14. Soundproof Spray
Soundproof SpraySoundproof or sound deadening spray 
is used mainly for spot treatments.
Floor mats for example, may have been installed to 

reduce unwanted noise yet microscopic gaps between 
the matt and the adjoining surface can still allow 
vibrations to occur.
Using a sound deadening spray will minimise those gaps 
and as such one would expect some improvement on 
overall acoustic performance, – the saying, ‘every little 
counts’ could be applied here.
Uses: used mostly in doors, car boots and compartments
Pros: easy to apply, quite effective
Cons: a complementary product only to improve 
soundproofing performance
15. Soundproof Paint
Soundproof Paint
Soundproof paint, sometimes also referred to as sound 
deadening paint, is exactly what it says on the tin! As 
a paint it can be applied either by means of a roller or 
sprayed on.
The concept is that the thicker the layer of paint, the 
better the result.
Spraying will naturally lead to a thicker coating and so it 
is generally the recommended method of application 
for soundproof paint.
Having said that, soundproof paint is not the most 
effective soundproofing method and won’t produce 
significant results.
Due to its lack of mass once applied, the resulting 
soundproofing effects can be mixed.
Since it contains latex, similar to rubber, it is definitely 
better to apply rather than regular paint where 
breathability of the wall is not a concern.
Latex has a tendency to settle into cracks, just like 
silicone caulk, so will perform better than standard 
water-based paints, although again is non breathable.
Uses: applied to walls to reduce sound transmission
Pros: simple and affordable option
Cons: not the most effective of methods as it does not 
rely either on the principle of mass nor decoupling.
End of the first part...
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Soundproof Floor UnderlayFloor underlayments are a 
great way to reduce sound transmission that naturally 
occurs between engineered floors and hardwoods.
There are different kinds of soundproof floor 
underlayment but felt underlayment is among the most 
popular options for floors of various kinds, including 
laminate floors, hardwood and engineered wood.
They are typically made from fibres which are 
compressed and treated with heat, so as to form a dense 
sound absorbing material.
A great example of this is Acoustiblok AcoustiWool 
Acoustic Underlay, which comes available in rolls and 
works best if installed in conjunction with Acoustiblok 
Isolation Membranes.
Uses: ideal for most kinds of wood or engineered floors 
in both residential and commercial premises.
Pros: quite affordable, easy to install, hardwearing and 
effective at absorbing sound as well as moisture.
Cons: simply an acoustic underlay and will only offer a 
moderate level of acoustic performance.
9. Anti-Vibration Soundproof Floor Mats
Soundproof Floor MatsSoundproof floor mats are 
another interesting option to arrest impact sound and 
vibration leading to structural airborne noise.
It is a known fact that certain appliances and machines 
create a lot of vibration and noise.
Anti-vibration soundproof mats help to kill annoying 
humming sounds and vibrations.
 These types of mats are effective at reducing noise, 
and since they eliminate vibration they are also ideal 
for installation beneath and inside machinery and 
appliances, as well as to soundproof cars.
 They can also offer a level of acoustic absorption on 
a surface or within a room to help reduce unwanted 
regeneration/resonance and enhance high-end audio 
performance.
Uses: beneath or behind appliances or machines, to 
reduce the transmission of noise and vibrations.
Pros: simple and effective soundproofing solution when 
the source of the noise is from machines or appliances.
Cons: ideally used in conjunction with other 
soundproofing methods for best results.
10. Acoustic Sealants
Acoustic SealantsAcoustiblok Acoustical Sound 
Sealant is one of a number of well-known brands on 
the marketplace that is most renowned as a reliable 
soundproofing compound which works on the principle 
of decoupling..
It comes in dispensing tubes like sealant products, and so 

is very easy to apply. This product is meant to be used 
as a sound dampening method that maintains Sound 
Transmission Class (STC) in applications where required, 
yet remains permanently flexible. It is mostly used during 
the construction of walls that require soundproofing as 
it can be applied directly between layers of differing 
materials, Acoustiblok Isolation Membrane, drywall 
or plasterboard. It works to dissipate sound vibrations 
that would otherwise manage to pass through walls. 
Essentially this is a form of sealant that reduces leakage 
considerably and can be used on countersinking the 
heads of mechanical fixings.
Uses: used on walls and ceilings as well as any gaps or 
open spaces such as seams, seal holes and screw holes.
Pros: a product that is easy to apply, affordable and 
quite effective, eco-friendly
Cons: a complementary soundproofing option and will 
not soundproof a room in isolation
11. Acoustic Caulk
Acoustic Caulk A complementary soundproofing 
solution which is intended to seal overlaps of materials, 
fill small gaps, cracks, or spaces in a room. Sound can 
travel through even the smallest areas, and so it is 
important to seal off a room completely for the best 
possible results.
 Acoustic caulk is a must where plasterboard or drywall 
is installed to reduce possible weakness but should not 
be relied upon to achieve acoustic levels by themselves. 
Areas like corners between walls, lines where walls 
and ceilings meet, and doors and windows must be 
completely sealed.
Uses: to fill any gaps easily to ensure best soundproofing 
results
Pros: inexpensive, easy to apply
Cons: a complementary soundproofing option and will 
not soundproof a room in isolation.  
End of the first part...
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diminishing noise that enters or leaves a room, and also 
improves internal acoustics.There are different types 
which you can choose from with differing thicknesses, 
densities and strengths.For example 703 boards are best 
for reducing high frequency noises whilst 705 boards are 
more suited to low frequency bass noises.
Uses: in recording studios, home cinemas, theatres and 
anywhere where soundproofing is needed, extremely 
versatile.
Pros: suitable for various frequency ranges, come in 
different thicknesses, easy to cut.
Cons: known to be an irritant so protective gear must be 
worn when handling.
4. Resilient Channels
Resilient ChannelsResilient sound channels are the main 
way of decoupling drywall from internal structures of 
buildings.This system can also be installed with acoustic 
hangers or gaskets which further reduce the vibration.
Resilient sound channels are strips of metal or timber 
that are installed to the walls so that the soundproof 
insulation within the walls can be kept firmly in place, 
whilst providing a platform onto which all finishing 
systems can be attached. This eliminates the direct 
contact that there would otherwise be through the 
layers of structure – walls, ceiling, floors.
Screws can pass through several holes or gaps found in 
these channels to ensure easier screwing, making them 
easy to install. Any sounds that pass through will basically 
keep vibrating against the resilient sound channels, and 
so they are isolated from the room.
Uses: generally used during construction as they help 
to achieve very good soundproofing in a building due to 
decoupling principles.
Pros: relatively easy to install, come with practical gaps/
holes
Cons: low cost, will take considerable time to install if 
there’s a large surface area to cover.
5. Acoustic Hangers (Mounts)
Acoustic HangersSound isolation clips are designed to 

allow a decoupling separation between the walls and 
ceiling from the underlying framing studs and joists.
These moulded rubber and steel isolation clips are used 
to control sound and are designed to reduce vibration 
through a structure. Uses: in wall, ceiling and floor 
applications for treating both airborne and impact noise.
6. Soundproof Drywall (Plasterboard)
Soundproof DrywallApart from the common varieties 
of drywall which can be purchased at most DIY stores, 
there is also a more specialised form of drywall, namely 
soundproof drywall.
This comes in different thicknesses, and promotes having 
an increased sound transmission class than the other 
types of common drywall used in everyday construction, 
due to its increased density and mass.
Soundproof drywall typically combines several layers 
of gypsum boards, along with steel, with the main aim 
being to increase its density and mass so as to block 
sound effectively.Having said that, any type of drywall 
can work well for soundproofing as long as decoupling is 
at the back of one’s mind.
To achieve good results in terms of soundproofing, it is 
important to choose thick drywall in conjunction with 
some other soundproofing methods, such as Acoustiblok 
3mm Isolation Membrane, sealants, tapes and caulks for 
example.
Uses: can be used in any building or room
Pros: quite effective
Cons: increased weight over effect, expensive option, 
requires professional installation
7. Dense Board (OSB, Plywood, Particle Board, Fire 
Board)
Oriented Strand BoardOSB or Oriented Strand Board is a 
versatile and durable building board.
An alternative, plywood can be used as the construction 
is similar with multiple layers of opposing-oriented wood 
fibres that creates rigidity and strength with increased 
mass and density.
8. Soundproof Floor Underlay

3 
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Soundproofing materials come in all forms and kinds, as 
we have already outlined.
However, it is important to be aware of how and where 
they should be applied for best results.
Needless to say, it’s also important to consider the quality 
of the particular soundproofing material you intend to 
use to achieve the very best possible results.
Here’s a rundown of the 30 best soundproofing materials 
available on the marketplace and how best to use them:
1. Acoustic Membrane
Acoustic MembraneThere are different types of acoustic 
membrane on the market, some much heavier than 
others and some higher performing than others.
These will be rated by different dB reduction levels across 
differing Hz frequencies and are available in different 
thicknesses.
The thicknesses and weight will affect their application 
and effectiveness, so it’s important to choose well.
Uses: ideal as a sound insulation membrane as it works 
well when it comes to reducing sound transference.
Pros: minimal depth to existing structures such as walls 
and ceiling, easy to install, long lasting.
Cons: some are rather heavy with increased mass which 
in turn provides a contra effect. Some brands are more 
expensive but as the saying goes, you get what you pay 
for.
2. Acoustic Mineral Wool Cavity Insulation
Acoustic Mineral WoolMineral, rock or stone wool 
insulation, such as QuietFibre, are essentially open cell 
insulation materials which work very well at absorbing 
acoustic and thermal energies.
Invariably used in cavities such as stud walls, this rather 

rigid material comes in different thicknesses and densities 
and is used in both households and commercial projects 
as it is quite affordable.
Not only good at acoustic and thermal energy absorption 
but almost as important if not more so, it is very useful 
for filling cavities. This prevents the cavity from being an 
open and resonant ‘cave’ like hole which can lead to an 
amplification of acoustic energy.
Despite being quite rigid, it is easy to cut.
Uses: to soundproof walls and ceilings, make acoustic 
panels and bass traps, and as soundproofing insulation 
in various places, from residential to commercial spaces.
Pros: affordable, natural material, fire and moisture 
resistant.
Cons: need a lot of depth of the material to be effective 
by itself. Protective breathing gear must be worn as 
cutting causes slivers which lodge in the skin, or may be 
inhaled and irritate the lungs.
3. Fibreglass
FibreglassSoundproof fibreglass comes in boards / slabs 
rather than rolls and can be used in various places and 
applications including to make acoustic panels in home 
studios, theatres and commercial buildings.
This soundproofing material is very effective in 
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